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Suokalbis prieš Ateivi 
Paul Kassay

AKRON, Ohio.— čionai 
tapo suareštuotas Paul Kas
say, vengras darbininkas. 
Jis kaltinamas pasikėsini
me sunaikinti valdžios bu- 
davojamą milžinišką zeppe- 
liną. Mat, jis ten dirbo. 
Valdžia sako, būk jis pasi
gyręs, kad tas zeppelinas 
neišlėks iš Akrono sveikas. 
Policija taip pat jieško sua
reštavimui Kassay moters.

Kassay apkaltintas pagal 
kriminalio sindikalizmo įs- 

' tatymą, kuris gyvuoja Ohio 
valstijoj. Jam grūmoja 10 
metų kalėjimas. Tai bus 
aiški valdžios konspiracija 
prieš ateivį darbininką. Juk 
jeigu Kassay būtų ir manęs 
ką nors panašaus padaryti, 
tai būtų niekam nesigyręs.

Kassay pastatytas po 20 
tūkstančių dolerių kaucija. 
Tarptautinis Darb. Apsi
gynimas rūpinasi jo išėmi
mu ir gynimu.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

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

KOVO 28 DEMONSTRACIJOS PRIES DEPORTAVIMĄI KOVA UŽ DARBININKŲKLASES REIKALUS! Kunigas Pikietuoja Vyskupo 
Puošnius Palocius
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Kovo 28 Diena Darbininko Apsigynimo Diena!

NEW YORK.— Kunigas 
Eliot White jaučiasi nu
skriaustas, kad jam neatsa
ko į laišką vyskupas Man
ning. Todėl jis pasiėmė iš-

SMETONOS VALDŽIA NUTEISĖ DU
KOMUNISTU 6 METAMS KALĖTI 

UŽ PLATINIMĄ LITERATŪROS

Čeveryky Darbininkam 
Nukirto Algas 5 Neoš

ENDICOTT, N. Y.— ši- 
tame Binghamtono prie- 
miestyj randasi milžiniška 
Endicott-Johnson Shoe kom 
panija, kurioj dirba apie 
17,000 darbininkų. Bosai 
paskelbė, kad jie nukerta 
algas ant 5 nuoš. Bet šitą 
savo žygį, kad apgauti dar
bininkus, teisina tuom, būk 
tas būsią padengimui medi- 
kalio patarnavimo, kurį 
darbininkai gauną dirbtu- 
vėj!

Jau Išpildė Penkmečio
* Planą Žibalo Pramonėj

MASKVA.— Stebėtinu 
smarkumu Sovietų Sąjun
goj eina pirmyn kūrybos 
darbas. Dabar jau tikra, 
kad Penkmečio Planas bus 
įvykintas į keturius metus. 
Ištikrųjų, visoj eilėj pramo
nių bus įvykintas į tris me
tus. Tą parodo at siekimai 
žibalo pramonėj. Pasirodo, 
kad žibalo gamyba jau pra
lenkė Penkmečio Planą į 
pustrečių metų laiko. Pa
gal planą, pabaigoje 1933 
m., turėjo būti į dieną pa- 
gaminta 57,000 tonai žibalo. 
Gi šiandien jau išleidžiama 
58,000 tonai kasdien. Vadi
nasi,- į pustrečių metų šioj 
svarbioj pramonėj Penkme- \ 
čio Planas ne tik įvykintas, 
bet net pralenktas 1,000 to
nų į dieną!

Keturių Vaikų Motina 
Nužudė Savo Vyrą

Ateiviai ir Čiagimiai Darbininkai, Atremkime Reakcijos Puolimus!
Draugai ir draugės darbininkai!

Jungtinėse Valstijose viešpataujanti Klasė nutuko iš darbininkų 
prakaito. Ateiviai darbininkai prisidėjo prie išbudavojimo milžiniš
kos industrijos. Ateiviai ir dabar dirba sunkiausius ir mažiausiai ap
mokamus darbus. Jie ir dabar sudaro didžiumą svarbiose industrijose, 
kaip tai: anglies, plieno, medžio ir kitose.

Išnaudotojų klasė pasiryžo bjauriausiai suvaržyti svetur gimusius 
darbininkus. Nauji ir nauji kongrese sumanymai, o gyvenime jau 
persekiojimai. Tai pradžia atakų iš kapitalistų klasės ant visos darbi- 
ninkti kla. '.s. Jie žino ir mato, kad yra jau apie dešimt miliomj be
darbių, kad badas ir vargas smaugia juos ir jų šeimynas; kad darbi
ninkai, nepakeldami to vargo ir skurdo sąlygų, kovoja ir gina savo tei
ses, kad bedarbiai eina į milžiniškas demonstracijas.

Viešpataujanti klasė žino, kad bedarbei galo nebus, kad “geri” 
laikai jau dingo ant visados, kad masės revoliucionizuosis ir kovos už 
savo reikalus. Viešpataujanti klasė pasiryžo suskaldyti darbininkų 
jėgas: padalinti į sveturgimius ir amerikonus, pulti ir lynčiuoti negrus 
darbininkus, o galų gale, apsidirbti ir su čiagimiais baltaisiais darbi
ninkais. Buržuazija juos kursto vienus prieš kitus, nes jų suskaldytas 
jėgas būtų lengviau' sumušti ir galima būtų dar bjauriau juos visus iš
naudoti, ir kapitalizmui iš ekonominio krizio gelbėtis darbininkų kla
sės lėšomis ir per darbininkų lavonus.

Dabar jau yra pasimojimas išdeportuoti 100,000 ateivių atgal j 
* Pietų Ameriką. Areštuoti audėjų vadai Lawrence, Masš., dd. Mur

dock, Devine ir Berkman skiriami dei)ortavimui. Areštuotas chinietis 
draugas Li rengiamasi išdeportuoti i kraugerio Chiang Kai-sheko—na
gus. Areštuotas d. Saųl, kaipo Bostono bedarbių' vhdas, skiriamas de
portavimui. Areštavo drg. Bebritsą, vengrų komunistų redaktorių; su
ėmė Yokineną už jo veikimą gynime negrų teisių, ir rengiasi depor
tuoti juos ir dar ištisą eilę kitų. Reakcija podraug puola ir darbinin
kų spaudą, atimdama bei nesuteikdama pašto siuntinėjimo teisių, kaip 
tai padarė su ispanišku komunistų laikraščiu “Vida Obrera,” jaunųjų 
komunistų “Young Work erių” ir kitais mūsų spaudos organais.

Išnaudotojų klasė areštais, deportavimais, grūdimais kovotojų į ka
lėjimus ir puolimais ant mūsų spaudos, mano nusilpninti darbininkų 
judėjimą ir visai sunaikinti.

Apsirinka tame viešpačiai. Vargas ir skurdas, nepakenčiamos gy
venimo sąlygos vis dar aštrins ir didins kovą. Caras su savo žiaurio
mis priemonėmis neužsmaugė revoliucinio judėjimo, nepajėgs ir Jung
tinių Valstijų kapitalizmas jį užsmaugti.

Draugai, puolimas ant sveturgimių darbininkų tai pradžia aštres
nio puolimo ant visos darbininkų klasės. Tai dalis reakcinių pasiūly
mų Fishės komiteto—pulti komunistinį judėjimą.

Atremkime tas atakas ir pereikime prie iniciatyvos kovoje už sa
vo reikalus. Stokite visi, draugai ir draugės, į kovas, demonstruokite 
ir protestuokite. Dėkitės prie darbininkų klasės organizacijų. Jung
iatės po Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos vadovybe, kovai už ge
resnes kasdienines darbo sąlygas, už apdraudą bedarbiams, laisvę mū
sų spaudai! Prieš reakciją, prieš persekiojimus ateivhj ir negini dar
bininkų, prieš deportavimus, prieš bado ir skurdo bedarbių sąlygas, ir 
prieš reakcinius Fishės komiteto pasiūlymus!

Į klasines darbininkų demonstracijas kovo 28 dieną!
Į kovą už darbininkų klasės reikalus!
Į Komunistų Partiją ir revoliucines unijas kovai už tuojautinius 

darbininkų klasės reikalus ir per ją linkui galutino pasiliuosavimo iš ka
pitalistinės alginės vergijos! ■

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos
Liet. Frake. Centro Biuras.

A.L.D.L.D. Centro Komitetas.
L.D.S.A. Pildomasis Komitetas.

pikietuoja Manningo 
nius palocius.

Ford Perka Plieno 
Fabrikus Anglijoje

puos-

iš Nau
miesčio ilgalaikinėms “ato-

LONDON.— Patirta, kad 
Henry Fordas veda derybas 
delei nupirkimo' visos eilės 
plieno fabrikų pietinėj Va
li jo j. Juose dirba apie 2,000 
darbininku. Vadinasi, Ame- 
rikos kapitalas leidžia šak
nis į Anglijos pramonę.

$25,000,000 Nuodijimui 
Žmonių Proto

NEW YORK.— Wendelu 
šeimyna paliko $25,000,000 
Metodistų Episkopalų baž
nyčiai. Šita kruvina dole
riu krūva bus išleista nuo
dijimui darbininkų

Žuvo 5 Ugniagesiai

klases

Pa.— 
! auto- 
lekiant

PHILADELPHIA, 
Malverno ugniagesių 
mobilius apsivertė, 
visu smarkumu: penki ag- 
niagesiai ant vietos užmuš
ti, o 11 sužeista. Vieno ug
niagesio tėvas staiga mirė, 
išgirdęs, kad jo sūnus tapo 
užmuštas.

Komunistų Partijos
Šmeižikas Renegatas

Butkus Nuėjo j Biznį i

Liaudininkų “Lietuvos Ži-Įmenu, išvažiuoti 
nios” praneša:
Už komunistinę literatūrą stogoms. 
6 metus sun‘. darb. kalėjimo

Vasario 25 d. Marijampo
lės aps. teismo sesija Nau
miesty svarstė bylą dviejų 
Naumiesčio (Šak.) piliečių 
brolių Povilaičių, kurie bu
vo kaltinami platinime ko
munistinės literatūros. Tei
smas juos pripažino kaltais 
ir kiekvieną nubaudė po 6 
metus sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Tą pačią dieną kai 
kurie nuteistųjų “bendra-

Vadinasi, vien tik už lite
ratūros platinimą draugai 
nubausti 6 metus prie sun
kiu darbu. Fašistu sužvė
rėjimas pasiekė patį dugną. 
Matote, Smetonos valdžia 
dar apie 20 asmenų baus už 
demonstravimą prieš šitą 
kruviną bausmę, uždėtą Po- 
vilaičiams. Juos irgi pa
siųs į kalėjimą supūti.

“Liet. Žinos”, matyt, pri- 
minčiai” prie teismo posė-Įtaria Smetonos .terorui 
džio metu ir vežant Povilai-! prieš komunistus, nes šitas 
čius į Vilkaviškio kalėjimą i pranešimas parašytas for- 
labai triukšmavo, už ką | moję bjauraus pasityčioji- 
teks, rodos suviršum 20 as- ijimo iš darbininkų.

Indijoj Kyla Audros Komunistai Turi Naujų 
Prieš Pardaviką Gandhi Laimėjimu Chinijoje

Pasirodo, kad mūšiai tar
pe Raudonosios Armijos ir

NEW DELHI, Indija.—Iš 
čia išvažavo skaitlinga j 
nacionalistų delegacija į Vi-j Chiang Khi-sheko spėkų 
ęos-Indijos Kongresą, ku- nuolatos eina.
ris įvyks mieste Karachi, valdžia skelbia, kad jai pa- 
Išleidimui delegacijos buvo vykę atimti 
suruošta demonstracija, ku
ri virto audra prieš Gand
hi ir jo pardavystę. Liau
dis šaukė: “Šalin Gandhi, 
Indijos pardavikas!”

O mieste Lahore tapo pa
karti trys indusai, kurie 
buvo nuteisti mirtin už da
lyvavimą kovoje su Angli
jos imperialistais. Mieste 
buvo sutraukta daug ka
riuomenės, nes bijota liau
dies sukilimo. Darbininkai 
paskelbė visuotiną streiką 
ta diena.

Nankingo

LYNDONVILLE, Vt. — • • * *
Edgar Simpsonienė pasiė
mė kirvį ir nukirto galvą 
savo vyrui. Ji sako, kad 
nužudžius savo vyrą todėl, 
jog bijojusi, kad jis nenu
žudytų jų keturių kūdikių, 
ką jis grūmojęs padaryti. 
Girdi, užteko man 14 metų 
naminės peklos. Rietenos 
kildavę delei skurdo šeimy
noj.
3,000 PHILIPPINŲ 
SUSTREIKAVO 
CALIFORNIJOJ.

SAN FRANCISCO.—Čia 
išėjo į streiką apie 3,000 
laukų darbininkų prieš algų 
kapojimą. Tai daugiausia 
philippinai darbininkai. 
Jiems vadovauja revoliuci
nė Laukų Darbininkų In
dustrinė Unija. ’ • • ■
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ŠIANDIEN BROOKLYNE SVARBUS LIETUVIŲ
SUSIRINKIMAS PRIEŠ DEPORTAVIMUS

■ ' <

“Laisvės” svetainėj šį va- Ištikrųjų, reakcija vis smar 
karą įvyks svarbus masinis i kiau kelia galvą, vis žiau- 
susiTinkimas gynimui atei-iriau persekioja ateivius 
vių darbininkų. Taip pat darbininkus, tuo gi tarpu 
bus susirinkimas sumobili- bruzdėjimas už ateivių gy- 
zavimui lietuvių delei kovo.......................
28 demonstracijos prieš de
portavimus. Susirinkimą 
šaukia Darbininkiškų Orga
nizacijų Sąryšis. Kalbės dd. 
Taraška ir šolomskas. Abu
du nauji kalbėtojai Brook- 
lyne.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės kviečiami

Katalikiški Daktarai Eina; 
Prieš Gimdymo Kontrolęn iii

BROOKLYN.— Čia lai- 
kė konferenciją katalikiški

BROOKLYN.—J. Butkus, 
sklokos sekretorius ir auto
rius provokatoriško “ ‘Lais
vės, šėrininkų didžiumos 
pareiškimo,” kuris tapo iš
siuntinėtas “Laisvės” skai
tytojams ir šiaip platini
mui, nusipirko biznį. Mato
te, kodėl jis taip dergė Ko
munistų Partiją ir norėjo, 
kad. “Laisvė” būtu ištrauk- 

r i * v
ta iš po’Komunistų Partijos 
vadovybės.

Kiek mums žinoma, viso
kiais apgavingaiš obalsiais 
apsimaskavę, Butkus ir Ko. 
surinko nemažai pinigų iš-

Būtinai Nori Sugrąžinti 
Svaiginančius Gėrimus

WASHINGTON.— Ame
rikos Darbo Federacijos 75 
unijos išrinko special} ko
mitetą, kuris darbuosis su
grąžinimui Amerikoje svai
ginančių gėrimų. Pirmiau
sia prasidėsianti smarkiau
sia agitacija prieš prohibi- 
cijos įstatymą.

Kūdikiai Pabėgo nuo Bado
AKRON, Ohio.— George

daktarai ir vienbalsiai nu-, leidimui to savo purvino pa- Balyintų šeimynoj delei be-
tarė pasmerkti tuos, kūne reiškimo* Mes persergėjom darbės užviešpatavo badas, 
stoja už gimdymo kontrolę ’ “T 
arba padeda moterims ap
sisaugoti nuo nėštumo. Jie 
pildo katalikų bažnyčios 
prisakymus ir mulkina pa
rapijomis, kurie jų klauso. 
Mat, religija susiriša su

■" bizniu. • Juo daugiau gim- 
q dymų, tuo ■ daugiau biznio 

kunigams ir. kunigų patra-

nimą lietuvių tarpe pusėti
nai apmiręs. O juk puoli
mai ant ateivių paliečia ir 
palies lietuvius taip pat. Šis 
masinis susirinkimas turė
tų būt pradžia plataus ma
sinio judėjimo prieš depor
tavimus ir prieš valdžios 
terorą.

Susirinkimas prasidės 8 puojamiems katalikams gy-
skaitlingiausiai atsilankyti, vai. vakare. Įžanga vėltui. dytojams. .

/

Laisvės” skaitytojus, kad Jonukas ir Maikis nebega- 
jie neklausytų Butkaus ir | Įėjo pakęsti to skurdo ir 

.za pabėgo iš namų be cento
kišeniuje. Policija atrado 
juos laukuose ties Sandus
ky. Rado gulint ant snie
gu apklotos žemės. Buvo 
manyta, kad vaikai sušalę, 
bet pasirodė dar gyvi. Tė
vai norėtų vaikus parsiga
benti namo, bet neturi pi
nigų. Jie randasi policijos 
kalėjime.

saujalės jo pasekėjų, kurie 
pasiryžo pasėti suirutę mū
šų revoliuciniam judėjime 
ir išvesti darbininkus prieš 
Komunistų Partiją ir Ko
munistų . Internacionalą. 
Tie elementai talkįninkauja 
fašistams ir socialfašis- 
tams, nes jų “pareiškimą” 
su džiaugsmu perspausdino 
“Vienybė” ir “Naujienos”.

....................... f
n'fciič

iš komunistų 
Peiping-Hankow geležinke
lio sritį ir kad vėl pradėjo 
traukiniai normaliai vaikš
tinėti ties upe Yangtse. Bet 
Associated Press praneša, 
kad Raudonoji Armija užė
mė geležinkelį toliau į šiau
rius ir sustabdė komunika
ciją. Tas pats pranešimas 
sako, kad komunistai ’grū
moja užėmimu miestui Ki- 
chow,- už 100 mylių nuo 
Hankow, kad tik už 30 my
lių nuo šio didmiesčio skait
lingi būriai “raudonųjų” 
užima miestelius ir sodžius. 

I Rytinėj dalyj Hupeh pro
vincijos užėmė miestą Ying- 
sham ir traukia ant Miškui. 
Iš šiaurinės dalies tos pa-- 
čios provincijos pranešama, 
kad tenai veikid mažiausia 
30,000 raudonarmiečių.

Vokietijos Komunistams 
Atėmė Parlamentarines 
Privilegijas

BERLYN.— Buržuazinės 
partijos ir socialdemokratai 
nubalsavo atimti parlamen
tarines privilegijas nuo ko
munistų reichstago narių. 
Juos dabar policija galės 
liuosai areštuoti ir sodinį 
į kalėjimą.

■

Nužudė du Nicaraguos 
Sukilėlius ir Džiaugiasi

MANAGUA.— Amerikos c 
kareiviai užklupo grupę Ni- 4 
caraguos sukilėlių ir du iš *> 
jų nužudė. Amerikos im- I 
perialistai džiaugiasi dide- U 
liu laimėjimu!

k
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Naujienos iš Ateivių Persekiojimo
■< Ką naujo daro prieš ateivius valdžia ir kapitalistai?

Lowell, Mass., ateivybės inspektoriai per kelias dienas 
kamantinėjo virš tūkstantį darbininkų, dirbančių Merriį- 

;mac audykloj; klausinėjo, katrie yra piliečiai, o katrie 
ne; uostinėjo, ar nėra slaptą įvažiavusių į Ameriką, bet 
ypač jie šnipėje, ar nesiranda tame fabrike komuništų 
bei jų pritarėjų (Boston Post, kovo 20 d.).

Akrone? Ohio, Goodyear baliūninių orlaivių statykloj, su
ėmė ateivį darbininką Paulių Į Kąsšąy, ! kaipo į f Sovietų 
agentą,” ir laiko jį deportavimui iš Jungtinių Valstijų. 
Ką jis tokio padarė? Kompanijos ir valdžios agentai 
kaltina, kad Kassay “spjaudąs” ant; svarbių vietų stato
mo karinio orlaivio; jeigu jo spjaudalai nebūtų buvę lai
ku pastebėti, ir blekės, jų nenušluosČius, būtų sunituotos, 
tai paskui, girdi, būtų galėję pro tas vietas prasiveržti 
dujos, ir taip būtų sugadintas orlaivis. Kassay, todėl, 
norėjęs pasitarnauti Sovietams ir pakenkti Amerikos 
ginklavimuisi. Nors jis nėra Komunistų Partijos narys, 
bet kompanijos gončai nutėmiję, kad Kassay yra į valias 
“raudonas.”

Du Lietuviai Vaikinai 
Apie “Daily Worker”

“Daily Worker” vajaus 
kampanijos komitetas se
kamai rašo:

Svetimšaliai tėvai, kurių 
vaikai jaučia bado spaudi
mą ir kuyių vaikai nori su
prasti priežastis, kodėl jų 
tėvai be darbo, suras seka
mam laiške, kurį prisiuntė 
jauhaš v'aikįnaš iš Witte- 
more, Mich., ' Reikalingumą 
turėti savo ,namuose “Dai
ly Worker”: 

f

“Mes apgailestaujame, kad 
esame atsilikę už “Daily Wor
ker,” .nęs mano tėvas dirbą 
tik porą dienų į savaitę ir męs 
vos tik galime' pragyventi. 
Mes esame vienas 16, kitas 17 
mėtų amžiaus vaikinai ir lan
kome mokyklą. Mano tėvas už
rašė mums “Daily Workerj,” 
ir mes esame labai juomi pa
tenkinti. Jis sutaupė du do
lerius ir mes juos siunčiame. 
Mes bandysime paremti laik
raštį. ”
Nors šių vaikų tėvas turi

Brazilija turi susisieki
mus telefonais beveik su 
kiekviena Europos šalia.

i pębus padąryta, tai imti ata
tinkamus žingsnius paskolos 
ir nuošimčių įškolektavinjui...

Svarstoma P. Poškos iš Chi
cago, Ill., paskolos reikalas, 
kurio nuošimčiai nemokėti jau 
virš metas laiko. Apsvars
čius, nutarta duoti p. Poškai dešimčiai šalių. 
15 dienų laiko apmokėjimui 
nuošimčių, o jeigu to neišpil- 
dys, tai

Anglija patiekia kariškus 
orlaivius daugiau kaip dvi-

Vadovaujančia ir sprendžia-(padėties pagerinimą, tikybos! 
maja 1905 metų revoliucijos' atstovai vedė irgi “paaiškinan- 
jėga buvo proletariatas. Jis čią” kompaniją: jie aiškino, 
sugebėjo įtraukt į revoliucinį jog neturtą, visokias nelaimes 
judėjimą netik valstiečius; jo ir kančias, žmonėms pasiunčia 
revoliucinė įtaka jautėsi armi- ■ dievas, jog darbo žmogui rei- 
joj ir flote. Savo obalsiais jisikia būt kantriam, jog kantry- 
vedė į kovą plačiausias darbo 
žmonių mases.
Pajutęs pavojų, carizmas en

ergingai spietė visus savo ša
lininkus: dvarininkus reakcio- 
nirius, įvairių tikybų dvasiški- 
ją ir jų įtakoj esančias kleri
kalines ir juodašimtiškas orga
nizacijas, kontrevoliucinį kai
mo ir miesto elementą. Libe
ralinės buržuazijos “opozici
nis” prieš carizmą nusistaty- čius ir knygąs. Išpažintį kuni- 
mas greit išnyko, kai tik pra- g 
sidėjo revoliucija, kuomet bur- pinėjimo tikslams, 
žuazija patyrė darbininkų ir 
darbo valstiečių bendrą revo
liucinį frontą. Ji tuojaus paro
dė savo kontrevoliucinį v^idą,1 
prisijungus prie tikrų carizmo: 
šalininkų ir gynėjų.

bė— tai kelias į “dangų”.
Vietoj klasių kovos dvasiš- 

kija ągitavo už “brolišką” tai
ką” : “Melskitės už savo prie
šus. Malda už priešus pastip
rina maldaujantį,“— kalbėjot 
popai ir kunigai.

Pravoslavų ir kataliką baž
nyčia užgindavo tikintiems 
skaityti revoliucinius laikraš-

Kalbantieji judžiai yra 
armijoj 
(puška-

įmti ątatinkamųs įvedami Amerikos 
žingsniu^ paskolos. ir nuošim- j mokint paoficieriu
čių iškolektavįmųi. rininkus).

> Tai tokių “trobelių” da
bar turi SLA. : fašistiniai 
viršininkai su- savo fron
tais, kurieniš ‘suteikė pasko
las, . ' ; '

Atsiradus daugiau bėdų, 
,sakoma, atsirado ir “dau
giau darbo” prezidentui ir 
iždihinkui, ir todėl tame 
posėdy

nutarta, kad Prezidentas ir 
Iždininkas pasisamdytų po pa- 
gelbinin.ką. Prezidento pagel- 
bininkui bus , mokama $10 į 
savaitę, o Iždininko—$15 į sa-

Taigi, pasisamdę pagelbi-

daugiauHolandijoj yra 
naudojama dirbtinų trąšų 
kiekvienam akrui žemės, 
negu kurioj kitoj šalyj ap
skritai.

Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoj yra virš 700 žmo
nių, kurie nei mato, nei gir
di, nei gali kalbėti.

Finlandijos valdžia išlei-lsiškija:

gai ir popai išnaudodavo šni-

šiaip tikyba ir jos atstovai 
rūpestingai kovojo kontrevo- 

I liucijos ir reakcijos eilėse prieš 
revoliuciją. Tikyba buvo ir da- 

ibar pasilieka darbininkų ir 
! darbo žmonių priešu. Tikybos

I Carizmo gynėjų tarpe atsi-; klasinė esmė aiški: ji buvo ir 
■ žymėjo ir įvairių tikybų d va- y ra kapitalizmo ramstis, eks-

do įsakymą, kad visi busai, žYdų T kitų. Popai ir kunigai, Į
pravoslavų, katalikų, ploatatorių įrankis.

V. Skardžius.

| 4* t

Tai, rodos, vaikiškai-žioplas kaitinimas; bet Fishė, juo užsirašęs “Laisvę”, bet nei'

, . ninkus, ponas prezidentas ir
1 ponas iždininkas turės pro- 
jgos daugiau paponavoti.

Daily Worke- R kj “Rojį’lfew Yorke
vi djirhininkn

pasinaudodamas, jau bliovė per radio apie“sovietinį pa- jam, nei jo vaikams dar to 
vojų” iš vidaus, ir kapitalistiniai laikraščiai tą nuotikį 
plačiausiai išbubnijo, kurstydami skaitytojus prieš rau
donuosius ir kaitindami “publiką” prieš Sovietų Sąjun-

Valdžios ir kompanijos agentai tyčia sudarė tą seilėt- 
n4iš paremta sumoksią. Mat, fabrikantai rengiasi prie 
naujo kapojimo’ darbininkams uždarbių-; del to galėtų 
kilt streikas; reikia, todėl, išanksto pradėt rėkt prieš 
ateivius raudonuosius, kad amerikonai darbininkai su 
jais nestreikuotų ir abelnai nieko bendra neturėtų su 
“forineriais agitatoriais.” Tokiais, kad ir kvailiausiais, 
sumokslais prieš ateivius ir komunistus fabrikantai ir 
valdininkai stengiasi palaikyti Ohio valstijos; “krimina- 
lio sindikalizmo” įstatymą. O tai įstatymas stačiai- at
kreiptas prieš komunistus ir visus kovinguosius darbi- - 
ninkus.

• Panašiais sumetimais buržuazijos veikėjai pradeda sveturginiis darbininkas ir 
; šaukti net tiesioginiai žudyti komunistines darbininkus, kiekvieno sv.eturgimio ? vai- 
* Taip antai Wm. J. Burns, žinomiausias detektyvų špi- kas .privalo skaityti /‘Daily (kituose

!Workerį>” privalo jį užsirą- miestuose 
šyti, privalo platinti tarp žmonių skujpštą j bloguo.sę 
kitų > darbininkų. . / .

Laiškai siuntinėjami fra- 
ternalėms ■ organizacijoms, 
kalbinėms organizacijoms ir 
kitoms masinėms organiza-

neužtenka. ‘‘Daily Worke- R y “Rj” Ne Yorke 
ry” daug telpa darbininkų 3
klasės žinių, kurios yra 'in- Miestiniai namų eksper- 
teresingos kaip čia gimu-’tai New Yorko mieste ne- 
siems, taip ir svetimša-i senai paskelbė savo rapor
tams. .• “Daily Worker” yra tą, kuris parodo, kokiame 
centras kiekvienos kampa
nijos, kurį vienija čiagimius 
ir sveturgimius darbihinkūs 
jų bendroj kovoje už darbo 
sąlygų ’pągerinimą dirbtu
vėse,. už apdrąudą beįiarj- 
bįam’s. Ir kadangi dabar 
“DaiĮy Workeris”, ygda pląj 
čią masinę kampaniją gynif 

valdžios 'persekiojimų ir de- 
portavimų, tąii «■ kiekt^jĮds .

tą, kuris parodo, kokiame 
“rojuj” gyvena miįionai 
darbininkų.

Suvirs 2,000,000 žmonių 
gyveną ligų peryklose., ;Jie 
sako, |lį|d yrą' jtūjkstąąčiąi 
gyveninio’ namųj j^uiįię; “nį| 
tinkąrh|P tpr 
čiauąį juose gyvena žmonęą.

rabinai 
gingai 
parode 
liucijos
kybos prietarus ir monus kont-
revoliucinės agitacijos t’iks-

Yra išrasta lova, kurią Hams.
sulanksčius galima naudoti 
kaip stalą.

dideli pasažyriniai automo
biliai, turėtų reikalingus 
daiktus suteikt pirmajai 
medikalei pagelbai.

ir pastoriai gan ener- 
pasitarnavo carizmui, 
save aršiausiais revo- 
priešais, išnaudojo ti- PHILABSLPfflA, PA.

cas ir streiklaužių organizuotojas, ragino per savo pra-!
kalbą viename San Diego, Calif., biznierių kliūbe (kovo
22 d.) sukišti visus raudonuosius į kapines bei ligonines,

’vadinasi, šaudyti juosius. Tuo pačiu pradėjimu Burns 
agitavo, kad visi “padorūs piliečiai” rašytų kongresma- 
nams laiškus, reikalaudami išleist Fishės sumanymus 
kaip įstatymus prieš ateivius 'darbininkus.

O jau ir dabar nužiūrimi ateiviai darbininkai šimtais I ei joms,.prašant jų.užsirąšy- 
yra užklumpami ir deportuojami. Visuose didesniuose T 
fabrikuose ir dirbtuvėse fishiniai valdžios agentai, apsi
metę “reporteriais” arba net “paprastais darbininkais,”

• sistematiškai varo šnipinėjimo darbą prieš ateivius “ne
nuoramas.” Sulig Washingtono “darbo”

Daily Worker į” organi
zacijos vardu, užsirašyti 
kiek kopijų platinimui su
sirinkimuose, išrinkti komi
tetus pereiti per narius už-

ministerijos rašinėti ir atnaujinti prenu- 
patvarkymo, užtenka gaut iš jos waranta telegrafu, kad meratas ir įtraukti bedar- 
bile ką suimt deportavimui. Taip suiminėja ir tikruo- bius pardavinėjimui “Daily 
sius amerikonus streikų darbuotojus ir užveda kvotimus, Worker” visur, kur ^ik ga-

* Buk norėdami patirt, ar jie nebus slapta įvažiavę į Jung-|lima.
į tines Valstijas. Per tokius šmugeliškus areštus ir suži- ---------
Į niai netejsingus kaltinimus, valdžia st.eųgiasi išrankioti €1 A r r * • T • '
1 streikų vadus ir pakrikdyti darbininkų kovas; nors to- r
; kių^ kaipo Amerikoj gimusių, negali išdeportuoti, tačiaus U^Ugiau ĮJTObdllį SU .
* kapitalistai tiek laimi, kad tie vadai kūpa jštraųkianii Paskolomis

■ iš kovos lauko po kelias dienas arba net savaites,, kol jie 
1 .laikomi Kalėjime neva “tolesniam kvotimui.”; ’. \ 1 * h -

Darbininkai Turi Masiniai Demonstrųot Kovo 28 d
Tokios yra kelios iš daugelio dabartinių naujienų ;apie 

. kapitalistų valdžios daromus žingsnius prieš ateivius 
; darbininkus, delei streikų laužymo ir delei abelno darbi- 
> ninku judėjimo krikdymo. Ateiviai gi darbininkai, iš- 
[ vien su negrais ir baltaisiais amerikonais darbo žmonė- 
? miS; turi padaryti savo priešingą naujieną kovo 28 d., 
; nacįollalėj demonstracijų dienoj, kuri yra tam tyčia-pa
skirta apgynimui ateivių ir negrų darbininkų. Tos de-
♦ monstracijos už ateivių ir negrų darbininkų teises, prieš

■ deportdvimus ir prieš visokeriopą fishinį sųiurtą turį kųt 
: didžiausiais tos rūšies masių išstojimais, kokie bent ka- 
' da įvyko Jungtinėse Valstijose; o tai bus sykiu demon- 
\ stracijos ir prieš uždarbių kapojimus ir už bedarbių ap®
draudą. Lietuviai darbininkai tą dieną turi didžiausio- 

miniomis dalyvauti demonstracijose .drauge -su visų
• kitų t^ųtų darbininkais, ir dabar per savo organizacijas

■ išankstę Jd^ryti reflųaųius prisirengimus masiniams iš-'
Lafojimr.m. kove 28 cl.- • r . . .. .. . ,^-.

Kovo 28 Dienai Prisirengimas 
Lietuviai Darbininkai! Jau 
plačiai buvo rašyta ir dar ra
šoma, spaudoj apie valdančio
sios klasės puolimą ant svetur- 
gimių, juodveidžių ir vietinių 

šventuoju raš- klasiniai susipratusių darbinin- 
. ____________________________u________________ .• Kasdien įvyksta areštai

bėgančių vandenų pajėga rodyti darbo masėms, jog žmo- ir deportavimai. Valdžia puolą 
dirbimui elektros, kad per'gus netur rūpintis “menkais”, darbininkus, nepaisydama, kad 
metus reikės devyniais mi- žemiškais dalykais, o vien tik fašisto Fish Komiteto planai 
lionais tonu mažiau anglies.' našios išganymu, jog žmogaus dar nėra įstatymu Sveturgi- 

- ■ - [likimas—tik “pfakaituot ir miai darbininkai nebus huosi
• ■ vargt”, jog per nelaimes ir var-(nuo tos kovos, kadangi krizis

IŠ aštuonill anpliakasyk- '£'us Žmogus užsipelnys sau ro-' vystosi dar didesnis, bedarbių 
lų. Holandijoj keturios pri- A svui?tJe”.- Norėda- armija didėja, badas ir mirtis

‘ L u/-.-. • 7ni am visokiais ■ budais įžeist] ir vis aiškiau gręsia darbininkam,
klauso valdžiai, n Šios■ \ab su^0ippromitųoti socializmą,j' Kovo £8 .diena, yra diena

ten'.Jišk'asa-; mokslo sistenią,. popai ir kuni- ta daugybe jmas. mitingų ir 
!gaį per panįokšlus ir raštą demonstracijų>su obalsiais: ko- 
! įljąlbinėįp/ įtiįfintjeh^,? buk .so- $4 J y 
'cializmas yra žalingas moks-pm(j 
' ‘ ' ‘{a, o'ko^a prieš bendrą
socialistai esą tokie piktada- klasės puolimą ant 

Iriai ir nusikaltėliai, kurie už-(klasės Jung. Valstijose. Phila- 
sitarna.uja sau vien tik kalėji-1 delphijoj įvyksta atvirame 
mą, kartuves ir mirtį. j ore ir svetainėse mitingai se-

9 sausio įvykius (popo Ga- Į karnose vietose, 7 vai. vaka- 
pono pravokacija, darbininkų (re.
sušaudymas Paterburge) pra-; Fourth ir Federal Sts., 17th 
voslavų ir katalikų tikybą irgi! ir Fitzwater Sts., 7th ir Sny- 
pasistengė sunaudot kontrevo-' der Sts., llth ir Rodman Sts., 
buciniams tikslams. Popai iril3th ir Reid Sts.
kunigai gązdino tikinčius “die
vo korone”, pasiutusiai agita
vo, jog darbo žmogus visuo
met turi būti paklusnus carui 
ir jo valdžiai.

Kuomet spalio mėnesy pra
sidėjo visuotinas darbininkų 
streikas, dvasiškija iškėlė obal- kančiose vietose: Marvine ir 
sį: “Mylėk savo artimą” (t. yj Columbia Ave., 
kapitalistą— eksploatatorių). Girard Ave.,

’’Šventasis sinodas—buvo ra-1 Poplar St., 46th ir Haverford 
syta viename sinodo atsišau-1 Ave., 40th ir Poplar St., 32nd 
kime,—
motinos cerkvės vardu karštai ;22nd ir Indiana, 
kviečia savo vaikus: bijokit
dievo, gerbkit carą ir kiaušy- girnai tą dieną. Koncertą duos* 
kit visokios valdžios, kuri yra rusai, 810 Locust. Vengrai, ro- 
nuo dievo leista”. dys judį, 1144 No. 4th St. Tta-

Ru.sų—Japojių karas, kaip i lai duos koncertą, 1208 Tas- 
žinorhe, buvo labai nepopulia
rus daugumęj visuomenės sluo- 

__ . |ksnių.* Bet dvasiškija per Vi-
. r , isą laiką, kai ėjo karas, nesilios 

nui “tais- ’ vė agituot, jo,g karas reikalin-į 
gas, jog Visos karo nelaimės 
“dievo pasiųstos” mūsų “gero-| 
yęi”. Taip! Charkovo vyskupas 
^Arsenijus ’rašė :“jįog įcaras at- 

' - ■ • :U A1 —Fu Į ‘ \ ? X j ; j hą.udį, Pagerina; žmo-ĄLįDl-J). LT ikuopąj įaįKy- ;)ie^’\ = įProtopėrsviteris želįa- 
tame suširinkihie;f vasario" bov$kis‘ stengėsi .įškiepyt fana- 

i22 a.,'1931 m., Lietuvių sve-.tiz.m? kareiviams: “žemės ca-( 
Itainej, 29 Endicott Street,i.ro.Wennab- wtavo j.s, 
M oicestei, Ma$s., įsnese i e- yįe§patįes kareiviams— šven-i 
zohuciją, užginančią dabar- tiesiems angelams”. | j^jaj

! 8 valandų darbo dienos rei-
■ kalavimą dvasiškija apskelbė 
!ne tik neteisingu reikalavimu, 

7 . bet ir prieštaraujančiu dievo 
ai" “įsakymamsItahioi paskutiniai, Jji . i • i x I n lėtino . ovcmuuju ina- itia

kais buvo taip pakinkyta tu” remdamiesi jie stengėsi da- kų.

i.'vį, ; ■ i i i 4-*aV i ~~ SUniOIUpi omiiųoil SUUldnzma, j xxyvv 4.0 .uiciui, jid
dlšjkoą kasyklos patiekia ‘Vj:aįpo :tan? tikrą socialistinio t prieš reakciją. Tą diena įvyks-
PP visos

i/ 1 

mieste neturi nuosavų na
mu, v • t • *

I į ’ f 

Ne kitokia padėtis yra ir 
aukso Amerikos 

Milionai darbo

namuose, milįonai serga del 
stoko’s šaulės k šviesos, del 
stojos tyro oRcl /

“Tėvynės” No. 12* tilpęs;
SLA.. Pildomosios Tarybos,' 1 
proto,kolas \ 'parodo, kad S.' ’ H 
L.A. fašistiniai. viršininkai myof|$ 
turi nemažai “trobelių” ;su; pe^^j 
įvairiomis paskolomis, apart 
Ąžunario4J>eyenjįo paskolęš. 
Štai sekamos, bėdoš' su pa
skolomis: .

Svarstoma K'.
Pittston, Pa., 
jas,. kąrip nuošimčiai nėužmo- 
kėtį jau virš metas laiko. Ap
svarsčius, nutarta

FORESTCnY,PA
Darbininko Nelaimingas 

Likimas
Mūsų mieętęjy gyvenantis 

d arbininkas .■ Kį žiūnas il
gą laiką buvo^ęAjarbo ir nie-1 
kuF negalėjo siisirą^ti darbo, o 
šeimyną reikią maitinti ir ap
rengti. žmogus pradėjo rū
pintis ir iš .rūppsęip sirgti. Iš 
sykio gydytoj ai pripažino, kad 
jis .turįsfelt kovo 

prbtd di^oš; ■ fe?, via
darėsi su juo blogiau. Prisi- 

skąiįkt^ tūrėjo o^ąšyri; •' miesto 
pągelbos. Pęį du | mėnesiu 
laO

igiau; ■ Prisi

Šok? Ant Žėruojančią Akme- |^a“~
; nu; Nejaučią Skausmo i-i~; ....

" . v f ’ !!*'; <•! ' . sitarnauja sau vien tik kalėji- delphijoj
: nu; Nejaučią Skausmo

<
Laukiniai Fidži ^alų gy

ventojai turi vieną metinę 
Šventę, laike kurios basi 
vaikščioja ir šoka ant karš
čiausiai, baltai įkaitintų ąl|- 
meųų ir uolų skeveldrų. Iš
kasa jie plačią duobę, pri
krauna žabų ir malkų, už
kuria; ant įsidegančio lau
žo suverčia eilę akmenų ir 
uolos skeveldrų, ir kaitina 
per pusę dienos. Paskui pa
barstė juos biskeliU' žalių 
lapų ir šoka savo tautiniai- 
religinius šokius plikomis 
kęjomis ant tų žėruojančių 
ir garuojančių akmenų. Jų 
kojų padai taip esą surem- 
bėję ir .užgrūdinti, kad jie 
nejaučia skausmo, nors pa
dai svyla, net dūmai iš jų 
'rūksta ir dvokia.

č.

. “eiJtos' vieną be U' : ‘ U h 
duyt'mėnSiu Rezoliucija Užgynjpūi J _

k ą; Į iR

■W

rujos

iojimą sveturgi- 
žių darbininkų;

valdančios

Kensingtone bus atvirame 
ore masinis mitingas McPher
son Square, 7-tą vai. vakare 
ir svetainėj 2802 Kensington 
Ave.

North Philadelphijoj atvira
me ore įvyksta mitingai se-

M ar vi ne ir 
Hutchison ir'

uuas—uuvo ra-1 rupiai ot., aoui ir navtrivru 
sinodo atsišau-1 Ave., 40th ir Poplar St., 32nd 

šventos pravoslavų'ir Cumberland, 24th ir Turner,

Taipgi bus apie 5-ki parengi

dys judį, 1144 No. 4th St. ita-

Medžios Beždžiones 
paskolos ręika-! Medicinos Reikalams

.. T"“'.. • ’
Tulane Universitetas ren-

j. ■ *1 t ■ * ■ i * * ‘ igią ekspediciją į Panamoš
.foreclosure proceed^ ir raigt s me(jžf6j.iraui bez.

> ,• dziomų. -.Visos; .jos bus nau- 
; do jambs hiedibifibš tikslams 
-J —bandymui įyjairių gyduo-

• ti1 nuo Spalio mėn:, 192b m. 11
Ąpšvarsčius, nutarta duoti p. Ues savo sųųė

kejjmhi .miošiničfų^^ tokių pa

reikalu pasirūpinti.
Svarstoma ' V. -Mišeikos iš 

.Chicago, Ill.,’* paskolos reika-

Mimikai 15 dienų laiko apmę- nąšįos į Ž1UQU js. JOS' tūrį

tinę .“Laisvės” liniją
ą t r>r TA -i 1 1 1. ' • v- 11 nnyguou lamsyuvd ajpadvaiai 
^.RnL'lJ. 11 Kp. kaipo se“ (palaikė carizmą, jo juodašim- 
n 1 n kn irnn mlnm nn . . - . > - • •

Pamoksluose, laikraščiuose 
ir knygose tamsybės apaštalai

rininkė, yra pilnai paten
kinta “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavime laimėjimais, 
pąlje.kąnt dienraštį “Lais
vę” po Kompartijos vado
vybė.

Po rezoliucija pasirašo: Iarba kvieU rinkti turtingus 
T M T.ulrac a 'žmones ir nebalsuot už socia

listus.
Prieš revoliucinių darbinin

kų kovą už savo ekonominės

tiška nacionalės priespaudos 
politika; nemaža pravoslavų 
popų dalyvavo ir žydų pog
romuose.

Kad ėjo rinkimai į valsty
bės dūmą, dvasiškija stengėsi 
pravesti dūmoir savo atstovu,

J, M. Lukas , v: 
$L‘ K. Sukackienė 
Ėi Davįdonienė.

ker St.
Lietuviai darbininkai, eikit 

į masinius mitingus, kur jums 
yra arčiausia nuo gyvenamų 
vietų. Dalyvauk# šiuose pro
testuose, nęs tai yrą gynimas 

(jūsų pačių rūkalų, šią dieną, 
' 28 kovo, bus protestai Visoj ša- 
|lyj. Visi mūsų darbininkiškų 
organizacijų nariai ir simpati- 
kai turi dalyvauti minėtuose 
mitinguose.

Rengia
Įvairių Tautų Organizacijos 
Ir Komunistų Partija.

MINEVILLE, N. Y.—čia 
sudegė Monthų šeimynos 
kempė ir sudegė du kūdi
kiai—vienas 2 metų, kitas 
10 mėnesių. Tėvai taip pat 
smarkiai apdegė ir randasi 
ligoninėj, kritingoj padėtyj.

SKAITYKJT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”
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DAR APIE “LAISVES” ŠERININKįJ 
SUVAŽIAVIMĄ

ciniams darbininkams, kad su 
oportunizmu ne juokais reikia 
kovoti ir ne dienos darbas, ir 
Biurui pamoka, kad palaidumas, 
kuris buvo toleruojamas orga- 

jnizacijose, negalima ant toliau.
Kada Lietuvos draugai pra- jus pąvergėjus; radikalėjant Dabartinė CB. vedama linija 

dėjo vesti kritiką apie mūsų darbininkų masėms, komunis-i- 
dešiniuosius nukrypimus ir tams reikia daugiau dirbti pla- Pakinių, 
oportunizmą, tai nekurie žiūrė- čiose proletarų masėse. Grieš-1 Drg 
jo į tą kritiką, kaipo į 
užpuolimą Amerikos 
komunistų ir spaudos.

nekentė

apie-sklokininkų teisingumą ir pajėgia, išleisti. Kuomet K.P. 
jų darbus, ir ve kaip užgiedojo: veda kovą, organizuoja darbi- 
“šiandieną d. A. Bimba kriti
kuoja, vienus plaka, lytoj ir 
man teks ir mane plaks”. Vadi
nasi S. V. mano, kad jis yra 

žmogus, kuris jokios klai- 
nėra padaręs ir nedaro, o 

idabar toks A. Bimba kritikuos 
<a “Vilnies” N.lįr s.v. Kas nedaro klaidų, tas 

“Kaip tai ga-!jau senai yra miręs. Bet S.V.
ad toks “Lais-įdar yra gyvas, jis atvirai ir 
kaip d. Paukš- (drąsiai demonstruoja savo opor- 

alka-'tys, pareiškė suvažiavime, kad tunizmą darbininkams. K.P., 
reikia i pi'ie dabartinių sąlygų jisai nei- jkritikuoja ir nurodo draugų da- j

yra KP. linija ii1 galima tikėtis j j ",
. i nūs

įvyks 26 d. kovo, 7-tą vai. va-Į kites dalyvauti, nes bus keli 
kare, Norkevičiaūs salėje. Vi-' kalbėtojai.
si bedarbiai darbininkai steng-niūkūs Į revoliucines unijas, or

ganizuoja bedarbių demonstraci
jas, baduolių’ demonstracijas, 
vadovauja streikus, visokiais 
būdais ruošia darbininkus ga
lutinai kovai prieš išnaudoto
jus, už panaikinimą kapitalisti
nės sistemos ir įvedimą prole
tarinės diktatūros, vot, dabar 
ims ir subankrutins lietuviškus 
dienraščius, nustums lietuvius 
darbininkus pas fašistus. Tai 
jau šlykštesnės ir bjauresnės 
kalbos negali nei patys fašis
tai išgalvoti. . O tai vis darbas 
oportunistų ir dešiniųjų ele-

i, iš
plėšti “Laisvę” iš po KP. va
dovybės. Tas jiem.s nepavyko. 
Tai dabar, nori melų kampani
jos pagelba sudaryti didesni 
sentimentą prieš KP., kad 
plėšas “Vilnį” savo naudai.

Visi sąmoningi darbininkai 
turi vesti visur grieštesnę kovą 
prieš dešiniuosius ir oportunis- 
tinius nuklydimus, prieš pasi
kėsinimą išplėšti “Laisvę” ir 
“Vilnį’ ‘ iš KP. vadovybes. Pas 
mus turi būti vedama aštri kri
tika prieš visokius nuklydimus 
nuo KP linijos, prieš oportuniz
mą ir dešiniąsias klaidas. Ko- I

‘ , » vokime visi, kad išgelbėjusi 
“Vilnį” nuo oportunistų, kad ji 
pasiliktų pilnoj KP. vadovybėj.

A. LUTVINAS

Bon Ami.

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE
Grieš-' 

nerimtą,čiau reikia kovoti prieš algų ka-! 
lietuvių ' pojimą ir bedidėjančią bedarbę,; Įėjo atsitikti, 
žinoma, prieš paskubos darbus. Reikia ■ ves” veteranas, 
kritikos 

savikritika
organizuoti ir vadovauti 
n ų j ų demonstracijas, 
susikirsti su policija 
Tuo pačiu kartu 
mūsų spauda ir 
atsistotų į grieštesnę kovą, prieš 
pūvantį kapitalizmą, 
si rodo oportunistai ii 
elementai ant kryžkelių 
visoms kovoms. Daugeli? 
vių, Komunistų Partijos 
nei nemanė, 

tika, savikritika, buvo daugiau-į kurie buvo kartu, 
šia atkreipta 
mas klaidas, 
rypimus. Tai 
džia kovos su 
dedant nuo 
Bet tuo karui 
kuomet 
nelietė 
kurie 
nuklydimus ir yra nuskendę į komunistų, vieni pamatę atitaisė 
oportunizmą. Tas ir (davė progą Gavo klaidą, kiti atitaisys vėliau, 'yra tuo veteranu? Jis galėjo 
susigrupuoti dešiniajam elemen-1 kuomet pamatys aiškiai oportu- būti tas veteranas per 25 metus, 

linkui kurių jie kuomet jis ėjo revoliuciniu ke- 
klysta iš

oportunistai.
atrodė nereikalingu daiktu ir 
puldymu veikėjų autoriteto.

Dalis draugu matė, kad opor
tunizmas turi įleidęs savo šak
nis į plačias lietuvių darbiniu-
k u mases,
daug dešinio nukrypimo, kad 
prieš tai reikia kovoti, ir gana 
tvirtai. Tuo klausimu buvo ke-

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

Lutwin’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.

ir tt. ir tt. |siąs dirbti redakcijon?” 
reikia, kad ' L I

organizacijos’dalyką, del ko Paukštys pasit-!jįnia, . v...
' _ • d raukė iš “Laisvės” ir kada. Drg. Iį>et‘oportunistui S. V.
Čia ir pa-;Paukštys pasitraukė ne del to, !]<ad niekas jo negali kritikuoti.

• dešinieji įkad dabar ten yra d. A. Bimba, i])ar Jaugiau micrino S. V., da- 
> tomsjkaip kad sklokininka'i stato sau ,rydamas tokį parbiškimą: žiūrė- 

šėrininkai, kiek ;daug rašiau 
isvė.i ’ visokių pasakaičių, 

ir,iki šiol niekas nepaliete manęs, 
Patai ži- jo jūs mano raštus mylite .skaity- 

. Dabar aš būsiu kritikuoja- 
- ------- imas, aš turėsiu pasitraukti. Tad 

d. V. Paukščio pa- i visi balsuokite su skloka, ir ra- 
dideliu daiktu. TaipYj^o, kad balsuotų už, skloka.

;a žino ganaP\v bereikia aiškesnio oportunis- 
nusistatymo prieš 

savikritiką ii' kritiką. Kas bijo, 
kritikos, tas nėjo ir neis komu
nistine linija.

Nežiūrint, kad “Laisvė” pasi
liko po KP. vadovybe, kaip kad 
ir buvo, bet oportunistai ir de
šinieji elementai leidžia visokias 

I paskalas visais pakampiais, kad 
įdabar jau bus subankrutinti I 

veU1. ^uo i laikraščiai. KP. juos subankru-1 
oportunistus, kad neleidus jiems (keliu. Drg. L Prūseika žinai jins> suniaunios žydeliai. Gir- 
daugelio darbininkų suklaidinti,; na gerai, kad KP., nelenkė , Jint tokias paskalas nuo tų žmo- 

su kaip kad jie suklaidino daugelį ^os ii nulenkia plies opoitunis-1kurie save vadina revoliu- 
suvažiavi- tus jr dešiniuosius elementus, ji Jcininis, tiesiog koktu klausyti.

i vedė ir ves grieštą ko\ą. Ik.P. ne tik nebankrutina 
Senas Vincas

romas klaidaš, kad tuomi su- 
Pruseika gudriai užtyli patį įtvirtinus mūsų revoliucinį judė-

sucementavus mūsų jėgas.
atrodo ‘men^lh kurie sudarė skloka

6S
A. L.UTV1i\A&

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

narių, 
kad tie draugai, 

išstos prieš 
kaip kad padarė Strazdas 
Prūseika, jau nekalbant 

KP. Nors 
vės” šėrininkų suvažiavi

me oportunistiniai elementai tu
rėjo didelę spėką, vienok jiems 
nepavyko išplėšti “Laisvę” iš po 

vadovaujančių draugų,: komunistų vadovybės. Nors 
darė ir daro dešiniuosius;daug suklaidino darbininkų ir

; į kolonijų daro- KP. 
dešiniuosius mik- ir I 
buvo logiška p ra- apie pabėgėlius, i 
oportunizmu, pra- 
mažųjų kelmelių.

padaryta klaida, 
savikritika i

vadovaujančių

(sveikata sumenkus,’ir pasitrau-!“| 
kė vasaros laiku, kuomet dar i 
A Bimbos nebuvo ten. T

Ino gerai d. L Prūseika. Bet kad A. 
klaidinus darbininkus d. L. Prū-' — 
seika stato

IsitraukimaI CM L I <1 UK 1 I Iki UlUUilU 

ipat d. L. Prūseik 
gerai, kad d. V. 
pasitraukęs ir 
1.. P. nestato 
ninkams, 
pabėgo iš Kom. Pė 

veteranu ?

Pa u k š t y s yra , į 0 ? j r a į s g a u K 
iš KP. Vienok] 
klausimo darbi- 

neigi V. P., kodėl jis

i
i
Jūsy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

tui ir visiems pabėgėliams opor
tunistams iš KP. ir paskelbti 
jai grieštą kovą. Dabar turime 
to viso pasekmes.

klaidinga sakyti, kad

micrina tempt darbininkus. Rei-Jiu. Bet kuomet jis 
kia pasakyt, kad mums reik vest' revoliucinio kelio, tai komunis- 
grieščiau ir aštriau kovą prieš Jinis laikraštis negali

dabar susikirtimą
E k o n ominiam ! “La 
dienos didėjant me.
įsiveržiant dar-! “Laisvės” šėrinin.ku suvažia- j

Būtu 
vien tik del stokos savi kritikos 
turime 
oportunistais,
krizini diena i: 
ir vis daugiau 
bininkų i kovą prieš išnaudoto- v imas davė get

šeri ninku
nei

Drg. Senas Vincas išdidžiai • vieno laikraščio, bet gelbsti iš- 
lekciją revoliu- 'suvažiavime sušuko, kalbėdamas leisti kitoms tautoms, kurios uo

OPERETENEBAIGTA KOVA
TRIJŲ VEIKSMŲ MELODRAMA

Rengia Maspetho Lyros Choras ir L. P. M. S. Trečiasis Apskritys

BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE, 949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y
PRADŽIA 3:30 VALANDA Po PIETŲ. PO LOŠIMUI ŠOKIAI 

ŠOKIAMS GRIEŠ P. RETI KEVIČIAUS ORKESTRĄ

SUVAIDINS LYROS CHORAS .

i Vokietijos Socialistai 
Prieš Darbininkus

B E RL Y NK omunistų 
Partijos frakcija padavė 
įnešimą Vokietijos biudže
to komisijoje, kad būtų 
įvesta 40 valandų darbo sa-

- - • vaite delei sumažinimo be- 
I darbės. Taip pat jie pasiū- 
j lė, kad valdžia nebeduotų 
Į leidimo kapitalistams užda- 
Į ryti savo fabrikus. Prieš 
į abu įnešimu balsavo ne tik 
, buržuazines partijos, bet ir 

socialdemokratai. V adina- 
i si, ’ pastarieji įvirai išėjo 
1 prieš bedarbių reikalus.

Taksai Nupuolė ant 
$209,000,000

Vai-

1 
|

i

Kaip ilgai galėtumėt jŪ8 palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais akiniais.

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimu
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 ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

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

Rašykite: 53 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
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WASHINGTON.
džia bėdavojo, kad šiemet 
įplaukos nuo taksų sumažė
jo ant ,$209,000,000, palygi
nus su pereitais metais.

MAHANOY CITY, PA.
Išradėjas 

F. LASECK 
vičtu* i

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

Gerbiamieji! Vėl smagi naujiena Brooklyno ir apielinkės lietuviams. Vėl turėsite progą matyti puikią opere
tę. “Nebaigta Kova” tai yra puiki trijų veiksmų melodrama, kurią parašė Senas Vincas. Muziką dainoms su
taisė E. Retikevičiūtė. Operetė “Nebaigta Kova” vaizduoja laikotarpį 1905-6 metų revoliucijos Lietuvoj, čia 
matysite, kaip Lietuvos žmones, ypač jaunimą, persekiodavo Rusijos caro šnipai ir policija, šioj operetėj yra 
dausg kornikos—juoko ir daug labai gražių dainų kaipsolistams, taip ir chorui, žodžiu sakant, yra puiki ope
retė ir pritaikinta prie lietuvių gyvenimo. Kurie ją kritikuoja, tai nesupranta šio veikalo prasmes. Taigi, bū
kite veikalo perstatyme. Mes užtikriname, kad visi būsite pilnai patenkinti. Šią operetę Išleido L-P-M.S. 3-Aias 
Apskritys savo lėšomis ir jos išleidimas pusėtinai daug kainavo, taipgi šis pirmas operetės perštiatymaš ir yra 
rengiamas Apskričio naudai, kad padengus nors dalį lėšų.

Taigi, visų šios apielinkės ir Brooklyno lietuvių pareiga yra ateiti į šį parengimą, ir tuomi atlikt du naudingu 
daiktu. Viena, tai matysite puikia operetę, o antra paremsite finansiniai L.P.M.S. 3-čia Apskritį, vtaip pat ir 
Lyros Chorą. DIRIGENTE E. RETIKEVIČIOTE

ĮŽANGA $1.00 ir 75c YPATAL Į ŠOKIUS 50c
Visus širdingai kviečia Lyros Choras ir L.P.M.S. 3 Apskritys.

į Gerai Pavyko Masinis Mitingas
A.L.D.L.D. IX Apskričio ir 

L.D.S.A. VI Rajono iniciatyva 
ir lėšomis tapo surengtas (22 
d. kovo) generalis bedarbių 
susirinkimas. Įvairių tautų 
žmonėmis buvo kimšte prisi
kimšus didelė Norkevičiaūs sa
lė. šimtai kopijų įvairios lite
ratūros paskleista. Vieni par
davinėjo, kiti veltui dalino. 
Literatūrą skleidė drgg. M. 
Toleikienė, J. D. Taunis ir S. 
Reikauskas. M. T. pardavinė
jo “Darbininkių Balsą” ir 
“Darbininkė Bedarbė” brošiū- 

Iraitę. J. D. T.—Labor Unity, 
• “Young Worker” ir “Novy 
, Mir,” S.R.—“Daily Worker” 
ir kt.

Kalbėjo Komunistu Partijos 
! Dnstrikto org., S. Nelsori, iš 
i Wilkes-Barre ir drg.. S. Rei- 
ikauskas iš Shenandoah. Abu
du kalbėtojai gana ryškiai nu
piešė ir aiškiai atvaizdino šių 
dienų krizį—bedarbę. Darbi
ninkai bedarbiai prakalbų 
klausėsi su didžiausiu susido
mėjimu, net kvapą prilaikyda
mi. Teko pastebėti, kaip kal
bėtojams darbininkai savo pa
sitikėjimą bei pritarimą reiš
kia galvos linktelėjimu.

Drg. S. Reikauskas šiame 
parengime sulošė nepaprastai 
svarbią rolę. Jis kalbėjo ang
liškai ir lietuviškai. Kad iš
laikyti per valandą ir pusę to
kią masę mišrios publikos, o 
neprisirengus, tai reikėjo susi- 
rūpinti ir kalbėti, neš apie tiek 
laiko drg. Nelson pavėlavo pri
būtu

; Tapo suorganizuota Bcdar- 
: bių Taryba ir išrinkta komite-t 
tas. ŠekartY Bedarbių Tary-. 
bos šaukiamas susirinkimas |

Alano nauju išradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vėjns 
nebaladnja, kad ir di- 
džūui'.ioie audroje

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

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir silčiausiąme ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad Ir 
seniausi būtu ’"><•’> namai, prie fū.-u lan<ni 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavo Jarnų. Todėl aš re
komenduoju jupis visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą lartgu apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuo* mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
^maži • vaikai, pradaro lango negalės la- 

prasidaryti ir negres jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma
lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą,

užrakinta atdar# lanua

Window Lock 
kad niekas per įį 

negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir cik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi
nėj i m ui „ kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojau!, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerj arčiau- ‘ 
šiam agentui. Aąentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir perriuntimą mes apmokant.

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

Telephone, Mitchell 2-2554

ir



Atsilankiusieji gana buvo
pasitenkinę ir tuomi, kad te
ko išgirsti keletą dainelių ir 
deklamacijų. Prie pačios pro
gramos, nbrs ir gerokai su
trumpintos, atsiųstas “orderis” 
stengėsi prikibti, bet nepavy
ko. Viskas baigėsi ramiai. 
Negavo nei lašo darbininkų 
kraujo atsiųstieji kapitalizmo 
ir religijos sargai!

Programoje dalyvavo d-gės 
B. ir J. Kavoliūnaitės ir A. Jo- 
nikaitytė. Savo uždavinį , su- 
dainuodamos keliatą dainelių, 
atliko gana puikiai. Dr-gė T. 
šerpetytė niekuomet nebeat- 

-........... ” Mes tu-lsis£čk° daębihinkų parengi-
rime dėtiš'prie Ateivių Tei- mams pasidarbuoti jinai gabi 

viena siu Gynimo Komitetų, daly- 
sto- vauti demonstracijose . ir

Komunistų vesti griežtą kovą prieš to- 
Lai-’kių įstatymų išleidimą.

Kova už Bedarbių Apdrau
dos Bilių

Šiandien Jungtinėse Vals
tijose randasi tarp devynių 
ir dešimt milionu bedarbiu, v v r
ir tas skaičius ne mažėja, 
bet su kiekviena diena didė- 

Tokia mitžiniška armi-

visus, kurie tik pasiprie
šins kapitalistų klasei. Šie 
įstatymai daugiausia taiko
mi prieš komunistus, bet jie 
palies kartu ir visus kitus 
darbininkus, kurie dalyvaus 
kasdieniuose kovose, ypa
tingai streikierius šie įsta
tymai skaudžiai palies. Jau 
dabar keliatas vadų Law- 
renco audėjų streiko nu
skirti išdeportuot.

Ginčai tarpe lietuvių 
draugų, kas liečia mūsų ko
munistinę spaudą, pasiekė 
labai augštą laipsnį. Tie 
ginčai paliete ne tik mūsų 
spaudos bendrovių šėrinin- 
kus bei vadovaujamus drau
gus, bet taipgi palietė visas 
mūsų organizacijas ir veik 
visus mums simpatizuojan
čius lietuvius darbininkus.

Laike “Laisvės” Bendro- • 
vės šėrininkų metinio suva
žiavimo ir po jo 
dalis mūsų draugų 
jo už p i 1 n ą 
Partijos kontrolę “ 
svės” dienraščio, o kita da
lis, po vadovyste nekuriu 
iš Partijos išėjusių ar pra
šalintų dešiniųjų elementų, 
išėjo prieš. Tas susikirti
mas tarpe mūsų draugų 
įnešė į mūsų visą veikimą 
gana didelę suirutę.

Išėjusieji prieš K. P. de- ja.
šinieji elementai išleido net ja bedarbių labai skaudžiai 
savo pareiškimą, kuriame s 
ir vėl paantrina savo išėji
mą prieš K. P. ir išbjaurio- 
ja visą eilę mūsų gerų ir 
Partijai ištikimų draugų.

Šitoks ju išėjimas prieš 
K. P. ir bjauriojimas jiems 
nepatinkamų draugų iš vie
nos pusės, o griežtas užsi
spyrimas viską pastatyti 
ant savo iš kitos pusės, ne
ša didelę bledį visam' mūsų 
revoliuciniam judėjimui. Iš 
to jų žygio tik mūsų prie
šai iš fašistų bei socialfašis- 
tų abazo gali pasidžiaugti, tų badauti.

Mes visi, kurie tatai su
prantame ir

atsiliepia ir ant dirbančių
jų. Kapitalistai, matydami 
tokį didelį rezervą darbi
ninkų, dar daugiau apsun
kina dirbančiuosius, pavi
dale įvedimo dar didesnės 
skubinimo sistemos ir nu- 
mušinėjimo ir taip mažų al
gų. Ales turime organizuo
tis į bedarbhj tarybas ir 
kartu su dirbančiaisiais 
darbininkais kovoti už Be
darbių Apdraudos Bilių, 
kad kiekvienas bedarbis bū
tų aprūpintas, kad nereikė-
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PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

Teatras, Koncertas ir Prakalbos!
Rengia A.L.D.L.D. 103 Kuopa suba- 
toje, kovo (March 28, 1931, Lietuvių 
Piliečių Kliubo Salėj, 17 School St, 
pradžia 7:80 valandą vakare. Įžan
ga tiktai 80c ypatai. Gerbiami hud- 
soniečiai ir apielinkės lietuviai! šio 
vakaro parengimas bus įvairus. Du . 
komiški veikaliukai: Kas Bosas” ir Į 
“Fotografas.” Sulos South Bostono . 
grupė aktorių. Bus juoko seniem ir i 
jauniem. Kalbės draugas A. Taraš- 
ka apie bedarbę ir organizacijų rei
kalus. Jis dalyvavęs demonstracijose 
ir kitose kovose; daug naujo išgirsit^ 
Taipgi koncertinę dalį išpildys' sve
timų miestų geri dainininkai ir vieti
niai. Kvečiame visus atsilankyti į 
šį parengimą, o būsite pilnai paten
kinti.

Rengėjai.
■ ; (71-72):

WORCESTER^ MASS.
Sveikatos Klausimu Paskaitos

Rengia L.D.S.A. f2-<ra Kuopa nedė
lioję, 29 d. kovo (March), 1931, Lie
tuvių Svetainėj, 29 Endicott St., Wor
cester, Mass.; prądžia 3-čią vai. po 
pietų. Paskaitą skaitys Dr. J. Rep
šys iš Boston, Mass.—Kviečiame ger
biamus Worcesterio lietuvius skait
lingai susirinkti išklausymui šios pa
skaitos, nes išgirsite daug’ naudingi} 
patarimų apie sveikatos palaikymą. 
Kadangi tokios paskaitos retai įvyks
ta ir dar veltui įžanga, tai kas tik 
gyvas pribūkite, kad pasinaudoti jo
mis. ®

Kviečia Rengėjai.
(71-72)

PHIIADEIPHiAPA.
Svarbios Prakalbos Apie Sveikatą
Sekantį sekmadieni, 29 kovo, Liet. 

Tautiškoj svetainėj, 928 E. Moya- 
mensing Avė., įvyks labai svarbios 

^prakalbos. Kalbės Dr. J. J. Kaš
kiaučius iš Newark, N. J., ir Senas 
Vincas. Bus ir graži koncertine pro
grama, kurią- išpildys Lyros Choras, 
Rusi} Choras; d. Vaidžiuliene su E. 
Siručiu duos duetų, taipgi dainuos ir 
Ateities Žiedo vaikučių choras. Dr. 
J. J. Kaškiaučius senai pageidauja
mas kalbėti Philadelphijoje, dabar tu- Į 
rėsim progą jį išgirsti. Šiais bedar- I 
bes laikais labai svarbu įgyti žinoji- | 
?ną apie palaikymą sveikatos, nes pri
vačiai eiti pas gydytojus daugelis 
darbininkų jau neturi pinigų, šiose 
prakalbose veltui gausite labai daug 
naudingi] patarimų apie sveikatą, tik 
nepraleiskit šios progos, ateikite. 
Prakalbos prasidės 2-rą vai. po pie
tų. Įžanga veltui. Šias prakilbas 
rengia bendrai Liet. Darb. Susivieni- i 
jimo Amer. 11 ir 80 kuopos, bet pla- , 
Ratuose per klaidą, kuri įvyko spaus- ! 
tuvėj praleista 80-ta kuopa, šis pa- ; 
rengimas tai dalis programos “Dar
bininkių Balso” vajaus. Todėl visi 1 
ir visos, remianti darbininkų kovosi 
reikalus pasirūpinkit, kad parengi- I 
me tikslas būtų atsiektas, kaip na- Į 
rių,

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų: 

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Parašė R. Rasikas 
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai: 

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

pianistė. Garbė draugėms, da
lyvaujančioms ir pasidarbuo
jančioms darbininkų parengi
muose. ’ ;

Vienas džiuginantis dalykas 
tenka paminėti, tai tas, kad 
bene pirmu kartu pasirodė 
darbininkų parengime jauni 
vaikučiai, kurie suįdomino pu
bliką, padainuodami keliatą 
dainelių ir pasakydami darbi
ninkiškų deklamacijų. Už tai 

'tenka garbė' draugams Mine- 
tams ir jų dukrelėms, kurios 
puikiai padainavo ir padekla
mavo eilių. Ir draugams Mik- 
nams, jų dukrelė irgi gana pui
kiai pasirodė scenoje. Mato
mai, draugai supranta, kad 
auklėjimas vaikučių darbinin
kiškoje dvasioje yra gana svar
bu, nes jie 
darbininkams 
tetų visiems 
darbininkams 
giau domės į 
j imą.

Laikas susirūpinti ir steigti 
jaunuoliams proletarams mo
kyklėles, tinkamas organizaci
jas ir lavinti juos. Tuomet dar
bininkiška visuomenė susilauk
tų didesnės paramos.

Taipgi buvo pasakyta dar
bininkiškų deklamacijų, padai
nuota keliatas dainų lietuvių 
ir rusų kalbose. Darbininkai 
su dideliu entuziazmu pasitiko 
visus programo dalyvius.

Vakarienės paruošime dau
giausia pasidarbavo L.D.S.A. 
kuopos narės; draugės: O. 
Navickienė, Klimkaitė,Miknie- 
nė, Doveikienė, S. Dudonytė ir 
kit. prisidėdamos darbu ir au
kodamos valgiais.
Draugai Dudoniai gana daug 
padėjo mums supirkime vaka
rienei reikmenų. Jų, pasitarna- 
vimu sutaupyta šiek 
nansų. Mes tikimės, 
ateityje virš/minėti 
neatsisakys iš bendro

žino, kad ateitis 
priklauso. Ver- 

susipratusiėms 
atkreipti dau- 

vaikučių auklė-

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

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

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Šių kovų pasekmingumas 
branginame i priklausys nuo to, kaip mes 

mūsų revoliucinį veikimą, mokėsime kovoti ir ant kiek 
turime dėti visas pastangas, i parodysime pasišventimo 
kad tą žalingą darbą likvi- tose kovose, 
davus ant visados.

Prieš mus stovi visa eilė iganizacijas, 
svarbių, dienos klausimų, j prie mūsų 
kurių išrišimui reikalinga Susi vieni jimo> 
kiekviena uncija mūsų re- priešfašistiniai 
voliucinės energijos.
Kova už Visuotiną Paliuo- r . , o ...
savima Politinių Kalinių partljos vado-

e £ ; vybe. Mes raginame visus
Šiuo laiku,

Valstijų kalėjimuose randa- revoliuciniais Jungt. Vals
ai šimtai ir tūkstančiai dar- j tijų darbininkais, 
bininkų klasės kovotojų, iš 
kurių daugelis nuteisti il
giems metams prie sunkių
jų darbų. Dabartiniu eko-j 
nominio krizio laiku, kuo
met darbininkų masės yra 
priverstos kovoti už savo 
gyvybes palaikymą, reika-i 

; laujant bedarbiams darbo'
arba pašalpos, prieš “speed I 
up” sistemą, prieš algų ka
pojimą ir tt., šiose kovose 

j vėl bus šimtai ir tūkstan- 
į. čiai mūsų draugų suareš- 

tuota ir sugrūsta į kalėji- 
: mus. Mes turime dėtis prie i nę.

' - ‘ ■ 200.
buvo gerame ūpe, bet daugu
moje matėsi didelis pasipikti-j 
nimas prie , durą stovinčiais: 
kapitalistų "vižlais.” Darbi-: žejllgS Drebėjimas Maniloj 
nmkai nebesitikejo, kad pro-, J 3

y k ’ £'resyviU darbininkų parengi-
.. Gynimą |mas bus galima įvykdinti. Nes

\Simtai ateiviu darbininku I paskutinio laikotarpio įvykiai 
išdeportuojama' iš Jungti-1darbininkan,s smarkiai buvo 
nių Valstijų kas mėnuo. 
Tūkstančiai laukia išdepor- 
tavimo. Kai kurie iš jų de
portuojami stačiai į fašisti
nių valdžių nagus, kur

. jiems grūmoja mirtis." Dar 
s Ashwell, Blease, Cable ir 
kiti biliai, kuriuose reika-

• laujama suregistruoti, nu- 
į traukti pirštų antspaudas, 
j deportuoti svetimšalius dar- 
J bihhrkus neįėjo į galią, o 
■ jąu šimtais darbininkai de- 
Lpdrtuojami, o kas bus tada, 
! Jeigu tie biliai taps įstaty- 
! mais?
| i Remdamiesi . tais įstaty

mais, jie galės išdeportuoti
r

Mes kviečiame visas or- 
priklausančias 
Priešfašistinio 

ir visus 
nusistačiu

sius darbininkus suglausti 
i savo spėkas po Amerikos tiek fi- 

kad ir 
draugai 
organi-y e j 11V CllOlOCllk J U lt.

Jungtinių stoti į kovą kartu su visais zacijų darbo.
Visiems dabar pasidarbavu

siems ir aukojusiems vardu
Amen Liet. Organizacijų Progresyvių Darbininkų Orga- _________________ u ** nir/onini rnwlzni ei v/1 a n ei anizacijų reiškiu širdingiausią 

padėkos žodį.
Jeigu mes bendrai dirbsime, 

tai mūsų priešai paliks bespė- 
kiai. šis parengimas davė ge- 

I rokai pelno, kas bus sunaudo
ja darbininkų organizaciniams 
reikalams.

Mes, darbininkai, juk turime 
suprasti, kad mūsų reikalai 
yra bendri, mes turime ir ko
voti bendrai, organizuotai, 

■ prieš mūsų spėkų skaldyto
jus —religiją ir patriotizmą, 
i Tik tuomet nebus mums bur- 

gresyvių darbininkų organiza-1nos uždarytos mūsų parengi- 
cijos suruošė bendrą vakarie? t niuose, kada mes eisime su or- 

1 ’ ’ ' ' ' ir

Priešfaš. Susivien.
Centro Komitetas.

MONTREAL, KANADA
Sėkmingas Paręngimas

Nors visokios kilpos taiso
mos darbininkų judėjimui už
smaugti, bet tas šlykštus dar
bas ne visuomet “dangaus” 
agentams pavyksta.

Kovo 8 d. Montreal© pro-

Tąrpt. Darbininkų Apsigy
nimo, kuris gina jų reika- 

’ liiS ir kovoja už jų paliuo- 
isaįnmą.

Kova už Ateivių Teisių I E? i » •

darbininkais 
atsilankiusieji i patys organizuosimės.

Korespondentas

Publikos atsilankė apie organizuotais 
Bendrai

įgrisę. Kur tik buvo koks pa
rengimas ruošiamas, visur ka
pitalistų “vižlos” laukdavo su 
pasiruošusiais savo įrankiais 
skaldyti susipratusiems darbi
ninkam galvas, šis parengi
mas irgi neapsiėjo be “apsau
gos.” . Pradedant publikai 
rinktis į Ęelgų Svetainę, buvo 
atsiųsta ^lontrealo lietuvių 
dangaus agento “orderis,” su
sidedantis iš apie 15 slaptųjų 
policininkų, ir kitas— 30 asme
nų, ginkluotų policistų laukė 
pareikalavimo artimiausioj po
licijos stotyje. Bet tie “orde
riai” per visą vakarienės lai
kotarpį saugojo salės duris. 
Prikibimui neturėjo galimy
bės. Tiesa, rengėjai negalėjo 
pilnai atlikti savo paruostą 
programą.

MANILA, Philippinai. — 
Kovo 22 d. čionai buvo jau
čiamas žemės drebėjimas. 
Šiuo tarpu nuostolių nepa
daryta, bet bijoma smarkes
nio drebėjimo. Žmonės la
bai sujudę.

Del Tų, Kurie Žudo Svarumą 
Ar Stiprumą

'Žmonės, kuriuos varerinaZ žudymas 
svarumo ar stiprumo, netekimas miego, 
stas apetitas ir kurie nuolatos jaučiasi nu
vargę ir sumenkę, turi imti Nuga-Tone ir 
pastebėti, kokis didelis pagerėjimas seks jam 
tik už kelių dienu. Šis puikus sveikatos i.į 
stiprumo budavotojas priduoda jums geresnį’ 
apetitą ir nugali konstipaciją, nevirškinimą, 
gasus ar išpūtimą pilve ar viduriuose ir pa
našias silpninančias ligas.

Nuga-Tone greitai pašalina iš kūno nuo
dingas atmatas ir tuo nugali konstlpaciją, 
inkstų ar pūslės įdegimą, galvos skaudėjimą, 
kvaitulius ar panašias ligas. Tūkstančiai 
vyrų ir moterų rado Nuga-Tone kaip tik .tuo, 
kas jiems suteikė geresnę sveikatą ir* didesnį 
stiprumą. Jis suteikia poilslngą, atgaivinan- 
t} miegą, sveikus raumenis suliesuslems kū
nams. Būtinai pabandykite. Nuga-Tone yra 
pardavinėjamas visų vaistų pardavėjų. Jeigu 
jjisų pardavėjas neturi jų stake .paprašykit 
jį užsakyti jų del jūs iš savo džiaberio.;• \

31170 
prU-

taip prenumeratorių gavime.
• į i Rengimo Komisija. 1 

(71-73)

TORONTO, CANADA
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 

Amer. 144-ta kuopa rengia paskai
tą sekmadienį, 29 kovo, po No. 157 
Gorevale Ave., 2-rą vai. po pietų. 
Kviečiame visus < apsilankyti.

f ’/Koresp. M. L. 1
, (71-72)

PHILADELPHIA, PA.
A.Ž.V. Draugijėlės repeticijos vei

kalo “Raudoni Žiburiai” bus sekma
dienį, 29 kovo, paprastoj vietoj, 11 
vai. ryte. Visi ateikit laiku, nes vė
liau turėsim dainuoti prakalbose. Tė
vai, leiskit vaikučius kas sekmadienį 
į praktikas, nes kitaip mes negalė
sime tinkamai susimokiiiti.tinkaniai susimokiiiti.

Komisija.
(71-72) ;

BAYONNE, N. J.
Labai SVARBIAS PRAKALBAS 

rengia A.L.D.L.D. 212 Kuopa nedėlio
ję, kovo (March) 29, 1931, L. A. U. 
Kliubo Sevtaineje, 197 Avenue E, 
kampas 19-tos gatvės, Bayonne. N. 
J. Pradžia 6:80 valandą < vakaro. 
Kalbės D. M. šolomskas iš Brookly- 
no, temoje: Ar Tos Bedarbes Pasi- 
baigs? — Draugai darbininkai ir p 
darbininkės! Jau daug laiko praėjo 
mums belaukiant geresniu laikų; 
daug nonų girdėjom pasakojant apie < 
pasibaigimą bedarbės, bet mes su 
kiekviena diena matome ir jaučiame 
didesnę bedarbe ir skurdą. Taip pat , 
su kiekviena diena vis daugiau ir 
daugiau girdime, kad šešta dalis pa
saulio yra valdoma pačių darbininkų į 
—Sovietų Sąjungos. Ten darbai ei-, ‘ 
na visu smarkumu ųr jau trūksta ■ 
darbininkų. Taigi, gerbiamieji, šiose ", 
prakalbose sužinosim tą skirtumą. ' 
Taip pat girdėsim i ir apie paskuti
nius įvykius visame pasaulyje. Kiek
vieno būtina pareiga atsilankyti į 
šias prakalbas. ■

Kviečia Rengėjai.
• • ' ' r - , ; . I (71-72)

■ ;;ROCHESTErTn?Y.;
Lietuvių . Darbiniūkų Susivienijimo 

11-ta kuopa rengia diskusijas penk
tadienį, kovo 27, Gedemino svetainėj, 
575 Joseph Ave. Prasidės 7:30'vai., 
vakare. Bus diskusuojama temoj 
“Kas yra S.L.A. skaldytojai.” Kvie
čiame visus atsilankyti.

Komitetas.
(70-71)

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 22-ros kuopos susirinki

mas bus ketvirtadienį, 26 kovo, Grdi- 
no svetainėj, St. Clair Ave., 7:30 
vai. vakare. Draugai, ateikit į su
sirinkimą ir užsimokėkit mokesčius, 
kad gautumėt naują knygą, kaip tik 
bus užbaigtu spausdinti.

Sekr. D. Petrauskas.
(70-71)

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 kuopos susirinki

mas bus periktadienį, 27 kovo, 3N)14 
.Yemans St, 7:30 vai. vakarę. Visi 
nariai ateikit laiku, turime' labai 
'svarbių reikalų aptart. Atsiveskit ir 
Inaujų narių.
į ' . Org. ‘
U -........ . (70-7.1)

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

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

lietuves Darbininkes ir Poniutės
Parašė V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

Apysaką

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

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

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

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

DR. H. MENDLOWITZ

Mi

ši an-

■fot

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORI US- UNDERTAKER

Išbaltamuoja ir laidoja numirusio* Ant 
visokių kapinių. Norintieji‘ geresnio pa
tarnavimo ir ' už žemą kainą' nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pa.M" inaYie. Raki ‘mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
'geriamuose vietose ir už Žemą kainą.'

i

G.

M.

Kovo 28 d. protestų demon-
10,93

250.00

17.69

24.00

44.55

F

150.00
gai li-j

1.00
-13.00

10.26

78.36

5.00

83.00

i LIETUVIS GRAMUS

H

t

jOmnurolmg

naujų
2.00

83.00

HAARLEM OIL
ėi A"--1

MALONUS ROKYT

ME3 IŠMOKIMAM, kaip apsieiti au

m

M

I Hull

31.00
37.10

1
&

oi:

Si

Kačinskas 
Klimkevičius 
Bartkienė

Vardas-
N v-------
Mw.a«w.

$1,670.69

$5,586.92
4,206.90

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

iiiūiiiūiiiąiiioiiiEiiiū

1320 
2904 
1498 
2764 
2835 
2563 
2707 
2992 
2968 
3260 
3629

narinio- ir lįž ? 

įi e mą kainą, 

nuliūdimo va-
1

landoj- Šauki

tės pas: _  _

602 
3538 
3451 
1064 
1014 
1236

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais _ lietuvių ir anglų kuibose.

\ Mes padedam 
ŪžsiraSymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 

Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broad way 

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

i el.: So. Boston 0304-W

Išardymas, sutaisymąs, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinam dienomis _ .
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAV1Č1US, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį, 
kiekvienam prie pirkimo karo. T’“ 
iki 9-tai valandai vakaro.

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

Telephone, Algonquin 4-4049 |
ir priimtos dvi rezo- • thiiiiniiiiiiiwniiiiiiiMiiiiiBiiiiiiiiiiiiMiiiinninwiiiiiiiiiiiiiiiito

$1,380.02 
261.75 

1,641.77 
14,050.96 

pinigu
$15,692.73 

10.00 
934.75 

turto
$16.637.48

J. MILIAUSKAS. 
A.P.L.A. Centro Sekretorius.

■Norintieji go-

"riausio patar- ‘

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI 
man prisiųsti URBzVN’S COLD POWDERS ir UI 
rnais, kaip vartoti.

4.00 
26.00 
42.00 
90.00 
48.00 
93.00 
76.50 
20.00 
77.00 
38.00 
59.00 
14.Q0 
54.00

.4.60 
^7.76 

2.62

J VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ Į
I AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLOS I 

325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY |

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

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

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI 
267 DIVISION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

gasiniu automobiliu; dūlinąs | tris dalis:
!I. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planą j 

kaip surasti sugedimus; kaip ifiardžiua sū- 
atatyti. Tas viskas mokinama kiekvieni) atu 
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetiziiias. .Tai reikaltn 
giausia prie dabartinių automobilių.

3.1 Važinėjimas. Kaip paatoti ekspertu |ofa- 
riu. • -
Pabaigę mūsų mokyklos kursų, turite pŲnĮt 

progų pasinaudoti vienu iii dviejų amatui 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama lala 
nitia ir diplomų. Mūkinaųie grynai lietuvi* 
kai ir angliškai. * Kaina ^jpriinaiMa viateMi

Mokykla po vadovyste J. JDŲKORSKY. Lekcijos dienomis Ir vąkarais. Ateikite apžICU 
I l'Sti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo D iki 9 vai., nfed€ldiėniRi& nub 10 iki 2 P?spl.darbi-I lite anžioržu mOaų mokyklą Atidaryta nuo ,9 iki 9 “3° W M* ? -j

ii: pasižądėjo pi(hiai I w Sacepd Avgnua utį Street ' ■ Si. y !

spaudus dalbas,. po- 
certifikatai 
prenumerata Gco.

, alga C. sekr. už

.. S'""' ' ...................... ■ ■ 1 ;-------------- r,-----------------------; ..... | . . « , . UJ IĮ 1'1 Į|'l

¥ A "S’ IT O Tb viso delei L. D. S. Cliff- remti kovo 28 d. rengiamą
I /A S S š'A h 0 0 side, N. J., kuopa duoda su- protesto denįionsiraciją ir da-

Trumpa* Atsakymas j Miliaus
ko neva įskeltą “Skandalą” ' 

sekantis 
išduotas 
už save 
šmeižtų

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ; manymą, kad būtų sušaukta lyvąuti joje. 
ĮL.D-S. šios apielinkęs kuopų i 

išmokėjimai spalio mėnesį ■ suvažiavimas.
Kp.

9
9
9
9

17
22
26
30
30

Pavardė 
Apol. žukienč 
K. Stašinskas 
V. Gamul is 
J. Miliauskas 
Julė Morkūniene 
Jessie Miller 
Jonas Pikaitis 
Ant. Ramanauskas 
Ona Jokubinienė 

39John Willumat 
Petras Sideris 
Joe. Stankus 
Joe Gudeliauska? 
Al. Sinus 
Mat. Steponaitis 
Be n Latch 
J. Urmonas už 

i gavimą 
straips- “Laisvei” spaudos 

■ “Laisvei” spaudos
F. Rodgers, C. pirm, kelionė ir 

sugaištis
J. Miliauskas, C. sekr., alga už 

3 mėnesius
J. Miliauskas, C. sekr., kelionė 

ir sugaištis
Paštos ir telefono išlaidos per 

3 men.
Įvairios reikmenys Centro raš

tinės

Aš manau, kad 
drg. J. Poniškaičio 
man affidavit kalba 
reikale Miliausko 
prieš mane:

“M ano Pareiškimą*.—‘Lai
svės’ No. 61 drg. J. Miliauskas, 
A.P.L.A. Centro Sekr., užpuo
la drg. J. Urmoną, kandidatą 
į Centro Sekretorius. Sako, 
kad aš esu parašęs jam laiš
ką, kad nemoku rašyti ir tokį 
straipsnį (kuris tilpo “L.” No.;50 
45) surašyti. Apie tą 
nį sekamai buvo: 
/ “Pradžioje sausio mėnesio 
aš susiėjau su draugu ir susi
tarėm parašyti agitatyvišką 
straipsnį už J. Urmoną. Aš 

< pasirašiau (Mano pabraukta.
—J. U.) ir pasiuntėm į orga
ną ‘Laisvę.’ Už dviejų mene-, 
šių gavau laišką nuo Miliaus
ko, kad mano parašu tilpo 
straipsnis ‘Laisvės’ No. 45. Aš išmokėjimai LAPKRIČIO 
atsakiau, kad nepatėmijau ir 2 Mart vizKaitia 490 
nesu parašęs. Tuo syk nebu
vau peržiūrėjęs tą numerį, nes 
buvau sukoliečytas mainose ir 
to numerio nemačiau. Aš bu
vau manęs, kad \‘Laisvė’ buvo 
tą laišką numetus į ‘gurbą’ del 
kažin kokių priežasčių. Du 
mėnesiu išlaikytas straipsnis 
tilpo, bet aš nemačiau to nu
merio. Dabar Urmonas atva
žiavo pas mane apkalbėti apie

40
42
48
49
51
51

Viso išmokėta

. įsu To“ZyažUyimas būtu: Devyni Mirė ;iiyo Nuodingo
Nu<Si2PaemPnn gandingas ne tik informaciniu Alkoholio ulzlir «fXU»UV v • » i • * • i. T r ...

1221 ~ ”
1287 
762 

2046 
3188 
1666 
3021 
3193 
2571 
3283 
2577 
3657 
3024 
3588 
3549 

naujų narių 

darbus 
darbas

18.00 žvilgsniu, bet jis priduotų ’! '
68.00 daug gyvumo ir pačioms kuo- Pereitos savaitės pabaigoje,

1 nn poms. New Yorke mirė dvi moterys
Čia būtų galima išdirbti pla- ir septyni vyrai nuo nuodingo 

nai pavasarinio ir vasarinio se- ;___ __ _________ alkoholio. Atrodo, kad miru- 
zono kuopų veikimui; čia būtų s^eU Yra paprasti darbininkai, 
galima apkalbėti reikalus spar-.0 trys ar keturi Baurės skur- 
tesnio ągitacinio veikimo ir nau-! duoliai. 
j.ų kuopų organizavimas; čia bū-1 1 ---------------------
m galima užmegsti pradžia šioj ■ Kur Bus Demonstracijos 

zapielinkėj Apskričio gyvavimo OO n 3
ir daugelis kitų svarbią daly- IkOVO Zo U.
kų delei šios apielinkės kuopų ---------
bendro darbo. ; Kovo 28 d. protestų demon-

Tokiame suvažiavime priva- stracijos prieš varžymą atei- 
lėtų dalyvauti bent vienas Cent-|vlų darbininkų ir prieš jų dė
to komiteto narių. Būtų .svar-1 Porta vimą, prieš niekinimą, 
bu, kad suvažiavime daly vau- lynčiavimą ir kiršinįmą juod- 
tų Centro sekretorė ir L.D.S. • veidžiy prieš baltuosius,. įvyks

16.13 ■ organo redaktorius drg. Miza- j visose dalyse New Yorko.
! — — i__:—•----- — j Centralinė, didžioji demon-11.36'ra, nes kaip vienas, taip ir an-j

-77— tras yra tampriai susirišę su stracija bus 
organizacijos viduriniais

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJIMUS
Kaina 25c 
už Dėžutę

■ A t s i ų skite 25e 
stąmpomis ar pi
nigais.

Ši f akcija ga
rantuota arba 
sugrąžinama pi

nigai, jei nepagelbės.

KAJME PRODUCTS CO.
8630-98th St., ' ’ Woodhaven, N. Y.

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas t

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

, 2 Mart. Vizgaitis
2 V. čečkauskas,pomir. 556
3 Ant. Čepaitis 
5 Ant. K.ruvelis

5 J. Stulgaitis, pomir 
Jurgis Vičinas 
Jonas Bikinas 
Juoz. Skicris 
Juoz. Barškietis 
J. Globis 
Dom. Vaikutis 
Fr. Valaitis 
Eva šuopienė 
Ant. Bukauskis 
Sim. Ramanauskas 

. . 41 M. Povilionienėtą straipsnj ir apie Miliausko 49 Aug. Hintza 
straipsnį, ir dabar jam diktuo- 49 
ju šį laišką. Urmoniukas nė
ra visai kaltas to straipsnio ra
šyme. Viskas jame yra teisin
ga ir aš už jį pilnai atsakau. 
Gal jūs tėmijot, kad Miliaus
kas nekritikuoja argumentų, į 
bet tik ‘parašą.’ 
(Seal) Jonas Poniškaitis.

Sworn to and subscribed 
before me, this 16th day of į 
March, A.D. 
Popp, J. P. 
expires first 
uary, 1936.” 

Daugiau 
Apskričio Pildantysis 
tas yra po peržiūrėjimo mano 
priduotus prirodymus, ir pla-! 
čidi apkalbėjus visą dalyką i

i

9
11

24
27
37
38

Pet. 
Fel. 
Jul.
Bol. Wengro, pomir. 3003 
Stepan Bredes, advokatui 
Teismo išlaidos
J. Navickui ir M. Bartnin- 

kienei, už naujus narius
4 A. Žemaitis, už naujus na
rius

i “Laisvei spaudos darbas
> “Laisvei” 

mirtino.?
“Laisvei” 

Braknio
1931. Beatrice K. p- Miliauskas, ■»,r z-, . • spalio men.My Commission 1
Monday in Jan-;

Pirmo į 
Komite-

55
49

49
40

spalio men

Viso

Harlem apielin-' 
$i,0'i3.49 organizacijos viduriniais rei- kej, kur visų rasių 

MSN. kalais ir 'jie galėtų aiškiai nu- darbininkai pradės 
2400 šviesi visus kuopoms meaiš- maršavimą, 2:30 vai. po pie- 

150.00 kumus. i tų, nuo 145-tos gatvės ir Lenox
Kadangi Cliffsidės kuopa Avė.; maršuos 7-ta Avė. iki 

ima iniciatyvą šio sumanymo, 114-tos gatves, paskui j rytus, 
5-ta Avė. iki 110-tos gatvės; 
čia bus laikomos prakalbos.

Bronxe demonstracija prasi
dės 3-čią vai. po pietų, nuo 
Washington Ave. ir Claremont 
Parkway.

W i 11 i am s b u rgh o a p i e 1 i n k ė j e 
demonstracija prasidės 1:30 
vai. po pietų, prie Court ir 
Fulton gatvių.

South Brooklyne demonstra
cija prasidės nuo 40-tos gat
vės ir 9-tos Avė.; maršavimas 
bus 5-ta Avė. iki 50-t( 
ves; čia įvyks prakalbo 

Taipgi įvyks visa e

ir tautų ' 
masinį

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS CRABOR1US 

IR BALAAM UOTOJAS
Laisnjuotas N«.f Jersey 1

Ir Pennsylvąnijos valstijo**
Užtikrinu, kad mano t 
bus a ta tinkamiausias ir už >rieixMwm| 
kainą. Nuliftdimo valandoj* prašau 

kralptis jtrit manfa.

patarnavimas >

I š M O KĖ JIM AI G R U O D ŽIO 
2 
2 
3 
4

čidi apkalbėjus visą dalyką j | 
priėmė rezoliuciją, kurios ko-'12
pija yra pasiųsta J. M. Mi-; t7 
liaųskui, reikalaujant, kad ji-Įįl 
sai visus savo šmeižtus atšauk

Fr

Ant. Bujokas 
Albert Skadžius 
Mar. čebatorienė 
J. Medelis, pomir. 
Vine. Labutis 
Juozas Yv.oška 
J. Kasputis 
S. Grebliūnas 

Senulis
V. Orenderis 
J. Kačergis 

126 Jonas Pikaitis

34 James Bertulis 
„ ,^lh.... . 4i *................

dalyvavo tame Apskr. tyrinėji- 41 
Miliauskas atsisakė da- 42 

t 45 
45 
47 
47 
48

tų. Apie “lapelius” ta ypata, 26 Vincas Mačys
j . ' .. ___? • - 34 Jnmfts Bartuliskuri juos pagamino ir skleidė,

me.
lyvauti, pareikšdamas: “Aš 
nesiskaitau su Apskričiu.” Už 
poros dienų smulkmeniškai 
apįe visą dalyką parašysiu.

Jjotnąs Urmonas, 
Kandidatas į A.P.L.A. Sekret.
A.P.L.A. ATSKAITA Už SPALIO, 
lapkričio ir Gruodžio mėn., 

1930 MĖŽTŲ

PAJAMOS

2-ros kp. už kaucijas

Viso 1,637.79

Kuopa .Spalis Lapkritis
2 $132.71 $133.88

V 3 32.30 35.02
4 116.82 116.37
5 49.52 23.16
6
7 22.31 25.78
8 '
9

29.32
43,71 62.99

10 21.20 15.09
11 38.34 40.20
12 w26.40 32.26
13 11.88 9.77
14 16.51 11.77
15 6.81 21.21
17 36.61 49.97
19 18.34 21.32
20 ■ - ■< 1. ■ < 13.10
22 15.33 23.17
24 19.71 45.38
25 18.35 20.25
26 50.99 28.43
27 23.25 24.43
29 26.65
30 39.97 45.39

(32 13.62 48.95
.33
34 16.99

66.99
20.51

35 8.57 1 III 1 ........ ...

36 13.44 23.53
37 14.32 15.70
38 ■'■■a, .- 1 78.34
39 14.06 7.93
40 57.82 69.53
41 53.17 66.15
42 16.81 15.88
43 31.98 36.27
44 44.95 22.93
45
46 12.50

22.18
9.38

47 ’ 225.60 155.83
48 18.79 32.40
49 76.28 60.50
50 24.08 14.12

Jfil 37.72 98.58
52 85.52 71.34
53 12.82 25.18
54 ——— 31.47
55 28.56 45„41
56 10.25 ——MW

57
58 2.98

18.54
13.64

Pav. nariu 2.61 5.92
Pik. pel. 38.97 1.II.

J. Gatavecko kauc. 25.00

20.00 i 
42.00 ' 
75.00 , . ,4.oo i tai kuopa įgaliojo drg. Stepo- 
8150' to darbo atlikimui.
52.00 Todėl pritariančios šios apie- 
51.00 linkės kuopos suvažiavimo šau- 
-*.^•99 kimui, praneškite savo pritari- 
1L00 mą : K. Steponavičius, 412 An- 
11.00 dreson Ave», Cliffside, N; J.

Gavę bent trijų kuopų pri- 
9.00 i tarimą šaukimui kalbamo su- 

13 oo ' va^i^vimo, ne tik per laikraš- 
46.40 i čius, bet ir laiškais bus pra- 

300.00 ; nešta rinkimui kuopų atstovy- 
/'/';bės ir kiti suvažiavimo tvarkos 

reikalai.
Būtų geistina, kad šios apie- 

linkės kuopos pirmame susi
rinkime šį klausimą apsvars
tytų, nes tai yra svarbus dar
bas mūsų organizacijos bujo- 
jimo labui.

Cliffside L.D.S. Kuopos Ko
mitetas : j

Pirm. M. Vaikys.
F.Sekr. K. A. Bukaveckas. 
Iždin. K.. Steponavičius.

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Bell -------------------------  Oregon
Keystone ____________  Main

WLM
1417

įmotitaiŲpmouffliCKc  ■

VISŲ DOMEI! AR ŽINAI? ' 
kad I

AMERICAN CLOTHING CO.
. r.

monstracijų Long Island City j 
ir Astoria.

D a rb i n i n k a i p ri va 1 o 
myli demonstracijų viels 
parankiausiose sau victor/, 
ridėti prie demoi^stracijii.

SLOGOMIS 
Sunaikinkite šalti 

Kuogrcičiausia
Jausitės kaip naujas žmo

gus į trumpą laika, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLI) 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasilmosuoja; tada im
kite tik po tris kartus j 
dieną. Viskas pagerės: jū- 

skaus- 
būsite 
nauja

J. TURGELIS JR I. J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

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

, n 
nri-

sų. galva palengvės, 
mus pranyks ir jus 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dien ■ be atidėliojimo.

, Įdekite d}5c pipigais ,ar 
sfarripomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arbh 3 dežu- 

. tės už vieną dole’rj

$1,462.72

MEN.’ 
15.00 
28.00 
42.70 

150.00 
26.00 

141.09 
27.00 
10.00 
15.00 

148.45 
150.00 
22.50 
16.50 
.87.25 
36.00 
10.00 
29.50 
39.00 

122.55 
92.85 
46.40 

104.00 
15.00 
90.50 
16.70 
95.00 

3.00 
$2.74 

2.96

473 
426 

1972 
3428 

3144 
1227 
1313 
3266
J67 

1513 
2296 
1666 
2299 
2024 
2544 
§577 
2188 
2126 
2833 
3458 
3535 
3570 
3182 
3635 
3030 
3283

*■■■!■ I -I I I II I l

Sukniasiaviai EnergiškaiC?

Tęsia Kovą

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

u

f KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas 
Adresas 
Miestas

ar Brooklyn, N. Y. a 
'= 
S

New Yorke ir Brooklyne: 
suknMUnuvių. streikas vis dar' 
tęsiasi. Masiniai pikietavimai; , 
būna prie visų dirbtuvių. Ypa-1 ' 
tingai daug pastangų dedama 
prie Jerry Dress Shop, kurios1 
bosai išėmė indžionkšjną ir 
nori prisivaryti skebų, kad su 
jais atlikti darbą ir dirbtuvę - 
paversti į “open shop.” Ada
tos Darbininkų Industrinė Uni
ja yra sukoncentravusi visas 
spėkas prie tos dirbtuvės, kad į 
sudaužyti indžionkšiną ir pri
verti bosus pasiduoti. Kova 
prie šios dirbtuvės yra sunki 
ir kainuoja daug aukų, bet ji 
yra svarbi, todėl reikia ją ves
ti iki galo, nepaisant, kiek lė- ' 
šuotų.

Ketvirtadienį, Webster Hali, 
11th St. ir 3rd Avė., įvyks ben
dras susirinkimas visų adatos 
pramonės darbininkų. Į šį su- j 
sirinkimą yra kviečiami ne tik i. 
Adatos Darbininkų Industri-J 
nes Unijos nariai, bet ir bosų j Į 

---------------------------------------- unijai priklausanti ir dar visai g 
--------------   ;—  niekur nepriklausanti darbi- | 

l.S’V YOniO ?r Mow Jorsoy rinkime bus išduotas pilnas ra- 
Valstijų Lietuvių Darbimnku ;>orta?.j? dabartinio sti»n 

**---t * hhq lariirhti rUonai vai k
Susiv. Kuopom

V. Mačiulis 
J. Guzevičienė 
J. J. Stankus 
tgn. Maižietis 
M. Savukaitiene 
Ed. Šeputis 
Jon. Kamantauskas 
Ona Malinauskiene 
M. Mažeikis 
J. Gudišauskas 
John Mitchel 
Dom. Gustainis 
P. Sidęris 
Sugrųžinta įstojimo 
Sugrąžinta įstojimo 
Sugrąžinta. įstojimo, 

nariu

IIIOIIIQIilGHIQIIIQll

« Kas yra didžiausias Žmogaus priešas?—šaltis. Jis .ne tik sunkiausias 
| ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
t Ameriką pagarsėjusius

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

53
55
57
40
11
51 

4

1 J. Miliauskas, alga C. sekr. tiž 
lapkritį mėnesį

Viso 
ABELNA ATSKAITA 

30.84 į Icigų per 3 mėnesius

Gruodis i
$145.67 I

34.51 |
104.70 j
17.05 i Išeigų per 3 mėnesius
21‘.83 ' .

105.70
26.89
65.08

17.40
24.34

6.63
52.04
15.08

35.5!
43.18
18.35
44.64
35.53
14.78
34.23 I
19.59 J
21.32 Į
49.03 ,
29.22
26.62
22.47 .
19.11
54.81
11.33 si vienijimo
80-70 į kuopa, laikytame savo susi- ’gioie
17 74 rinkime, j

43’.48 Y 
74.93 -

Lieka
Pusmetinis nuošimtis

Viso pelno
Pinigų buvo pirmiau
Su rt d. sausio, 1931 m.

yra
“Laisves” Šerai
Draugijos inventorius
Su 1 d. sausio, 1931 m.

randasi

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. "Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules" greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Improved 
Gold Medal Haar- lem Oil Capsules”
ir gamta atsilygins. Visose vaistinėse tri-
ju dydžiu. Ieškoki- "Gold
vardo dėžutėse. Ne- ■ imkite kitokiu.

Urban’s C»M Powders
(MILTELIUS NUO ŽALČIO)

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

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

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
1151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

ko ir ■ 
-.bus išdirbti planai veikimui!

1 tarpe adatos pramonės darbi-! 
ninku ateityje.

Perėitą sekmadienį įvyko j 
| konferencija mezgimo pramo-i 

^u",nės darbininkų. Dalyvavo 60 
i delegatų nuo 48 dirbtuvių, 

konferencijoje plačiai į 
nutarė paduoti N. bUVo apsvarstyti abelni dar-j 

*r N* J* valstijų L. D. S.. bininkų reikalai mezgimo pra-! 
kuopoms sekamą sumanymą: monėje L A___

Kadangi Lietuvių Darbiniu- Hucijos: pirmoje rezoliucijoje ■
y1'UdaTauinmutė-or^lizk^: TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje

Įnešimas
Lietuviu Darbininkų

Cliffside, N

6.96
119.71 į kų Susivienijimo

24.36 pos tik pradeda įžengti į susi- bininkai organizuoti dirbtuvių
1 formavimo vėžes, tai įvairių ■ komitetus, kad paęekmingiau 

23.54 reikalų ne tik Centre, bet ir įr sutartiniau būtų galima ve- ■ 
Drau- sti kovą prieš nukapojim.us ai-j 

gų, prieš '•greitinimo sistemą Į 
ir t. t. Antroje rezoliucijoje; 
delegatai išreiškė savo pyotes-į 
,tą prieš deportavimą ateivių i 
darbininkų, prieš lynąįąviriią ir j 
.diskriminavimą negrų ? ’ ’ * 
ninku,'

—kuopose yra daugybės.
28 52 Kams, kuopų komitetų nariams 
2(M>1 į ir tiems, kurie darbuojasi pri- 

j rašymu naujų narių, delei sto- 
‘ ° kos informacijų, dažnąi orga- 
- nizacijos tvarkymosi reikalai 

13-85 išrodo dvejopai, miglotai ir 
2,021.34 abejotinai. . • ■

$K « • •
Y**♦ <
S&-,

O;’

—Street or Avenue
—, State—

1,92170

aL’ SAJA *wl> '' . , . *



Puslapis šeštas E A I S V fi ? Trečiadienis, Kovo 25, 19$L

VIETINES ŽINIOS LD.S.A. 1-mo Rajono 
Reikalais Įl MIRTYS—LAIDOTUVESj]

Teisia Bedarbį, kad Jį 
Neleido Išmest Gatvėn
Bedarbių Taryba

Pereito sekmadienio 
namo savininkas išmetė

Bedarbis Paleido Sau 
Kraują ir Atsisuko Gazą, 
Kad Nusižudyt

rytą i T. Ford, 40 metų amžiaus, 
gat- gyvenantis pas savo švogerį, 

vę bedarbio N. Maignasky ra- 120 Vermilyea Avė., per ilgą 
kandus, bet Bedarbių Taryba laiką būdamas be darbo ir 
tuojau atsiuntė grupę savo na
rių ir išmestus į gatvę rakan
dus sunešė atgal į st ubą. Ta
da namo savininkas pašaukia 
bedarbį į teismą ir kaltina jį, 
kaipo “tupėtoją“ (gyvenantį 
ant svetimos nuosavybės). Be
darbių Taryba pasiuntė du sa
vo atstovu į teismabutį, kurie 
gynė bedarbį ir sakė, kad Be
darbių Taryba neleis nei vieno 
bedarbio išmesti į gatvę, ne
paisant, kokius įstatymus nau
dos namų savininkai pateisini
mui savo pasielgimų. Už šį 
pareiškimą ant vietos buvo iš
duotas wrrantas ir abudu 
stovai areštuoti.

niekur negalėdamas jo gauti, 
pereitą pirmadienį norėjo su- 
sižudyti. Pasilikęs vienas na
mie, jis britva persipjovė abie
ju rankų kraujagysles ir atida
rė gazą. Kitas to namo gy
ventojas suuodė gazą ir, įsi
laužęs į kambarius, iš kurių 
gazas veržėsi, atrado nelaimin
gąjį pusgyvį kraujuose sumir
kusį.

at-

Matykite Juos Sekmadienį, 
Kovo 29 d., Labor Lyceum 
Svetainėje, Brooklyne, N.Y

Jie vaidins operetę “Nebaig
ta Kova.”

Iš Draugijų Sąryšio 
Komiteto Posėdžio

D.N.Y. Darbininkiškų Orga
nizacijų Sąryšio komiteto po
sėdis įvyko pereitą sekmadie
nį. Dalyvavo visi komiteto 
nariai. Iš veikiančio komiteto I 
raportų pasirodė, kad darbas, 
eina pirmyn. Sąryšio1 komite-; 
tas ragina, kad prie jo pri
klausančios organizacijos veik
liai dalyvautų prisirengimuose 
prie Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojimo ir siųstų savo de
legatus į tuo tikslu šaukiamą 
bendro fronto koferenciją ko
vo 30 d. New Yorke. Sąryšis 
siunčia du delegatu, bet ir 
kuopos neturi atsilikti. }

Tuojaus po bendro fronto; A. Zablackaitė
konferencijos bus šaukiama! A# Zablackaitė, Dulbių tar- 
bendras pasitarimas prie Są- naitės rolėje, yra dar jauna 
ryšio priklausančių organiza- aktorė, bet labai gabi lošėja, 
cijų, kad išdirbt planus, kaip Kurie ją matė lošiant ta pačią 
tinkamiausiai prisiruošt prie operetę Elizabethe, N. J., visi 
Pirmosios Gegužės apvaikščio- gėrėjosi jos gabumu, kaip tik- 

. _ ros artistės. J. Rudaitis, Jus-
komitetas padare įjn0> Duibių sūnaus rolėje, ir

gi ,,ra gabus lošėjas. Šioj ope
retėj jis taipgi vaidins svarbią 
rolę. Čia bus ir daugiau ga
bių aktorių, kaip tai, J. Kilin- 
skis, nuovados viršininko rolė
je ; J. Kalvaitis, zemskio ro
lėje; Z. Kaulinukas ir kt. re
voliucionierių rolėse. Taigi vi
sus juos matykite ateinantį 
sekmadienį, kovo 29 d., Labor 
Lyceum svetainėje, Brooklyne,

jimo.
Sąryšio I 

tarimą, kad reikėtų sudaryti 
orkestrą, kad turėjus muziką 
vaikščiojant gatvėmis, ir tuo 
reikalu kreiptis prie drg. Reti- 
kevičiaus; taipgi kreiptu į mū
sų chorus, kad pasistengtų da
lyvauti ir būtų prisiruošę har
moningai sudainuot Internacio
nalą ir kitas darbininkiškas 
danas, demonstraciniai su 
darbininkais marguojant New 
Yorko gatvėmis.

Komiteto posėdyje kalbėta, 
ir kitais klausimais, paliečian- 
r’r.is mūsų darbininkišką vei
kimą.

Dz. Rep.

f .D.L D. 23-čios Kuopos
Ihriams

Masinis Mitingas Prieš 
Imperializmą Penktadienį

i

Agitacijos Menuo ir Mūsų 
Užduotys

Draugės, jau tik kelios die
nos mums beliko šio vajaus 
mėnesio. Ar visos atlikome 
savo pareigą? Kol kas nei iš Front Street, 
Centro, nei iš mūsų apielinkės' - - - - 
kuopų tokių žinių nesimato. 
Turiu sąraše keturias kuopas, 
kurios šį bei tą pasižadėjo su
rengti ir pasidarbuoti mūsų 
vajuj. O kur dar devynios 
kuopos, nuo kurių nieko nesi
girdi ?

Kiekviena kuopa turėtų su
ruošti bent po vieną parengi
mą, kaip tai, prakalbas, pa
skaitas ar šiaip lavinimosi va
karėlį. Taipgi daugiau domės 
turime kreipti į masinius susi
rinkimus ir demonstracijas už Į PRANEŠAME 
ateivių darbininkų apgynimą 
prieš bedarbę ir kt. i ketvirtadienį, 26 kovo (March),

Mūsų L.D.S.A. yra pagelbi-1 I-abor Lyceum svetainėj, 949 Wil-
* • r w X 1 XT v • rwr»nė Komunistų Partijai organi

zacija ,ir kaipo tokia vaidinai 
žymų vaidmenį klasių kovoje,!

■ ypatingai moterų darbininkių 
tarpe.

Draugės, sukoncentruokime 
visas savo pajėgas, kad pada
ryt šį vajaus mėnesį daug ge
resniu ir sėkmingesnių už visus 
kitus praeityj. O kad to atsie
kus, turime visos truputį pasi
aukoti ir pašvęsti keletą vaka
rų pavaiščiot po stubas, pa

trinkti “Darbininkių Balsui” 
(prenumeratų ir mūsų organ i- 
; zacijai naujų narių.

Visoms kuopoms išsiuntinėta į 
laiškai su užklausimais apie į 

!vajaus darbuotę; bet iki šiol ’ 
‘jokio atsakymo negauta nuo 
devynių kuopų. Tai neleisti
nas dalykas.

Jei iki šiol nesuspėjome pri
sirengti prie šio svarbaus dar
bo, tai nors dabar padvigubin-i 
kime savo energiją, suglaus-1 
damos visas geriausias savo 
spėkas.

Centro Komitetą, be abejo, 
i nutars pailginti L.D.S.A. va
jų, pratęsiant jį savaitę kitą 
ilgiąps.. Todėl dar užteks lai
ko, tik 'peikįa pasidarbuoti.

. Dar vienais dalykas. Tai do-' 
vanos, skiriamos iš Centro ir Į 

j iš Rajono. Pasistengkime, kad ' 
mūęų Rajonas nebūtų paskuti-Į 
nis dovanų, gavime.

Jeigu kuri kuopa del kokių 
nors priežasčių negalėtų .nieko 
surengti, kreipkitės į Rajono 
komitetą. Komitetas jau tu
rėjo du susirinkimus šiuo klau
simu, bet, neturėdamas jokių 
žinių iš kuopų, pats Rajono 
komitetas vienas nieko negali 
padalyti, čia reikia koopera- 
tyvio darbo.

1-mo Rajono Organizatorė
A. Bieliauskienė,

10154—UOth St., 
Richmond Hill, N. Y.

Jurgis Frenkonis, 45 metų, 
229 Concord St., mirė kovo 22 
d. Bus palaidotas 
šv. Jono kapinėse.

Mary Perez, 10
mirė

Palaidota kovo 23 
jybės kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

kovo 25 d.,

dienų, 262 
kovo 20 d. 
d., šv. T re-

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

SUSIRINKIMAI

Penktadienį, kovo 27 < 
Harlem Casino, 110th gatvės 
ir 7-tos Ave., Priešimperialis-' 
tinė Lyga rengia dideles pro-

500 Darbininku Dalyvavo 
d-. Drg. Jakiros Šermenyse

Pereitą • pirmadienį, Work
ers Centre, New Yorke, susi-

Draugai, šios kuopos susi- testo prakalbas prieš Ameri- r^nko apie 500 darbininkų ati- 
rinkimas įvyks ateinantį sek- kos imperialistų terorą Kubo- duoti paskutinę pagarbą nenu-

! REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA NAMAS

WOODHAVENE parsiduoda. vienos 
šeimynos namas, šeši kambariai, ga- 
radžius, porčiai, yardas, visi vėliausi 
Įtaisymai. Netoli Fulton St., elevei- 
terio. Tel. Rich. Hill 2-2818.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA pigiai Candy station

ery storas. Senas biznis. Kreipki
tės po No. 114 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. (70-75)

PARSIDUODA gesoliho stotis, tik 
ką pastatyta. Kreipkitės sekamu 

i adresu: Roseville Sun Service Sta
tion, 341 Orange St., Newark, N.J.—• 
V. Podziunas. (70-7J)

1 aktoriams operetes
| “Nebaigta Kova” ir Lyros Choro j 
i nariams, kad generalė pamoka bus | 
Į ketvirtadienį, 
I I^abor Lyceu
loughby Ave., Brooklyn, N. Y.; pra j 
džia 7:30 vai. vakaro. Draugai ir, 
drauges, aktoriai ir choro daininin- 1 
kai, pasistengkit visi dalyvauti pas- I 
kutinej pamokoj, nes pagelbės mums 
sulošti operetę kaip reikia.

Komisija.
(70-71)

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS
197 HAVEMEYER STREET 
Williamsbui’gh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

r

Telephone, Stagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAM) 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y. 1
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS

■ (UNDERTAKER)

; Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

dajrbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
liname barbenanti ir 'moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.’
/ IMPERIAL BARBĖS COLLEGE

612—10th Ave., Cor. 44th St.

71-98

b«
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 3.4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320
Rezidencijos Adresas: 

65-02 GRAND AVENUE 
Maspeth, L. I.

&

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoju ir laidoja numirusiu* 
imt visokių kapinių; parsamdo aw 
omobllius ir karietas yeselijomr 
rikžtynoms ir pasivažinėjimam* 
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231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS 
Geresnio Pasirinkimo Pusryčiu Nerasite Niekur 

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

MOT. LAUKUS; Fotografas 
214 Bed (bid Brooklyn 

. • 1 Tel. ,s
Studija.

GAMINAME IR PIETUS
g 
į

Kasdien gaminame piecus.- 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadinės stalo.

Pas mus pietus ne taip kaip 
taip kaip namie prie geros

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

12 IKI 3 VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

Duonos—Duoneles—Skaniausios

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y. 

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus Įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

TEL., STAGG 2-0783

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
(Undertaker)

J. LeVANDA 
(Levandauskas)

^oao

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

ilstančiam per ilgus metus re
voliucinio judėjimo būdavote- 

’ .įui, draugui Jakira, kuris mi
rė pereitą penktadienį ir kuris 
paliko žymių nuveiktų darbų 
Amerikos darbininkų revoliu
ciniam judėjime.

Draugai Maurer, Foster, 
Stachel, Haywood, Trachten-

madienį, kovo (morčiaus) 29 je jr kitose kolonijose. Bus žy- 
d.. pas drg. Baleišį, 834 E. mQs kalbėtojai. 
156th St., Apt. 20. Prasidės.  
10-tą vai. prieš piet. Drau-' 
vai. kurie nesate užsimokėję i Traukinys Ką Tik 
duokles už šiuos metus, būti- y - v. »• . . 
nai pribūkite į susirinkimą ir NeSUVaZUiejO fflOterj 
jas užsimokėkite; o jei kurie • < ’ ’;H—
negalite patys dalyvauti susi- “ ' “
rinkime, tai savo mokestis per- je, Brooklyne, V. Briizolevski, j berg ir Amter pasakė tinka- 
duokite per tuos, kurie galės gyvenanti 5861 Hill St., Mas-imas prakalbėles iš draugo Ja- 
būti susirinkime. Nesivėluoki- pethe, nupuolė ant bėgių prieš 
te, bet pribūkite laiku, kad ga- atbėgantį požeminį traukinį, ir 
lėtume susirinkimą laiku pra- tik motormano greitas sustab
dyti. 1 į dymas traukinio išgelbėja“ jos

Komitetas. ' gyvastį.

.Pirmadienį,, Grand S^. stoty-į S

ATEIVIŲ DARBININKŲ GYNIMUI ;

KOSTIUMU BALIUS
STAR CASINO SVETAINĖJE

107th St. ir Park Avenue New York City
Pradžia 8:80 Vai. Vakare

Tarptautinė Paroda—Liaudies šokiai 
Vaizdas iš Persekiojimo Ateiviy Darbininkų 

Programoje dalyvaus visos tautos su savo ypatingais 
darbininkiškos dailės kūriniais

ŠEŠTADIENYJ, 28 KOVO (MARCH), 1931
Visų darbininkų užduotis dalyvauti šiame parengųne.
I i Įžanga 50 centų ypatai J į J
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VARPO VALGYKLA j.
38-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y. į

kiros gyvenimo ir darbu. Apie 
antrą valandą nuo Workers 
Centro 500 drbininkų marša-' 
vo, palydėdami draugo Jaki
ros kūną 12-ta gatve iki 4-tos 
Avė. ir 4-ta Avė., pro Union 
Union Aikštę 16-ta gatve.

Apalaikyta daug telegramų 
nuo darbininkiškų organizaci
jų ir pavienių draugų, kuriose 

t išreiškiama didelio apgailesta
vimo netekus draugo Jakiros 
ir kviečiama darbininkai eiti 
velionio keliu, skleidžiant re
voliucines idėjas ir stiprinant 
Komunistų Partiją.

“Laisvės” Bendrovės 
Direktoriams

šiandien trečiadienį, kovo 
(March) 25 d.‘, 8-tą vai. va
karo, įvyks direktorių regulia
rus mėnesinis susirinkimas. Vi-

K si direktoriai pribūkite!
‘ " J. Wei*», TWeiss, Pirm.

; NAUJAUSIOS MADOS a
Rusiška. HKI Id 1
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Flushing Russian and Turkish Baths
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTJ
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

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

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Pulaski S-1090

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu? Išlipt ant Flushing Ave.^ stoties; 
k B. M. T subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; .vjiaįa '• .

EkMKbrax Bat Etaabl&M Am, —1
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Mes taip pat turime žolių ir gerą sandžlj gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

Šiais vaistais neužtraukia paprato ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
HumaUyt su vandeniu Ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
tning&s, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- 
stanas. Kama ................................................ 60«, per paštą •Br

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

r&aroi_  _ ___
VIDURIAI UŽKIETEJE

i r • i : A * .
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Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

l^**»*'**«*RW(t ■M*. MM1

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininke 

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Te!., Greenpoint 0-2017-2360-3514

likirpkit tj skelbinit ir oriRloBkia Unu bu atsakymo.




