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KRISLAI
Net Piliečiai Bėga iš 

Amerikos.
“Prasižengimas” Turėt 
Mašininį šautuvą. 
Badaujanti žole Maitinas 
Anglijos Geležinkeliečiam 
N u muš Algas.

Rašo Dimas Benamis

Su kiekviena diena kapitaliz
mo krizini vis labiau aštrėjant 
ir bedarbei plečiantis, žmonės 
pradeda bėgt iš Amerikos. Har
ry E. Hull, imigracijos genera- 
lis komisionierius, kovo 13 d. 
praneša, kad sausio mėn. Jung
tines Valstijas apleido 21,566 
ateiviai ir 24,885 piliečiai.

New Yorko valstijos legisla- 
tūron įteiktas bilius per sena
torių demokratą O’Brien, ku
ris skaito prasižengimu laiky
mą arba pardavinėjimą maši
ninio šautuvo.

Bet tas bilius kai kam daro 
išimtį. Militarės ir jūreivijos 
valstijos spėkos ir valstybės 
“ramybės palaikymui” oficie- 
riams nebus draudžiama vartot 
tos rūšies ginklas.

Atrodo, kad toksai bilius vi
sai be vertės. Nes juk būriai 
razbaininkų, ar tai valstijos, 
valstybės ar kompanijų, visuo-j 
met buvo ir pasiliks ginklų 
vartotojais prieš darbininkus.

Gal būt jie tą bilių taiko 
prieš darbininkus? Gal būt ka
pitalistai bijo, kad nesusidary
tų būriai badmiriaujančiij dar
bininkų ir įsigiję mašininius 
šautuvus nepradėtų pleškyt sa
vo kraujo siurbėlės, lyg ku
rapkas ?

Bet juk darbininkai ginklų 
laikymo ir vartojimo legalės 
teisės kapitalistiniame pasauly 
niekuomet neturėjo, neturi ir 
neturės. Ginklo laikymo ir jo | 
naudojimo teisę darbininkai įsi- 
gys tiktai proletarinėj revoliu
cijoj, o po nuvertimui kapita
lizmo kokioj nors šalyj nuo jų 
ta teisė jau nebus atimta. Taip 
lyginai Sovietų Sąjungos dar-l

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 DEPORTAVIMĄ
Naujam Sukilime Peru
Respublikoj Žuvo 200

LIMA.— Spėjimas išsipil
dė, Kad Peru respublikoj 
ateina naujas sukilimas. 
Pačiame Lima mieste mū
šiuose žuvo 200 žmonių. 
Sakoma, kad sukilimas įvy
ko pačioj aignijoj. Mūšiai 
ėjo gatvėse. Kareiviai ka
reivius skerdė be pasigailė
jimo.

Sovietų Žibalas 
Pasirodė Brazilijoj

SAO PAULO, Brazilija.- 
Čionai tapo atgabenta ne
mažai žibalo iš Sovietų Są
jungos. Sakoma, kad Ang
lijos ir Amerikos žibalo 
kompanijos baisiai pyksta, 
nes tuojaus žibalo kaina nu
puolus ir jų pelnams pasi
daręs tikras pavojus.

Motina Nuteista Visam
Amžiui j Kalėjimą

MEDIA, Pa.— Prisieku-
bininkai pilnai ta teise dabar šiųjų posėdininkų teismas, 
naudojasi. • susidedanti iš 7 vyrų ir 5susidedanti iš 7 vyrų ir 5 

moterų, rado Ida Twadde-
jau buvo net kapitalistinėj (Pienė kalta pirmo laipsnio 

spaudoj pranešimų, kad dabar-1 žmogžudystėje 
tinis kapitalizmo krizis ir aštri s J* J • 
bedarbė privedė milionines ma-

Teisėjas 
tuoj aus ją pasmerkė visam 

sės darbo žmonių prie kranto amžiui į kalėjimą. 
- r** '•didžiausio, da iki šiol negirdėto, --------------

skurdo ir bado, 
čiai biednų žmonių priversti neįsį papildžius 
tik •* -•
kad 
nos

išmatomis maitintis, I 
buvo atsitikimų, kur moti-; 
maitino savo badu mirštam 

čius kūdikius šuniena ir 1......
na.

19 dieną kovo “New 
American” paduoda ve 
žinutę: “... meksikonai 
ninkai, grįžtanti iš Jungtinių' 
Valstijų, griebėsi valgyt žolę, 
kaipo vienatini pasilaikymui 
būdą. Daugelis mirė.”

Ne bėgimas iš šios šalies 
sveturgimiij ir piliečių darbi
ninkų išgelbės juos nuo bado ir 
mirties, nes visame kapitalisti
niame pasaulyj yra 25 milionai 
bedarbių, kuriems gręsia skur
das, badas ir mirtis.

Tiktai organizuota ir griežta 
masinė bedarbių ir da dirban
čių darbininkų kova po revo
liucine vadovybe Komunistų 
Partijos ir Darbirtinkti Unijų 
Vienybes Lygos išves šios ša
lies darbininkų klasę iš šios 
skurdo, bado ir mirties padė
ties.-

Todėl visi bedarbiai ir dir
bantieji darbininkai privalo 
stot į bedarbių tarybas, ran- 
dauninkų lygas, į revoliucines 
industrines* darbo unijas ir D. 
U.V.L. kovai už bedarbių ap- 
draudą, žemesnes randas, 
trumpesnes darbo valandas ir 
žmonišką gyvenimą.

Twaddelliene nužudė sa- 
Kad tūkstan- jvo du mažu vaiku. Ji sako- 

___J šitą baisią 
! žmogžudystę delei to, kad 

_.lu-ibij°ju^ j°S užaugę vaikai 
katie-1 turės taip vargti, kaip skur

do ir skursta ji ir jos vyras. 
Vyras mažai uždirbąs, todėl 

York jis negalėsiąs tų vaikų ap- 
koki.^; rūpinti mokslu, maistu ir 
arbl"! drapanomis. Mat, dar du 

vaikai liko. Keturių, ji sa
ko, perdaug vargingai, dar
bininkiškai šeimynai. Ir de
lei to ji įpuolus desperaci- 
jon ir nužudžius du mažiau
siu vaiku, kad išgelbėjus 
juos nuo būsimo vargo.

Teismas neparodė jokio 
susimylėjimo tai motinai.

Kapitalizmo krizis ir paaš7 
trėjusi bedarbė neša su savim 
negirdętus darbininkų algų ka
pojimus visame kapitalistinia
me pasaulyj.

18 dieną kovo pranešama, 
kad šimtams tūkstančių Angli
jos geležinkeliečių algos bus nu
muštos virš keturiais nuošim
čiais sėkmėj kompanijų su uni
jomis susitarimo. Esą, unijos 
su kompanijomis susitarė, kad 
darbininkų algos nebūtų že-

BROOKLYN MASINE DEMONSTRACI- Ill* * V 1‘“^

JA ŠEŠTADIENĮ, 1:30 VAI. PO PIETŲ 
TIES BORO HALL

ATSIŠAUKIMAS I LIETUVIUS DARBININKUS

Illmojaus Kalėjime KOVO 28 D. MILŽINIŠKOS DEMONSTRA
CIJOS PRIEŠ DEPORTAVIMUS ATEIVIU 

DARBININKU

Ateivių Gynimo Taryba, Tarptautinis Darbininkų Ap-: .
sigynimas ir Lyga Kovos už Juodveidžių Teises ruošia I&an,ai aPie 
masinę demonstraciją šeštadienį, kovo 28 d., Brooklyne nauju sukilimu.
ties Boro Hali, prieš deportavimus ateivių. Demonstra
cija prasidės 1:30 vai. po pietų.

Dar niekados taip' ateiviai nebuvo persekiojami, kaip 
šiandien. Bosai ir valdžia kasdien medžioja ir d'eportuo 
ja darbininkus. Visos darbininkiškos spėkos turi būt 
sujungtos prieš šitą persekiojimą. Kovo 28 d. turi 

būt tikros kovos diena. Tą dieną turi išsijudinti visi 
darbininkai ir darbininkės ir pareikšti savo griežtą pro
testą prieš persekiojimą ateivių.

Lietuviai darbininkai ir darbininkes! Eikite į demon
straciją. Dėkitės prie bendro visų tautų darbininkų pro
testo prieš deportavimus ir prieš valdžios terorą.

Norėdama krizio naštą suversti ant darbininkų klasės, 
valdžia stengiasi darbininkus padalinti į ateivius ir čia- 
gimius. Puolimu ant ateivių nori laimėti savo pusėn 
amerikonus, šeštadienio demonstracija bus išraiška 
ateivių ir čiagimių darbininkų vienybės. Demonstraciją 
rengia tarptautinės organizacijos, kad parodžius val
džiai, jog visi darbininkai pasiryžę kovoti prieš išnau
dojimą ir priespaudą. Lai nebus nė vieno lietuvio darbi
ninko, kuris pasiliktų neprisidėjęs prie šio protesto!

Chicagos Valdžia Nuėmė Komunistų Partijos
Kandidatus nuo Baloto; Darbininkai Šaukiami 

Komunistų Vardus įrašyti Balsuojant
CHICAGO, Ill.— Bosai ir 

valdžia pradėjo bijoti ko
munistų- spėkų augimo šia
me mieste ir todėl nuėmė 
nuo baloto Komunistų Par
tijos kandidatus į miesto 
viršininkus. Tai fašistinis 
valdžios užpuolimas ant 
darbininkų klasės. Ji kėsi
nasi Komunistų Partiją pa
daryti nelegale, idant pas
kui sėkmingiau galėtų ap
gaudinėti Chicagos darbi-

Bet visi revoliuciniai dar
bininkai visais būdais ko-

MacDonaldo Valdžios 
Kruvini Žygiai Indijoj

Mūšiai Nicaraguoj
MANAGUA.—Įvyko 

lėtas susikirtimų tarpe 
kilėlių ir valdžios spėkų.
Vienam susikirtime t žuvo 
vienas valdžios kareivis ir 
trys sukilėliai.

Pa- 
ku-

kę
su-

mesnės kai 40 šilingų ($10). 
Juk tai darbininkų akių dūmi
mas. Social-fašistinių darbo 
unijų vadų darbas ir veriasi tik 
tame, kad ateities prižadais 
mulkint darbininkus, kad leng
viau būtų galima kapot jų al
gas delei kapitalistų pelnų.

Kuomet prie social-fašistų 
(vadinamų socialistų) vadovau
jamos Kapitalistinės valdžios 
Anglijos darbininkų algos 
smarkiai varomos žemyn, gyve
nimo sąlygos bloginamos, tuom 
pačiu sykiu Sovietų Sąjungos 
darbininkų algos kyla augštyn 
(pakilo nuo 50 iki 75 nuoš.) ir 
gyvenimo sąlygos sparčiai ge
rėja ačiū proletariato diktatū
rai po 
Partijas.

KARACHI, Indija.— 
korimas trijų indusų, 
rie buvo vadais sukilimo 
prieš Anglijos imperializ- 

;mą, išjudino višą^ Indiją. 
Miestuose eina masinės de
monstracijos. ■ Visoj < eilėj 
vietų paskelbta visuotinas 
streikas.

Šitas Anglijos MacDonal
do valdžios kruvinas žygis 
atidarys akis daugeliui In
dijos gyventojų.

vadovybe Komunistų

Išmieravo Tarpą
Tarpe Atomą

CHICAGO, Ill.— Stebėti- 
nų dalykų atidengiama mo
kslo srityje. Profesorius 
Compton išmieravo, kiek 
vietos yra tarpe atomų. Jis 
surado, kad atomas nuo 
atomo randasi už 100-milio- 
ninės dalies colio! Tiktai 
mokslas tegali apčiuopti, 
kiek ten tos vietos yra.

JOLIET, Ill.— Tiesa, kad 
kaliniai tapo numalšinti 
valstijos kalėjime, bet juose 
nepasitenkinimas kalėjimo 
režimu tebeverda. Eina ty
rinėjimas buvusio sukilimo 
priežasčių, tuo tarpu eina 

grūmojimą jį ------------ ---------------
įstatymo, valdžia daro nau
jus žygius prieš ateivius 
darbininkus. Tą patį turi
me su buvusio -Lawrence 
audėjų streiko 
Draugai Murdock ir kiti su
areštuoti ir laikomi išdepor
tavimui. Vadinasi, aiškiai 
pasirodo, ] 
darbininkams grūmoja 
suotinu teroru.

Gi Darbo Department© tuviai darbininkai šaukiami 
sekretorius Doak paskelbė, 
kad jis turi ant išdeporta- 

Ivimo listo 100,000 ateivių 
jūrininkų, kurie atvykę A- 
merikon su užsienio laivais 
ir čia pasilikę. Šimtas tūk-į monstracijas.

Su suareštavimu Akrone' stančių išdeportavimui! Tai 
Paul Kassay, vengro darbi-!juk baisus masinis teroras! 
ninko ir panaudojimu prieš! . . , , , . „„
'i kriminalio sindikalizmo I , tdl . ovo . ?le^s

16 Mėty Amžiaus Studentas 
Nužudęs Du Žmones

ST. JOSEPH, Mo.— Mi
chael Burke, 16 metų stu
dentas, prisipažino nužudęs 
du žmones. Be to, jis yra 
kaltinamas padaryme 100 
apiplėšimų. Gi mokykloj 
Burke visuomet buvęs 
vyzdingas mokinys!

Buržuazinis Teismas 
Nepriėmė Mirštančio 
Bedievio Liudijimo

pa-

Ala.—MONTGOMERY, 
Juodveidis bedievis Wright 
mirdamas padarė pareiški
mą, kad jį mirtinai pašovė 
jojo pati Laura. Moteriškė 
patraukta teisman, kaipo 
žmogžudė. Bet teisėjas 
Samford pareiškė, kad 

vos prieš šitą valdžios pasi-1 minančio Wrighto pareis- 
VncnniTYrt) o m F _ KllHclS IUCKO 1161 GIS K1 H, 116S

demonstracijos prieš atei
vių deportavimus turi su^ 
traukti dideles mases dar
bininku. Štai kodėl kovo 28 

j . d. kiekvienas ateivis turi vadais. I .j_, . , u ,; pridėt savo protesto balsą 
prieš šitą masinį valdžios 

Terorą prieš ateivius.
-----------------------7 ----------- ------- t

kad kovingiems Demonstracijos prieš atei
vi- vius bus rengiamos po visą 

plačią Ameriką. Visur lie

skaitlingai dalyvauti. Visi 
dienraščio “Laisvės” skaity
tojai privalo uoliausiai dar
buotis delei sutraukimo lie
tuvių darbininkų į tas de-

ATSIKREMAS Į PATERSONO LIETUVIŲ
DARBININKU ORGANIZACIJAS DELEI 

GYNIMO 5 NEKALTU DARBININKU
Čionai suareštuoti 5 dar- dieni, kovo 28 d., 8 vai. v&- v7 7

bininkai ir kaltinami žmog- kare yra rengiamas protes-
žudystėje. Mat, laike strei- to
ko tapo užmuštas tūlas bo- Jame kalbės drg. W. Z. Fos- 
sas Urban. O tai buvo ele-jteris. Susirinkimas įvyks

masinis susirinkimas.

kėsinimą ant jųjų revoliu- kjmas meko nereiškia __ _____ .
cinės partijos, komunistų jis bnvo bedievis. Tai toks mentas, kuris visuomet rie- Carpenter’s Hali, 56 Van 
Partija šaukia darbininkus religinis fanatizmas viešpa- josį Su visokiais butlege- Houten St.
ir darbininkes vis tiek bal- ^auja buržuaziniuose 
suoti už komunistų kandi
datus ir tuomi parodyti sa
vo protestą prieš valdžios 
žygius. Balsuojant reikia 
įrašyti vardus komunistų 
kandidatų. O kandidatais 
yra šie: į miesto majorą— 
Otto H. Wangerin; į miesto 
klerką—Lydia Bennet; į 
miesto iždininkus—August 
Poapsjoe.

s teis
muose pietinėse valstijose.

Liberalai Kapitalistai 
Rems Socialistu Valdžią

riais. Dabar nekalti darbi-1 
ninkai kaltinami jojo užmu
šime. Suareštuoti yra šie: 
Gershonowitz, Lieb, Kat- 
zuk, Haris ir Bart. Jie ne
išleidžiami po jokia kauci-
ja.

TZ , .' Tarptautinis Darbininkų
- Kadangi Apsigynimas L 1

ta'P Audėjų Darbininkų Unija
^7 i mobilizuoja mases apgyni- 

imui šių darbininkų, šešta-

Tarptautinis Darbininkų 
; ir Nacionalė

'K
J

Nužudė Pusseserę ir Jos 
Dvi Mažas Dukteris

FORT FRANCES, Kana
da.— Anthony Usciski iš 
perpykimo išsikraustė iš 
proto, pasigriebė peilį, nu
dūrė savo pusseserę, pas 
kurią jis gyveno ir nužudė 
jos dvi dukteris. Paskui pa
sigriebė šautuvą dr , bėgo 
laukan. Darže susitiko 
berniuką ir jį peršovė. Pa
bėgęs 14 mylių pasidavė po
licijai.

Buržuazine spauda sle
pia teisybę apie preziden
to Hoęverio kelionę po ko
lonijas. Rašo, kad visur 
jis pasitinkamas su di
džiausiu entuziazmu. Bet 
gi komunistų “Daily Wor- 
keriuiV pranešama iš Por
to Rico, kad tenai didelė 
masė darbininkų pasitiko 
Hooverį švilpimu ir baubi
mu. Jie tuomi išreiškė 

protestą prieš Amerikos 
imperializmą.

LONDON.
MacDonaldo 
puikiai gina kapitalo ir im- i 
perializmo interesus, 1 
buržujų liberalų partija nu- ~ 
tarė palaikyti tą valdžią ~ 
kuoilgiausia. Lloyd George, 3,000,000 Galionu 
kuris laike karo buvo Ang- Sovietu žibalo Chillijoj 

K..................impenaliz-

O sekmadienį, kovo 29 d., 
kaip 3 vai. po pietų, yra 
šaukiama apsigynimo kon
ferencija, Union Hali, 205 
Paterson St. Visos lietu
vių organizacijos turi pa
siųsti delegatus.

Neleiskite penkius darbi
ninkus pasiųsti į elektros 
kėdę! Dėkitės prie kitų 
tautų darbininkų delei jų 
išgelbėjimo.

lijos kruvinojo 
m o premjeru, dabar 
ramstis MacDonaldo 
džios.

Demonstracija 
Hartforde

val-

HARTFORD, Conn. — 
, Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugi-
- jos, Lietuvių Darbininkių 

Susivienijimo Amerikoje ir
. Tarptautinio Darbininkų
■ Apsigynimo kuopų valdybos 
. laikė susirinkimą ir nutarė
■ prisidėti prie rengiamos de

monstracijos prieš deporta-
; vimus ateivių. Demonstra

cija įvyks kovo 28 d., 3 vai.
■ po pietų, ant kampo Wind- 
i so r ir Main St. Mes kvie*

čiame ir raginame visus lie
tuvius darbininkus skait- 

i lingiausiai dalyvauti ateivių
- demonstracijoj.

Organizacijų Valdybos.

; Turkijos Prezidentas Kernai 
: Priėmė Italijos Fašizmą

SHANGHAL— Skelbia-1 ISTANBUL, Turkija. — 
, ma, kad šiomis dienomis iš Į Prezidentas Mustapha Ke- 
Juodųjų Jūrų tapo atvežta į ]naj pareiškė, kad jis nuo 
Chinijon 3,000,000 galionų ^abar perorganizuos Turki- 
Sovietų žibalo. Tas labai ją fašizmo pamatu. Jis pa- 
nepatinka Anglijos, kapita- tyręs, kad Mussolinio siste-
listams^ kurie nori laikyti 
užgriebę Chinijos marketą.

Išradimas Delei Pažinimo

BALTIMORE, Md.—Pro
fesorius Martin tvirtina, 
kad mokslui pavykę atrasti 
būdai, kaip bus galima leng
vai pažinti vėžį žmogaus 
pilve. Esą atrasta keturios 
rūkštys, kurios pirmiau bu
vo nežinomos, kurių kiekis 
labai padidėja, kuomet žmo
gus gauna vėžį pilve. Pa
gal tą būsią galima spręsti, 
ar ištikrųjų žmogus serga 
vėžio liga.

ma geriausiai tinkanti iš
gelbėjimui buržuazinės Tur
kijos. Vadinasi, Turkijoj 
prasidės kruvinas puolimas 
&nt darbininkų ir valstie
čiu.

“Dorovės” Prižiūrėtojas 
Susidėjo $40,000

j

i

i

NEW YORK.— “Dorovės 
skvodo” narys policistas 
Morris susidėjo $40,000 iš 
prostitucijos biznio. Kuo
met šitie-faktai iškilo aikš
tėn, tai Morris tapo praša- | 
liūtas iš vietos. Bet kiti 
teki pat pasiliko “dorovę” | 
vykinti New Yorke!
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Žygiai “Socialistinių’ Kraujalakiy Indijoj
Indijoj užvirė naujos šimtatūkstantinės demonstraci

jos prieš paskiausią piktadarystę “socialistines” Anglų 
MacDonaldo valdžios. Ta valdžia nužudė, po budeliš- 
kiausių kankinimų, dar tris Indijos revoliucionierius, 
Bhagat Singhą, Ra j Gurų ir Sukh -Devą,; -kovotojus .ųž< 
Indijos nepriklausomybę nuo Anglijos imperializmo.

Tą žygį MacDonaldo vyriausybė padarė taip tik po to, 
kai susiderėjo su Gandhi’u, tuo didžiausiu suvedžiotoju 
Indijos valstiečių ir darbininkų. .Indijos valstiečių ir darbininkų. t Pe^ tąsias, derybas, “So
cialistinė” valdžia žadėjo Indijai dauginus laimes, 6’dūo- 
da naujus žudymus kovojantiems už tautinę Indijos liuo- 
sybę. Indusų darbo minios supranta* kįaid tuž tuos kruvi
nus darbus yra atsakingas ir Gandhi/ jjrigavingas “ra
maus, taikaus” pasipriešinimo apaštalai, kaip ir MacDo- 
naldas. Todėl demonstracijos eina ne vien prieš social- 
imperialistinę Anglijos valdžią, bet vis daugiau ir prieš 
Gandhi’o plauko monelninkus, kurie stengiasi supainioti 
ir pražudyti revoliucinį judėjimą.

MacDonaldo valdžia lieja veidmainiškas ašaras del 
to, kad Sovietų Sąjungos teismas pasiuntė kalėjiman de- 
sėtką menševikų, kurie darė suokalbius su imperialistais, 
norėdami per karą sunaikint Sovietų Respubliką. Bet 
ta “gailaširdinga” Anglijos “socialistinė” vyriausybė ne
sitenkina net žudymais sulig teismo nuosprendžio. Pirm 
mirties dekreto įvykdymo jinai per ištisus mėnesius in- 
kvizitoriškai kankina savo politinius kalinius, ir taip 
daugelį jų nužudo be jokio teismo. Taip pirm teismo 
buvo kalėjime nugalabintas Jatin Das, areštuotas sykiu 
su trimis minėtais revoliucionieriais, kurie buvo suimti 
sulig neteisingo kaltinimo, būk tai jie išsprogdinę bom
bą. Jatin Das buvo kankinamas per 63 dienas ir taip 
sukankintas, kad jis tesvėrė tiktai devyniolika svarų iš
viso, kuomet mirtis išgelbėjo jį nuo tolesnių kankynių. 
Desėtkai policistų ir kalėjimo sargybinių jį vienu sykiu 
mėsinėjo, lyties organus draskė, visokius kankinimo 
įrankius į vidurius kišo. Panašiai tie žvėrys elgėsi ir su 
trimis jo draugais, kurie dabar tapo numarinti.

Kovoje prieš revoliucinį Indijos ir .kitų kolodijų judė
jimą “socialistiniai” Anglijos žiaurūhai nežino nei galo 
nei krašto. Bet tuomi jie nepajėgs sustabdyti revoliuci
nio judėjimo delei pasiliuosavimo iš po Anglijos impe
rializmo. Tame judėjime kas kart daugiau įtakos įgy
ja tikrai revoliucinė, komunistų vadovybė, reiškianti 
abejotiną laimėjimą masėms Indijos darbo žmonių.

’Sako, Po Penkių Metų Plano 
'—Pasaulinė Revoliucija

> ! ■

Visose šalyse , kapitalistų 
atstovai susirūpinę pasise
kimu Sovietų penkių metų 
plano. Visur jie dejuoja, 
kad kapitalizmui bus blo- 

fjai,- jeigu tas planas 'pasi
seks. O kad tas planas pa
siseks, tai mažai abejoja ir 
buržuazijos . vjsokįe , moks- 
linjčįai. i', , ,'
• jį . h L .i .p Un vNjesenai V^kiętijos burzu- 
azįijis laikrAstife; “Deutsche 
Virtschafts^Zeitung*’1 patal
pino ( b.uržųdzijbs ! .atstovo 
reichstago nario Vinschuh 
straipsni • apię Sovietų įlen
kiu metų planą. : Jis nuro
do, kad; kapitalistams grę- 
sia pavojus, Sako, kad Vo
kietija, pasiųsdama į Sovie
tų Sąjungą savo inžinieriusį 
technikus, ir mašinas, pade-? 
dą tą planą vykint ir tuo 
pačiu sykiu kasa sau duobę.: 
Jis daro išvedimą, kad jei
gu penkerių metų planas 
pasiseks, tai kitas Sovietų 
Sąjungos planas būsiąs pa
saulinė revoliucija.

Už-tai kapitalistinės vals
tybės rengiasi prie karo 
prieš Sovietų Sąjungą, kad 
sunaikinti ją, kad tuo būdu 
išgelbėti kapitalizmą nuo 
žlugimo.1 Už tai visų šalių 
darbininkai turi organizuo
tis po komunistų partijų va
dovybe, kad apginti Sovietų 
Sąjungą, kad imperialistų 
surengtą karą paversti į ci
vilį karą sunaikinipiuį jkąpi- 
talizmo. j J j i į {* • [!! 1 i ‘ I į ! i i t * i

atimtas žemes. Mes negalim 
pasilikt koridorium, kuris ski
ria Vokietiją. nuo Rusijos. 
Mes dfir tvirtai nežinom, ko 
mes turim imtis,' bet mes jau 

■ pradedam suprast. Kaii kas 
jau padaryta." Kita mums be
lieka užbaigt. Mes * pamažu 
pradedam trokšt tame korido
riuj ir neatliekam savo isto
riškos rolės. Didžioji Lenki
jos valstybė tai ta Lenkija, 
kuri atgims senoj žeč-pospoli- 
toj, jos senuole, rubežiuose. 
Musų sąskaitos su S$RS dar 
neužbaigtos. .

Per Kryžiaus Pabučiavimą—Menševiku 
Kelias i Nekaltybę

“Viltingos” Abramovičiaus 
Kelionės po SSRS ir Liūd

nos Pasekmės
/ . . 4 ,

Ketvirta Teisųio pieną)
“Sąjungos: biuro” byla 

Maskvoj vis gilįąu ir-pla-'

ne-

r;.

Opozicija Pasitarnavo. 
Socialfašistams

Opozicija, išleisdama salvė 
prieškomunistinį pareiški
mą neva “Laisvės” šėrinin- 
ku suvažiavimo klausimu, v i z

Darbininkų Kovų Vadas
Revoliucinė Darbo Unijų Vienybės Lyga su savo kairiosio

mis unijomis žengia Į vis platesnę klasių kovos dirvą. .
Lygos vadovybėje laimėtas didelis Lawrence, Mass., audėjų 

streikas; dabar atlaikyta sėkminga audėjų konferencija Provi
dence, R. L, besiruošiant streikinėn kovon. Lygos Nacionalė 
Audėjų Unija veda streiką 800 audėjų Sheltone ir Bridgeporte, 
Conn., prieš 45 nuošimčių uždarbių nukapojimą ir prieš tuo pa
čiu sykiu vertimą audėjų antra tiek daugiau padirbti. Paw
tucket audyklų centre nuo 1931 metų pradžios iki šiol tapo 250 
naujų narių įtraukta į vietinį skyrių kairiosios Audėjų Unijos. 
Nors Amerikos Darbo Federacijos vadai, veikdami išvien su fab
rikantais ir policija, rėkia visa gerkle, kad darbininkai saugo
tus raudonųjų, tačiaus tarp audėjų sparčiai auga pasitikėjimas 
revoliucinias vadais iš Darbo Unijų Vienybė Lygos ir josios kai
riųjų unijų. Nes jie darbais įrodė, kad tik jų atstovaujamos 
organizacijos šiais laikais tekovoja už darbininkų reikalus; ir 
nė tik kovoja, bet vis dažniau laimi.

Ketvirtadien., Kovo 26,1931
■ f ! 'j >'9 1,1. ...... . .     ,,, , ,   « ) . Į". t I Į I'll- I I, , ii

Tarptautine Buržuazija Ima po Savo gaMaus juok0 vi Oi i • ' Rff1 '•! i Tais1 menševikų nėrimasis□Kvernu Rusijos Menševikus tš kamo h kryžiavojimasis 
I rodyme savo “nekaltybės” 
I prieš iškeltus jų juodus dar- 
, bus rodo, kad patys menše- 
! vikai mato, kad darbin. kle- 
|sa-smerkia jų juodus dar- 
[bus, kad darbininkų klesa

“‘Sąjungos biuru” ir perda- užjaučia SSRS, jie mato, 
vimu iš užrubežio atatinka- kad šitas teismas yra teis- 

Vėliauimas proletariato ant kruvi- 
:nų ir juodų kontr-revoliuci
nio menševizmo darbų, jų į parsidavimo imperialis- 

I tams.
Perskaičius šią Abramovi

čiaus radiogramą prie mi
krofono išeina kaltinamieji 
Gromanas, Suchanovas," Še
ras, Zalkind, Jakubovič- - ir 
kiti. Jų tas nenustebino, 
jie tikėjosi ką nors pana
šaus susilaukt atsirubežia- 
ivįmo, formoj. Krylenko ir 
vėl stato klausimą, kaip 
kaltinamieji skaito, kaip jie 
įkainuoja atžvilgiu social
demokratijos tradicijų tokį 
“nekaltybės įrodymo” do
kumentą. Visi savo paaiš
kinimuose atsako, kąd so
cialdemokratijos istorijoj 
jiems pirmu kartu tenka iš
girst panašus faktas. “Aš 
manau—pareiškia Zalkind, 

| —kad Abramovičiaus pri- 
Isiegos forma yra paimta iš 
Vokietijos socialdemokrati

mų instrukcijų.
“Užsienio biuraš” pasiuntė 
kitą savo atstovą į SSRS— 
Broūnšteiną - Valerianovą,

... N .... ,čiau fiušvięčia tuo^ .^t to misija užsibaigė kiek 
heuzbfuigtos. Lenkija išdirboirevpliuęinio jnenšęyiz^d.ke- kudnjau... jis įklimpo ir 

1 • A • •! • 1 I liūs ir garbus, kukiais jieėjo 'buvo v. Sulaikytas OGPU.
sų dvasm . Argi. gjnW$ įr einą,'po,\Špąliu yevoliuci- Apart' Šito smulkiai nusta-

;gah but ątiduptaą isljorjjos ąi- - . ant tiek biau- ryšiai korespondenci-
:chyvams? Męs žinom, kad geliai anp ojaų, j / “Saiunim^ biu

rus i ir syetimi darbininkų Jos sąjungos mu
...uoų pUJMėsai; kad pasaulinį menše-?'?” užsienio menševikais, 

bet mes turimi Varšuvoj balsų vizmą proletariato valsty-p’e V®1* ‘"'sąjungos ■ biu- 
7---’ |bės klausime (SSRS) prive-Įf0’’ " ągitpi'opą”. Ikovą. ią 

dė ,prie visiško parsidavimo ik°respoųdenciją su kontr- 
imperializmo ir buržuazijos iev°hucinė mėnsevikų in- 
tikslams, liko tuo įfankiu, ternacionahstų' grupe is- 
kuris losią vieną is žymiau- ,.n ... .v ... 
šių rolių įvairiuose etapuo- . Socialisticeskij 

politikoj Ir:
suvedė prie bendro darbo, Ryšiai su ‘ Soc. Viest- 
bendros kalbos ir bendrų n1^. nebuvo nutraukti hg 
planų veikime net su to- Pačio Ikovo areštavimo mo
kiais tiesioginiai imperialis- niento—ligi 1931. m. ^ sausio 
tų agentais SSRS viduj,į- ----- ------

1 VaHava neišspręs > klausimo 
apie musų žemių; sujungimą-

—tai maršalo Pilsudskio bal-. 
'' sas. Vilnius per Pilsudskį 
: ruošia Varšavoj būsimos di

džiavalstybines Lenkijos, šūkū-
■ rimą.” ■ ’ '■ f • ’ b i / f t ‘ .-
• WBK1

se imperialistų 
prieš SSRS. Tie keliai juos

! iš
naudodavo tarp kit ko ir 

..........j Viestnik”
> legendbms ir 

I šmeižtams platint prieš SS-

Garsiniai judžiai namie.
Jau galima turėti juda

muosius igarsinius paveiks
lus namie. Nusipirkus ne-1 kaip žalotojų 
didelį j udžių aparatu ką • ir’ja,,” su‘kuria jie kartu ve-

L3* viduj, meneS10, ^au laike “Pram- 
Nusipirkus ne-j kaip' žalotojų “Pramparti- partijos” proceso Ikovasra-|

še korespondenciją apie 
” bylą, ku-J lAUA Za A LA XX ■ J J J f £ T") j • •

kintamųjų paveikslų filmų, i dė žalojimo, ’dezorganizaci- įampai ijos_ ’’■’’’T j0S) kaipo paveikimas ant 
galima jas sutaikyti su tam jos ii- bado organizavimoį’10l J1S lėmėjo apie boi- 
pagamintais gramafoho re- darbą, ■ kontr-reyoliueine sevikų khedejimą, 

Paskutiniu laiku, buožine Kondratjevo “Dar- 
mat, išrado tokį prietaisą, b o-Valstiečių partija” irpa- 

Vakarykščiame posėdyje 'li

kordais.

kad gali suderinti paveiks-našiai., 
lūs su jiems skiriamomis 
dainomis, muzika bei žo-Jvienas prampartijos 
džiais, esamais rekorduose. pR a m z i n a s

,■ J Vokieti jos buržuazinių ir 
-nriOvavtQ”‘£mulkiai buržuazinių sluog- 
keturiomis ^’1 kurla?s *!k reralasl 

“Pramparti-!socialdemokratlja-

J | ; : » ) į I I I i Į

Vaįonki ik iokomotyvįj

ir tt., visomis 
j užsistodamas

” Valstybės gynėjas lai-1 Socialdemokratinė ir bur- 
vadu’ke teismo skaito iš to joįžuazinė užsienio spauda su 

nurodė kad kuris buvo rastas! didžiausia energija stengįa- 
- jįrupė ^ke arešto pas Ikovą, iš-1 si užtušuot šio proceso 

<• 1 J 1 „L įtraukas į ir šypsodamasis! reikšmę. Ne tik kad Vo-įepj? po|ti lū jat g Iklaiisib .I^oyą': ; ^,Kaip jūsbdetijos buržuazinis teismas 
turėjo jokios |įkainuoja! šį savo laišką?”;sulošė- šią kvailą rolę men-

jlkovas prisipažįsta, kad taiįševiko Abramovičiaus “ne-
o ir pa-

Anglijoj vis daugiau yra “prampartijai 
t ” ~ 1 1 1. vagonų,'vo tik realus jų darbas, t. y. istatoma gelžkelio a vu 1(CClluo <. • i -

turinčiu savo nedidelius, bet 1 ant kįek ne <įl ir sugeba^'0 laiškas> juokiantis pubh- kaltybės įrodyme, 
stiprius inžipukus, varomus i vest ir dezorgani-!kai mMįPa ir jis šypsotis..., saulinė buržuazija stengias
garu, taip kad nereikia tuos i zaciios da..ba • ’Faiut-' prisipažindamas, kad tai bu- visomis išgalėmis pridengigaru.tąip kad nereikia tuos i zacijos daH)ą . ..
vagonus kinkyti prie loko-'šūs tikslai jungė n- buožinę’vo tendencinga ir melagin- 
motyvų (didelių garvežių) ;.Kondratjevo partija su . ...............—

daup- netarnavo fašistams. W kieM?nas j vagonas raenševikais. daug pautainavo RasistamsiSU(jaro; atskira traukinu- <• ■» * vinn Li ’ ri i 4-1 t ■ , 1
ką,” ; Tatai atsieina daug 
pigiau, negu su ligšioliniais

ir socialfašistams. Fašistų 
“Vienybė” labai daug to 
šlamšto perspausdino, o so- 
cialfašistas Grigaitis apsi
laižydamas veik ištisai per
spausdino tą aplinkraštį.

Socialfašistas Grigaitis 
kelis savo organo numerius 
užpildė ta prieškomunistine 
medžiaga, kurią jam sutei
kė opozicija.

Tai štai kam opozicija pa
sitarnavo, išleisdama tokį 
savo aplinkraštį. Tie darbi
ninkai, kurie ėjo su opozici
ja arba dar vis kokius nors 
ryšius turi su ja, privalo kuo- 
greičiausia nuo jos atsikra
tyti, jeigu jiems rūpi revo-

lokomotyvais.

Išrasta elektrikinis prie
taisas, kuris pats uždaro 
langus, kaip tik pradeda ly
ti.

Pereitais metais iš Jungt. j 
Valstijų buvo išgabenta' ir j 
parduota užsieniuose įvai
kių vaistų už $19,500,000. 
Daugiau kaip šimtas įvairių 
kraštiKQaudoja tuos ameri
kinius vaištus. >

Tie laimėjimai gali būt ir ne pilnai tokie, kiek buvo reikalau- j bucinis darbininkų judėji- 
•• 1 ? *. Taip m as, jeigu jiems rūpi, kova

! prieš fašistus ir socialfašis-! 
tus ir t prieš visą kapitelis- . 
tinę sistemą abelnai, > k ' 
i------------| i i

į šUi?
Atvirai Kalba Apie Karą" i1 ’ 

Prieš Sovietu Sąjungą t
J '. • ■: ' S į . . ' . ?
! Lietuvos’ darbipjhkti ' ir 
"kaimo biednuo^mėnės. dvisa
vaitinis laikraštis, “Balsas” 
kovo 10 d. įai4oj^yašb: 

Vilniuje įvyko Vpokilis su
rengtas žemes; įikįo mihistęriui 
Stankevičiui. Vilniaus urii- 

/■versiteto profesorius Lima- 
novskis pasakė /, provokacinę 
kalbą, kurioj; .kvietė į. kava 
prieš SSRS. 'j/.

Vilnius yra geografinis cen
tras teritorijoj tarp Nemuno,

• Dniepro, Dauguvos k Pripe- 
' tės,—pareiškė Limanovskįs. r— 
Bęt tasai centras apimtąs le- 

! targo miego. Laikas nubust 
■ i ir mums. ^Mes^ privalom su

rinki apiė • visits ■' 'mums

•X

57 procentai visų dabar 
statomų laivų bus varomi, 
aliejaus inžinais, vieto: ang-\;

jama, stojant į streiką, o vis dėlto jie yra laimėjimai.
ahtai, New Yorko sukniasiuvių streike, nors ne visi reikalavi- 
niai laimėti, tačiaus bosai 66-siose siuvyklose buvo priversti su
grąžint tokias sąlygas, kokias darbininkės ir darbininkai turėjo 
1929 metais; o-kaip visiems žinoma, darbo ir mokesnio sąlygos 
šiemet kur kas žemiau stovėjo, nekaip 1929 .metais. Be td, ko
munistę vadovaujami sukniasiuviai laimėjo savo unijai devy- 
nioliką naujų dirbtuvių ir, apart 1929 metų sąlygų sugrąžini-, 
mo, pasiekė dar šiokių tokių pagerinimų. .• ,

Daily Workerio darb. korespondentas kovo 25 d. laidoje* pra
nešė apie Mahąnoy City, Pa., atlaikytą skaitlingą bedarbių mai- 
nierių mitingą, kur buvo prakalbos sakomos lietuvių ir anglų 

fe kalbomis ir kur angliakasiai buvo sušaukti organizuotis į Be
darbių Tarybą. Tokį bedarbių organizavimo darbą atlieka Dar- 

r bo Unijų Vienybės Lyga ne tik Mahanoy City ir Pennsyivani- 
| joj abelnai, ne tik didmiesčiuose, «bet ir visuose Amerikos kam- 
B puošė, visuose pramonės centruose.

‘Komunistų Partija ir D. U. V. Lyga šiandieną yra vienijitėlės 
F vadovaujamos organizacijos, kurios visuose frontuose-veda bei or

ganizuoja neatlaidžias kovas už dirbančiųjų ir będarbių reikalus. 
» Kas, todėl, bando skleisti nepasitikėjimą komunistine vadovybe, 

Į kaip kad daro sklokininkai santikyj su '^Laisve” ir “Vilnia,” 
kiekvienas toks sužiniai ar nesužiniąi daro žalą visam kovingam 

;| dfrrbininkų judėjimui ir pasitarnauja kapitalistams bei jų fa- 
i šisUniams ir r.oci.MCnšištiniams latrams. ,

lia kūrenamų inžinų.

y .■ ,, ■ •

PARAMA “LAISVEI”

Šitas imperialistams tar- į 
navimas link SSRS ne tiki 
pasireiškė “Sąjungos biu
ro” politikoj.
kė ir “Užsienio CK delega
cijoj,” vadovaujamo j Abra
movičiaus, Dano ir kitų se
nų Rusijos menševikų, ir 
netgi pačiam II Internacio
nalui. Kitaip ir būt nega
lėjo, nes “Sąjungos biuras” 
vykdė tais klausimais gau
namas iš užsienio direkty
vas ir patarimus. Apie šiuos 
ryšius su “užsienio biuru” 
šiandieniniam posėdy pla
čiau apsistota. Ikovaš, Ja- 
kubovicius, Sokolovskis ir 
kiti savo parodymais smul
kiai išdėstė tų ryšių pras- 
paę ir turinį. Tiksliai nu-, 
Šįątyta ir , Abramovičiaus: 
ąįimžiavimas (1928 m.) Įį

jpi įdųotoš ^Sąjutigos^

organizacinio

tuos juodus socialdemokra
tijos darbus. Tas pasauli
nės buržuazijos ėmimas po 
savo skvernu menševikų tik 
dar ryškiau parodo socialde
mokratijos rolę imperialistų 
intervencijos prieš SSRS 
ruošime. Tai visiškai ne ste
bėtina, nes socialdemokrati
ja liko buržuazijos talkinin
ku ne tik buržuazinių vals
tybių vidaus politikoj, o ir 
užsienio, ypatingai surištoj 
su SSRS.

Neišbėgt pasaulin iam 
kontr-revoliuciniam menše- 
vizmui nuo proletariato 
teismo!

z V. K. Varnėnas.

ja informacija.
j Visi šie, faktai išversti 
i šiandie. viešumon ir patys 
i kaltinamieji; esant teismo 
j rankose neužginčijamiems 

Jis pasireiš-i lodymams, priversti prisi- 
; pažint prie to kontr-revo- 
liucinio darbo, sykiu iškel
dami viešumon ir savo už
sienio bendradarbių juodus 
darbus. Tie .kaltinamųjų 
parodymai sako, kad tarp
tautinis menševizmas šian
dien įkinkė save į aršiausių 
SSRS priešų eiles net ligi 
aktingo rėmimo, palaikymo 
ir organizacinio padėjimo 
imperialistų intervencijos 
organizavime prieš SSRS.

Tarptautinis menševizmas 
pakėlė triukšmą. Jie atsi
sako nuo tų išverstų viešu
mon jų juodų darbų. Abra
movičius, tartum perpiltas 
šaltu vandeniu, sumįšęs ant 
bėk ''susipainiojo, kad nėra- ___ __  __________
^9? ^gudresnio savo,^ nekal- kŲOpa rengia gerą'parengimą 
lybei” įrodymo yirieš pašau- (Apskričio naudai, šis paren- 
linį^ proletariatą,^ kaip girnas taip pat b.us ir gavimui (

BOSTONAS IR APIELINKE

NORWOOD, MASS.

; -rr 01 -> > Uipsįtirųki

44pMni#acijaiyl5 J°L ir Cijos, apie 0ro„.L. 
key©a. 6 dpleruis, uz -3 darbo • šustiprinimą, žaloji* 

;m.etiftius senus . .Įįisyės , ft. j .Ąbrąmoyięiuč, sa-
11 Y° atyy1Vme i SSRŠ sIcaL bLl niensevibiiuiu įmaniu-

doF GeU? 22 ^bo ■ i>? ir tokiu būdu sudaryt
u°i. Kau ^uaisvC; , m i mtervencijos labui sustipri
ant tohąus pa«iko .po Ko- nimo tikslais nenorėjo pa- jis “nieko bendro” negalėjo 
munistų' Partijoj vadovybe. sitenkint pasimatymaiš su tui-ėt su teisiamais Mas- 

.‘“Laisves?. serininkas “Sąjungos biuro” įtariais ir1’r.-. ....
i No. 1529, patarimu bei direktyvų da- 

. .HąVerhill, Mass. |vįmu
kontr-revoliucinio darbo, -stybės gynėjui Krylenko, 
bet projektavo aplankyt dar ' 
Minską ir visą eilę kitų žy- 

M ūmesnių- SSRS miestų;? kad
NEW- YORKj.— Ameri- tįeųi sų^tiprinį; ! kojitr-revb- 

kos Telefonų įjr Telegrafų liucinį veikimą, Bet mato- 
Kompaniją neužilgo atida-' ,mai .pabijojo įklimpt ir gai- 
rys susisiekimą per tąlefo- lėdamasis savo kailio pa
ną su Azija. ? Iki šiol iiokio sitenkino nuodugnesniu 
SušišiėkimV įlėbUvo?" i l - A' niidmoWitfs p^sikėitihhP ‘ kti

rnetiiiįiis ' senus “

“‘Laisvės”- eerininkas 
, ‘No. 1529,

Telefonu Susisieks

>>

Bus Komedija ir Koncertas
Kovo 29 d. Ą.L.D.L.D. 9-ta 

rengia gerą' parengimą 
, šis paren- * « ■linį proletariatą,

kreiptis į buržuazinį Vokie- naujų narių į Ą.L.D.L.D. 9-tą ' 
tijos ..teismą, prisiegt su vi- kuopa .

šiais su menševistiniu pakarnu-
I •• U s • i "t • 1 .1-. ’ 1 i

“dokumentą,” įrodantį, kad

ikvoj menševikais. Jis mu- 
’ša i skubomis radiogramą 

sustiprinimo į Maskvon visiems... ir vai- 
, . . .. ir
kaltinamųjų gynėjams, ir 
Vyriausiam teismui... kur 
įavo nekaltybę Įrodo... pri- 
•giega (!) buržuaziniam Vo
kietijos. teismui. Krylenko 
patenkina Abramovičiaus 
prašymą paskelbt viešai šią 
radiogramą -.ir * garsiai ją 
Įjel^kaRo. ‘ Tas,' abejo,

. Parengime bus suvai
dinta dvi komedijos, būtent: 
“Fotografistas” ir “Katras iš 
Mūs Bosas.” Vaidinime daly
vaus Bostono mėgėjai, pats 
veikalo autorius V. Rimkus ir 
Ig. Kubiliūnas. Taip pat Bau- 
bliūtė ir Merkeliūtė.

Koncertinę dalį išpildys A. 
Mickevičiūtė, Ig. Kubiliūnas, 
Z. Jermulavičiūtė, O. Kručai- 
tė, ,N. Grigūnaįtė, O. Kazlaus
kaitė. Prakalbėlę pasakys d. 
Galgauskas. Kaip matote, tai 
mes turime gana gražų būrelį 
programos dalyvių, tad kurie 
atsilankysite, nebūsite suvilti.

Šio parengimo pradžia 7 va
landą. vakare, Lietuviu Svetai
nėje., Įžanga tik r35c

visus kviečia- rengėjai,
\ Komisija.
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PLATINĖTI 
“LAISVE”

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, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer-

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

Norintieji ge

riausio

navimo

lemą
nuliūdimo va
landoj _ šauki
tės pas: _  .

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

v y' sM 
M W

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 _________ .-----------

j ūsų gydytojaus 
patarimas yra: Būk 
lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fi- 

ai mankštinkis 
minkšti n ančiuose 
saulės spinduliuose 
ir laikas nuo laiko 
patikrink savo kū
no sveikatą.

po tris kartus 
Viskas pagerės: jū 

skaus 
būsit 
na u j

Išpildykite kuponą šian- 

plekite 315c pinigais ar 
įtampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu-

Puslapis Trečias /

A. LUTV1NAS
69 S. PARK ST„ KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 

Tel. Trinity 3-1045

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

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

BĮ *
Išradėjus

F. JLASKCK
.(Lasevičias)

o” —*

čT

.i
3l

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

Į Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
į žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, Jog pilnai 
Į pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla

sėse, yra ątsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškų Ištyrimu 
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin- 
k'-ir akinius, kurie jums reikalingi.

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

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

ŠIOJE VIETOJE

o_
11
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tęs už vieną dolerį.

ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

dinių LSS. ir komunistinės 
sąjungos. Visas tas knygas 

'galima gauti nupiginta kai
na.
Ištraukos iš Lenino Raštų 

I Mes šiame skyriuje teik-
Darbo Unijų Vienybės: Leninas mokino: “Ir teo-'sime neilgų ištraukų iš Le- 

Lyga išleido gerą brošiūrą: retinis žinojimas ir politinis nino Raštų apie partiją ir 
“Fight, Don’t Starve!” 
vokite, nebadaukite).
siu raitė

(Ko-!prityrimas ir organizacinis abelnai darbininkų judėji- 
Bro- sugabumas,—vis tai dalykai m o reikalus. Naudosimės 

turi 20 puslapių, įgijami. Lai tik būtų noras1 rusų kalboje laidomis.
labai aiškiai išdėsto darbi- mokytis ir prirengti save 
ninku reikalus, kas daryti -prie to.”—T. IV. pus. 76. 
ir kaip kovoti prieš bedar
bę. Jos kaina 5 centai. Ko
munistų Partija ragina vi
sus narius ir simpatikus 
platinti ją kuoplačiausiai.

Naujų Narių Stojimas 
Partijon

Komunistų Partijos įdė
tinių Frakcijų Centro Biu
ras kiek laiko atgal paskel 
be atsišaukimų, taipgi pa
skyrė ir kvotas kiekvienarr 
miestui, kiek draugai ture 
tų gauti lietuvių darbinin 
kų į Komunistų Partiją lai 
ke šio leninistinio naujų na 
rių gavimo vajaus, t. y. ik. 
Pirmai Gegužės.

Kol kas dar nedaug pra 
nešimų gauta. Vieno! 
pums yra žinoma, kad da. 
bartiniu laiku lietuviai pro 
letarai stoja į partiją. Vi 
si miestų frakcijų sekreto 
riai, seni nariai arba ir pe 
tys naujai įstojusieji drau 
gai bei draugės, praneškite 
apie tai Centro Biurui šiu< 
antrašu: A. Bimba, 46 Ter 
Eyck St., Brooklyn, N. Y

Taipgi mokino, ] 
^teisingos teorijos negali bū-' 
ti teisingos ir praktikos, 
praktika papildo teoriją, o 
teorija suteikia teisingą ke- 

i lią praktikai. Lavinkitės, 
i draugai!

“Kada visuomenė sutvąr- 
kyta taip, kad menkutė ma- 

kad be žuma naudojasi turtais ir 
galia, o masė nuolatos ken
čia nedateklius ir velka.sun
kias “pareigas”, tai pilnai 
suprantamas išnaudotojų 
atsinešimas linkui religijos, 
mokinančios “be pasiprieši
nimo” kentėti tą žemišką 
pragarą, būk tai dėl dan
giško rojaus.” T. IV 85.Komin temo Tezės

Centro Biuras dar turi 
Komunistų Internacionalo. 
Tezių. Tai Antro kongre-1 
*.o, kur buvo padėta pama- kus klaidina savo 
iniai Komunistų Interna- se; jis mokino ir 
•ionalo dėsniai. Tezės pa- protestus, 
gamintos artimai bendra- 
larbiaujant draugui Leni
nui.

Pirmiau jas pardavinėjo
me po 50 centų. Dabar ga
te iš CB. gauti jau už pu- 
ę tos kainos. Taipgi dar 
tbai daug yra Lenino kny- 
os “Valstybė ir Revoliuci- 
a,” ir “Iš Komunistų Pro
gramos” bei kitų senų lei-

Leninas mokino ne tylėti, 
[kada liberalai ir kiti darbi
ninkų apgavikai darbiniu- 

prakalbo- 
ten kelti

“Taipgi mes 
prileisti, kad garbinančias 
kalbas sakytų carui be mū
sų pasipriešinimų įvairiuose 
susirinkimuose. Gana jau 
ponai liberalai perdirbinėjo 
rusų darbininkų protavimą ! 
Gana jau jie melavo, kalbė
dami ne tą, ką jie mąsto, 
kalbėjo ne tai, ką masto vi
si protaujanti ir besiren
gianti į kovą liaudis! Reikia

stengtis įsigauti į jų susi- Rykštėmis Nuplakė Vyrą
Vi n kimu c ir rnn navnilrnli * 1 v •

Už Sumušimą Pačiosrinkimus . ir ten pareikšti 
kiek tik galima garsiai, at
virai ir viešai savo mintis, 
savo protestus prieš yergis-j 
kus garbinimus, savo tikrą
jį atsakymą carui, ten dary
ti savo pareiškimus ir pla
tinti kiek galima daugiau 
lapelių, sakyti ten kalbas 
už mūsų reikalus (nors po
nai pirmininkai ir bandytų 
sulaikyti tokias

Tai bjauri senovės baudimo! 
liekana.

stichinis
kuo pla-

BALTIMORE, Md.— Ma
ryland valstijoj tebegyvuo
ja rykščių bausmė prasižen
gėliams. Kovo 23 d. šeri
fas Deegan nuplakė John 
Kawalski, įdėdamas jam 
dešimts rykščių, už sumuši
mą pačios. Kaltinamasis 

i buvo ištiestas prie stulpo, 
rankos ir kojos pririštos, 
drapanos nuplėštos nuo už
pakalio, kad geriau įkirtus.

“Kuo didesnis 
masių pakilimas, 
tesnis darosi judėjimas, tuo 
dar nepalyginamai greičiau 
išauga reikalingumas sąmo
ningo ir teoretinio, politi
nio ir organizacinio social-' 
dem o k ratu (ko m un ist u)
darbo del masių.” T. V 159.v

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS ;.

Sunaikinkite šaltį 
Kuogreičiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus į trumpą laiką, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie-l 
ną kas valandą, pakol vidų 
riai pasiliuosuoja; tada im 
kite tik 
dieną, 
sų galva palengvės, s 
mas pranyks ir jūs 1 
atgal prie darbo su 
energija.

dien be atidėliojimo.

įtampomis
a s 
5

Dirbtuvėse Darbas 
I 

Mūsų partija yra darbi 
ninku klasės partija. Svar- I 
biausia vieta veikimui—tai I 
dirbtuvė ir fabrikas. Par

tija žino, kaip sunkus tas 
darbas, bet jis turi būti va
romas pirmyn. Draugai, 
kurie dar dirba, turi teikti 
partijai žinias apie darbo 
sąlygas ir darbininkų nusi
statymą. Dirbtuvėje reikia ■ 
kalbėti su darbininkais ne 
apie komunizmą tiesiog, 
bet apie darbo sąlygas, kas 
yra bloga, kas reikia dary
ti, kad darbo sąlygas page
rinus, kad iškovojus geres
nį užmokestį ir kaip apsi
ginti nuo darbdavių puoli
mo ir algų kapojimo.

Partija daugiau kreips 
£ domės į veikimą fabrikuose 
ir dirbtuvėse, teiks nariams 
informacijų, kas ir kaip rei
kia veikti.

Taipgi netiktai partijos 
nariai, bet ir šiaip darbinin
kai privalo daugiau infor
muoti mūsų spaudą apie 
darbininkų vargus, apie 
darbo sąlygas. Rašykite, 
draugai, į “Daily Workerį,” 
bet lietuviai darbininkai 
kuodaugiausiai rašykite į 
“Laisvę” ir “Vilnį”. Rašy
kite apie darbo sąlygas, bo- 

' sų žiaurumus, algų kapoji
mus, ir tt.

Rašykite, kaip mokate. 
Mūsų redakcijos supras ir 
pataisys kas reikia.

Lavinimosi Klausim
Pas mus vis yra didelis 

šlubavimas mokyklėlių rei
kalu. Daugelyje kolonijų 

į jos negyvuoja, ir niekas ne- 
r sirūpina, kad jas organiza

vus ir palaikius, o jos būti
nai reikalingos. Reikia stu
dijuoti: komunistų organi
zacijos struktūrą, jos cent
ralizmą, partijos vienetų 
veikimą, paitijbs discipliną 

ir tt. .

Saulės Spinduliai Minkština

NAUJAS IŠRADIMAS

J Ū

zin

ir

Kiekvienas žino, kad saule nokina - del to “SPRA- 
proceso naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai.

i"iCfe toasted"
Jūsij Gerkles Apsauga — Prieš kniteįimus — prieš kosulį

AstmaiMYi.

C 1911, The American Tobacco Co., Mfrs.

- '.'-'Ji isfii.1. į,-'

LUCKIES visuomet 
palankūs jūsų gerklei

d’XXXXX 5 •

GINIMO”
LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių tabakų - Derliaus 
Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI” — ir extra slaptas šildymo 
procesas, gerklę erzinu aštrumai, kurie yra visokiame žaliame 
tabake “SPRAGINIMU” pasalinami. Jie parduodami kitiems. 
Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei.

Užrakinkite Atidarytus Langus!
Mano nauju išradimu užrakintą atdarą langą 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vėjas 
nehaladoja, kad ir di
džiausioje audroie

Man garbingai, su pagyrimu, pasisekė 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas į 
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 negales iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir Šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
Tusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų iūsu namai, prie lūsu lantrų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit*1 naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir pwdusti prieinama kaina. 
Pawridunrfa »• tojriaą ir daugiau vieniems 

(Miaea dhog parduoti po namus 
t aribn dsmsastenojant, kur viešoje 
kur dring publikos pereina. Reikia 

atminti, kad Šimtai ir tikstančiai 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 langur; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur'nori 
yra saugu, dargi vėjas nehaladoja, galima ramiai miegoti.

Vilniui,, kiek gaudes turėsite prisidėję mano išradimo Window 
galima knygą parašyti; X! ~ !---------- —

pąrėaopne jų Mažą paveiksliuką.
Agentus ------ -- v..

Window Lock 
kad niekas per jį 

■’ ’ — —i;
Supai-

L$ckš, hfiŪj galima knygą, parašyti; Čia tik primename apie juos 
ir parodome jų Mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsąugojąm, nes kas nori tiesiai iš dirbtuves pa- 
sįpirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau- 

Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3urim agentai.
tuzinas h* persiuntimą mes apmokam.

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

Telephone, Mitchell 2-2554
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KAIP ATSIRADO TIKYBA IR KAS 
YRA STEBUKLAS?

t

Kadangi mane paskatino pripažinimą viršgamtinės 
rašyti šį straipsnelį tilpusį spėkos.
J. B. kritika R. Mizaros pa-j . Paskiau drg. J. B. sako: 
irašytos knygutės “Ar Ste- “Kada tik pradėjo ant žemės 

vystytis žmonių veislė, ji 
visai neturėjo ir dar nega
lėjo turėt teisingų suprati
mų apie gamtos įvykius, 
kartu ji neturėjo jokių ti
kybinių pažiūrų. Tuomet 
nebuvo jokių tikybų ir baž
nyčių. To Mizarai nereiktų 
užmiršt. Pas tą pirmykštį 
žmogų nebuvo ir jokių 
buklų.” i

Čia skaitant reikėtų 
prasti, kad tikyba ir 
būklai atsiranda iš teisingų 
supratimų gamtos įvykių ir 
kad pirmiausiai atsirado 
tikyba ir bažnyčios, 
o paskiau atsirado ste
buklai, — veikiausia juos 
sutvėrė kunigai?... Bet gi j 
tokis protavimas būtų toli | 
atsilikęs nuo pačios logikos. 
Reikštų tą patį, kad pasaky
tum: žmogus pirma piršti
nę užsimauna ant rankos, o 
paskiau mezgėjas ją numez- 
ga. Stebuklai laukinių žmo
nių galvose galėjo egzistuo
ti šimtais tūkstančių metų 
ir daugiau, o tikybos, baž
nyčių ir kunigų galėjo ne
būt. Stebuklai atsirado pas 
žmogų nuo tada, kada jis 
pradeda jausti baimę, at- 

pavojinga,

i

būklai Pagydo” “Laisvėj” 
sausio 27 d., 1931 m., ir Mi- 
zaros atsakymas tilpęs. 28 
d. sausio, tai aš norėsiu pri
siminti kaip vieną, taip ir 
kitą šiame rašinyjp todėl, 
kad nei vienas, nei kitas ne
atsakė į disk usuojamąjį 
klausimą, ir patsai klausi
mas pasiliko kabantis ore. 
J. B. pasakė, kad R. Mizara 
neturi supratimo nei kaip 
atsirado tikyba, nei apie ste 
buklus, bet ir jis pats nepa
aiškino nei kaip tikyba at
sirado, nei kas tai yrp. ste
buklas. Mizara gi nedrą
siai, be pasitikėjimo pats 
savimi pasiaiškino, kad jis 
netaip supratęs tuos daly
kus rašydamas, kaip J. B. 
jam primetė ir tuomi viskas 
baigiasi. Kaip jis galutinai 
—konkrečiai supranta atsi
radimą tikybos ir kaip jis 
supranta stebuklą, nepasa
ko. Reiškia, paliko skaity
tojams išspręsti, kaip jie: 
abu supranta tuos dalykus, l

J. B. kritikuodamas Mi- 
zarą sako: “Jei tamsuolis 
žmogus mano, kad saulė su
kasi apie žemę ir naktį ilsi
si ar jurose maudosi, tai 
dar ne stebuklas, o vien i skirt kas jam 
klaidingas supratimas apie kas jam gręsia mirčia, kū- 
gamtos įvykius.” Pilnai su-1-- —
tinku su tuo J. B. pasaky
mu, kad čia nėra stebuklas, 
o tik klaidingas supratimas 
gamtos įvykių. Bet drau-

ste-

SU- 
ste-

kurie, ištikrųjų tiki, tai su 
juo daugelyje atvejų gali
ma taikintis. Ne visi daly
kai galima rišti marksisti
ne metodą. Negalima išriš
ti tų laikų žmonių psicholo
gijos marksistine metodą, 
kuomet dar nebuvo tų są
lygų, kurias marksizmas 
gvildena. Marksistine me
todą reikia rišti klausimą 
atsiradimo apiformuoto ti
kėjimo — biblijinio, taipgi 
bažnyčių ir kunigų.

Tai marksistine metodą 
bus tuo kompasu, kuris pri
ves prie teisingos išvados. 
Bet jei žmonių galvose pirm 
atsiradimo kunigų ir baž
nyčių, nebūtų buVę stebuk
lų, tai yra,'tos baimes gam
tos tūlų reiškinių, tai būt 
nebuvę ir to pagrindo, ant 
kurio išsivystė kunigai ir 
bažnyčios. Ir šiandieninis 
tikėjimas be to paties pa
grindo negalėtų pasilaikyti, 
t. y. be stebuklų, nepaisant, 
kaip jį norėtų palaikyti.

B*. Krasauskas.
(Bus daugiau)

BOSTONAS IR APIEL1NKĖ

V

B'

kitą pusę gamtinių įvykių, 
kurie darosi tamsuoliui ste
buklu, būtent: Kokiu būdu 
ji nužengia į juras ir paky
la iš jų, ir kodėl saule, nak
ties sulaukusi, turi ilsėtis, 
kodėl ji. turi eiti į .juras 
maudytis arba net kelias 
dienas ilsėtis ar maudytis 
jurose, nepasirodant žmo
nėms? Šita dalis klausimo 
ir tveria stebuklą tamsuo
lio galvoje. Ir kada “gud
ruolis” tamsuoliui paaiš
kins,kad saulė, supykusi ant 
žmonių, nuėjo ilgam laikui 

' maudytis į juras ir gal ne
grįš visai, jei žmonės neper-I 
maldaus jos pykčio* tai tam
suoliai darys tą, ką gud
ruolis sakys; ar tai bum
bėti kokias nors maldas, jei 
gudruolis turės jas priren
gęs, ar per gudruolį pasiųs
ti kokią nors dovaną saulei, 
kad jos pyktis atslūgtų... 
Ir tokiu procesu gudruolis 
ilgainiui pataps saulės* am
basadorium, o tamsuoliai 
pavaldiniais.

Tas pats ir su kitais “ste- 
buRlais’.’ Jeigu kokio nors 
“šventojo” puvėklis guli 
grabe, tas visai tamsuoliui 
jokio stebuklo nesudaro, bet 
jam virsta tas puvėklis ste
buklingu tada, kada gud.- 
ruolis jį įtikina, jog tą pu- 
vėklį pabučiavus ir, žinoma, 
gerai apdovanojus, ligotas 
pasveiksta, o sveikas bus 
apsaugotas nuo ligos ir ki
tų nelaimių. Čia tamsuo
liui jau bus stebuklas.

Taigi tamsuoliui, nepro
taujančiam moksliniai, su
daro stebuklą ne pati esmė 
Kokio nors daikto, bet to 
daikto fizikinė veikmė, ku
rios jis nesupranta, sykiu ir 

f to daikto atsiradimas jam 
rodosi viršgamtiniu. Ste
buklo pripažinimas, reiškia

no pažeidimu ir teikimu 
skausmų. Bet nesuprato, 
iš kur tas viskas paeina, 
kaip pasidaro.

Pavyzdžiui, būrys tokių 
laukinių žmonių apsistojo 
kur nors, susikrovė laužą ir 
apsibuvo jame. Užėjo per
kūnija, žaibai padegė laužą 
ar netoli laužo mišką; iš
siplėtė liepsna, vieni iš jų 
spėjo pabėgti, kiti žuvo ug
nyje.

Čia jiems ir iškeptas pa
čios gamtos stebuklas. Vie
nas iš tų žmonių buvo svei
kas, kartu su vįsais viską 
darė, užėdęs nuodingų žo
lių ar kitko staigiai parpuo
lęs pradėjo raitytis skaus
muose ir mirė. Stebuklas, 
ar ne?

NORWOOD, MASS.

Komedija, Muzika ir Dainos

į
Ii

Adelė Mickevičiūtė, 
Mezzo-Sopranas

Rengia A.L.D.L.D. 9-ta Kuor 
pa naudai 7-to Apskričio. 
Įvyks nedėlioję, 29 d. kovo 
(March), 1931. Bus perstaty
ta dvi komedijos: “Fotogra
fas” ir “Kas Bosas.” Lošime 
dalyvauja komedijų autorius 
V. Rimkus, P. Kubiliūnas, V. 
Baubliūtė ir R. Merkeliūtė. 
Visi iš So. Bostono. Puikus 

~ v. , . i koncertas, kurį duos Adelė
Galima butų duoti šimtai Mickevičiūtė ir Ig. Kubiliūnas, 

i įvairių panašių pavyzdžių, dainininkai; Kraucė, smuiki- 
bet tai būtų bereikalingas ninkė ir šios vietinės spėkos:

O. Kazlauskaitė, N. Grigūnai- 
tė, O. Krucaitė ir Izabelė Jer- 
mulavičiūtė. Tai bus pilnas 
juokų ir žavėjančios muzikos 
vakaras. Kviečiame skaitlin
gai atsilankyti ir smagiai pra
leisti laiką.

Pradžia 7-tą valandą punk- 
tuališkai, Lietuviu Svetainėje, 
13 St. George St., Norwood, į 
Mass.

užėmimas vietos laikrašty
je. Taigi, ne tikyba tvėrė 
stebuklus, o stebuklais pa
sinaudodami gudresni tvėrė 
tikybą.

J. B. privesti pavyzdžiai 
iš Franci jos buržuazijos ko
vų su feodalizmu, kur jis 
kalba, kad pirmiau Franci- 
jos buržuazija daužė kata
likų tikybą ir bažnyčias, ne- 
atatinka visai, rišant klau
simą, kaip atsirado tikėji-j 
mas. Tie pavyzdžiai yra 
labai puikūs klausime, kas 
palaiko tikybą. Mat, vie
nas dalykas yra tikėt, o ki-, 
tas palaikyti kitų tikėjimą.! 
Jei Franc, buržuazija tuo-i 
met suprato, kad tikėjimas 
yra humbugas, tai šiaiidien 
ji dar geriau supranta. Ir 
todėl ji pati netiki, o tiktai 
palaiko savuose verguose 
tikėjimą, todėl, kad tikyba 
jos vergų ją pačią palaiko 
valdžioje. Tikėti ir palai
kyti tikybą, yra dų skirtip- 
gi dalykai.

Jei Mizara rašydamas tu
rėjo mintyje, kas tveria Įr 
palaiko “dievus”, jis kiau
rai klaidingas, Jei jis tu- 

Jrėjo mintyje tuos žmones,

PHILADELPHIA, PA.
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, 
Rusų Choras; d. Vaidžipliene su E. 
Siručiu duos duetų, taipgi dainuos ir 
Ateities Žiedo vaikučių choras. Dr. 
J. J. Kaškiaučius senai pageidauja
mas kalbėti Philadelphijoje, dabar tu
rėsim progą jį išgirsti, šiais bedar
bės laikais labai svarbu įgyti žinoji
mą apie palaikymą sveikatos, nes pri
vačiai eiti pas gydytojus daugelis 
darbininkų jau neturi pinigų. Šiose 
prakalbose veltui gausite labai daug 
naudingų patarimų apie sveikatą, tik 
nepraleiskit šios progos, ateikite. 
Prakalbos prasidės 2-rą vai. po pie
tų. Įžanga veltui. Šias nrakilbas 
rengia bendrai Liet. Darb. Susivieni
jimo Amer. 11 ir 80 kuopos, bet pla
katuose per klaidą, kurt įvyko spaus
tuvėj praleista 80-ta kuopa, šis pa
rengimas tai dalis programos “Dar
bininkių Balso” vajaus. Todėl visi 
ir visos, remianti darbininkų kovos 
reikalus pasirūpinkit, kad parengi
me tikslas būtų atsiektas,_Jęaįp na
rių, taip prenumeratorių gavime?

Rengimo Komisija.
(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 atsilankyti.

Koresp. M. L.
(71-72)

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

kalo “Raudoni Žiburiai” bus sekma
dienį, 29 kovo, paprastoj vietoj, 1.1 
vai. ryte. Visi ateikit laiku, nes vė
liau turėsim dainuoti prakalbose. Tė
vai, leiskit vaikučius kas sekmadienį 
j praktikas, nes kitaip mes negalė
sime tinkamai susimokinti.

Komisija.
(71-72)

BAYONNEJnTj.
Labai SVARBIAS PRAKALBAS 

rengia A.L.D.L.D. 212 Kuopa nedėlio- j 
ie, kovo (March) 29, 1931, L. A. U. i 
Kliubo Sevtainėje, 197 Avenue E, ! 
kampas 19-tos gatvės, Bayonne, N. | 
J. Pradžia 6:30 valandą vakaro. 
Kalbės D. M. šolomskas iš Brookly- 
no, temoje: Ar Tos Bedarbės Pasi- į 
baigs? — 
darbininkės!
mums belaukiant geresnių laikų; 
daug ponų girdėjom pasakojant apie 
pasibaigimą bedarbės, bet mos su 
kiekviena diena matome ir jaučiame 
didesnę bedarbę ir skurdą. Taip pat 
su kiekviena diena vis daugiau ir 
daugiau girdime, kad šešta dalis pa1 
šaulio yra valdoma pačių darbininkų 
—Sovietų Sąjungos. Ten darbai ei
na visu smarkumu ii’ jau trūksta 
darbininkų. Taigi, gerbiamieji, šiose 
prakalbose sužinosim tą skirtumą. 
Taip pat girdėsim ir apie paskuti
nius įvykius visame pasaulyje. Kiek
vieno būtina pareiga atsilankyti į 
šias prakalbas.

, . Kviečia Rengėjai.
(71-72)

HUDSON, MASS.
Teatras, Koncertas ir Prakalbos! 

Rengia A.L.D.L.D. 103 Kudpa suba- 
toje, kovo (March 28, 1931, Lietuvių 
Piliečių Kliubo Salėj, 17 School St., 
pradžia 7:30 valandą vakare. Įžan
ga tiktai 30c ypatai. 
soniečiai ir apielinkės lietuviai! 
vakaro parengimas bus įvairus, 
komiški veikafiukai: Kas Bosas" ir 
“Fotografas.” 
grupė aktorių, 
jauniem. 'r" 
ka apie bedarbę ir organizacijų rei
kalus. Jis dalyvavęs demonstracijose 
ir kitose kovose; daug naujo išgirsit. 
Taipgi koncertinę dalį išpildys sw- j 
timų miestu geri dainininkai ir vieti
niai. Kvečiame visus atsilankyti į ’ 
šį parengimą, oi būsite pilnai paten- ' 
kinti.

Rengėjai, i 
(71-72) 

detroit^mIch.
šeštadienį, 28 kovo, Draugijų sve

tainėj, 4637 W. Vernor Highway, bus 
šokiai prie P. Meno orkestras svetai
nės naudai. Prasidės 7-tą vai. vaka
re. Kviečiame visus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. Įžanga tik 
25c

Sekmadienį, 29 kovo .Draugijų sve
tainėj, 4637 W. Vernor 
bus svarbus susirinkimas visu prog. 
organizacijų narių, “Laisvės,“ 
nies” ir “Darb. Balso“ 
Bus išduotas Detroito 
jos raportas ir svarstomi kiti 
bus klausimai, 
kare.

Draugai darbininkai ir 
Jau daug laiko praėjo 

belaukiant

Gerbiami hud- 
Šio 
Du

Sulos South Bostono 
Bus juoko seniem ir 

Kalbės draugas A. Taraš-
Jis dalydavęs demonstracijose

s ve- !

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Parašė R. Rasikas 
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai: 

Prigimties ir Visuomenes Sąlygos; žemės Ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino. atsižymėjimus kovose su Įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigipio 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 daibus nuo parapijom}. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje 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.
Jeigu jūs Įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—-tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntima tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Lietuvos Darbininkės ir Poniutes
Paraše V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI
“LAISVŲ*' ELIZABETH, J

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

V. Don aven. 182 First St.
Ir pa« Slneeri.

Highway

“Vil- 
kaitytojų.

Žinių” komisi- 
var- 

Pradžia 7-tą vai. va- 
Kviečiame visus atsilankyti, 

J. K. Alvinas.
(72-73)

ELIZABETH^ NJ.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni- 

’i mas rengia koncertą ir šokius šešta
dienį 28 kovo, Lietuvai svetainėj, 
269-273 Second St. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Programos išpildyme 
dalyvaus J’atigos ; Choras, Mandolinų 
Orkestrą* iš, Newark, N. J., solistas 
A. Višniauska? iš Bayonne, N. J., ir 
kiti. Kviečiamoj visus atsilankyti ir 
paremti šią svaj’bią organizaciją.

Rengėjai.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Sveikatos Klausimu Paskaitos

Rengia L.D.S.Ą. 2-ra Kuopa nedė
lioję, 29 d. kovo (March), 1931, Lie
tuvių Svetainėj, 29 Endicott St., Wor
cester, Mass.; pradžia 3-čią vai. po 
pietą. Paskaitą skaitys Dr. J. Rep
šys iš Boston, Mass.—Kviečiame ger
biamus Worcesterio lietuvius skait-r 
linąai susirinkti išklausymui šios pa
skaitos, nes išgirsite daug naudingą 
patarimų apie sveikatos palaikymą. 
Kadangi tokios paskaitos retąi įvyks
ta ir dar veltui įžanga, tai kas tik 
gyvas pribūkite, kad pasinaudoti jo
mis.

Kviečia Rengėjai.
(71-72)

NEWARK, N. J.
A.L.D.L.D. 5-tds kuopos susirinki

mas bus penktadienį, 27 kovo, Kubio 
svetainėj, 79 Jackson St., 8-tą vai. 
vakare. Visi nariai ateikit laiku, tu
rime svarbių reikalų aptarti. Bus 
rinkimas sekretoriaus. Orgnizatorius.

(72-73)
~ĖASTQN, PA

A.L.D.L.D. 13-ta kuopa rengia te
atrą, koncertą ir prakalbas šeštadie
nį, 28 kpvo, Y.M.ĮĮ.A. svetainėj, kam
pas Ferry it Walnut Sts. Bus suloš
tą juokihga 3 veiksmų komedija 
“Chąipąs ir apaštalas.” Koncertinę 
programis dali išpildys J. F. Ru- 
dolph, N. Rudolph, Aleksiejus, Za- 
leckąįtė ir kiti. Bėgamaisiais klau
simais kulbes d. Pranaitis. Prasidės 
7-tą vai. vakare. Kviečiame visus 
atsilankyti, busite patenkinti.

Rengėjai.
(72-73)

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

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

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

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- ; 
buciniam 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.

I
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KetvĮrtadien., Kovo 26į 1931 Puslapis Penktas

i Kas Remia Lietuvių Komunis- ■ (kovos “ž ateivių
a • •• r i darbininkų teises ir daugelistiį Agitacijos Fondą Į kitų darbų. Kiekvienas dar- 

jbas, kiekvienas pasijudinimas, 
padaro tam tikrų išlaidų.

Mes plečiame Komunistų 
Partijos darbuotę tarpe lietu
vių darbininkų masių. Mes 
turime kovoti prieš Komunistų 
Partijos ir kartu visos darbi
ninkų klasės priešus. Mes tu- 
r i m e stiprinti komunistines 
frakcijas ir plėsti jų veikimą.

Šiomis dienomis išsiuntinė
jome apie 20,000 lapelių atei
vių gynimo reikalų klausime. 
Vien išsiuntinėjimas del 300 
kuopų, daug lėšavo, o kur dar 
jų pagaminimas? Mes turi
me ir daugelį kitų didelių dar
bų. Pasitikime, jog draugai 
darbininkai ateis su finansine 
pagelba. Kiek kas išgalite, 
paaukokite ir parinkite tarpe 
kitų darbininkų.

Agitacijos Fondo Sekr.
Fondo sekr. *

D. M. Šolomskas.

Gauta nuo šių draugų ir 
draugių aukos į Jungtinių Val
stijų Komunistų Partijos L. F. 
Agitacijos Fondą.
A.L.D.L.D. Ketvirto Aps- 

skričio surinkta
S.Garback, Brooklyn, N.

Y., aukojo
G. Stasiukaitis, Grant

wood, N. J.
L.D.S. 18 kp., Schenec

tady, N.Y., per d. D.
Yonus

Drg. J. Petrikonis, 
Da ury, Conn., ant 

kos surinko
kojo šie draugai: A. 

Valilionis, M. Valilio- 
nienė, V. Karpavičius, 
J. Vasilius ir K. Sprin- 
dys po 50c; A. J. Pet- 

f rikonis ir J. Vaitekutis 
po 25c.

Drg. V. Burinskas, Tor
rington, Conn., suko- 
lektavo

Aukojo šie draugai: J. 
Lančiūnas $1.00, A. 
Malašaitis 35c 
Kelmelis 25c, F. Ke- 
meša, Wm. Kelmelis ir 
J. Baltručionis po 15c, 
V. Burinskas ir A. Ba- 
brauskas po 10c.

Drg. A. Dumblauskas, 
McAdoo, Pa., sukolek- 
tavo komunistų fondui

Aukojo šie draugai: A. 
Dumblauckas $5.00,K. 
Globičius $2.00, Y.

y 1 Mickūnas ir Y.Paula
vičius po $1.00, T.Sta- 

niulioniūtė, M. Staniu- 
lionienė, Mickūnienė, 
S. Kranciavičius ir C. 
Dumčius po 50c.

A.L.D.L.D. 5 kp., New
ark, N.J., aukojo

Drg. L. Svirplys, iš E. 
Windsor, Ont., Cana
da, prisiuntė ant blan
kos

Aukojo šie draugai: J. 
Gendrėnas, L. Svirp
lys, K. Radišauskas ir 
F. ščiuka po $1.00, B. 
Butrimas, K. Marcin
kus, K. Masiulis, M. 
Žigas, J.Kauškedas, J.

Įf Andrys ir V. Vaitkus 
po 50c, E. Pergelen,

4 R. Purlis, J. Starkus ir
V. Žilinskas po 25c, ir
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siūbai ir visus .tuos darbiniu-į Aplaikėipę ir mes sumo
kus išvaikė ir iš tos vienatinės į zvancų aplinkraštį, “T-:-” 
pastogės. Išmetė juos į šaltas...................
gatves, vėjui ir lietui, plakti. 
Jie manė, kad tie darbininkai 
gali dasiprotėti bežiūrėdami į 
produktų perteklių, susiorga
nizuoti ir pareikalauti darbo 
ar duonos.

Mirė Kūdikis Delei Stokos 
Maisto

Aplaikėnię ir mes ........
, “Laisvės- 

dalininkų “didžiumos.” Mūsų 
supratimu šitie sutvėrimai tiek 
laimės, kaip kad laimėjo 
bašninkai” Kųpreišis, 
Zabulionis, Baltrušaitis, 
kauskas ir kompanija.
name jiems gero pasisekimo 
amžiną užmirštį.

Darsūniškio Vijūnas.

ei ją šaukia Tdrptautlnis Dair 
bininkų Apsigynimas ir Naci- i 
onalė Audėjų Unija.

Rep. ŽODIS NUO DR. MENDL0W1TZ s

na-
Šmitas, 

Jan- 
Veli- 

i

Skaitykit ir Platinkit 
‘‘LAISVĘ” \

Bell Phone, Poplar 7545

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

Kovo 11 d. čia mirė darbi
ninkų tėvų, Doggettsų, kūdikis. 
Mirimo priežastis, matomai, 
yra nedateklius maisto. Pati 
motina pasakoja, kad neturė
jusi, nieko daugiau kūdikiui 
duoti, kaip tik juodos kavos. 
Prie to, stuba buvo šalta, ang
lių neturėjo nei saujalės. Tas j 
vargas, badas privedė kūdikį! 
prie mirties.

PATERSON, N. J.

Masines Prakalbos, Darbiniu“ 
kų Organizacijų Konferencija

GRABORIUS-UNDERTAKER
IgbalRumuoja ir lakioja numirusiui aut 
viHokių kapinių. Norintiaji guresnio pa
tarnavimo ir u* žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pau mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.......

DR. H. MENDLOW1TZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

TEL., MIDWOOD 8-6261

F

* Penktadienį, kovo 27 d., 
|yra rengiama didelis masinis 
.protesto mitingas prieš suo- 

Reikia ir tai pažymėti, kad kalbi ant penkių darbininkų, 
šio kūdikio tėvas pereitam ka
re buvo tranšėjuose 11 mene- nimą nužudyme Makso Ur 
šių, jis kariavo už “tėvynę,” i ban’o. . 
kurioj jo kūdikis badu mirė.
Laiškas nuo Draugo Žalpio

kuriem norima sudaryti kalti-

Šis Tas iš Mūsų Veikimo 
i Tarptautinio Darbininkų A p- pi 
sigynimo kuopa 7 d. kovo bu- g# 
vo surengusi kaukių balių ir jįnie, 
vaidinimą. Programa buvo laikrašti — “Raudonąjį Arto 
gana turininga. Ačiū drau
gam eastoniečiam, kad jie at
silankė ir prisidėjo prie mūsų 
parengimo programos išpildy-. Mes 
mo. 
čiai. 
prijaučiu Tarptautiniam Dar-1 Artojui.”

: bininkų Apsigynimui. ; . _ _ _ . . , .
1 ' L. D. S. Susirinkimas

Balandžio 25 d. vėl yra ren-' ,, . lv. . . , . 1 r.
i giama geras parengimas, ba-:, ai2^z,°. c ’ t1.0"
į liūs, toj pačioj svetainėj, 511 tuvn? Darbininką Susivieniji- 
! Atlantic St. ' mo !<U0P0S ^siriiiknnas. Ku-

rie dar nepriklausote prie r.a-
■ Darbai Vis Dar Eina Blogyn netos organizacijos, tai ateiki- 

šiame miestelyj darbai vis: te i,sekantį susirinkimą ir pri- 
dar eina mažyn, vieton eiti Ke-'Susirink.mas pra- 
ryn. Bedarbių ir benamių bū- S1C es • U’te.

vis didinasi. Ypatingai !• Draugai, mes norėtume ži
noti, kada įvyks ir A.L.D.L.D. 
93-čios kuopos susirinkimas? 
Pasirodykime, kad dar mes 
esame gyvi, o ne nabašninkai.' 
Sukruskime, i

Tie penki darbininkai 
j yra kaltinami tik todėl, kad 
jie buvo streiko lauke, kuomet' 
tas ponas buvo nužudytas.

Kad užprotestavus prieš tą j 
suokalbį, yra šaukiama didelis, 
protesto mitingas penktadienį, j 
kovo 27 dieną, Carpenters j

iždo $5.
Iš Hudson, Mass., gauta 

per d. F. Grybą
Drg. J. A. Birbilas iš St. 

Clair, Pa., prisiuntė 
auką

Iš New Britain gauta 
nuo draugų .per J.Ger- 
dauskas

A.L.DJLD. 120 kuopa, 
McAdoo, Pa., per M. 
Pauliavičienę

Iš Westville, Ill., per d.
K. P. Yokubaitį 

.Aukojo šie draugai: Be-
* vardis $2<00, J. Didoc- 

ka ir K. P. Juokubai- 
tis po dolerį. L. Kvie- 
tinskienė, M. Didocka, 
S. Mikei ir K. Saka
lauskas po 50c, K. Se- 
repinas, G. Miglinsk ir 
B. Kvietinsk’as po 25c.

Detroit, Mich., kada ten 
kalbėjau, draugai paau
kojo ir perdavė man 

Grand Rapids, Mich., su
sirinkime suaukojo

Iš W a u k e g an, Mich., 
gauta per d. G. A. 
Damijonaitį

< Aukavę šie draugai: R.
♦ Bučkis 50c, B. Masiliū

nas 40c, A. Damijonai
tis, J. Pavilauskas, K. 
Dambrauskis ir J. Da
mijonaitis po 25c, A. 
Krisiunas ir F. Kri- 
siunas po 10c.

L TURGELIS IR I. J. KARKUS

Savininkai .

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO  JAS
Laisniuotas New Jersey 

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

kreiptis prie manąs.laišką, kad mes paremtumo ■ 
.“Raudonąjį Artoją.” Tai no~. 

o aukų, bet ragina drau- 
žalpis, kad mes, kurie ga- j.į^^ 5g yan Housten St. Kai-

užsirašytume minskicmų' draugag Winiam Z. Poste-1 
.ris ir kiti. Prakalbas rengia1 

r„ , . . . i Nacionalė Audėju Unija. Vi-
Imi. draugu, kurie lik darbininkai dalyvaukite iv

hte, užsirašykite tą laikrašti J kitus kvieskite dalyvauti šiame
padarysime vaju, ąplan-, masiniame mitinge. Pradžia 

i 8-tą vakare.
Svarbi Konferencija

j Sekmadienį, kovo 29 dieną, 
3-čią vai. po pietų įvyks visu 
organizacijų konferencija, ši 
konferencija yra šaukiama ap
gynimui tų draugią kuriuos 
policija dabar laiko kalėjime 
be jokio kaltinimo. Visos lie
tuvių darbininkų organizacijos

1 rinkite delegatus, jei suspėsi- 
; to. Geriausia, tai patys orga
nizacijų komitetai turi pasirū
pinti, kad jūsų organizacija 
būtų atstovaujama;

■ Draugai, neduokime 
parodykime, kad draugus kovotojus tiem suo

kalbininkam vesti į nužudymo
gerai gyvuos, nasrus. Dalyvaukime, visi ąp* kufio dalis su Pain-Ęxpelleriu ir 

Kom jis be jokios abejonės suteiks jums 
Hali, tokį palengvinimą, ko

kį suteikė; įnihonams dėkingų jo 
naudotojų visime pasauly.

Labai ęfektyvės ir lygiai pagel- 
bingos: sudėtys ■ greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo Suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus

Publikos irgi buvo apš-, kyšime jūsų namus ir rinksime 
Rankpelniai darbininkai prenumeratas “Raudonajam i

i iai
į žiemos laiku, kuomet bedar-

o r-0 ■ biam šalta stovėti ant gatvės, 
o vaikščioti jau nėra jėgos, 
nes jie alkani, tai jie susirink-

; davo į City Market. Miesto
I valdžia, gudravodama, dar dar veikiame. Jei veiksime, tai 
prieš “šventas” Kalėdas pra- ir organizacijo 
dėjo registruoti bedarbius, ža-; '

(dėdama duoti darbą 3,000 vių Darbininkių Susivienijimoįl
-h darbininkų. Mes sakėme, kad. Amerikoj vajus, čia yra ga-i-

į iš to nieko nebus.
ėjo, bedarbių dar daugiau da-■ netiki į prietarus.
bar yra. I reikia pasirūpint _____ __________ ___ ___ __

O ka jie padarė su tais dar- sutverta bent iš 5 narių kuopa. --------- -—
„^r,ie „j It! t!!L^a„p.!.a^i,a.’„?i.ttei?is KANE’S CORN PLASTER

savo

Taip pat dabar eina Lietu-j! sigynimo konferencijoj.
“ ............    ||ferencija‘ įvyks Union

205 Paterson St. šia konferen-
. • ' ! ' ’L .. ■(

čia yra ga-s;
Taip ir išUna laisvų “leidžiu,” kurios jaup 

Tad dabar,i
1 1 1—1 I .

bininkais, i
.City Manketą? Vieną dieną ’ Uus gera tos organizacijos vei- 
ten įsiveržė ginkluoti mėlyn-1 kimui.

1923 Ml. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Moterys daugiau 
nebijo skausmų!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų.
Kiekviena moteris, kuri turi 

savo vaistų šėputeje bonką Pain- 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk- 
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expėlleris su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas,- 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

i VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?AMERICAN CLOTHING CO
222 MANHATTAN AVE.

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

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

ii Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y.
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THE COLLECTED WORKS OF

325BAT ONE-HALF PRICE
Everything contained in the original

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Usually $18.50
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VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 
SUKIETĖJIMUS

Kaina 25c 
už Dėžutę

A t s i u skite 25c . - -
stampomis ar pi- visuomet gatavas prisidėti prie 
nigais. ’’ 1------- -------—~~

ši fakcija ga
rantuota arba 
sugrąžinama 

nigai, jei nepagelbės.

KANE PRODUCTS CO.
8G30-98th St., Woodhaven, N.

pi-

linksmos žmonių grupes, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina uz 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expellerio au Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bil^ vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus bo- 
sigydymai pasauly. «

Apgr.—No. 87

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

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

Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

Urlna’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

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

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

I edition 
Issued by International Publishers

a
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DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS
Čia rąndaši dvi lietuviškofr-arptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. ~

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

VIENINTELĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

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

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinam dienomis

l 151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Visiems draugams ir drau
gėms, aukavusiems tariame 
širdingą ačių! Šias aukas ga- M 
vome sausio, vasario ir kovo II 
mėnesiais. q

j Draugai, blankos išsiuntinė- ► 
tta veik kiekvienai A.L.D.L.D. ' 
kuopai. Didesnėms kuopoms 
pasiusta po tris blankas. Taip-' 
gi stipresnėms ir L.D.S.A., kuo-| 
poms blankos pasiūsta.

Darbų mes turime daug, ko
va už 
lių, kovos. „
nistinių idėjų tarpe darbiniu-' 03QE=iOC

JUČO VU1III1C UAUg, IXV- Sjd 
ž bedarbių apdraudos bi- H 
covos. del platinimo .komu- ■ jj

NOW $9.25
Buy these books from

"LAISVE”
46 Ten Eyck Street

/į’.;?-,, .;

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 

Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHN1AVIČ1US, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirasymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4019

CITY

CITY

Vardas
No-----

MieBtuts

I MALONŪS RŪKYTII

j TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
■** MES I6MOKINAM, kaip apsieiti bis pasiniu automobiliu; dalinas į tris dalia:

.Street or Avenue
, State----------------

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo 
rūmuose1 nuo senai su pasigerėjimu JOHN’S 
Cigarus bizniavo ja. Taip pat visos švaresnės 
lietuviškos restauracijos Brooklyne ir prakil
nesni biznieriai ^užlaiko JOHN’S po 10c. Visi 
rankomis padaryti ir po vardu PETRO.

Todėl, Gerbiamieji Draugai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose bizniaus užvedi
muose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur rei
kalaukit viršminėtjais vardais Cigarų. Ant pa
reikalavimo visur Amerikoje išsiuntinėjam 
per paštą. Adresupkit:

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
361. BROADWAY . BROOKLYN, N. Y.

(MES I8M0KINAM, kaip apaieiti bu gaainiu automobiliu; daliniB į tris dalis:
1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planų* 

kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

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

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu šofe
riu.
’ Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 
progą pasinaudoti vienu iŠ dviejų nmatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama laia- 
nius ir diplomą. Mokinamo grynai lietuvi!- 
kai ir angliškai. Kaina priinama visiems. 

Mokykla po vadovyste J. DUKORSKY. Lekcijos dienomis ir vakarais. Ateikite apžiū
rėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 0 iki 9 vai,, nedėldieniais nuo .10 iki 2 P. M.
kito anžiftrCti mūaų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniais nuo 10 iki 2 P. M 

NEW YORK AUTO SCHOOL
328 Second Avenue Kampas Utte Street New York, N. T

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

I

Brooklyn, N_.

JOK3OI=3OE3C MKS3U
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VIETINES ŽINIOS
Sukniasiuviai ir Maisto 
Darbininkai Kovoja, kad 
Sudaužyt Indžionkšinus

į Masinis Protesto Mitingas 
! Prieš Lynčiavimus ir 
Deportavimus

dar- Šį vakarų, 8-tų vai., LaborSukniasiuvių ir maisto dar-J šį vakarų, 8-tų vai., -------
bininkų streikai vis dar tęsia-(Temple, 234 E. 84th St., New 
si. Abiejų pramonių kairio-1 Yorke, Ateivių Gynimo Tary- 
sios unijos atsišaukia j visus i ba rengia dideles protesto pra- 
streikuojančius ir nestreikuo-1 kalbas prieš lynčiavimų negrų 
jančius darbininkus remti į ir deportavimų ateivių darbi- 
streikus visais galimais bū-; ninku, 
dais, nes dabar yra dedamos! 
visos pastangos, kad sudaužyti 
indžionkšinus, kuriais drau
džiama darbininkams pikie- 
tuoti. Nepaisant teismų in-j 
džionk-šinų, pikietavimas eina I 
prie visų dirbtuvių. Dar no-,- 
rimą pikietavimų pasmarkinti' 
ir pikietų eiles sudrūtinti. Bus. 
.susikirtimų su policija ir ske- [ 
bais, tad reikia būti prisiren
gusiems, reikia sumobilizuoti 
visus darbininkus.

Penktadienį, 
Įvyks pirmas 
mitingas prie 
Shop, 500 Seventh Ave., New 
Yorke. Visi darbininkai turi 
dalyvauti ir parodyti vienybę 
kovoj už apgynima savo rei-

Visi darbininkai turi daly
vauti šiose prakalbose, be 
tumo tautos, nes tai yra 
bendras reikalas apginti 
teises.

skir- 
visu 
savo

Nepraleiskite Nernaię 
Operetės “Nebaigta Kova”

kovo 27 d., 
didelis masinis!

Jerry D‘oss

Sukniasiuvių unija praneša, 
kad paskutinėmis dienomis vėl 
su dviejų dirbtuvių savininkais 
padaryta sutartis, ir tų dirbtu
vių darbininkai su laimėji-. 
mais jau sugrįžo prie darbo, j

Dar streikas ir pikietavimas j 
eina prie šių dirbtuvių: 
Dress, 500 Seventh Ave.;
erson, 25 W. 31st St.;

• rence, 156 W. 31th St. 
german, 120 W. 31st St

Jerry į 
Pat- i 

Law- i 
; ln-i

M.
245 W.27th St.;Promin-| 

26th 
27th 
St.

ent N. and N., 134 W 
St.; Economist, 245 W. 
St. ir Shell, 223 W. 38th

Prisirengimai prie Pirmosios 
Gegužės

Mary Tressor buvo pašaukta tuo Braddocku. Bet Kelly pa- 
pries teisėjų ir kaltinama už ’ 
nesikraustymų iš buržujo na
mų, kada jis jai liepia. Mote
ris norėjo teisintis, bet teisė
jas nedavė jai balso. Kada 
Bedarbių Tarybos nariai norė
jo jų apginti, teisėjas uždrau
dė ir jiems kalbėti ir grasino 
juos nubaust po dešimtį dole
rių, jei jie bandys jų apginti.

sitiki savo pajėgomis ir mokė
jimu, kaip kad pasirodė iš atė
jusio “Laisvės” įstaigon Kelly- 
Dobilaičio pasikalbėjimo su 
šio skyriaus reporteriu.

Jeigu dabar Kelly’ui 
seks New Havene, tai jis 
vėliau kumščiuosis New 
ke, Madison Square Gardene.

pasi
klok 
Yor-

nutes jis sulaužė Herbie Free- 
manų, sverianti 218 svarų, tai 
yra 18 svarų daugiau, nekaip 
Londos.

Rusas Sergiei Kalinikov su
raitė vengrų “slonių” F. Holu- 
banų.

Buvo ir dar keturios poros 
gerų ristikų.

Sp. Rep.

Netikras Pasiuntinys Išnešė 
$62,000 Bonų

LONDOS VĖL LAIMĖJO
Pereito pirmadienio ristynė- 

se New Yorke graikas Londos 
vėl išėjo laimėtojum; į 43 mi-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA pigiai Candy station

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

M. Česnavičiūte

Pereitų pirmadienį atėjo į 
Carlisle Mellick ir Kompanijos 
raštinę žmogus, kaipo “pasiun
tinys” nuo Cassatt Kompani
jos, ir paklausė, ar i 
kokių popierių Cassatt kompa
nijai. Jam buvo paduota bo- 
nai ir Šerai vertės 62,000 dol. 
Antradienį atėjo tikras 
kompanijos pasiuntinys ir pa
reikalavo kalbamų bonų ; jam j 
paaiškinta, kad pasiuntinys [ 
jau vakar nusinešė tuos bonus. 
Jis nustebo ir tuojau pašaukė 
savo viršininkus ir užklausė, 
ar iie yra aplaikę iuos; virši
ninkai pranešė, kad ne. Pa
šaukta policija ir ištyrinėjus 
pasirodė, kad bonai įduoti ne
tikram pasiuntiniui. Policija 
jieško to žmogaus.

14,000 dolerių ve ries iš tų 
bonų buvo pasirašyti ir galimi 
parduot visur. Likusieji gi bo
nai nebuvo prirengti pardavi
mui.

NAUJA LIETUVIŠKA

r“ RESTAURACIJA
tos

Šiuomi pranešamo lietuvių vi
suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme, nau
jų lietuviškų valgykla po se

kančiu antrašu :
150 LEONARD STREET

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)
GRABORIUS f
(UNDERTAKER)

Telephone, Stagg 2-ISlO

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystčs amato. Galit 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
kiname barberiauti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., Cor. 44th St. 

New York, N.‘ Y.
71-98

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuonri pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją. iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
rion St., kam p. 
cey St. ctotis,

Vaidinime šios operetės M 
ČesnaviČiūtė, Onutės 
užima vienų iš svarbiausių ro
lių. Onutė, duktė pasiturin
čių ūkininkų, mylisi su Jonu
ku (J. Judžentu), revoliucio
nierium. Jinai taipgi eina su 
revoliucionieriais. Jos tėvai 
nori jų apvesdinti su Birbilu 
(S. Paražinsku), turtingu sen
berniu.

Kaip ir visuomet, M. Česna
viČiūtė su savo dainomis, ku
rių yra nemažai šioje opere
tėje, puikiai atlieka savo ro
lę. Apie jos gabumus lošime 
ir dainavime nereikia daug 

i rašyt, nes visi ja žinome.
Vincas Rudaitis, piršlys, ku

ris ateina su Birbilu pas Onu
tės tėvus, idant leistų jų už 
Birbilo, labai tinka savo ro
lėje. Nesigiriant, bet reikia 

i pasakyti, kad šiame veikale 
i visi lošėjai labai pritaikinti sa-

A.L.D.L.D. 23-čios Kuopos , 
Nariams i

Draugai, šios kuopos siusi-1 
rinkimas ivyks ateinantį sek-! 
madienį, kovo (morčiaus) 29 
d., pas drg. Baleišį, 834 E. 
156th St., Apt. 20. Prasidės 
10-ta vai. prieš piet. Drau
gai, kurie nesate užsimokėję 

rolėje, duokles už šiuos metus, būti-Į

kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 
Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kukarka keletoje lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 

[senais savo pažįstamais. I
I Valerija Balvočiutė,
( Josephine Tukiene.
I Savininkės

be
(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems 
skirtumo. Tolumas d«l ma
nęs skirtumo nedaro. M»- 
no ofisas atdaras dienų ir 
naktį. Darbų atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, o pa tarnausiu kuege- 
riausiai.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. lyte iki 8 vai. vakar©.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

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

Naujoj vietoj 
s t u d i j a daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Laikinasai Bendro Front > Ko
mitetas jau paskelbė planus 
Pirmosios Gegužės demonst
racijai.

Bendro fronto konferencija 
prisirengimui prie Pirmosios 
Gegužės įvyks pirmadienį, ko
vo 30^\d., 7:30 vai. vakare, 
Manhattan Lyceum, 66 E. 4th 
St.. New York.

Visos darbininkų organiza
cijos, draugijos, kliubai ir kt. 
turi pasiųsti delegatus į šių 
konferencijų. Jei kurios drau
gijos iki tam laikui neturės sa-i 
vo susirinkimų, tai tų draugi-’ 
ju komitetai gali paskirti ( vo rolėms 
stovus ir įsakyti jiems daly-j Tad sekma(iienj,. 29 d. ko- 
' t'* , |vo, visi į Labor Lveeum svetai-

Centralinė d e m o n stracija j 949 Willoughby Ave., 
Pirmą Dieną_ Gegužės įvyks; Brook]yn) N .y. Operetę ren- 
(Jn.on Aikštėj, New Yorke, Lvros Choras bendrai su 
1:30 vai. po piety ir tęsis iki.LPM;s 3.^ Apskričiu. Pra- 
6-tai vai. vakare. Tą dieną į <lžia 3:30 vaL po pietų 
bus surengta daugybė mitingų ( gva<
įvairiose New Yorko dalyse, iš;  
kurių tai mitingu darbininkai 
maršuos į Union Aikštę. Va
kare įvyks didelis masinis mi
tingas Bronx Coliseum, 177th

< St. ir West Farms Road,Bronx,! ba pereitų antradienį turėjo n ■*_ _ _ _ • « • • J • • • •

Mūnšaino Eksplozija 
Suardė Namą

Bedarbiai Kovoja
New Yorko Bedarbių T ar y-

pasekmingų mitingų prie pri- 
gavingos darbų agentūros, 59 

I Leonard St. Pasibaigus mitin- 
jgui; keli šimtai bedarbių nu- 
I maršavo j Bedarbių Tarybos 
(kambarius ir įstojo i Bedarbių

Bedarbis Sikovskis su 
i

Antradienį, po num. 1322
83rd St., Dyker Heights apie- trimis kūdikiais buvo išmestas 
I’nkėj, Brooklyne, namo skle-|į gatvę, bet Bedarbių jTarybos 
re įvyko smarki eksplozija, i nariai tuojau sunešė išmestus 
kuri apdraskė visų namų ir 
padege jį. Ugnagesiams ir 
policijai ištyrus, pasirodė, kad 
skiepe būta apie 750 galionų 

^boileris, bet jis sudraskytas;
tad manoma, kad verdant 
mūnšainų jis ir eksplodavo.

Tų namų gyventoja Rose' 
Lemma pasakoja, kad ji nie
ko nežinojusi apie tų boilerį i 
tik apie 2:30 vai. po pietų ji I 
išgirdusi nepaprastų ūžimų 
skiepe, bet bife jusi eiti pažiū
rėti, tada nubėgusi pas savo 
kaiminkų patelefonuoti savo 
vyrui, ir tuo tarpu įvyko eks
plozija. Ji tapo areštuota ir 
uždaryta į kalėjimų. Vėliau 
policija sužinojo, kad jos vy
ras laiko pasitarimus su ad
vokatu. Pasiųsti du detektv- 
vai suareštavo ir jį. Abudu 
yra kaltinami peržengime blai
vybės {statymų.

bedarbio rakandus 
kambarius.

Tų pačių dienų

atgal j

bedarbe

nai pribūkite j susirinkimų ir! 
jas užsimokėkite; o jei kurie 
negalite patys dalyvauti susi
rinkime, tai savo mokestis per
duokite per tuos, kurie galės 
būti susirinkime. Nesivėluoki- 
te, bet pribūkite laiku, kad ga
lėtume susirinkimų laiku pra-l 
dėti. . . Komitetas. I

SPORTAS
KELLY-DOBILAIČIO
KUMŠTYNĖS NEW HAVENE

Sunkiasvoris b o k s i n inkas 
Kelly-Dobilaitis kumščiuosis su 
newjersieciu J. J. Braddocku, 
ateinantį pirmadienį, New 
Haven, Conn., Arenoj. Kumš
tynės bus iki 10 raundų.

Braddock sveria 183 sva-; 
rus, arba šešiais svarais dau-.Į 
giau, negu Kelly. Braddock 
yra nudžiovęs pirmame raunde 
Tuffy Griffithų, drapežna 
“kostumerį,” taip pat savo lai
ku nugalėjęs Tommy Lough- 
ranų, buvusį vidutiniai sun-j 
kaus svorio čampionų; jis ge-i 
rai pasirodė ir kumštynėse su j 
Rosenbloomu, dabartiniu to i 
svorio čampion.u.

Taigi Kelly-Dobilaitis turės 
nelengvų darbų pirmadienį su •

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N^ Y. ,

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE

Maspeth, L. L
i. Juniper 5-6776

ATEIVIŲ DARBININKŲ GYNIMUI l

KOSTIUMŲ BALIUS
STAR CASINO SVETAINĖJE »

107th St. ir Park Avenue New York City :
S :8t Vai. Vakare

Tarptautini Paroda——Liaudies šokiai j
Vaizdas iš Persekiojimo Ateivių Darbiriinkųk į

Programoje dalyvaus visos tanios' su savo ypatingais 
darbiaiakiMkos dailės kūriniais

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

Įranga 50 centų ypatai
i i’ T .;" • t : ■

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

T??

231 Bedford Avenua 
BROOKLYN, N. Y.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

Išbalzamuoja ir laidoja numirusluf- 
ant visokių kapinių; parsaindo au
tomobilius ir karietas veselijoras, 
d’fikitynoms Lr pašivažinSjunams

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ D1UKKTORIUB

PIETŲ LAIKAS NUO 12 IKI 3
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

<

B

*
IR PIETUSGAMINAME

ž

namie prie geros

Duonos—Duoneles—Skaniausios
S

VARPO VALGYKLA
B VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

i t i

ert jiwa

t Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

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

V AL. DIENĄ 
vadinamus “short

Pas mus pietūs ne taip kaip 
taip kaip

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadinės stalo.

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

PATOGIAUSIAS RESTAUR ANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkišfa
Flushing Russian and Turkish Baths, be.

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—35c 
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

M. TEITELBAUM, Manadžeris 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vaitos idsipdrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrirpoi Dasiškas, Turkiškai ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas mie 
kambarys; taip pat RESTORANAS au geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

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

KELRODIS: B. M. T. elevelteriu; Išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M, T. subway—išlipt ant Iffontrosa Ava. atotiea; yiaaia 

Ixoadwax flushing Ava.

MOT. LAUK-ŲS-Fotografas

rinii '

TEL., STAGG 2-0783

J. hVWA
(Levandauskas)

GRABORiUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

e

KUNDROTO APTIEKA

Iškirpkit šį skelbimą U prialasktt kario au al8aky»u.

taip pat turime žolių ir gerą sandėlj gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

1 Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
I, gelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
i suraaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks

mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.....................................................6O«, per paltą f5e

Kundroto aptieks yra didžiausia Ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtinės žiu receptą dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

P. J. KUNDROTĄ, Bavinmkaa
Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Kamp. N. 4-tos gatvės Tel„ Greenpoint 9-2017-2360-3514
229

Mes




