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Kaip Sakėm, Taip Yra. 
“Vilnies” Klaidingas Ke

lias.
Kol Dar Nepervėlu.
Kova su Oportunizmu.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedeldienių

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

Tūlas laikas atgal šioj vie
toj buvo išsireikšta, kad vi
sa bėda už eikvojimą SLA. 
iždo pinigų bus pagalinus j 
suversta ant nelaimingo na-; 
bašninko Paukščio. Taipda-I 
bar yra. Gegužis sujungė 
Paukštį su Jurgeliute delei 
Devenio-Užunario paskolos, 
o Jurgeliute visą “nelaimę” 
suvertė ant mirusiojo gal- j 
vos. Gi tas juk neatsikels į 

Gegužiui ir Jurgeliu tei iš
kirsti šposą! Tai lengviau
sia ponams išeitis. Puikų 
jie pastatė paminklą savo 
darbuotojui!

Alkanųjų Eisena
Pasiekė Trentoną

TRENTON.— Kovo 2 
d. čionai pribuvo 200 be
darbiu, kurie atmaršavo c 7
iš visų New Jersey valsti
jos kampų. Juos už mie
sto pasitiko,apie 2,000 be
darbių, kurie išlaukė ke
lias valandas. Tie 200 de
legatų kartu su 700 be
darbių paskui maršavo 
gatvėmis, o tūkstančiai ir 
tūkstančiai darbininkų 
sveikino juos, stovėdami 
šaligatvėse.

Atėjus prie valstijos so
stinės, čionai buvo susi
rinkę ir laukė alkanųjų 
eisenos apie 4,000 bedar
bių. Išrinkta delegacija 
iš 15 bedarbių, kurie pri
duos valstijos legislatūrai 
bedarbiu reikalavimus, v

SHELTONO AUDĖJAI IŠĖJO Į STREIKĄ 
PRIEŠ VERGIJOS SISTEMĄ; KVIEČIA 
NAUJĄJĄ UNIJĄ VADOVAUT STREIKUI
Valdžia Įnirtusiai Puola Naująją Uniją, Keršydama už Va

dovavimą Karingo Audėjų Streiko; Darbininkai Stos i
Unijos Eilės, nes Tai Jų Klasinė Kovos Organizacija

3,000 Pasitiko Alkanų 
Eiseną Albany, N. Y.

Jurgeliute sako, kad vel
tui tolimesnis tyrinėjimas 
delei Devenio-Užunario pa
skolos šmugelio. Girdi, ke
lis tūkstančius dolerių jau 
lėšavo šitas tyrinėjimas ir 
dar kelis tūkstančius lė- 
šuos, vienok tyrinėtojai nie
ko nepeš. Panelė Jurgeliu
te šitam atsitikime žino, ką 
ji kalba. Ji žino visus: 
to dalyko siūlus ir todėl au-; 
toritetingai gali užtvirtinti
visokioms komisijoms, kad 257 Ateivius Deuoituo- 
niekas neišeis is jų tyrinėji- e ev e o 1

. i* . •■•a.* ja is Junghmy Valstijii atvedė tyrinėtojus pas i 
Paukščio kapą ir sako: 
“Štai kur ilsis visas, kalti
ninkas!”

SHELTON, Conn.— Kovo plėsti į kitus departmentus 
2 d.'čionai sustreikavo 300 , ir Į kitas dirbtuves. Tiktai 

•audėjų Blumenthal dirbtu- šitaip kova bus laimėta, 
vės. Juos paskatino kovon ! Lawrence, Mass.— Polici- 
stoti Lawrence audėjai, ku- ja užpuolė Nacionalės Au
ri e taip solidaringai vedė dejų Darbininkų Unijos 
streiką ir dalinai jį laimėjo raštinę. Konfiskavo unijos 
po vadovyste naujosios re- medžiagą, kuri buvo rašti- 

i’voliucinės Nacionalės Audė-mėj. Suareštavo draugus 
!jų Darbininkų Unijos. iReed, Hartfield ir Dona-

Streiką paskelbė Shelton gian. Tai bosui ir valdžios 
Audėjų Kliubas. Bet pui- kerštas ant unijos, kuri va

ikiai žinodami, kad be uni- dovavo audėjų streiką. Ne
jos sunku bus streiką lai- paisant šito teroro, revoliu- 
mėti, Sheltono audėjai savo cine unija varys savo dąr- 
susirinkime nutarė kreiptis bą pirmyn ir organizuos 
prie Nacionalės Audėjų Lawrence audėjus po savo

vėliava.
Suareštuoti streiko vadai 

tebėra kalėjime. Už drau
gus Devine ir Murdock rei
kalauja po $5,000 kaucijos.

prie Nacionalės 
Darbininkų Unijos ir kvies
ti ją paimti streiko vadovy
bę. Susirinkime dalyvavo 
unijos atstovai ir ragino 
streikierius tuoj aus griebtis 
masinio pikieto ir streiką

ALBANY.— Kovo 2 d., 
3 vai. po pietų, čionai pri
buvo dvi alkanųjų eisenos 
ir susitiko prie Hudson 
tilto. Viena eisena pra
sidėjo iš New Yorko ir 
ėjo per visą eilę miestų 
Hudson upės srityje, o ki
ta prasidėjo iš Buffalo ir 
ėjo per viršutinės valsti
jos dalies miestus.

Abiejų eisenų dalyvių 
susidarė 500. Tai didžiu
lė grupė bedarbių. Jie 
maršavo visomis svar
biausiomis Albany gatvė
mis, nešini iškabas ir 
šaukdami: “Mes norime 
darbo arba'duonos.” Tūk
stančiai darbininkų laikė 
apgulę miesto gatves ir 
karštai sveikino maršuo- 
jančius svečius bedarbius.

Paskui eisena pasiekė 
Clinton aikštę, kurioj juos 
pasitiko 3,000 darbininkų.

AMERIKOS SOCIALISTAI FINANSINIAI 
RĖME KONTR-REVOLIUCION1ERIUS

SOVIETU SĄJUNGOJE
Menševikų Vadai Maskvos Teisme Prisipažino prie Kaltės; 

Šis Teismas Įrodo, kad Pasaulio Socialdemokratai, Visokio 
Plauko Menševikai Eina su Imperialistais prieš Sovietų 
Sąjungą

viku. Anais laikais, kuo- 
met Abramovičius lankėsi 
Amerikoje, tai jis sakė, kad 
jis renka pinigus rusams 
menševikams. Paskui So-'

NEW YORK.— čionai į
Ellis Island tapo atgabenta 

,257 ateivių delei išdeporta- 
ivimo. Sakoma, kad jie yra
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Ąlingas. Ji išvesta prieš Ko
munistų Partiją. L. Pru- 
seikos straipsnis vasario 23 
d. laidoj ir jojo editorialas 
vasario 26 d. laidoj yra at
virai priešpartijiniai.

Bendras Frontas prieš 
Fašistus Vokietijoje

MASKVA.— Visi 14 men- ciniu darbu Rusijos menše- 
ševikų vadų, kurie pastaty
ti prieš liaudies tribunalą, 
prisipažino prie kaltės 
kontr-revoliuciniam darbe. 
Tai smūgis viso pasaulio
-menševikams ir socialis-į cialistų Partija paskelbė, 
tams, kurie sakė, kad jų;kad jai pavyko sukelti net 
žmonės, suimti Sovietų Są-į $10,000 ir įduoti menševikų 
jungoj, yra nekalti. 6 štai'vadui Abramovičiui. Vadi- 

Amerikos socialistai 
padėjo finansuoti tuos juo
dašimčius kontrrevoliucio
nierius, kurie rausė Sovie
tų tvarką iš vidaus, kurie 
turėjo ryšius su užsienio 
imperialistais ir padėjo pla
nuoti užpuolimą ant Sovietų 
Sąjungos. Tai šitokioj švie
soj dabar atsistoja Ameri
kos socialistai. Štai kodėl

dabar jie, kaip tūlas laikas į naši, 
atgal pramonininkų parti
jos šulai (Ramzin ir ko.) at
virai prisipažino prie to, ką 
jiems Sovietų valdžia užme
ta. Jie visais būdais darba
vosi, kad nuversti Sovietu 
valdžią ir sugrąžinti parazi
tų viešpatavimą. Tam tiks
lui jie, būdami Sovietų val
džios įstaigose, varė sabota-

St. Strazdas, išmestas iš 
Komunistų Partijos kaipo 
baltasis šovinistas ir dešiny
sis oportunistas, tebėra 
“V.” redakcijoj. Vadinasi, 
komunistų priešas dar gali 
rasti vietos komunistų dien- 
raštyj! Tas tik parodo, 
kaip toli nuvažiavo oportu- 
nistiniai elementai, kuriu

* rankose dabar yra “V.”

žiavime į Jungtines Valsti
jas. Tai niekas daugiau, 
kaip tik planas Fish komi
teto, kuriame yra reikalau
jama pradėti naujų terorą 
prieš ateivius darbininkus. 
Kova už ateivių gynimą tu
ri būt vedama visų darbi
ninkų organizacijų. Ateity
je, jei nebus kovojama, val
džia dar smarkiau terori
zuos ateivius.

STREIKĄ; STRE1KIERIAMS REIKA
LINGA FINANSINE PARAMA

Oportunistams pavyko su

žą, naikino viską, kad tik (Hillquitas, Oneal ir kompa- 
pakenkti pravedimui Penk-'nija taip šėlsta ant Sovietų

BERLYN.— Vokietijos
komunistų Partija mobili
zuoja darbininkus prieš fa
šistus. Industriniuose mies
tuose Šaukiamos bendro 
fronto konferencijos. Mies
te Hagene konferencijoj da
lyvavo 350 delegatų, . 36 iš 
jų įstojo į Komunistų Par
tiją. Barmene dalyvavo 200 
delegatų ir 32 įstojo į Ko
munistų Partiją. A achene 
dalyvavo 218 delegatų, 
įstojo į partiją.

Sąjungos ir bolševikų.
Menševikų socialfašistų 

“Naujienos” ir “Keleivis"

mečio Plano. <
Labai svarbu tas, kad

Maskvos byla parodo, jog taip’’pat rėmė’ Abramovi- 
ir Amerikos geltonoji Sočia-į čiaus misiją ir šaukė savo 
lįstų Partija tiesioginiai su- • skaitytojus jam padėt pasi
rišta su šituo kontrrevoliu-: darbuot.

Net iš Los Angeles gauta 50 
dolerių, kuriuos surinko 
sukniasiuvių streikui orga
nizuoti darbininkai. Tačiaus 
dar per mažai tegaunama 
paramos. O skaičius darbi
ninkų, kuriems pašelpa rei
kalinga, didėja. Streikas-

NEW YORK.— Jau tre
čia’ savaitė eina nuo pradė
jimo • sukniasiuvių streiko. 
Gi darbininkų solidarumas 
tebėra toks pat tvirtas, kaip 
buvo streiko pradžioje. Į 
pikietą šimtai eina.

Dar pavyko išvesti į strei- __ o-7 ___u_.. ___
ką 7 dirbtuvių sukniasiu- plečiasi, tai ir reikalavimai 
vius. Tai gana didelės dirb- auga.
tuvės. Darbininkai sukilo
prieš vergiją. Jie nebegali}viai tapo suareštuoti ir kal- 

BALTIMORE, Md._  Ko-JPane^i senosios reakcinės i tinami netvarkės kėlime.

Parengimas “Daily
Workerio” Naudai Kovo 2 d. šeši sukniasiu-

Fašistų Italijai Duos 
Milžiniškų Paskolą, kad 
Išgelbėjus Fašizmą

12
Daugiau Audėją Dalinai Skilimas Chiang-Kai- 

sheko Valdžioje

vo 7 d. Lietuvių Svetainėje į unU0S b’bosų naštos.
! Pm’hininkii nro’fnni'z

Laimėjo Streiką
MAYNARD, Mass.— čio

nai irgi apie 1,000 audėjų 
American Woolen kompani
jos buvo sustreikavę kartu 
su Lawrence audėjais. Ko
vo 2 d. darbininkai sugrįžo 
į darbą, streiką dalinai lai
mėję. Jie laimėjo algų pa
kėlimą ant 35 nuoš. ir pri
vertė bosus ; 
“efficiency ekspertus”. Va
dinasi, uždavė smūgį pasku
bos sistemai. Dabar audė
jai tvirtina Nacionalės Au
dėjų Darbininkų Unijos 
spėkas dirbtuvėje. 

- ---- - t-,-r—
Amerikos Kariniai 
Orlaivių Manevrai

WASHINGTON.— 
departmentas nutarė su-;

SSŠ iRiithenbergo Mirties
' Minėjimo Susirinkimas

nevruose dalyvausią 700 or-1 _____
laivių! Amerikos imperia
listai nejuokais 
naujam karui.

Ruhro Mainieriai 
Rengias į Streiką

BERLYNAS.— Ruhro di- 
strikto mainieriai uoliai 
ruošiasi prie naujo streiko. 
Tūkstančiai mainierių įsto
jo į naują revoliucinę uniją. 
Atlaikyta 20 konferencijų 
įvairiuose miestuose, kurio
se buvo kalbama ateinanti 
mainierių kova prieš algų 
nukaposimą.

SHANGHAI.— Nankingo 
valdžioje įvyko skilimas. 

I Rezignavo iš valdžios Hu 
ĮHan-min ir su juo eina vi
sa eilė kitų militaristų. Tai 
sukilimas prieš Chiang Kai- 
sheką. Spėjama, kad Šitas 
pasidalinimas Nankingo

PARYŽIUS.— Francuos 
valdžia ketina prisidėti prie 
didelės paskolos, kurią duos 
fašistinei Italijai Anglija ir 
Amerika. Sakoma, kad ši
ta paskola sieks $100,000- 
000. Vadinasi, Mussolinio 
diktatūra negali verstis sa
vo locnomis spėkomis, bet 
lenda į kišenių ,Anglijai, 
Franci j ai ir Amerikai.

Aukas siųskite: N.T.W.I.
Darbininkų organizacijos U., 131 West 28th St., New 

finansiškai remia streiką. York, N. Y. 
---------------------- -----------—--------------------------- ---------- ------------ ------------------------- , .

yra rengiama šokiai ir kon- 
i naudai komunistų 

“Daily Workerio”. Progra-vedžioti ir sąžinišku darbi- 
ninku ir išvesti juos į kon- _
fliktą su revoliucine parti- ma bas tlkral tarptautine 
ja. Tie darbininkai turėtų . k , . v v
greitai ir rimtai pagalvoti. 1SPšokėjų, zy-

r • dų dailės spėkų, finų akro-

ninku ir išvesti juos į kon-

ja. Bus lietuvių dai-

Juos oportunistai veda itl - xx x
darbininkų klasės priešų j batlJ. truP.e’ o^ęstros 
liogerį. 1 
reikia eiti-4r stovėti su dar-

Gi darbininkams >r taiP to,.iau; Lietuviai dar- 
stovėti su dar- b!mnk.al V. dartampkps ra- 

bininkų klasės vadu—Ko- £.lnan]” ateiti į šitą pioleta- 
munistų Partija, su Komu- ^a"4 nistų Intjerųacipnąlu, su So- ’ ’
vietų Sąjunga.

Mūsų judėjime eina kova 
prieš dešinįjįe oportunizmą. 
Ją veda Komunistų Partija. 
Tai nelengva kova, nes mū
sų judėjime oportunizmas 
labai įsišaknėjęs. Bet parti
ja laimės. Darbininkų 
sės eina su ja.

Vienuolika Žuvo Gaisre

m a-

MEXICO CITY.— Meksi- 
kos sostinėj supleškėjo te
atras ir gaisre žuvo vienuo
lika žmonių. Gaisras kilo 
pabaigus rodyt vidurnakčio 
judžius ir sučiupo žmones 
dar neišėjusius iš teatro.

remti “Daily Workėrį

Progresyvią Susirinki 
mas Bridgeporte

Amerikos Darbininkai
Siunčia Delegaciją

į Sovietų Sąjungą

Komunistą Partija Meta 
Laukan Baltuosius 

Šovinistus

atsiimti savo i valdžioje persimes į armiją. 
Prasidės provincijose mili
taristų nusistatymas už vie
ną ar už kitą pusę ir paskui 
atviras ginkluotas karas. O 
peštynės militaristų tarpe 
padės Chinijos darbinin- 
ikams ir valstiečiams po 
’Komunistų Partijos vado
vybe praplėsti savo laimėji- 

: mus.
Karo i

Amerikos Komunistų Par
tijoj nėra vietps jokiems 
baltiesiems šovinistąms bei 
baltojo šovinizmo sąmonin- 

ciniai darbininkai ir jų orga- giems ar nesąmonifigiems 
nizacijos ketina j. pasiųsti 
skaitlingą delegaciją į So
vietų Sąjungą dalyvauti ąp- 
vaikščiojime Pirmosios Ge
gužės. Delegacijos suplauks 
ir iš kitų pasaulio šaliiį— 
suplauks į proletarinę tėvy
nę.

Darbininkų delegacijos, at
vykusios iš šalių, kuriose 
alkis smaugia desėtkus mi- 
lionų, pamatys savo akimis, 
kaip darbo žmonės veda ir 
tvarko šalį, kaip Penkmečio 
Planas yra vykinamas sėk
mingai. Ten jie pamatys, 
kad bedarbės nėra, kad die
ną ir naktį r sukasi-pleška 
dirbtuvėse ‘ ir fabrikuose 
mašinos. / ’ f r

Ateina Pirmoji Gegužės 
— Tarptautinė Darbininkų 
Šventė.’ArHerikoš 'rėvoliu-

BRIDGEPORT, Conn. -- 
^iandien, kovo 4 d. čionai 
įvyks lietuvių darbininkų 
organizacijų narių ir “Lais
vės,” “Vilnies” ir “Darbi
ninkių Balso” skaitytojų 
svarbus susirinkimas. Ra
portuos iš Komunistų Par-; 
tijos Lietuvių : Frakcijos 
Centro Biuro narys d. F. 
Abekas. Susirinkimas įvyks 
Lietuvių Jaunų Vyrų sve
tainėj, 407 Lafayette St., 
Bridgeport, Conn., prasidės 
7:30 vai. vakare. Visi kvie
čiami dalyvauti.

šalininkams. Iš partijos ta
po išmestas .lietuvis St. 
Strazdas, kaipo baltųjų šo
vinistų palaikytojas ir kai
po priešas Komunistų Par
tijos griežtos kovos prieš 
visokias baltojo šovinizmo 
manifestacijas.

New Yorke iš partijos iš
mestas finas Augustas Yo- 
kinen už baltąjį šovinizmą.

Gary, Ind., išmesti iš par
tijos laukan trys rusai, va
dai rusų kooperatyvio res- 
taurano, būtent Kuchar, Sa- 
lidso ir Levechenko. Ir atei
tyje bus begailestingai šluo
jama laukan viri, kurie pa
sirodys ‘ baltaisiais šovinis
tais.

Užpuolė Proletarinių
Bedievių Konferenciją

NUREMBERG, Vokieti
ja.— Vasario 16 čionai bu
vo sušaukta plati proletari
nių bedievių konferencija. 
Bet vos atidarius susirinki
mą, didelis būrys policijos 
įsiveržė į svetainę, iškratė 
visus delegatus, paėmė jų 
pavardes ir adresus, ir kon
fiskavo visus konferencijos 
dokumentus. Valdžia sako, 
kad Vokietijos Proletariniai 
Bedieviai yra panašūs į So
vietų Kovinguosius Bedie
vius ir todėl ji neleisianti 
jien/s gyvuoti. Tai ihatote, 
kiek beliko laisvės “demo
kratinėj” Vokietijoj, socia
listų rojuje 1

ruošiasi NEW YORK.— šiandien, 
kovo 4 d., yra ruošiamas 
masinis susirinkimas pami- 

įnėjimui mirties d. Ruthen- 
bergo, kuris buvo vadas A- 
merikos Komunistų Parti
jos. Susirinkimas įvyks Cen
tral Opera House, 67th St. 
ir Third Ave.

šiame susirinkime bus iš
duotas platus raportas iš 
alkanųjų eisenos j Albany. 
Lietuviai darbininkai ragi
nami skaitlingai dalyvauti 
paminėjime mirties buvusio 
nenuilstančio darbuotojo.
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Komunistų Partijos Kova prieš Baltąjį 
Šovinizmą ir Kapitalistų Kerštas

“Russki Golos”— 
Darbininku Priešas

A.J.V. Komunistu Parti
jos Ceųtralinis Komitetai 
per savo Svetimkalbinį Agi
tacijos Departmentą patal
pino “Novy Mir”, rusiškam 
Komunistų Partijos organe, 
pareiškimą, numaskuojantį 
“Russki Golos,” rusų dien
raštį, išeinantį New Yorke, 
kaipo darbihinkų priešą.

Centralinio Komiteto pa
reiškimas sako, kad

“Tarp. . rusą darbininkų 
‘Russki Golos’ yra kaipo svar- 

i blausias vedėjas priešų klasės 
ideologijos.”
Pareiškimas pažymi įvai-

Komunistų Partija negali daryti jokių ceremonijų su 
baltaisiais šovinistais. Vis tiek, ar negrų niekinimas pa
sirodo tarp Chičagos lietuvių, ar kitose vietose bei tarp 
kitų baltųjų tautų, Partija baus ir šluos laukan tuos na
rius, kurie bent kuom prisideda prie baltojo šovinizmo.

•Pereitą sekmadienį per Kom. Partijos surengtą masinį 
darbininkų teismą prieš drg. Yokineną, pastarasis liko 
pasmerktas ir iš Partijos išmestas už . priešingus neg
rams žingsnius. Jis, mat, kaip Finų Darbininkų Kliubo Į rius faktus, kurie tatai pa- 
prižiūrėtojas, nenorėjo įsileisti negrų į svetainę bei kliu- ‘ tvirtina.
bo maudynes.

Nors Yokinen teisme prisipažino, kad tokiu pasielgi
mu jis “kriminaliai prasižengė prieš visą darbininkų kla
sę,” nors jis pasižadėjo atitaisyti savo klaidą ir nusikal
timą, tačiaus to neužteko. Yokinenui įsakyta, kad savo 
pąsitaisymą įrodytų aktyviais darbais, pirmose eilėse ko
votojų už negrų lygybę su baltaisiais,-—tik tuomet jam 
bus leista paduot aplikaciją atgal į Komunistų Partiją.

Tas teismas atkreipė į save didelę domę visų vietinių 
kapitalistų laikraščių. Jis buvo akin duriantis įrody
mas, kaip griežtai Komunistų Partija rauna laukan su 
visomis šaknimis baltąjį šovinizmą ir ne vien žodžiais, 
bet darbais vykdo visų spalvų darbininkų vienybę kovoj 
prieš bendrąjį priešą—prieš kapitalistų klasę. O tai pa
vojingas buržuazijai dalykas. Nes jinai stengiasi pa- 
skirstyt darbininkus į baltuosius ir juoduosius, į tik- 
ruosis amerikonus ir ateivius, ir vienus prieš kitus pju
dyti, taip kad išnaudotojai galėtų su jais lengviau apsi
dirbti. -

Todėl tai visiškai nėra kokis pripuolamas dalykas, kad' 
Yokinen ant rytojaus po to, kai jis darbininkiškame teis
me prisipažino kaltas ir pasižadėjo kovoti už lygias neg
rams teises, tapo suimtas ir skiriamas deportavimui iš 
Amerikos į fašistinę Finliandiją. KadA Yokinen pir- 
miaus išreiškė paniekinimą negrams, tai, buržuazinės 
valdžios supratimu, taip ir reikėjo. Jeigu jis minimame 
teisme būtų pasisakęs kaip negrų lygybės priešas, kapi
talistinė vyriausybė būtų jo visai nekliudžius, ir jis būtų 
galėjęs ramiai sau gyventi Amerikoje, kurion legaliai 
įvažiavo trylika metų atgal; jis būtų gavęs iš buržuazijos 
net pagyrimo už “vyrišką” nusistatymą. Su baltosios 
buržuazijos žinia juk vien pereitais metais Jungtinėse 
Valstijose tapo pakarta, gyvų sudeginta bei kitaip nu- 
lynčiuota net 43 negrai darbininkai ir skurdžiai farme- 
riai; ir kapitalistinė vyriausybė ne tik nenubaudė tų 
žmogžudžių, bet suteikė jiems dar tylaus pritarimo bei 
pagyrimo.

Bet kada Yokinen, nepraradęs klasinio darbininkiško 
jausmo, pažino savo klaidą ir išreiškė pasiryžimą kovoti 
už negrų teises,—tuojaus valdžia ima jį už sprando, už
rakina ateivybės stotyje ir skiria deportavimui į nasrus 
kraugeriškų Finliandijos fašistų. Nors/jis išmestas iš 
Komunistų Partijos, kol darbais įrodys savo pasitaisy
mą, tačiaus jį areštuoja už priklausymą'Komunistų Par
tijai, kaipo “organizacijai, kuri tiki į panaudojimą spėr 
keis delei valdžios nuvertimo.”

$\)kia yra klasinė logika fašistuojančios amerikinės 
buržuazijos. Visai yra kitokia logika Komunistų Parti
jos ir Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo. Šios orga
nizacijos neapleis darbininką, kuris nuoširdžiai prisipa
žino suklydęs ir pasiryžo atitaisyti savo klaidą.' Partija 
ir Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas, todėl, šaukia 
dabar visus darbininkus, ypač negrus, apginti, Yokineną 
nuo deportavimo.

Mes pasitikime, kad ir lietuviai darbininkai energin
gai prisidės prie Yokineno apgynimo, kad jie gausingai 
parems aukomis Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą 
kovai už Yokineno palikimą šioje šalyje. Lietuviai dar
bininkai supras, kad šiame punkte Yokineno apgynimas 
yra kova sykiu ir prieš baltąjį šovinizmą ir už ateivhį 
dąrbininkų apgynimą.

“Russki Golos’’ atsistojo 
darbininkų priešų pusėj, 
kuomet užginančiai išsireiš
kė už Hooverio konferenci
ją, susidedančią iš didžiųjų 
bankierių, fabrikantų ir iš
davikiškų Amerikos Darbo 
Federacijos vadų.

Savo editoriale tasai laik
raštis lygino tą darbininkų 
klasės priešų konferenciją 
su Sovietų Sąjungos Augš- 
čiausia Ekonomijos Taryba 
ir pareiškė, jog A.J.V. val
džia “eina Sovietų Sąjungos 
pėdomis.”

Tuo būdu “Russki Golos” 
skiepijo darbininkuose pasi
tikėjimą savo klasės prie
šais, nukreipė jų domę nuo 
organizavimosi ir gynimo 
jų:reikalui.; n . > ..t : t

f Russki Golos” gelbsti 
batikieriams i < apgaudinėti 
darbininkus., i k | j į

Pareiškimas taipgi iškelia 
į viršų to laikraščio nusista^ 
tymą linkui bankrutavimo 
bankų.

“Russki Golos” solidarin
gai atsinešė linkui majoro 
Walkerio, Tammany Hall 
pakaliko, aršaus darbininkų 
klasės priešo, ir plačiai pa
skleidė jo prakalbą, išreiš
kiančią pasitikėjimą saugu
me darbininkų padėtų pini
gų bankuose.

“Russki Golos” net dar 
toliau nuėjo—išsiuntinėjo 
bankams savo lojališkumo 
pareiškimą.

“Russki Golos”
krizio' didumą agrikultūroj 
Jungtinėse Valstijose. Spe
kuliuoja darbininkų skardu 
ir skiepija juose iliuzijas, 
jog jie gali surasti išėjimą 
iš jų skurdo nusiperkant 
farmą, imigruojant į “links
mąją” Arizoną ir tt. ”

Kuomet “JRusski Golos” 
šauksmingai atakuoja., viso 
pasaulio kapitalistus ir ka
pitalistines šalis delei spau
dimo darbininkų ir besiren- 
ginįio prie įkaro prieš Sovie
tų fSąjungją, tai tuo pačiu 
syąiu visai tyli tuo kljaųsj-į 
m d apie Dėdę Šamą. < į J ]

Tuo būdu “Russki Golos” 
vėl ’ nukreipia ■ dartųninKų 
domę nuo jų žvarbiausio ir 
artimiausioj priešo—Ameri
kos imperializmo.^ < {' Į ‘ )

“Russki Golos” persists to 
gynėju Sovietų į Sąjungos. 
Tai yra tiktai priedanga.

. “Russki Golos” talpina 
atąkas Rusų Suvienytos Sa
višalpos Draugijos monar- 
chistinės baltagvardiečių 
vadovybės prieš Rusų Na- 
cįonalę Savišalpos Draugi
ją, kuri seka darbininkų 
klasės politiką.

t “Russki Golos” visai tylė
jo® tos draugijos kovoje dė
lei palaikymo savo konstitu--

slepia

Areštai ir Teroras 
Pl^ipiny Salose
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MANILA. —- Philippinų I bę. Daug vadų esą suimta 
liapdis nepasitenkinus Ame- 
rilįps imperializmo jungu. 
Brazdėjimas už Philippinų 
nepriklausomybę nuolatos 
fpjglasi. Kovo 2 d. valdžia 
paslcelbė susekus suokalbį

kokios ten “Colorum” drau
gijos - nuversti Amerikos 
viešpatavimą ir paskelbti 

. Philippinų nepriklausomy-

Tam pačiam pranešime kal
bama ir apie komunistus. 
Žinoma, komunistai visuo
met kovojo ir kovoja už 
Philippinų nepriklausomy
bę.

.cijoj punkto išmetimui 
| streiklaužių iš organizaci
jos. '

Centralinio Komiteto pa
reiškimas užbaigia, sakyda
mas, kad

“Amerikos Jungtinių Val
stijų darbininkų klase susi
duria su, periodu aštrių su
sikirtimų su savo prispau
dėjais — kapitalistų klase. 
Toj padėty rolė darbininkų 
klasės apsimaškavusių prie
šų, smulkiaburŽuazMių libe
ralų ir jų laikraščių, ypatin
gai yra pragaištingą: jie 
gelbsti didįjį kapitalą, kad 
išvengti kovingo darbininkų 
masių mobilizavimo!”

Tiktai komunistinė spau- Trockis kalbėjo. Jis tik maty- 
da gali atlikti užduotį ko- davo drg. Lenino figūrą ir pats 
vingo prirengimo masių ko- 
voms už duoną, prieš didė
jantį išnaudojimą, prieš ka
ro rengimą ir gynime Sovie
tų Sąjungos.

A.J.V. Komunistų Parti
jos Centr alinis Komitetas 
atsišaukia į rusus darbinin
kus vienytis apie “Novy 
Mir.”

telpa ilgo- 
straipsnis 
susivažia- 

nukręiptas

“Vilnies” No. 45, 
kas L. Pruseikos 
“ “Laisv.” šėrininkų 
vimas,” kuris yra 
prieš tai, už ką didžiuma' susi
važiavimo pasisakė, tąį .yra, už 
Partijoš vadovybę.. L: Prušei- 
ka pradeda raštą, su įžanga 
“kaipo vienas iš tų,. kuris nuo 
pat 1912 m. beveik visą laiką 
dirbau prie “Laisvės”, po jos 
pastoge įkūriau Darbininkų Li
teratūros Draugiją ir visuomet 
dalyvavau bendrame mūsų ju
dėjime, laikau savo priedermę 
padaryti platesnį pareiškimą. ”

Šitas drg. L. P. pareiškimas 
labai yra, panašaus tono Troc
kio , darytiems pareiškimams. 
Aš esu “druska.” Aš dirbau, 
po “Laisvės” pastoge, suprask, 
aš užauginau. Aš “Literatūros 
Draugiją suorganizavau.” Va
dinasi, jei ne aš, tai visur būtų 
tuščia, nieko nebūtų. Taip ir

šitas kalti- 
su 

Kodėl' d.

' Drg. L. Prūseika rašo, kad 
d. Bimba neteisingai informuo
ja Partiją. Aš noriu atsakyti 
su paklausimu: Jūs, d. Prusei- 
ka, gyvenate Chicagoj. “Vil
nies” dalykus diskusuoja Dist- 
rikto Kalbinis Departraentas. 
Tai kodėl jus ten Partijos .ko
mitetam “teisingai” dalykų ne- 
perstatdte? Kodėl jūsų asme
niški drdugai, šarkiunas ir 
Strazdas, pašalinti iš Partijos? 
Paaiškinkite “Laisvės” skaity
tojams, del ko jūs loSiat konci- 
liatoriaus rolę? Jūsų straipsnis, 
tilpęs “Vilnies” No. 45, demo
ralizuoja revoliucinius lietuvius 
darbininkus. Jūs nepadodat 
Partijai, bet aplinkiniais Ke
liais siekiat tas mases, ką re
mia Partiją, atsukti prieš jąją.

Apie tariamas A. Bimbos 
.klaidas pakalbėsime atskirame 
straipsny, ftamieruojant su d. 
Pruseikos klaidomis.

’ F. Abfk.

Jei ne Trockis, tai nei 
Rusijos revoliucijos nebūtų bu
vę, ' nei Sovietų Sąjungą nebū
tų susikūrus. Partijos rolę, ma
sių judėjimą Tro

' no.
seikos straipsny Partijos vado
vybės įvertinimo ii] bendrų ma
sinių darbininkų iš dirbtuvių, 
kasyklų ir fabrikų pastangų su
kūrime revoliucinio judėjimo.

Po antrašte “Bendrovės Su
sivažiavimas” drg. L. Prūseika 
rašo: “Susivažiaviįne užregist- 

Įruotų delegatų buvo 284. Su 
i vėliaus pribuvusiais susidarė 
trys šimtai ar beveik visai tiek. 
Už Centro Biuro sudarytą di- 

alsavo 136. 
daugelis tų

is neįverti-
Nesimato ir drg. L. Pru-

teisybe įr iš savo piršto iščiul
pė “d. Bimbos poziciją.” šėri
ninkų susivažiavimį^iebuvo nei 
d. Buivydo, nei d. Bimbos pozi
cijų, bet buvo Partijos pozicija 
ir sklokos pozicija. Ir labai ge
rai, .kad d. Buivydas šėrininkų 
susivažiavime pasirinko vietoj 
sklokos Partijos poziciją.

Susivažiavime Internacionalą 
dainavo Partijos nariai ir jos 
pritarėjai ne del to, kad d. Bui
vydą išrinko pirmininku, bet 
del to, kad Kompartijos pozici
ja laimėjo.

Drg. Prūseika kaltina Cbntro 
Biurą, kad skloka norima su
kišti su biznieriais,
nimas neturi nieko bendro 
komunistine logika. 
Prūseika nori rasti kaltu Bim 
rą del to, kad daug biznierių 
prisidėjo prie sklokos? Vienas 
iš jų net iš Chičagos buvo at
važiavęs padėti sklokai kovoti 
prieš Partijos poziciją. Su vie
na vieta d. Pruseikos rašto ga
lima sutikti, kur sakoma, sąry
šy su - biznieriais, jog “tai ne
reiškia, kad jie (biznieriai) mū
sų įstaigas gali kontroliuoti ir 
turėtų kontroliuoti.” Centro 
Biuro ir yra tokia pozicija, 
kaip ir viso komunistinio judė
jimo, kad su biznieriais, kurie 
yra rėmėjai ir simpatikai Ko
munistų Partijos, palaikyti su 
jais draugiškus ryšius. Tačiaus 
kad ir buvę komunistinio judė
jimo rėmėjai biznieriai išstoja 
prieš Partiją vienokiu ar kiiftr 
kiu būdų, tai d. Prūseika mus 
ragina tokių Partijos priešų 
nežymėti, nežymėti jų klasinę 
vietą—^sustovėj imą.

“Kalbant apie A. Jankauską aš sikos net 79 11UOŠ. 
noriu štai ką pasakyti. 1928 
m. -vasarą, 
New Yorke, del visos eiles 
priežasčių daviau tuometiniam1 
Centro Biurui propoziciją pra-1 
šalinti A. Jankauską iš Parti- 
jiosf’i . Gų .esą^ 4. ■? Bimbos: pasi
darbavimu Jankauskas likosi 
peprašajintas. ’ j . t

Apie «įtą įdomią istoriją pri- 
seinaj pĮaČiaų pakalbėti.’ į

Jankauskas visuomet buvo
su

Ateivių Klausimai

Biržiška už Kruvinąjį 
Lietuvos Fašizmą

Kuomet tik prof. M. Bir
žiška atvyko iš Lietuvos, 
mes nurodėme, kad jis čia 
agentaus Lietuvos smetoni
niams fašistams; kad jis, 
tiesioginiai av netiesiogi
niai, pagirs Lietuvos fašis
tinę valdžia^ii;.Įdės pąstan? 
gas suagituoti Amerikos lie
tuvius siippatipgąi atsinešti |pHe ko vedą šiįoks pArdišlčiį* 
l^įkui JQS. ’ -’ v j l į ; mateiJ“bhlšav£?-jl36. I Tai hįažu- 

_ 4 ‘ \ Ja-i'
|ka tokios d. L. Prusęikos agita
cijos; kad d.irektbrM! neteisėtai bpobtunisfas ir karjeristas 
išrinkti. ,;O. jei neteisėtai iž-!didesniais bei mažesniais skan- 
rinkti, tai tie Jirektpriai netu-1 daliukais. ..Prieš A.- Jankausko 
ri ,juridinės^teisės vesti per, v^“ 'opor.tunizmą daugiausia kovojo 

K. Jankaitis, darbuotojas siuvė
jų unijoj ir dabartinis 54 Am- 
algameitų lokalo delegatas. A. 
Jankauskas gavęs organizato
riaus darbą ‘ A. C. W. unijoj, 
nevedė Kompartijos politikos, 
būdamas jos nariu, bet patai
kavo Hillmano mašinai. Vie
nam kriaučių susirinkime kumš- 
čia grasino kriaučiams, .kad su
mokėtų assesmentus Hillmano 
mašinai, kuriuos komunistinė 
kriaučių frakcija boikotavo. Be
kampiu! A. Jankauskas grasino, 
pagavęs, ant Grand St., kolek- 
tuoti assesmentus. K. Jankai
tis davė visą eilę skundų į par
tiją, bet Partijos buvusi Loves- 
tonjnė frakcija,

; Rrof.iĖi^žišfia ‘ ' G-
įkaitose ir prakalbose • yęnT 
gia tiesioginiai garbinti, gir
ti kruvinojo Smetonos’ val
džią; Bet jis ■aplinkiniais 
keliais ją užgiria. Bhiladel- 
phijoj, Pa., vasario 17 d., jis 
sakė prakalbą per radio, ir, 
prisiminęs apie fąšistinį 
perversmą, štai kaip jį už
giria:

Tiesa, 1926 m. pabaigoje 
įvyko perversmas, kaip įsi- 
smarl^ėjusių partijų kovų iš
davas, buvo pastatyta vyriau
sybė, kuri paleido Seimą, su
varžė politikavimą ir. pakeįiė 
konstituciją. (“Vienybė” - No. 
24.) ? : -

.y
Matote, fašistai “puikiai” 

pasielgė. Kad į jie sumynė 
tą pačią Lietuvos buržuazi
nę konstituciją, kad jie įve
dė terorą prieš kovojančius 
darbininkus, tai Biržiška to 
visai “nemato”.) Jis prakal
boj padarė ‘ išvedimą, kad 
perversmas buvo reikalin
gas, ir jis užgiria. Taip, 
perversmas . ’ buvo reikalin
gas Lietuvos . parazitams. 
Jie pąjnatė, . suteikus 
Šįęk tiek buiWazines demd- 
kratijos Lietuvos darbo

organizacijas; 
po j Koim|ijiįtų Partijos va-į 
dovy be,■ j Liętųvos buržua-' 
zija to peiĮlg^rido ir įvedė 
fašistinę, 'diktatūrą. Prof. 
Biržiška užgiria tą pervers^ 
mą. Tuo būdu jis ^g^ntaur 
ja Lietuvos fašistinei val
džiai.

PR AG A. — čekjįslovaki- 
jos valdžia sale o, kad bedar
bių apdrauda aprūpino 310,- 
117 bedarbių sausio mėne
syj. Bet toli gražu ne visi 
bedarbiai pašalpą gauna. 
Šiandien Čekoslovakijoj esa
ma virš-1,000,000’ bedarbių; u

rektorių ‘sleitą’ b 
Tai mažuma. Bet <
draugų, kurie balsavo už Par
tijos surašą, balsavo už jį ■ del 
to, kad buvo lojalūs Partijai, o 
visai ne del to, khd pritartų 
Centro Biuro vedam 
kurią į fąktinąį . .ųus 
Bimba.”

ai politikai, 
;ąto, , d.

sus metus Bendrovės reikalus.
čia 
kad 
Bet 
kad prieš Partijos “sleitą’’ bal
savo tik 60. Kas rodo faktina 
vieną trečdalį. Vadinasi, direk
toriai išrinkti dviem trečdaliais 

££ aktyvių dalyvių. Tas aiškiai 
| pasako, kad direktoriai teisėtai
išrinkti. Tačiaus Prūseika iš
stojo prieš susivažiavimo nuo
taiką ir siekia sudrumsti situ
aciją,

Autorius sakosi užklausęs d. 
J. Buivydą,1 kad jam- paaiškin
tų apie susivažiavimą, kuris ir 
atsakęs, \ prisiųsdamas ilgą laiš
ką. Tarp kitko tam- laiške d. 
J. Buivydas sako: i

“Jei ne Amerikos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas, tai 
Lietuvių Frakcijos Centro Biu
ras su tfavo dvasios vadu d. 
Bimba būtų gavįs tokį antausį, 
kokio veikiausia 'nei sapne ne
sapnavo. ’ ’, Į

O kas tas do “antausis” bu
vo prirengtas, kur tos sklokos 
pirmininkų 7 į>ūvo :d. J. Buįvyr 
ūas ? Nugi, kad “Laįsvės” biz
nį- turi ■ kįjųfoliuAį TO tthtija, 
ale dirpkHHiąi, kūi-iądįsį didoka 
sįatė: M Misti . nįP pąšiĮraukę 
iš Partijos) & 6iPHtijcfe' nariai, 
ką
,' Tafe^ IJąilęų-;
tnas* held.; ^mfodį,į bęiį partijai. 
Jie pastate d. Bimbą tik del 
manevrų,' ką'dį *ve, įneš: kertam 
į d. < pimbą, j o užmušim Parti
jos vadovybę., I - į

Prisieina '■ ątžymėt, kad >d. J. 
Buivydas neteisingai informavo 
d. Prūseika. Partijos direkto
rių sleitą sudarė ne Centro Biu
ras, ale šėrininkų susirinkimas, 

] Komunistų Partijos narių, kur 
dalyvavo apie 50 draugų, kur 
vedė visą reikalą Partijos į at
stovas drg. I. Amter.

Toliau d. Pruseikai rašęs d. 
Buivydas, kad. sutiko su d. Bim
bos pozicija tik apie šimtas. Gi 
kiti, suprask, bus apie du šim-

- tąi, prieš tą poziciją. Ir čio- 
’nai* M.1 Hrtivydad’ apkUhhkė ąsų

d. L. Prūseika sėja vėją 
vėliau nušipjauti audrą 

kodėl autorius neparašo

Jaugiau Ateivių Apleidžia 
Negu Atvyksta į Jungtines 

Valstijas
Kaipo pasekmė naujų tai

syklių lapkričio mėn., 1930 
m., tik 2,199 kvotinės imi
gracijos vizos (15 nuoš. mė
nesinės kvotos, arba 14,845) 
'buvo išduota įvažiavimui 
Amerikon, kuomet iš Kana- 
ds ateivių skaitlius irgi nu- 

i puolė 76 nuošimtį ir iš Mek-

Per pereitą gruodži? mėn. 
į, tuomet gyvendamas daugiau ateivių apleido 

Jungt. Valstijos, negu atvy- 
į ko.

Per šešis mėnesius "nuo 
liepos 1 d., 1930 m. 75,521 
iįnigrantas įleista. Tai yra 
pet 61,449, arba 45 nuošim
čiais mažiau, negu atvažia
vo 1929 m. tuo pačiu laiku.

Per paskutinius šešis mė
nesius 1930 metu iš Lietu
vos atvažiavo 236 kaipo 
imigrantų nuolatiniam apsi
gyvenimui; o laikinai buvo 
įleista 575; išviso 811, tai 
yra 226 mažiaus, negu per 
paskutinius šešis mėnesius 
1929 metais.

Pilietis Nori Parsitraukti 
Tėvus

Klausimas.— Esu natura- 
lizuotas Amerikos pilietis ir 
noriu parsitraukti tėvus iš 
Vokietijos. Man pranešta, 
kad turiu pristatyti kitus 
dokumentus, apart išpildy
tos blankos N633. Praneški-

(prieš Love- te man, kokių kitų doku- 
stono iš Partijos išmetimą ir mentų reikalauja? 
pats d. Prūseika balsavo) di
džiumoj palaikė A. Jankauską. ’’ 

Viena karšta diena, 192^ m.'
A. Jankauskas, 
ant drąsos, atėjo į “Laisvės” 
raštinę davesti asmeninius susi
pykimus ant vieno “Laisvės” 
darbininko. .•

A. Jiankauskas siekę tą darbi- 
ilinką kumščių sužaloti, kuris ____ ____ ___ _
biįvę .4,-pryseikos asmeniškas jįeills negalite pasiusti 

i® J įkaneiu? .dokumentus- 
da-vę; piępožįičiją pašalintiJan- „., . . ,
kkiifek?; U: Pftttjjos. :• i ‘ Bet tas i laikymo afideivit^, ■ ne- dau- 

Inetoj-, pelitinio .pobū- glau šešių mėnesių senumo; 
džįo^ąle;uMh^į^nių'Nukėlimą ąfideivitą nuo savo darbda- 
vlešbj > įstaigoj ’&•’.prieš pąįti ji- parodant, kaip ilgai
hį draugi,Mto tą propozici- pri jo j ki k aI gos 
ja Partija-atmete kaipo ne po- V . . , , _ . . ®
litinį dalyką, o krinnnalį. , ir nebusi atsta-

Aš prašau, kad ji. .Prūseika |tj’tas nuo darbo; certlfikuo- 
paaiškintą : Štai kokį dalyką: jtą pranešimą iš banko, pa- 
kodel renegatas A. Jankauskas, **odant, kad banke turi už- 
kuvis jsrutų kibirus yra Jšpylęs tęktinai pinigų (nekuriuose 

atsitikimuose konsulai nu- 
nė lašo purvo nedrėbė į d. Pru- ■’ st&to $5,000, kaipo sumą, 
sęiką, nežiūrint, kad jis davė įkyrią turi turėti banke), 
ant jo sklindą? Kodėl jis ne-'Jeigu turite savo biznį, ne
purvina sklokos vado Butkaus? i judinamo turto, bonų ir tt., 
Kodėl sklokos vadas Butkus ’ 
tuos visus purvus, - kaipo lino- 
taipistas, sustato ir technikiniai 
apdirba? Butkus tų srutų py
limui neskęlbė sabotažą, o sabo
tažą .skelbė prieš ’šėrininkų su- 

’siVftžiAvirfią -m nedėjo • Partijos

V. S., Detroit, Mich.
Atsakymas. — Imigracija 

, ir 
nauji suvaržymai liečia net 
nekvotinės ir parinktinės 
kvotos gimines ir piliečius. 
Gal jūsų tėvams • neišduos 
vizos dabartiniu laiku, jei-

gerai paėmęs dnbar aštriai nukirsta,
♦ HT • • H 7

ant Centro Biuro, “Laisvės”, 
Partijos ir visos eilės draugų,

uz-

tai turite pristatyti certifi- 
kuotą pranešimų apie tas 
nuosavybes, 
įeigų taksų 
paliudijimus.

c • ■ •’

Gerai turėti 
ir kitų taksų

♦

w . r J •
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Puslapis Trečias

nu oš

spėkų.

ir United Textile dai.bininkai'tuli

Rigietis.

ir
Vorošilovas yra savamokslis, 

draugas, kuris per pastangas 
i atsiekė žinojimą ne tik kaip jis* 
iuri kovoti už darbininkų kla-

(1906) 
ir ap

rūpinusi

: kęsti, kurią pereitą lapkriti 
bosai darbininkams numušė

, (3) Už viršlaiki turi i

žmonių prisirinko nedaug, 
nes oras buvo labai .šaĮtas ir 
dar atsirado tokių, kurie viso-

rime neklausyti jokiu
, mulkintojų, kurie visuomet 
stengsis demoralizuoti darbi- 

I įlinkus.
jau 1 Am. W. Darbininkas.

i
ii

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

pagyrimu, pasisekė

Mano išradimas į

Trečiadienis, Kovo 4, 1931

Draugas Klimas Vorošilovas sės reikalus, bet ir kaip kitus
» .... ..4 .* 1 vvadovauti klasių kovos aš

triausioje formoje—piliečių ka-

Dabartinis SSSR karo komi-1 Raudonos Gvardijos ir likusių 
sąrąs gimė 1881 m., darbininko i senos armijos dalių. Daug bu-j karvedis, jis taip jau pat yra 
šeimynoje. Vargas nuo pat kū- Vo vargo, kad sujungus i regu-j geras ir politinis vadas, 
dikystės. Jau 7 metų, vaikutis i Jiarės armijos pulkus ir divizi-! D. M. šoiomskas.
buvo prie perrinkinėjimo ang- jas, stichiniai atsiradusius lai-į ~-------------------
.................  pa(iėiotėvui uždirbti i H, /c T1,‘"Tl •aihZanŲ 1pi"‘ BOSTONAS IR AP1EL1NKE , print.iu it\ui u/.mi on i |<us> į ais laikais buvęs karo: 

Penkiolikos metų ber- komisaras Trockis daug kenkė; 
\ir straksėjo, bet Vorošilovas ir1

Trys metai vėliau, Stalinas tankiai atsikreipdami Į American

Vorošilovas yra ne tik geras

lies “dai bininkas” Dombaso ka-']<e 
syk loję i. 
duoną.
niukas pastojo Į Alčevskio plie
no fabriką.
būtent 1899 m., jis jau darbi- • Partijos Centro Komitetą, ir 
ninku organizatorius ir vado- atmesdami Trockio planus, vyk- 
vauja streiką. Tada buvo pir- sėkmingą organizavimą i r 
nni kartu areštuotas. strategais būdami lupo priešus.

190.» metais Klimas dirba Vorošilovas labai daug pasi- 
Luganske Gaptmano fabrike^jr (Liubavo suorganizavime gene-

• rolo Budink) Raitarijos, kuri 
taip svarbią rolę suvaidino, 
mušdama generolo Denikino, 

ir Lenkijos spėkas į 11
1919 m., lapkričio menesi. Kli-ivisi 
mas ir buvo paskirtas Į Raitė

tais metais Įstoja Į RSDDP 
Kada 1905 m. prasidėjo revo
liucija, Vorošilovas 
veikia ir tampa 
Lugansko 
atstovų, 
jime bjauriai
Bet tūkstančiai darbininkų su 
savo Sovietu grūmoja caro val- 

paliuo-

energingai
pirmininku Vrangelio

Sovieto darbininkų
JĮ vėl areštuoja, kalė-

bus žinoma, kad Woolen kom
panijos darbininkai sukilo 
prieš savo naudotojus. Kada 
čia pradėjo organizuotis Na-- 
cionalė Audėjų Unija, tai su
judo ir 
of A. pirmiausia tos kompa- 
ničnos unijos viršininkai nuėjo 
Į kompanijos raštinę ir ėmėid,Ymo 
derybas vesti be jokio Įgalio
jimo.

Vasario 26 d. reakcijonierių į draugo 
unija sušaukė i 
agitavo iki 3 va], ryto, 
darbininkus Įtikinti ir atitrau
kti nuo streiko. Vienok ir jų 
susirinkime darbininkai balsa
vo, kad reikia saukti streiką. 
Tuomet tie išdavikai, apšaukę! 
norinčius . streiko bolševikais, • 
pareiškė, kad jje negalį šauk-į 
ti streikah, nes nacionalis ofi-; 
sas nevelina.

FREEHOLD, N. J.
Vasario 14

235 kp. surengė koncertą. Tai 
Idar pirmu kartu šio miestelio 

:• išdavikiškoji U. T. W. lietuviai

........................1■ ■■ •■ 4-'. 4-x-..-—- i ■„■■ ■ . ■"  ■..:------------r-Ti"j ,'■ . ■.._

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

Rašykite: 53 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.i darbininkai turėjo 
progą matyti ir girdėti čia su
rengtą koncertą.

koncertines K, 
[dalyvavo Bangos Choras i 
i Elizabeth. Choras 
i kiai sudainavo po

Eremino.
susirinkimą ir i choro dainomis irgi 
’~1 kad'no.

Prie išpil- 
programos 

iš 
labai pui- 
vadovyste 

Publika 
pasitenkl-

Višniaus-

NAUJAS IŠRADIMAS

Gerai dainavo A. 
kas, jisai turi gerą balsą, ba
ritoną. Pianu jam akompana- 

jvo jauna choristė. Seka due
tai: Broliai Pakalniškiai gra
ibiai sudainavo porą dainelių. 
I Gražiai jiem ėjo padainuoti 
į apie kunigėlius.

Dar vėliau jaunuoliai K’ali- 
^naūskai, berniukas ir mergai
tė, padeklamavo. Pagirtina 
Į ir tėvai, kad jaunuolius prati- 
i na 
; mo. 
i gos 
jdar 
sekė

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

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie jūsų langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą lanj;u 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. Suminčjimui, kiek naudos 
turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik 
primename apie juos ir parodome jų mažą 
paveiksliuką.

KAINA $3.00 Už TUZINĄ (12)
Mažiau tuzino nesiunčiame ant užsakymų. 
Reikalaujame agentų, geras uždarbis.

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

Telephone, Mitchell 2-2554
Už $1 duodame 4 locks del persitikrinimo 
ir patys apmokame persiuntimą.

ikiama;
lei-
na- 
nu- 
Tai

Kitą dieną ir,vėl š 
susirinkimas, bet čia ^au 
džiama tik reakcionierių 
riai. Suprantama, čia jie 

■balsuoja neiti streikam

MAYNARD, MASS.
Woolen Dirbtuvės 

j Darbininkai Paskelbė Streiką 
Vasario 26 d., 11 vai. va

kare minėtos kompanijos dar- 
ibipinkai paskelbė streiką. Rei
škėjo pradėti streiką nakčia, 
pieš čia darbininkai dirba tri
mis pakaitomis. Vieni da'rbi- 

{įlinkai jau metė darbą 8-tą 
J vai. vakare, o paskutiniai išėjo 

ai. naktį. Ant rytojaus 
darbininka'i audėjai ėjo

pikietuoti prie dirbtuvės vartų.
Audėjus veikiausia seks ir 

kiti skyriai, nes ir kitų darbi- 
ininku kantrybė jau išsibaigė. 
Bėgyje dienos kitos bus išėję 

istreikan visi dirbtuvės darbi
ninkai, jei nebus jų reikalavi- 

Darbininkų rei
kalavimai yra sekami: (1) 

( Rovno, Dubno ir Lutskotir ant j Visi “fišmanai” turi apleisti 
galo prie sunaikinimo generolo1 dirbtuvę: (2) Grąžinti tą mo- 

A’rangelio spėkų.
Draugas Klimas E. Vorošilo

vas visada yra energingas i“ 
tokiu jis dabar yra, kada uži
ma vietą vyriausio vado SSSR [ 
apsigynimo karini ų 
moka prieiti prie 
moka Įtikinti, ne 
duoti.

Parodo tas pavyzdis, kokius 
■gali atlikti milžiniškus darbus 
proletarai, kurie yra pasiryžę,

kankina, plaka, jjy Armijos Revoliucini Karini
Sovietą. Jis dalyvavo laba 
daugelyje sprendžiamų mūšių

, mūšiuose prie Donų anglies ba 
seino, prie Rostovo, sunaikini 

•me baltųjų generolo Pavlovi 
raitarijos Kubanio dykumose, p a i išpildyti.

.supliekime lenkų prie Kijevo,
■ Rovno, Dubno ir 1

džiai ir ji yra priversta 
suoti ji.

Sekančiais metais
Klimas yra vadas kovos 
sigynimo būrių, 
ginklų reikalais.

Dalyvauja bendrame bolševi
kų ir menševikų suvažiavime 
delegatų 1906 m., Stockholme, 
ir taipgi dalyvauja bolševikų su
važiavime Londone 1907 m? 
Šiais metais jis aktyviai veikia 
miestuose: Baku, Caricine ir 
Peterburge. Daug kartų areš
tuotas ir Įkalintas, plaktas ir 
1/ankintas, ir daugelį kartų pa
bėgo ir vėl ėmėsi darbo.

1917 m. jis narys Peterburge 
darbininkų Sovieto ir narys or
ganizacinio biuro priruošimui
Proletarinės Revoliucijos. Lai-: lavinasi ir energingai imasi už 
ke revoliucijos energingas kovo- darbo.
tojas ir vadas.

1918 metais organizuoja Rau
donąją Gvardiją ir komanduo
ja 5-tą armiją, Ukrainoje mū
šiuose prieš imperialistinę vo
kiečių armiją. Komanduoja jis 
ir 10 armiją, ir veda atgal ko
votojus per baltųjų kazokų 
(Dono) teritorijas linkui Cari- 
cino (Dabar vadinamo Stalin
grado*) .

1919 m. narys Sovietų vai- I 
6'žios Ukrainoje, o paskui karo ‘ 
komisaras pirmos raitelių ar
mijos.

Dalyvauja mūšiuose prieš De- 
nikjno spėkas 1919 m., prieš 
Lęhkiją 1920 m.; tų pat metų 

fde muša Vrangeli ir sekamais 
metais naikina anarchistų (Ma
ch no) go vedas.

Nuo 1921 iki 1924 m. jis ko- 
mandierius šiauriniame Kauka
ze Raudonosios Armijos.

Nuo 1925 m. Karo Komisaras 
kaip armijos, taip ir laivyno ir 
pirmininkas Revoliucinio Kari
nio Sovieto, taipgi narys VSK- 
P. Politinio Biuro nuo 1926 m.

Tai kovingas draugas ir nepa
ilstantis organizatorius SSSR. I 
apsigynimo darbe. 1918 metais i 
baisiai sunkiose sąlygose jis 
išvedė 5-tą armiją iš pavojų, 
gindamas nuo vokiečių ir kylan
čios Dono kontr-revoliucijos. 
Pribuvo prie stoties Ryčkovo, 
o čia tiltas išsprogdintas, čia 
susirenka keletas Raudonosios 
Gvardijos armijų (skyrių) : 
3-čia po vadovyste d. Lukašovo; 
kiti po komanda Donecko, Mo- 
rozovskio ir ščadenko. Voroši- • 
lovas, matydamas susimaišymą, 
patsai ima komandą ant visų 
jų; visi pasidrąsina, išlaimi ke
lis mūšius prie Surovikino ir 
Novaja ir Staraja čirskaja, pa-1 
sitaiso tiltą ir atsitraukia pilno-į 
fe tvarkoje link Caricino.

Prasideda didvyriškas gyni-! 
mas Caricino. Tai buvo Ver-i 
dunas revoliucijos, nes jeigu jis ! 
patektų Į kontr-revoliucijos ran-' 
kas, tai Uralo ir Ukrainos 
kotrrevoliucija sudarytų bend
rą frontą prieš Sovietus. Ten 
p« vadovyste dd. Vorošilovo ir 
Stalino susiorganizavo tvirtas1 
revoliucijos kumštis, kuris į 
daužė kontrrevoliucijai dantis. !

Liepos ir rugsėjo mėnesiais, 
1918 m., kontrrevoliucionieriai 

šturmavo Cariciuą nuo Kubaiio 
ir Velikokniažeskaja. fru kartus 
puolė, bet abu karius laukus 
nuklojo lavonais ir turėjo bėg
ti. Jie mokėjo panaudoti gink
luotus bankinius ir kitas spė
kas.

čia pirmiau kaip kitur pra
dėjo organizuotis Raudonoji Ar
mija į reguliarius pulkus iŠ

bar skubaus ir laužys streiką 
Prie Nacionalės Audėjų Uni-1 - 
jos priklauso ne visi skyriai. 
Jai priklauso verpėjai, o audė
jai skiriasi per pusę.

Dabar reiškia, kad šioj ko-

prie darbininkiško veiki- 
Programą užbaigė Ban- 

Choras, s u d a i n u o d a m as
keletą dainelių. Vėliaus 
šokiai prie geros muzi-

.imusejjvoj reikės kovoti ne tik prieš kiais būdais bandė pakenkti. Į 
, mokėti | darbdavius, bet ir prieš seno- , Tie elementai vaikštinėjo pd j

11 jlaiką ir pusę; (4) Už naktini'
|_ i darbą turi mokėti

i daugiau.
is i rp.1 le v ra is ■ .... . Gavimai.tik koman-Ivr .. .i National

-Unija.
iii savo nosį ii
i Workers of America unija
(Pastaroji yra reakcionierių 
darbininkų pardavikų unija

i sios unijos skobus ir streik- stubas ir atkalbinėjo darbinin- 
j laužius. Kova bus sunki, bet kus nuo šio parengimo. Jei 
j darbininkai turi turėti kant- kurių negalėjo atkalbinti, tai 

reika-i r.vbės ir karingumo. ' gązdino, kad i ši parengimą
ateis policija ir susirinkusius 
areštuos. Tai radosi ir tokių, 
kad ir šių paskalų pabijojo.

| Kitu kartu darbininkai neturė
tų paisyti tokių paskalų, ku
priuos tie žmonės tiksliai lei-

darbininkų
Streikui vadovauja! Dabar (larbinillkams reika.
Textile Workersvj b- h. enel.gija>: 

Dabar jau pradėjo kis-] kad streik.} lajmSjus. visi 
__________  .... i remti Nacio- 
nalę Textilinę Darbininkų uni-į 
ją, kuri sykiu organizuoja sa-1

.. . _ . . i , , . .vo spėkas ir turi vesti streiką‘kurt rūpinasi, kad nedaleidus! fll • --
r -i 1 • • 1 • i • i ‘i 1»1 L o L U l 1darbininkus eiti streikam

Sujudo Visi Pardavikai
Darbdavių Agentai

‘ ‘ Laisvės” sk a i t y t o j a m
SKAITYKIT IR PLATIN

KI! “LAISVĘ
Window Lock

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES 1AMOKINAM. kaip apsieiti su tiniit automobiliu; dalina* | tris dalis:

1. Mechanizmas. Kaip nustatyti sulig plangi 
kaip suruati sugedimus; kaip išardžius ra
st atyti. Tas viskas mokinama kiekvieną atu- 
-ienta praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalin- 
ginusia prie dabartinių automobilių.
. S. j Vaiinf jiraas. Kaip pastoti ekspertu lot*- 
riti.
Pabalta? mūsų mokyklos kurs^, turite pilną 

proitų pasinaudoti vienu 18 dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama tai*- 
niua ir diplomą. Mokiname grynai lietuvil- 
kai ir angliškai. Kaina priinama visiem*.

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAV1C1US. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti rnūijų mokyklų. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniais nuo 10 iki 2 P. M.

NEW YORK AU1O SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

. t 9
••
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Į
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Kaip ilgai galėtumėt Jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt, tin
kamais akiniais.

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

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

Daugiausia Atidedame ant Retinoskopiškų Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJ K

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos j v a 1 i a s , 
taipgidr 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-

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

69
A. LUTVINAS

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



Puslapis Ketvirtas Trečiadienis, Kovo 4.

ŽINIOS IŠ AMERICAN
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šaukti, kad ta unija tik par- Komunistų Partijos vadovybė^ew Yorko. Rengia visos darbinin
inAAim, duoda darbininkus bosams. JųWOOLEN CO. DIRBTUVES susirinkimas iširo. Negalėjo 

sudemoralizuoti darbininkus.
Gi vasario 23 d. naujos uni

jos susirinkimas buvo didelis,

galėsime laimėti geresnį gyve
nimą ir pasiliuosuoti iš kapita
listų skurdaus jungo.

MAYNARD, MASS.

Jau v^au^ .sykių buvo rašy- net vietos trūko. Organizato- 
ta iš šios dirbtuvės, bet darjnaj neišteko nei aplikacijų 
yra daug ko rašyti. “Fišma- naujiem nariam prirašyti. Rei- 
nai” išvedė darbininkus jau kėjo prirašinėti narius ant at- 
iš kantrybės. Dabar jau tie skiros popieros.
darbininkai pradeda organi-| visi amerikonai ir svetim- 
zuotis prieš savo išnaudotojus. ■ taučiai stojo už naują uniją. 
Ir kada nors vieną gražią die- Ant vietos buvo išrinkta Dirb- 
ną jie paskelbs kovą savo iš- 'tuvės Komitetas, kurio pareiga 

organizuoti visus darbininkus, 
nepaisant kokiame skyriuj jie 
dirba. Kuomet darbininkai 

o dabar dirba tik 6 darbinin- pu,s organizuoti, tai jie galės 
Jie 
al
ką

MINERSVILLE, PA.

s.

naudotojams.
Kai kuriuose skyriuose pir 

miau dirbo po 22 darbininku 
kai. Vieną darbininką iš pasakyti tiena ponam, kad 
packing room girdėjau ’ šne- j nemusmėtų ■ darbininkams 
kant, kad ten įvedė darbą nuo -

i nemušinėtų darbininkams 
gas ir turės sugrąžinti tai, 

šmotų, tai darbininkai dirba Pe jau numušė. 
po 13-14 vai. į dieną ir uždir-j 
ba dar rfiažiau, negu kaip jie j 
uždirbo nuo dienų dirbdami. 
Tas darbininkas .toliau pasa
kojo, kad, girdi, gaila žiūrėti 
į tuos darbininkus, kaip jie 
“kamuojasi” tame darbe. Bet 
nėra kas daryt, organizacijos 
nėra, nėra kam juos ^užtarti, 
darbą mesti vėl bijo šiame lai- '■ 
ke. čia buvo United Textile 
Workers Unija. 'Bet kas iš', - 
jos, kad ji neužtaria darbinin-!

Kompanijos Agentai 
Nusigando

5 Jie pamatė, kad jų vergai 
jau atbunda. Tai gali būti 
jiems blogai, o kad tam už
bėgus už akių, tai pirmiausia 
paleido savo agentus darban. 
Pereitą nedėldienį visi kuni
gai smerkė Lawrencio streikie- 
rių reikalavimą dubeltavo at- 

i lyginimo už šventadienių dar- 
, Girdi, tai negalimas 

; daiktas mokėti dubeltava mo
kestis. Bet tais pamokslais 
Pasipd<tino net patys parapi- 

gų ir įvedė skubinimo siste- _ : /no j

mą, tai darbininkai ėmė skus
tis unijai. Tai iš viršaus įsa
kydavo, kad jūs turite priimti 
tai, ką kompanija duoda.

Į‘ tą uniją jau buvo susirašę 
apie 7-8 šimtai darbininkų, bet 
pamatę, kad unija rūpinasi ne 
darbininkų, bet kompanijos 
reikalais, tai pradėjo atsimes
ti. Šiek tiek dar laikosi au
dėjai, bet ir pas juos jau pra
deda rastis visu galų suiri
mas.

Gerina Mašineriją, Meta 
Darbininkus Laukan, 

Sunku Organizuoti
Audėjams pradėjo įstatyti 

taip vadinamas “magazines 
stakles” ir mėtyti darbininkus 
laukan/į Buvo bandymai or
ganizuoti darbininkus, kad: 
tam pasipriešinus. 1________ _ .
lapkrityj buvo atsilankę Tex-1^^ 
tile Workers Unijos organiza-;'"’ 
toriai ir jie pradėjo organizuo-l , _ . ,, ,
ti darbininkus, bet darbas bu-!Padavė visus Maynardo dar- 
vo sunkus. Vienas susirinki-'^,n!n_'us’ ]'a’ ?.,?a^a.r -11® LaU 
mas buvo šaukiamas tik skn- 
patikų ir susipratusių darbi
ninkų. ‘Nutarta šaukti masini 
susirinkimą ir gerai išplatinti 
lapelius. Buvo dėta pastan
gų, kad užbėgus už akių p. | 
McMahon’ui numušt darbiniu-' 
kams algas. Bet pasekmės 
šaukimo to masinio susirinki
mo buvo tokios, kad susirinko į 
tik mūsų žmonės, amerikonų ron£o lietuvių bedarbių ir dir- 
veik nebuvo. * Buvo šaukta bančiųjų viešas susirinkimas 
dar vienas susirinkimas Rusų aptarimui bedarbės klausimo. 
Svetainėj, bet ir šį J^rtą susi- Susirinkimas buvo skaitlingas 

ir gyvds. Draugas John Car
ry, generalis sekretorius Tarp

ti si rink imas tautinio Bedarbių Komiteto, 
1 pasakė įspūdingą prakalbėlę 

susirenka bedarbės klaušimu. Jisai iš-

kus, bet juos parduoda bo
sam. Pavyzdžiui, nesenai dar
bininkam numušė 12 nuoš.

Pereitą nedėldienį (22 d. 
vas.) keli darbininkai buvo 
palikti darbe, tai dirbtuvės 
agentas p. H. T. Templeton 
tiem darbininkam padalino po 
du doleriu. Mat, nori pasige
rinti tiem darbininkam, kurie 
dirba šventadienį. Iš to gali
ma spręsti, kiek kunigas gau
na už tokį pamokslą.

Negana dar to, vasario 25 
d. jau išlenda su susirinkimu 
ir U.T.W. of A. žmonių su
sirinko, bet ne todėl, kad jie 
pritartų tai unijai, bet pasi
klausyti, ką tie ponai kalba.

Jų kalbos buvo apie audė
jus, nes pastarieji atsuko tiem 
ponam ir jų unijai nugaras. 
Tiem ponam atsirūgsta labai' 
negardžiai pereitas lapkritis. 
-Darbininkai jiem svilina akis, 

Pereitame'0 ^ie raitosi» kaip.unguriai ant 
■''“ "• i. Mat, tos unijos dele-į 
gacija nuvažiavo į Bostoną, į i 

(American Woolen Co. ofisą iri

i “norėtų atgauti” tai, už ką 
; pereitame lapkrityj pasirašė. 
Ar gi neveidmainiai jie yra?

Am. W. Darbininkas.

TORONTO, KANADA

Alkanųjų Maršas, Ašarų 
Bombos, Areštai i

Vasario 25 d., kuomet viso 
pasaulio darbininkai rengė 
Tarptautinę Bedarbių Demons
traciją, iš darbininkų svetai
nės apie šimtas išalkusių, api
plyšusių ir suvargusių bedar
bių darbininkų maršavo Min- 
ersvillės gatvėmis ir traukė 
linkui pavieto teismabučio, ku
ris yra Pottsville j, Pa. Jie ne
šė iškabas su ©balsiais, būtent: 
“Dėkitės prie alkanų maršavi- 
mo.” “Darbo ar algų.’ 
ra darbo, nebus randų, 
reikalaujame ne labdarybės, 
bet pašelpos.” “Milionai ka
rui, o nei cento bedarbiams.” 
“Rašykitės į Bedarbių Tary
bas” ir t. t.

“Nė-
“Mes

kų organizacijos bendrai.
Komitetas.

(58-54)

SHENANDOAH, PA.
L.D.S.A. 62-ra kuopa rengia pa

skaitą ir vakarienę paminėjimui 
Tarptautinės Darbininkių Moterų die
nos sekmadienį, 8 kovo , A.L.D.L. 
D. kuopos kambariuose. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kviečiame visus 
atsilankyti. Įžanga veltui.

Rengėjos.
(53-54)

bayonne,nTj.
Ą.L.D.L.D. 212 kuopa' ir R.B.S. 

kuopa rengia šaunų balių sekmadie
nį, 8 kovo, Capitol Hall, 10 W. 22nd 
St. Pradžia 6-tą vai. vakare, šis 
balius rengiamas Daily Worker nau
dai, todėl kviečiame visus atsilankyti 
j r paremti. Bus gera muzika šo
kiams. Įžanga 35c. Rengėjai.

, (53-55)

WATERBURY,CONN.
L.D.S.A. 12-ta kuopa rengia pa

skaitą paminėjimui Tarptautinės 
Darbininkių Moterų Dienos sekmadie
nį, j 8 kovo, darbininkiškų draugijų 
svetainėj', 774 Bank St. Pradžia 7-tą 
vai. vakare. Paskaita labai graži ir 
žingeidi, verta kiekvienam išgirsti. 
Kviečiame visas nares ir pašalinius, 
vyrus ir moteris, atsilankyti. Įžan
gos nereikės mokėt. Rengėjos 

(53-54)

Baltimore^ md.
Koncertas ir šokiai ‘Daily Workeriui’

Kovo 7 d., Lietuvių Svetainėj, dar
bininkiškos organizacijos rengia kon
certą ir šokius “Daily Workerio” 

Koncertas labai geras, da
is. Pra

džia 8-tą va)., įžanga 150c
Draugai, visi būkite šiame paren- 

i 
praleisite smagiai lai-

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikčme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
‘ GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenes Sąlygos; žemes ūkis; Pramone; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

Numaršavus apie tris my
lias į Pottsville, Pa., ten mus 
patiko policija su ginklais, su naudai. ______ _
gazinėm bombom, ugniagesių !,yvaus visos geriausioj jėg° 
trokas, apie šeši automobiliai 
uniformuotos ir ginkluotos po- gimė, tuom jūs paremsite darbininkų 
licijos. Patiko mus ties 16-ta <lienrašti ir praleisite smagiai lai- 
gatve, liepė grįžti atgal, mesjkQ' 

i Kitas Parengimas
atsakėme ! ■ Sekmadienį,- kovo 8 d., 1931 metų, I 

m [ ' L.D.S.A. 28 kp. rengia smagius šo- ’ luome j kurie įvyks Lietuvių Svetainėj.! 
Bus gera orkestrą. Manome, kad vi- į 

I si būsite patenkinti. i
Komisija. | 

(53-54)J
JERSEiTcITY,r AL J. | 

Ą.L.D.L.D. 16-tos kuopos susirin
kimas įvyks ateinančioj nedėlioj, ko
vo (March) 8 d., 4-tą vai. po pietų, ; 
Ukrainų svetainėje, 160 Mercer St., I 
Jersey City, N. J. Kadangi del tū- į 
lų priežasčių pereitą mėnesį susirin- j 
kimas neįvyko, tai susidarė labai ! 
daug svarbių reikalų. Todėl visi f 
kuopos nariai, meskit kitus darbus 
į šąli ir ateikit į susirinkimą.

Ą.L.D.L.D. 16 Kp. Sekretorius.

CLIFFSIDE, N. J.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo' 

kuopos susirinkimas bus trečiadienį,!
• 185- 

vv.. xxve., 8-tą vai. vakare. Visi!
ir be laikraščių ta Žinia labai! nariai privalot ateiti laiku, yra daug I . Organizatoriai, | 

i paslstengkitę suverbuoti , kuo dau- . daug ginusia naujų aplikantų, nes kuopos I 
‘ ‘ jų narių tęsis tik •

, iki susirinkimui. Taigi, iki tai die- 1 
nai jstojantiems naujiems nariams 
nereikės ’ mokėti įstojimo mokesčių. 
Pasidarbuokite visi.

^<p. Komitetas.

licijos.

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

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

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

nesiskubinome. - Klausinėjo, į 
kuris yra vadas, 
kad vado neturime, 
paleido ašarų bombą po kojo
mis stovintiems, jieškojo gin
klų, areštavo Heleną Arminie
nę ir pamažu stūmė maršuoto- 
jus atgal, Minersvillės linkui.

Pottsville j jau buvo susirin
kę apie 1,000 bedarbių darbi
ninkų ties teismabučiu, darbi
ninkų buvo iš visų apielinkių, 
kaip tai iš St. Clair, Port Car
bon, New Phila. ir kitur. Jie 
laukė, bet nesulaukė ir mūs 
atmaršuojant. Sakoma, kad 
tarpe Market ir Center gatvių, 
Pottsvillėj, mūs laukė apie 
2,000 darbininkų.

Vietiniai kapitalistų laikras-i4 d kovo (March). po num 
ciai apie tai nieko nerašo, bet;jersey Ave- r* • f i • i v v • i v • • i i • Į _,

plačiai pasklydp tarpe darbi-,“Si 
įninku. Minersvillėj < 
l žmonių matė ta demonstraci- \ajus ąa.vį™ui naujų narių fęsis tik 

, ją, kiti buvo net ant kalno 
nuėję, mat, jie bijojo, kad ne
kiltų koks ners neramumas. 
Kiti žiūrėjo į tuos maršuoto- 
jus su liūdnais veidais, kaip 
šioj “aukso” šalyj darbininkai 
turi maršuot keletą mylių, kad 
reikalauti duonos kąsnį.

Šie maršavimai, tai tik pra
džia tų kovų, kurios ateina, 
tik kibirkštėlė tos ugnies.

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
•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 a'ttdimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Vasario 20 d. atsibuvo To-

rinko tik svetimkalbiai. No
rint pritraukti amerikonus, ; 
šaukta ir trečias 
tokioj svetainėj, 
amerikonai, 
dar mažiau.
tik keli nariai. w p’odė reikalingumą bedarbiams

Į Sąlygos Pasikeitė — Pasikeitė ; dėtis prie komitetų.
ir Darbininkų Mąstymas j
Dabar, vasario 15 

. važiavo organizatorė.
■ kė tuos narius, kurie buvo pri- 
į sirašę ir sukvietė simpatikus.

čia jau prisirašė keli nauji na
riai į uniją. Jau matome, 

( kad kitokios aplinkybės pas 
| mus. Nutarta sušaukti kitą 
L susirinkimą vasario 21 d.
® Jau iš vakaro pradėta kal

bėti, kad svetainė bus perma-
į; ža. O tai ta pati svetainė, 
t nuo kurios pirma darbininkai 
į baidėsi, nes, girdi, bolševikų 
r svetainė. Ir neapsirikta, susi- 
I rinko {laug žmonių ir daug 
r**^Hherikdnų. r . .. .r
■

Lietuvos Darbininkės ir Poninlės
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
lai.

Knyga 152 puslapių.

NEWARK, N. J.
Newarko lietuvių Tarptautinio ' 

Darbininkų Apsigynimo kuopos su- Į 
sirinkimas įvyks kovo (March) 6-tą 

d.. 8 s vai. vakare, Kubio salėje, 79 i 
JacksoĄ St., Newarke. Visi nariai I 
malonėkit atsilankyt ir atsivest nau
jų narių. Yra daug svarbių daly
kų aptarimui apie rengiamą vaka- j 

ir kitus.
Raštininkas. 1 

(53-54) i
ELfZABETHr*N’.~ J. į

Tarp. Darb. ‘ Apsig. 8-tos Kuopos ' 
f usirinkimas įvyks 5 kovo (March), į 
po No. 69 S. Park St., 8-tą vai. vak.

Visi nariai dalyvaukit ir naujų na- 
atsiveskit.

Sekr. B. M.

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo a ir spexoH giyjitai pasiciuocią inurh- i ... - % J.

kadangi jis išvalo sistemą nuo silp- I Vietines kuopos SUSI Tink linas bllS

Draugė Arminienė buvo palei- lien? 
sta.

Komunistas

Jeigu Jus Žudote Savo
Svarumą ar Spėkas ri»v'

Praradimas svarumo ar spėkų, prastas | 
apetitas, virSkinimo pakrikimai, inkstų ar j 
pūslės įdegimas, bemiegės naktys, susilpnčju- I 
sios nervų jėgos, pakrikę organai, pykstanti | 
sveikata ir spėkos Rinitai pasiduoda Nuga- j 

; Tone. ’.Sv-'.i ]
ninanfiu nuodų, gimdančių 6ia» nesmagias ketvirtadienį, 5 kovo (March), Labor I ligas ir Švelniai, nairelbintrai stimuliuoja vi- T -----—ar on T cn.
sus organus ir suteikia naudos jų veikimui ^ovncl4,1‘, n^v., 
ir juk vči pajaukite gyvumą ir gyvenimo / ^30 VUI. vakare. V ĮSI nariai malo- 
džiaugsmą. | nekit ateiti ir naujų nariu atsivesti.

Nuga-Tone pagelbėjo milionąms žmonių, i Pasistengkit ir mokesčius užsimokė- 
' kurie pusgyviai tęsė gyvenimo dienas. Jie bu- . . . i • v*___ • %
w susmukę- —nusilpnėję. < Nuga-Tono i d.ipg’1 kviečiame ir neprigulin-
pagerino jų sveikatų, suteikė jiems didesnę čius atsilankyti ir įstoti j Lietuvių 
spėkų, daugiau jėgos. I.eiskite jam priro- ' 1 • ' ' '• ................ n ’ *• “
dyti savo vertę j^ų dalyke.

Jūs galite gaim Nuga-Ton^ bile kurioj 1 
-rr i i , .. .. i aptiekoj. Jeigu aptiekininkas neturėtų jų.Kanados parlamentas jį prnm-; paprašykite ji užsakyti jų del jūs iš savo 

; džiaberio.

kurią myli 
Bet susirenka bedarbės klausimu. ___
I uniją įsirašė , dėstė bedarbių reikalus ir nu-

Susirinkime apkalbėta ir ___ _,
d. vėl at-' priimta Bedarbių Apdraudos I 

Sušau-: Bilitis, kuriam reikalinga su
rinkti 100,000 parašų, kad

. Visi paėmė apli
kacijas ir stojo į minėtą uni
ją. Nutarta paimti didelę 
svetainę ant 23 dienos ir šauk

it' ti kitą susirinkimą.
Čia ir senoji unija pamatė, 

L kad jau blogai, tad ir ji su- 
| Eruzdo šaukti susirinkimą, 
| kad užbėgus už akių naujai 
jį unijai ir sudemoralizavus dar- 
y bininkus.
t Veja Lauk Išdavikus
į Ir kas atsitiko? Kuomet se- 
J- nosios unijos bosai atidarė a- 
| vo susirinkimą, tai darbininkai 
■ sukilo prieš juos. Jie ėmė

tų. Visi turime rinkti para
šus, kurie dar neturite parašų 
rinkimui blankų, tai tuoj jas 
gaukite ir leiskitės darbui. 

‘ Reikia parašai rinkti visur, vi
suomet ir nuo visų, neskiriant 
nei tautos, nei tikybos.

Be to, svarstyta gana gy
vai prisirengimas prie vasario 
25 d. demonstracijos. Visų 
buvo bendra nuomonė, kad 
reikia kuo skaitlingiausia daly
vauti minėto j demonstracijoj, 
nes tik kovodami, eidami po

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinė Moterų Diena sekma

dienį, 8 kovo. Paminėjimui tos die
nos yra rengiama prakalbos su kon
certu Boslower Poll svetainėj, 701 
W. Pine St. Pradžia-3 vai. po pietų. 
Visos moterys ir vyrai prašomi atsi
lankyti ir kitus paraginti. Bus gera 
programa ir žymus kalbėtojas iš

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap-
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa

darė maloniomis ir į— H B bandyk šiandie. Tri 
lengvai vartojatno-BBBB ■■■ ’ B E^Bjų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-®■■■ ■ Se 35c, 75c ir $1.50 
lins skausmą. Po antspauda|^B JBį | ■ ■ AB
jūsų sveikatą apsaugos.. Iš~ Į. J mJ

HAARLEM OIL ’W'

METŲ 
NAUJAS

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
"Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje.

Taipgi kviečiame ir neprigulin- 

Darbininkų Susivienijimą. Prie šios 
j I organizacijos gali priklausyti nuo 15 
. iki 50 metų. Pomirtinės skyriai nuo 

$150 iki ,$1,000. Pašelpos nuo $6.00 
iki $12.00.

Sekr. J. Gudaitis.
(52-53)

N. S. PITTSBURGH, PA.
A.L.D.LiD.^ 87-tos kuopos susirin

kimas bus sekmadieni, 8 kovo 
(March), pas J. Užkuraitį kliube. 
Pradžia 1-mą vai. h po pietų. Visi 
nariai malonėkit ateiti laiku. Pasi- 
steng’kit ir mokesčius užsimokėti, 
kad gautumėt gerą knygą. Atsives- 
kit ir naujij narių. /

6rg. A. Simonaitis.
(52-53)

TORONTO, CANADA
Tarptautinė Moterų Diena yra 8-ta 

kovo; tad L.D.S.A. 144 kuopa ren
gia tai dienai paminėjimą su įvai
ria programa. Kalbės abiejų lyčių 
kalbėtojai lietuvių kalboje. Pradžią 
2-rą vai. po pietų, Ukrainų Darb. 
Svetainėje, 300 Bathurst St. Visi ir 
visos kuoskaitlingiausiai 8-tą kovo 
esat kviečiami atsilankyti viršnuro- 
dytoj vietoj.

, Koresp. M. L.
(52-53)

BAYONNE, N. J.
Ą.L.D.L.D, 212-tos kuopos susirin

kimas įvyks sekantį šeštadienį, ko
vo 7 d.. 7:30 vai. vakare, Kliubo 
kambaryj. Visi nariai raginami at
silankyti ir užsimokėti narines duo
kles. . ’

Sekr. K. Maziliauskas.
‘ ’ (52-53)

Kaina 25 centai.

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

• Apysaką

MOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucinės dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkai trempė darbinin
kus kiekviename pąsipriešinime 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, revoįiucionieiyų planavimas vadovauti 
darbininku kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmes carinių teismų ir sunkenybes revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- • 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo • reakcijos tvenkinius.

' Knyga iš 510 Puslapių
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų ^reikalaukite iš

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

f
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NEW EAGLE, PA.

galėsi-

LIETUVIS GRABORIUS

patar-

ir užnavimo

kainą,

Bosai vaikštinėja prie mai-j
landoj. Sauki-
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92 kuopa, A.P.L.A. 11 kp. ir 
A.L.D.L.Dr 61 kuopa. Daugu-
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sekretorius, 
Net nėra galimybių su 

atlikti greiti susirašinėji-

E 
S

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa

vena apie River View. Dabar

AMALGAMEITŲ KRIAU 
ČIV SEKCIJOS SUSI

RINKIMO

: “Jei negerai, tai pa
siimk savo įrankius ir važiuok

Darbininkai kalbasi, kad 
jau blogai, bet nieko dar ne- 

į naują uniją dar bijo-

Norintieji ge

riausio

iiDiiĮSHisiiiar

žemą

nuliūdimo va-

i

D
i

šeimynas. Kdmpanijos

_o_

£
o'

r3

ELIZABETH, 
Second St. 
Second St.

| V. Donaven, 182 First St. 
Ir pas Sinireri.

VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 
SUKIETĖJIMUS

Kaina 25c 
už Dėžutę

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

1 ši fakcija ga
rantuota arba 
sugrąžinama pi-

nigai, jei nepagelbės.

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

prie maršruto. Šiuo taip svar
biu bedarbės laikotarpiu ne- . v. ...
kuliose mūs ALDLD kuopose, ma nariM organizacijų gy-

įvena apie River View. Dabar 
yraV aptingi- š*. kaimeli vadina New Eagle.

Bell Phone, Poplar

nW****-

THE COLLECTED WORKS OF

5 s s

n
E

čia lietuvių gyvena mažai.
kol kas dar nėra prisirengta Draugijų yra tik trys: S.L.A

skričiy Komitetų Bendro 
Posėdžio, Laikyto 

Waterbury, Conn.
Vasario 22 d. Apskričių Ko

mitetai susirinko apkalbėti kai 
kuriuos reikalus, tik gaila, 
kad ne visi Komitetų nariai 
dalyvavo šiame posėdyj.

Iš raportų paaiškėjo, kad

atu, kiti be sąlygų, niniais darbininkais 
rikas baigsis, dar nėra tam tikrą dalį darbo padaryti | 

'—pirštais suspėti su elektra, 
varoma mašina; o jų Uždarbiai Į 
yra mažesni; ir dar jie turi! 
dirbti ilgesnes valandas. •

Reikia priminti ir tūlų poli-! 
tikierių nurodinėjimus, kad,! 
esą, mūsų lokalo viršininkai |. 
apsileidę, siųsdami Į' darbą! 
rankinius kriaučius neištyrę l 
dalyko; rankinis kriaučius, ne- - 
pakęsdamas dirbtuvėje per
sunkiu sąlygų, girdi, aplei
džiąs darbą, o unijos raštine! 
greit pasiunčianti jo vieton ki-l 

į tą. Bet šitaip kalbėjęs poli-i 
tikierius neparodė, kur buvo 
toks atsitikimas, o tik šmeižė 
lokalo raštinės žmones, kaipo 
ne jo plauko asmenis. Tokie 
politikieriai ir lokalo susirin
kimuose paprastai giriasi, kad 
jie esą šimtaprocentiniai uni- 
jistai; bet pažiūrėjus į jų dar
bus, visai kas kita matosi. Vie
nas iš tokių bloferių, pavyz-

žinios.
Streiko rėmimui jau yra į- 

steigta ir fondas. Renkama 
aukos, rengiama įvairūs vaka
rėliai streikierių rėmimui.

Kalvis.

SUSpėti ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVŲ”

Mickus, 278 
Figens, 221

KANE’S CORN PLASTER

Puslapis Penktas

GRABORIUS-UNDERTAKER
ISbaliHinuojH Ir laidoja numiruaiui ant 
visokiu kupinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
vntandoja iaukitčs pas rasne. Pas mano 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainą.......

šiuomi primenu savo draugams, jog 
praktikuoju savo profesija.

Pirrniaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas*

dar

pas valdybos nartus, o ypatin
gai 
mo. 
jais

• '£iai.
Išcįiskusavus tuos žalą ne

šančius darbininkų judėjimui 
apsireiškimus, prieita prie iš- 

yMidos, kad būtinas reikalas 
/pasiųsti vieną kitą draugą į 

nekurtas kolonijas, idant jose 
pastūmėjus veikimą priekin. 
Draugas J. žemaitis sutiko 
tuojau tąjį darbą pradėti, o 
vėliau jam į paramą pribus irjnian), vienas taiso ir pardavi-' 
kiti Komitetų nariąi. |nėja laivelius (butelius).

Aišku, kad be susirinkimų,; apie 8 merginos, kurios jau 
be apkalbėjimo ir suradimo tų baigė vidurinę (High School) 
blogų priežasčių, kurios prive- j mokyklą. Taip pat vienas tu-į 
dė kai kurias kuopas prie ap-įri grosernę ir bučernę. 
snūdimo, tai kitaip ir nebūtų ! guma šių žmonių yra buvę so- 
galima tie žalingi apsireiški-' cialistais, dabar jie niekur ne-!

nas darbininkas tapo išmestas 
iš Šimėno dirbtuvės, ir Jonai 
Lis stojo jo vieton dirbti.

žiūrėkime, lodei, ką tokie 
j politikieriai daro, ir nesiduo 
ikime jiems už nosies vedžio 
jtis; organizuokimės, darbiniu 

V i kai, visi bendrai, tai tik tad:

Čia ir visos tos draugijos lai
ko savo susirinkimus. Į šias 
draugijas priklauso ir apielin- 
kės lietuviai. Viso čia randa
si apie 79 šeimynos.

Visi darbininkai dirba 
nose. 26 lietuviai turi ___
namus; 4 yra vertelgos (biz
nieriai); 5 farmeriai; 12 turi 
savo automobilius, vienas ga- 
radžių ir vienas užlaiko taksi- ■ 
kebą; vienas yra agentas (sėls-P

dena: nebėkime į dirbtuves 
I prašytis pas kontraktorių dais 
j bo, nevykime kitų darbininkų 
j iš darbo, bet būkime geri uni- 

Bet tas pats Jonaitis 
Howard

Yra jjistai.
imetai atgal f dirbo
; Clothing Kompani jai, o vaka
rais, sugrįžęs iš darbo, bėgiojo 

Dau-!i Šimėno dirbtuvę prašytis
■ darbo, kad, Šimėnas išvytų ki
ltą darbininką, o priimtų Jo
naitį, kas jam ir pavyko: vie-mai atitaisyti. Todėl kurios j priguli, 

kuopos nariai būsite paraginti į Pereitais metais čia susitvė- 
šaukti ALDLD narių ir šimpa- Lietuvių Darbininkių Susi
tiki! plačius susirinkimus, visi ■vienijimo kuopa iš 12 narių.' 
nai/įii stengiatės prigelbėti paskiaus, gruodžio mėnesyj,! 
tuos susirinkimus Įvykinti susitvėrė ir Lietuvių Darbiniu-' 
skaitlingus. ! j<u Susivienijimo kuopa. Į šia •

Prakalbų maršrutas irgi bus, kuOpą įstojo 10 narių> atėju-! 
suruoštas taip; greit, kaip tik • sjy senos organizacijos ir 1331’? U" 
bus galima gauti kalbėtojas. i vienas naujas narys. Pada-i ,aimeSKPC novą

Nuo moterų Rajono d. O. 
Vilkaitė pranešė, kad jinai bu
vo konferencijoj del vaikučių i nedar 
kempės įsteigimo. Ji pranešė,' ateiti 
J * <■» z-1 y-1 z\ l/\, T* i Ir ti \iiti 1 a »"» zC « tn I a •

konferencija buvus nepilnai 
sėkminga, tačiaus yra žinių,: 
jog tuoj bus kita konferencija į

Pada -1 
.vusių aplikacijas narių turime | 
!3, bet negali užsimokėti delei; 

bo. žadėjo ir daugiau f 
iš seno Susivienijimo, ■ 

kad^ delei kai kurių kliūčių j bet, matomai, pabijojo.
Iš Pittsbury Kasyklos 

Apielinkėj šios kasyklos g,y 
šaukiama tam pačiam tikslui. ;vena įvairių tautu darbininku 
Todėl nuskirta Į konferenciją į.vėik visi jie dirba minėtoj ka 
d. Geo. Kuraitis. j sykio j.

Vasariniai išvažiavimai ap-lb0 tik po 3 dienas į savaitę 
kalbėti ir dienos bei vietos nu-(uždirbdavo tik po tris dole-; . ,O.-.,1C. 
skirtos. Kaip tik bus daržaių.ius į dieną. Tie> kurie kom-! ,h ‘ 444'4 
parandavoti, tuoj ir visom' n»niinq namunsp PVVpnn tai1 pazoays, aikuonom anie tai bus nranešta ’d '4 i nam?os.e tai m(, |n 5,Į to s];vriaus sjuvvk..kuopom apie tai bus pranešta „euzdyba nei už valgi, nes jie „ ( . kalbininkai, tuo būdu 
------.......................................4un ?>■ J’uktJ ■? kompal;1Jos1 pagerinti kiek savo būvį ir už-

krautuves. Labiausia nuken-j . |(elią užrtarbill jf!ap()ji. 
mui. Tą patirsime ateinanti 
sezoną.

J. Stakvilevičius.

i Šio Rankinių Kriaučių Sueirin" i 
kimo Rezultatai

i Liko išrinkta rankinių kriau
čių komisija, kurion Įeina po > 

.■tris narius iš kiekvienos sek-i 
icijcs. Komisija susidaro iš 24 i 
(Marių. ši komisija dar laikys! 
į savo susirinkimą kovo 7 d., šeš
tadienį, kur iš 24 nariu bus J 

. .. dar išrinkta komisija laikyti!Per tris menesius dir- . . , . . . , . ibendrai susirinkimą su masini-1 
, niais (operatoriais) ir prosi-’

-^laiškais.
Numatyta reikalas iš anksto 

paraginti visas kuopas, kad!gja juodukai, kurie turi dide- 
jos prisidėtų prie kitų organi- les šeimynas. Kdmpanijos 
zacijų^ apvaikščioti Pirmąją 'krautuvės jiems neduoda mai- 
Gegužes. * 'sį0) jei nėra jo uždirbtų pini-!

Apie Tarptautinę Darbiniu- gy pas kompaniją. Algas jau 
kių Moterų Dieną, 8 kovo, I numušė tris kartus. Vasario 
buvo vėlu kas kalbėti, nes jau ^7 d. vėl numušė algas visiem 
kai kurios kuopos yra prisi-: pittsbury Kompanijos darbi- 
dėję prie kitakalbių darbiniu-' ninkams. r |
kių moterų organizacijų tą Tiem,’kurie lioduoja anblįi 
dieną rengti masinius parengi-1 su mašinomis, tai moka po 34c Į 
mus ir prakalbas. Kai kurios'už tona; tiem, kurie į karusi 
kuopos sau vienos rengia tam krauna‘angii, tai moka po 43' 
paminėjimui parengimus. De-' centus. 1
lei Rajono sekretorės nepribu-i Bosai vaikštinėja prie mai-| 
vimo, o ji negalėjo pribūti del nierjų jr kalbina darbininkus,! 
li<<>s, tai neteko sužinoti, ---- ’ ----
visos kuopos paminės 8 d. 
vo.

Kalbėta apie “Laisvės“

ar! pasakodami jiems, kad dabar, 
k °" jau pradės dirbti kasdien.

j Mat, jie nori pripratinti darbi- 
su”įninkus, kad jie nesipriešintų' 

važiavimą ir kai kurių elemen-;numuštoms aigOms. O tiems, | 
^tų kryptį į dešinę su pasimo-, kurie ka nors pasako prieš

jimu "Laisvę“ ištraukti iš poinumuštas algas, tai bosai tuoj 
Komunistu Partijos vadovy- j pasako : 
bes. Apskričių Komitetų na-jL" • 
riai griežtai nusistatę prieš !gau kur no‘r| 
sklokininkus, Vienbalsiai už-’ 
girta “Laisvės“ suvažiavimo 
padaryti tarimai palikti laik- daro, 
raštį po komunistine vadovy- si stoti.
be, ir tuo reikalu priimta re-į" * Buvęs Mainierys. 
zoliucija, kuri tilps spaudoje.' 
Be to, nupirkta po du Šeru 
abįem apskričiam.

Posėdžio Sekr. V. V.

Adatos Darbininkės Streikuoja
Jacob Merolly kotų ir suk

nelių šapos paskelbė streiką. 
Streikan išvedė Trade Needle dą 
Worker unija. Streiko prie- aišku, 
žastis tame. Minėtos dirbtu- lenktyniuoti tarp savęs su 
vės bosai nutarė, pasinaudoda- darbų išėmimu iš firmų pį- 
rrd šiuo krizių, numušti darbi- giaus vienas už kitą.
ninkams algas 10 nuoš. Dar-: šis rankinių kriaučių sekei-: 

,bininkai ir taip dirbdami už jos susirinkimas buvo gana gy- 
mažą atlyginimą gana ilgas vas ir eiliniai nariai veikliai 
valandas, nepasitenkino ir iš- dalyvavo svarstymuose. Buvo 
ėjo streikan. Streikas jau tę- ir tokių, kurie niekad nekalba 
siasi trečia savitė. Tarpe bo- susirinkimuose, bet šiame susi- 
sų, policijos ir streikierių jau įlinkime kalbėjo, nurodinėda- 
buvo ir susikirtimų. Toje ko-'mi, kad rankiniai kriaučiaį pri- 
voje jau buvo apie 18 darbi-;varyti jau prie liepto galo, 
.ninku areštuota, kiti paleisti Dirbtuvėje jie turi su maši-

(Tąsa iš 6-to pusi.)
darbo kainą, tai, savaime 

kontraktoriai 
tarp

Skaitykit ir Platinkit
“LAISVE

Tai geriausios lietuviškos knygos apie lytini gyvenimą. 
Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 
aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meilės slaptybes.

Knygoj “Patarimai Moterims” rašoma apie moterų lyties 
reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Knygos yra didelės, su paveikslais ir gražiai apdarytus.
Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, 

su prisiuntimu
Dabar perkantiems pridedame dovanoms po keletą įvairaus 

skaitymo knygelių.
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
jau senai niekur Aebegaunamos knygos, vardu “MEILĖS IŠSI
VYSTYMAS ŽMONĖSE.” Tai moksline knyga, aiškinanti, kaip 
pas žmones atsirado ir vystėsi meilė. Tai buvo vienatinė tokia 
knyga lietuvių kalboje. ’ Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiųsdami po $1.00.

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. BARKUS
Box 129, Gen. P. O. New York, N. Y

M. MENDLOWITZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

TEL., MIDWOOD 8-6261

(JAM

• S

p

;. :4!h! •ji-. ■ *|!ll

tžs pas

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
j 162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

NESIKANKINKn’ 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
' Kuogreičiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus į trumpą laika, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada im
kite tik po tris kartus į 
dieną. Viskas pagerės: jū
sų galva palengvės, skaus
mas pranyks ir jūs būsite 
atgal prie darbo su nauja 
energija. t»

Išpildykite kuponą šian
dien be atidėliojimų.

Įdėkite 35c pinigais ar 
stampomis, ir 25 tablctai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tės už vieną dolerį, *

• KUPONAS
Prisiųskite mąn. dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.
Vardas --------------------------
Adresas ________________
Miestas -------------------------

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

sampalą.

•$&&*<•-•> i*®!
? Vy-/ . r ZzLlž

Everything contained in the origmal edition 
Issued by International Publishers'

Usually $18.0(1

NOW $9.25 /

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from • •

“LAISVE” <
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y

IIHIWW :IVUMWi

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJ AŠ
Laisniuotas New Jersey 

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

ISIIIOI

J DOME!! AR ŽINAI?

VERGELIS IK L J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVE.

Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniškiausias šių dienų Įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams 
žius, 
cdats prieinama kaina, 
pat drabužius sulig užsal 
štai reikalingas siūtas 
kas kita, užeik pas mus

patarnavimą.
ir jaunikaičiams visokius' drabu- 

siūtų eilių, paltai, top coats ir over- 
Si u vaire taip 

kytnų. Jei Tam
ar overkotas ar

222 Manhattan Avenue
Kampas Maujer St. Brooklyn,

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

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

(MILTELIUS NUO ŠALČIO)
jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo I

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 9-1411

te 102 Grand Avenue 
'(Kampai1 Cltrmont Avenue) 
MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, žemiau pasirašęs 
man prisiųsti U-------
mais, kaip vartoti.

Vardas.
No____
Mieto lub

įsirašęs, 'siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit 
RBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody-

Street or Avenue 

, State

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo 
inimuose nuo senai su pasigerėjimu JOHN’S 
Cigarus bizniavoja. 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 viršminėtais vardais Cigarų. Ant pa
reikalavimo visur Amerikoje išsiuntinčjam 
per paštą. Adresuokit:

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

1



Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS

■ear;

PRAMOGOS

Trečiadienis, Kovo 4,

E

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

SVARBIOS PRAKALBOS 
BROOKLYNE

Šią pėtnyčią, kovo 6 d., Miller’s 
virš Grand Assembly, kampas Grand ir 

. Havemeyer Sts., 7:30 vai. vakare, 
drg. L. Pruseika, “Vilnies” redakto
rius iš Chicagos, sakys labai svarbią 
prakalbą apie bėgamus darbininkų 
reikalus. Visi hrooklyniečiai ir apie- 
linkės darbininkai privalo masėmis 
susirinkti, nes tokia proga retai ka
da. pasitaiko. -Prakalbas rengia L. 
D.S. 40 kuopa, A.L.D.L.D. 55 ir 185 
kuopos, L.D.S.A. 111 ir 132 kuopos. 
Įžanga veltui.

Kviečia Rengimo Komisija.

Telephone, Stagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla[Drg. L Prūseika 

Sakys Svarbšą Prakalbą 
Brooldyne, Pėtnyčioj

Mūsų judėjime senas vete
ranas, drg. L. Prūseika, “Vil
nies” redaktorius iš Chicagos, 
įvairiais reikalais atvažiavo 
keliom dienom Brooklynan ir 
sakys prakalbą šios pėtnyčios 
vakare, kovo 6 d., 7:30 vai., 

[Miller’s Grand Assembly sve
tainėje, kampas Grand ir Ha- 
I vemeyer Sts.

Prakalbos svarbios, ir drg. 
'Prūseika juk ne tankiai atva
žiuoja iš Chicagos į rytus. O 
klausimų yra be galo svarbių, 
kuriuos reikia greitai ir visa
pusiškai nušviesti. Prakalbas 
rengia A.L.D.L.D. 55 ir 185 
kuopos, L.D.S.A. 111 ir 132 
kuopos ir Liet. Darbininkų Su
sivienijimo 40 kuopa, ir nuo- 

j širdžiai kviečia ir ragina visus j 
' brooklyniečius ir apielinkės 

Šitie" darbiniu-• lietuvius darbininkus atsilan-

Visi Dalyvaukit 
Tarptautinės Darb. 
Motery Dienos Minėjime

Visi Brooklyno ir apielin- 
kės lietuviai darbininkai, da
lyvaukit Tarptautinės Darbi
ninkių Moterų Dienos minėji
me, kuris įvyks kovo .8 d., 
Grand Manor salėje, Brookly- 
ne, kai 2 v. p. p.

Bus geros moterys darb. j 
kalbėtojos; dainuos Aido Cho-i 
ras, vadovaujamas B. šaliniai-1 
tės. Bus ir daugiau paįvairi-į 
nimų. i

Walkeris Vakacijom 
Važiuos—-Darbininkai 
Gi Badauja

New Yorke yra apie
milionas bedarbių. Daugelis 
jų badauja. Kiti žudosi del 
bado. Treti almužnamis šiaip

• taip palaiko gyvybę. Akyre- 
gyj to, miesto majoras Walk
eris nebežino, kur praleisti sa
vo vakacijas. Jis važiuos kur 
tai visam mėnesiui į šiltus 
kraštus. Na, o kuomet bedar
biai nueina prie miesto rotu
šės reikalauti darbo arba duo
nos, tai majoras užleidžia po
liciją, kuri jiems ištaško buo
žėmis galvas.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

IŠRANDAVO.IIMAI 
iPASIRANDAVOJA 4 dideli kamba- j 
[ riai po No. 39 Maujer St., arti ;

subway, puikiai ištaisyti, lietuviai 
kaimynai. Randa $20.00. . Kreipki
tės po minėtu numeriu pas janitorių 
ant pirmo floro.

(-53-55)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Bykj 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite1

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y. •

New

Dar 257 Darbininkai 
Laukia Deportacijos

Pereitą pirmadienį į
Yorką ir vėl pribuvo traukinys 
su 257 darbininkais — svetur- 
gimiais darbininkais, — kurie 
paskirti trėmimui į įvairias fa
šistines salis. L.v.v- v«c*. 
kai yra surinkti iš visos eilės Jcvti. 
miestų ir nuskirti ištrėmimui,; Ateikite masėmis! I
vieni del nelegalaus įvažiavi-į 
mo į J. V., kiti—del nesveika-Ibuotojo apie vėliausių 
tos, treti 
piliečiai ir bedarbiai ir prašė 
iš kapitalistinių įstaigų almuž- 
nų. Mat, sulig buržuazinės 
doros, 1 
“visuomenės apsunki

Maistas ir visa tv; 
kinyj tokia bloga, ka 
jų jau sunkiai susirgo. Kiti 
Jjrga del išgąsčio, nes žino, 

ad nugabenti 
s, iš kur jie j 

kiai persekiojami.

Ateikite masėmis! Išgirski-
• i te nuomonę mūsų žymaus dar- 

i dienų j 
•todėl, kad yra ne [™otikius ir ko jie mokina.

Įžanga veltui.
Korespondentas.

toki darbinihkai yra i 30,000 Veteranu
- ’ ihimu 99 7

4įkn trau- Reikalauja Pinigy
acj apie 20 Kuomet kongres

atsi-

Studentai Jau
Atvyksta į Mokykla

Kovo 9 d. New Yorke 
darys mokykla, kurioj daly
vaus Įvairių darb. organizaci
jų išrinkti ir čion prisiųsti stu
dentai prisirengimui prie pa- 
sekmingesnio darbo revoliuci- 

iniam veikime. Iš visų šalies 
kampų atvyksta studentai. 
Kovo 7 d., vakare, Darbininkų 
Centre, bus suruoštas pasitiki
mo vakaras, kuriame dalyvaus 
studentai ir pašaliečiai—dar- 

! bininkai.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučerne, biznis geroj 

vietoj, apgyventa vokiečiais ir ai
riais, įdirbtas per ilgus metus. Biz
nis geras, bet kaina irgi neprasta. 
Norinti įgyti gera biznį, kreipkitės 
i “Laisvės” ofisą, gausit adresa.

(53-58)

j PAJIEŠKOJIMAI j

j PAJIEŠKAU pusbrolių Stasio ir An- Į 
tano Ivanauskų, Sundakų kaimo, j 

i Jczno parapijos. Turiu svarbų rei- [ 
kalą, meldžiu atsišaukti arba kas ži- : 

Raižys, 117 i 
Mass.

(52-53) į

PAJIEŠKAU gyvenimui draugo, ne- Į 
senesnio 50 metų. Geistina, kad [ 

turėtų nors $2,000 ir norėtų prisi-j 
dėti prie korporatyvio pelningo dar- 1 
bo. Meldžiu atsišaukti ir prisiųsti [ 
savo paveikslą, kurį ant pareikala
vimo grąžinsiu. R. B., 820—10th 
St., Waukegan, Ill. 49-54

PLATTNKIT 
“LAISVĘ”

be 
m a-

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas i

Šiuomi pranešu savo kostunil*- . 
riams, kad perkėliau savo studi- 5 
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St. stotis, Br

Atnaujina

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

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

senus ir krajavus

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. .ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

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

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

Tel., Dickens 2-1182

(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems 
skirtumo. Tolumas del 
nęs skirtumo nedaro. Ma-

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

[Dar Vienas Dangeiėžis
Greitu laiku New Yorke

manoma dar vieną dangorėžį ______________
statyti. Tai būtų namas, ku-Į PAJIEŠKAU apsivedimui gerai at-; 
riame gautų patalpa Mokslo ir I rodančio ir pasiturinčio vaikino,!

- kiiriq tar?e ’r Vietiniai galit j
Kulis pasimatyti ypatiškai. Atsiliepdami! 
num. laiškais, prisiųskit ir savo paveikslą. ' 

Daugiau informacijų suteiksiu laiš- l 
ku. S. K., 11351 Nagel St., Ham-' 
tramek, Mich 50-56

note, praneškit.—P.
Emerald St., Gardner,

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

1 [Industrijos Muzėjus,
esąs perleido (šiuo tarpu randasi po 

įstatymą, suteikiantį teisę pa-j220 E. 42nd St., New Yorke.
i ne-.saulinio karo veteranams rei- Tasai dangorėžis lėšuotų 

kirbinti nn«A iipm« 'žnrlptii ni-ImnJInn cmnnAAAAįad nugabenti į fašistines ša-j kalanti pusę jiems žadėtų pi
lis, iš kur jie pabėgo, bus sun- nigų, tai tik vienam New Yor- 
kiai persekiojami. Tame skai- ke jau 30,000 veteranų — 
čiuje randasi daug moterų su daugiausiai bedarbių—išpildė 
vaikais. aplikacijas. Kaip žinoma, tuo-

Visi kol-kas sutalpinti Aša- jau po karui kongresas nutarė 
rų Salos (Ellis Island) namuo-jduoti tam tikrus bonus visiem 
se. Laukia laivo. .buvusiems kareiviams sulyg jų

mažiau $10,000,000.

New Yorko Žinios
Iš A.P.L.A. 49-tos Kuopos 
Susirinkimo

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
Telephone, Stagg 2-4409

.buvusiems kareiviams sulyg jų 
į ilgumo laiko tarnavimo armi- 
įjoj ir dalyvavimo kare. Tie 
ibonai turėjo būti išmokėti 
daug vėliau. Kadangi dabar 
siaučia didelė bedarbė, tai ve
teranai ir pareikalavo jiems 
išmokėti tuos bonus dabar, 
tuojau. Kongresas, prieš prez. 
Hooverio norą, perleido įstaty- 

įmą ir todėl dabar visi pasau- 
Į linio karo kareiviai gali rei- 

paskolos,” kuri 
.duodama puse tos sumos, ko- 

atitaisysiąs tą žalą ir kovosiąs i kia jiem priklauso sulig bonu-

Draugas Yokinen— 
Suareštuotas

Finas komunistas — Augus
tas Yokinen — tapo suareš
tuotas ir paimtas į imigracijos 
“globą.” Tai tas pats drau
gas, kuris pereitą sekmadienį 
buvo' teisiamas del baltojo šo
vinizmo ir kuris prieš tūkstan-įkalanti t. v. 
tinę minią darbininkų pareiškė Į

A RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
Ant visokiu kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 

‘krikštynoms ir pasivažinėjimams

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

416

<

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

Sekmadienį, 1-mą d. kovo, 
įvyko minimos kuopos susirin-1 
kimas. Narių dalyvavo, kaip i 
paprastai, vidutiniai. Prisira
šė vienas naujas narys, jaunas 
vaikinas Nebara. Iš komiteto j 
ir komisijų raportų sužinota, 
kad darbas .varomas pirmyn. 

Jdomus raportas buvo 
I Gendvilos 
darbuotės, 
pažymėjo

i mos įstaigos darbus.
I jo taip pat, kad New Yorko 
lietuvių organizacijos neima 
aktyvo, išskiriant A.P.L.A. ir 
A.L.D.L.D. kuopos atstovų ir, 
kad ruošiama demonstracija, 
tik nepastebėjau, kokią dieną, 
ir kad Brooklyno lietuvių or
ganizacijos turės atskirai vien 
lietuvių grupę, bet New Yor- 

įko lietuviai priskirti bendrai 
i dalyvaut prie rusų ir ukrai- 
'• mečių. Išrinktas dar vienas at- 
|stovas lankyt posėdžius Atei
vių Gynimo Tarybos. Pamokė- 
;ta duoklės už visus metus $12.

Balsuota centro valdyba ir 
(padarytas tarimas kreiptis 
prie A.P.L.A. 22-ros kuopos, 

! kviečiant prie bendro parengi
amo vasaros laiku. Ligonių 
[randasi šiuom tarpu du.

Dz. Rep.

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
SU.a

I PIETUSGAMINAME IR

namie prie geros

t

Duonos—Duoneles—Skaniausios«t

*■

38-42 Stagg Street
i atidarė lokalo

Q

t

Rengėjai.

imi

s

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

pa 
‘vi

Pas 
taip

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadinės stalo.

kameroj te 
asmenų, 
Tai esą

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

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

VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

drg. 
š Ateivių Gynimo 

Savo raporte jis 
pasibriežtus mini- 

Pažyme-

J. LeVANDA
(Levandauskas)

mus pietūs ne taip kaip 
kaip

I die-
Maspe-

TEL„ STAGG 2-0783

Geresnio Pasirinkimo Pusryčiu Nerasite Niekur
Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 

Gausite šviežių

ros. Pradžia 5-tą vai. po pie
tų.

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

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

jie dabar yra gaudomi. Gor- 
doniūtė yra divorsuota. Jos 
buvusia vyras sakoma visuo
met į ją ateinešdavęs labai 
žiauriai. Dabar jis suimtas.

r. LAUKUS,Fotografas 
;< Bed for

T*l. ■.
i ■ *. * * • y , a ‘ *

Geriausia Studija Hi/oąktype:,, Aleikt' pcrųtikrinltuž lygybę visų rasių darbinin
kų ir už bendruosius jų reika
lus.

Valdžia nori jį išdeportuoti 
j fašistinę Finlandiją.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas rūpinasi Yokineno 
išgelbėjimu.

Ketvirtadienį Susirinkimas
I D.S. 1-mos Kuopos

♦

r Sekamą ketvirtadienį (kovo 
d.), Laisvės salėje, įvyks su-į 
sirinkimas Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 1-mosios

Sako, Visai Nedaug 
Yra “Mirties Kameroj”

Buržuazinė spauda paskel
bė, kad šiuo tarpu Sing Sing 
kalėjimo mirties 
siranda tik 10 
smerktųjų mirti, 
siškai nedaug.”

“Audra Giedroj”
Ir Šokiai

Sekmadienį,' kovo 8-tą

GRABORIUS
(Undertaker)

kuopos. Visi nariai ir narės, ną, Lenkų svetainėj, 
būtinai dalyvaukit. Kurie dar the, Maspetho darbininkiškos | 
nepasimokėjot mokesčių—pa-,organizacijos sulos labai juo-; 
simokėkit. Taipgi atsiveskit!kingą trijų veiksmų komediją! 
naujų narių į organizaciją.

J. Kairys, Sekr.
[“Audra Giedroje.” [i* i i • ir • v.

Šiame veikalėlyj perstatoma; Js Amalgameitij Knauciy 
[Petrograde gyvenančio Kupė-[c 1 •; Siicirinkimn 
[čio šeimoje įvykis. Vieną k ar- ’ ĮKLIJOS <dUSinnKlIP.O 
tą Kupetis išvažiuoja ant va-i Vasario 27 d. įvyko Amal- 
kacijų, o žmona su 19 metu gameitų kriaučių 54-to sky- 
duktere pasilieka namie. K»- rankinių darbininkų sek-
pečiui bebūnant vakacijose, jo susirinkimas, kurį, kaip
duktė, visai nedavus žinios, ipaprastai, atidarė lokalo 
apsiveda. Kupetis pargrįžęs pirmininkas B. Jokubonis.

Jos Dienynas Pranašavo 
Užmušimą

Pasmaugtos Vivian Gordo- 
niOtės dienynas ; pranašavo, 
kad ją nužudys. Kol-kas ne
skelbiama tų asmenų, kurie j iš vakacijų, klausia tarno, ari 
grūmojo jai mirtimi, tačiaus kas buvo atsilankęs.

VARPO VALGYKLA ‘ g
treet Brooklyn, N. Y. ® VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Šaukia Darbininkus 
Kovoti už Yokmeną

Lyga Kovai už Negrų Teises 
išleido pareiškimą, šaukiantį 
visus juodveidžius ir baltvei- 
džius darbininkus kovoti už 
laisvę draugo Augusto Yoki
neno, fino darbininko, kurį 
imigracijos viršininkai rengia
si išdeportuoti. Atsišaukime 
nurodoma, kad Yokinen suim
tas tik todėl, kad jis pasižadė
jo kovoti prieš baltuosius šo
vinistus, už vienybę darbinin
kų klasės kovoje prieš badą ir 
skurdą.

Tai buvo pirmas tos rūšies 
...... Tarnas susirinkimas. * Toliaus seks 

atsako? kacf lankėsi koks tai 'opereiterių (mašininių) ir pro- 
vyras (gi tas vyras tai buvo įninku susirinkimai. Tų susi- 
Kupečio žentas). Kupetis pa-;rinkimų tikslas yra išrinkti iš 
manė, kad tai buvo jo moters kiekvienos darbininkų sekcijos 
mylimasis. Ir iš to iškyla di-! komisijas. Visų gi trijų sek- 
džiausia audra. Juoko tiek U M komisijos turės ateman- 
daug, kad, jei norėtum viską čiam sezonui nuskirti darbo 
aprašyt, tai netilptu nei ant kainas nuo kavalko, kiek dar- 
jaučio skūros. . Tą taip juo- bininkas turės gauti už tam 
kingą komediją matysite atei- tikrą darbą; taip pat nustaty- 
nantį sekmadienį. Taipgi bus.ti, kad vienoj dirbtuvėje už 
ir šokiai prie puikios orkest-jtą jau darbą būtų mokama

NAUJAUSIOS MADOS '

Rusiška PIRTIS Turkiška Sials vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sūmaiSyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
nringae, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina...................................  60e, per paltą C5c

Taksai už Nuosavybę
Bus Augštesni

Miesto aldermanų taryba 
nustatė gyventojam nuosavy
bės taksus 1981 metams. Jie 
bus: $2.57 už $100. Tai aug
štesni, negu pereitais metais.

lygiai tiek pat, kaip ir kitoje. 
Kitas, turbūt, svarbiausias da
lykas—tai siuvimo kontrakto- 
rius suvaldyt taip, kad vienas 
negalėtų iš firmų išimti darbus 
pigiau, negu kitas, kur palie
čiama darbininkų algos. O 
jeigu vienas ir kitas kontrak- 
torius turės mokėti darbinin
kui už tą patį kavalką vieno-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 5«ę

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžęris 

Naujai, perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas sa 
šviežiu vandeniu. Lapuotas vantos veltui!
MOTERIMS PANEMUAIŠ IR UTARNtNĘAIIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai, vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didėlis, oringak miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriaubiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas? Pulaski K-1G9OZ

KELRODIS: B. M. T. elev»meriu; iHipt ant Flushing Avė. stoties; 
B. M. T siihway^—iilipt ant Montros** Avė. stoties; visais 

Broadwux torais—išlipt ant Flushing Ava.

Kundroto aptieka yra did
Mee specialistai sutaisyti
nam, kad sudėtines Kų receptų dalys, gydytoju užsa

kymu, yra naujos, ros ir geriausios

šia ir seniausia vaistine, 
aktarq receptus, ir užtikti-
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taip pat turime žolių ir gerą sandėli gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
*♦

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

Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greennnmt O-2017-2360-35U

Iškirptai ii skelbimą Ir Drtsiasfcit kurtu au ulaakymu.




