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Fašistai Džiaugiasi. 
Pyksta už Prilyginimą. 
Nesąmoningi Fašistų

Rėmėjai.
Pirma Gegužės ir Amal- 

gameitai.
Rašo Dimas Benamis

Fašistų lapas “ T ė v y n ė ” ' 
džiaugiasi, kad Amerikos kapi
talistai reikalauja išdeportuot 
komunistus. N r. 10 fašistai 
vapaiioja, kad, esą, komunistų 
šėlimas įgrįso ir. valdžiai ir gy
ventojams, todėl 52 organizaci
jos savo rezoliucijoj reikalauja i 
išdeportuot juos!

Gal būt ir fašistai iš S.L.A. > 
prisidėjo prie tokio reikalavi-i 
mo, nes organizacijų vardai ne-į 
minimi. Bet visgi pasirodo,; 
kad tų reikalautojų visai rna-. 
žai tėra. Jeigu šalyj randasi j 
virš šimto milionų gyventojų, 
tai ir organizacijų turėtų būt 
daug: mažiausia keli šimtai 
tūkstančiu. Vien tik komunis
tai ir jiems pritarianti turi 
įvairių ir reikšmingų organiza
cijų kelioliką šimtų.

r

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

BUDELIAI NUŽUDĖ DRAUGUS CODER IR HURST
Reakcionieriai Bando 
Sulaužyt Streiką

Federa- 
Green.

SHELTON, Conn. — 
Čionai pribuvo valdžios ir 
bosų agentė tula Anna 
Weinstock, kad sulaužyt 
audėjų streiką. Ją remia 
Ameril 
ei jos p
Išleistas lapelis, kurį pa
sirašo Green ir kuriame 
audėjai raginami “vyti 
laukan Nacionalę Audėjų 
Darbininkų Uniją.” Bet 
streikieriai tiek pasipikti
no šituo streiklaužišku 
Greeno žygiu, jog tą la
pelį suplėšė ir paleido 
ant vėjo.

Audėjai laikosi vieny
bės ir ketina nepasiduoti 
bosam.

Fašistai iš “Tėvynės” sako, 
kad esą neleistinas dalykas ly
ginti “užsitarnavusius” žmones 
su žmogžudžiu pralotu Olšaus
ku. Mat, socialfašistu “Nau-' 
įienose” kas tai sutalpino į 
krūvą Smetoną, Voldemarą,' 
pralotą Olšauską, Geguži, Jur- 
geliutę, Žuką, Devenj.

Kas nežino apie Smetonos 
žmogžudystes, tas tur būt nie-i 
ko nežino. Kieno gi įsakymu, 
jei ne Smetonos, buvo sušaudy
ti Lietuvos darbininku klasės 
vadai? Iš lietuvių darbininkų 
atminties niekuomet neišdils 
tie Smetonos kruvini darbai.

Jeigu randasi žmonių, kurie 
užgiria Smetonos, Olšausko 
kruvinus darbus ir gina tą val
džią, kurios prišakyj stovi Sme
tona, tai kitur niekur jų nega
lima priskaityt, kaip tik prie 
tos pačios šaikos. 

v — .o 
teisybei, irgi priklauso prie i 
tos pačios kategorijos, nes jų! 
sėbrai Vokietijoj ir Austrijoj 
tuo žvilgsniu atsižymėjo neblo- pareikalavo, 
giau. Kas nežino apie nužudy- būtų palillOSUOti 
mą pasaulinio revoliucinio pro-, Imperial Valley darbininkų 
tetariate vadų: K. Liebknech-;organizatoriai.' 
to ir Rožės Luxemburg? O kad 
tais žmogžudžiais buvo ne kas 
kitas, kaip socialistų partijos ir 
kapitalistines valdžios vadai, 
irgi viso pasaulio darbininkai ;• 
apie tai* žino. Naujienos gi 
yra tų kruvinų darbų užtarėjos, 
o Grigaitis jų garbintojas.

RENGKITES PRIE KOVO 28 DIENOS 
DEMONSTRACIJŲ PRIEŠ DEPOR

TAVIMUS IR AREŠTUS
Apart Nacionalio Komite

to delei Gynimo Ateivių, 
(prie demonstracijų kovo 28 
jd. dedasi dar Lyga Kovos 
'už Negrų Teises ir Tarp- 
• tautinis Darbininkų Apsigy
nimas. Gi Komunistų Par- 
itija, kaip visose kampani
jose, taip šioje, stovi prie- 
išakyj. Vadinasi, visos revo
liucinės spėkos suvienija
mos demonstracijoms prieš 
deportavimus ir terorą, 
kuris dabar siaučia Ameri-

Kovo 28 d. bus svarbi die
na ypatingai ateiviams dar
bininkams. Dar niekados 
pirmiau valdžia nepuolė50 Delegatų Reikalavo j— ------ - I
Sovietų Darbininkai Ne 
Tik Nesibijo, Bet Reika

lauja Tyrinėjimo

taip žiauriai ateivių, kaip 
dabar. Areštai, persekioji
mai, deportavimai ir tt. 
įvyksta kasdien. Visai eilei 
geriausių draugų, kurie sto
vi ateivių darbininkų orga
nizacijų priešakyje, grūmo
dama išdeportavimu.

Tiktai masių protestas 
sulaikys valdžios užsimoji
mus. Tiktai ateiviu ir čia- 
gimių, baltveidžių ir juod- 
veidžių klasinė vienybė pa
stos kelią deportavimui ir 
terorui.

Rengkites prie kovo 28 d. 
demonstracijų! Protestuo
kite prieš revoliucinių atei
vių deportavimą!

Kaliniy Paliuosavirao

FRESNO, Calif.— Kovo 
10 d. čionai laikė posėdžius 
Ketvirto Valstijos Distrikto

taip, tai .socialistai, po Apeliacijų Teismas. Į susi- icjwrtni ivm nvn l/loncn x
rinkimą pribuvo darbininkų 
organizacijų 50 delegatų ir 

kad tuojaus 
astuoni

Susitvėrus Darbininkų Susi
vienijimui, dar dalis darbinin
kų, kurie vedė kovą arba rėmė 

tįą prieš fašistus, pasiliko su 
jais. Ir pasiliko ten, kaip jie 
sako, todėl, kad per daug me
tų yra sumokėję fašistams daug 
pinigų.

Him... taip tai taip. Bet, 
ar jie tikisi jau daugiau pini
gų tiems fašistams nebemokei?

Valstijos prokuroras vi
saip išniekino darbininkų 
organizacijas, kurios pri
siuntė delegatus ir pareiš
kė, kad priklausymas prie 
Komunistų Partijos bei 
Darbo Unijų Vienybės Ly- 

nusidėjimą 
sindikaliz-

MASKVA.-— Kapitalisti
ne spauda ir įstaigos, ypa
tingai Jungtinėse Valstijo
se, pradėjo rėkti apie blo
gas sąlygas SSSR darbinin
kų. Sovietų darbininkai iš 
Elektrozavod pareiškė, kad 
jie ne tiktai nesibijo, idant 
būtų tyrinėjama SSSR dar
bininkų padėtis (nes jie ge
rai žino, kad jų padėtis yra 
daug geresnė, kaip kad bu
vo pirm karo), bet sako, 
kad turėtų būti tarptautinė 
tyrinėjimo komisija, kuri 

I ištirtų ir kapitalistinėse ša-

Francijos Revoliucinės 
Unijos Smarkiai Auga

PARYŽIUS.^ Francijos 
Revoliucinių Darbo. Unijų 
Federacija žyrpiąi tvirtėja. 
Tik vienam Paryžiaus dis- 
trikte per vasario mėnesį 
Federacija paaugo 1,800 
nariais. Mieste Course tik 
per vieną savaitę 250 audė
jų streikierių įstojo į revo
liucinę Audėjų Darbininkų 
Uniją.

Tai Toks Renegatu
Kelias

Vokietijos Komunistų 
Partija išmetė iš savo tarpo 
kelis desėtkus elementu, ku- 
rie atsisakė veikti, teisinda-

gos reiškia 
prieš kriminalio 
mo įstatymą.

Teismas išneš savo nuo-!lyse darbininkų padėtį. Tu- miesi, kad veikimas pasta- 
sprendį tik už 20 dienų. I retų ištirti darbininkų jsąly- to pavojun jų darbus, ku

riai Žemės Ūkio Darbiniu- Čhinijoj, Sirijoj, Aigipte, taigose, 
kų Industrinės Lygos. Pen- Palestinoje ir kitur. Taipgi 
ki iš jų nuteisti kalėti nuo turėtų ištirti padėtį Jungti- 
“3 iki 42 metų,” o trys— nių Valstijų ir Kanados mi- 
nuo “2 iki 28 metų.”

sprendį tik už 20 dienų.
Nuteisti draugai yra na-;gas ir algas: Indijoj, Indo- riuos jie turėjo miesto įs-

ku

Bedarbiu Didelės 
Demonstracijos Austrijoje

VIENA.—Austrijos so
stinėje Vienoje atsibuvo 
didelės bedarbiu demon
stracijos, Ring gatve 
maršavo iki 10,000 bedar
bių linkui Freiheits Platz 
ir ten laikė masinį susi
rinkimą. Kada bedarbiai 
grįžo atgfrl^ tai prie jų 
prisidėjo daug darbinin
kų, kurie ėjo namo baigę 
savo darbą. Įvyko susi
rėmimų su policija.

Įvyko ir kitur demon
stracijų, kaip Klagen- 
furthe, kur demonstravo 
iki 1,700 bedarbių. Čia 
juos užpuolė policija, 3 
darbininkai sužeisti ir 15 
areštuota. Demonstraci
joms vadovavo komunis
tai.

Kaip Imperialistai
Puola Chinijos

Raudonarmiečius

BOSU IR VALDŽIOS KRUVINI DARBAI 
PRIEŠ BEDARBIUS; DARBININKU 
KLASE TURI ATMUŠ! ŠI TERORĄ

Amerikos Proletariatas Turi Padaryti Galą Žudymui Savo 
Vadų; Šita Nauja Valdžios ir Bosų Žmogžudystė Turėtą 
Išbudinti iš Miego Kiekvieną Darbininką

nuko balsas turi nuskambė
ti po visą plačią Ameriką.

DALLAS, Texas.— Chu
liganų gauja- nulinčiavo, 
brutaiiškai nužudė draugus Tai balsas,-šaukiantis atmo-

Coder ir Lewisjnijimo budeliams, kurie be 
kuriuos kovo 5 d. jokios atodairos, žudo dar- 

atidavė žmogžu- bininkų vadus. 
Tai šiurpuliais ve-Į Pasklydus

Charles 
Hurst,

žiniai apiedžiams.
riantis valdžios ir bosų žy- draugų Coder ir Hurst nu
gis. žudymą, didžiausias sujudi-

rn._ i____ . v___  ____ v jmas kilo Texas valstijos
(darbininkuose. Ir tie, kurie 
dar tikėjo, kad geruoju iš 
valdžios ir bosų bus galima 
ką nors laimėti bedarbiams, 
dabar pamatė darbininkų 
priešų kruvinus darbus. 
Vieton maisto ir prieglau
dos bedarbiams, tai terori
zuoja ir žudo juos.

Stokite į bedarbių tary
bas 1

Remkite Darbo Unijų

Amalgameitų (kompaničnos) 
unijos organe “Advance” 6 d. 
kovo sekretorius Joseph Schlos- 
sber rašo, kad reikia švęst tGe
gužinė Diena. Tai gerai, bet 
kalbėdamas apie pasaulinę be
darbę, nei neprisimena apie tai, 
jog Sovietų Sąjungoj bedarbė 
panaikinta visai. Tur būt jam, 
taip kaip ir visiems kitiems 
darbininkų klasės išdavikams, 
apie tai da “nežinoma”?

i Nežiūrint, kad jis ir prisi
mena, jog Amerikos darbinin
kai nuo 1893 metų da nėra tiek 
daug kentėję nuo bedarbės, vie- 

* nok nieko nesako, jog darbi n in-

Tie draugai buvo suaręs-į 
tuoti vasario 25, laike be
darbių demonstracijos. Juos 
suareštavo kaipo bedarbių 
vadus. Teisme jie pasakė 
prakalbas už baltveidžių ir 
juodveidžių vienybę. Pas
kui policija stačiai atidavė 
juos gaujai linčiuotojų, ku
rie juos išvežė į laukus ir 
sumėsinejo.

Darbo Unijų Vienybės
Lyga aplaikė laišką nuo J Vienybės Lygą! 
Kursto tėvo, kuris šaukia 
visus Amerikos darbiniu- Partijos vėliava! 
kus kovon prieš šituos bosų 
kruvinus darbus.

SHANGHAI.— Yangtse 
upe važinėja Anglijos, Ja
ponijos ir Jungtinių Valsti
jų imperialistų karo laivai. 
Japonijos ir Anglijos nai
kintojai kaip tik pamato 
raudoną vėliavą, tuojaus ir 
atidengia iš savo kanuolių 
ugnį. Jungtinių Valstijų 
smaugikai sako, kad jie tik 
tada šaudo, kada Į juos 
šaudo ir paduoda, kad per 
7 mėnesius J. V. naikinto
jai bombardavo raudonar
miečius 30 kartų, ginkluoti 
prekiniai laivai bombarda
vo per tą laiką 60 kartų ir 
kiti prekiniai laivai 12 kar
tų. Tai, kaip matome, per 
7 mėnesius vien Jungtinių 
Valstijų laivai bombardavo 
102 kartus, pagal jų paeiti 
prisipažinimą.. Dar veikia 
ir kraugerio Chiang Kai- 
sheko laivai. Bet jie tik ta
da pribūna, kada užsienio 
imperialistai jau nuveja 
nuo upės raudonarmiečius. 
Yangtse tipe laivai plaukio
ja ant kokių 700 mylių ; 
Chinijos gilumą.

Glauskitės po Komunistų

Kovokime organizuotai. 
Šitas se- Atsisakykite badauti!

100 Badaujančių Mai-(Užginčija Apie 
nierių Reikalauja

Pragyvenimo
Mainymą Politikos 
Linkui Sov. Sąjungos

WASHINGTON.—Su paPOMEROY, Ohio.— šim
tas išbadėjusių mainierių skelbimu, kad valdžia nuta- 
iš Pity atmaršavo septynias r.ė ištirti visą Sovietų Są- 
mylias. į Pomeroy miestelį (jungos klausimo problemą 
ir įteikė teisėjui F. W. lįš pat panagių, buvo pa- 
Crown’ui reikalavimą, kad' 
jiems būtų tuojaus išduo
tas maistas ir kiti reikme
nys, nes jie ir jų šeimynos' 
miršta badu. Tai tau ir Į 
“laiminga ir laisva” Ameri
ka: milionai darbininkų 
miršta badu, kada parazitii 
klasė nežino, kaip lėbauti, 
besimaudydama turtuose.

sklidę gandai, jog Amerika 
besirengianti pripažinti So
vietų valdžią. Bet dabar 
valdžia pareiškia, kad tuo- - 
se ganduose nėra teisybės, 
kad Amerika nemano So
vietų valdžios pripažinti. 
Taigi, tyrinėjimas bus grei
čiausia geresniam prisiren
gimui prie karo prieš So
vietus.

Suprantama, to
kiais pasiteisinimais Komu
nistų Partijos nepatenkinsi, 
nes tai kovos ir veikimo 
partija, kurioje nėra vietos 
tiems, kurie nori tik žo
džiais būti “revoliucionie- 

. riais.”
Dabar gi socialfašistu 

i 30 
vardų tų elementų, kad jie 
prašo, ridant jie būtų priim
ti i 'Socialdemokratu Parti
ją. Suprantama, jie ten 
gaus vietą. • Tai renegatų 
kelias: nuo klasių kovos 
partijos linkui darbininkų 
išdavikų. Neliuosa ir Jung
tinių Valstijų. Komunistų 
Partija nuo tokių įvykių. 
Įvairūs prisišlieję elemen
tai prašalinami ir paskui jie 
plusta ir bjaurioj a- komu
nistinį judėjimą ir draugus, 
kurie dirba del darbininku 
klasės pasiliuosavimo.

lionų bedarbių, kurie randa 
prieglaudą gatvėje, arkli- 

I įlinkuose ir pigiose nakvy
nių užeigose ir barakuose. 
į SSSR darbininkai žino, kad 
milionai bedarbių turtin- ^Vorwaerts” paskelbė 
giausioje kapitalizmo saly- 

¥u’ je, Jungtinėse Valstijose 
kiek i badauja ir šimtai kasdien 

! miršta de! nusilpnėjimo'i įr 
kad dabartiniu laiku ;nuo pgu, a£ju toms .pasibai-

5,000,000 Bedarbių 
Vokietijoje

Vokietijoje specialis 
ras apskaitliavimui, 
dabar yra bedarbių, paskel-( 
bė, ! 
yra. net 4,991,000 bedarbių sėtinoms : gyvenimo1 

Parodo, gorus.

i Badaujantis Bedarbis Mirė 
Gelbėdamas Kitą Baduolį

užsiregistravusių.
kad nuo sausio 31 dienos 

i bedarbių skaičius paaugo 
lant 106,000. Ir dabar daug 

kai turėtų reikalaut iš darbda-' fabrikų užsidarinėja ir Rie
vių pragyvenimo. Mat, tas bū-(ta tūkstančiais darbininkus 
tų priešinga kapitalistų klasės 
reikalams. Gi Amalgameitų 
unijos vadų politika yra tame, 
kad padėt darbdaviams stumt 
darbininkus gilyn į skurdą, 
kasdieniniais darbininkų algų 
kapojimais, darbo valandų ligi
nimais ir darbininkų iš dirb
tuvių mėtymais.

laukan. Dabartiniu laiku 
bus ddugiau, kaip penki mi- 
lionai bedarbių.

■sąjy-
Bostonas ir Apielinkė 
Pranešimas Bedarbiam

Nicaraguos Sukilėliai 
Skelbia Laimėjimus

kurias šaukia Komunistų Par
tija ir Darbo Unijų Vienybės 
Lyga. Tiktai sudarant bendrą

MEXICO CITY.— čionai 
gaunami raportai iš Nica
raguos sako, kad Sandino 
ir jo pasekėjai turi didelių 
laimėjimų kovoje už šalies 
nepriklausomybę nuo Ame- 

Sandi-darbininkai iš Amalgameitų ‘ Carito’ mHu “ adų I nk°S ,imP,eml?StU-
unijos, apgynimui savo reikalų 'tiktai atmetant tų vadų šunuo- J1? Sak°’ kad.J0 arnuia Pen' 
privalo siųst delegatus j prisi- degiavimų kapitalistams, darbi- kl.uose susikirtimuose SU- 
rengimo Pirmajai Gegužės kon- n inkai pajėgs iškovot sau ge- pliekė Amerikos jūrininkus 
ferencijas visuose miestuose, resnj pragyvenimą. ' Kr valdžios kareivius.

- // J. u

su-

NEW DELHI, Indija. 
Bėgyje pastarųjų dešimties 
metų Indijos gyventojų 
skaičius paaugo ant 30,000,- 
000, arba <21 nttoš. Tai iš- 
tikrųjų nepaprastas paau
gamas.

SO. BOSTON, Mass. — 
šeštadienį, kovo 14 d., po 
numeriu 376 Broadway, yra 
šaukiamas svarbus 'bedar
bių susirinkimas. Susirin
kimas prasidės 3 valandą 
po pietų. Jį šaukia Bedar
bių Taryba.

Draugai bedarbiai ir be
darbės! Dalyvaukite šiame 
susirinkime. Laukti nebe
galima: reikia organizuotis 
ii- kovoti prieš bedarbę ir 
alkį. Tiktai organizuoto
mis spėkomis priversime 
valdžią maitinti bedarbius.

B. T. Korespond.

ATLANTA.— Kovo 10 d. 
bedarbis Henderson, 53 me
tų amžiaus, nevalgęs kelias 
dienas, pamatė, kad gatvėje 
darbininkas sukrito. Priė
jo jis ir bandė nelaimingąjį 
prikelti, bet tuo tarpu pats 
krito ir mir ėant vietos—

Nankingo Valdžia
Neįsileisianli Sovietų Žibalo

.SHANGHAI. — Chiang 
Kai-shekas irgi rėkia apie 
Sovietų ‘“dumpings”. Nan
kingo valdžia pareiškė, kad 
ji neįsileis Sovietų žibalo 
Chinijon. O skelbiama, kad

mirė iš .bado ir nuovargio. į net 3,000,000 galionų So-

Francijos Darbininkam 
Grūmoja Algų Kapojimu

(vietų žibalo žadama atga
benti į Chiniją.

Paryžiuje Užsidarė 
Dar Trys Bankai

PARYŽIUS.— Francijos 
finansinė struktūra serga.

PARYŽIUS.— Išnaudoto
jai tariasi kirsti uostų dar
bininkams ir žvejams al
gas. Tas kirtimas palies 
iki 200,000 darbininkų. Re
voliucinės unijos rengiasi šiomis dienomis dar trys 
kovoti, nepasiduoti išnau- bankai uždarė duris, nuneš- 
dotojų užmanymams. darni daug milionų frankų.darni daug milionų frankų.
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Tiesioginiai Žudymai Mūšy Kovotojų
Vis tankiau pradeda Amerikos buržuazija tiesioginiai 

žudyti bedarbių ir dirbančiųjų kovotojus. Tai naujas 
kapitalizmo atsakymas į kairėj antį darbo žmonių judė
jimą šioj šalyj; o naujausiomis amerikinės reakcijos au
kotais yra Charles Coder ir Lewis Hurst, vadai vasario 
25'd. bedarbių demonstracijos, Dalias mieste, Texas vals
tijoj.

■Coder ir Hurst buvo areštuoti, ir pradėta prisieku
siųjų teismo “tyrinėjimas,” bet pasirodo, kad “tyrinėji
mo” ceremonija buvo daroma tik tuo tikslu, kad duot 
progą buržuazijos sutaisytai juodašimčių govėdai pasi
grobt Coderį ir Kurstą ir nužudyf juodu. Ši dviguba 
žmogžudystė atlikta su valdžios ir policijos žinia. Tą 
žygį, suprantama, užgirs ir fašistiniai vadai Amerikos 
Darbo Federacijos, nes ir jie patys tokiais darbais, užsii
ma. Juk tai Federacijos lyderių užsiundyta šaika pas
kutiniu taiku išsprogdino namą, kur gyveno Birmingha- 
me, Ala., kairiųjų unijų organizatorius, kuris tuo būdu 
ir liko užmuštas.

O negrų darbininkų per du pirmutinius šių metų mė
nesius nulynčiuota jau 8; pereitais metais buvo jų iškar
ta, gyvų sudeginta ir kitaip nugalabinta 43, visuose 
Jungtinių Valstijų kampose.

Ateivius darbininkus ir bedarbius, dalyvius streikų, 
demonstracijų ir abelnai kairiojo judėjimo, šimtais areš
tuoja ir skiria slaptam deportavimui; pasisakantiems už 
baltųjų vienybę su negrais t^ripo pat deportavimas. Ko
munistiniams darbuotojams, Organizuojantiems baltuo
sius ir negrus darbininkus į vienas bendras revoliucines 
darbo unijas pietinėse valstijose—kalėjimas po 10 iki 20 : 
metų. Tuo pačiu taiku deginimo laužai ir lynčinio kori
mo virvė visiems iš viršaus nužudytiems veikėjams be
darbių ir dirbančiųjų, stojančių į pirmąsias kovos eiles; 
ir jau nebežiūrima, ar tai būtų juodas ar baltas, ateivis : 
ar tikras amerikonas.
dažniau daros sykiu ir teisėjais ir mirties nuosprendžio 
vykintojais. Pačiame New Yorko valstijos seime juk 
‘♦tvarkos sargai” buožėmis taip primušė vieną iš alka
nųjų maršavimo delegatų, pasaulio karo ex-kareivį, kad 
po kelių dienų jis mirė. ‘

Amerikos buržuazija mato, kaip platėja ir smarkėja 
milionų bedarbių ir dirbančiųjų nerimavimai,» demon
straciniai išstojimai, alkanųjų maršavimai ir dėjimasis 
į kairiąsias unijas, kaip darbininkų atsakymas į bedar
bę, į uždarbių kapojimus ir kaip mobilizavimasis masi
nės kovos už bedarbių apdraudą. Amerikos valdonams 
yra žinomi ir buvusio Anglijos ministerio pirmininko 
Lloyd George pareiškimai, kad jeigu Anglijoj nebūtų 
mokama bedarbės apdraudos pensijos, tai jau būtų ten 
įvykusi revoliucija. Tačiau Jungtinių Valstijų viešpa
taujanti klasė tikisi tokiam pavojui išanksto galvą nu
kirsti; per kruvinąjį terorą ir visokeriopą kitokį smur
tą prieš kovojančius bedarbius ir darbininkus parblokšti 
ir sutrempti jų judėjimą. Nors, kaip vienas Amerikos 
senatoribs pasakė, jau dabar badu miršta po 1,000 be
darbių kasdien šioje turtingiausioje šalyje; bet ameri
kiniams kapitalistams tai yra nusispjautinas dalykas: 
jęigu pasidarė perdaug bedarbių, tegul juos griebia ma
ras; o su likusiais Wall Stryto kapitalas ir jo centralinis 
komitetas su Hooveriu priešakyje Washingtone stengsis 
Apsidirbti tiesioginiais teroro veiksmais.

Bet visai kitaip mano bedarbių ir dirbančiųjų milio- 
nai, kurių kovų priekyje stovi Komunistų Partija ir 
Darbo Unijų Vienybės Lyga. Jie pasiryžę ne mirti ir 
ne duotis'buržuazijai juos išžudyti; jie pasirengę stot į 
vis griežtesnes masines kovas už bedarbių ir dirbančiųjų 
tuojautinius reikalus ir dėtis į eiles tų, kurie ruošia ir 

• miklina proletariatą būsimoms batalijoms, kad patį ka
pitalizmą nugriauti.

Policija ir valstijos kazokai vis

Kova Prieš Deportavimą
Pastaruoju laiku padidė

jo deportavimas svetimša
lių darbininkų, šimtai dar
bininkų išdeportuojama iš 
Jungtinių Valstijų kiekvie
ną mėnesį. .Nekuriems iš- 
depprtuo j amigps darbinin
kams gręsia mirtis tose ša
lyse, kur viešpatauja fašis
tinis teroras, kaip tai Itali
joj, Finlandijoj, Vengrijoj 
ir kitose šalyse, i

Ypatingai valdžia užsimo
jo masiniai deportuoti tuos 
svetimšalius darbininkus, 
kurie bile kokioj formoj pa
sirodo vadais darbininku 
kovos prieš bedarbę, prieš 
algų nukapojimą, prieš per
sekiojimą darbininkų ir 
darbininkų organizacijų.

Pastaruoju taiku valdžia 
yra užsimojus išdeportuoti 
apart kitų sekamus kovo-j 
jančius svetimšalius darbi- į 
tankus: Yokinen, finą dar
bininką, Bebrits, redakto
rių vengrų darbininkų laik
raščio “Uj Elore,” Serio, 
italą darbininką, Kenmut- 
su, japoną darbininką.

Draugas Yokinen, kaipo 
Komunistų Partijos narys, 
nesenai buvo Partijos viešai 
teisiamas del jo baltojo šovi
nizmo tendencijų. Laike tei- j 
smo jis prisipažino, kad pa
pildė kriminališką prasikal
timą, kuomet jis išėjo prieš 
negrus finų kliūtie, ir pasi
žadėjo ant toliaus vesti ko
vą prieš baltąjį šovinizmą, 
už lygybę negrų ir baltųjų 
darbininkų ir tt. Del to jis 
tapo suareštuotas išdepor- 
favimui. ” • V ’

Kenmutsu darbavosi or
ganizavime Imperial Val
ley, Californijoj, agrikultū
ros darbininkų. Bebrits, 
pašauktas Fishės komiteto 
klausinėjimui, gynė darbi- ' 
ninku kovas prieš Ameri-|noj dabartiniu laiku 
kos kapitalizmą. . Serio sli- apie 40,000 lietuvių, 
vo prakalbose numaskavo ___________L
Mussolinio fašistinę ’ dikta
tūrą Italijoj.

Ir už tai Amerikos kapi
talistų valdžia 
tuos darbininkų kovotojus 
išdeportuoti.

Ką darbininkai turi dary-
« Tik kovėtoj '>'■«-!»“>• k"ri, "iri .. ...... .
sustabdyti masines darbi- lta laMU Wk0 ,kū. am, v,u,u.i, ko neturi su mmetu stran>-illn
mnkų deportacijas; U1 T ’ ■’ ............t ivt \ i
ninku klase turi suvienyti Įtančiai darbininkų 
visas savo : 
mui savo klasės reikalų.

labdarybės įstai-' Pina>ir negalima tikėtis, kad ji 
I rūpintųsi. Darbininkams reikia 

gubernatorius E/0Wz“?ti3 i Nacionalę Mai- 
. Dunne, kaipo linkimų prįe§ ajgų kapojimą ir blogi- 

komisionierių tarybos advo- njma darbo sąlygų.

įvairiose 
gose.

nierių Uniją. Ir vesti kovą
Patekti A.P.LA. Centro Valdybon

1 pasiryžo

Kovo Gale š.m. Pasirodys Maskvos Lietuvių Prpletari- 
Lnių Organizacijų Leidžiamas Lietuvių Kalba 
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katas, peržiūrėjo įstatymus 
ir surado, jog piliečiui rei
kalinga turėti pastovi gyve 
nimo
suoti. Dunne pareiškė, kad 
jeigu bedarbis, išgyveno 
prieglaudos namuose 30 die
nų, kas abelnai skaitoma 
“pastovia” gyvenimo vieta, 
ir tai jis neturi teisės bal
suoti, sulig įstatymo, ka
dangi jis gyvena prieglau
doj. Tuo būju desėtkai 
tūkstančių bedarbių piliečių 
neturėjo įeisės balsuoti.

Tai '

M.Ž.

nga turėti pastovi gyve- p • V v* i! • 
o vieta, kad galėtų bal- u6ISIll&S VclZlUOtl Į

Į Sovietu Sąjungą
Smarkiai pakilo lietuvių dar

bininkų upas važiuoti į Sovie
tų Sąjungą. Mūsų centrelines 
įstaigos gauna daug laiškų, ku
riuose klausiama informacijų, 
kokiais, būdais būtų galima nu
važiuoti ir ar Sovietų valdžia 
leistų jiems ten apsigyventi.

Didžiuma iš norinčiųjų bėgti 
tokią demokratijądš šios “aukso šalies” į Sovie- 

darbininkai turi kapitalisti- itiją laiškuose pasisako, kad čia 
nė j Amerikoj.

Kiek iš Lietuvos Nuvyko 
(Žmonių į Argentiną

Argentinos ■ Emigracijos 
Direkcija paduoda žinių, 
kad iš Lietuvos į Argentiną 
yra atvykę:—

Viso 15,862

1921
1922

metais 
matais

8
15

žmonės 
žmonių

1923 metais 250 žmonių
1921 metais 523 žmonės
1925 metais 1013 žmones
1926 metais 1373 žmonės
1927 metais 2021 žmonės
1928 metais 2152 žmonės
1929 metais 57-11 žmonės
1930 iki spalio

1 d. 2678 žmonės

bedarbė stumia juos į bado nas
rus, todėl norėtų sprukti į dar
bininkų valdomą šalį, kur yra 
daug darbų ir darbo sąlygos 
žmoniškos. Bet daug yra ir to
kių, kurie sakosi norį ten va
žiuoti tam, kad pagelbėti socia
listinei kūrybai.

Apie būdus, kaip įvažiuoti į 
Sovietų Sąjungą ir ar būtų ga
lima gauti leidimą ten apsigy
venti, patartina kreiptis į So
vietų firmą po vardu:

Amtorg Trading Corporation 
261—5lh Ave., New York City.

Kiek man žinoma, Sovietai 
įsileidžia, tik gerai išsilavinu- 

jsius amatininkus bei pramonės 
specialistus; be amato darbi
ninkus iš svetur vargu įsileis 
su teise apsigyventi Sovietų Są
jungoje, ' j ..

Tačiaus, į tą ūpo pakilimą 
reikia pažvelgti kritiškai. At-Tas parodo, kad kiek 

nais metais vis daugiau 
daugiau žmonių bėgo iš t_____ a_____
yynės” Lietuvos, hegąlėda- veilti, juk tai yra niekas dali
mi pakęsti ten.sunkių gyvo- giau, kaip tik savanoringas in- 
nimo sąlygų. ' 'dividualizmaš. Tokie žmones'

Žinoma, šios skaitlmės rūpinasi, kaip 'išnešti savo loc-' 
dar nėra pilnos. Argentinoj M kudašių iš skurdo, o kas bus 
viso daug daugiau lietuvių 
yra. Sulig Lietuvos konsu
lato aprokavimo, Argenti-

t į rodo, kad -ta bėgimo idėja turi 
j blogų ypatybių. Bėgti ten, kur 
i pačiam lengviau ar geriau gy-

Į Amerikoj su visų darbininkų 
reikalais, kaipo klasės, tai 
jiems nei šilta nei šalta. Aiš- 

Ikinimasis, kad norima ten va- 
yra žiuoti ir darbuotis naudai socia

listinės kūrybos, dažnai būna 
tik puošimasis idealizmo 
plunksnomis;

Kam rūpi pagelba socialis-

Unija Laimėjo StreMS.
_____  apsaugojus pačią Sovietų Są- 

agentai, U.M. Ringą, kuriai gręsia ; j 
tai per spaudą jiš užsienio imperialistinių val- 

is kalbėjo istybių. Pavojingiausias Sovie-

Nacionalė lainieny

agentai, U.M. (įun^J kuriai gręsia pavojus

Kaip laike nominacijų, 
taip ir dabar laike A. P. L. 
A. C.‘‘P. Komiteto balsavi
mo, pirmu kartu APLA. is
torijoj pasirodo labai me
lagingi lapeliai ir melagin
gi straipsniai APLA. orga
ne “Laisvėje” su tam tikra 
agitacija už J. Urmoną į 
APLA. Centro sekretoriaus 
urėdą. Ar tinkamas J. Ur-, 
monas Įninėtai vietai?

Delei gerovės APLA. dr- 
jos aš esu išsireiškęs “Lai
svės” num. 284, 1930 m., ir 
nurodžiau APLA. nariams 
kandidatų tinkamumą, nes 
visus kandidatus APLA. C. 
sekretoriaus urėdui gerai 
pažįstu ir žinau jų kompe- 
tentiškumą.

Ir štai “Laisvės” num. 
45 šių• metų telpa. “Atsaky
mas drg. sekretoriui J. Mi
liauskui”. Po kalbamu 
straipsniu yra padėtas pa
rašas: “J. Poniškaitis, A.P.

atvažiuos. Tai yra jo VA
LIOS darbas — O GAL JIS 
IR NEATVAŽIUOS! Pitt
sburgh© kandidatų suora- 
šas yra geresnis už kitus. 
Neskaldykim Balsus! Bal
suokim už šiuos PITTS- 
BURGHO kandidatus, jie 
yra geriausi ir tinkamiau
si. Jei laikysimės vienybėj; 
mes laimėsim. Ant prezi
dento — Frank Rodgers, 2 
kp. Ant sekretoriaus — Jo
nas Urmonas, 
iždininko — 
14 kp. Iždo 
tys pasirinkit 
Bet tik kad 
čius”.

Blogų lapelių rašytojas 
gerai .žino, kad Chicagietis 
draugas J. Gašlūnas, jei 
ir bus išrinktas A. P. L. A. 
Centro sekretorium, tai ne
galės nusinešti Centrą, kur 
jis norės. Kiekviena drau-

50 kp. Ant' 
Ant. Čelkis, 
globėjus pa- 
nuo baloto.

Pittsburghie-

L. A.’ 37 kp. narys.” Mine- turi įstaly'
tam straipsnyj išsyk išbara 
mane, kad aš nurodžiau A. 
P. L. A. nariams kandija-

mus, ypač APLA. draugijos 
pastovumą nusako jos es
teris. Pora metų atgal VU- * 

; nariai buvo 
j J gąsdinami, kad jų draugija 

dar j bus nunešta tiesiai į Mask- 
tą;vą. Dabar tos pačios me- 

itodos vartojama, pakeičiant 
Baugint 

na- ’

tų tinkamumą ir J. U. silp-pos c.r<itigijos 
nąją pusę. Toliaus seka 
Urmono pagyrimai ir 
pagyrimai. Skaitant 
■didelę J. U. suteiktą r.
putaciją ir pasvarsčius da-ĮMaskvą Chicaga. 
lykus, kai]) ištiktųjų - yra, U1* apgaudinėt APLA 
aš supratau, , kad ^minėtąT’iai yra negražus ir nešva- 
pagyrų straipsnį negalėjo t nis darbas. Pagelba virš- 
rašyti draugas J. Poniškai-• minėtų,iv kitų “gudrybių” 
tis. Jį galėjo atlikti tik skverbtis į Centro sekreto- 
pats pagyrų kandidatas, riaus vietą, yra , labai nu- 
Kovo 2 d. parašau laišką’žeminimas visos APLA. dr- 
drg. J. Poniškaičiui, užklau-i jos. APLA. nariai tokių 
sdamas jo, kaip ištiktųjų j kandidatų turętų vengti, 
buvo su minėtu straipsniu, j nes pas tokius kandidates 

! tai kovo 7 d. gaunu laišką I visai nėra pasišventimo dir- 
nuo dtg. J. Poiiiškaičio, ku- bti APLA. draugijai ir vi
rtame jis rašo sekančia

“Gerbiamas drauge,
:—įsai darbininkų klasei. To
ga- ;kie kandidatai skverbiasi į 

vau laišką nuo jūs, kuriame draugijos vairą tik su savo 
vardu asmeniniais išrokavimais.

J. Miliauskas,
APLA. Centr. Sekretorius, 

626 Woodward Ave., 
McKees Rocks, Pa.

rašote, kad mano 
straipsnis rašytas; to aš ne- 
patėmijau ir nesuradau toj 
numerio. Sakote, tenai daugi 
rašyta, aš jokių straipsnių' 
nesu rašęs ir nemoku ra-i 

;šyt, ba tik per save išmo-l
Draugiškai, J. Po-* 

niškaitis, Castle Shannon, i

DANBURY, CONN.
Bosai ir jųjų 

W. of A. vadai, 
i ir susirinkimuose 
lir kalba mainieriams, kad strei-1R

ilarbi-(nomįnjo krivio, kuomet tuks-j^u^ valdžia, kuri pildo ^sniu, praleidau. J. M.)
1 Į)C džirbo.(stambiųjų pramonininkų-impe- ..................

sutikti su bosų Plistų įsakymus, 
daugelį kotavo tūlas Sovietų pre-

Tam tikslui Nacionalis; darbininkų tie bosų agentėliai (ke.s. O kas, kad ne J.V. labiau-
■ ■ - - - - — rūpinasi suorganizuot vi-

spėkas apgyni-i Girdi, turime
—n,..i.. j pasiūlymais. Tuomi

Komitetas Gynimui Svetini- Isuviiioja. Daugelis darbininkų 
! ir mano;

Ijų'A.L.D.L.D. 184 Kuopos
* Susirinkimo

Apkalbėjus kuopos reika- 
> laiški!; 

į perskaitytas laiškas nuo Tarp-
Dabar skaitytojai spręs- tautinio Darbininkų Apsigyni- 

jau uzboi- kjte, arjšvarus tatai dar- mo Lietuvių Skyriaus. Laiškas 
• iš kuopos iždo 

" n Ar Paskirta $3.00 už gautą tikie- 
populiarizuo-itų kl?Vlę:. >»iška? 
1 1 nuo Agitacijos rondo; taipgi

likosi priimtas ir parinkta

->;a geismu išprovokuoti ką-imo? Juk bile kam rašyt j Bedarbės laike tai sunku yra 
i svetimu var- Į ir aukų gauti, nors darbiniu- 

Tai kri- kai ir supranta, kad .reikia pa* 
, aukoti darbininkiškiems rei- 
” kalams, bet kaip jie aukuos,. 
° jeigu darbininkas gauna vos

, pusę dienos dirbti į savaitę. 
Darbai labai silpnai

‘ ir jau bus antras metas, o bo
sai, matydami, kad - darbinin
kai yra privarginti, tai vienoj 
nedidelėj skrybėlių dirbtuvėj 
sumanė unijos darbininkus iš
varyti o ne ųnijistus priimti.

bas būvi) atliktas, prisiden- priimtas ir 
giant svetimu vardu?

Komitetas Gynimui Svetini- guviąja. “ n peria ist ne is i ve- gražiai yra populiari
šalių Darbininkų nuskyrė j" Srį O sti.L ,..... . ............  „ . .......... ..
kovo 28 kaipo nacionalę (|<uomeį. darbininkai taip manė, Sąjungą? Ar ne J.V. labiausia gelba literatinio bandltiz-1 Agitacijos Fondui aukų 3.17» 
dieną kovai prieš deporta-!tai bosams1'tikrą rugiapjūtė. de8’a geismu išprovokuoti ką-;mo? ; y

......nr. zi«->»»!->....■»L.-. i t• i • n—i.;..;..,----- , ai-1 ®a Sovietais, kad nušluoti j straipsnį
, blogina darbo sąlygas darbininkų valdžią ir steigia-, rjn

* !2r kiek tik jie gali. Bet faktai kai- mą ten socializmą?
bns’ba kitaip.

Nepersenai Tomjabos kasyk- geftįt?

viūią, prieš darbininkų per-’jie kapoja 'darbininkams : 
sekiojimus ir lynčiavimus. gas , blogina darbo sąlygas

Ta dienų įvairiuose mies? 
tuose ir miesteliuose 1 
rengiami masiniai mitingai 
protestui prieš deport,avi-

steigia- y^a neigįs^na. 
minališkas

pa

darbininkiškos organizaci-1 
jos privalo aktyviškai pr: 

eis iš pradžių 1 kart į 2 mėnesiu, 48 pus-! dėti prie to judėjimo.

Matydami tą viską, turime
.... . ___ i socialistinei kūrybai

los mainięriai sustreikavo po įr govietų valdžiai ne tokiu 
vadovybe N.M.U. ir laimėjo į | važiavimu į Sovietų Sąjungai, 
_ ------------------ -------------- ------------------------ 7—- : jale'stojimu į kovą prieš Jung-

prasižengimas 
tai mūsų šyarioą spaudom 
teršimas. .,
Baugina ir Apgaudinėja 

'■A.P.L.A. Narius.
Paliekant nuošaliai m-

i “Priekalas” <
lapių didumo. Žurnalas savo uždaviniu stato suburt iš
simėčiusias lietuvių proletarinės dailiosios literatūros 
jėgas, kovot už marksizmo-leninizmo principų švarumą 
lietuvių dailiojoj proletarinėj literatūroj, kelt naujas 
proletarinės dailiosios literatūros jėgas. Nemažesnės 
Svarbos žurnalas stato prieš save ir nušvietimą SSSR 
milžiniškų socialistinės statybos ir kultūrinės revoliuci
jos laimėjimų. Be to “Priekalas” turi pastovius skyrius: 
“Bedievis,” “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo 
istorijos” ir kitus. Žurnalas eina prie Centralinės^ SSSR 
Tautų Leidyklos. Metams kainuoja SSSR 1 rub. 50 kap., 
pusei metų—75 kap.; atskiro numerio kaina—25 kap.; 
Amerikoje: metams— 1 doleris, pusei metų—50c., atski
ras num.—20c.; Lietuvoj: metams—1 litas 50c.; atskiro 
lium.—30c. Adresas: Moskva, Nikolskaja 10, Centroiz- 
dat, redakcija “Priekalas.”
! Prenumeraturos priimamos redakcijos adresu. ’

“Priekalo” Redakcija.

rną. Lietuviai darbininkai ir 5 diė„as šiuos reikalavimus^^imu į Z^iSjuS
i i) pakeltialgas 10 nuoš; 2) jtiniij Valstijų imperialistų in-j x uuuoaucu i«-

isi- mokėti už “ded work (darbo, jtrigas, kurios akstiną buržuazi-1 šytus straipsnius ir išsiun- 
kuris nepriklauso prie kontiak-:nį pasauų prie ginkluoto už- tinetus tam tikrus tanelius 

ivk>tL3\šZHŽt\)a^d'vZas Puyl™° ant Soviei\ Si»-ungos laike APLA. C. P. Komite- 

'streikierys neturi būti diskri-.' n- inimsiimu ' nominacijų, dabar ir ve] čia skrybėlių darbininkai dau-
‘ ’ skleidžiami lapeliai, gausia priklauso prie United

skamba sekančiai: jHatters of North America 
ttsburghiečius! A. P.(U1n°st- • , • 4 , 4
TAT? ATIMTI A T Darbininkai, pamatę, kad

Ota n AUATTie J nt yra jau bloga, visi stojo
. . 1 AVOJuS. Ne fman-1pįkietuoti ir kelis streiklaužius 

siškai ar kaip panašiai, beri gerokai apkūlė, kad reikėt 
yra agituojama už Chika- į ligonbutį juos paimti. Bet 
gietį į Centro Sekretorius. 
Centras gali but perkeltas į 
Chicagą. • Tai musų Cent
ras ! Mes, Pittsburghiečiti 
jį subudavojom! Jis turi 
pas taus palikti! Neklau
sykit ką chicagiečio drau
gai sako, kad gal jisčionais

Neteko Darbo, Neteko 
Teisių Balsuoti '

Tūkstančiai piliečių 
bininkų Chicago j 
balsuoti pereituose miesto 
majoro rinkimuose. Kadan
gi jie neteko darbo, tai ne
teko nei teisės balsuoti.

Prieš rinkimus rinkimų 
komisionierių, tarybą nuta
rė, kad neturi teisės bal
suoti tie piliečiai, kurie ne
turi pastovių gyvenimo vie
tų, kurie jieško prieglaudos

dar- 
negalėjo

išvežti.; 4) nei vienas
• voliucijos laimėjimų.
j Norėdami pasitarnauti socia
listinei kūrybai Sovietų Sąjun- 
.goje, turime stoti į Amerikos 
.Komunistų Partiją ir jos vado- 

J Ivybėje dalyvauti kovose del
gerai vedant streiką galima krjušiuįmo kapitalistinės siste-j .v, . , . lai i’ i • i-i- i zi i------- .z..--. ........ ....k- mos Tada ta. tjkra. siskai ąi kaip pa.msiai^bel t gerokai apkūlė, kad 

darbas bus naudingas socialis
tinei kūrybai 
moję Sovietų 

(būsimai viso 
i Respublikai.

minuotas; — 5) pripažinimas į 
kasyklos mainierių ' komiteto. • 

i Visi minėti reikalavimai liko- 
’si iškovoti. Ttis aiškiai parodo 
(kad geiai .susiorganizavus ii

laimėti. Kitos anglių industri
jos darbininkai' turi iš to daug 
pasimokinti.

Daugely vietų taip žemai nu
kapoto,s 
sinku ir 
leidžiasi 
naudoti.
mainięriai dirba ųždyką. Vie

algos kalėjams; kad 
suprasti, kodėl Taip 

darbininkai save iš- 
Boston Coal Komp.

ne tik dabar esa- 
Sąjungoje, bet ir 
pasaulio Sovietų

Papilieti

1(V1 Lili M<-V UAiUjr . V lĮz .......... . - . .

lias darbininkas užpylė'- 7 ka- SKAITYKIT IRyPLĄTlN*
rukus anglų, .sudėjo tris setus KIT “LAISVĘ”

yra 
kurie
“TTX i

kelias dienas pastreikavus,
unijos darbininkai laimėjo, 
nors minėta unija bosams yra 
nebaisi, ji visados bosų pų^ę 
palaiko, bet darbininkams ge
riau negu be jokios unijos, 
Jeigu darbininkai būtų šį 
streiką pralaimėję, taį jau bū
tų bosai naikinę uniją ir kito
se dirbtuvėse. Naris *
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nktadienis, Kovo 13, 1931 Puslapis Trečias

Prie vartingas Badavimas
Amerikos kapitalistų klasė, 

kurios p r i e š a k y stovi 59 
finansieriai ir pramoninin
kai, priteisė milionus darbi
ninkų ir jų šeimynas bado mir
čiai, o kitus desėtkus milionų 
darbo žmonių badmiriavimui.

Faktinai, ne tik visi šalies 
gamtos turtai, valstybinė poli
tine gale, o ir turtai šalies gy
ventojų, taip pat ir patys gy
ventojai yra rankose tų 59 fi
na nsierių-pra mon i n inkų. T odei 
ir pati gyvybė arba mirtis ša
lies milioninių darbo’ žmonių 
masių — industrinio proleta
riato ir agrikultūrinių darbi
ninkų ir biednųjų farmerių — 
priklauso nuo malonės tų 59- 
nių. Ta jų despotiška gale 
nesirubežiuoja vien tik Suvie
nytomis Valstijomis, bet ji sie
kia toli už jų rubežių. Galinga 
ranka 59-nių savo visagalinčiu 
žiauria priespauda slegia dar
bo minias ne tik Suvienytose
Valstijose, bet Filipinų salose, j darydavo 128 vyrai. 
Kuboj, Nicaraguoj ir net Chi- vieno darbininko našumas 
nijoj — ir ten sėja vargą, įkilo 45 nuošimčius tarpe 
skurdą ir mirtį pavergtosiom Li929 metų (reiškia, į 10 
darbo žmonių masėms. Įtų). Naudojimas traktoriaus

Kapitalizmo, mat, tokia jau agrikultūroje (žemdirbystėje) 
ypatybė, kad bujoti ir plėtotis—i pakėlė darbininko darbą per tą 

” ” ’ rankose patį laiką (tėgyj dešimts me-
žaliosios tų) nuo 25 iki 30 nuošimčių”. 

Jeigu mašinos 
ir neapsakoma daugiau pagamini

že-ikad jos greičiau prigamina rei-Į 
’ • (tavo- badavimą

sezonas 
savaime

ilgesnę

siant balsavimui, užpuolė uni-
t t I •

Drąugai darbininkai ir: dar-dkimas; .prakalbos, diskusijos bininkus atsilankyti, raginki
-»i ! ‘1X4’ lt fill X71O11 no v»/\ 1 r v n * i _ . t ♦ i i ~ • t • i , i j . •    jos raštinę ir areštavo streiko binink es,! Mūsų visų pareiga būtų didelės ir didelę naudą me moteris, vyrus ir visą jau-

>

J!C.............. .....  . ............ .

kapitalizmui. Kapitalizmas jo
kiu būdu nesutiks išmest iš 
pramonių ir sunaikint tas ma

lšinąs, kurios gamina viską
, , • ■ t o _ U’iTit, daug ir gerai, o suimt
daibininkų . Kapitalistų sū-; atgal tuos visus bedarbius, tai 
taitys delei palaikymu pašto-; vjena. O antra, tai priauga la- 
\ių aukštų kainų ant cukraus ^aį daug darbininkiškos 
darbininkams reiškia mažiau 
darbo 
kraus

ir žemesnės 
neikasi.

mažinamos, 
ilginamoslandos

zonas trumpinamas, ve kodėl!
“Current History” už spalių 

mėnesį, 1930 metų, puslapy j 
42 po antgalviu “" 
Bedarbė” Paul Howard Doug
las rašo: “Jeigu vienas ] 
liniukas padirbdavo 55 plytas į 
valandą seniau, tai dabar su 
mašina vienas plytininkas pa- i 
daro 40,000 plytų į valandą, 
greitumas ' pasidaro daugiau, 
negu 727 sykių. Stiklinių 
bonkų automatas išpučia dabar 
tiek, kiek seniau išpūsdavo ■ 40 
rankomis dirbančių darbinin
kų. Dabar du vyrai sukrau-i 
na geležies tiek, kiek seniau pa- ;

Fizikinis

jau- 
inuomenės, kuriai priklauso pir- 

algas, o cu- nienybė pramonėj šioj kapita- 
Darbininkų išnaudojimo delei pel-

darbo va-,nu tvarkoj. Nes jeigu ir at- 
ir darbo se- ‘ • • - - •įsigriebtų pramone už kelių me- bosai pareikalavo, kad 

dabar darbininkai dirbtų nuo ?

, reikalinga turėt savo- 
neišsemiami šaltiniai 
medžiagos (iš kurios gamina
mos prekės) 
daugybe pirkikų įvairiuose i 
mės kampuose, arba turėt pa- kalingų turgui prekių 
saulinių rinkų, kur prekės bu-'rų). Todėl ir dirbimo 

? tų 'galima parduoti. ’.susitrumpina, o tas
šiandien visos kapitalistinės aiškia darbininkams 

šalys ir priėjo prie to taško, bedmbę. 
kur vieno ir kito stoka, ir ve | jeįgU 
jums tas pasaulinis krizis. Jei-.pagerintų mašinų ....
gu šiandien kiekvienai kapita- 6ininkams sutrumpinimą darbo tijos — 
listinei valstybei stoka žaliosios va)antlu darba delei

bininkų 
mašinos 
daiktas 
rinantis 
klasės.
Jai: mašinos
.tik kapitalistams ir vien tik jų 
pelnų didinimui. Jos tiktai ir

.’J I įvedamos į pramones, į išdir- 
Negalėdamos iš- hySįGS> j<a(Į (]aj| darbininkų bū- 

i’išt rinkų klausimo ramiu ke-ajj^a paleist iš* darbo, kad 
. bu, Visos dužiosios, kapitahsti-: ičiau būtl| linla 

n<3t» valstybės ir —*—
n jųjų griebėsi

' pagalba jos buvo persidalintos ;į7i reiškia 
pasauliniame kare. Dabar ir -au peĮnu 

jkų klasės

medžiagos, tai da labiau joms' 
/ visoms abelnai stoka pasauli-. 
k nių rinkų. Pasaulines rinkas 

jau nuo senai kapitalistinės 
valstybės buvo pasidalinusios 
tarpusavyj ar tai gražiuoju, ai
tai karo keliu. Bet tos rinkos1 
pasidarė persiauros 1913 ir: 
1914 metais, ypač Anglijai 
Vokietijai.

yra stoti į šią organizaciją, atneštų daibininkų judėjimui, nuomenę atsilankyti.
Agituokim visus lietuvius dar- *-• -■

vadus ir visus veiklesnius strei-
kierius. Suimtus streiko vadus vienatinę darbininkų apsigyni-, 
brutališkai sumušė ir uždarė į'mo organizaciją kovos lauke/ 
kalėjimą, vėliau Msisakė visiš-1 Ši organizacija visame pasau
liai paleisti juos. Taip po po-(lyj gina darbininkus, pakliu-; 
licij.os ir bosų priežiūra prava-i vusius į bosų ir jų valdžių na-! 
rytas balsavimas sulig kompa-!gus ir kalėjimus.
nijų noro. Į Nepaisykite tų, kurie nori;

Kaip tik streikas pasibaigė j sabotažuoti šios organizacijos i 
ir darbininkai sugrįžo dirbti, Į darbą, kalbėdami, kad jie ne-;

i pareikalavo, kad visi Į s^os J°n ^’Uem nepatars ( 
šeštos! ?st°ti tik todėl, kad jiem ne-j 

ir i valandos ryto iki šeštai vai. i Plinka \ ienas m kitas asmuo.;
j Tie žmonės, kurie savo asme-- 
niškumus stato augščiau orga-( 

! nizacijos reikalų,
ar nesužinūs darbininkų kla-Į 
sės priešai. Stokime i T. D. i 
A. ir stiprinkime šią organiza-Į 
ciją, o su ja ir visą mūsų ju-. 
dėjimą. šalin tuos asmeniš
kumus iš mūsų organizacijų 
susirinkimų! Daugiau drau

giškumo ir konstruktyviu dar- 
. bo'

tų, tai visi tie, kurie 
ibadmiriauja, nors da yra 

,, „. .. . i.ŪDini — bus jau seni. O pri-; vakfaro, be viršlaikinės mokes-
iviasnierija neaugantieji vaikai bus tie, ku-įties. Darbininkai tuojau 

p ie užpildys dirbtuvėse, kasyk-Lsirinko ten 
P^ jlose ir raštinėse vietas prie ma-, vienbalsiai 

! ;šinų.
1 , Bet milionai kapitalizmui 

Į “nenaudėlių”, kuriuos 
’Įčia, prievartingai 
’! du, yra naudingi ir 
. kalingi darbininkų 
(;ous tie duobkasiai, 

laidos kapitalizmą 
Į mūšiuose už darbininkų 
liuc.savimą

• vergijos. Jungtinių Valstijų Ko- 
imunistų Partija iš jų tarpo

1919 Jau da^ar 
me i kuriuos ji veda į pradedama-į 

•siūs kovas. Tos visos kovos, l_ 
i jo,s .yra už bedarbių apdraudą,'Dk du lietuviais—vienas vieti- 
'ar prieš algų kapojimus, ar už j n*s» 0 kitas atvažiavęs iš Uart- 
ižemesnes rendas, už žemesnes!f01'd, Conn. (Jų vardų uesuži-, 
kainas ant gyvenimui reikalin- 

n-vničinu iv reikmenų, ar už sutrumpi- 
vIOIcIlI Ii • * • ■» i . -jv^ir.i-in 'mma darbo valandų — tos kotai leis-Aia, i . , .i_lvos VJ,a ir bus pries prievartin- 

l, prieš kapitaliz
mą, už darbininkų klasės vieš-; .

1 patarimo įsteigimą. Tas ko-nerei^alauja dirbti virš-, 
vas ir ypatingai jų vadą—Įhiikių. :

• Komunistų Partiją,—1 būtinai į 
(privalo remt visi darbininkai, Į

įvedimas į pramones kaip bedarbiai, taip ir dirbau-, 
reikštų dar- tieji. Neremt Komunistų Par-i 

■ reiškia remt bado 
remt kapitalizmą.

DivKts Bew.vm is.
11-12-1931

visų dar- temą, 
ir didesnes algas, tai Į 
būtų labai naudingas Į 

— lengvinantis ir ge-;
gyvenimą darbininkų, 
Dabar kaip tik atbu-;

naudingos vien

dalis mažės- -j. greįgįau įr daugiau priga- 
ginklo, _Tni0lmint. Mašinos kapitalistų kla- 

daugiau ir grei- 
įsigyt. Darbinin- 

vienai daliai maši- 
painisime nos reiškia nuolatinę bedarbę, 

, ku-'kitaigi, jos dirbančiai daliai, — i % i • •i —i •v x • i •

pasauliniame kare, 
vėl einama prie to.

Delei pavyzdžio 
cukraus pramonininkus, ku-jkitaigi, jos dirbančiai daliai, — 
rie laikė tarptautinę cukraus, labai greitą spėkų iščiulpimą 
konferenciją pabaigoj perei-jir ankstyvą, pirm laiko pasem
tų metų. Toje konferencijoje mą. Mašinos pastaruoju lai- 
norėta susitart, kiek kiekvie-;ku Suvienytose Valstijose ki
lios šalies cukraus pramoniniu-Į bai apsunkino darbo gavimą 
kai (t rustai) turėtų išvežt'suaugusiems vyrams 
į rinkas 
cukraus, 
ne

darbinin-turėtų
(pasaulines rinkas) Įkams, kuomet jos palengvino ir 

praplėtė darbo gavimą mote
rims ir ypatingai vaikams. Bet 
'dabartinis kapitalizmo 
jau nei moterų ir vaikų 
pajėgia aprūpint darbu.

Prieš pereitą pasaulinį 
gamybos būdai da nebuvo taip 

valdo cukraus plauta- 'aukštai ir plačiai išvystyti, 
išdirbystes ir 1929-30 kaip po karui. Jeigu 

pagamino 4,670,000 to- pasaulinį karą gaminimo 
Javos (Java—sala Pie- Įšinerijos buvo ištobulintos 

tai jos

kad perdaug jo ten 
“verst” — ne “dumpuot”, 
kainos nepultų 

konferencijoje
arba, geriau sakant, dik- 
Amerikos cukraus trus- •

kuris'

žemyn, 
išlygas

krizis 
nebe-

karą

prieš 
ma- 
ga- 

pasiekė

Toje 
statė 
ūįyo 
tas (Cuban-American), 
Kuboje 
cijas ir 
metais

1 nU.
tų Amerikoj) pramonininkai ga-j na aukštai,
mina 3 milionus tonų cukraus j daug aukštesnį laipsnį savo su- 
i metus; savo šalyj sunaudoja idėtinumu ir tobulumu laike ka- 
300 tūkstančių tonų į metus, o ro ir po jo. Jeigu priešu karą 
2,700,000 tonų kas metai siun- kaip kurios atsilikusios ša- 
čia svetur, į pasaulines rinkas, t lys ir šaleles nepažiniojo maši- 
Taigi, norėta, kad Javos cu-. nerijos, tai po karui įsigijo ją 
kraus pramonininkai išveždinė- ir užvedė kai kuriose išdirbys- 
tų sekamai: 2,400,000 — 1932 tėse mašininę gamyba. Net 
metais, 2,500,000 tonų 1933 m., Lietuvoj po karui jau ir kai- 
2,600,000 tonų 1934 metais ir.miečiai įsigijo kai kurias že- 
2,mX)0,000 tonų 1935 metais. Įmes
Tuo pačiu sykiu Suvienytų Vai- prieš karą buvo didelė reteny- 
stijų cukraus trustas sutinka !bė.
sumažini išdirbimą ant 23 nuo- ' Jeigu prieš pasaulinį karą 
šimčių, tai yra, išdirbi 3,570,-Į vien Jungtinėse Valstijose buvo 
000 tonų cukraus kasmet per Įskaitoma skubaus darbo sis- 

Vokietija tema, tai po karui tą skubi- 
nimo sistemą įvedė gamyboj

dirbimui mašinas, kas

tuos 4 metus laiko.
gi 1930 m. išvežė į pasaulio rin
kas 235,000 tonų, o namie su-Į visos kitos šalys. Gi Jungtinėse 
krauta (ir, žinoma, kirmija) j Valstijose ta skubaus darbo 
812 tūkstančių tonų. Buvo no- Į sistema ant tiek prasiplėtė ir 
rėta, kad Vokietija sumažintų Į iškilo, jog keturiasdešimts me

tų amžiaus darbininkas skai
tomas “nenaudėliu”. Tikreny
bėje eilėse tų 10 milionų “ne
naudėlių”, kuriuos kapitalizmo 
surėdymas išmetė į šiukšlyną, 
randasi šimtai tūkstančių 
milionai tokių, kurie da 
lauke to “nenaudėlio” 
žiaus.

Aš esu linkęs manyti, 
tos mil io nines ‘ masės i 

’žmonių jau nebebus naudingos

cukraus išvežimą ant 35 tūk
stančių tonų, bet ji nesutiko 
lūžint, o norėjo da padidint 
cukraus išvežimą ant 170 tūk
stančių tonų (arba 70 nuošim
čių) per metus. Vokietijos 
atstovai atsisakė nuo susitari
mo ir apleido konferenciją, ki
tų gi šalių cukraus magnatai 
šiaip-taip laikinai susitarė. 
(“Current History”, sausio mė
nuo, 1931, puslapis 639).

ir 
nesu- 

am<

kad 
darbo

J. Žemaitis

Jfssy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

H

jis 
marina 
būtinai 
klasei.

kurie

ty- 
ba- 
rei- 
Jie 
pa

ir dalyvaus 
pa ši

ka pi tai i st in ės

su 
pat dirbtuvėj ir; 
nutarė nepildyti 

bosų reikalavimo.
Nepaisykime tų, kurie nori 

nutarimo, pėtnyčioj bosai vėl 
Įsako , kad vis i darbininkai 

i pirmadienio ryte turi būti prie 
! darbo 6-tą vai. ryte. Pirma- 
Įdienio ryte daugybė darbiniu- 
kų susirinko dar prieš 6-tą va-! 

■landą tik ne (dirbti, bet pikio-, 
tuoti. Prieš septintą valandą- 
darbininkai ' liovėsi pikietavę i 
ir pradėjo rinktis į dirbtuvę |

yra sužinūsįb

Sekretorius.

organizuoja būrius, i ir rengtis prie darbo.
Pasirodė, kad iš 1,000 tos 

ai-1 dirbtuves darbininkų, skebavo '

NAUGATUCK IR UNIONCITY, CONN.*

LAWRENCE, MASS

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. 1

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

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

Daugiausia Alsitledame ant RetinoskopiškŲ Ištyrimų 
Taigi, nėra skirtiimo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

C DRS. SCHONGER & STENGER
396 Broadway,

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

ŠIOJE VIETOJE

69

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

užrakintą atdarą langąMano nauju išradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vėjas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v alia s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer-

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

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

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

Darbiniu-1 
“Laisves” i 

ir A.L.D.L.D. ( 
Svarbus Praneši- i

Visiems Lietuviam 
karus, Visiems 
Skaitytojams 
Nariams 
mas.nojau, bet jei pasiseks sužino-į 

ti, paskelbsiu vėliau).
panijos viršininkai,
mi, kad’ beverčiant darbiniu-Į tų, Linden 
kus dirbti viršlaikį, gali iš 
šaukti juos vėl į streiką, dau

Kom-; 
matyda- ■ Kovo 1 5

L.” Skaitytojas.

PATERSON, N. J.
į Tarptautinio D a r b i n inkų
I Apsigynimo kuopos susirinki-
| mas įvyks kovo 15 d., 10-tą ___
Ival. ryte, Darbininkų Partijos', darbininkų, 
(kambariuose, 206 Market St. gai, visi, k?

L, 2-rą vai. po pie- 
Park svetainėj, į- 

-! vyksta nepaprastai svarbus! 
- Į s u s i rinki m as. Bus p ra k a 1 b os;
•į po prakalbų diskusijos ir sa-i 
ivikritika. Bus apkalbami da-! 
Ivkai, kurie visus užinteresuos1 t ir visi imsim dalyvumą diskusi-; 
jose ir kritikose prieš sa<yo da-į 

romas klaidas. »
Pas d. .L Ynamaitį, 231 N. i

Main St., Union City, yra pla-!|’ 
katu, užeikit, draugai, pasiim-jįl; 
kit Jr platinki! tarp lietuvių- 

Dirbkime, drau-į 
gai, visi, kad sis mūsų

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

1

A. LU 1V1ISAS

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

Washington Mills Dirbtu-1 
ves Streiko .

Šis streikas buvo ketvirtas 
didžiųjų streikų. Nors flar-iš 

bininkai, nelaimėjo , visų. savo 
reikalavimų, vistiek laimėjo 
dalį, ypač vilnų karšė j ai lai
mėjo prieš kompanijos pasikė
sinimą pridėti naujus pataisy-Į 
mus prie karšiamųjų mašinų iri 
darbininkus priversti valdyti ■ 
po kelias mašinas daugiau.

Laike šio streiko darbinin
kų vienybė pasirodė drūta, ir 
jei dar kelias dienas streikas 
būtų ėjęs, tai darbininkai būtų 
pilnai laimėję.

Bet vietos darbdaviai ir po
litikieriai, matydami, kad 
streikiėriai laikosi drūtai, tad, 
,kad suvedžiojus juos, paskel
bė į Piliečių Komitetą savo 
parinktus politikierius, kurie 
pasiūlė darbininkams nubal-' 
suoti, ar streiką tęsti toliau,' 
ar baigti, priimant kompanijų 
pasiūlymus. Prieš praside-

DIDELIS NUPIGINUSIAS
LAIVAKORČIŲ J LIETUVĄ IR ATGAL

Kad suteikti galimybę mažiau pasiturintiems žmoriems aplan
kyti seną tėvynę, išplaukimams nuo kovo 2 iki balandžio ’ 30 
ir nuo rugpjūčio 1 iki spalio. 15, Cunard Linija nupigino Tre
čios Klases laivakortes į abi puses nuo 25 nuo.š. iki 33A nuoš.

šios nupigintos laivakorčių kainos neišskiria nei mūsų milži
niškų Expresiniu laivų.
AQUITANIA
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BERENGARIA MAURETANIA

Klases Round Trip laivakortės
Pirmiau Dabar

York i Kauna ir atgal mažiau- 
___ .$21.1 $172 
ma- 
....... $189 $157

Iš New 
šia kaina _____ __ ,_________

Iš New York j Klaipėdą i)' atgal 
žiausia kaina __ ________ ___

Į kitas vietas Lietuvoj, laivakorčių kainos propor- 
eionaliai nupigintos.

Pasinaudok šia nepaprasta proga ir užsirezer
vuok vietą tuojaus.

Kreiptis pas savo vielos agentą ar tiesiog į

CUNARD LINE- •
NEW YORK25 BROADWAY

o

o

Tiradojus 
F. LASECK 
(Lasevičiun)

JEIGU JUS RENGIATĖS KELIAUT!
Į LIETUVA
* c

, ——^-0—-----------------

Jūs turėtumėt pirkti jūs laivakortę pas gerai patyrusį agentą, kad tuo- 
mi išvengus nesmagumų, sugaišties ir išlaidų.

FIRST NATIONAL BANK SCRANTON’E yra seniausiu ir didžiausiu 
Banku šiaur-rytinėj dalyj Pennsylvanift’os, kuris taipgi yra oficialiu 
agentu visų Garlaivių Linijų.

SIUNTIMAS PINIGŲ Į. EUROPĄ—njūs bankiniai susisiekimai Į visas 
dalis svieto, palengvina mums siuntimą pinigų Suvienytų Valstijų Do
leriais ar užrųb’ežiniais pinigais, pagal žemiausią dienos kursą.

LEGALIŠKUS SKYRIUS—mes padarome įvairius legališkus dokumen
tus, įgaliojimus, affidavitus ir pagelbstim nepiliečiams gauti Amerikos 
Pilietiškas Popieras.

MŪS UžRUBEžINIS SKYRIUS randasi ant trečių lubų, kambariai No. 
325, 26 ir 27, ir randasi atdaras kiekvieną paprastą dieną nuo 9 iš 
ryto iki 5 vai. po pietų ir šeštadieniais nuo 9 ryto iki 12 dienos ir 
vakarais nuo 7 iki 8.

FIRST NATIONAL BANK,.
Kampas Wyoming Ave. & Spruce Street

SCRANTON, PA.
“MANDAGUMAS—MŪSŲ SVARBAŽODIS”
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Man garbingai,' su pagyrimu, pasisekė 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomį 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. įsigiję mano | Išradimo z window 
locks, išeidami iš rtamų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negales iš lauko 
jo atidaryti ir negalės Įlysti per jį.

Visi daktarai mus ^nokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra/ naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaUgbs nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiau,šiame ore. Mano langų už
raktai yra taipr padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš Mviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie jūsų langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos gafite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų' negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos jnes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai ’didelė. No tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti 'ir negręs jiems per dangą išr 
kritinio pavojus. Pardavinėtojam įr> agentam 
yra auksine proga padąryti pinigų,' pardavi
nėjant mano Window Izicks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kiis nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtu ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą,

•4: a

ir
^Vindow Lx>tk

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

Agentus mes apsaugo jam, nes kas nori tiesiai iŠ dirbtuves pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-S00 Ferry St > Newark, N. J

Telephone, Mitchell 2-2554 I 
y
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Penkiadienis, Kovo 1

Ik. Butkus. ■

TARNAITE
taip ’(Rodo' per krūtinę) ir šilsią malo organizuojasi. Nesenai jie 

turėjo atvira didele demon-

DVIEJŲ AKTŲ TRAGI-DRAMA
(Tąsa)

II KUMEČIUS: (I Kurmaitį) Tu pra- 
keiktas darbo liaudies budeli!! (Policijan- 
tai išveda kumečius; pasilieka policijos vir
šininkas ir žvalgybininkas.)

ŽVALG.: (Linksmai) Tai geras mums 
laimikis šią naktį. Kad bent tankiai degtų 
tokie laužai, mes tų “raudonųjų” lizdus 
kaip matant išnaikintum 'it* skruzdynus!

KURMAITIS: Tai ir aš sakau; vietoje“ T*?:- ' senų laužų; aš ttirėsiu nabjuš‘‘ hamlis; o ‘ ; (Gųzdamas) Ii tai sa-|
tuos šėtonus mes pavinkliavosime... ’ >k»u. mus9- pohčyos. pasnsventimas-narsu-!

’ POLIC. VIRŠ.:' (Resijuokdaniaš)' : jCha, jj1^/ 
icha, cha... kitaip ir negalima! (X|žsi

-■ - cigarą) Mes jau senai žinojome, kįad į 
dvare randasi1 jų 1 lizdas — ko whip 
raugo. Bet jie,'velniai, ta\ 
mbka išsislapstyti; kad jokiu 
mh buvo juos suimti.

a v kalbą), Taigi,- ir ?ąs jau> senai c ojaų pasu
"" gaĄ ‘kad ’kaip‘jttds sučiupus} I naktimis, g

juos i segiodavome, ir... bet vis ’išeidavo vęl- z 
tui. O .šiąnakt kaip> tik buvo proga kuo- 
puikiausia: pakišau literatūros, na, ir - vis-

- kas išėjo sklandžiai. Dabar su jais apsi
dirbsime ! ;

KURMAITIS: (Trindamas rankas) Ki
taip ir negalėjo, kitaip ir negalėjo... tai. la- : 
bai puikiai... labai ačiū; manau, kad dabar

_ visi kumečiai, bus ramūs; kurie juos Įnirs-,
‘ -- te, tie jau’ šaltojoj. Cha, cha, cha...

POLIC. VIRŠ.: Taip. Ir jeigu dai‘ ką pa- i
* * jusi, ar kokių lapelių rasi, tuoj duok mums ‘ 

žinoti, o mesv..
KURMAITIS: (Pertraukdamas visų kal-

■ bą) Žinote, ponas viršininke ir žvalgyba, L . - 
už jūsų tokį darbštumą ir žygį, aš jums ką j 
nors užfundysiu; o ką'čia mums tuščiomis i' 
sėdėti.., truputį palaukite. (Išeina.)

ŽVALG.: J'f polic. virš.) Ką jūs sakote, 
ponas viršinįnke, ar mes galėsime kuo
met tuos buntaučikus komunistus išnaikin- 

’ ti? '
POLIC. VIRŠ.: Žinote,.sunku... velniškai 

jų daugėja. Kur tik pasiklausyk, jų pilni 
kampai. Vieną suimam'— dešimtys atąi-

’randa. O antra, ką čia mums ir rūpintis;
: ‘kol mūsų valią — engkime juo

straciją, kurioje dalyvavo 
76 fašistų kuopos. Fašistai 
pirmu .kartu iškėlė savo 
obalsius. .

Švedijos Lavinti Darbininkai

; KURMAITIS: Tai ką, nieko nelaukda- 
imi, ištraukime ir po antrą. (Įpūsto po an- 
! trą—išgeria.)
Į POLIC. VIRŠ.: (Kurmaičiui) Kaip gai- 
ila, ponas Kurmaiti, kad mes neturime 
daugiau laiko. Juk pats žinai, kas laukia 
policijos stoty. Be to, turiu jum štai ką
pasakyti: kad jums nebus jokio trubelio Važiuoja SSSR 
kas link suimtųjų kumečių, nes mes patys ---------
apsidirbsime... ; “ /

KUR1VĮAITIS: (Džiaugsmingai) Labai]dijdsUžvažiavo Sovietų Są- 
ačiu... labai ačiū... . . j ungon 40. lavintų darbinin-
Tr P’ \ F < Ną, tai lik sveikas, ponas (kurie dirba prie medžio, 

i Kurmaiti. (Atsisvėikina. Kurmaitis pa- gai<oma kacĮ

SKAITYKITE!
STOCKHOLM— Iš Šve-

...... v . .v . - x ioaivuma, šiais metais ;lydLik! durų; pohe. Virs, ir zvalg. išeina.)!^ 5000 švedijos lavintų 
i darbininkų išvažiuos darbi- 

VIQV1 uvuvijvc |7<Acir> vvumuao------mudu? i . , , 1 , ... .
•Jeigu ;visi tokie būtu, 'tai be abejo ninku respublikon pi le įvai- 

’''-! - ‘ tuoj ,išnaikin- Penkmečio' Plano dar-

tip kymisl 
u bfiai jid:

i tuos “raudopįiopĮųs'velnius7’ ______
j tume iš .pat šafeįu! įsimanytų jie visokias bu 
i profesines sąjungas ir kitokias. (Pauža, i,r- 
IVaikšio no karnbAri.) i : Cha. i cha. cha... 1

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų •
PRANEŠIMAI

IŠ'KITUR
jjHj^iTai byb... tai bus' jiems šią naktį bizū- |

' — .. 'na ir gerai, neLenorės jie teršti Lie- Į |
• r n n/1 m / f ) •-% 1 t r y »-» X t ▼ l- -i t iAj l*n ■» a io o J

- .

įvykusri ;• GrAND RApids, MICH.
reik eiti pa-1 
.įsi? Bijotis | . 

Je manęs nekentė 
pa\. ;ms... jau kalė-
m', Cn?.; Cl'ia... gi-i seka diskusijos įvairiais

> * H < I 1 • • • ' .
j tuvos -vardą.- (Paupa) Rytoj reiks pr 
neštian-
žiū reti 
nebėra

j tn?:»

cl

ipd rau dbs • Liomisi ja i ap.if 
o dabar... nors volu,

VU'! K i! : suma

AKTAS II 
vidutiniškai r lis, Lamai-: 

Dešiniajam šone ma-;

A.L.D.L.D. 66-ta kuopa ir L.D.S. 
! A. kuopa laiko mokyklą kas sekma-: 
j dienio vakarą, po No. 1057 Hamil- 
l ton Avė. Mokinimasis prasideda 
j nuo 8 ir tęsiasi iki 9 vai., o vėliau 

; klausimais.1 
Del mokinimosi naudojama A.L.’D.L. 

išleista knyga “Politines Ekono-; 
mijos pamatai.” Sekantį sekmadienį, 
15 d. kovo, bus diskusuojama “Kuri 
partija yra darbininkams, naudinges- 

Kviečiame visus atsilankyti. | 
A. '.J. Kareckas. Į 

(60-61);
DETROIT,~ ~MIČH. 

!Svarbu Muzikantam
Proletarų Meno Orkestrą laikys 

susirinkimą kovo 16 <1., 7:30 vai. va
kare, Draugijų svetainėj, 
Vernor Highway. 
P.M. Orkestras
Taipgi ir tie, kurie galite griežti bile 
kokiu instrumentu 
kviečiami 
labiausiai

D

ne?’

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
% PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymčjimus 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!

Mažas, bet 
itūs Ados kambarys. 
Jtosi langas. Pasieny lova. Kampe nedido- 

i kas stalas, ant jo guli keletas knygų, raša
linė, plunksnakotis. Prie stalo trys krės- 
jlai. Ant sienos, ties stalu gamtiškas pa- 
, . Netoliese lango matosi gembės,
j ant kurių sukabintos jos drapanos. Dėsi- 
iniosios durys eina į lauką, I ‘ į 
! koridorių. Ada sėdėdama ant lovos siuva. I 
Rytas. i

ADA: (Galva linguodama) Sunkus...;
sunkus tarnaičių gyvenimas. Sunkus iš i Kovo 15 d., sekmadienį, 2 vai.

1 vienos puses, kad gauni sunkiai dirbti uz-1 rengia riiAiiJ.LiAA 
mažiausi atlyginimą ilgiausias valandas, j Kalbės keii 'A.L.D.L.b. nariai svar- 
be; to, dar turi padėti į kumeckoms: tai bedarbę.
kiaulei pašerti, tai karves pąmilžti, jr ne- x" "°“

laikys

4637 W. 
Svarbu, kad visi 

nariai dalyvautų.
k 

orkestroje, esate 
ateiti ir prisirašyti. Mums 
dar trūksta- saxofonistu,

i • • • • : kornetistų ir drumerių. Visus kvie-kairiosios—Į ■ čia Proletai-ų Meno i
Orkestrus Valdyba. I 

(60-61);
MONTREAL, CANADA !

Kovo 15 d.,

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 is mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas-Olšauskas ? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskiehę, 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
šytojau 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,” 

r deT phtniršimo 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 dąro, ,
Knyga apdarytai geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00z -..Siųskite užsakymus sekančiai— ’

PRAKALBAS-DISKUSIJAS. 
lo

biais šių dienų klausimais ir apie 
Prakalbos įvyks po antra-1 

šu 12a Market Place. Kviečiame vi
sus lietuvius ir lietuves atsilankyti.

Valdyba!.
Pranešu A.L.D.L.D. 137-tos kuopos 

nariams, -kurie negavote knygos už 
1930 m., galite "ja$ gauti pas fin. 
sekretorių pėr šias prakalbas arba 
per kuopęs susirinkimus ,kurie įvyk
sta kiekvlėnd inėnesio paskutinėj sa
vaitėj, sekmadienį, 12 vai., po antra
šu 12a Market Place.

Fin. Sekretorius.
"c ■ 1 ■ ? (60-61)

PHILADELPHIA^ PA.
. - - . Puiki Sovietų Sąjungos filmą “In 
O h > Siberia” (Katorga) bus rodoma 

v į šeštadienį, 21 kovo, New Century 
zave-I Club, .124 S. 12th St. Pirmas rody-' 

^•rankos, bet norėtųsi i nn}s pra8“158 7-^ vai-, antras 9-tą 
_ ontyspausti prie kru- tą puikų veikalą ■

Spausti ir šaukti žmoniją į kova •• 1 . ... - < ■ (61-62)

___  LI; cell 1><XI Vvę IllII-|XX Uv“ jd* nelnlS ūlaba^ ^im?kX.'«auni Mgus - huovarg-io žlegiamas -4 
o-aitv n nel atsipūsti. O dĄr, žiūrėk, tas krauge^nei atsipūsti. O dąr^ žiūrėk, tas krauge

rys ponasikaž ko kabinėjasi! (Pauža) Oh, 
su vyturiais turi, žmogus7 kelties, su lak
štingalomis eiti gulti. Ne! Ilgai taip bū-

ponai! (Žvalgybininkas linkteria galva. Į-
.eina Kurmaitis, nešinas bonką valstybinės 
degtinės).

KURMAITIS: C *
po'stikliuką, taip sakant,

-vis bus kiek linksmiau.
stikliukus.)

POLIC. yiRš-: Ii’ suimtuosius bus drą
siau tardyti! ;

ŽVALG.: jie tirpte.tirps mūsų rankose! deda siuvinį, eina prie langoržiūri) 
KURMAITIS: Na, tai ištraukime, vely- kpks gražus rytas!,.

' ja... nors pailsusių
tą visą gražumą ap 
tin ės.
už> pasiliiiosavimą iš priespaudos! (Pauža

Ot, kaip tik išsirųesijne j tDnegąli. Vargų ir išnaudojimo žmones tu- 
sakant, “Marijos ašarų/’iros sukilti! Juk ir jiė gyvi... turi širdis'^

. (Pilsto degtinęį| jaučią .skausmą. Jaūcią irunąto,> kaip jų • 
šeimynos badmiriaujai ; Tiį^ęs sukilti ! Tu-! 
rėš išaušti laisvės ir lygybės blaivusis ry-' 
tas,, kuriuo mes, vargšai, grožesimėš. (Pa-!

darni, kad sektųsi išnaikinti tuos bolše^i-; 
kusi Į sveikatą, ponai, už jūsų šventą 
darbą! (Viši geria) Tegyvuoja mūsų ga-į 
lia Lietuvoje!

POLIC. VIRŠ.: Pasiutusiai gardi. Ot-J

AKRON, OHIO
irBedarbių Demonstracija 

Bedarbiams Parama
Vasario 25 d. bedarbiai 

rėjo demopstraciją. žmonių į 
' .' ant“ Parkins- aikštės- susirinko .
; * apie 10,000; iš čia maršavo j 

prje miesto arot|ises. Apis ; *kovi-
6,000 visokias iškabas, su

i užrašais: ‘^Dūokite t>arbo -Ar 
; * Duobos!'* “Reikalaujame

Bedarbiai maršavo dainuo
dami revoliucines dainas ir 
šaukdami:

’ Ko'arba duonos!"-...........  •
į - > Atmatavus prie miesto ro- 
l ^. tuifis, minių .-skaičius, pasidau

gino dar keliais tūkstančiais.
- j iTen buvo (teikta miesto majo

rui reikalavimai pageltos be
darbiams; bet ponas majoras 
vietoje rūpintis, kad pagelbė- 
jus badaujantiems žmonėms 
ir jų šeimynoms, teisinosi, kad 
nėra tokių įstatymų, sulig ku- 

i rjais jis galėtų teikti nors ko- 
• kią pagelbą.

Reikia prisiminti, kad prieš
C. V *** . W". W.. W. Ę— -- ww ” —

varė didžiausią agitaciją, kad; 
žmonės nekreiptų domės į ren- 

' giamą bedarbių demonstraciją 
ir nesidėtų prie jos, bet tas 
nieko negelbėjo, ir vietoje pa
kenkti dar padėjo išgarsinti 
demonstraciją.

Po demonstracijai vietiniai

tu

t ■ ♦

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

-Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

■ kapitalistiniai laikraščiai pra- 
• dėjo' varyti bauginimo kampa- 

“The Akron 
prirašė

/ii ją, ypatingai
Times Press” daug 
apie tai, kaip policija rengėsi 
ir buvo prisirengusi bile va
landą išardyti demonstraciją 

bedar- 
tokių 

dar su

į išardyti demons 
t. Bet išalkusios 
minios nenusigąs 

i gąsdinimų ir ateityje

ne vienybe ko'his u.
^alavi.rųus ir už

' m ėjimą...
/ į Šokiai programa L

Naudai
Vasario 28 d

v o r<

Pavykj 
lietuvi 

d 
drai surengė•bedyjbih 
balių su .maža. . prp> 
Dirbantieji ; b
centai, o bedarbiams 
žmonių prisirinko apie 400 ir 
nuo šio parengimo pelno liko 
32-dol. ir 48 centai. Visi pini- i 
gai perduoti j Bedarbių Tary-j 
bos iždą, kur bus naudojami 
svarbiausiem reikalam.

.. r . t j
Bedarbių Taryba Rūpinasi 
Gavimu Darbų Bedarbiam į
Kovo 2 d. Bedarbių Tary-! 

demonstraciją vietinė spauda bos nariai ir narės organizuo- 
. _ , _į tai nuėjo prie miesto vandens

skyriaus. Iš ryto, besirenkan
tiems į darbą darbininkams, 
pradėta sakyti prakalbos. 
Tuojau pribuvo policija ir no
rėjo areštuoti kalbėtoją, net 
klausytojai užsistojo, ir tas po-' 
licijai nepasisekė. ‘ K •

Mes norime d Ar-' sų progresyv
J.

Apie 8:00 vai. ryte išėjo; 
darbdavis ir pareiškė, kad jis! 
duosiąs darbą tiems, katrie: 
yra nariais Bedarbių Tarybos, >.yru jičtnuis jdvuču u.uį laryiiubui... . ., . . 1 ■ , ' K ISbalnamuo.inbot B. T. nariai pasakė, kad ■!
jie ims' darbą tik tada, jei busi 
duodamas darbas ir. kitiems j į u<.rlUwaJ, 
tūkstančiams nadirbančiij žmo-'i| 
mu, bos jie kovoja ne vien del A

ir del visų nedir- J
Sykiu ■sulrj
5 bėdai-Uį . 

nepriklauso; B oda r- į It 
jė,. gavo darbus. Jį ‘i.

b'tnčm darbininkų 

p r

a ci&

M

'a: Maiwoia
»• •

■Į Bell Phone, Poplar 7545 i 

A. E STANKUS J 

GRABOR i ,ŪS- UNDERTAKE 11 
-i—H )r Ir.idojn HWnirusiuu ąr,;t 

visokių kapinių. Norintieji įgėrcCnjp pa- 
tuiriuvunų ir už žentų kuięą nuliūdimo 
valandoje žaiski IZm pas ipnhp. Pas mane 
ualivt- gn'n’.i Jotus ant vfKokių kopinių kuo 

.Vietose ir už'' žemų kainą........

trikte, kur turtin-u 
Ueč tai viešpačiu j a; j 
fašistai smarkiai f

r M
/h'®

sL'fl

1023 M' Vernon Street 
Philadelphia; Pa.

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

Apysaka

MOTINA
9

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

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmes carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliuėioinieriai 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.

325

viską kas link AUTOMO- |
BILIŲ M E CIIA N I Z M O. | 

ySPJ Praktika ant vietos. i •

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.

ATKREIPKIT ATYDĄ J NAUJĄ ANTRAŠĄ! "
AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLOS į

E. 14th STREEtĮ Near 1st Avenue ; • NEW YORK CITY g
4 v I s!

s Trumpu laiku išmokiname g

^Jiiaillllllllllll!iih!lllllllllllllilllllllli;i!UI!llllll!Fllllllinillllli!l!l!ICIIIIIIII!lllllllllilillllll!^

©
Išardymus. sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą; 
ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą Rvarantuojarae už mažą užmokesti. Mes padėliam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Ūžsira&ymas j mokyklą kiekvieną dlflhą nuo 9 ryte 
iki 9-tal valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049 
iniiiniiiiiiiiiiiiiiiBiiniiiinimiiiiiiiiiinMinH^^

• • • -J ;• ;.j ■ ;•

t



Puslapis PenktosPenktadienis, Kovo 13, 1931
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ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

■W

LIETUVIS GRABORIUS
KANE’S CORN PLASTER patar

navimo ir vi

kalni},

fit-*?** •*5Uw*sJ

^V/ANDIMPROk

n. Atidaryta nuo () iki 9 
NEW YORK ACTO

222 MANHATTAN AVĖ,

SUGARIO

ĮVYKS SEKMADIENĮ

Norwood, Mass,

PRADŽIA 6 VALANDĄ VAKARE

25 cent

BHTE'UŲ
iF

p vartoti.v

to

^iaSižūišrtišti SOTOUI

IOIHOItusi

čia jau gyvena 
tai ir jie pasako-

J. Sugar
Pilypo role

J2 
&

V

'3 o

visais draugais ir 
vietose: ALDLD., 
Partijoj ir kitur?' 
jums taip blogas

E.
loš

5
o s
e

Street or Avenue 
, State—

mari 
maifi,

Im!

Bi

Mokykla do vadovyste J. DUKORSKY. 
rėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 
kite apžiūrėti ur.Gmj mokyki:

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5>6776

I

“■ <X5:-

Urtaa’s CoM Pewters
(MTLTMLIUS NUO ŠALČIO)

Už 75c už 
nuo savo am-

Garftt\tuaJ*w»» loip- 
Mokiname irrynai UtftątvO- 

Knina prlintun* vl«*taM> 
vakarais. * Ateikite apžlk-

J. TURGUMS IK I. i. MARKUS 

favindnkal

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avw. 6102 Grand Avenue

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

savo militarinius 1
Kaip nors šautu-, 

savaimi ir pataikė i 
galvą. Pažeistasis!

Ot, tai

VISŲ DOMEI! AR tlNATT 
kad

AMERICAN CLOTffiNGCO.

GYVYBĖ
PRIKLAUSO

NUO ŠTAI KO
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLES

Per virš 200 metų tikrasis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa-

I žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus

i imti. Bandyk šiandie. Trijų 
' dydžių, vaistinėse. Ieškokite:

“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

žemą

nuliūdimo va

landoj. šanki-

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue 

Kampan Maujer St. Brooklyn, N. T.

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

Pirm i aus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

Norintieji ge

riausio

arba! 
pi-į

FRANK A> URBAN PHARMACY
141 METROPOLITAN^T»TO< BROOKLYN. N. Y.

tfls p&s: _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Te!.: So. Boetoii 0204-W

Telephone, Stags 7057

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS
197 HAV^MEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
13 St. George Avenue,

Vardas___
No-----------
Mithfiaa—

RENGIA L. L. R. CHORAS, FO VADOVIŲ
Pianistė Izabelė Jarmulevičiutė

Parašyta Seno Vinco. Muzika E. Rstikevičiutės 
Pilna Gyvumo ir Gražios Muzikos

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKJ
Jis ne tik sunkiausias 

kurie vartoja po plačiu

VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR ’ 
SUKIETĖJIMUS i

Kaina 25c
už Dėžutę j

A t s i ų skite 25c ‘ 
stampomis ar pi-1 
nigais. !

Ši f akcija ga-1 
rantuota 
sugražinama 

nigai, jei nepagelbės.

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

6ian
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HUNTINGTON, N. Y. Įmetus. Kitiem yra bedarbės 
priežastys dal neužsimokeji- 
mo.

Delegatė išdavė platų 
j abipusišką, teisingą raportą iš 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mo. Raporto teisingumą pa
tvirtino du draugai, kurie bu- 

jvo suvažiavimu. Nariuose, 
į kurie skaitė tik “Laisvėj” til- 
Į pusius straipsnius, vienpusiš
kai aprašančius suvažiavimo 
eisena sukėlė diskusijų.

Po pasikarščiavimo prieita 
' prie bendro išvedimo. Mes vi- 
įsi sutinkam, kad “Laisvė” tu
ri būt vedama Komunistų 
Partijos nustatyta linija, kitaip 

į ir būti negali. Tačiaus po su- 
važiavimo A. Bimbos ilgiausi 

1 straipsniai savęs patenkini
mui ir tas gązdinimas, būk 
“sklokininkai” norėjo užgrob
ti “Laisvę,” neteisingas ir ne
pakenčiamas teisybę žinan
tiems apie tikrą dalykų stovį. 
Taipgi purvais drabstymas į 
mūsų judėjimo senus veikėjus, 
kaip tai drg. Butkų' ir kitus 
yra peiktinas ir turi būt už
baigtas, kol da nėra perdaug 
“Laisvės” skaitytojams ir šeri
ni nkams įkirėjęs.

Kuopos Koresp.
O. Gaškauslciene.

Kaip kitus miestus, taip ir 
šį hiiestuką palietė bedarbė. 
Bes^felbant su huntingtonie-Į 
čiais, kurie 
25-30 metų, 
ja, kad šisfkrizis yra pirmuti
nis jų “istorijoj,” t. y., šiame i 
mieste. Pasak jų, tai seniau! 
tik “atėjūnai, kurie pavasarį 
atsirasdavo, o rudenį vėl pra
puldavo, netekdavo darbo.” 
Mes, jie pasakoja, buvome 
“štedavi,” dirbome vasarą ir 
žiemą. Bet dabar jau laikai į 
pasikeitė, šią žiemą visus ly-j 
giai atleido, tik gal iš šimto 

_ vieną paliko, kur būtinai rei
kia atlikti koks nors darbas. |

Kadangi pačiame Hunting-j 
tone darbų nėra, nėra jokių 
fabrikų, išskiriant porą ang
lies kiemų. Darbai čia yra 

/ prie kontraktorių, pas turčius 
ir ant ūkių, pas farmerius. 
Miestelis labai mažas, gatve- 
karių čia nėra. Tiem, kurie 
jie.ško čia darbo yra specialė 
stotis, čia vasaros metu su
sirenka darbininkai, kurie jieš- 
ko darbų. Į čia atvažiuoja 
automobiliai, trokai ir pasiė
mę vežasi darbininkus dar
ban. Iš papratimo ir dabar j 
tie darbininkai susirenka ir 
laukia, kad kas juos imtų dar-' 
ban. P
Išstovi po keletą valandų ir į nėu'tvirtina daug 
nieko nesulaukia.

Nušovė Savo Draugą
Grupė vidurinės 

School) mokyklos 
kurie priklauso prie Scout or-’ 
ganizacijos, buvo išvažiavę į 
taip vadinamą Club House, j 
Ten darė 
bandymus, 
v as iššovė 
vienam į 
už kelių minutų mirė, 
ir kareivių žaislai.

Yra ir lietuvių, kurie lei
džia savo vaikus ton militari-1 
nėn organizacijom prie Ame-; 
rican Scouts Boys. Kai kurie , 
tėvai mano, kad ten gražiai! 
vaikus mokina. Gaila, kad jie Į 
taip mano. Ten mokinama už
mušinėti neva savo šalies prie
šą, bet tokių pat tėvų vaikus. 
|ir tas įvykis parodo, kad mo- 
kinimasis tokio amato prieina 
prie to, kad užmuša net ge- 
riausą savo draugą.
ALDLD. Kuopos Susirinkimas

Vasario 24 d. įvyko A.L.D. 
L.D. 231 kuopos susirinkimas, 
šiuom sykiu ne visi nariai da
lyvavo. Iš sekretoriaus rapor
to paaiškėjo, kad dar mažai 
narių yra pasimokėjusių už 
šiuos metus. Ir šiame susirin
kime nesiskubino nariai mo
kesčius mokėti, mat yra nepa
sitenkinimo Pild. Komiteto pa
tvarkymu, jog knyga “Alie-

Tai skloka nenorėjo nieko atimti ;geras? Taip, ciraugai, negali- 
,ar pridėti, tai kam jai reikėjo 
dar organizuotis ? Kodėl tie 
žmonės nekėlė tuos klausimus 
bendrai su 
tinkamose 
Komunistų

bus duodama už šiuos norėjo, kaip ji atsirado.
viena teisinga informacija.

Kodėl korespondentė nori 
įkalbėti nariams, kad tik kuo- 

ir* pos delegatė išdavė “teisingą” 
raportą. Juk iš šio aprašymo 
matome, kad delegatės rapor
tas ir Gaškauskienės aprašy- Kodėl jau 
mas yra vienpusiškas, kalban- Į Bimba, kuris yra K. P. nariu/ 
tis už skloką. Tai jau nėra tei- veikia kiek gali, o Butkus toksi 
sybė, nėra nei bešališkumas. 
Kokią “tikrą teisybę” tie drau
gai žino, kurie kalba prieš 
Komunistų Partiją ir C.Biurą? 
Tikra teisybė yra ta, kuri 
eina iš oficialių įstaigų. Kokias 
kitas draugai gauna informa
cijas, tai jos yra paremtos tos 
pačios sklokos p a s k a 1 a i s. 
Draugai labai klysta, kdrie 
ima už teisybę tokias “infor
macijas,” tokios“ informacijos” 
yra žalingos. Jei ne tiesa, kad

Nuo Redakcijos. — Šioj ko-1 
Bet veltui jų laukimas, i respondencijoj d. Gaškauskie-j 

j neteisingų į 
; dalykų. Pirma, iš kur draugai 
žino, kad “Laisvėje” buvo ap-Į 

Įrašymai tik vienpusiški? Ko-i 
(Highįkios tos kitos pusės? “Laisvė- 

mokinių.i je” buvo aiškinama, ko skloka'

e

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus j trumpą laika, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE' TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu- 
•riai pasiliuosuoja; tada im
kite tHc po tris kartus j 
dieną. / Viskas pagerbs: jū
sų galva palengvgs, skaus
mas pranyks ir jūs būsite 
atgal prie darbo su nauja 
energija.

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

Įdėkite 36c pinigais ar 
stampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tės už vieną doleri.

L

£

KUPONAS
Prlaiųskite man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą
Vardas
Adresas
Miestas

ma “visapusiškumą” aiškinti. 
Atsimeskit nuo rėmimo sklo- 
kos, dirbkite judėjimui, tuo
met nereikės pykti ant Bim
bos arba “Laisvės” štabo. Im
kite informacijas iš mūsų į- 
staigų, o ne iš tų, kurie tiks
liai skleidžia paskalas.

DR. H. MENDLOWITZ
‘ I

2220 Avenue J,
tku midwoop

T13MYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
SIES IftMOKINAM. kaip apaieiti •><i Kasinio automobiliu; dalinau j trie dalia,

1. Mecluinir.maa. kaip otiMtatjtt tails
kaip- mirnrti sugedimus: kaip tšardHvf «#• 
statyti. Tas virfkas mokinamu kiekvieną Kt* 
dentą r-raktiSkr.1, ;>o priežiūra inatruktorin.

2. Elektra ir M« ynetismas. Tni rnikaKa- 
criausia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu iof*. 
riu.
Pabliurę mūsų mokyklos kurną, twits pilat 

progų pasinaudoti vi<mu iš dviejų noaal 
mechaniko arba šoferio, 
nius ir diplomu, 
kai ir angliškai.

Lekcijos dienomis ir
9 vai., n< d'ddieniais nuo 10 iki 2 P. M.

vai., nedčldionlais nuo 10 iki 2 P, M- 
SCHOOL

8®^ ivjjujE
, > - -t-

tfįfifį *»

• a* •.

■O
. i mH

't* ‘
t 1

Gerbiama Norvvoodo ir apielinkės visuomene! L.L. R. Choras kiekvieni metai susimokina naujas ir 
parinktas operetes, ir tinkamai sulosią jas, taip kad publika visuomet būna pilnai patenkinta. Ši 
operete/‘"Nebaigta Kova”, mes užtikriham, -kadJbus dai^ariau'sulošta/nes svarbią ir komišką rolę 
Pilypo loš choro mokytojas d. Edw. J. Sugar. Į šią operetę įtelpa net 24 dainos, kurias išpildo choras, 
kvartetas, duetas ir solistai. - Kvie&am plačią visuomenę skaitlingai atsilankyti ir pasigerėti šia gra
žia operete. * ’ . r . / _ * _



CįC'j-J:■' ’?'-‘Sy wyV

i Puslapis šeštas r DAISY® Penktadienis, Kovo 13, 19c

VIETOS ŽINIOS
Rengkitės Visi į Vakarėlį 17-tos Kuopos 

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo

niškas kostiumų balius, kuria
me įvairių tautų darbininkai, 
apsirengę atatinkamais sau 
liaudiška i-tautiniais kostiu
mais, atstovaus saviškes tau
tas, kaip tai ukrainų, rusų, vo
kiečių, finų, lietuvių, ispanų 
ir t. t.

“wrist lock.“ Jie grūmėsi 30 
min. ir 2 sekundas.

Lenkas Stanley Stasiak nu
dėjo airį John Sullivaną į 

min. 10 sek.

Darbininkai ir darbininkės, 
neskaitykite taip sau paprastu 
baliuku vakarėlį 17-tos kuo
pos Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo,' ateinantį nedėk, 
kovo (March) 15 d. Tas va
karėlis rengiamas su svarbiu 
tikslu—paremti organizaciją, 
kuri liuosuoja kovojančius dar
bininkus iš kalėjimų, kuri gi
na mūsų kovotojus nuo mir
ties bausmės, kuri suturi atei
vius darbininkus nuo deporta
vimų iš Amerikos. Ši organi
zacija taipgi medžiaginiai šel
pia politinius kalinius ir jų šei
mynas.

Iš tos pusės, atsilankymas į 
ši vakarėlį yra talka Tarptau
tiniam r 
mui, kaipo vienai 
svarbiausių mūsų organizacijų. 
Bet tuo pačiu sykiu tai ir 
linksma padori pramoga lietu
viams darbininkams ir darbi
ninkėms. Vakarėlyj grieš 
smarki darb. Jaunuolių Orkes
trą; bus išlaimėjimų. Drg. D. 
M. šolomskas pasakys prakal- 
bėlę apie Paryžiaus Komuną 
ir josios didvyrius; išgirsite, 
kas buvo bendro ir kuom sky
rėsi Paryžiaus komunarai nuo

; Aidiečiai Ruošia Puiki? 
i Programinę VakarienęRusijos bolševikų.

Vakarėlyj taip pat bus įva-i 
lias gerų sveiku valgių ir gar-' 
džių gėrimų. Didelis pulkas j 
jaunimo yra užtikrintas. Sma- Riadienį, kovo 22 d. 
gurno netruks. , 1

Kuomet kapitalistai diena Kur'°J
iš dienos vis pasiučiau Šėlsta, Kavaliauskaitė, Velička ir Ai- 
prieš susipratusius darbiniu- •• ^0 Choro mergaičių sekstetas, 
kus, visaip juos persekiodami 
skriausdami ir trempdami 
naudinga yra mum į tokius sa
vo būrius sueiti, su draugais 
pasitarti ir savo tarpe pasi-Į- 
linksminti. Mes žin”i..~ ___ .
cijos siautimą, bet mes nenu-',us ,V!SPS! draugai ir 
simename; su darbininkišku PaslP1J‘^L tikietus 
budrumu ir geru ūpu mes sto- kad laiku būtų 
jame į imtynes su savo prie-Į^aiP susltvaikyt su

. Ir tokiais laikais, kaip j ^e.H.rnais, stalais 11

Aido Choras turės didelę iš- 
1 kilmingą vakarienę kitą sek- 

*. Vakarie
nė bus su turtinga programa, 

dainuos česnavičiūtė,

Muziką šokiams suteiks gabi 
Norriso vadovaujama orkest- 

!ra. Kaip tokiai pramogai, tai 
tikietai visai nebrangūs—tik 

t po $1.25 asmeniui.
me reak-i Aidiečiai ir aidietės kviečia

Darbininkų Apsigyni-! šais. Ir tokiais laikais, kaip į ‘imais,
— j j* pačių’dabar, kiekvienas iš mūsų tu- pr,Jįn'®n8in?a!s‘

* ’ 1 b IX •» KVA ■» Ir A

ri būti arba kovotojas arba 
veiklus kovotojų rėmėjas. O 
darbininkų kovos reikalus ga
lima šiek tiek paremti, kad 
ir atsilankant į tą Tarptauti-i 
nio Darbininkų Apsigynimoj 
lietuviškos 17-tos kuopos vaka
rėlį, ateinantį nedėldienį, “Lai
svės“ svetainėje, kampas Lor
imer ir Ten Eyck Sts. Įžan
ga tik 35 centai.

draugės, 
išanksto, 
žinoma, 
valgiais, 
kitokiais

Tikimasi, kad ši aidiečių va
karienė su josios dailiška pro
grama bus viena iš pasekmin
gi a u siu.

D.

Tarptautinė Darbininkų 
Pagelba Maitina Šimtus 
Sukniasiuvių Streikierių

i Gavo Svetainę Dykai 
Protestui Prieš

; Ateivių Deportavimą
Pa-! Sekmadienį, kovo 22 d., 1 

yra rengiama
Tarptautinė Darbininkų 

gelba (W.I.R.) New Yorke I vai. po pietų, 
įsteigė dvi valgyklas, kuriose didelis masinis mitingas pro- 
teikia maistą streikuojantiems testui 1 
sukniasiuviams. Yokinen

Viena tų valgyklų randasi 
New Yorke, Bryant Hall, ant 
41-mos gatvės ir 6th Ave., o 
kita—Brooklyne po num. 795 
Flushing Ave. 
lose duodama 
šiltų valgių nuo 10 vai. ryto 
iki 2 vai. po pietų.

T.D.P. kultūrinė grupė kas- paskelbtu laiku, 
dien duoda streikieriams mu- toje svetainei įvyks kitas 
zikales programas, kurios su- j dengimas, tad šio mitingo 
sideda iš dainų, šokių, lošimų!bus galima ilgai užtęsti, 
ir t. t.

Penktadienį, kovo 13 d., 
Webster Hall, 119 East 11th 
St., New Yorke, bus pirmas 
perstatymas minimos proleta
rų kultūrinės grupės, kur pro
grama yra prirengta įvairi ir 
bus išpildyta pačių darbinin
kų.

prieš deportavimą dd.
, Bebrits, Machado ir 

Mitingas įvyks Renais- 
Casiiio svetainėj, prie

šiose valgyk- 
streikieriams

Pelnas nuo šios pramo-

George Zarinoff, rusas, į 9 
j min. 14 sekundų apsidirbo su 
Į italu Tony Calelino.

Niek Lutze parito A be
Janą į 19 m. 4 sek.

Šiose ristynėse žmonių 
apie 2,500.

trumpąs 
pirmu 

su sir i n-
viduti-,

lekcija!

Kap-

buvo

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

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
1-ma kuopa rengia puikų vakarėlį 
su programa ir šokiais šeštadienio 
vakare, 11 balandžio (April), “Lais
vės” svetainėj. Prašome kitas or
ganizacijas nieko nerengti ta dieną, 

I kad * '
svetainėj.

nepakenktume vieni kitiems. 
Komisija.

(61-62)

RIDGEWOOD^~N? Y.
A.L.D.L.D. 55-tos kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 15 dieną | 
kovo, Degulio svetainėj, 147 Thames j 
St., 10-tą vai. ryte. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų aptarti. At- 
siveskit ir naujų narių.

Sekr. A. S.
1 (60-62)

IŠRANDA V0.IIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys vie
nam ar dviem vyram ar merginom, 
šviesus ir su šiluma. Kreipkitės po , 
No. 90 Union Ave., Apt. 30, C. IL, . 
Brooklyn, 'N. Y.

(59-61)•

kitų.
sance
137th gatvės ir Seventh Ave., 
New Yorke. Svetainė gautą 
be apmokėjimo.

Kalbėtojai bus Yokinen, 
Bebrits, Moore ir kiti.
' Visi kviečiami atsilankyti 

nes vakare
pa
ne-

Visa New Yorko Apielinkė 
Rengiasi prie Kovo 28 D.

Lyga Kovai už Negru Tei
ses, Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir Konferencija

gos eis maitinimui streikuojan- Gynimui Sveturgimių Darbi- 
čių sukniasiuvių. Patartina ninku bendrai stoja darban, 
visiems dalyvauti. Įžanga 50 kad suorganizuoti visą New 
centų. 1 Yorką ir apielinkes del 28 d.

Tarptautinė Darbininkų Pa- kovo protestui prieš perse- 
gelba prašo visų organizacijų ■ kiojimą ateivių darbininkų ir 
ir pavienių darbininkų viso 
kiais būdais remti T.D.P.

protestui

Lavinimosi Mokyklėlės 
Reikalu

Pereitą sekmadienį pamoko
se buvo biskį mažiau darbi
ninkų, negu savaitė atgal, nes 
bjaurus oras pakenkė. Dabar-Į 
tinis krizis diskusuota pama-| 
tiniai; pamokos užsitęsė iki j 
pirmos valandos. Pradiniai! 
studentai Baranauskas ir Mar-| 
cinkevičius pasakė 
prakalbėles, ir nors 
kartu pasirodė prieš 
kusius, tačiaus išėjo

I niai.
Šį sekmadienį bus

apie pašelpines organizacijas 
ir jų rolę ateityje. Prelekcija 
svarbi, įdomi, ir kiekvieno mo
kinio, ir pašalinių draugų par
eiga dalyvauti. Neperdėsiu į 
nei žodžio, kad pašalpihės or-i 
ganizacijos pergyveną krizįi 
del narių negavimo, paseni-j 
mo, mirimo, jaunų spėkų neį-j 
stojimo, finansinio krikimo ir i 
t. t. Kokia išeitis ir kaip tas 
-organizacijas palaikyti? *Į šį 
ir kitus klausimus drg. Miza- 
ra duos prelekcija, po kurios 
bus diskusijos.

PASTABA.-—Kaip mokiniai, 
taito ir pašaliniai, malonėkite 
pribūti laiku, kad punktualiai 

ibūtų pradedamos pamokos 10 
vai. ryte. Negerai, kuomet 
pusvalandį ar daugiau prade
dama vėliau. Turite atminti, 
kad mokyklėlė nėra kokia pra
moga. bet mokykla, ir paskir
tu laiku turi būti visi,

Sekr.

SPORTAS
Falius Ispanę Komunistų 
laikraščio Paramai

j negru, prieš lynčiavimus ir tt. 
r Sekantį sekmadienį Lyga 
(Kovai už Negru Teises turės j
Į didelį masini mitingą Mariem I ANDY KANDROTAS
; Casino svetainėj, 116th St. ir; išLAIMĖJO RISTYNES
Lenox /e., New Yorke. Pagarsėjęs lietuvių ristikas

---------  Y orders e jau sudaryti pla-, ą, Kandrotas parito airį Bru-i 
šeštadienio vakare, Harlem n ai rengti atviram ore ir sve- cą į 5 min., New Ridgewood! 

Casino svetainėj, 116th St. ir painėse masinius mitingus pi ’i- (Grove, Brooklyne. Jis Brucą 
—£8-tos buvo išsivaręs per virves ir, 

kuomet Brucas sugrįžo atgal, 
Newarke nuo kovo 15 d. per supykęs uždrožė kelis kartus

Lenox Ave., New Yorke, yra: siruošimui prie kovo 
rengiamas didelis balius. The 
Havano Royal Orchestra iš 10 
ypatų grieš šiame baliuje, ku
ris rengiamas paramai 
komunistų laikraščio 
Obrera.“ Jis labai 
verčiasi finansiškai ir, 
gaus skubios pagelbos, nega
lės reguliariškai išeidinėti.

ngti atviram ore ir sve-|c^ į 5 min., New Ridgewood! 
Jis Brucą

I dienos.

ispanų 
“Vida 

silpnai 
jei ne-

Pieno Išvežiotoju Streikas

McKay Milk Kompanijos 
pieno išvežiotojai vis dar 
streikuoja.

Kompanijos agentai sklei
džia gandus, kad jokio streiko 
nesą, o tik esą pavaryti iš 
darbo keli darbininkai, kurie 
bandė neatsiteisti su kompani
ją pinigiškai; tai jie ir kelią 
triukšmą, šitiem gandam ne
reikia tikėti, nes jie yra netei
singi. Tos kompanijos pieno 
išvežiotojai yra išėję streikan, 
o kompanija bando jį sulaužy
ti, samdydama skebus į strei
kuojančių darbininkų vietas.

visą savaitę kasdieną bus ren
giami masiniai mitingai sve
tainėse ir atviram ore., šešta
dienį bus keturi atviram ore Jo prie grindų, 
mitingai įvairiose miesto da-į ' ___ 1
lyse- „ 1 Sonnęnoergas, ouvęs pir-

Kovo 28 d. organizuotos mjau Čampionu, parito McGil- 
darbininkų masės demonstra- jį, Rįstynės tarpe jų dviejų 
tyviškai maršuos per negrų buvo beveik lygios, ko] Son- 
darbininkų apgyventas sekei- nenberg 
jas ir susirinks į vieną iš di
džių jų svetainių miesto cent
re.

Nuo kovo 22 d. per visą sa
vaitę visur bus laikoma mitin
gai prisirengimui prie didžio
jo masinio mitingo protestui 
prieš skyrimą negrų nuo bal
tųjų viešose vietose. Tas mi
tingas įvyks penktadienį, ko
vo 27 d., Court Theatre sve
tainėj, New Yorke.

Visų Tautų Darbininkų
Kostiumų Balius: i; ;

Kovo 28 d., vakare, 
Casino svetainėj, įvyks milži*

Star

Kandrotui per burną. Paga
vaus Kaiidrotas jį pasigavo į 
gražų “arm lock,” ir priplo-

Sonnęnbergas, buvęs pir-

pagavo McGillį

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South

* 2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin & .Vine

&
&
&
&
&
&

Noble Streets 
Noble Streets * 
Fairmount 
Green
Parrish 
Poplar

Telephone, Stagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuviy Valgykla

VISOKIŲ ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišneku Muoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN^ N. Y.

j PA JIEŠKOJIMAI j i JONAS STOKES
Šiuomi 

riams, I 
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion 
cėy

’ Į’AJIEŠKAU pusbrolio Jurgio šuke-, 
1 vičiaus, Čkmerges apskričio, šei- . 
miniškių kaimo. Seniau gyveno Chi- ’ 
cago, III. Meldžiu jį patį atsišaukti į 

| arba kas žinote, malonėkit pranešti, i 
Ed. Rau- 1 

04 Jackson Ave., Ding i 
Island City, N. Y.

(60-62)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj vie- j Sa.'

"...........* IKyti gerą bizną k) ikitoj. Kas norit 
kreipkitės po No. 755—3rd Avė., 
kampas 25th St., So. Brooklyn, N.Y.

(56-61)

REIKALAVIMAI
KAS NORITE automobiliu važiuoti 

į Easton, Hazleton, Tamaqua, Ma- 
hanoy City ir Shenandoah, Pa., 
kreipkitės tuojau pas laikrodininką 
Praną Veiverį, 048 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. Važiuoja dvi ypa- 
tos, nori surasti dar 3 ypatas, tu
rinčias reikalų važiuoti ir sutinkan
čias prisidėti prie padengimo iškaš- 
čių.

(60-62)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučernė, biznis geroj 

vietoj, apgyventa vokiečiais ir ai
riais, Įdirbtas per ilgus metus. Biz- I 
nis geras, bet kaina irgi neprasta. 1 
Norinti įgyti- gerą biznį, kreipkitės1 
į “Laisves” ofisą, gausit adresą. i 

(60-64)

baker^

PATOGIAUSIAS RESTAUR ANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

GAMINAME IR

n pranešu savo kostume- 
kad perkėliau savo studi- '

icq ‘

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadinės. stalo.

taip

PIETUS
mus pietūs ne taip kaip 
kaip namie prie geros

12 IKI 3 VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

Duonos—Duoneles—Skaniausios
Kokią tik duoną kepa Varpo Keptuvė, tokios rasite ant 

stalo Varpo Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir duona 
visada šviežia.

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

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

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

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

M. TEITELBAUM, Manadžeriš
Naujai perdirbta Rusižkai-TurkiŠka Pirtis dabar ati- rn
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- / 7
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su .« /
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 1
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo /
10 valandos dieną, iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 1
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu pataroa- 

,vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Pulaski 6-1090

KELRODIS: Br-M. T. ei e v riteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M T anhwqy—Išlipt ant Montruse Avė stoties; visata >

* _____ Broadwm JtaxrtfrwttUrt art Ihuhtog ___

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiko

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

iibalzamuoja ir laidoja numinsiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au , 
’ornobilius ir karietas veselijom? į 
irrikltynoms tr pasivažinėjimam*- !

St., kamp. Broadway, Chaun- 
St *totis, Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo
pų ikiausia.

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

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

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

Tel.,’ Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKE^)

416
231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

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

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN,* N, Y.

TEL., STAGG 2-0783

GRABORIUS
(Undertaker)

J. LeVANDA
(Levanda uskas)

MOT.
M ;”3 :■ Brooklyn .
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630

iO

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

(Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigeri, einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina .............................................................60c, per paltą

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

•5e

Mes
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taip pat turime žolių ir gėrių sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
kartų reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, Savinmkun

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

fikirpkit iį nkelbima tr orimam k*riu «u olsaKyjau.




