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Philadelphijos Lietuvių 
Darbinio. Susirinkimas

/

Visiems Philadelphijos 
darbininkų organizacijų 
nariams, “Laisvės,” “Vil
nies” ir “Darbininkių Bal
so” skaitytojams. Drau
gai Philadelphijoje, 21 d. 
Rovbr S vai. vakare, atsibus 
visų darbininkų susirinki
mas po numeriu 715 N. 6th 
St. Bus apkalbama visi 
bėgantieji klausimai ir kas 
labiausiai, į Komunistų 
Partiją naujų narių gavi
mo vajus. Taipgi mūsų 
spaudos reikalai. Visi bū
kite laiku. Platų raportą 
duos Kom. Partijos Centro 
Biuro atstovas.

Komisija.

Vokietijos Valdžia ir 
Pramonininkai Tariasi 
Del Prekybos su 
Sovietais

BERLYN.— Oficialiai pa
skelbta, kad Vokietijos ka
binetas ir pramonininkai 
laiko konferenciją delei pre
kybos su Sovietų Sąjunga
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

LenktynėsTarpe
Amerikos ir Anglijos
WASHINGTON.— Per

nai metais Jungtinės Vals- 
paskolino kitoms ša- 
$862,200,000. Gi Ang- 
tepaskolino $557,600,- 

Vadinasi, lenktynėse

MASINIAI PROTESTAI PRIEŠ NUPLA
KIMU DRAUGŲ CODER IR HURST

Neteko Pastoges, tai 
Nusižudė Vyras ir Pati

RENGK1TES PRIE KOVO 28 D., TAI BUS 
AMERIKOS PROLETARIATO KOVA 

PRIEŠ PERSEKIOJIMĄ ATEIVIŲELGIN, Ill.— Kovo 14 d. 
rasta gazais užtroškusius 
Charles B. Haltin, 57 metu 
amžiaus ir jo žmona 49 me
tų. Priežastis nusižudymo 
buvo tame, kad jie turėjo 
apleisti savo stubą, už ku
rią nebepajėgė užmokėti 
mortgičįaus. Šerifas stubą 
pardavė kitam ir nelaimin
gi Kaltinai turėjo nešdintis I* i i X. T J — 1 • 1

DALLAS, Texas.— Pavo- Coder ir Hurst į Dallas de
gimas ir beveik iki mirties ‘ lei liudijimo. Bet tuo tar- 
nuplakimas bedarbių vadų 
—draugų Coder ir Hurst, 
išjudino plačias darbininkų 
mases. Darbo Unijų Vie- ( 
nybes Lyga ir Komunistų 
Partija šaukia darbininkus! 
kovoti prieš šitą kruviną! 
pietinių valstijų valdžios te- ;

giausia eina delei užkariavi- rorą. O dabar galutinai 
mo Pietų Amerikos. Angli- paaiškėjo, kad užpuolime

‘d ant -draugų dalyvavo Dalias 
miesto valdininkai.

,Coder ir Hurst dabar1! randasi Kansas City, Mo. j 
Čia juos atgabeno juodvei- 
džiai farmeriai, kurie juos 
rado vos gyvus laukuose.

Distrikto prokuroras Mc
Graw atskrido orlaiviu į 
Kansas City, kad parsivežti

lims

000.
Amerika Angliją pralenkė 
visais $3.00,000,000.

Tarpe tų dviejų grupių 
imperialistų lenktynės dau-

ja nenori pasiduoti, bet 
Jungtinės Valstijos stumia 
ją laukan.
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kad valdžia duotų užtikri- "U VaglSlUS
Sovietų Teismas Nubaudė

nimą už 70 nuoš. kredito, 
kurį jie duotų Sovietų Są
jungai perkant Vokietijos 
produktus. Tas reiškia, 
kad valdžia turėtų garan
tuoti apie $72,000,000.

Vokietijoj siaučia baisi 
bedarbė, todėl valdžia jau 
daug prielankiau kalba 
apie prekybą su Sovietais. 
O kadangi Amerikos val
džia deda visas pastangas, 
kad sugriauti prekybą tar
pe Sovietų ir Jungtinių 
Mat, pramonininkai nori, 
Valstijų, tai Vokietijai at
sidaro gera proga gauti 
Sovietų užsakymus visokių 
mašinų.

16MASKVA.— Vasario 
d. Kovalčiuk ir Michailovs- 
ki bandė papildyti vagystę 
Lenkijos atstovybėje. Jie 
tapo sučiupti ir teisinosi, 

į kad jie nenorėję pavogti jo
kių brangmenų, bet norėję 
gauti dokumentų apie veiki
mą tos atstovybės prieš 
darbininkų šalį. Bet kiti 
daviniai parodė, kad jie yra

Lawrence Audėjai 
Organizuojasi

LAWRENCE, Mass. — 
Policija užpuolė ant Nacio- 
nalės Audėjų Darbininkų 
Unijos raštinės, areštavo 
organizatorių drg. A. Hart-

neliuosi nuo vagysčių. Teis- fiel£ Jįžk,aĮė vinimi^ duris 
mas pasiuntė juos į kalėji- • . .
ma ant dvieju metų ir atė- darbininKų ' ,

ant 5 Bet darbininkai

mas pasiuntė juos į kalėji-

mė pilietines teises 
metų po atsėdėsimo kalėji
me.

“Tik Tie Valgys, Kurie Dirbs”; Kova Prieš

ir manė, kad taip sulaužys 
organizaciją.

1 masėmis 
pribuvo, atidarė duris <ir 
masiniai organizuojasi apsi
gynimui.

Darbininkai po N. A. D. 
U. vadovyste atsisako dirb
ti viršlaikius už tą pat at-

Tuos, Kurie Atsisako Savo Pareigą lyginimą, reikalaudami, kad 
_______  būtų mokama laikas ir pu

lse. Tik keletas skyrių, kur 
randasi atsilikusių darbi
ninkų, dirba už paprastą 

Toliau savo ■ raporte d. mokestį. The American 
Yakovlevas nurodo, kad ko- Woolen Co. laužo savo pri

žadą, kad nedarys diskri
minacijų,* tai yra, nepuls 
streiko metu buvusius veik- 

darbininkus. Darbinin- 
kovai

Tveriant kolektyves So-!darbo gyventi, tie nusižen- 
vietų ūkės susiduriama su gia visuomenei, 
tuo keblumu, kad yra senoi 
išauklėjimo valstiečių, ku-' 
rie visais būdais vengia sa-' x .
vo parūgų. Jie mano, kad lektyvizaęijos progresas uz- 
jie bendrame darbe galės daY?. sn?u« buožėms. Dau- 
tinginiauti. Bet žemės ūkio ^bej vietų buožių nebeliko 
komisaras d. Yakovlevas I T^olektyves u kės juos nu- 
sako, kad tas bus prašalin
ta, pabrėžiant obalsį: “tik 
tie valgo, kurie dirba,”, tai 
yra, kurie tinginiaus, 
žiau dirbs
gaus. Disciplina turi būti, met kolektyvių ūkių apsė- 
Kurie fiziniai sveiki, bet tas plotas siekia virš 65 mi- 
nenori dirbti, nori iš kitų lionų hektaru.

stelbė, išnaikino.
Kolektyvizacijos pasise

kimas užtikrintas. Apie 
m a- 9,000,000 valstiečių šeimynų 

tai mažiau ir jau suėję į kolektyvus. Šie-

liūs 
kai 
prieš

organizuojąs 
diskriminacijas.

Grūmoja Deportuoti 
Lawrence Audėją Vadus

BOSTON, Mass.— .Imi- 
gracijos departmental su 
savo sekretorium Doak, da
ro . viską, kad išdeportavus 
tik atsibuvusio Lawrence 
audėjų streiko vadus drau^ 
gus E. Berkman, Pat De
vine ir W. Murdock. Berk
man yra gimęs San Francis
co mieste, o P. Devine Chi- 
cagoje, bet vistik išnaudo
tojai nori juos deportuoti.

Murdock vis dar tebėra 
ligoninėj, nes jis skaudžiai 

* sumuštas laike areštavimo. 
Už Berkmaną ir Devine 
reikalauja po $48,200 užsta
to. Taipgi d. Danilovich 
paleistas tik tada, kada li
kosi užstatyta $10,000 kau
cija. Taip išnaudotojai 
puola darbininkų y^dus. ! nupuolė 11 nuoš.

Komunistų
Fahne”

WILMINGTON, N. 
Kovo 15 d. policija ir 
hibicijos agentai užklupo 
pastos siuntinius gabenamą 
vežimą ir pradėjo šaudyti. 
Mat, manė, kad tai bus 
munšainas gabenamas. O 
vežime buvę vežikas ir sar
gas pamanė, kad juos plė
šikai .užpuolė, tai irgi pra
dėjo piškinti iš revolverių. 
Mūšyje žuvo ‘du 'žmonės— 
vežikas ir šerifas. :

pro-

Komunistę Laimėjimai 
Vokietijos Rinkimuose
BERLYN

dienraštis “Rote 
paduoda skaitlines apie pa-, 
sėkmės rinkimų Brunswi- 
cko provincijoje. Pasirodo, 
kad komunistų balsai žy
miai paaugę, nepaisant fa
šistinės valdžios teroro. 
Tuo tarpu socialdemokratai 
kelių tūkstančių neteko.

Už komunistų kandida
tus paduota 26,231 balsas, o javą, Sovietų Sąjungos ko- 
laike reichstago rinkimų mercinį pasiimtinį Japoni- 
čia komunistai tesurinko joj. Jis peršautas per ran- 
21,317 balsus. Socialdemo- ką ir krūtinę. Sužeidimas 
kratai dabar gavo 112,406 labai pavojingas.
balsu, o pirmiau turėjo j Piktadarys užpuolimą pa- 
126,993., Vadinasi, ,komu- darė d. Anikejavui važiuo- 
nistų balsai . paaugo 23 jant į Sovietų ambasadą, 
nuoš., o socialdemokratų'Piktadarys nesuimtas, bet

s, Ipęlicija tvirtina, ! jog tai

lei liudijimo.
pu “Dallas News” pareiškė, 
kad jeigu komunistai vėl 
bandys pasirodyt Dalias 

! mieste, kur yra Ku Klūks 
Klano centras, tai turės būt 

j paskelbtas karo stovi, nes 
[“žmonės komunistų nepa
kęs.” Vadinasi, vėl bus su
rengtas linčas.

Akyvaizdoje to, Coder ir 
Hurst atsisakė skristi į 
Dalias, kur jiems vėl grū
moja mirtis. Jų advokatas 
Edwards mušė telegramą 
iš Dalias, kad jie nevažiuo
tų, kol nuo valstijos guber
natoriaus nebus gautas 
užtikrinimas jiems saugu
mo.

laukan. Neturėdami duo
nos, netekę pastogės, nelai
mingi nusižudė.

Tai aukos baisios bedar
bės.

Mokytoja Sumušė Bedarbio 
Alkaną Kūdikį ir Paskuib i nmoiia nuiiuų ii i < 

' I Suareštavo Jo Tėvą

5,000 Bedarbių Reikalauja 
Apdraudos

NEW BRITAIN, Conn.— 
Penki tūkstančiai bedarbių 
ir dalinai dirbančių darbi
ninkų maršavo . gatvėmis 
link miesto rotušės. Jie rei
kalauja, kad miestas suteik
tų $500,000 del bedarbių šel
pimo. Darbininkai reika
lauja, "kad bedarbiams būtų 
teikiama nemažiau, kaip po 
$10 į savaitę.

CANTON, Ohio.— Čionai 
vieno bedarbio vaiką smar
kiai sumušė mokytoja, kuo
met vaikas atsisakė nusiim
ti kautą. Bet pasirodo, kad 
vaikas beveik jokios kitos 
drapanos po kautu neturė
jo ir sarmatinosi nusivilkti. 
Be to, jis buvo alkanas, ke
lias dienas ant duonos kąs
nelio išgyvenęs.

Kuomet tėvas užprotesta
vo, prieš jo vaiko sumušimą, 
tai mokytoja tėvą paskelbė 
bolševiku ir suareštavo.

Milžiniškas Augimas Vokietijos Komunistą
’ Partijos Parodo Darbininku Kairėjimą

“Laisvės” skaitytojams 
bus įdomu žinoti, kaip • ei
nasi Vokietijos Komunistų 
Partijai, kuri yra didžiau
sia partija Komunistų In
ternacionale po Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos.

Po rinkimų į reichstagą, 
Vokietijos Komunistų Par
tija išleido obalsį, kad pa
dvigubinti partijos narių

121,392 nariu. Laike spa
lių menesio partijos narių

Kovo ’28 diena, tai yra;. Lietuviai darbininkai* tu- 
diena gynimui sveturgimių ri dėtis prie šitos kovos. 

Reakcija Amerikoje didėja. 
Puolimai ant ateivių darbi
ninkų visur aštrėja. Lietu
viai darbininkai ir jų orga
nizacijos neliuosi nuo to 
persekiojimo.

O atrėmimui valdžios ir

darbininkų, negrų ir abel- 
nai darbininkų klasės rei
kalų. Komunistų Partija 
remia Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo, Ateivių’ 
Gynimo Komiteto ir Lygos 
Kovai už Neegrų Teises vei-. 
kimą, organizuojamą ant' 
28 d. kovo, masinius susi- ; bosų puolimo reikia vieny- 
rinkimus ir demonstracijas..'bes visos darbininkų kla- 
Visi darbininkai ir darbi- ė sės. Ton kovon šiandien 
ninkės eikite į susirinkimus turi stoti visi sveturgimiai 
ir maršavimo būrius. Pa-darbininkai. Turime su- 
rodykim savo klasės reikalų j traukti visas mūsų organi- 
pažinimą. Ątremkime re-;zuotas spėkas. Visos mūsų 
akcijos puolimus, nes tai organizacijos turi dalyvauti 
yra puolimas ant visos dar- kovo 28 d. susirinkimuose 
bininkų klasės. ir demonstracijose.

\

Nepaisant Kruvino Teroro, Bulgarijoj Komunisti 
nis Judėjimas Auga ir Stiprėja

VIENA, Austrija. — At
sibuvusieji Bulgarijoj mie
stų valdybų rinkimai pa
rodo, kaip auga komunis
tų įtaka. Russia mieste 
Darbininkų Partijos kandi
datai gavo 2,099 balsų, gi 
pereitais rinkimais tebuvo > 
surinkę 1,102 balsų. Dabar 
šiame mieste Dar. Partija 
yra tvirčiausia. Socialistų 
Partija pereitais rinkimais 
buvo surinkus 652 balsų, o 
dabar gavo 628. Reiškia, 
Darbininkų Partijos įtaka 
auga, o socialpardavikų

Lom mieste Darbininkų 
, .v. , v . Partija pirmu kartu statė

skaičius pakilo 27 nuos., n;|gavo kandidatus ir gavo 372
partija jau turėjo 154,886 
narius; laike lapkričio pa
augo 9.3 nuoš., gruodyj — 
6.6 nuoš., sausyj—10.9 nuo
šimčių, bet iš 8 distriktų 
dar neturima pilnų skaitli
nių už sausį. Pabaigoje sau
sio partija jau turėjo apie

balsu. O socialdemokratai 
327. ‘

Nova-Zagara mieste, kur

Darbininkų Partija 1929 
metais turėjo 124 balsus, 
dabar gavo 338. Gi menše
vikai 141 baisa. •v

Kiek pirmiau atsibuvo 
Ichitman mieste rinkimai, 
kuriuose Darbininkų Parti
ja gavo 359 balsų ir laimė
jo 5 vietas miesto valdybo
je. Laike kruvino puolimo 
ant komunistų 1925 metais, 
čia buvo patraukta 100 ko- j 
munistų teisman ir 20 iš jų 
nužudyta.

Laikraštis “RabitniČego 
Delo” (Darbininkų Reika
lai) sako, kad ir šie rinki
mai buvo laike bjauriausio 
teroro ir puolimo ant ko
munistų ir taip sąmoningų 
darbininkų. Bet darbinin
kų įtaka auga.

f

skaičių bėgyje 6 mėnesių, i 205,956 duokles mokančius 
Nariai leidosi darban. Pa-1 narius. Vadinasi, per ke- 
sekmėmis reikia .tik pasi-! turius mėnesius Vokietijos 
džiaugti. Vajų pradedant,į Komunistę Partijon įstojo 
Komunistų Partija turėjo net 84,664 nauji nariai!

Plieno Darbininkam ; Francii°s Išnaudotojai
Kapoja Algas Rengiasi Nukapot Algas

CLEVELAND, 0. Car
rigan ir 
Co. nukapojo 1,100 darb. 
algas ant 10 nuošimčių. Jau

PARYŽIUS.— Išnaudoto-

IŠ LIETUVOS
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Rogės nupjovė žmogui 
i j Galvą.

ges apskr. ūkininką J. Pa
kalniškį ištiko netikėta mir
tis. Staiga vienas arklys už
lipo ant jo ilgo apsiausto ir 
Pakalniškis pavirto. Ark-

Vasario 19 d. Eičių kai- liai nevaldomi pradėjo grei-
* Taura-'čiau eiti, taip, kad jis ne-

suspėjo atsikelti, šlajos visu

Padaryta Pasikėlimas ant Soviet, Sąjungos; ir
Komercinio Pasiuntinio Gyvybes j Paskutinėj agonijos valan-

m o, Gaurės valse.,

r McKinney Steel jai tren«iasi _kirst.i a)?as 
J uostų ir žvejų darbininkų, 

kas palies iki 200,000 darhi- 
X7binS1Vdirb7a- nink^ TaiPgi kalnakaSų 

n taip darmninKai airoaa iSnaudotojaj kasykių Avey. 
vo tik po dvi tris dienas į t

’r Franci joje, rengiasi , kirsti skubamo sistema, o dabar darbinį^a’ms atgas po.Wis 
dar algų nukapojimas . tie-Į 1
siog pastato prie bado pa
dėties. Daugiau į kovingi 
darbininkai organizuojasi į 
Metalo Darbininkų Indus
trinę Uniją, kuri yra kovos 
unija.

TOKIO.— Kovo 15 d. pik
tadarys užpuolė ir sunkiai 
sužeidė draugą Paul Anike-

Piktadarys užpuolimą pa-

esąs japonietis, apie 30 me
tų amžiaus.

Spėjama, jog šitas aten
tatas turi politinius tikslus. 
Drg. Anikejavas atsiųstas 
Japonijon vesti derybas dė
lei žuvininkystes. • Be to, 
Japonijoj pilna rusų balta
gvardiečių. Jie galėjo su
ruošti atentatą ant Sovietų 
atstovo, idant paaštrinus 
santikius tarpe Sovietų Są
jungos ir Japonijos.

1 doj arkliai susisuko, me- Kuboje Kruvinas Teroras 
, džiai nuvirto ir galutinai t 
sutraiškė nelaimingojo kū 
na. '

Kūdikj pametė klebonijoj.
Virbalis. Vasario mėn. 9 

d., apie 6 v. vakare, klebo
nas prie durų rado į skarą 
suvyniotą 4 mėn. “ 
kurį pristatė poEcijai.

“Daily Workeriui” prane
šama iš Kubos apie tenai 
siaučiantį terorą prieš dar
bininkus. Havana Įimieste 
gatvės pavestos specialiam 
korpusui ginkluotų įrazbai- 
ninkų, kurie areštuoja ir 
žudo nužiūrimus darbinin
kus. Kasdien suimama nuo 
20 iki 30 revoliucionierių, 

pilietį”, Vienas lietuvis darbininkas 
buvo peršautas iš užpakalio

į i frankus . ant dienos, t Tas 
palies iki 350,000 kalnaka
sių. < ■

Franci j oje susidaro padė
tis, kuri veda prie generalio 
streiko. Reakciniai ' unijų 
vadai- sakosi, kad jie prin
cipe už generalį streiką, bet 
gyvenime prieš. Revoliuci
nės mąinierių unijos šau
kia angliakasius į streiką 
16 d. kovo prieš algų kapo
jimus.

1

tik už tai, kad jis pareika* 
lavo nuo boso užvilktos al
gos.

Valstiečiai taip pat tero
rizuojami. Valdžios budeliai 
plaka ir žudo revoliucinius 
valstiečius. Lavonus meta 
į upę ryklėms suėsti.
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“Progresyviai” Kapitalizmo Gelbėtojai i
•*?

Taip vadinami “progresyviai” senatoriai, kongresma- 
‘.hai ir kiti smulkiosios bei vidutinės buržuazijos adyokatai 
L atlaikė Washingtone konferenciją, kurios tikrasis tikslas 
t buvo gelbėt kapitalizmą. Nepaliaujamai didėjantis krizis 
’ su jo vis augančiomis bedarbių armijomis, maL riausia ka- 
tpitalizmui šaknis ir ruošią minias prie revoliucijos. . Taip 
atvirai ir pasako “progresyvių” buržujų dienraštis N. Y. 
World-Telegram: .. . • .

“Laisvi žmonės, nebadaus, kuomet .ąplinkui) yra gausy;- 
;’ b^ turtų. Jie suhaikins tą valdžią* 'kuri apgina iekono- 

vergiją.” • v 1 1 ’ ’{‘ ;
Washingtone susirinkę “progresyviai,” turėdami min- 

f tyje tokią jiems nepageidaujamą galimybę, darė planus,
• kaip fabrikantai, bankininkai ir kiti: kapitalistai turėtų 

susiorganizuoti ir veikti pagal kokį beįidtą planą. Jiems 
“atrodė,” būk galima esą taip susitvarkyti, susiplanuoti

f ir pagal bendrą programą kapitalistams veikti, kad ne
-būtų tokių pragaištingų krizių; kad darbai pastoviau 

eitų, kad milionams darbininkų nereikėtų badu vaduotis,. 
,;:ir kad kapitalizmas vis tiek galėtų gyvuot per neapribo- 
; tus amžius. Tuo tikslu “progresyviai” siūlė įsteigti pa- 
•’ stovią. tarybą, kuri susidėtų iš atstovų nuo kapitalistų, 
;; darbininkų ir “abelnosios publikos.” O tąja publika irgi 
’‘-skaitoma yra įvairūs buržuaziniai sluogshiai.

Bet tokia taryba būtų visai panašus padaras, kaip kad 
turi įvedęs Italijos fašizmo galva Mussolini.- Taigi kal- 

L barnieji kapitalizmo gelbėtojai ir nusigieda nuo-}“pro- 
!:gresyvizmo” prie fašizmo.

Del kapitalizmo kailio krūpčioja ir kitas jo sargas, 
Harvardo Universiteto augštosios biznio kolegijos pro- 

,’tifesorius Wallace Brett Donham (N. Y. Times, kovo 15 
tid.), rašydamas: * . • ,
t, “... kapitalizmas tegalima išlaikyti tiktai per tverian- 
’nčiąsias programas, rymančias ant .visuomeninės atsako- 
:‘>mybės. Jeigu kapitalizmas ir kapitalas nebus paremtas 

visuomeniškai sveikomis programomis, tinkančomiš ma- 
‘^sei mūsų žmonių, tai negalima bus išlaikyt kapitalistinę 
į sistemą.” f , < m ,, , ’

; Danties Griežimas, Prieš Sovietų Sąjungą į
;? ’ Bet kas labiausia neduoda ramiai miegoti ’ kapitalis- 

tams ir jų pakalikams, tai Sovietų Sąjungos, , spartus 
'4 progresas sulig Penkių Metų Plano. Tą progresą maty

damas, profesorius Donhamas klausia, kas gi bus to
liaus? Jeigu Amerikai ir pasiseks laimėt biznio varžy- 

į tines su Anglija ir Vokietija, argi patsai tas laimėjimas 
/ nepatarnautų greitesniam kapitalizmo žlugimui ir bolše-
• vikiškai revoliucijai? Todėl prof. Donham tęsia:-

“Jeigu,per dvidešimt metų sovietinė ąutokratija pa-
• jėgs rimtai pagerint gyvenimą Rusijos žmonių, ir jeigu 
' tuo laiku mums pavyks sumušti Angliją ir Vokietiją 
J įnirtusioj kovoj del biznio ir numušt žemyn -jų gyvenimo
• laipsnį, ar netaps tos šalys komunistinėmis?”

Bet prof. Donham puikiai žino, kad jau ir dabar gyve
nimas Sovietų darbo žmonių yra stambiai pagerėjęs, to- 
Ii prašokęs geriausius laikus, kokie tik kada buvo caris- 

- tinėj gadynėj. Sovietuose visiškai nebeliko bedarbės, ir 
dar stinga virš poros milionų darbininkų. Sovietų dar- 

l bo žmonės aprūpinti visokiomis socialėmis apdraudomis. 
7 Jų buitis užtikrinta; kirminas-klausimas: kas bus ry- 
I toj? nebegraužia Sovietų šalies darbo žmonių. Kapita- 
t listinese gi šalyse būklė darbininkų ir darbinių valstie- 
; čių kasdien brenda vis giliau į badą, skurdą ir kitokius 
r kentėjimus. Ir jokiais gudravimais, jokiais planais nega- 
; Įima kapitalizmą pagydyti nei jį suorganizuoti, nes pą-
• čiaige kapitalizmo branduolyje yra anarchija, dezorgani- 
į zadja, privatinis pelnininkavimas, varžytinės ir neatlai-
• nžiąušias darbininkų išnaudojimas, su plaukiančiais iš to
i vis' beviltingesniais kriziais. •

. -j ... .

Išdaviko Karjera
Sovietų Sąjungos Komu

nistų Partijos organas 
“Pravda” kovo 2 d. laidoj 
patalpino Stetzkino straips
nį apie 14-lik.Os menševi
kų teismą, ir jame sekamai 
aprašoma apie Riazanovą:

Vienas iš apkaltintųjų 
sėbrų nėra kaltinamųjų suo
le, nors jis turėtų sėdėti 
greta Gromann ir Scher. 
Tai yra, išdavikas, Riazano
vas. • Mūsų priešai dabar 
bando pašfatyti jį kaipo 
“yądoyaujančią marksizmo 
šviesą,” kaipo “komuniziųo 
veteraną,” kad pasidaryti 
kapitalo iš jo išdavystės. 
Tačiaus Partija , yra labai 
gerai susipažinus *su Riaza- 
novo karjera. Tas “komu
nizmo veteranas” nebuvo 
labai ilgai bolševiku. Tas 
“vadovaujama marksizmo 
šviesa” paslėpė savo šviesą 
po puodu. Nors ir turėję 
platų žinojimą, jis laikėsi 
nuošaliai revoliucinio judė
jimo per daugelį metų. Jo 
smulkmeningas Markso ir 
Engelso žinojimas buvo mi
ręs kapitalas. Gyvoji revo
liucinė aktyviška marksiz
mo dvasia buvo jam sveti
ma.

Riazanovas palaikė tradi
cijas Antrojo Internaciona
lo kas liečia marksistinę 
teoriją. Jis atskyrė ją nuo 
revoliucinės kovos ir paver
tė ją, ne. 
zanovaš
ris žinojo Marksą, kaip ra
binas žino Talmudą. Bėgy 
jo politinio v.ęikipię jis blaš
kėsi nuo kranto! prie tidah- 
to be vairo. Vienu kartu 
jis kovojo prieš Leniną, o 
kitu laiku'jis buvo su bol
ševikais. Vienu kartu 
buvo su Trockiu, 
kartu su menševikais, 
metų metus jis pabėgdavo 
pas Vokietijos Socialdemo
kratų Partiją, kur jis ras
davo prieglaudą kaipo ar
chyvų tvarkytojas.

Laike imperialistinio pa
saulinio karo Riazanovas 
protestavo kartu su Troc
kiu prieš karą laikrašty 
“Našle Slovo.” Po kovo re
voliucijos jis sugrįžo į Ru-

inavimas, net jeigu būtų 
' šimtą sykių didesnis už Ria- 
zanovo mokslinį pasitarna- 
vimą,- negali tatai pateisin
ti. Riazanovas prisikalė 
save prie gėdos stulpo kar
tu ,su Gromanu ir kitais 
suokalbininkais. Jis ant vi
sados prarado tą mažą dalį 
savo politinio gyvenimo, ku
ris rišo jį su revoliucine ko
va.

logma. Kia 
žmogus/ kiti

jis 
o kitu 

Per

Lietuvos Parazitai Turtėja, 
Kuomet Darbo Minios 
Skursta

Lietuvos fašistų organas 
“Lietuvos Aidas” ir vėl kar
toja, būk Lietuvoj ekono
minis gyvenimas esąs pui
kus, būk pasaulinis krizis 
nepaliečiąs Lietuvos, būk 
Lietuvoj nėra bedarbės. Jis 
sako (No. 46):

Šiurpu skaityti apie kitas 
šalis, kaip sunkus ten pasida
rė gyvenimas. Vokietijoj ne
darbas vis auga ir augą. Tik 
registruotų bedarbių skaičius 
siekia penkių milionų. į Išalkę 
bedarbiai miestuose vidudieny 
pradeda grobti maisto krautu
ves.

Anglijoj ūkio krizė reiškia
si mažiau viešais ekscesais ir 
nusikaltimais. Bet ji yra tur 
būti nemažesnė, kaip Vokieti
joj.

Franci joj, kuri dar nesenai 
gyrėsi nepažįstanti jokio kri- 
zio, dabar kalba kitaip. Ga-. 
mybos mažėjimas ir nedarbas 
pastaruoju metu ir čia pradė
jo augti. ; •.;

Net ir aukso šalis A. J. 
Valstybės gyvena tokią krizę, 
kokios -niekas neatmena.

į I^Fa, ir toliaus tas fašistų 
organas sako, jog labai blo
gai ir kitose šalyse. Kad So
vietų Sąjungoj dalykai ki
taip, tai tas juodlapis nei 
neprisimena. Bet kuomet 
visam kapitalistiniam 
šauly didelis krizis, tai 
tuvoj esą viskas gerai.
di,

Bendrai paėmus pas 
kalbėti apie ūkio krizę
jokio pamato. Galėtume tik 
džiaugtis, kad visuotinoj kri
zių juroj musų šalis 
galima sakyti, salą.
Bet 

kartas

pa- 
Lie- 
Gir-

mus 
nėra

liaudininkai, 
nuo karto

sudaro,

kurie 
parodo

j Patys (Kapitalistai Netiki, Kad Galėtų Susiorganizuot periode
I ‘ * Kapitalizmas 'prieš
J ^.tiesą/kad ir ne tiksliai, bet pusėtinai atvirai pripa- partiją

žįsĮa ir; didžiausias Amerikos -pinigų-trustas, New Ybrko
1 National City: Bankas, sekamai kalbėdamas apie negalę- voliucijos pėrgalės. Partjjbį 
t jimą suorganizuot kapitalizmą: • I nebuvo tokias ’opozicijoj
{ intencijos nei diskusubti apie sočialiž- ^uria^7^z^vas.nebūtų
• ma atjjkortiunizmą, o vien tik remiamės tuo faktu, kaįl simpatizavęs, bu klasių ko- 
3 biznio laisve ir privatinės nuosavybės1 teisė gyvuėja pa- vos_ paaštrėjimu jis vėl at- 
r gal Mos šalieįs įstatymus... taigi lenktynės ir varžyti- S1dūrė kitoj barikadų pusėj*gal Šios šąliejs įstatymus... taigi lenktynės ir varžyti

nės iieisvengiamai eina, o su jomis ir daugiau ar mažiaiu 
eina/painiava ir betvarkė.” > •

t Starnbojo kapitalo organas “Annalist” (1930 m. gruor 
J Cižio 13 d.) iškėlė visai panašų argumentą prieš tuos, kur 
! fie šneka apie kapitalizmo susiorganizavinią ir tuo būdu, 
t “išvengimą” krizių. Patys tikrieji kapitalo valdovai, 
J vadinasi, atmeta veidmainiaujančių “progresyvių” žaba- 
; liojhnus apie kapitalizmo susiorganizavimą; o artiiniau- 
; siu žingsniu išėjimui iš kapitalizmo keblumų visi jie laiko 
i karą prieš Sovietų Sąjungą. “Progresyviai” tame ne

atsiliks ir nuo atvirųjų imperialistų. 4
Bet jeigu visi kapitalistiniai gaįvaląi žiūri į Sovietų 

sunaikinimą, kaip į savo (bent laikino) atsigriebimo viL 
tai darbininkai turi būt prisirųošę ir kietai pasiryžę 

arMnti Sovietų Sąjungą, kaip centrą pasaulinės proleta* 
b rovnlincljosi ir pasiliuošavimor. ;'

* 
> 
A

II Internacionalo Politikos Vykdytojai 
Kaltinamųjų ’Suole

Paryžiaus Komunos 
Paminėjimas

...........  ' ? T ,

Visi ir Visos Dalyvaukite!
WINNIPEG, Kanada.—šiais 

metais sueina lygiai 60 metų 
nuo to laiko, kuomet Pary
žiaus darbininkai sukilo ir nu
vertė pirmu kartu istorijoj ka
pitalistinę valdžią. Tas įvyko 
1871 .metais, vienok' proleta
riatas tuomet dar nebuvo gana na> kiekviena laisva rankų po- 
organizuotas, neturėjo gana | ra įtraukta į naudingą visuo- 
prityrimų ,todėl neilgai teisiai- menei darbą. Statomi vis 
kė valdžią savo rankose. Ka- nauji fabrikai,; kasdien auga
pitalistų gaujos, kunigija ir vi- kolektyvaus darbo ūkių skal
si parazitai susivienijo prieš čius. Proletariatas, vieno šeš- 
darbininkus ir sudaužė Komu- Tadalio žemės rutulio nuvertęs 
na. Juk tai galas būtų buvęls išnaudotojų valdžią, visam dar- 
visam parazitizmui, čia ma- bo žmonių pasauliui rodo, kad 
tė pavojų visi tie, kurie išnau- tvarkyt gyvenimą reikia socia- 
dojo darbininkus. Tai kaip jie lizmo pamatais.
nesivienys, kaip negins f savo , Kapitalizmo šąlyse j— 5-kių 
gerbūvį. ' ' • šeštadalių pasaulio, dalyse —

Tik pirmose kontrrevoliuci- Aidžiausia suirutė. . Neregėtas 
jos dviejose dienose buvo iš- ekonominis krizis apėmė visas Į 

r. OA AAA v. r. 14-,. L . ... A ..

SOCIALDEMOKRATIJOS 
LOŠIAMA ROLĖ.

Sovietų šalyj proletariatas 
sėkmingai uždėjo pamatus nau
jai — socialistinei — tvarkai. 
Proletariato valdomoj šalyj nė
ra bedarbių. t Kiekviena maši-

VA V VUUj ALVUUAVJV fe «-* A X VV .  f.----------------------------

prityrimų ,todėl neilgai teisiai-j menei darbą, 
kė (valdžią savo rankose.

' ’ . / v

Kapitalizmo; šąlyse t— 5-kių 
šeštadalių pasaulio, dalyse — 

‘ r . Neregėtas

skersta apie 30,000 nekaltų kapitalizmo šalis. Š. m. sausio 
darbininkų. Paryžiaus gatvė-jose fouv0 34 įr 1 penkta

dalis milionų bedarbių, vasario 
ir kovo,mėnesiai dar labiau pa
didina jų skaičių, nes kasdien

se kraujas sriuveno; žudė va
dus ir paprastus darbininkus. 
Tai buvo tik todėl, kad darbi-

junginis C. K-to biuras”. 27 d. 
vasario buvo paskelbtas jiems 
kaltinimo aktas, kuriame di
džiausiu aiškumu parodyta, 
kaip II Internacionalas ruošia 
intervenciją prieš Sovietų šalį. 
Kovo 1 d. prasidėjo jų byla.

Į! kaltinamųjų suolą paga
liau atsisėdo ir tos gudriai už
simaskavęs priešafe.

TEISMAS EINA!
Pirmoji dieiui. teisme.

— Teismas eina. Prašau sto
ti! — paskelbia komendantas, 
ir kaltinamųjų suole keliasi su
sikūprinusios intervencijos a- 
gehtų figūros, štai jie visi: 
Gromanas, Suchanovaš, šėras, 
Ginzburgas, Jakubovičius,. So- 

ikoiovskis, Zalkindas, Volkovas, 
Petuninas, Fin-Enotajev.skis, 
Berlackiš, Ikovas, Teitelbaumūs, 
Rubinas. Kas jie—iš buvušių 
darbininkų tik vienas Volkovas 
buvęs dąrbininkas, kiti visi in-

ninkai išdrįso sukilti ir paimti užsidai.oiabrikailir naujoj dar. teligentai, profesoriai, speciali
valdymo priemones į savo ran
kas. Mes ir šiandien negalime j 
pamiršti tų draugų revoliucio
nierių, kurie karžygiškai žuvo 
kovoj Paryžiaus gatvėse. tMes 
šiandien juos i 
ir iš jų skaudžių nepasisekimų 
pasimokinti.

bininkų minios atsiduria ba
daujančių eilėse. Milionai ba
daujančių proletarų šalia pil
nai prikimštų gaminių

štai ekonomistai, finansinin
kai.

Teismo sąstatas: pirminin- 
buvęs

siją ir bandė be pasisekimo smet°niniams ^fasis- 
nusistatyti savotišką' pozi
ciją. 1917 metų vasarą jis 
kartu su Trockiu įstojo į 
bolševiku partiją. Laike 
lapkričių revoliucijos jis pa
metė savo vietą,* kaipo Liau
dies Komisarų Tarybos na
rys kartu su Rykovu, Ka- 
menevu ir kitais. Sunkia
me Brest-Litovsko taikos 

; jis piktai kovojo 
prieš Leniną ..ir kairiąją 

. o sugrįžo atgal į 
partiją tik po vokiečių re-

Tačiaus jo paskutinė išda
vystė buvo apvainikavimo 
aktas. Kaipo partijos narys 
jis blogiems tikslams pa
naudojo jam suteiktą pasi
tikėjimą ir' pavertė Mark- 
so-Engelso Institutą į prie
glaudą menševikams. Jįs 
pasitikėjo*'jų planais ir ži
nojo užsienio menševikų or
ganizacijos instrukcijas va
rymui sabotažo ir interven
cijos darbo. Jis patapo sė
bru Scher-o, Rubino ir ki
tų menševikų Azadų; * ■ >

Joki s mokslinis pasitar-

|tams, bet abelnai darbuoja
si už buržuazinės-fašistinės 
tvarkos palaikymą Lietu
voj, per savo organą “Lie
tuvos Žinias” (No. 47) 
karnai atsako “Lietuvos 
dui”:

Netiesą sako oficiozas, 
pas mus nėra nedarbo. • Be
darbių skaičius auga.

Kaimas gyvena sunkius lai
kus; vidutiniai ir smulkieji 
ūkiai skursta ir negali suvesti 
galų su 'galais. Kaimo' žmo
nės veržiasi į B raziJTja,• < Ar
gentiną ir kitas Pietųį^meri- 
kos šalis ir jei negali šiandien 
išvažiuoti, tai del; nuo jų ne
pareinančių priežasčių. Mūsų 
praiponė sunkiai alsuoja.'

• Ir ; kuomet tūkstančiai 
darbininkų be darbo, ’ , kuo
met darbo žmonės skursta, 
gyvena sunkiausiose sąly
gose, tai tuo pačiu sykiu pa
razitų klasė turtėja. “Lietu
vos Žinios” tęsia:

Tiesa Lietuvoje eina smar
kus atskirų žmonių praturtėt 
jimas. Bėt kiekvienas ' gerai 

! žino, kad kaip šalies nelaimės 
metu labiausiai pratųrti tie, 
kas moka “pagauti fortūną.”

Apie ekonominę krašto ge
rovę reikia spręsti ne pagal 
pralobusių savinaudžių skai- 
čių, o pagal lai, kiek pakyla 
masių gerbūvis. s

se-
Ai-

kad

sandė- kauja senas bolševikas, 
noHmJlh!; Prekių skandinimas, degi- darbininkas Švernikas, nariai:

nimas vardan jų kainos pašto- Antonovas Saratovskis tęisinin- 
vumo. Tūkstančiai sustoju-'kas, senas partijos narys ir 
šių fabrikų, milionai darbo ran- darbininkas sliesorius Murano- 

Todel tam tikslui yra ren-,]^ kurioms neleidžia dirbt, jvas.
giamas parengimas kovo 22 d.Jnes kapitalistams nėr pelno. I | teismo klausimą: .kokičs 

Vn’J™ Niekad toji, plėšrių beprotiško partijos? visi kaltinamieji .at- 
grobikų —, kapitalistų sakinėjo vienodai: “RSDRP 

taip menševikų”. žilos galvos, ki- 
da" tų pliki pakaušiai rodo ilgą gjr- 

kapitalizmo. venįmo galą, o visų jų žodžiai 
, prideda, kad jie seni, ilgą metą

suėmęs visas kapitalo valdomas partijoj menševikai. 
Šalis.

Milionai badaujančių' bedar-l 
bių keliasi į kovą. Kaskart la
biau kairėją darbininkų kla-Į 
se. 'Krjzjų i išjdibįntop valstybių i 
mašinos; nebegali 'sudaužyti re-i, J ... 
voliucijos avangardo. Reikia jkonti-ie^ohucmęi 
gelbėtis, nes negalima laukt, 
kol jį užlies žūtbūtinės klasių 

i kovos banga. Kapitalistų pa
saulis ruošia karą prieš socia
lizmo statybos šalį, prieš pa-' 
saulinės revoliucijos jėgų žydi- 
nį, prieš aktingiausią pasauly
je proletariatą, kad išskerst jį, 
kad sugriaut jo uždėtus pa
matus, ir po to dar labiau su- 
pančiuot viso pasaulio darbo 
žmones, kad artimiausiai atei
čiai užtikrint sau neribotą gro
bimo ir sauvalės laisvę.

Naujas karas bus ne tik 
prieš SSRS: naujas karas bus 
prieš viso pasaulio darbininkų' 
klasę, nes ji stos ginti .savo tė
vynę po III Internacionalo vė
liava. Todėl pasauliniai im
perialistai pašėlusiai 
tam karui, 
“kryžiaus 
kampanija, “dempingo”* kampa
nija, be galo ir be krašto skel
biant kasdien sukilimai ir per- |. 
versmai proletariato diktatūros i?moneJ-

Dominion Teatre, Portage 
Ave. (East). Bus koncertas ir 
prakalbos. Kviečiame visus 
lietuvius darbininkus dalyvau
ti Paryžiaus Komunos paminė
jime. Skaitlingai pareiškime 
pagarbą komunarams ir patys 
stokime darban su tokia pat 
energija, kaip kad mūsų pirm- 
takūnai.

šalin teroras! šalin prie
spauda! ; < šalin buržuazija! 
Tegyvuoja Paryžiaus Komuna, 
tegyvuoja revoliucija!

A.L.D.L.D. 217 Kuop 
Komitetas.
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CARNEGIE, PA
šioj apielinkėj darosi 

ku, o ypatingai žiemos 
Darbų niekur negalima 
Visi darbininkai kalbasi, kla'u- 
sinėja vienas kito, kas bus, ką 
darysime? Namo parėjus vėl 
darosi nejauku, šeimyna alka
na.

Per paskutinius penkis mė
nesius ir mirtingumas padidė
jo. Padidėjo net ir tarpe lie
tuvių darbininkų. Pasimirė 
vienas jaunuolis ir penki užau
gę.

Sausio , mėnesį pasimirė T. 
Šauklis, A.P.L.A. *3-čios kuo
pos narys. Kovo mėnesį mirė 
minėtos kuopos narė A. Vai
čiūnienė. Pastaroji paliko dvi 
dukreles—vieną 12 metų, ant
rą—9 m. Gi pirmasis, velio
nis T. šauklis, paliko seną mo
terį, tris sūnus ir vieną dukte
rį.

Skaudžiausia nelaime pati
ko, tai Petrą Barauską. Per
eitą spalio mėnesį jisai palai
dojo savo moterį; o dabar, ko
vo mėnesį,—dukterį.

A.L.D.L.D. kuopos veikimas 
apleistas šiuo taupu. ’ Draugai 
turėtų daugiau veikti. Reikia 
rūpintis, apšvietoį dąrbu’. .

nejau- 
laiku. 
gauti.

pelno j 
valdoma sistema nebuvo ' 
iš pamatų išklibinta, kaip da
bar. Niekad dar I 
puvimas nepasirodė taip giliai prięįecia, kad jie seni, ilgą metą

| Kaltinimo aktas buvo skaito
mas bemaž per ištisas keturias 
valandas.

Kuo kaltinami 
Jie kaltinami tuo, i. ...
Iją, vadinamojo 
biuro,” RSDRPmCK vadovau
jamą, kreipė jos veikimą į So
vietų valdžios nuvertimą. Tam 
tikslui jie siute' savo - žmones 
užsienin, susirišo su “RSDRF; 
MCK. užsienio delegacija”,, su
derino savo veiksmus su jos 
nurodymais, gaudavo iš jos lė
šų ir literatūros ir darydavo su 
atvykstančiais menševikų atsto
vais sa'vo pasitarimus (su Ab
ramovičių, Brounšteinu ir ki
tais). Susidėjo su kitomis 
veikusiomis SSRS teritorijoj 

■ kontr-rėvoliucinemis organiza
cijomis — Prampartijos C. K. 
ir vadinamąja valstiečių (Kon
dratjevo) partija, derindami .su 
jais savo kontr-revoliucinį dar
bą ir per juos gaudhvo iš už
sienio kapitalistų organizacijos

menševikai ? 
kad sudarę 
organizaci- 
“sąjunginio

¥

ruošiasi
Romos popiežiaus

žygis , Kutiepovo Torgpromo medžiaginę ir pini-

šalyj tik parodo, kad visas jų 
dėmėsis nukreiptos į vidujinę

ginę paramą. Palikdami Pram 
partijai žalojimą’ technikoj^ 

o Kondratjevo gru- 
ipei — darbą tarp buožių, men
ševikai dėjo pastangas ardyt ir

Sovietų šalies padėtį, į jos sta- 8T,a^ planavimo darbą, pra-
tybos, jos ūkio, jos jėgų ardy
mą. Užsieiiyj — spauda, baž
nyčia, mokykla, .kariuomene ir 
policija, sporto, ‘ švietimo orga
nizacijos viskas taniau j a karo 
tikslams.

Įvairios priemonėj, įvairūs 
būdai — brutališkąl atviri ša
lia pačių slapčiau^U, giliausiai 
užmaskuotų veikimų. Melas 
ir apgaulė yra^lutų sąjungos, 
pacifistinės kalty^ apie nusi- 
ginRląvimą, — toj'tik dūmų už- 
danįi, už! kurios! slepiasi pra- 

» mašina.

.... Jęį -oficiozą^
tikrai; yra Liętįiyoja į 
pamatytų, >l<a^ .
j ų s)lįdksnįų į ■ • j^biėdnėj'imį; gątiška būsimd ( karo
procesai.; s . jMelašrir apgaulę yra II Inter-

Mūsų ėkdiYominfc krizių’yra; nacionalo kalbūs, ^.apie priešini- 
panąšus džiovihiūkūi, ? kuris- mąsi karui. Bęt ym social- 

■ivis? dar tebejuda, 1M1 jo nepa- demokratijos melui; dar tiki 
‘v ” vėjas. ' Tuomet'darbininkų klasės dalis. II In

ternacionalas pasaulinė so- 
Icialdęnįokratija yra vienas

gaus ’šaltas
įvyksta nepataisomas ‘‘krizis

Reiškia, Lietūyoę darbo tobuliausių imperializmo į- 
žmonės su kiekviena diena j rankių, kurio -viršūnės detališ- 
dar labiau biedilėja; vis di-! kai smulkiai ^varsto interven-

paliečia. ne tik darbininkus 
ir smulkiuosius ūkiriinkus, 
bet taipgi ir Vidutinius ūki
ninkus. <7

Lietuva, kaip ir kitos bur
žuazines šalys, smunka eko- 
nominiai. Tas veda buržu
azinę sistemą prie žlugimo.

dėsnis ir didesnis t skurdas 'tijos planus, finansuoja ir mo-! 
kiųsĮ savo lįariųs, kaip ruošt in- 
terVelięiją.SSRS, o apačios, ap-. 
rėpusios darbininkų klasės da
lį, sulaiko ją nuo kovos įvai
riausiais melų ir apgaulės tink- 
laiį / ’

. 'Nesenai 'Maskvoj buvp susek- . 
tas TI Intėriiačionalo narių men 
šovikų RSDRP vadinamas

mones valdymą, produkcijos 
skirstymą ir tiekimą, finansų 
pastatymą, jie .stengęsi sudaryt 
didžiausius sunkumus šalies ū- 
kyj, sukelt badą, išš.aukt darbi
ninkų klasės nepasitenkinimą ir 
tuo keliu atlikt moralinį inter
vencijos paruošimą.

Ilgas, pa'čiį ’ kaltinamų j ų ' pa
rodymais perpildytas, kaltini
mo aktas baigtas. Ir kai men
ševikai Viehš'po kito iššaukti 
prie teismo stalo, klausiami, ar 
jie. prisipažįsta, jiems suminė
tus prasikaltimus padarę, viens 
po kito drebančiai^, kiti vos 
girdimais , balsais pabalusiom 
lūpom .ištaria: “Taip, prisipa
žįstu.” .

Negailestinga istorijos eiga 
jau numetė juos nuo darbinin
kų klasės kelio. Jie dreba prieš 
proletariato, kuriam jie ruošė 
kruvinas skerdynes, teismą. Jie 
nieko neslėpdami išduoda sav<^ 
globėjus ir įkopėjus — II In
ternacionalo vadus.

- Teismas, tačiau, eina. Ir bus 
laikas, kad visa tą pardavingą 
II lūterūačionalo šunaują lai
mėjęs proletariatas pasodins 
kaltiiiamųjų fiuolan. ' , . v
' 2.11.31, Maskva."’

Br.
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Kova Del Bedarbiu Apdraudos Dar 
Nebaigta

: : j’apsvietas paskleisi; Tarpe :anglį- 
ir. škai kalbančių, darbinjnkų 

j da pelno liktų pardavėjams.
J. Kraucf'vičivs.

NEW HAVEN ■ CONN.

Daug darbininkų, prisiklau-. ma. Buvo išleista lapeliai ir net 
sę kapitalistų apgavingų priža- brošiūrėlės, aiškinančios bedar- 
dų apie laikų pagerėjimą grei-’bės klausimą. O ar daug ka- 
toj ateityj, ramina save ir sė-’talikų darbininkų jos pasiekė? 
di, laukia... | Desėtkai ir šimtai tūkstančių

Kapitalistinė spauda prune- • lietuvių darbininkų, kurie ran- kė 
ša, kad už vasario mėnesi šių dasi po įtekme kunigų, bižnie- N.kad už vasario mėnesi šių dasi po įtekme kunigų, biznie- 
nietų bedarbių skaičius padidė- rių, social-fašrstų ir fašistų, 

palygi- sunkiai paliesti bedarbės; juos 
Rasi-1 reikia pasiekt,- įtraukt į bendrą

CHICAGO, ILL.
L.D.S. 53-čia Kuopa Gerai 

Gyvuoja

Kovo 5 d. L.D.S. 53 kp. lai- 
i savo mėnesį susirinkimą. 

Narių atsilanko p u s ė t i n a i 
daug, ūpas pas narius geras, 
susirinkimas buvo entuziaztiš- 
kas, visi, pasitenkinę nauju 

;mūsų Susivienijimu.
Delei L.D.S. gerovės yra pa

sišventusių draugų, kurie re
mia mūsų organizaciją finan
siniai' ir gauna naujų nąrių. 
Draugai S. ir O. Deijtaj daug

jo dviems nuošimčiais, 
nu.s su sausio mėnesiu, 
rodo, kad kovo mėnesį didesni ; kovą su visais kitais darbinin- 
būriai:bedarbių slankioja gat-jkais už apdraudą bedarbiams, 
vėmis nuo vienos dirbtuvės prie , Dabar Darbo Unijų Vienybės 
kitos, jieškodami darbo. • Lyga išleido naują brošiūrėlę:

iii -• • • j “Kovok, ne badauk!” (“Fight,kovo 11 d. nuėjau i viena i ? ,. J. ... , y,)■ u. * r> n *iDon t Starve! ). Brošiūrėle la-. mezgimo dirbtuve Brooklyne, , . r 1 , -i i - i i - • įbai populiaria kalba i______kur reikalavo vieno qarbinm-l, •. . ,. .... e • • i : i • ; bedarbes prasme, darbininkuko. Susirinkome apie penkias-L v ‘ , .• ‘ vime.. ,. . j i • • i . 'kova uz apdrauda ir apdratidos vdešimts darbininku ir isstove-1, ‘ , / ._ i , . . . , '.žmonių. j ‘/n; o H -b.lių, kuri priėmė bedarbiu de- . i > jome visą valandą (iki 8 vai.) i -■ 1 1 —- - .*■ anao-ou
pakol atėjo darbdavis ir atida-1 
rė dirbtuvę. Pasirodo, kad bu-J 
vome suvilti. Darbdavis, iš-; 
laikęs mus dar vieną valandą' 
dirbtuvėje (iki 9 vai.), paša-; 
kė, kad jo partneris jau ga
vęs pirmiau darbininką ir at
sivedęs į dirbtuvę, 
kai, išlaukę daugiau kai dvi} 
valandas, pasipiktinę, . . . - i-aprotestuoti. ^.tytojai, privalė tų suj.

Vaikščiojant pagal kitas dir- |arpe angliškai kalbančių dar-j 
btuves >rg> tas pats - desėt-:hininl(l, Todel vjsi tuokus L (parenĮ,imu).

, prisiųsdami įskal-‘i. 
pinigus šiuo antrašu:

Trade L/man Unity League,

išaiškina vra ljafčmę mūsų organizaciją
finansiniai ir naujų narių gą- 
vime. Turim ir daugiau tokių

ti, tai jeigu to bandymo būna Dar yra daug jaunimo ne-j ■ šiuo tarpu choras mokina- 
j t prie Bangos si jnaųjas dainas, kad šauniai 

Reikėtų pasirūpinti pasirodžius būsiančiame savo 
įtraukti tą jaunimą į mūsų koncerte.
chorą ir į platesnį veikimą . T Savich,

ne tokios geros pasekmės,' tai priklausančio prie 
tuoj,ir visai atsala draugai nuo C}Ioro. 
tolimesnio tokio darbo. Ši klai-l 
da reikėtų draugam atitaisyti! 
taip greit, kaip -galima. Dide- i 
sniųjų organizacijų konferen-! 
cijose būna girdėti, iš raportų,! 
kad literatūros skleidimas la
bai apleistas ir niekas neužgin
čys, kad kas nors jus, draugai, 
be reikalo užsipuldinėtų.

Naujam Susivienijimui 
dirva gera. Turį įtraukę ge
roką skaičių žmonių į jį ir dar 
vis manoma gauti daug dau
giau, o kuomet laikai pagerės, 
tai, be abejonės, fašistinis Su
sivienijimas narių skaičium bus 
perviršytas. '

Dar vieną pastabėlę drau-i 
gam, tai žiūrėkite, kad tas Į 
mūs susitarimas sušaukti pla
tų susirinkimą būtų šimtą nuo
šimčių našus. Dėkite visas 
pastangas, kad’sutraukus visus 
A.L.D.L.D., L.D.S.A. barius ir 
"Laisvės,” “Vilnies” ir , “D. 
Balso” skaitytojus ir simpati- 
kūs į tąjį susirinkimą,1 kuris 
planuojama laikyti1 trečią ket- 
yergą, kovo 19 dieną. Į tąjį su- 

------ -  . ......... — ! sirinkimą atvyks kai kurie 
į vuose susirinkimuose apie tai j draugai iš Apskričio valdybos 
plačiai pakalbėti........................ del padrūtinimo viso veiki-

Nugiršta keisti Įvykiai, bet mo. 
apie juos į spaudą nei vieno Į 

, žodelio, neparašoma. Jeigu ir 
i tas nepadaroma, tai reikia ži
noti tai, kad čia jokis priešas 

svarstė nebijos veikti. Draugai sakė, 
Priei-įjog kai kurie fašistai yra pa- 

kad jau reikia j darę skymą su kokios tai savi- 
išvažia-jšelpos 1 1 “

Tam dar- 
Kita

A. LITVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

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

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

s

Permažas Rūpinimasis Darbi
ninkišku Judėjimu

J

! Pasitaikė būti čionai, Dainos 
Choro koncerte, kuriame su 
draugais besikalbant apie dar
bininkiškų organizacijų reika
lus ir kitus mažesnės vertės 
dalykėlius, susitarta, jog būti
nas reikalas yra tuojau su
šaukti platus visų darbininkiš
kų draugijų ir simpatikų susi
rinkimas apkalbėjimui bėgan
čių reikalų ir sustiprinimui 
lietuvių darbininkų judėjimo.

Čionai numatyta diktokas 
draugų apsileidimas, neveik
lumas. Kai kurie darbininkiš
kų organizacijų nariai yra 
perdaug atšalę, nesusiinteresa- 
vę veikimu. Viską leidžia pro 
pirštus, nekreipia, mažiausios 
atydos i darbininkiškąjį judė
jimą, o tas Jabai, labai nege
rai. . . Į .

, . A.. įBųgdienė buvo 
susirgus, jinai gavo pašelpos 
20 dol. Pusę ($10) sugrąži
no kuopai, kaipo auką. Ta 
didelė užuojauta mūsų Susi 
vienijimui.

Taipgi 53-čios kuopos valdy
ba, pasitarusi, nutarė šiais; 
metais patarnauti veltui. Tas 
sutaupius kuopai kelis desėt- 
kus doleriu.

Susirinkimas rimtai 
• j organizacijos reikalus.

i ta prie išvados, 1
I rengtis prie vasariniu 
L-:....  ...... :.... \ T
; bui išrinkta komisija.
1 komisija išrinkta, kad suruošti 
[ kitą parengimą, jei tik bus ga- 

New York, N.Y. i Įima, dar žiemos laiku.
į Taipgi išrinkta 5 delegatai Į 

organizacijos Į a(e|vių gynimo konferenciją, 
, - . - - 1 literatu- į kuri įvyks 22 d. kovo. Girti-

New York Ame- * ros platintojus, tai pagelba pla-' na> i<acĮ nepamirštama ir dar- 
" ' ‘ ~ tinimo-pardavinėjimo šios bro-' Dininkų reik

šiūrelės butų galima nemažai.

'legatų koferencija Washingto- 
' ne, kovo 9 d., šių metų. Ta 
! brošiūrėlė parduodama po 5 c. 
Į Organizacijos ją gauna po 3 
centus, jeigu ima šimtą ar dau-1 
giau. Pavienės ypato.s, jeigu 
imtų 10 hr daugiau tų brošiū- 

Darbiniu- W gaus jų po 3 centus.
’ i rlvii^1S0S musU darbininkiškos or- 
pradėjo i Kanizacijos, "Laisvės” ir “Vii-j

Kol mūs, lietuvių, darbinin
kiškos organizacijos neparo
dys jokio veikimo, tai kaip ga
lima tikėtis iš kitataučių dar
bininkų ? Draugai turėtų sa-

ELIZABETH, N. J.

Jūsy Aliys Uždirba Jums Pragyvenimą

kai ir šimtai bedarbių trypia Į u£Sisakvkite 
pagal jų duris. i no

Hooverio melaginga staty- j 
bos programa ir šiandien dar ( 
A'is bubnijama kapitalistinėj 12 W. 15th St. 
spaudoj, vis raminimui ir ap- Jei (
gaximui daibinihkų. į parinktų netinginius

Kovo 11 d. “i
rican” praneša, kad Hooverienė 
kalbės per radio į bedarbius 
23 d. kovo. Bet kuomet bedar
bių delegacija nuvyko į Wash
ington, D. C., ir 9 dieną vasa
rio nuėjo kongresan įteikt pus
antro miliono bedarbių reikala
vimą bedarbių apdraudos, tai 
ta pati Hooverienė neužsistojo 
bedarbių, kumet ginkluoti būr 
riai policijos ir šnipų nuodin
gais gazais ir buožėmis terori
zavo juos prie kongreso 
mo.

Keturi milteliai devyni 
•Tai septyniosdešimts du 
tančiai bedarbių Vokietijoj. • 
Anglijoj 2,634,574 bedarbių. 2 . 
d. kovo bedarbių skaitlius pa- 1 
didėjo ant 16,016 bėgyj vienos 1 
savaitės. . j

Pasirodo, kad Jungtinės Vals
tijos šiandien yra turtingiau
sia pasaulyj šalis kaip kapita
lu, taip ir skaitliam bedarbių 
darbininkų, čia priskaitoma 
virš dešimts milionų bedarbių į 
ir ta skaitlinė su kiekviena 
na auga vis labiau.

Pradžioj 1930 metų šios 
lies bedarbiai, ir da dalinai 
bantieji darbininkai, pasižymė-! 
jo masinėmis ramiomis de-1 
monstracijomis (6d. kovo, 1930 

<m., vienas ir vienas ketvirtada
lis miliono darbininkų dalyva
vo demonstracijose visoj šaly) 
ir reikalavo darbo arba algų. 
Gi pradžią 1931 metų darbi
ninkai atžymėjo irgi masinė
mis, nors nebetaip skaitlingo
mis, demonstracijomis, bet už 
tai kovjngesnėmis demonstraci
jomis ir su griežtesniais rei
kalavimais. Alkanųjų mata
vimai ant miestų rotušių ir 
valstijų legislatūrų ir net dar
bininkų gynimasis nuo polici
jos užpuolimų buvo svarbiau
si darbininkų demonstracijų 
požymiai 1931 metų pradžioje.' 

rKaiplkur beduoniai organizuo
tai ėjo į valgyklas arba sandė
lius ir ėmės maistą veltui. Tasį 
parodo, prie kokio karingumo : 
ir drąsos jau dabar privedė 
darbininkus kapitalizmo krizis 
ir žiaurumai kapitalistinės val
džios. Bet da čia ne galas. 
Kapitalizmas kasdieną . plečia 
darbininkų skurdą. Darbinin
kai visur private įtempt visas į 
savo spėkas kovai už apdraudą i 
bedarbiams.

j- Todėl ir lietuvių darbininkiš- 
kos organizacijos privalo stot 
į darbą, juo labiau dabar, ne-1 
gu kada nors pirmiau. Visur 
turėtų būt išrinktos komisijos 
darbui del bedarbių apdraudos. 
Pastaruoju laiku mūsų darbas 
tarpe lietuvių katalikų ir tau
tininkų darbininkų labai ap
leistai — beveik nfekb nedirba-

K. M

Bangos Choras Remia Tarp
tautini Darbininkų Apsigynimą

; draugijos kasa ir su-i J pereitą Bangos Choro su
čiupti prisipažinę prie kaltės, I sirinkimą atsilankė atstovai 
o toki dalykai yra svarbu ne; nuo T.D.A. ir, po paaiškini- 
vien tik vietos darbininkam ži- mo apie T.D.A. darbus ir ko- 
noti, bet ir plačiai darbininki- vas, paprašė, kad choras pa
jai. I gelbėtų T. D. A. pinigiškai.

Literatūros platinimas labai Choras iš savo iždo paaukojo 
apleistas, vis nukreipiama 5 dol. ir dar parinko aukų iŠ 
mintis, kad jos niekas nenori1 pavienių draugų, 
pirkti. Bet kaip gali ją pirkt, j 
kad niekas, o niekas jos nie- choriečiai ne vien tik daino- 
kam nepasiūlo, o jeigu kai ka- mis rūpinasi, bet taipgi ir gy
dą jau ir pabandomą pasiūly- nimu politinių kalinių.

Tas labai pagirtina, kad

5

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

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

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

Daugiausia Atsidedame aut Retinoskopiškp Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

na

šim- 
tūks-

die-

ša-J 
dir-1

SpinduliaiSaules Minkština

Jūsų gydytojaus 
patarimas yra: Būk 
lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fi
ziniai mankštiukis 
minkštin ančiuose 
saulės spinduliuose 
ir laikas nuo laiko 
patikrink savo kū
no sveikatą.

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

Man garbingai, su

© 1931, THe American Tobacco Co.,'Mfr».

w

Window Lock
.... . „ . . - .... kad niekas per jį

negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinki, ir eik, kur non; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nejimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams |3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

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

Telephone, Mitchell 2-2554
w n 1 1.......................... -- ' 1 11.....g11-1". "■

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.

LUCKIES
palankūs jūsų gerklei

Kiekvienas žino, kad saulė 
nokina - del to “SPRAGINIMO” pro
ceso naudojami Ultra Violetiniai Spindu
liai. LUCKY STRIKE - pagaminti iš 
geriausių tabakų - Derliaus Grietinės - 
DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra 
slaptas Šildymo procesas, gerklę erziną 
aštrumai, kurie yra visokiame žaliame 
tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. 
Jie parduodami kitiems. Jų nėra jūsų 
LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuo-

l

stabu, kad LUCKIES visuomet palankus 
jūsų gerklei.

Mano nauju išradimu užrakintu atdarą langą 
niekas negali atida* 
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vejas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

pagyrimu, pasisekė 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 

/ galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negales iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų iūsu nam'd, nrie iūsn la^nnj 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todel aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų »negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame.

' Gi/ nauda iš jų labai didele. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir nearęs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi- 
‘nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris Čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir

It’s toasted
Jūsy Gerklės Apsauga Prieš knltejimus — prieš kpsuli

f



Puslapis Ketvirtas Antradienis, Kovo 17,

Butkus.

'TARNAITE
W '0NT-’ ,KANADA

DVIEJŲ AKTŲ TRAGI-DRAMA 
(Pabaiga)

POLIC. VIRŠ.: :
(Pažiūrėjęs į lavoną) žmogžudystė?!! 
kaltininkas?!

KAIMYNAS:
nuliai... aš...

ŽVALG.: Tai
KAIMYNAS:

aš mažai žinau... (Rodo į lavoną ir Adą) 
Aš... ėjau gatve, išgirdau klegesį ir šūvį, 
įbėgau, ir yiską... viską atradau, kaip 
dabar ponai matote.

ŽVALG.: (Į Adą) O, o, ,o, tai tu'žmog
žudys! ’ Pažįstu aš tave - i H M h

voną) Oh, kaip gaila pono Kurmaičio...
jis toks buvo priimnūs žmogus... nehorint 
ašaros rieda, (šluostosi akis)

ŽVALG.: .
palikti negalima.taip. Reikia praneštiX^reZ i metu ‘Tt/u ' - < ■ ■ n ‘ i-r 
amhnlansiii ar kam kitam? dukreles 1 metų ir 8-mų uz tai jai priklauso padėkaamouiansui, ar tKam Kitam. įmetu. Velionis pergyveno S y.1

POLIC. VIRŠ.: (Atsikreipdamas į zval- Palmerio “raidus” ir išvyko į 
‘ la-

Iš 23 į 24 vasario mirė drg. 
Antanas žilaitis vos sulaukęs

kale.
Talentingo muziko Kiškio 

vedama orkestrą savo sutar-
Ponas viršininke I Čia viską metų amžiaus, palikdamas tingu harmoniškumu labai pa- 

Reikia pranešti ““ ..... '=.-. —
n f ___ i... ir_

gražino veikalo išpildymą ir

Nn Vnc Ain dnhnr? i' gybin.) Taip, negalima. - Mes tuoj pašauk- gimtinį kraštą, bet nepakęsd i-Nci, i\ci& ud, uciuai . . i r>«4. mns fašistu režimo kurkęs, is
Kas

(Persigandęs) Aš...

tu!!
Ne, ponuliai... ne...

po-

as

Nepriklausomybės Yra Visų-. Lie. 
Darbininkų Reikalas?” Tie, 1 
mano, kad visų lietuvių reikalas g 
binti fašistinę dabartinę valdžią, gv. 
lės prirodinėti, kad ji yra visų lietu
vių valdžia, o priešingoji pusė priro- 
dinės, kad nėra visų lietuvių reika
las garbinti Lietuvos fašizmą. ‘

Kaip matote, diskusijos bus įdo
mios, todėl kviečiame visus lietuvius 
skaitlingai atsilankyti, visi turėsite 
lygų balsą if progą diskusuoti. Įžan
ga visiems veltui! Visus skaitlingai 
kviečia atsilankyti Komitetas.

(64-65)

aukoti jai, arba kitaip sakant, 
remti vietinį kunigą Strakaus- 
ką. Davatkos po šių misijų 
vaikščioja nuliūdę ir matomai 
jaučiasi kaip musę prarijusios, 
prisiminus apie papildytas 
nuodėmes, mano sau: “Jau 
man nėra vilties patekti į dan
gų.” Kun. Strakauskas tuojau 
įsakė visiem parapi jonams, 
kad daugiau centų jau nemes
tų į skarbonką, nes esą jam 
sarmata nešti centus į banką.

Nežiūrint, kad darbai čia 
veik visiškai sustojo ir žmonės 
jau ilgus laikus išbuvę be dar
bo, kunigas už savo “patar
navimus” kainų nesumažino, 
bet dar įsakė parapijonams, 
kad iš jo juokų daugiau neda
rytų, nemestų centus.

Parapijonas

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimui Gerai Sekasi

South Bostone kovo 5 d. įvy
ko L. D. Susivienijimo vietinės 

; susirinkimas. Įstojo 8 
nariai. Nutarta surengt 

vakarėlį kuo.pos naudai, prieš 
kaip ir kitų darbininkų, kurie Velykas, ir išrinkta rengimo 
laipsniškai marinami šios su- komisijon drg. Burba, Barčius, 
kirmijusios kapitalistinės siste- j Buivydas, 
mos.

Drg. A. ž. buvo vienas iš tų, 
kuris suorganizavo S. D. K. L. 

lS^ pašelpos draugijos 2—rą 
kuopą Hamiltone. Todėl tos 
Įcuopos draugai suteikė gilų 
paskutinį patarnavimą nupirk
dami didelį gražų gėlių vaini
ką ir palydėjo į kapus apie 
14 automobilių. Taip pat nu
traukta paveikslas su palydo-' 

! vais. Velionis priklausė neto
li šešius metus šioj draugijoj.

sime. Bet žiūrėk, ponas žvagybininke, mas fašistų rėžimo kurkos, iš- 
koks yra stambus lizdas tų komunistų šia
me dvare. . J ‘
kumečiais mum labai nusisekė, bet šian 
dien... ne kas. pergeriausiai—netekom po
no Kurmąičio, kuris gal būtų ir daugiau 
mum išdavęs jų?... Oh gaila pono... gai
la... (Abu .žiūri į lavoną)

ŽVALG.: Ką čia1 pdddrysi, ponas virši
ninke... gaila, tai gaila, bet tą.mergiščią, tai 
mes pamokinsime!, (Abu sustoję prie la
vono liūsta, galvas Jingupja. Tuo sykiu iš

vyko į Kiubą, iš ten į Kanadą. 
Čia už menką atlyginimą dir-Praėjusia naktį su tais dviem bo v03 galą su gaĮu SUVesda- ku°P°s 

lum labai nusisekė, bet Šian-įdamas. Netoli metai ir to nūs- nauji 11
irtojo. Tas pakirto jojo gyvybę,

POLIC. VIRŠ.: (Į' policijantus) Sąiml<it len£vo leidžiasi- uždanga) > , ,_____ •
I v* n n rri a ai A I . ! ! : ....................................................... ............................................. i ;    

Darbininko Laiškas
Darbininkas,: kuris negali tuom tarpu už- 

Isimokėti savo prenumeratą,
| “Laisvės” administracijai. To laiško ima-

ją! (Policija rengiasi) ’ ■ > ■ ;
ADA: (Atkišdama revolverį) Ątsiti’ąų- 

kit! , . ! ! p' / '■
POLIC. VIRŠ.: Ką?! Iš kur toks tavo

. drąsumas?! , < ' /
ADA: (Verkiančiu, bet drąsiu tonu)

5 Dienos Ant Vandenio
Per Cherbourg — 6 Dienos 

Per Bremen
Dviemis Greičiausiais Plau

kiojančiais Laivais

BREMEN ir EUROPA
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą
Taipgi Keliaukite Popu-’ x 
liariu Ekspresiniu Laivu

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas SavaiA 

te Išplaukiančiais Gerai
Žinomais Lloyd Kaju- 

tiniais Laivais
Informacijų Kreipkitės Pas 

Vietinį Agentą ar

North German Lloyd

Sekanti s kuopos 
susirinkimas bus 1 d. balan
džio. ‘

Daktaras J. Repšis išegza- 
minavo visus naujai įstojusius 
narius. Daugelis dar prisiža
dėjo įstoti kuopon sekančia- 

,me susirinkime.i ' ■ i , ■» ■ 1
Lietuvių Buržujų Pokilis
Kovo 5-tą d., vakare, Lietu

vių Svetainėje, įvyko pokilis 
priėmimui fašistinio profeso
riaus M. Biržiškos, kuris ne
senai atvyko iš Lietuvos neva 

n , TTv , . , i Vilniaus vadavimo reikalais, 
unt. uz tai Kuopa pokilį surengė bendrai menše- 

pagernimui vį]<aį su sandariečiais ir ėmė 
po $1 įžangos. Dalyvavo tik

rašo laišką Velionis buvo pirmas, kuris įs- 
. V .. ■ v -lv» t A A V . y’i s—v 1 I UClldVCO C.UUlHUOUaVXItW. J. U ICHOJtYU iJLUCV“ ii.

As•. . jį nužudžiau. As. As žftiogzu ^ys, kaikurias dalis ir dedame laikraštin, miltone, 
draugo velionio 

| paskyrė $10.. Pusę įteikė ve- Rangos, vaiyvavu uk
i i101110, draugei o likusius pas- biznierėliai ir keletas jų plau- 
vęs platinimui tos idėjos litera- ko profesionalų, kaip Bago- 

, . - ... v v.u., Dalyvavu-
draugų buvo pi įsiusta gražus sjejj gavo užkąsti ir išgirdo

kaip kad jūs sakote Į (R°d° kad parodžius, kaip darbininkai dabar yra
sitas lavonas žmogžudys desetkų nekaltų jšn/dojami neigiami. Jis rašo: 
žmonių.... Jis zude žmones, skųsdamas. Dirbau Southwell Wool Comb Ko- 
jum! Jis... 1 -------- -

teigė A. L. D. L. D. kuopą Ha-

YOUNGSTOWN, OHIO
A.L.D.L.D. 90 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 22 kovo, pas d. Buzi- 
nauską, 42 Parnell St. Prasidės 1:30 
vai. dieną. Visi nariai ateikit laiku, 
turime svarbių reikalų apkalbėti. At- 
siveskit ir naujų narių.

Komitetas.
(63-64)

RIVERSIDE, N. J.

pni IT VTR4 • tPorfvankdamnQ Adai 4ai- čia darbininkus labai pradėjo persekio- taros. Taip pat nuo Toronto; čius> ga|nai ir K’o. Dalyv 
i n? • r •• *1 \ e “mukdamas etai -p vjsaįp niekinti visokį boseliai. Pasta- draiJ8’U buvo prisiųsta gražus šieji gavo užkasti ir išg 
kalba, j policijantus) Arestuokit ją! (Po- tytasnaujįs boselis dar labiau pradėjo dar- !?tT?£v a g* b„™±t I praka!bp- kui;ias pasaM 
lŽj"^..^fykiU kaimynaS PaSlaP“OmiS SkSLbink/skubink. Prie fo dar keikia. «£!

10-

išeina laukan)
ADA: Nesibijau! Areštuokit mane! 

Bet... mano vietą užims desėtkai, šimtai, 
tūkstančiai... kovotojų už laisvę!

ŽVALG.: (Prišokęs kerta kumščia į pa
žandę, Adai susikruvina veidas) Nutilk 
tu, prakeikta ištvirkėle! Mes tau parody
sime—ko-vo-tojai!...

ADA: Atsitraukite, jūs, budeliai! Ar 
taip gardus jum mūsų, vargšų, kraujas?! 
Jūs išžudote desėtkus, bet viso pasaulio 
kovojančių žmonių jūs neįstengsite išžudy
ti! Tegyvuoja sovietinis darbas Lietuvo
je! Tegyvuoja Komunizmas! Prakeiks
mas jum, budeliai! Prak... (Policijosvir
šininkas puola į Adą)

POLIC. VIRŠ.: (Mušdamas Adą tai vie
nur, tai kitur) Še tau, šėtone! Še tau! Tu, _ 
prakeikta komunistė!! (Ada pargriūva antjbą. Buvau nuvažiavęs į Lawreneiu, 
žemės)

ŽVALG.: (Į polic. virš.) Ponas viršinin
ke! Padarykime kratą. (Policijantai lai
ko Adą. Polic. virš, ir žvalg. ardo lovą, 
stalą. Suranda knygų ir laikraščių. Į 
Adą) Štai, žiūrėk, ir literatūros esama! 
(Prinešęs rodo Adai) žiūrėk! Tos knygos 
yra tavo?!

ADA: (Atsistojusi). Taip, mano. Kas 
gali darbo žmogui užginti skaityti kny
gas? Tos knygos tai yra apšvieta, su ku-

Paskiau pastatė naują mašiną, kuri dai-lvenime žmogus,
• i.i i • v - r r . i I ei r

tai ir
giau darbo daro ir pavojingesnė. Karta''gerbiamas Hamiltono lietuvių 
man bedirbant prie masinos priėjo boselis, 
spyrė man su koja į užpakalį ir suriko: 
IC~ .......................

■ darbininkų. Todėl Hamiltono 
’ i lietuviai nupirko 4 didelius 
’• vainikus velionio pagerbimui. 

Hurry up”. AŠ buvau sunervuotas, grie- Vainikų buvo sunešta ir nuo 
biau vilną ir mašina pagavo man dešinė- vc)i°_

I sės rankos mažajį pirštą ir nukirto . Tapau 
’nugabentas į ligoninę.

Atllyginimo man davė tik ligoninės lėšas 
ir 110 dol. Nenorėjau pasirašyti už tokį 
menką atlyginimą, bet kitu kartu vėl mane 
pašaukė ir prižadėjo darbą duoti. Tuomet 
sutikau, priėmiau pinigus ir darbą. Bet 
tai buvo apgavystė. Padirbus tik porą mė
nesių, tuomet mane kompanija paleido iš 
darbo ir priėmė kitą darbininką į mano 
vietą. Dabar aš niekur negaliu gauti dar- 

‘ , ten
i jau bučia gavęs darbą, >bet ,išegzaminavo 
gydytojas ir surado, kad aš neturiu piršto, 
išklausinėjo kur aš tapau sužeistas. Pasa
kiau teisybę, tuomet bosas liepė eiti atgal į 
tą dirbtuvę, kurioje tapau sužeistas. Dabar 
jau bus du metai, kaip vaikštinėju be dar-|na svetainė, ir* veikalas pu b ii- 
bo. Turiu keturis;vaikučius ir moterį, vy-'kai patiko. Vaidintoji 
riausias 13 metų, jauniausias 4 metu. Kiti'y.0^es atliko pagirtinai.

nis guli tarpe gėlynų.
i Leidžiant į duobę velioni, iš 
kelių krūtinių išsiveržė gilūs 
jausmai. Ilsėkis, drauge, amži
nai, o mes dar liekame grum-: 
tis su kapitalu iki pergalės,; 
kol nebus nė ponu, nė vergu

A.

BOSTONAS IR APIELINKE
SO. BOSTON, MASS.

“Nebaigta Kova” Scenoj
Kovo 1’d*, Lietuvių Svetai- ' 

nėj, Laisvės Choras suvaidino 
Seno Vinco parašytą melodra- 

“Nebaigta Kova,” gana 
sėkmingai, žmonių buvo pil-

bo. Turiu keturis; vaikučius ir moterį, vy-'kai patiko. Vaidintojai savo 
tinusias 13 metų, jauniausias 4 metu. Kiti'y.°Jes Pa^htinai._ Kubi- 
man patarė važiuoti į Bostoną ir eiti Veika-, ^",,asfa^į^n5(av‘Seviči^ 
iauti daibo į valstijos salę, bet as netikiu, Kedis, Dubchak, Taraška, Bu- 
kad galėčiau ką gero ten gauti. Vienok aš bliūtė ir kiti, mažesnėse rolė- 

rių pagelba jums, budeliai, trumpinąs, vieš ”:u........
patavimo dienos!!! / *

POLIC. VIRŠ.: (Į policijantus) Veskite 
ją į policijos stotį!. Ir laikykite iki kol mes 
sugrįšime!

POLICIJANTAI: (Saliutuodami) Klau-fvimai nieko negelbės, darbininkai turi ruo- 
some, jūsų mylista! (Policija išveda Adą) i štiš kovai ir kovai. t

t  1

vilties nenustojau/priktausau prie darbi- ’se, užsitarnauja pagyrimo už 
ninku organizacijų. P. N. dėtas pastangas, kokias jie pa

ls šio laiško mes matome, kaip darbinin
kų gyvenimas šioj šalyj eina į skurdo ir
bado žiaurų glėbį. Joki prašymai ir malda-

1 P..L A. Reikalai w-
Užgyrimo Rezoliucija

Kovo 1 d., 1931’fn., __
- A. 3-fcia kuopa, laikytame su-‘ 

sirinkime, priėmė raportą iš; 
A.T.L.A. C. P. Komiteto dar-' 

J buotės. Taipgi gavome atskai- 
’• tą įeigų ir išlaidų, kuri^ pa-
• tvirtinu Centro finansų knygų 
y' peržiūrėjimo komisijos naryš, 
į. J.; P, JĮlareįka. Pasirodo, kad
• buvo fgabiai ir sąžiniškai dar- 

buotasi dabartinio C. P. Komi- 
teto per visus 1930 m. delei

Zi labo mūsų mylimos organiza- 
*! cijps— Qrganizacija paaugo 
vj nariais ir finansais.

A.P.L.A. 3-Čios kuopos na- 
“ * HaFšiahie susirinkime vienbal

siai užgyrė dabartinio A.P.L. 
. • ♦ A.' Centro Pildomojo Komiteto 
į darbuotę, vėlindami' su dides

ne energija darbuotis ir ant

j Del bedarbės, nesirado na-
• rių, kad kas prenumeruotų,1 tai

I Kovo 2 d. įvyko A. P. L. A.! drg' ?’lionjs apsiSmg parinkti 
t ■ 4g kp. susirinkimas. Pažymė- prenumeratų tarp pašalinių 

įtina, kad nariai skaitlingai da- žmonių.
• *• Itytrntm o 1 o t v* i n D i n Irnc’i lyvavo susirinkime, kas yra

I didelė retenybė.
Po apsvarstymui draugijos! 

reikalų, tapo prisiminta dabar-i 
tinė organo “Laisvės” padėtis.Į 
Kadangi nepavykus sklokai iš
traukti “Laisvė” iš Komunistų 
Partijos kontrolės, tai sklokosl

Narys.

NEW HAVEN, CONN.
Svarbus Pranešimas.

Visiems “Laisvės” skaityto-

A.L.D.L.D. 142 kuopos valdybos 
adresai: organizatorius J. Urbon, P. 
O. Box 175, Palmyra, N. J.; finansų 
sekretorius S. Astrauskas, Cam
bridge, N. J.; susinėsimų sekretorius 
M. J. Pacevich, 111 Chester Ave.„ 
Riverside, N. J., iždininkas V. Men- 
kevich, Palmyra, J. (62-64)

57 Broadway, New York

Bell Phone, Poplar 7545
' noma, pat jų svečias Biržiška. 

, I Kalbėjo ir kiti, svetimtaučiai 
Duv i svečiai. Išskiriant Biržišką, 

kitų kalbos nevertos nei išval
gyto kiaušinio. Tai buvo savo 
rūšies sorkės, kuriose lietuviš
ki ponai parodė savo “orato
riškos gabumus” publikai, 
kad ve, mes vis gi esame mo
kytesni už jus. Tą ypač vy
kusiai nudavė Bagočius, neiš
manydamas nei kaip išgarbin
ti fašistinės Lietuvos berną. 
Prilygino jis jį prie Spinozos, 
Tutankhameno ir kitokių gar

senybių. Net pats Biržiška, 
j matomai, raudo iš gėdos.

Biržiškos kalba buvo rimta, 
ir, kas atydžiai klausėsi, galė
jo suprasti, kad lietuviai, jei 
ir norėtų, tai tik savo spėko
mis neatgautų Vilnių. Esą, 
mes nei negalim rizikuoti sa
vo jaunimu prieš galingus len
kus.

Patsai 
menkutis 
diktesnis 
norną poetėlį 
kuris dabar laižo čebatus fa
šistams 
barzdele, 
pasirodyt, 
rium.

Lietuviška buržuazija /jam 
lankstėsi iki kelių. Apvežto
jo po visus .augštesnius valdi
ninkus ir visokius ponus, vai
šino kaip įmanydami, kad jis 
parvažiavęs Lietuvon galėtų 
apie juos gerai atsiliepti po
nui Smetonai, šiuo atžvilgiu 
“so.cialistai,” galima sakyti, 
pralenkė net ir sandariečius. 
O apie lietuvių darbininkų 
gyvenimą Amerikoj profeso
riui niekas nieko neparodė ir 
nepasakė. Tai toks, lietuviškos 
buržuazijos šiaudinis patriotiz
mas—jiems svarbu tik turtin
gieji ponai, nors jie visai ne 
lietuviai, o vargdieniai lietu
viai ir jų gyvenimas jiems vi
siškai nerūpi.

LOWELL, MASS.
I 

Kadangi dabartiniu laiku miltai I 
duonai yra veik per pusę nupigę, o ' 
zienok duonos kaina ta pati, kaip ir | 
keli metai atgal, todėl 8 kovo, pasi
baigus Liet. Sūnų ir Dukterų Susi
rinkimui, buvo pakeltas klausimas 
kas link duonos brangumo, ir liko 
nutarta sušaukti visų vietos lietuvių 
nasinį susirinkimą apkalbėjimui to 
aip svarbaus klausimo. Todėl kvie
čiame visus vietos lietuvius dalyvauti' 
ame susirinkime, kuris Įvyks sek
madienį, 22 kovo, po No. 84- Middle
sex St., 2-rą vai. po pietų.

S. Paulenka.
(64-66)

PITTSBURG, PA.

X

GRABORIUS-L’N'DERTAK ER
fftbalMHniuojj- ir Inidujs numirusiu*’ ant 
visokių kapinių. Norintieji gercflnij pa
tarnavimo ir už žemą kniną nuliūdimo 
valandoje kaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir uj. žem, kainų.

profesorius atrodo 
žmogelis, gal biskį 
už amerikiečiams ži- 

Smelstoriuką,'

Lietuvoj. Apžėlęs 
anot jo, todėl, kad 

, jog yra profeso-

Labai įdomios Diskusijos 
Rengia Pittsburgh© ir Apielinkės Lįe- 
,uv. Darbininkų Draugijų Priešfašis- 
inis Komitetas nedėlioję, • Kovo 
'March) 22, 1931, Liet. Mokslo Drau-1 
?ijos Svetainėje, 142 Orr St. Pradžia 
2ra vai. po pietų. Tema: “Ar Ap- 
'aikšČiojimaš Dabartinės Lietuvos

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, 'Pa.

Nesikankinkite
Pasiliuosuokite nuo 

Skausmo

DABAR!'
Jei dviejų minutų laiku patryni
mas su Enker PAIN-EXPELLE- 
RIU. nesustapdis kiekvienų perve
riantį ir kankinantį skausmą nuo 
Reumatizmo, Neuritis, Neuralgi
jos, Strėndieglio. arba Galvos 
Skaudėjimą, Danties Gėlimą, Mėš
lungi ir t. t. — jeigu ncišims per
šalimą, skaudėjimą ir sustirimą iš 
nuvargintų muskulų ir sąnarių — 
jokis kitas linimentas nieko ne
gelbės.

rodė, tinkamai perstatydami i 
1905-6 metų revoliucinius įvy-! 
kius Lietuvoje, žinoma, no
rinti priekabių jieškoti, galima 
būtų surasti daug trūkumų pa
čiam veikale. Taip pat gali
ma būtų reikalauti daug gy
vesniu vaidinimo iš vaidintojų 
pusės, tačiaus atsižvelgiant į 
aplinkybes, kuriose darbinin
kams tenka susimokinti tokie 
veikalai, vargiai būtų pateisi
nami tų visų trūkumų jieškoji- 
mai.

Laisvės Choras kaimo jauni
mo rolėje lošė ir dainavo labai 
gerai. Ypač gražaus įspūdžio 
darė specialis tam pritaikintas 
merginų apsirengimas—kostiu
mai. Taipgi pažymėtina vei
kalo svarba iš esmės. Tai jau . 
nebuvo tie nudėvėti žodžiai ir.1 
meliodijos vien apie mergužė-i 
les, lelijėles bei juodbėrius žir-. 
gelius, bet gana dažnai girdė
josi revoliuciniai naujosios ga
dynės žingsniai, i 
Lietuvos jaunimą į kovą prieš 
darbininkų išnaudojimą. 7 
Jonuko, berno rolėje, gražaus 
ir gilaus įspūdžio dare žodžiai, 
kad reikia panaikinti luomų 
skirtingumus, kad nebūtų ant 
žemes nei ponų, nei bernų, bet 
kad žmonės būtų visi lygūs ir 
visi broliškai ir laimingai gy
ventų.

Trečiame veiksme, kur revo
liucionieriai nuginkluoja žan
darus ir paliuosuoja surakintą 
savo draugą,—vėl pasidaro 
geras įspūdis, ir publika jau 
neišsilaiko neplojus. Tik, ma
čiau, prie svetainės durų sto
vintiems 'policistams šis aktas 
ne kaip patiko. Matyt, jie aiš- 
kiausih suprato, kame čia da
lykas. . .

Abelnai imant, veikaliukas

Dzūkas.

LOWELL, MASS.
Kun. Jakaičio Misijų

Ūmus Palengvinimas su Pain-Expelleriu
Ištrinkite skaudamas vietas su Enker PAIN-EXPELLERIU, 
senu patikimu naminiu vaistu, kuris yra naudojamas jau nuo 
1867 metų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje.
Kaip greitai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia per odos 
skylutes ir pradeda veikti, taip greitai tas baisus senai pažįsta
mas skausmas išnyksta.
Žiūrėkite, kad butų “INKARO” vaisbaženklis, kuomet perkate 
Enker PAIN-EXPELLERI. Parsiduoda visose gerose vaistinėse.

Nusipirkite Dabar!
Tik 35c ir 70c

rjURICHTTER C/ CO,
BROOKUVTM, K.V

Iš
Čia visą savaitę buvo misi

jos. Mat vietinis kunigas taip 
apsiprato su savo parapijonais, 

šaudantieji ka4 pastarieji pradėjo jo nek- 
Rausyti, neduot daug pinigų ir 

Pav.° Tad reikėjo pasikviesti kitą 
kunigą sau į pagelbą, kad 
įgązdinti davatkas, jog jos vėl 
pasidarytų d ievobaimingos, 
kad eitų į bažnyčią ir neštų 
jam pinigus.

Na ir gązdino. Pirmiausiai 
iškeikė visus bedievius, jų laik
raščius ir knygas ir draugijas. 
Liepė vyti visus bedievius iš 
namų ir vengti susitikti su jais 
ant gatvės, nes tai esą did
žiausia nuodėmė turėti bent 
kokį reikalą ar susitikti su be
dieviu.

Toliau liepė būti ištikimais 
bažnyčiai, sakė, reikia lankytis 
į bažnyčią, remti ją visais bū
dais ir aukoti, nebūti šykštuo
liais, nes, girdi, bedieviai viską 

. i užkariaus, jei jūs nesirūpin-
nots neilgas, bet gana vykęs, šit.
Reikėtų jį dapildyti ir kai ku-! Apie meldimas! prie dievo 
rias dainas pakeisti naujomis, | jis visai kaip ir neprisiminė, 
kad neatrodytų, jog čia yra'tik ragino remti bažnyčią ir

suvedžioti darbininkai, kad at-Į jamS) ALDLD. nariams, L. D. 
S. A., L. D. S. ir Dainos Cho
ro -nariams ir visiems lietu
viams darbininkams praneša
me, kad kovo 19 d., ketverge, 
7 vai. vakare, Lietuvių svetai
nėje, 243 Front St., New Ha
ven, Conn., įvyksta nepapras
tai svarbus susirinkimas. Dau
giausiai bus apkalbama apie 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą ir paskiau apie kitus 
svarbius dalykus. Visi “Lai
svės” skaitytojai, visi minimų 
organizacijų kuopų ir Choro 
nariai kviečiami ne tik atsilan
kyti, bet būtinai draugai visi 
turi dirbti, raginkit visus at
silankyti į minimą visų ben
drą ^ųsiiinkiųią. Padarykime 
milžiniškai skaitlingą šį susiJ

keršinti už tai, vieni atsiima! 
bendrovės šėrus, kiti grūmoja, 
atsiėmimu, kad tuo būdu už-j 
duoti “Laisvei” finansinį smū
gį. Visą tai matydami kuopos 
nariai, vienbalsiai nutarė nu
pirkti už 10 dol. “Laisvės” 
bendrovės šėrą.

Tas reiškia, kad darbininkai 
, ..priešingi sklokos užmačioms 

toliau delei auklėjimo ir gero- ir sunkioj valandoj nors su 
ves sios organizacijos. Taipgi j ma£a parama stoja “Laisvei” 
nutarta paskelbti per spaudą, L page]bjb

Taipgi nutarė nupirkti už 
6 dol. Bedarbių Tarybos štam
pų. Garbė už tai narims, kad 
remia taip svarbų bedarbių 
organizavimo reikalą.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
drg. žalpio iš Sovietų ^Sąjud- 
gos, kuriame rašo, kad A J P.

A.P.L.A. organą “Laisvę,” tą 
užgyrimą.

A.P.L.A. 3-čios Kuopos Ko
mitetas :

Pirmininkas G. Miliauskas, 
Pirm. Pagelb. I. Kasikauskis. 
Užrašų Sek r. Jonas Monski, 
Fin. Sekr. P. Sadulienė, 
Iždininkas J. Girsztoff, __ ____ ___
Iždo Globėjai W. M. Sadula. £ nariaf užsiprenumeruo-

Skaitykit ir Platinkit 
"LAISVĘ”

tą '‘Raudonąjį Artoją”. Tuom 
tat reikalu ir Centro sekreto
riaus buvo skaitytas patari
mas.

milžiniškai Skaitlingą šį 
rinkimą.

Tikiuosi,• kad draugai 
Haveno sąžiningai šitą 
svarbią užduotį atliks.

«L Žemaitis.

New 
taip

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 504B NlHENE ST., DETROIT, MICH.

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiinioiiiiiiiNiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiN
ATKREIPKIT ATYDĄ į NAUJĄ ANTRAŠĄ!

I AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLOS
I 325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue • NEW YORK CITY į

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

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektrikų ir maprnetizmų, ir važiavimą, 
ir planą automobilio; mokiąam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestj. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsiraftymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro, Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049 •
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VIETOS ŽINIOS
“Nebaigta Kova” Labai
Gerai Pavyko

Aps-A. L. P. M. S. Trečias 
kritys ir Lyros Choras,Elizabe- 
the, statė scenoj pereito sek
madienio vakarą “Nebaigta 
Kova,” Seno Vinco operetę. 
Aktoriais buvo lyriečiai, apart 
česnavičiūtės, Judžento ir eli— 
zabęthiečio Kalniškio. Lošime 
dainavo Lyros Choras. Publi
kos • buvo pilnutėlė Liberty 
Hali, taip kad daugeliui teko 
ir statiems stovėti. Vaidinimas 
ir dainos visiems labai patiko. 
Tikimasi, kad kas kitas pla- 

1 čiau aprašys tą vaidinimą.
Raporterė.

Sukniasiuviai Kovoja ir Jau 
Turi Laimėjimy

Pereito pirmadienio rytą vi
sos spėkos streikuojančių suk-i 
niasiuvių buvo sumobilizuotos! pamačiusi ir išsiskirstė, 
prie Garry Dress dirbtuvės, I Valkata
kur darbdaviai deda visas pa-i 
stangas išgavimui indžionkši-' 
no, draudžiančio streikieriams • 
pikietuoti. *Daugelio dirbtuvių ! 
bosai jau nusileido ir susitarė 
su darbininkais, bet dar yra 
kelios dirbtuvės, katrų bosai 
nenori pasiduoti; su jais bus 
vedama kova iki galo.

Susitaikiusių dirbtuvių dar
bininkai jau grįžta prie darbų, 
aors ir ne viską laimėjo, bet 
abelnos ju sąlygos dirbtuvėse 
bus žymiai geresnės.

dangi garsino, kad paveikslai do šūvį pats sau į galvą ir ant 
bus atvežti tiesiog iš Lietuvos, vietos mirė.
tai žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Mat, visiem norisi 
pamatyti, kaip dabar žmonės 
Lietuvoj gyvena.

Bet vietoje rodyti apie Lie
tuvą, rodė apie kokį ten šven
tą kieliką. žmonės nerimavo. 
Jau kiti garsiai pradėjo kalbė
ti ir reikalauti, kad rodytų 
apie Lietuvą. Tada Urbonas 
klausia publikos, ar ji nori, 
kad būtų tęsiamas paveikslas 
apie “kieliką”, ar pradėti ro
dyti apie Lietuvą. Visi reika
lauja, kad rodytų apie Lietu
vą. Na, ir Urbonas sutiko ro
dyti ir sakė, kad paveikslas 
bus iš Klaipėdos lietuvių gy
venimo.

Bet pradėjus rodyti, pasiro
dė, kad ir tas Klaipėdos pa
veikslas yra • amerikoniškas. 
Vėl nerimavimas publikoj. Ta
da vėl permainoma ir prade
dama rodyti Šo. Bostono lie
tuviškos moterys, kaip jos 
maršavo “demonstracijoj”, su- 
rengtoj Vytauto pagerbimui. ,

Tai taip publiką nieko ne-, šaukiasi

Kazlauskienė išbėgo iš stu- 
bos ir bandė nubėgti pas sale 
gyvenančius kaimynus, ’ bet 
laiptuose nugriuvo. Nuvežu^ 
ją į ligoninę, buvo padaryta 
greita operacija ir yra galimy
bių tikėtis, kad jinai pasveiks.

John Lukans po pirmo šū
vio dingo ir niekas negalėjo 
jo surasti. *

Kazlauskai yra SLA. na
riais. Jų pažvalgos— katali
kai.

Iš Vietinės Spaudos.

PATERSON, N. J.
o ypa-

AKRON, OHIO

Pasisekė Nusižudyi 
Antru Užsimojimu

Mirė Nikodemas Vaitkevičius.
Kovo 2 d. mirė N. Vaitke

vičius, sulaukęs apie 50 metų 
amžiaus. Jis buvo laisvų pa
žiūrų draugas. Tankiai pa
remdavo darbininkišką judėji
mą pinigiškai. Buvo nuolati
nis “Laisvės” skaitytojas ir

■ priklausė prie ALDLD. 59 kp.
■ ir prie APLA. 40 kuopos. Jam 
numirus abidvi kuopos sutei
kė po didelį gėlių bukietą.

Velionis iš Lietuvos paėjo 
' Azitienų kaimo, Krakių para
pijos. Jaunystėj gyveno Ry- 

metų goj, vėliaus Anglijoj; iš ten 
num. persikėlė į Ameriką. Į Ame- 

apsigyveno 
1914 metais

Samuel Alpert, 52 
amžiaus, gyvenantis po 
206 Union St., Brooklyne, per- riką atvažiavęs 
eitą šeštadienį norėjo nusinuo- 1 Brighton, Mass., 
dinti, išgerdamas iodinos, bet atvažiavo į Akroną.
kaimynai jo gyvastį išgelbėjo. Į Pirmiausiai jis apsirgo in- 
Sekmadienio rytą jis vėl pasi- fluenza ir jau buvo bepasveik- 
kėsino ant savo gyvasties—už-' stąs, bet gavo plaučių uždegi- 
lipęs ant keturių augštų namo mą, nuo kurio velionis nega- 
stogo, puolė ant žemės ir už-, Įėjo išsigelbėti, 
simušė.

N. Y. Taxi Šoferiai Gavę 
26 Milionus “Tipsy”

vč”'ih “Vilnis’? ketalplins, tai lošė ALDLD. 64o ^ Apskričio 
mes išleisim lapelius ir vistiękj teatralė ‘ gru^ė/ pb’ vadovyste 
minias pasieksime. ' '

Kindarui bekalbant, Lupše-i
vičius pareiškia: “Mes jus nu-'tad ir lošimas išėjo gražiai;' 
maskuosim”. Kindaras, pasi-/mūsų publika liko pilnai pa- 
didžiuodamas, pradėjo girtis tenkinta vaidinimu ir pačiu 
savo 29 metais darbavimosi, I parengi^nu. ; < { .
savo knygos tyrumu . čia Draugaį Liaudanskai Apleido 
d. Lupševičius atkerta, jog 
tiek metų darbavaisi, tad ar 
priklausei Komunistų Parti-'

' Puslapis Penktas •
»

a—XL f.

TT

DR. H. MENDLOWITZ

P. P. Šlajus

I

222 MANHATTAN AVE.

Brooklyn, N. Y.

25 centai už skrynutę.
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Vardas 
Adresas 
Miestas
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Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniškiausius šių dienų įrenginius, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir oyer- | 
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

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

Vardas-
Nv____

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuoIS prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už-

J. YURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

isiiienismeiiisiiiši

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas •

AMERICAN CLOTHING ČO.
22.2 Manhattan Avenue

6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Avenue) 

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

nSMKH VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?
kad

AMERICAN CLOTHING CO

M.uj«r St.

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

-Street or Avenue
State

GV !'J. F. Rudolph; Lošėjai! šį veL 
ase- kaliuką susimokipo • tinkamai,1 ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

Chesterį.
r____ ___ _________ ____ Tą pačią dieną, vakare, A.
jai? Ar priklausei unijai? Ar LDLD. 30 kp. pirmihinkas d. 
dalyvavai demonstracijose ?' A. Lepčius sušaukė narius 
Ne! Tie žodžiai taip sukirto kliubo knygyną ir f“;"" 
Kindarą, kad jis neturėjo nei 
ką daugiau sakyti.

Proletaras.

WASHINGTON, PA.Kai kurie draugai, 
tingai tie, kurie buvo nusista
tę prieš Centro Biurą, bara re- 
dąkciją, kad, girdi, jau per
daug atakuojama tie “nekal
tieji” . sklokininkai. Rėmiau 
telpanti korespondencija 
rodo, kad skloka nenori 
kos, ji jau nuėjo taip toli, kad ' 

Keleivio”, rengiasi 
leisti lapelius ir net laikraštį. 
Dabar jau turime žinių, kad 
tie žmonės skleidžia savo “ga- 
zietą”, reikalauja naujo suva
žiavimo ir tt. Vadinasi, ne-1 
buvo ne kiek perdėta, kad ta 
skloka rengiasi į atvirą kovą i 
prieš Kom. Partiją. Draugai, i 
kurie dar iki šiol nematė tos' 
□ragaištingos žalos, kurią ta 
skloka daro, tai dabar jau tu-: 
lėtų pamatyti. — “L.” Red.

Ginčai Susirinkime.
ALDLD. 84 kuopos susirin

kimas įvyko 1 d. kovo. Prie 
kuopos prisirašė naujas narys, 
d. Lupševičius. Tarp kitų ko
misijų išduoda raportą ir de
legatas d. Sakatauskas iš “L.” 
šėrininkų suvažiavimo. Apšau
kia suvažiavimą “nelegališ- 
ku”, nupeikia Kom. Partijos' 
Centro Komiteto taktiką, j 
direktoriai “neteisingai išrin
kti”, ir tt. Viską vienpusiškai 
nukreipė. Kada kilo pasiprie
šinimas tokiam raportui, tai f.ad bosai elgiasi su 
sklokininkai pradėjo rėkt, kad jiems patinka.

AUKOS STREIKUOJANTIEM 
MAINIERIAM.

APLA. 55 kuopos susirinki
me 1 d. kovo nariai aukojo

PH- streikuojančių mainierių rei- 
tai- kalams $2.67.

Tą pačią dieną įvyko SLA.1 
258 kuopos susirinkimas, ku-1 
riame kuopa iš iždo aukojo 
tam pačiam tikslui $5.

Viso nuo abiejų kuopų pri
siųsta $7.67.

M. Yamivičlcnė.

i l 
• pranešė, 

kad draugai Liaudanskai ap
leidžia mūsų koloniją ir išva
žiuoja į Maine valstiją. Visi 
draugai išreiškė užuojautą d. 
Liaudanskams ir linkėjo ge
ro pasisekimo ir nenuilstan
čiai darbuotis darbininkų 1d- 
bui. Drg. Senas Vincas pasakė 
trumpą prakalbelę, kurioje 
perbėgo d. Liaudansko kovin
gą gyvenimą, prisimindamas 
apie jo kankinimu ęaristinių 
žandarų it pūdimą1 kalėjimuo
se. Drg. Liaudanskas savo at
sisveikinimo prakalbėlėj ragi
no visus draugus darbuotis 
darbininkų labui.

Draugė Jatužienė aukojo 
$10, o kiti draugai po mažiau 
dd. Liaudanskų kelionės lė
šom.

NAUGATUCK, CO’JN.
Mūsų miestelis atrodo 

' koks bažnytkaimis, nes 
bažnyčių randasi daug 

' giau, negu dirbtuvių.
Dirbtuvėse darbininkų 

naudojimas vis didėja,

lig i 
čia i 

dau-

iš-
..... ..........    tūlos d y............................................. I

dirbtuvės dirba po vieną ir dvi ■ 
dienas į savaitę. Darbai dau
giausia nuo šmotų ir darbiniu-, 
kai yra priversti dirbti ne-j 
žmoniškai greitai, kad užsidir-j 
bus kelis dolerius.

Bosai darbininkus persekio-Į

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJLMUS
Kaina 25c
už Dėžutę

A t s i ų skite Ž5c 
stampomis ar pi
nigą^.

Ši fakcija ga
rantuota arba 
sugrąžinama pi

nigai, jei nepagelbės. - •

KANE PRODUCTS CO.
" , Woodhaven, N.' Y.-

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR balzaMuotojas
Lalsniuotas New Jersey • j

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

< kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell -----------------------  Oregon 5136.
Keystone ------------------  Main 1417
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kad ja ant ^e^vieno žingsnio ir už ’ 8630-98th Št., 
. . mažiausius prasižengimus bei 1 
•1*111- -. . ’ - . ■ ........... ................... ...........neatlikimą ti n k a m a i darbo ; b 

grasina pravaryti iš darbo.
Darbininkai ^neorganizuoti,;

jais kaip
:■ LIETUVIS GRABGRIUS ;s Geo- Kuraitis ; |lreikia pirma raportą priimti, 

| o paskui diskusuoti. Kadangi 
t Velionis dirbo pas gydyto- «««e giriniame,; suklaidintu 
ją už perkalbėtoją, tad šis drau^ buv.° didžiuma, tai ir 
gydytojas daugiausiai rūpino- iapol a Plleme-

įsi jo palaidojimu ir didžiąją! Sekė diskusijos. Laike dis- 
i dalį palaidojimo išlaidų pa- kusijų sklokos vadukai, kaip 
! dengė. Laidotuvės atsibuvo be Kindaras, J. J. Dulkis, J. K. 
jokių bažnytinių ceremonijų. Gilius ir Sakatauskas, viso- 

; atakavo “Lais 
.. ........ liūdime dvi seseris, Valatkie- vę” ir Komunistų Partiją ir 
Bet "jų ir Vebrienę, ir daug drau- Centro Biurą. Jie išsireiškė,

! kad daug pasidarbavę del 
“Laisvės”, kad jiem rūpi “L.” 
gerovė, bet su dabartine “Lai
svės” pozicija jie nesutinka. 
Bet tie “darbuotojai” ne tik 
kad “Laisvės” serų neturi (iš
skiriant Dulkį), bet nėra nei 
prenumeratoriais jos. Vienok

Worcester’ma^.

perApskaitliuoiama. kad per J°K1M oaznyumų ceiemonijų. Gilius i_ 
1930 metus New Yorko taxių„I Pftbko dideliamniu- kiais būdais
šoferiai yra gavę apie 26,000 
000 dol. “tipsais.” 
gaunami uždarbiai yra maži

New Yorįe randasi 
20,000 taxių, kuriais išvažinė 
jama apie 900,000,000 mylių

RUMFORD, ME

. gų.
apie J° gilinės ir artimi drau- 

i —v- - pažymėti,
velionio 
ir kad 
prižiuri- 
tai pra- 

kalbo-

1 gai prašė manęs 
, kad visos kalbos apie 
; atidavimą į ligoninę 
i jis nebuvo tinkamai 
Į mas, yra be pamato, 
simanymas blogomis 
mis užsiimančių žmonių. Jis 
pats reikalavo, kad jį vežtų į 
ligoninę, jis tenai buvo lanko
mas ir tinkamai prižiūrimas.

K. Joneliūnas.

L.D.S. 57-tps ^uppos “Wist
PartyV ir’šokiai j

Kovo 7 d. L. D. S. 57 kuo-' 
i pa buvo surengusi “Wist Par- 

Sjty” ir šokius, žmonių susirin-; 
" ko apie 300 ir jau iškalno ga

lima sakyti, kad liks ir pelno.'
Šiame parengime buvo iš

leista laimėjimui automobilius,/ 
gramofonas ir lempa. 1

Manoma, kad šis* parengi
mas būtų geriau pasisekęs, jei 
rengimo komisija būtų turėju-į 
si daugiau pasitarimų su kuo-' 
pos Komitetu. Nes kuopos Ko-

Norintieji ,ge- 

riAimio jpraiar* 
t’-j :■ > i

navimo .ir; ąž 

žemį kainą; 
? ‘ : h ‘
nuliūdimo va

landoj- šaųĮci-
pas: __ _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS 
Rezidencija: 13 West 3rd Street

Tel.: So. Boston 0304-W
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Šis Tas iš Mūsų Miesto;
Iš dirbtuvių.

Nors mes gyvename toli • 
nuo didžiųjų industrinių cent-Į 
rų, bet bedarbė mus taip pat’ 
spaudžia, kaip ir didžiųjų 
miestų darbininkus.

Automatiškos mašinos 
greitinimo sistema čia 
vykdoma. Naujos mašinos 
dirbtuves dedama, o darbiniu- j Avė 
kai šimtais iš dirbtuvių mė- viu į savo moterį ir pats nu- 
tomi į bedarbių eiles.

Oxford Paper Kompanijos 
dirbtuvės dirba tik po penkias 
dienas į savaitę. International 
Paper Kompanijos dirbtuvės 
visai menkai dirba. Bag Mill 
taipgi ką tik juda. Ir pagerė
jimo nesimato.

Bedarbių mūsų mieste yra kaušęs ir bevažiuojant 
daug.
neturi iš ko gyventi. Daug šei-, važiavus namo 
mynų 
duoda
Senesniem darbininkam dirb-^John Lukans, kad ją nuvežtų 

tuvėse darbų visai negalima i atgal pas ligonę. Taip ji ir va- 
gauti, nes jaunų darbininkų • žiavo. Vėliau išėjo ir Kaz- 
visur pilna.

Prakalbos Ir Kiti Dalykai.

ir 
irgi

Tragedija Lietuvių Katalikiš
koj Šeimynoj.

Sekmadienį, kovo
Adomas Kazlauskas,
nantis p'o num . 1139 Marcy

Akrone, paleido du šū-

r j

sišove.
Sekmadienio ryte abudu 

Kazlauskai automobiliu nu
važiavo aplankyti sergančią 
Santackienė. Kazlauskienė su
manė grįžti atgal namo ir at
vožti šiltų valgią ligonei. Kaz- 

i lauskas buvęs jau gerai įsi- 
na-

Par-1

jie pasiėmė sau teisę atakuoti mitetas yra gerai apsipažinęs 
** rn • « w t« zs 1 » Z\ i I r . 11 ill T11XH V\ T' O“Laisvę ir jos darbuotojus. 

“Laisvę” išvadino skobų orga
nu. Nekurįe sklokos 
dinti nariai “L.” išvadino šni
pų organu. Kiti išsireiškė, kad 
čia ne Rusija, kur su nagaika

i kolektyvizuoja ūkius. Mums, 
g j ijie sako, diktatorių nereikia! 
gyVe’l, Bet kiti draugai tas atakas at

mušė. Savo atakai į talką sklo
kininkai pasiėmė net d. Prū- į 
seikos straipsnį iš “Vilnies”,1 
kurį Kindaras perskaitė išti- 
sai. Po to Kindaras apgailės; sitaikė iabai'lietingas.’bet pu- 

plikos prisirinko pilna svetai
nė.

Pirmiausiai ęl. A. J. Pranai- 
. tis pasakė trumpą prakalbę-

su visokiu veikimu ir turi pra
ktiško patyrimo. Tad visada 

. , yra patartina parengimų ko- 
suklai- j misijom pasitarti su kuopos 

į Komitetu.
L. D. S. 57 k p. Koresp.

CHESTER, PA
Iš ALDLD 30 Kp. Parengimo

Kovo 1 d. ALDLD. 30 k p. 
surengė linksmą margumynų į 
parengimą. Tą dieną oras pa

_o
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p
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tavo biznierių, kad “Laisvę” 
perdaug juos užgavo, o ypa
tingai už Dulkį pradėjo 
lias ašaras lieti. 
Dulkis ėjo prieš 
dabar abudu tą 
lį traukia.

Daugelis žmonių jau mo ką tik nesusikūlęs. Par-1 Pasidrąsinęs 
ir prisirengus taip pat pradėjo šaukti, , kaip 

papra-

gai
šavo laikais 

Kindarą, 'bet i kurioje nurodė darbininkų n n i i vo’/imo. . • . _ . • •patį vežimė- sunkią padėtį.
Toliau dd. J. F. Rudolph ir 

P. Rudolph gražiai sudainavo Į 
kelias daineles.

Draugė E. Zalickaitė gabiai 
ir gražiai paskambino ant pia- | 
no. Draugė N. Rudolph gra-| 

apgarsinimus ir tt. Pašūkavęs, žiai padainavo kėlės daineles. I 
pakužda savo klapčiukui į au
sį, kad įneštų rezoliuciją prieš 
“Laisvę”; tas įneša, Dulkisi 
paremia, didžiuma sutinka.

Kuomet buvo įnešta rezo- 
Už kiek laiko pareina na- liucija užgyrimui “Laisvės” ir 

John Centro Biuro pozicijos, tai 
: sklokininkai atmetė su pašie
pimu, ypatingai Dulkis kom-

miestas “maitina?’ — valgius, Kazlauskiene 
po du doleriu į savaitę, še pas juos gyvenančio vyro,

J. J. Dulkis,

“Laisvė” galėjo tą jo lapelį 
apšaukti bjauriu, kuomet pa
ti “L.” talpina “bjauresnius”

darbininkų ■ žiavo.
lauskas. Jis nuėjo ikf sergan
čios Santackienės gyvęnimo 
vietos, pasiėmė savo automo-

Vasario 5d. čia kalbėjo Se- bilių ir vėl parvažiavo namo. ! 
nas Vincas, žmonių buvo daug 
ir visi jo aiškia 
prakalba likosi patenkinti.

Drg. Senas Vincas prašė su
sirinkusių kiek kas išgali pa-! nusivilkti viršutinį žiponą, kai plimentų nesigailėjo. Tūli na- 
aukoti politiniu kalinių gyni
mui. «Aukų surinkta apie $24.

Kovo 7 d. čia , buvo atva
žiavę iš Bostono J. Urbonas 
ir F. Jankūnas su krutamais 
paveikslais iš “T Jotu vos”. Ka-

ir turininga mo ir Kazlauskienė su 
Lukans.

Ji tik spėjo įeiti į stubą ir

jos vyras išėjo iš kito kamba
rio svyruodamas ir sušukęs: 
“tu nemyli manęs”,
į ją du šūvius. Pataikė į kai- pins rezoliucijų, tai mes kreip- 
rią ranką ir kitą žemiau juo- simės į “Keleivį”. Atsistoja J. 
smens. Tuo pačiu sykiu palei- J. Dulkis, girdi, jeigu “Lalš-

riai, suklaidinti sklokos vadu
kų, štai kaip pareiškė:

paleido “Laisvė” Jr “Vilnis”
Jeigu 
netal-

n

o

"o’

o

c

o

o

Buvo sulošta komedija —! 
Chamas ir Apaštalas”. Ją su- -lipi

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

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

Išpildykite kuponą šian
dien be atidėliojimo.

Įdėkite 35c pinigais ar 
stampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu- | 
tės už vieną dolerį.

, KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

Blue Rose Laboratories 
69 Bond St., Elizabeth. N. Ji 
Už 2c štampą pąsiunčiame 

sampalą.
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TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES' IfiMOKINAM, kaip apsieiti su Kasiniu automobiliu: dalinas į tris dali*:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig plant) 
kaip surasti sugedimus; kaip iSardl.ius *u 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną st o 
denta praktiškai, po priežiūra imtruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalio 
Klausia prie dabartinių automobilių,

Įi. Važinėjimas. Kaip pastoti qkapertn lof» 
riti. z ,
Pabaigę mūsų mokyklo* kurs#, turite pilni 

progų pasinaudoti vienu iŠ dviejų amatų— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama lai* 
nlu* ir di'plomi|. Mokiname grynai lietuvi* 
kai ir angliškai. . Kaina prlinams visiem*

Mokykla po vadovyste J. DUKOHSKY. Lekcijos dienomis ir vakarais. Ateikite apž(Q-, 
rėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vtj., ncdčldieniais nuo 10 iki 2 P. M.
kita apžiūrėti mū»ų mokyklą. Atidaryta ftuo. 9 Iki 9 vai., nadėldienlai* nuo 10 iki 2 P. M

228 Second Arenu*

kis. ĄtMaryta uuo 9 Iki 9 vai.. n«dėl< 
: NEW YORK AUTO SCHOOL

Kampa* 1<th Street

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

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

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

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

i
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VIETOS ŽINIOS
Rytoj Svarbios Prakalbos 
Apie Menševiku Teismą 
Ir Paryžiaus Komuną

Aido Choro Vakarienė su 
Turtinga Programa ir Šokiais

SKAITYKITE “LAISVĘ”muose visur Aidas skamba, ir 
skambės' "ateityj ė; '■ ■1

- Todėl; kiekvieno darbininko 
ir darbininkės pareiga daly
vauti sykiu su aidiečiais 22 d. 
kovo,. “Laisvės” svetainėj, 46 
Ten Eyck St., Brook lyne, N. 
Y. Vakarienė bus pirmos kla
sės. Kurie neatsilankys, tiem 
prisieis paskui g'ailėtis. Pasi- 
stengkit įsigyti tikietus išanks- 
to, nes rengėjai nori žinoti, 
kiek svečių dalyvaus, kad ga
lėjus pagaminti maisto visiems 
pakankamai- Tikietus galima 
nusipirkti pas aidiečius ir 
“Laisves” raštinėj. Nelaukit 
paskutinės dienos; nusipirkit 
tikietą tuoj !, (

Kviečia visus dalyvauti
Vakarienės Komisija.

darni d. Depsienės arba Gar- 
bačausko vardu. '

New Yorke Užmušta 213 
Žmonių Automobiliais .

Šiais metais New Yorko 
mieste jau 213 žmonių yra už
mušta automobiliais. Pereitais 
metais New Yorke viso buvo 
užmušta 1,276 žmonės.

Iš T. D. A. 17 Kp. Vakarėlio

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

h' ' Telephone, Stagg 2-1910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAM) 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo 17—tos kuopos 
vakarėlis, “Laisvės” salėj, per
eitą sekmadienį vidutiniai pa
sisekė. Jaunuoliai ir jaunuo
lės sudarė didelę didžiumą pu
blikos. Bet suaugusių j buvo 
permažai. Tai neatleistinas jų 
atšalimas. i ■ i* ■<

. Buvo skelbta, kad drg. D. 
M. šolomskas pasakys prakal- 
bėlę apie Paryžiaus Komunos 

/ sukaktuves. Bet aplinkybės 
susidarė tokios, kad jis tuo 
laiku turėjo būt Philadelphi- 
joj, kaip kalbėtojas dideliame 

. darbininką būryje,
Dalyvis.

Sekmadienį, 22 d. kovo 
(March), bus aidiečių rengia
mas iškilmingas bankietas su 
gražia muzikališka programa. 
Programos dalyviai daugumai 
jau žinomi, pavyzdžiui: d. A.

’Velička su savo skambančiu 
Y01 "jbalsu palinksmins svečius, at- 

j silankiusius į tą iškilmę. Jis dar 
nėra nei sykį atsisakęs patar
nauti darbininkiškoms organi
zacijoms, kurios rengia pramo
gas, ir kviesdavo jį išpildyti 
dalį programos; jis visada ir 
visur mielu noru apsiimdavo 
ir harmoningai padainuodavo. 
Taipgi visų mylima M. E. čes- 
navičiūtė lyrišku soprano švel
niu balsu linksmins visus sve
čius.

Yor- 
savo

Trečiadienio vakare įvyksta 
prakalbos apie menševikų teis
mą Maskvoj ir Paryžiaus Ko
munos paminėjimą. Prakal
bos bus Central Opera House 
67th St. ir 3rd Ave., New 
k e.

Šiose prakalbose New 
ko. darbininkai parodys
SoKdarumą ir pasiryžimą ko
voti prieš Amebos imperializ
mą ir jo tarnus’ *‘š6dialistus,” 
kurie pasiryžę sabotažuoti So
vietų Respublikos kūrybos dar
bą ir išprovokuoti karą prieš 
Sovietus.

Kalbės d. Fosteris ir kiti 
žymūs kalbėtojai.

šios prakalbos bus ir Pary
žiaus Komunos paminėjimas.

Visi darbininkai turi daly
vauti.

Siųskite Delegatus į 
Bendro: Fronto Konferenciją 
Prisirengt prie 1 Gegužės

Bedarbių Tarybos Bus 
Organizuojamos Visose 
Darbininkę Sekcijose

New Yorko Bedarbių Tary-’ 
bos Pildomasis Komitetas pa- į 
reiškė, kad jip planuoja orga-1, 
nizuoti Bedarbių Tarybos .įky
rius kiekvienoj darbininkų ap
gyvento] dalyj miesto.

šimtai tūkstančių New Yor-, 
ko bedarbių dar yra neorga-1 
nizuotų.

Tarpe bedarbių šeimynų 
plečiasi įvairios ligos, kurios 
kerta juos dešimtimis.

Išmėtymai į gatvę negalin
čių rendas užsimokėti šeimy
nų vis tankėja.

Kad tam pastoti kelią, bū
tinai reikia organizuoti Bedar
bių Tarybos visose sekcijose ir 
stiprinti jas.

Nakčia Išmetė iš Ligoninės 
influenza Sergantį 
Darbininką

A. Velička
O kaip su L. Kavaliauskai

te, kuri irgi lavina balsą jau 
ilgas laikas? Ji prisižadėjo 
pasirodyti su naujomis daine
lėmis hiaiečių parengime. Tie 
viršminėii ir kiti artistai pasi
žadėjo, “apart solų, dar duoti 
kvartetų ir sekstetų.

Šokiams bus pįrmos klasės 
orkestrą iš penkių muzikantų 
—William Norris and His. Ar
istocrats of Rhythjm. W. Nor
ris yra Aido Choro narys; jis 
pasižadėjo sutaisyti geriausius

Koųiunistų , Partija, Darbo 
Unijų Vienybės Lyga ir Bedar
bių Taryba New Yorke išleido i 
bendrą atsišaukimą į visas 
darbininkų Unijas, draugijas ir 
organizacijas, kad jos siųstų 
delegatus į bendrą prisirengi
mo konferenciją apvaikščioji- 
mui Pirmosios Gegužės. Kon
ferencija įvyks pirmadienį, ko
vo 30 d., Manhattan Lyceum, 
66 E. 4 th St., New Yorke. Vi
sos organizacijos tuojau turi 
išrinkti po tris delegatus, ir 
mandatus pasiųsti Komunistų 
Partijai, 50 E. 13th St., arba 
Darb. Unijų Vienybės Lygai, 
16 W. 21st St., New York.

Lietuvių draugijos ir orga
nizacijos privalo dalyvauti šio
je konferencijoj sykiu su visų 

i kitų tautų darbininkų organi- 
i zacijomis.

, . t 4
(NOTARYPUBLIC)

Patarnauju visiejrns 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 kuoge- 
riausiai.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE/1STAGG 2-5043

' PAItDAVIMAI
PARSIDUODA bučeyne, biznis geroj 

f’vietoj, apgyventa vokiečiais ir ai- *
iiįiis, įdirbtas per ilgus metus. Biz
nis geras, bet kaina irgi neprasta. 
Norinti įgyti gerą biznį, kreipkitės 
į “Laisves” pfisą, gausit adresą.

(60-64)

JONAS STOKES .
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo koštu me
nams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street,\
naujon vieton, po num. 512 Ma- 1 

St., kanip. Broadway, Chaun- 
St ctotis,

rion 
cey

Daugiau Vietos Žinią 
Penktame Puslapyje

SUSIRINKIMAI
A.L.D.L.D. 185 KUOPOS 

NARIAM
A.L.D.L.D. 185-tos .kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
19 d. kovo, 8-tą vai. vakare, svetai
nėj 218 Van Sicklen Ave., East New 
Yorke. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių reikalų. Jeigu 
nariai norūs, tai bus ir paskaitėle.

Sekret. V. P.
(G4-66)

Telephone, Stag# 7^57

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

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

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

X-Spindidių Diagnoza. 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

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

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Nepamirškite Nueiti į 
Didįjį Bazarą!

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I? 
Juniper 5-6776

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA A
Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

' John Ryan, 28 m. amžiaus, 1 muzikantus. : Jo-Vadovaujama 
gabus darbininkiškos literatu-' orkestrą 
ros platintojas, apsirgo ir nu
ėjo į Bellevue ligonbutį. Gy
dytojas pripažino jį sergan
čiu influenza ir liepė ligonių 
prižiūrėtojom jį tuojau pagul
dyti į lovą.

Po kiek laiko, atėjo prie jo 
Salaveišių Armijos kapitonas 
ir pradėjo jam kalbėti apie 
dievą. Ligonis paprašė, kad į šokius vyrams 50c. mergi- 
jis atsitrauktų nuo jo, nes to- noms ir moterims po 35c 
Kios kalbos jo neinteresuoja,: Brooklyno ir Apielinkės 
bet kapitonas tęsė savo kalbą,; Draugams!
kol kiti ligoniai priėjo ir nuve-: 
dė jį. Už valandžiukės kapi-: 
tonas vėl priėjo ir vėl pradė
jo kalbėti jam, kad jis grįžtų 
atgal prie dievo, kad dievas 
padės jam darbą gauti, su
gražins sveikatą ir t. t.

Darbininkas piktai paprašęs

griežia geriausiose 
radio stotyse New Yorke, 
Newarke, ir visur gerai atsi
žymi.

Šokiai prasidės 6-tą vai. va
kare ir tęsis iki vėlai nakčia. 
Vakarienė bus duod 
vai. vakare. Po vak 
vėl šokiai.
tas $1.25 asmeniui: vien tik

a 8-tą 
ienei ir 

Vakarienes tikie-

Adatos Darbininkų Indust
rinės Unijos Bazaras prasidės 
ketvirtadienį, kovo 19 . d., ir 
tęsis iki sekmadienio vakaro, 
kovo 22 d. Jis bus Star Cas
ino J Svetainėj, 107th St. ir 
Park Ave., IjTew York©.' šiam 
bazarui yra surinkta daiktų 
daugiau, negu kada yra ’ bu
vę, surinkta del kitų buvusių 
bazarų\ Daiktai yra įvairiau
si, naudingi kiekvienam dar
bininkui, ir bus parduodami 
daug pigesnėmis kainomis, ne
gu krautuvėj.

Ten bus gaminama ir val
giai, tad darbininkai tiesiai iš 
darbo atėję galės pavalgyt va
karienę.

Kiekvieną vakarą bus duo
dama programa iš muzikos, 
dainų, lošimo ir t. t.

Įžangos tikietų kainos se
kančios: už vieną vakarą 35 
centai, už tris vakarus—ket
virtadienį, penktadienį ir sek- 

i madienį—50 centų, arba už
Brangūs draugai ir draugės! visus tris ir šeštadienį sykiu 

apielinkės, vienas doleris. ’
Visų darbininkų pareiga yra

brooklyniečiai ir 
mes, aidiečiai. kviečiame jus 
visus dalyvauti mūsų rengia- skaitlingai lankyti šį bazarą, 
moj vakardienėi. Jūs visi ge- nes jo visas pelnas skiriamas 
rai žinote, kad Aido Choras vedimui sukniasiuvių streiko 
niekados nėra atsisakęs patar- New Yorke ir Philadelphijoj.

kapitono, kad nuo jo atsi-jnauti visoms darbininkiškoms; Pasiskubinkite su naudingų 
trauktų. Kapitonas, nuėjęs ir organizacijoms ne tik vieti- bazarui daiktu, aukojimu ir 
atsivedęs slaugę, tada pradėjo j nėms, bet ir visoj apielinįcėj; rinkimu. Daiktus pristatykite 
jam grasinti, kad jei jis ne- net tarptautiniuose parengi- į “Laisvės” raštinę, užadresuo- 
klausys kapitono, bus išmestas f_____

416

*

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIRFKTORIOS

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

Ifibalzamtioja ir laidoja numiruslui 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

J. LeVANDA
... (Levandsuskas)

i 231 Bedford Ąvėnue 
į į ^ROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 -Bedfprd! Ave,,'Brooklyn

' Tel.'Gfeeppoinr9^3U^ '-':
Geriausia’'St udfifkjfrrvoliiiinta £ t »■At et kf (•■Pėripi krikti

$

GAMINAME

namie prie geros

12 IKI 3

WE3O

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadinės stalo.

VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

IR PIETUS
Pas mus pietūs ne taip kaip 
taip kaip

Duonos—Duoneles—Skaniausios *» , k
Kokią tik duoną kepa Varpo Keptuve, tokios rasite lint 

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

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

TEL., STAGE 2-0783

GRABORIUS
v (Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

mil hJwltTr'fu
. . Vuu' .7*'

iš ligoninės. Jis atsisakė ka
pitono pamokslą klausyti, ir, 
tuojau jį išmetė į gatvę. |

Ligonis atsišaudė prie Tarp- , 
tautihės Darbininkų Pagelbos,! 
kuri suteikė jam kambarį iri 
reikalingą medikalę priežiūrą. '

aut asrsnsBsr n

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

030_____________

g VIDURIAI UŽKIETĖJĘANTRADIENI KOVO 1,7 DIENĄ!.
Pirmatt Amerikoj VaMLnaipas Senafernjie Drnmatl&e Veikalą 

“STEBUKLAS TIES VERDUNU” ’
Hans’o Chhrmberff’e

Šiame veikale n/isikflimas 13 mlliom} Mirusiu ''PašauJlfiianje: Kąro’7 • VaitduįojM-
mns, kaip kartus, paslepiantis arirumentas prie# karA.' * M ■.

YPATINGAI -SENSACINIS DALYKAS ' ‘
įvedama kalbantieji judžiai trijpee seenoee, ,1

■ 1 100 vaidiAtojų, daug -seenij. stxUriguo
< MARTINE BECK,

45 th St. į West poaę n no 8th A venų B

f

$ .................. • i

......................- ------------ -— -•» ►- - —

: . ■ • ■ į j. < . : f s ■ t \ > '■ 1 ‘

--------- 1 / j ——f. r-11 7 -r-*—!-■ - - >■
.. t

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iŠ Grynų Žolių 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų* M

t

4’

k B. M t «jhway—ttnpt Ant Montrose Ave. stoties; xuk
J j^L.u>, „ BiABdvax UxbUh-UM B&i IMUtm Ax*

Wi

raš' 
St.

biais vaistais neužtraukia papročio Ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali viduriu malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt bu vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.........................  60e, per paštą 45*

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

t i

{ r j I > New Ttlut Rusiška PIRTIS Turkiška
i . * '■ e i A

g Russian and Turkish Baths, Ine
ĮŽANGA DIEN4 IR NAKTĮ 50e y * ‘

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M, TEITELBAUM, Manadžeris

. Naujai perdirbta Rusiškai-TurkiSka Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su : 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipūtimui veltui! 
MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNINKAIS, riiio 
10. valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipSrimor Rusiškas, Turkiškas ir ga-

Ei-kareiviai Darbininkai 
Organizuojasi j Lygą

Ex-kareivių Darbininkų 
ga atidarė savo nacionalę 
tinę po num. 79 E.. 10th 
Nęvv Yorke.

Lyga pradeda kampaniją už 
suorganizavimą visų ex-karei- 
vių, jūreivių, jūrų sargybinių 
ir visų veteranų užsieninių ka

Paskutiniame susi rinkime 
Lygos* nariai priėmė rezoliuci
ją. kurioje pasižada remti vi
sokį darbininkišką judėjimą; 
organizuoti ir traukti į Lygą 
visų karų veteranus; dalyvauti 
Gegužės Pirmosios demonstra- 
eijose; Vėsti kovą už bonų S- 
mokėjimą ex-kareivjąmš ir tt.

ATEIVIŲ DARBININKŲ GYNIMUI

KOSTIUMŲ BALIUS
STAR CASINO SVETAINĖJE

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

Tarptautini Paroda—Liaudies Šokiai 
Vaizdas iš Persekiojimo Ateivių Darbininkų

Programoje dalyvaus visos tautos su savo ypatingais 
darbininkiškos dailės kūriniais

ŠEŠTADIENYJ, 28 KOVO (MARCH), 1931
Visų darbininkų užduotis dalyvauti šiame parengime;

, Įžanga -50 centų ypatai

Mes taip pat tunme žolių ir gerą sandčlj gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui *
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu. (
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts. 

'fies Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
( | . Telefonas: Pulaski 5-1090’ v '
‘ i . ■ • > f ■

KELRODIS: B. M. T. eieveiteriu;. iilipj;. ant Avė. stoties
B. M T <n>hvay—fllipt ant Monbrose^ A ve. stoties; JŽMUS

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. Nv 4-tos gatvės Tel., Greenooint 0-2017-2360-3514

likirpkit 4į ftke)him« Ir oriHivaMn kartu mu mteafcyiau.




