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

Užėjo išpažinties gadynė. 
Gegužis parašė savo išpa
žintį už save didesnę ir sto
resnę. Gegužis gudresnis 
politikas, negu P. Jurgeliu- 
tė. Gegužio išpažintis Užu- 
nario-Devenio paskolos 
klausimu ėjo per kelis nu
merius, ir jisai rado visus 
kaltais paskolos klausime, 
save nubadydamas, o pada
rydamas sekretorę viso to 
kaltininke. Tačiaus Jurge- 
liutė tegalėjo parašyti tik 
tris špaltas drūčiai ir sto
rai, kad jinai nesanti viena 
to viso kaltininkė. Gegužis 
surado visas komisijas ne
taktiškas savo darbe, vien
pusiškas ir tam panašiai. 
Na, ir kas bei kokia kita 
organizacija gali turėti tokį 
gudri] prezidentą?

No. 51 Telephone, Stagg 2-3878

Sovietai Atgabens Medžio 
Amerikon del Išbandymo

MASKVA.—Manoma, kąd 
neužilgo Sovietai atsiųs lai
vą ar du medžio į Ameriką, 
idant išbandžius uždraudi
mo patvarkymą. Žiūrės, ar

ninkas Mellon /patvarkė, 
kad tie, kurie gabena Ame
rikon medžią, turi pirma 
įrodyt, kad tas medžias nė
ra pagamintas kalinių. Tai 
faktinas uždraudimas, nes 
buržujai sako, • kad “viskas 
Sovietų Sąjungoje yra ga
minama po prievarta!” Lai
svus darbininkus jie krikš-
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ATSIŠAUKIMAS Į LIET. DARBININKIŲ 
SUSIVIENIJIMO KUOPAS IR NARES

Senatas Nubalsavo Prieš 
Prezidentą Hooverj

SLA. ponai trys metai at
gal suskaldė SLA. 5-tą Ap
skritį New Yorko ir New 
Jersey Valstijose. Jie įkū
rė neva savo naują 8-tą ap
skritį. “Tėvynė” ir kartu 
Pildomoji Taryba pilnai už- 
gyrė skaldytojų žygius. Iš 
vardo jie ėmėsi ndva darbo. 
Jie davė suprasti/kad jų vi
sas judėjimas bus sukon
centruotas po 8-tu apskri
čiu. Bet kokia ironija pa
sireiškė ! Aštunto apskričio 
buvęs pirmininkas Marcin
kevičius (tas Marcinkevi
čius, kuris “Laisvę” ir tuos 
draugus, kurie pasiliko po 
5-tu apskričiu, 
drabstė) dabar paskelbė 
“Tėvynėj”’ 27 d.

Milžiniška Sovietą 
Sąjungos Spauda 
1930 m.

WASHINGTON.— Prezi
dentas buvo atsisakęs pasi
rašyti po bilium, kurį kon
gresas priėmę.delei suteiki
mo buvusiems kareiviams 
paskolos grynais pinigais 
ant certifikatu. Bet dabar 
Senatas vėl nubalsavo už 
bilių 76 balsais prieš 17 ir 
jis tampa įstatymu. Vadi
nasi, Senatas atmetė Hoo- 
veri. Valdžia turėsianti iš
leisti $1,700,000,000. O kur 
juos gaus? Išleis bonus, 
kuriuos kapitalistai nu
pirks ir pasidarys gražaus 
pelno.

Šitame susikirtime tarpe 
kongreso ir Hooverio vy
riausią rolę lošia krizis. Ir 
vieni ir kiti gina kapitalis
tų reikalus, bet tarpe 
reikalų eina lenktynės.

MASKVA.—Bendras kny
gų produkcijos tiražas suda
ro per 3 miliardus spaudos 
lapų. Politikos, ekonomi
kos ir socialių mokslų kny
gų išleista apie 1 m rd. eg., 
meno i r. j kalbotyros—1 .mi
lijardas egz., technikos, me
dicinos ir pramonės — 500 
mil. egz. Laikraščių tira
žas siekia—CKYKPB orga
nas “Pravda” 1,300,000 egz. 
į dieną, “Izviestija” CIK 
SSSR'—per 1 mil. egz., Kres- 
tjanskaja Gazeta—2,250,000 

|Cgz. Viso SSSR išeina 700 
„ x , .:laikraščių su bendru tiražu. 

’ _ well> . . metai 22 mil. egz. į dieną, iš jų 6

Kovo lzd. prasidėjo Lietuvių Darbininkių Susivieniji
mo agitacijos mėnuo ir “Darbininkių Balso” vajus. Šis 
vajus turi būti pasekmingesnis už visus kitus mūsų or
ganizacijos vajus. Dabartiniu laiku, kuomet siaučia to
kia baisi bedarbė visame kapitalistihiame paasulyj, kuo
met darbininkės iv darbininkai, alkio priversti, pradeda 
atbusti ir suprasti, kad čia yra kas nors blogo pamati
niai su dabartine tvarka—mes, klasiniai susipratę darbi
ninkės ir darbininkai, turime dėti visas pastangas įtrauk
ti kuodaugiausia darbininkių ir darbininkų į judėjimk, 
kuriam vadovauja Komunistų Partija, vienintelė darbi
ninkų revoliucinė politinė partija. '

Pradedant vakar dienū, kiekviena L.D.S.A. narė turi 
pašvęsti kuodaugiausia laiko delei Susivienijimo. Eiki- 

I me po stubas rinkti prenumeratas “Darbininkių Balsui” 
ir gauti naujas nares į L.D.S.A. Kur tik sueiname lie
tuvę darbininkę, ar tai gatvėje, ar dirbtuvėje, ar kitur 
kur, kalbinkim ją įstot į mūsų organizaciją. Supažin- 
dinkim ją su mūsų organizacijos darbininkiškais sie
kiais. ‘s ' . . ' ’ /

Nesakykime, kad dabar bedarbė ir todėl negalima gau
ti naujų narių bei skaitytojų. Tai netiesa, bedarbės me
tu darbininkės daugiau protauja apie savo ąteitį ir todėl, 
jeigu mes tik mokėsime prieiti prie jų, tai galėsime gauti 
ir naujų narių ir skaitytojų “D. B.” Reikia nepamiršt i
pranešt darbininkėms, kad kurios nedirba ir neturi iš ko Sovictll Pfodllktll 
užsimokėti, yra paliuosuojamos nuo mokėjimo narinių j T 
duoklių.

Neturime pasitenkint vien tik įtraukimu naujų narių į 
mūsų Susivienijimą. Tuo pačiu laiku reikia pagalvot 
kaip palaikyt tas nares. Pildantysis Komitetas sako, 
kad kuopos turi parodyt daugiau veiklumo, daugiau įeiti 
į tarptautinį veikimą. Ypatingai dabartiniu krizio lai
ku, mūsų narės turi prisidėti prie bedarbių kovos už ap- 
draudą ir tuojautinę pašalpą, dalyvauti kampanijoj už 
ateivių gynimą, ir tt. Jeigu mes duosime kiekvienai na
rei užtenkamai darbo, Jos neišeis iš mūsų tarpo.

Einant po stubas, draugūs turi pasiimt su savim lite
ratūros ir paskleist kuoplačiausia. Kur negalima par
duoti, palikime darbininkėms ‘veltui—lai skaito ir švie
čiasi.’ *

Šiais metais Pildantysis komitetas pąskyrė penkias do
vanas delei tų, kurios gaus daugiausia skaitytojų “Dar
bininkių Balsui.” Pirma dovana—$15? antra—$10, tre
čia—$7.50, ketvirta—$5 ir penkta—$2.50: Kiekvienas 
naujas skaitytojas “D. B.” gaus veltui iš centro knygą. 
Taipgi paskirta’dvi dovanos kuopoms, kurios gaus dau
giausia narių. Pirma dovana-r-$7.50 ir antra $5. *

Žinoma, kuopos turi stengtis surengti per šį, mėnesį
i va-

Kanados Valdžia 
Uždraudė Įvežimą

tu
v

purvais

vasario, 
kad 8-tas apskritys negy
vuoja jau trys metai!

Well
piaėjo, bet SLA. nariai niU|mil. egz. atskiru tautu kal- 
ko nežinojo, kad ju apskri-'i ° — - -
tys kojas uzverte Ir paka-|ja; Užkaukazis> Vid. Azija). 

Tbk _ dabai,; žurnalų leidžiama 925 mil. 
kada Sti irnaiciui užėjo mm-; audos lapų. Visai laikraš
tis saukti konfeienciją, projukįįjaį 1930 m. iš- 
Marcinkevicius pasakė kad lefsU 135(X)0 tonų popie. 
jeigu SLA. centro. kuopa įriaus visos produkcijos'kai- 
pageidauja, turi imti inw-|na 112j000,000 rubliu.

. tyvą suorganizavimui tokio' 
apskričio..

bonus (Ukraina, Baltgudi-

LAWRENCE VALDŽIOS, DARBDAVIŲ IR 
BAŽNYČIOS KRUVINI ŽYGIAI PRIEŠ 

STREIKUOJANČIUS AUDĖJUS
Audėjų Kova Turi Tęstis; Priešų Klasės Juodos Spėkos ir 

Kruvinos Pastangos Turi Būt Sudaužytos; Lawrence Pro
letariatas Turi Padėt Audėjams Priešus Nugalėti
LAWRENCE, Mass. —(sus streiko vadus—Devine, 

Valdžia ir darbdaviai įpuo- i Murdock, Czarnecki ir Da
lė desperacijon delei 10,000 nilevich. Jie pastatyti po 

kuriame $100,000 kaucijos, idantaudėjų stryko,
darbininkai jau parodė di- darbininkai negalėtų iširriti. 
džiausio klasinio solidaru- n . , .O tą pat dieną majoro, 

“piliečių komitetas” neva 
sušaukė, streikierius ir “lei
do jiems nubalsuoti, ar jie 
nori grįžtįį darbą.” Paskui 
paskelbė, kad streikieriai 
nutarė grįžt darban! Tai 
buvo bjauri apgavystė-. Ją 
pamatė darbininkai. Kom
panijos pusėje valdžia ir 
ginkluotos spėkos. .Bet dar
bininkų vienybė ir pasiry
žimas didelis. Kunigai, kaip 
ir visuose streikuose, taip 
čia audėjų kovoje, lošia 
streiklaužių rolę.

Policija užpuolė ir iškrė
tė Nacionalės Audėjų Uni
jos raštinę. Teroras prieš

mo. Streikas trijose Ame
rican Woolen kompanijos 
dirbtuvėse išsiplėtė su ne
girdėtu greitumu ir sučiu
po darbdavius už gerklės.

Bet darbininkų priešų ei
lės tuojaus ^susirikiavo. 
Jiems pagelbon atėjo mies
to valdžia ir bažnyčia. Mie
sto majoras nudavė, kacl jis 
nori sutaikyti. Bet tai bu
vo bandymas pasigauti dar
bininkus į kilpas, idant pas
kui ojuos pasmaugus. Ir 
tuojaus kruvini valdžios ir 
darbdavių tikslai paaiškėjo.

Kruviną užpuolimą ant 
audėjų padarė vasario 26 d. 
Policija mušė ir areštavo 
streikierius. Suėmė veik vi-'audėjus žvėriškas.

OTTAWA, Kanada.—Pa- 
galiaus Kanados valdžia nu
tarė uždaryti Kanados du
ris bile kokiem Sovietų pro
duktam. Pasirodo, kad 
.1930 metais Sovietai ’. atga- 
be’no Kanadon produktų už 
$1,964,059. Betgi iš Kana
dos Sovietų valdžia 1929 m. 
pirko produktų už $3,403,- 
833. Vadinasi, tuo žvilgs
niu, Kanada daugiau pelnė, 
negu prakišo. Atrodytų, 
kad uždrausdama įvežimą 
Sovietų produktų, Kanados 
buržuazija sau nosį pjauna. 
Bet čia eina klausimas ki
toks.
Amerikos kapitalistai' dantį.

Maskvos Teisinas Iškels Aikštėn Menševiką
Partijos Kontr-Revoliucinius Darbus

1

William Green
Apgaudinėja Bedarbius kiek tik >gaiima prakalbų, paskaitų, pasilinksminimo 

jie v liko l  ' karėlių ir tt. vajaus reikalais? Bet neturime pasitenkint
WASHINGTON— Ame- rien tik tuo, būtinai turime sumobilizuoti spėkas taip, 

rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green gražiai 
tylėjo kelias savaites apie 
padėtį bedarbių. Dabar pa
skelbė savo raportą,.kuria- 

sayo mokesčių į jų neva ap-lme bando darbininkus įti- 
skritį. Kas daryti? Jiem;kinti, kad bedarbių skaičius 
kito išėjimo neliko, kaip tik sumažėjęs. Girdi, sausio mė- 
užmigti neveiklumo liga ir nosyje buvo 5,780,000 bedar

bių, o viduryje vasario be
liko 5,770,000. Visų pirma 
Green mažina bedarbių

Tautininkai toki veiklūs, 
kad pasitraukus progrešy- i 
viams lietuviams, J 
viešame judėjime zero. Jie 
bandė rengti parengimus 
apskričio vardu sustiprini
mui kuopų iždų, bet įlindo 
j skylę. Jų publiką nuo jų 
nusigrįžo. Kuopos nemoka

apskritį likviduoti.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopos turėtų skaičių abelnai; antra, dar 
pakelti klausimą suorgani
zavimui naujo apskričio, j

net buržuazinė valdžia ne
skelbia, kad bedarbė suma- 

kuris apimtų New Yorko irižejo. Ir ištikrųjų bedarbė 
New Jersey valstijas. Be nemažėja. Priešingai, dar 
gero^ koncentracijos, orga- auga

ruošė.nizuoto, bendro dūrbo nebū
na sėkmingas veikimas. Su
organizavimas naujo apsk
ričio pakeltų visą judėjimą, 

^kaip šioje, taip ir kitoše 
valstijose.

Teisybė, organizacijos 
mūsų judėjime ir šioje apie- 
linkėje turi stiprius apskri- 
čius, kurie veikia ir turi pa
sisekimo. L.D.S. apskritys 
turėtų geresnių pasisekimų. 
Ši organizacija turi minių, 
pritarimo.

industriniuose cent-

tam pačiam raporte 
priverstas pripažin-

kad aplankyti darbininkes jųjų namuose ir kalbėti su 
jomis ypatiškai.

Taigi, draugės, darbo yra daug ir todėl , Pildantysis 
Komitetas ragina visas be išimties dirbti.

LIETUVIŲ DARBININKIŲ SUSIVIENIJIMO 
" PILDANTYSIS KOMITETAS.

į New Yorko Policija Sumobilizuota Sukniąsiuviy 
Streiko Laužymui, Bet Kova Vistiek Eina Pirmyn

trijose svetainėse.
Sukniasiuvių streiką rei-

Bet 
Green 
ti, kad algų kapojimas eina 
visu smarkumu visuose 
frontuose. Tačiau Green ne
pasako,' kad jis turi padaręs 
sutartį su valdžia, jog Ame
rikos Darbo Federacija ne
ves darbininkų į jokį strei
ką prieš algų kapųjimą. Tai 
kodėl gi darbdaviai . algų ne-, 
kapos?

NEW YORK.-^ Pereitą 
penktadienį apie 5,000 . suk
niasiuvių dalyvavo pikieta- kja remįį 
vime. Bet prie kiekvienos 
dirbtuvės taip pat buvo 
grupės policistų. Jie pade-:kovos, 500 vyriškų drapanų 
da bosams streiką laužyti, siuvėju “GGG” dirbtuvės 
terorizuojant streikierius. išSj0 į streiką. Darbiniu-

Paskatinti • sukniasiuvių

terorizuojant streikierius. Į išėjo į streiką. Darbinin-
Brooklynę policija iškrėtė kai sako kovosią, kol nelai- 

unijos raštinę po num. 795 
Flushing Ave. ir suarešta
vo draugą Al. Stone, smar
kų pikietninką. Jį kaltina 
užpuolime ant skebų.

Nepaisant policijos tero
ro, daugiau šapij išvesta į 
stitįką. Darbininkų Tarp
tautinė Pagelba šelpia strei
kierius. Maistas teikiamas

mėsią tikrų unijinių sąlygų 
dirbtuvėje. Dauguma dar
bininkų priklauso prie Am- 
algameitų unijos, kurios re
akciniai vadai šiandien atsi
sako ginti darbi ninku rei
kalus, Visose. Amalgameitų 
unijos šapose algos nukapo
tos ir viešpatauja tikra ver-. 
gijos sistemą.

MASKVA.—Sovietų spau
da iškelia aikštėn faktus, 
kurie parodo, kad menševi
ko Abramovičiaus atsilan
kymas į Ameriką buvo su
lįstas su konspiracija prieš 
Sovietų Sąjungą. “Pravda” 
nurodo, kad jo kelionės lė
šas padengė rusai menševi- 

griežia ant Sovietų Penk-jkai ir»Vokietijos socialde- 
mečio Plano. Visais būdais'mokratai Hilferdingas ir 
stengiasi to plano pravedi-įBreitscheid. Tai visa bus 
mui pakenkti. Štai kame! 
paslaptis buržuazinių vals
tybių žygių prieš’ Sovietus 
prekybos srityje.

kas taip žiauriai ir atkak
liai nekovoja prieš komu
nistus ir prieš Sovietus, 
kaip visokio plauko kontr
revoliucionieriai menševi
kai.

Kaip Kanados, taip EXTRA!
Telegrama “Laisvės” Re- , 

. dakcijai:
Lawrence audėjai grįžta 

į darbą pirmadienį, kovo 2 
•d. su dalinu laimėjimu. 
Streiką vadovavo Nacionalė 

menševikų šulai, kaip Abra- I Audėjų Darbininkų Unija, 
movičius ir Danas šaukia 
savo pasekėjus gelbėti savo 
kontr-revoliucionier. drau
gus, kuriuos Sovietų Augš- 

WASHINGTON.— Kon- čiausias Tribunalas teisia, 
gresas paskyrė ’$358,000,000 Jie bando įkalbėt svietui, 
karo laivyno reikalams. Tai Į kad menševikai nesą prie- 
vis prisirengimui 'prie nau- šingi Sovietam bei bolševi

kam! Ve ką gieda Danas:!Mass.
“Mes kovojome prieš nu

vertimą bolševikų ir. kovo
jame šiandien; mes visomis 
spėkomis padėjome bolševi
kams, kuomet jiems buvo 
didžiausias pavojus, kuomet 
Denikino baltagvardiečiai 
stovėjo prie pat Maskvos dėtą darbininkų karingumą 
sienų; mes skelbėme ir skel- ir solidarumą. Streikas su- 
biame bendrą darbą tarpe purtė visą Lawrence, 
komunistų ir socialdemo
kratų prieš bile kokį už
puolimą ant Sovietų Sąjun
gos.”

iBet tai grynas melas. 
Jau nekartą buvo įrodyta, 
kad menševikai ir viso pa
saulio socialdemokratai eK 
na ranka rankon su mo- 
narchistais ir imperialistais 
prieš Sovietų Sąjungą Nie-

įrodyta 'teisme, kuris dabar 
eina Maskvoje ir kur kalti
nama* suokalbyj 14 menše
vikų. ’

Tuo tarpu užsieny esanti ■

Paskyrė $358,000,000
Am. Karo Laivynui

jo karo. Amerikos impe
rialistai ginkluojasi visais 
garais.

Kongresas išleis $358,000,- 
000 karė laivynui, o nė cen
to 10,000,000'bedarbių! Mi- 
litarizmo spėkas auklėja, 
o badaujančius bedarbius 
maitina policijos buožėmis 
ir ašarų bombomis.

Subankrutavo “World”; 
2,400 Nauju Bedarbių

— <
NEW VORE. — Suban- 

krutavo kapitalistų, organas 
“World” ir apie 2,400 darbi
ninkų tapo išmesti laukan 
ant gatvės?. Howard nupir
ko korporacijos turtą, bet 
*‘Worldoh; darbininkams .te
ko ^ąimė0 bedarbių!

Penktadienį unijos susirin
kime kalbėjo Hartfeild ir 
nutarė grįžt į darbą, kad 
dirbtuvėse stiprinti uniją. 
Streiko vadai buvo išimti 
ant parankos, bet vėl juos 
areštavo imigracijos agen
tai. Jie išvežti į Cambridge,

Vadinasi, audėjai dabar 
tęs kovą dirbtuvėse, buda- 
vodami ir stiprindami savo 
organizuotas spėkas. šis 
streikas parodė, kokią svar
bią rolę lošia revoliucinė 
unija. Ji išvystė dar negir-

Indijos Gyventojai

Indija užima 1,542,000 
ketvirtainių mylių plotį. Bet 
Indija (neskaitant Burmos) 
turi virš 300,000,000 gyven
tojų. Šalyje yra 200 skir
tingų kalbų. Visa šalis ste
na pavergta po Anglijos 
imperializmo letena.
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Finansinis Burbulas

Dabar apie pinigus. Konven
cijoj buvo raportuota ir doku
mentai parodo, kad kovo 16, 
dieną, 1929 metų, “Laisvė” 
Komunistų Partijai (Lovestono 
vardu čekis išrašytas) paskoli
no $200. Gi 1930 metais kovo 
25 d. paaukojo $200, o gegužės 
16 ęl. davė “Southern Worke- 
riui” $100. Vadinasi, 1930 me
tais paaukota $300. Iš tų “Lai
svė” gavo atgal iš partijos $95. 
Reiškia? viso per metus proleta
rinės partijos reikalams paau
kota $205! Na, ir gėdos neturi 
dabar sklokos vadai visokius 
išmistos leisti, burbulą pūsti, 
Komunistų Partiją niekinti ir 
plūsti už tuos $205! Pats drg. 
Buknys suvažiavime pasakė, 
kad “Laisvė,” kaipo masinė lie
tuvių darbininkų įstaiga,, leng
vai galėjo daug daugiau šitam 
.kilniam tikslui išleisti, ijjtai 
bebūtų buvę jokio pavojaus;

Jie karą kelia delei to, kad 
įvairios komunistinės naciona- 
lės organizacijos prašė “Lais
vės” aukų, ir suskaičiuoja ant 
pirštų (išpūsdami ir perdėda- 
mi), kiek iš viso buvo prašyta. 
Matote,, dagyvenome iki to, kad 
jau bus prasižengimas darbi
ninkų organizacijom prašyt dar
bininkų organizacijų aukų bei 
paskolų! Ir už prašymą aukų, 

j jie skelbia karą Komunistų Par
tijai ir mobilizuojasi išvedimui 

>” iš komunistinio revo-

.į., , į.n....,,... .i ............. 1 p, u.JTT-

šingai, važinėdamas su marš
rutais d. B. visuomet stengia
si kuodaugiausia finansinės 
naudos padaryti “Laisvei.”

Vaitkus sako, kad “skloki- 
ninkai norėjo ‘Laisvės’ turtą 
apsaugoti ir užtikrinti jos gy
vavimą.”- Bet kas ir kada tą 
turtą norėjo pasiimti-arba pa
vogti? Tai sklokos vadų bjau
rus išmislas, būk partija arba 
“Daily Workeris” norįs “Lais
vę” sunaikinti. Tą išmislą 
prieš Komunistų Partiją jie 
paleido, su tuo tikslu, kad su
kurstyti lietuvius darbininkus 
prieš partiją.

Vaitkus ir kiti vėl prisie- 
kauja, kad jie “nei vieno žo
džio nepąsakė prieš partiją, 
kad ji kontroliuotų dvasiniai.” 
Bet tai tik veidmaininga fra
zė.. Faktas yra, kad ištisą 
savaitę, kuomet skloka buvo 
užgriebus “Laisvę” prieš su
važiavimą, “Laisvėje” Komu
nistų Partijai burna buvo už
daryta. Prieš partiją įdėjo 
provokatorišką/ pareis kimą 
(v8Si 6 ;dC), o partijos, pareiš
kimų neįėjo. Tai kokia jų 
“dvasine kontrolė!” Uždarė 
partijai burnA ir sako: “kont
roliuok tu mus dabar dvasi
niai, tylėdama!”

Pagaliaus Vaitkus pasakė 
sklokos tikrą poziciją, gal ne- 
šužiniai. Jis sako: “Mano su
pratimu, daugelis tų biznierių 
buvo ta gysla, per kurią j 
‘Laisvės’ širdį tekėdavo krau
jas ir palaikydavo jos gyvy
bę-” Tai matote, kur nuva-; 
žiavo. Tūkstančiai ir tūkstan
čiai darbininkų, kurie yra mū- “Laisves” i., 
sų judėjime, kurie nuoširdžiai iiucini0 judėjimo* 
ir visais būdais remia “Lais- į 
vę,” Vaitkui ir sklokos vadams; 
nieko nebereiškia! Tik “biz-l 
nieriai palaiko jos gyvybę!” 
O kada mes sakome, kad 
sklokos orientacija yra smul
kiaburžuazinė, o ne proletari
nė, tai jie pyksta ir barasi ant 
mūsų ir sako, kad mes juos 
šmeižią.

$ žS ?X.!±iATSAKYMAS IR PAAIŠKINIMAS MIE! 
UŽSIPUOLIMU ANT “L" SUVAŽIAVIMO

ja^ “bimbin^ais” visus komuni
stus, kurie gina Komunistų 
Partijos ir Komunistų Interna
cionalo linija. Jie tuomi nori 
paslėpti savo didelės klaidas, 
padarytas paremiant skloką. 
Bet, draugai, jums tas nevyk
sta. Jūs tik patys save pasi
žeminate klasiniai sąmoningų 
darbininkų akyse. Juk, tik fa
šistiniai priešai mus šitaip pra
vardžiuoja ir kolioja. Jūs gi 
prisidedate prie jų šitame 
priešdarbininkame darbe. Jūs 
save pastatote labai blogoj 
kompanijoje. Jeigu jūs rimtai 
pagalvosite, tai jūs pamatysi
te, kąd jūsų įtūžimas/ nuvedė 
jus pęrdaug toli.

Riverside Kuopos Fašistinė 
Rezoliucija

A.L.D.L.Dj 142-ros kuopos 
(Riverside, N. J.) rezoliucija 
daro gėdą mūsų darbininkiš
kai revoliucinei brganiždčijai. 
Rezoliucija nuo pradžios? ikįi 
pabaigai ir atvirai fašistinė. 
Tiems žmonėms komunistai 
virto “komisarais” (akiirat 
taip mus vadina viėnybiniai 
fašistai), o Agitacijos Fondas, 
iš kurio kiekvienas centas ei
na kovaį su darbininkų klasės 
priešais, virto “apsimazgoji- 
mo fondu.” Matote, prie ko 
privedė nelemti sklokos vadai 

j savo pasekėjus. Įsivaizdinki
te, į ką būtų buvus paversta 
“Laisvė,” jeigu šitiems" e’lė- 

! mentams būtų pavykę suva
žiavime', ją užgriebti. Bema- 
itant būtų joje pradėję skam- 
! bėti tokie fašistiniai raštai ir 
i rezoliucijos, kaip šita sklokos 
'apgautų ir suvedžiotų*žmonių 
iš Riverside.

Mes šaukiame visus švarius, 
• sąžiniškus ir klasiniai šamo- 

. Iningus 142-ros kuopos narius 
apie telpančius raš- darbininkus pasipiktinusiai at- 

Drg. ’Justos, iš*Wdrces- mesti šitą fašistinę-rezoliuci- 
!S, kad “Ląi-bą> po kuria nesigėdino ‘padėti 

sveje” talpinamos, rezoliucijos!savo pavades Urbon,. Pace- 
ir straipsniai už “Laisvę”- ir vich ir Jatūžienė* i I ■ ; j ■, 

- - . . . - . K()n^unistų Partiją, o prieš fVaitlcauS fturžuazine Orien-
vertė kojas jau trys metai skloką. - Panaši mintis bei 
atgal. O kas juokingiausia, Rankamas nusidriekia pas visus 
tai kad patys “žymesnieji” k,urie simpatizuoja sklo-

vei”.šios dienos “Laisvėje.”") '__ _  .. „ __
JJto parodo-savo bijojimą dar-lgma, kad nei jis, nei kiti sklo- 

jog bininkų masių balso, kritikos kos dalyviai bei šalininkai he- 
Jje nori, kad tie, ėję Jirba neiną prieš Komunis- 

. Jis net įrodysiąs 
lojališkuma” Komunis- 

atsiimdamas iš 
Šerą ir paaukoda-

met socialfašistas Grigaitis 
bendrai su ta klika vedė ko
vą prieš SLA. narius komu
nistus ir jų simpatikus. Bet 
kuomet dabar jis susiėdė ‘su 
gegužiniais fašistais, tai da-

matteją Mįurcb A? Office at bar jau ir jo buvęs frentas
-....................... ■ - Vitaitis pą$idarė “negeras.”

Entered as swond daw matter MUicb £1, 1124, at the Fc 
Brooklyn, S. Y., ander the Art of March 8, 1879
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Drg. C. E Ruthenbergo Minėjimas F‘tSl'Sa
Šiandie ketvertų metų sukaktuvių diena nuo mirties 

drg. Charles E. Ruthenbergo, vieno Amer. Komunistų Par-

■ 0. --------------------------

šiame numeryje dedame 
visus iki šiol gautus ras
tus nuo sklokos dalyvių bei 
draugų, kurie tapo sklo
kos suvedžioti ir išvesti į 
kovą prieš Komunistų Partiją. 
Talpiname tuos raštus ne tam, 
kad užvedus “Laisvėje” visuo
tinas diskusijas,, kaip tūli no
ri, kuriose visokie priešpartiji- 
niai elementai turėtų progos 
toliau^, paskalais ir išmislais 
kurstyti darbininkus, prieš Ko
munistų Partiją, bet idant, pa
rodžius, prie ko privedė tūlus 
žmones 
Dedame su tuo tikslu, kad pa
rodžius, kaip greitai sklokai 
pavyko tūlus savo pasėkėjus 
nuvesti atvirai į fašistų lioge- 
rį, .kaip parodo Riverside re
zoliucija. Komunistų,, Partij os 
organe negali būti tokių disku-' 
sijų, kuriose tą organą parti
jos priėšaPnaudotų, kaipo sa
vo tribūną kovai prieš parti- 

Su tuo sutiks kiekvienas 
, revoliucinis darbininkas.

Antra,’ mės, norėjome gauti 
j priimtą rezoliuciją, 

rios prigulėjo prie 8 apskričio kaipo jos platformą kovoje 
ir pabrėžti to apskričio negy- Komunistų Partiją, bet 
vavimo priežastį. Kada mes: Iki šiol mums ji nepriduota, 
atskilom nuo SLA. 5 apskri-\0 tūli rėkia, kad antrai pusei 
čio Elizabeth, N. J., su važia- į burna uždaryta. Ta rezoliuci- 
vime, tai ten ant vietos šutvė-i-to’ kurią Butkus suvažiavime 
rėm ir 8 apskritį. SLA. pil-įskaitė, yra opozicijos progra- 
domoji Taryba 8 apskričiui ri- nia’ kaip išplėstų Laisve iš, 
bas paskyrė tik New Yor.ko Komumstų Partijos 
valstijoje.' Ant vietos į ap- •. 
skritį įstojo 5 kuopus ir tiek bazmdint 
visą laiką buvo’ Turėjom tris 
suvažiavimus. Paskutinis su
važiavimas atsibuvo Central 
Brooklyne ir nuo to suvažia- į 
vimo nė viena kuopa į apskri- j 
tį duoklių nemokėjo.
Tai taip fašistams ir so- 

cialfašistams • “sekasi” pa-! 
laikyti organizacijas. Kuo
met jie suskaldė 5.-tą apsk
ritį, tai’šaukė, jog jie’nu-' 
veiksią ■ didelius . s dąfbus' 
tautos” ir “kultūros” srity. 
Bet jų 8-tas apskritys už-

___ J. Marcin
kevičius “Tėvynės” No, 9, 
atsakydamas į fašisto A. B.. 
Strimaičio raštą kas del S; 
L.A. 126 kp. susirinkimo, ir

lijos budavotojų, vieno iš pačių pavyzdingiausių revoliu- gLA 8 -apskričio • reikalu 
cinių vadų šios šalies darbininkų klasės. Jo gyvenimas isak0* i 1:;.. I ; j H l rcinių vadų šios šalies darbininkų klasės. < 
ir darbai yra brangus pavyzdys ir atminimas kiekvie
nam klasiniai sąmoningam darbininkui.

: Visa Junginių Valstijų Kom. Partijos istorija, per 
įvairius jos laipsnius nuo Partijos įkūrimo ir susivieniji
mo, yra surišta su drg. Ruthenbergo 'darbuote tais lai
bais. • .

Ruthenbergas buvo tikras revoliucionierius, ištikimas 
Komunistų Irtterpacionalo apgynėjas kritiškiausiais mū
sų Partijai laikais. Jis iš visos širdies neapkentė kapi
talizmo, todėl ir buvo mirtinas priešas visokio lengvapė
diško oportunizmo, kreipiančio darbininkus šalin nuo re
voliucinio judėjimo.

Ruthenbergas veiksmais stojo, kaip narsiausias kovo
tojas prieš imperialistinį karą. Su bolševikais, su Lieb- 
knechtu jis iškėlė raudonąją kovos vėliavą prieš “socia
listų” talkininkavimą imperialistams, prieš ‘socialpatrio- 
tizmą. v

Ne tik praktikiniais darbais Ruthenbergas suvaidino 
neįkainuojamai avarbią rolę; jis taip pat savo raštais 
daug ko įnešė į supratimą apie revoliucinę klasių kovos 
taktiką darbo unijose, veikime tarp negrų, priėjime prie 
darbininkų ir traukime jų į Komunistų Partiją.

“partijos budavotojas” taip ir pasiliks pridedamasai 
Ruthenbergui vardas Amerikos,darbininkų klasės judė
jimo istorijoj. y

Jis buvo vienas iš pačių svarbiausių Partijos vienyto
ji!. Prie jo ne’ tiktai dvi atskiros komunistinės partijos 
tapo sujungtos į vieną; jo vadovybėje taipo pat buvo su
jungta j vieną sąlydžią Partiją penkiolika įvairiakalbių 
ateivių komunistinių federacijų, kurios iki tol skaitėsi 
beveik nepriklausomomis arba pusiau-savarankėmis tau-

• tinėmis respublikomis.
Kaipo darbininkų organizuoto jas į Partiją, Ruthenber

gas mažai turėjo sau lygių tarp Amerikos komunistų va- 
. dų. Tai jis ryškiausiai pabrėžė nuolatinį reikalą pa
naudoti ,mūsų demonstracijas, unijas ir kitas darbinin
kiškas organizacijas, kad iš jų traukt rekrutus į Komu
nistu Partijos armiją; tai jis neatlaidžiai statė kiekvie
nam Partijos nariui pareiga būti josios organizuotoji! 
fabrikuose, kasyklose, susirinkimuose ir asmeniniuose 
suėjimuose su darbininkais.

LąbaĮ lipąlųiiusį jdMykąd 
SLA. 126 kp. susidomėjo 8 
apskričio reikalais, . bet labai 
gaila, kąd ųe tuo antrašu gerb. 
kuopą kreipiasi. Gal gerb. 1£6 
kp. darbuotojams dar nežino
ma, kad 8 apskritys negyvuo
ja jau trys metai ir todęl J. 
Marcinkevičius negąli but to 
apskričio pirmininku ir neturi 
jokios galės šaukt suvažiavi- ją 
mą, nes jo niekas neklausys, i--

Prie progos, norėčiau pri- j 
mint gerb. SLA. kuopoms, ku- sklokos

ta nelemta skleka.

“Laisve 
vadovy-i 

Mes norėjome su ja su-’ 
visus darbininkus, j 

Bet perskaitęs konvencijoj, i. 
Butkus Įsidėjo rezoliuciją i’ki-i. 
seniu, vietoj perduoti ją kon-Į 
ivenciios sekretoriui, nes juk ji! 
[yra konvencijos dokumentas, j 
Vadinasi, skloka bijojo paro- [ 
dyt darbininkams savo prieš-

■ komunistinę -programą.
Baimė Masių Teismo 

Dabar 
i tus.
iterio, labai supykę

■ •• • • • 1*1 • * •

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Ateiviu Klausimai
Rezidencijos Reikalavimai

Pilietystes Avikailiams
Klausimas. — Gyvenau

fašistu ii* socialfašistų
Vis tai yra brangios pamokos kiekvienam komunistui, jkėjai, "tokie elementai, kaip 

ir tąsias pamokas kiekvienas draugas turi panaudoti 'Strimaitis, nei nežino, 
? " 'S "'L ?. 'T"". “ ~~ 2 / jų sutvertas apskritys

tacija
Vaitkus parašęs- ilgą 

kai ir kurių raštus • talkiname straipsnį. Jis sušilęs teisina ir 
Bet'gina skloką. Jis prisimygęs

, Komunistų Partija neatmeta i Brooklyne kelius metus, bet 
paramos tų smulkių biznierių, i nesenai persikrausčiau į 
kurto simpatizuoja darbininkų New Yorką. Kur turiu pa- 

’ ka<į duoti natūralizacijos apli- 
kaciją?

T. A., New York City. 
Turi apl^-

judėjimui. Bet sakyt, J 
mūsų spaudos, tai yra taip pat 
mūsų judėjimo gyvybė pri-i 
klaiiso huo bizhierių, gali tik-j 
tai sklokos vadai, kurie “Laiš- Atsakymas.— r~
ve” ir norėjo padaryti buržu- kacija paduoti New Yorke, 
azijos orgaęu. Gerai, kad da- km« dabar gyveni. Bet prifeš

praktikiniame veikime, ypač dabartiniais mėnesiais, kuo- ■ ______ _
met Komunistų Partija turi specialį Lenino vajų gavi- kratė ko’jas^ 

\mui kuo daugiausia naujų narių. • J
Ruthenbergo pavyzdys turi būt paraginimu ir kiekvie

nam lietuviui komunistui šiame vajuje už naujus Parti
jai narius, juo labiau šiuo laiku, kuomet priešpartijiniai 
elementai kelia maištą prieš Komunistų Partijos kontro
lę ant lietuvių komunistinių laikraščių, norėdami pa
kreipti “Vilnį” prieš Partiją. Daugiau naujų Kom. Par
tijai narių ir prieš tuos, kurie tebevaro keršto ir ardy-' 
mo kampaniją prieš Lietuvių Kom. Centro' Biurą ir ki-;

’ tus revoliucinius draugus vien todėl, kad jie šėrininkų 
suvažiavime ir dabar gynė ir gina partijinę vadovybę 
“Laisvėje.”

bar tūli jų viešai pasisako sa
vo tikslus ir patvirtina tai,, ką 
mes apie juos iš pat sykjo sa- i 
kerne. '• 

Sklokos Veikimo Auka 
Mikėlaitis iš 

trenkia viską į šalį.
rūpėjo Laisvė ir Komunistų jįos reikalavimus: pirmiau 
Partija, kūnai n- j>S sako nesąs; buv() kį rezidenci-'

■ - _ ■ ja j ja Jungt. Valstijose ir vie-
Ir kodėl?’Todėl/kad!no meto valstijoj, kur pilie- 

sklokai nepavyko “Laisvę” pa- tystės peticija paduota. 
_____ i/a?tijoX/mrnelpgaud^^ °^u’šia?dien reikaįauja^ penkių 

minklu senovinės architek- gludinėti ir mobilizuoti juos, 
pavidale bokštu, bud- 1>evol^ci^ .išėjimą, k nmiinictii Pai’i na fnc

Baus Rašinėtoj us ant
PanUnklų

Japonijoj yra

na- ■ ir teismo.
i kurie buvo’'suvažiavime, žino-! tų Partiją, 
įtu, kas dėjosi, kokius tikslus Į savo

• .J skloka turėjo, prie ko ji ve- 
u da ir t. t., o kad virš tūkstan
ti tis suvažiavime nebuvusių šė-
3 rininkų ir tūkstančiai “Lais-

— >• vės” darbininkų skaitytojų pa
siliktų nežinioje, . tamsybėje. 
Tuomet, žinoma, būtų lengviau 
visokiais pletkais, išmislais, ir 

daug pa- paskaliais tuos darbininkus ap-

tų Partijai,
“Laisvės
mas tūps pinigus stačiai parti
jai! Jis mano, kad jis tuom nrwinff_
pasirodys baisiu revoliucio- , < «T’ ,, . .. . , nr . i - • Iskaityt “Laisvę’- pameta ir janierium! /Matykite, jis ims iri.v . ų. v
keliais doleriais nusipirks par-' P ° £- 
tijai lojališkuma! Drauge-

paduosiant aplikaciją turi 
išgyventi nors šešius mėne- 
isius apskrityje, kuriame 
i New Yorkas randasi. Natū
ralizacijos įstatymas, kuris 

Worcesterio įėjo galion liepos 1 d., 1929 
Jam taip permainė gyvenimo vie- 

ir Komunistų Los reikalavimus:

iwmnr

Fašistiniai Pogromščikai [elementai pradėjo vesti ko
vą prieš Komunistų Partija, i 

Kuomet praplito bjaurūs Tie draugai ir simpatikai,!
i “nori' kurie vienokiu ar kitokiu ’paskalai, būk kas tai “nori ' 

atiduoti” “Laisvę” :

tūro's, _ 
distišku Analdnamiu ir tt.

tija nepaperkama. Jai, tai! 
• yra, revoliuciniam darbininkų 

Komunistų Partija tos pro--judėjimui lojališkumą gali- 
gos sklokos vadams neduos. Ji ma įsigyti tiktai nenuilstančiu

Tuos senovės paminklus kas tokius svarbius klausimus neša darbų klasių kovoje. Kitokio
metai aplanko didelis skai
čius svetimšalių, kurie ne-

l- Kuris mano, kad
Tiktai ši-'jis griaus, draskys Komunis-

i mases ir leidžia joms disku-j kelio nėra 
suoti ir išsireikšti. '

j iškenčia nebraiže ant tu se- auga Komunistų Partijos tų Partijos organą, bet numes-
- i • I-14-L <•» “Uia-, n r. iaa r. "«domnc l.rrklic< r] A1 avi 11 a' nnv4ii.ni'

nų budinkų sienų savo var
dus, datas ir įvairius ženk
lus.

Dabar Japonijoj* išleistas!šalį svetimus elementus, 
įstatymas, kuriuo tokio ra-

"Laisvė” pasiliko, 
komunistų laikraštis 
nistų Partijos vadovybe. Ma
tote, draugai, kur nuvedė tū
tos tas kokusas. Tūtos drau
gus taip užnuodijo, jog jie 
Įpuolė desperacijon ir dabar 
spjauna ant viso komunistinio 
judėjimo.

Kuodžio Piktas Melų ir 
Šmeižtų Raštas

.J. Kuodis yra “L.” spaustuvės 
darbininkas. Jis irgi dalyvavo 
sklokoj ir suokalbyj nedėt “Lai
svėn’ 1 partijos pareiškimo. Jis 
irgi, sakosi esąs geras revoliu
cionierius, nors* dirbdama^ daug 
metų komunistų įstaigoj', netgi 
nematė reikalo priklausyti .prie 
Komunistų Partijos. Bet, ma-> 
tote, jis (kartu su kitais) pa
siėmė sau teisę uždaryti “Lais
vės” špaltas Komunistų Parti
jai!

I

Antra, dar už pusantros sa
vaitės prieš “Laisvės” suvažia
vimą, buvo pranešta, kad Kuo
dis leidžia melus, būk Bimba 
rašinėjąs laįškus ir’organizuo
jąs kokusą užgriebti “Laisvės” 
suvažiavimą ir dienraštį atiduo
ti ant Union Sųuarė! Redakci
jos kambaryje jis buvo pareika
lautas įrodyt,, kur jis tą matė 
bei girdėjo.. Kuodis prisipažino, 
kad jis taip ištikrųjų sakė 
dviem, drą.ugam, su kuriais jis 
gyvena, ;bęV jokių? įrodymų. bei 
faktų neturi. Prisipažino, -kad 
meluoja ir sake: Draugai, aš 
tuojauš, šį vakarą, tiems drau
gams pasakysiu, kad jie nie-

kaip buvo, j metų rezidencijos Jungtinė- 
po Komu-ige Valstijose ir šešių mėne

sių apskrityje. Brooklyn*^ 
randasi viename apskrityje, 
New Yorkas kitame. Persi
keliant iš vieno į kitą, turi 
išgyventi naujame apskri
tyje šešius mėnesius prieš 
paduodant peticiją.

i įtaka ir pasitikėjimas masėse, damas kelis dolerius partijai, 
Tiktai šitaip darbininkai ar- pasidarys dideliu reVoliucio- 
čiau prisiglaudžia prie parti- nierium, labai, labai klysta, 
jos vadovybės ir nustumia į. Mes esame tikri, kad mažai 

| Philadelphijoj tesiras tokių,
1 Kuomet Sovietų Sąjungos kurie šituo kvailu keliu 'eitų, 

mums tikrina, 
i-1 Ktiu ,ii» savu pusėn laimės 

> šiniaisiais oportunistais, ma-'daug šėrininkų. .
sės diskusavo’ta kova ir daly- Pats Vaitkus turi gerds ir 

j vąvo joje. Tūkstančiai rezo- akis, primesdąfnas'“triukšmo”

žydams būdu išeina prieš Komunis- šinėjimai bei pjaustinėjimai;Komunistų Partija vedė kovą nors yait^s 
__  _ . ........Yor tu PdrtijoG vadovybę tuvi n™ su trockistais; o vėliau su de-tkad ns savo 
ke), tai tuos paskalas dar dabar'matyti, kad tuo būdu me^ balandžio pirmos
ir dabar kartoja fašistų ir jie pasitarnauja mūsų jude- dienos,z prasikaltu šieji prieš 'VąV0. joje. _______  ___

Jie turi tą uždraudimą^bus baudžia-1 Imcijų suplaukė i partijos ce-n- sukėlimą (f. A. 'Bimbai, kuo- 
• i»j • vni Irn 1 a 11 m >1 ' a/lhl/ono fra iv i l nilri’ačnin vnrl a Vni i a c tvinl- -iia ini i nnVlvolo rvm

ant 14th Street (New Yor- tų Pairtijos vadovybę, turi griežtai’ uždraudžiarrii. Nuo

socialfašistų šlamštai. Tas 
parodo, kaip fašistiniems 
elementams pasitarnavo tie 

Kmūsų judėjimo draugai ir 
si’mpatikai, kurie prisidėjo 

“prie skleidimo tų šlykščių
gandų.
•. Fašistinė “Vienybė” at- 
kartotinai kursto lietuvius 
darbininkus prieš žydus 
darbininkus. Ji pogromšči- 

-kiniai šaukia: “ ‘Laisvė’ už
stoja už East Sides ‘Worke- 
rio’ gešefterius žydelius.” 
Fašistai ir socialfašistai da- 
,bar deda visas pastangas, 
jkad kuolabiausiai aparadyti 
Rietuvių komunistinį judėji
mą, kuoipet šiuo tarpu pas 
jr-us iškilo ginčai, ‘ kuomet 
oportunisuūi ų tendencijų

jimo priešams, 
savo 
syti/ 
rūpi 
mas.

klaidą tuoj aus atitai- 
jeigu jiems ištikrųjų 
komunistinis judeji-

Tik “Dabar” Pamatė ,
f

Socialfašistas Grigaitis
“Naujienų” __
laidoj štai ką “dabar” 
matė:

Pastaruoju laiku “Tėvynės” 
redaktorių^ bando paversti S. 
L.A. organą Gegužio ir kėm- 
panijos organu, Įr jo bičiuliai 
sandariečiai verkia, kad ne vi
siems SLA. nariams šita jo 
kenksminga politika patinka.’
Juk “Tėvynė” jau senai’

yra Gegužio fašistines kli- kapitalistiniam pasaulyj?'

mi kalėjimų prie sūhkąus.trą ir į ląikraščių redakcijas 
darbo. Prie visų įeųdvės iš dirbtuvių,,iš .kasyklų, iš kai- 
paminklų bus žymiose vie- miL j'1? Mmpų ,K°’ ...L; zu ’ j. • mums.tų Partijos ir darbininkųtose prilipytas.* tąs.. naujas ‘ J i
įstatymas, atspausdintas ja- :vojama 
ponų ir anglų kalbose, ir tu- į Partiją.

mų, iš visų kąmpų prieš Ko-

prlešus. šitaip būdą-4 
Sovietų Komunistų 
šitaip budavojama

met jis pats, jei ’ neklystame, 
dalyvavo slaptoj sklokoj, ku
ri būvo rengiama per kelis 
mėnesius prieš ' suvažiavimą 
delei kėlimo kovos (“triukš
mo”) prieš' partiją. Berods; ir 
jis pats dalyvavo kebų phiia- 

i kokuse,
■ z z į *■ t OJlVCVAJpF UUUCb VVJCIU1CV J £.7 Cl VO V d V U JYV _

ristai bus perspėjami nėra- į kiekviena Komunistų Interna- delphiečių slaptam kokuse, 
šinėti ir net neliesta sehovį-1 ci°nal° .sekcija/ Šituo keliū toj-j kuris, kaip paaiškėjo suvažia- 

vasario 25 d. liekanų, 
pa- _ __ J.

Pavarė iš Darbo 1 
1,600 Maiiiieriij.

MEXICO • CITY,- Meksika. 
—Sąrita Marža, dę la, Pąz 
sidabro - kasykla užsidarę ir 
1,600 inžinierių neteko dar
bo. Meksikoj bedarbe smar
kiai plečiasi, kaip4 ir visam

.’•[na Amerikos Komunistų Par- j vinie, nutarė suvažiavime 
tija, Trockistai ' ir dešinieji j triukšmą kelti (baubti? kojom 
oportunistai irgi rėkė,-kad tos trypti, rėkti ir kaukti), kuo- 
režoliucijos “nukaltos,” “iš-'met Bimba išeis kalbėti. Ir 
galvotos,” “padiktuotos” Ko-,’tas pats Vaitkus dabar prime
ni unistų .Partijos vadovybės, ta kitam pagimdymą, triukš- 
kaip dabar T^kia, sklokos vą- mo !
dai priįįš inūsu Centro Biurą . ............. .....  _
ir Cęjitrąįi p Į .Komitetą.- j primeta d.^Bimbąi iwrejimQ 
:• PravMžiojtaiatf Bando <'!

... Paslėpt Savo'Klaidas ,uk
- • ' : -■ i , leistinas- žmogaus . ąpsmeizi*

Justos, Mikėlaitis. ir Kuodis, mas. . .Bimbą’. niekuomet\’«įėra 
ypatingai, pastarasis taip įtu- prašęs bei reikalavęs iŠ’“Lai

Tik ■ŠtebėMs/reikia.
Toliau. Vaitkus.begėdiškai
• i _ i ‘n?__ v _ • *J

Bimbą niekuomet\«iėra 
l- 

žę, jog be jokios gėdos kolto- sves” nei vieno .cento. Prie-

Legalizavimo Kaina.
Klausimas.— Kiek iš vi- 

!so kaštuoja legalizuoti bu
vimą ateivio, kuris atvyko 
prieš birželio '3 d., 1921 m.

C. D., Flint, Mich.
Atsakymas.— Reikia už

mokėti $20 Jungt. Valstieti 
valdžiai kaipo mokestį už 
legalizavimą įvažiavimo. 
Pašto piniglaiškis toje su
moje, mokamoje Commis- 
sionieriui of Imigration, tu
ri būtu pasiųstas su aplika
cija, form No. 659. Reikia 
išpildyti dvi kopijas.

Apykantas turi uždėti sa
vo ‘fotografiją ant abiejų 
blankų ir pasiųsti dar ketu
rias atskiras fotografijai 

per 2į colių. Ant visų 
pavardė turi būti užrašyta. 
Kopijas form No. 659 gali
ma gauti iš Bureau of Im
migration, Washington, D. 
C., arba iš arčiausio ateivy- 
b.ės ofiso.



Pirmadienis, Kovo 2, 1931
- .............. .....t, i ! .......... ........

y ?• V'-

Puslapis Trečias

SKLOKOS DALYVIU BEI SKLOKOS SUVEDŽIOTŲ | 
ŽMONIŲ RASTAI

“Laisvės” Redakcija, 
Brooklyn, N. Y.

Draugai!
Kas perdaug, tai jau 

daug; rodos daugiau, kai 25 
špaltas jau prirašėt savęs pa
tenkinimui ir bauginimui vei
kiausia nebūtu užgrobimu bei 
pasikėsinimu ištraukai “L.” iš; 
P. K. kontrolės. Ir ačiū tam, 
prasideda įvairūs 'sveikinimai 
iš kolonijų su aukomis ir re-; 
zoliucijomis.

Be to, reikėtų turėt galas 
tam besaikiam užsivarinėji- 
mui. Argi jau norima būtinai 
išprovokuoti sudraskymas mū- 

> sų visų darbininkiško judėji- 
’ mo srovės?

Sakyti ir sakyti tą patį, tai! 
jau ne savikritika, 
kiškas fanatizmas. 

A nereikia juokinti 
akis, pasakymais 
vikritikos.” Tai 
priešbimbiniam nei eilutės nė- Į 
ra duota vietos laikraštyje ? ikad griausi “L” rėmėjai iš i 
Kodėl gi dailės rašytojaus Se-! Philadelphijos jAu atsiima sa-1 
no Vinco kritika, pasakyta su-1 v2 Šerus is “Laisvės” bendro-1 u 
važiavime, nepacituoti, vieto- j v.ės. Bet ar galima juos kal- 
je apšaukti “balsavo prieš | tipti ? Visai ne ■ Mes visi tu- 
partiją ?”
Pabaigkit tą smurtišką “mon

key biznis,” tai geri, kol dar

lop Europos komunistų spauda' ‘ 
iv 1XVMHUCLV viešai paskelbė Kom. linernaėi-į I 
: jei neduo- onalo įsakymą ir tuomi bimbiz- j

mą numaskavo, užkirto jam ke
lią- toliau minias apgaudinėt, 

mai buvo perdideli, ir tas iššau- šiandien bimbizmui vadovauja 
ikė pasipriešinimą, kad išlaikius tie patys asmenys. 
Į“Laisves” gyvybę.

Dar del to Nalivaikos pareiš
kimo “Laisvės” No. 31. Centro 
Biuras savo pareiškime “Lais
vėj” vadina ji bjauriu melu. 
Bet suvažiavime buvo iškelta ir 
dokumentaliai įrodyta, kad. tą 
“bjaurų melą” pagamino Cent
ro Biuro narys ir kartu “Lais
vės” vyriausias redaktorius 
drg. Tauras, kuris nei nebandė 
užsiginti. O Nalivaikos “para
šas” buvo ant greitųjų išgau
tas per telefoną. Vadinasi, drg. 
Tauras rašydamas tą pareiški
mą žinojo tuos neribotų sumų 
reikalavimus.

“Laisvės” spaustuvės darbi
ninkai atsisakė dėt “Laisvėn” 
prieškokusinius pareis kimus 
motyvuodami dar ir tuo, kad šis 
uždųriius susirėmimas turėtų 
už durų ir užsibaigi,-kad išven
gus pragaištingos kovos ir fni- 

’ nių demoralizacijos viešai, 
j“Nalivaikos gi pareiškimą “L.” 

■ No. 31 įdėjome todėl, kad atra
dome nakties laiku paimta “L.” 
adresus ir konvertus, kas paro
dė, jog Centro Biuras jau iš
siuntinėjo savo steitmentą šęri- 
ninkams ir gal skaitytojams ir 
tuomi susirėmimą išvilko vie
šom

““ įtam- .nesu -.prieš) ir pataisy
mas, kad būtų leista pasiaiš- 

į kinti per “L.” tiem vadina
miem “L.” priešam. Už patai- 

isymą ir už įnešimą buvo bal
sų lygiai, tik po 9 balsus. Bet 

šėrininl^us, kurie no- P. raštininkė užvogė 3 balsus, 
".’’Ti- Kuom pataisymą atmetė, o|UT'.

ne politinę ; prjeĮ. įnešimą visai nebuvo lei-1 Ląisvės 
sta balsuoti, nes pirmininkas 
užpykęs pabėgo.

Vienok, aš pilnai tam tikiu, 
kad palei augšeiau įnešimą 

ibimbiniai parašys .rezoliuciją, 
{kurią A. Bimba mielai sutiks 
įtalpinti “Laisvėje.”

Tai šitokia buvo eiga A.L. 
D.L.D. U kp. susirinkimo, ir 
tas viskhs bus skelbiama gry
na pergale Bimbos klikos.

Aš nesu priešingas Komu
nistų Partijai, bet esu priešin
gas Bimbos sukeltai neramy
bei tarpe darbo žmonių.

.Taigi, aš dabar 
“L.” ir jos skaityti, 
skaityti ir Bimbps 
tų svęįkinimų bei 
pavyzdžiui, kaip 
25 kp. rezoliucija 
re, Md., f 

Su

“Laisvės” f“ 
rėjom apsaugoti “Laisvės 
nansinį turtd, o i 
kontrolę nuo partijos su 
Bimba priešakyj, pradėjo mus 
per “L.” vadinti visokiais par
tijos priešais, “Laisvės” už- 
griebikais, ir tūkstantį kitokių j 
šmeižtu ir melu. Už ka mus i 
taip šmeižiate? Ar už tai, I 
kad mes norėjom “Laisvės” Į 
turtą apsaugoti ir užtikrinti 
jos gyvavimą? Ar už tai, kad 
mes norėjom, jog Komunistų 
Partija ir Kominternas jai va
dovautų ir politiniai ją kont
roliuotų ? Juk mes nei vienas 
ir nei vieno žodžio nepasa- 
sakėm prieš partiją, kad ji 
kontroliuotų dvasiniai. Kaip 

Ijūs taip visuomenei meluoja- 
>” norėjom 

(užgriebti? Ką jūs manot tuo- 
per mi atsiekti ir ar toli tuomi 

manote eiti?
Man net žaizdą padarė ant 

širdies, kuomet aš išgirdau.
rėmėjai iš i

per-

bet davat- !^e’ ^a<? nles “Laisvę 
Pagalinus 

svieto 
‘baimė sa-!
kodėl

~ y r v

nepacituoti, vieto-j y®®-.
apšaukti “balsavo 7
- ■9” . i rėsime tą patį padaryti, ilgiau

nepakęsdami tų melų ir šmeiž
tų. Aš turiu pasibrėžęs sekan
tį planą, kad nusivalyti nuo 
savo veido man dabar mėto- 

j mus purvus, jog aš ir kiti visi, 
kurie ėjom prieš Bimbos Tak
tiką, nesam partijos priešai, 

317 MiddUinn i bet esam jos rėmėjai, todėl aš 
Pivprm'dp N*" t’1 atsiimsiu savo Šerus iš “Lais-

- ves Bendroves ir atiduosiu vi- 
A.LK.P.. C. Biurui . sus pinigus partijai, kad paro-

’ * _• : dyti visuomenei, jog aš nesu
’ 142 kp. aplaikė-{ partijos priešas, bet jos rėmė- 

i inmVa n. hianVoa A.L.K.P. jas. Aš negaliu ir nei vienas 
aukų bei kitas negalės būti tokio laik-

ni* vėl u.
Draugiškai,

D. G. Jussius
Worcester, Mass, j

me laišką ir blankas A.L.K.P. 
C. Biuro rinkimui ;
paaukojimui iš iždo. Po trum
pi! diskusijų priėjome prie iš
vados, kad laiškas būtų grą
žintas, su pastaba komisąram I 
asmenyse Bimbos, Abeko, šo- i 
lomsko ir Ko. Susimažinkite i 
savo savaitines pajamas ir f 
nors kiek susisiaurinkite išlai-i 
das. Važinėdami po Naują
ją Angliją bei vakarines vals
tijas, teisindami komisarus, 
kurie bandė sulošti streiklau
žių roles. zPrie tam, kad^visa

tijines įstaigos. Bet drg. Bim
bą AKP Centralinio Komiteto 
vardu tatai atmetė:
dat $3,000, tai nereikia nei pen
kių šimtų. Reiškia, reikalavi-

Ir savo dar
bą- jie pradėjo tokiu pat įsiuti
mu. Tik dabar bimbizmas turi 
laimę naudotis Komunistų Par
tijos Centralinio Komiteto už
tarimu.

Esu giliai Įsitikinęs, kad 
Kom. Part. Centralinis Komi
tetas užsistojo už bimbizmą ne
gana ištyręs padėti ir todėl ne
pilnai numatydamas šios Lim
binės politikos pragaištingas 
pasekmes.

J. Kuodis.

nenoriu 
nenoriu 

sufabrikuo- 
rezbliūciju, 
A.L.D.L.D. 

iš Baltimo-i

pagarba,
J. V. Mikelaitis.

Worcester,

Laisvės” Linotaipisto 
Pasiaiškinimas

Mass.

vasa-

Lloyd’o Nupigintos Kainos 
ir Specialiai Traukiniai

JL 2!AS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir i kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti _ visą 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

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

Išradėjas 
F. LASĘCK 
(Lasevičias)

Užrakinkite Atidarytus Langus!
Mano nduju išradimu užrakintą atdarą langą 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vejas 
ncbaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

su pagyrin.u, pasisekė

Mano išradimas j
išradimo window

Window Lock

Man garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. T*------ j:--------- ;
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. įsigiję mano 
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 jūsų namai, prie jūsų langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langu apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiamo. 
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 negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Suminejimui, kiek naudos 
turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik 
primename apie juos ir parodome jų mažą 
paveiksliuką.

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

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

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

North German Lloyd gar
laivių vlinija šiame laikraštyje 
šiandien talpina skelbimą, ku
ris yra svarbus visiems, ma
nantiems šiemet važiuoti Eu
ropon. Nupiginta kainos 
ypač 
kams.
mAt, prisitaiko prie dabarti
niu sunkiu laiku. Nežiūrint 
kainų nupiginimo, tiems tre
čios klasės pasažyriams'užtik
rinta patarnavimas 
siais laivais.

Paėmus traukinį, 
St. Louise arba

Nupiginta 
trečios klasės keliaunin-

Lloyd garlaiviu linija,

Kadangi drg. A. Bimba 
1*10 11 d. važinėjęs Baltimore] 
iš ten parvežė ir “Laisvės” No. 
38 įtalpino ALDLD 25 kuopos 
rezoliuciją “prieš smulkiabur
žuazinius ir šiaip prieškomunis- 
tinius elementus,” kurioj šalę 
daugelio kitų dalykų kaltinama 
ir agituojama, kad “visi Komu
nistų Partijos priešai, vieši ir 
pasislėpę, būtų tuojaus prašalin
ti iš ‘Laisvės’ įstaigos,” tai šiuo- 
mi darau šiuo kaltinimu viešą 
pareiškimą ir įteikiu AKP LF 
Centro Biuro Sekretoriui ir kar
tu “Laisvės” Redakcijos nariui 
drg. Bimbai del įtalpinimo 
“Laisvėj.”

Apie kokius “Komunistų Par
tijos priešus” rezoliucija kalba? 
Tai yra kalbama apie “Laisves” 
spaustuvės darbininkus, kurie 
atsisakė įdėt dienraštin AKP ir 
jos LF Centro Biuro autorite- 
jtais paremtus pareiškimus prieš 
būrio “Laisvės” šėrininkų uždu- 
ripj pasitarimą apie “Laisvės” 
reikalus rengiantis metiniu šė
rininkų suvažiaviman, ir kurie, 
tačiaus, įdėjo “Laisvės” No. 31 
Direktorių Tarybos sekretoriaus 

savo drg. J. Nalivaikos pareiškimą 
Lais- hž kokuso poziciją prieš drg. A. 

—'i’’ ateitį, prašalindami A. Bimbą. Tai buvo padaryta vi- 
1 Bimbą iš redakcijos.. 0J0 vie- sų (ištiriant naujai ir, rodos, 

............. laikinai priimtą troko draiverį) 
spaustuvės darbininkų nutari
mu. Del ko taip buvo padary
ta? štai del ko:

Visi spaustuvės darbininkai 
buvo (kalbant už save, ir esu) 
įsitikinę, kad pernykštės Direk-

jas. Aš negaliu ir nei vienas

rašeio šėrininkų ir rėmėju, 
per kurį apie jį patį meluoja 
ir šmeižia.

Kiek teko girdėti, visi Phi- 
padelphijos “L.” šėrininkai, 
•kurių čia yra keli desėtkai, ei-j 
i na prieš A. Bimbos taktiką,' 
išskyrus vieną ar kitą, kurie 
grabaliojas anie Bimbos skver
ną. “Laisvė” gaudavo į me
tus apie tūkstantį dolerių fi
nansinės paramos iš philadel- 

. - ... m . 1 phieČiu parengimu, o ko jitra ce nusiimtu po penkinę. Tai Idabar • ft |aJti į,. ti|(6tis šį 
ir bus pakankamai pinigij aP-:toki4 taktiką, naudodama? 
sigynimo arba, geriau sakant,, Vyrai, kur jūsų protas šitaip 
apsimazgojimo fondap. ,^e‘idaryti? Ka gera ir kokia at
liks ubagaut ts tų apšmeižtų ■ eit: jti8 •■Laisvei” yeliiat?’ Ar 
sklokinmkų. ■- ■ • r- - - ■ -

Kuopos valdyba:
Joseph Urbon. 
M. J. Pacevich. 
A. G. Jatužienė.

jūs neperpmtote. kad labai 
: trumpoj ateityj jūs galit labai 
! daug nukentėti ir labai galit
gailėtis. Atitaisyki!

■ klaidas ir užtikrinkite 
i vei” ;

ton sugrąžindami d. Paukštį.
, Jūs gal tą kada darysite, bet 

še-!jau ^a^ būti pervėlu. Aš ne- 
’; pranašauju jiieko blogo “Lais

vei,” bet kaipo patyręs spaus- 
tuvęs darbininkas, aš gerai

Kada Bus Galas Šmeižtams 
ir Melams?

Triukšmingasis “Laisvės 
rininku suvažiavimas jau pra
ėjo. Dabar kyla klusimas, ai
tas triukšmas jau pasibaigė at
tik dar prasideda? 1___ ....
bartiniu “Laisvėj” telpančių 
raštų, kuriuose be pasigailėti-! 
mo šmeižiama didelė dalis 
“Laisvės” šėrininkų ir be jo
kio pasigailėjimo skleidžiama 
melai prieš juos, būk jie no
gėję užgriebti Laisvę ir išplėš
ti iš po komunistų partijos 
kontrolės, tai galo nesimato. 
Iš kur tas triukšmas atsirado 
arba prasidėjo? Mes gerai ži
nome, kad nieko nėra be tam 
tikros priežasties.

Suvažiavime dalyvavę šėri- 
ninkai savo akimis pamatė ir 
savo ausimis girdėjo, kas bu
vo to triukšmo rengėjai arba, 
da geriau pasakius, kas buvo 
priežasčia ir iš kur tas .triukš
mas išsivystė. To triukšmo ti
kroji močiutė ir gimdytoja yra 
A. Bimba, kuomet jis, gal su; 
partijos instrukcijomis, norėjo 
perdaug šeimininkauti ant Gerbiama 
“Laisvės” turto. To triukšmo' t . .• . f 

^rikšto tėvais buvo taipgi ke-l Administracija!
Ii kiti “Laisvės” redakcijos! v ' v.
nariai, kurie buvo kokusininkų | Gavau jūsų pranešimą, kad 
susirinkimo sekretoriai ir net; mano prenumerata jau pasi- 
steitmento autoriai. Bet kuo- baigė už “L.” Taigi ir geraij 
met laike šėrininkų suvažiavi- Prašau sulaikyti man. Aš 
mo jie visi liko numaskuoti ir “Laisvę” mylėjau iki ‘šiol; 
moraliai nubausti, tai pradėjo • šiandien, kada “neklystantis” 
vienas po kitam muštis į krū-1 popiežius A. Bimba pradėjo 
tinesf ir prašyti suvažiavimo bosaut, tai ‘^Laisvė” __
jiems atleisti už jų klaidas, sa ir nustojo laikraščio ver- 
Tą viską žino, matė ir girdėjo tės. IJko tik tokis paprastas 
tik keli šimtai dalyvavę šuva-(agitacijos lapelis.
žiavime šėrininkų, bet aš ma-1 PcUVia VaJ voVar
niau, kad tai to ir užteks, nes 
tikrenybėj ir moraliai juk tai 

^nes laimėjom, kurie ėjom
prieš Bimbos taktiką.

Bet dabar, kuometJše triuk
šmo gimdytojai jaučias gavę 
atleidimą nuo tam tiku03^da
lies savo šalininkų laike Šėri- 

. ninku suvažiavimo, tai jie no
ri pasirodyti nekaltais avinė
liais ir įprieš visuomenę, ir to
kiu būdų jie pradėjo mus,

Pagal da- Pel’matau tą liūdną ir tamsią
pratę darbininkai ir jo rėmė-|torių Tarybos didžiuma ir kal- 
jai pradeda eiti i dvi skirtin-parnasai kokusas pilniausiai sto

jo ir stoja už Komunistų Parti
jos pilną idėjinę kontrolę ant 
“Laisvės.” Viskas, ko jie no
rėjo, tai apsaugoti “Laisvę” nuo 
mirtino finansinio krizio. Drau
go J. Nalivaikos pareiškime 
“Laisvės” No. 31 pasakyta:

“Visas gi kivirčas prasidėjo 
iš to, kad direktoriai nenorėjo 
išduot neapribotas' sumas pini
gų iš ‘Laisvės’ iždo.”

Ar ištiesų tokios sumos pini
gų iš “Laisvės” iždo buvo rei
kalaujamos*? Suvažiavime buvo

laikraščio ateiti, kuomet susi-

gas puses. Ant ko ta atsako
mybė turės pulti?

Už ką dabar tie “biznieriai” 
“Laisvėj” yra atakuojami? 
Mano supratimu, daugelis tų 
biznierių buvo ta gysla, per 
kurią Į “Laisvės” širdį tekė
davo kraujas ir palaikydavo 
jos gyvybę. Kur jūsų protas, 
kad jie norėjo užgriebti tokį 
vargingą biznį “Laisvės,” ku
rio be pašalpos negalima iš
laikyti, o jie turi savo bučer- 
nes ar pekarnes ir jų biznis 
nereikalauja pašalpos, bet jie 
da šelpdavo ir “Laisvę?” Taiaa seipoavo ir juaisvę 1 tai ... - . ; .,
kodėl įuos dabar tąip niekina- kad begyj peieitų me

tų pabaigos ir šių metų pra
džios visus reikalavimus sudė
jus į krūvą susidaro apie 
$9,000, to tarpe žydų komunis
tiniam “Fręiheit’ųi” vienu sy
kiu reikalauta $3,000. Admini
stratorius drg, Buknys suvažia
vime buvo užklaustas apie tų 
reikalavimų teisingumą, ir jis 
veik pripažįstančiai atsakė, kad 
“su savim neturiu surašo.” O 
philadelphietis šimanskas iškė
lė, kad drg. Buknys tatai yra 
išdėstęs philadelphiečių susirin
kime, ir pastarasis ant to nu
tylėjo. Drg. • Nalivaika išduo
damas raportą pažymėjo, kad, 
nesenai buvo pareikalauta be 
direktorių žinios užstatyt ^Lais
vės” narną už vieną suareštuo
tą deportavimui draugą c.hMe- 
tį. Brt nme bendroves pimii-z

te? Kur jūsų logfka?
S. Vaitkus.

liko sali

Reikia priminti, kad vakar, 
tai yra vasario 22, įvyko A.L. 
D.L.D. 11 kp. susirinkimas, 
kuris tęsėsi nuo 11 vai. ryto 
iki 4 vai. po' pietų, kuriame 
buvo priimta raportas kuopos __ _____  ___ _
delegwtb iš “LaijiYfe0 tam pnripriešhrūS
Šėr. sttvfcžiavimo, kur brrv© 
balsuota UŽ raportą 27 balo 
o priėfe—t fjal. .frtm pačiam 
fliririntfme Šuvo įnešta 
ti “L.” šėrininkų pasidavimą 
po komunistę vadovybe .(aš

aut greMQ sušauktas direkto
rių pasitarimas, ir ją didžiuma

gi kitą dalį lai sukelia kitos par-

puikiau-

J. Kuodis.
Subata, Vasario 14, 1931..

sakysime, 
Chicago j, 

Pittsburghe, Cincinnati ar Cle- 
velande, jis atveš jus tiesiog 
i laivu “Bremen” arba “Euro
pa” prieplaukas Brooklyne, 
Bay Ridge. Po to seWtoa- 
gi ir patogi kelionė iki Bre- 
merhveno prieplaukos anapus 
vandenyno; čia gi sėdus «Į 
traukinį, būsite atvežti, kur 
važiuojate, be jokių neparan
kumų. Vis tai ekspresinis 
patarnavimas, apie kurį nega

DRAUGE:
Viršuj paduotąjį pasiaiškini

mą įteikiau Bimbai subatoj, bet 
iki utarninko vakaro jis nieko 
jvpie jį neatsakė. Suprantama, 
“Laisvėn” jo nedės. Aš to ir 
nesitikėjau. Todėl jį . dabar 
siunčiu jums, kad žinotumėt, 
kuo remdamiesi “L.’*’ spaustu- įima būtų buvę nei svajoti de- 

sėtkas metų atgal.
Lloyd turi padaręs sutarti 

{su Pennsylvania Gelžkelio 
{Kompanija, kuri taip sutvar-1 
ko. kad keliauninkas negali i 
apsilenkti su savo laivu. Gar-| 
laiviai laukia pribūnaal eks-! 
presmių traukinių su pasazy-i 
riais iš tolimųjų . vakarų, vi-, 
durvakarių ir kitų, vietų. Pa-j 
našiai yra susitvarkyta ir su 
gelžkeliais. Europoj, kurie lau
kia keliauninkų, paimt juos iš
ėjusius iš laivo ir pristatyt, kur 
reikia.

Tatai padaroma šitaip. Spe- 
—užtenka begėdiškumo! cialiai vagonai būna prikabin-

Jie dabar didžiuojasi, laimė- smarkiausių ekspresi-
jimu suvažiavime. Bet tą “lai
mėjimą” jie atsiekė tiktai ačiū 
tam, kad kokuso vadai slaptai 
pasidavė, kuomet Amtevis pa
grūmojo išmetimu iš Partijos, ir 
tuomi sudemoralizavo opoziciją, 
kuri sudarė didelę didžiumą. Fj

vės darbininkai rėmė kokusą.
Dabar, po suvažiavimo, be jo- ’ 

kio saiko liejamos pamazgos j 
ant kokusininkų ; tačiaus pasta- j 
riesiems pasiaiškint neduoda— 
jiems “L.” ir “Vilnies” špaltos 
uždarytos. Patį kokuso pagrin
dą Limbiniai arba užtyli arba 
užginčija; jie primeta jam tik 
norą išplėšt “L.” iš po Komu
nistų Partijos vadovybės, kas 
yra grynas melas. Lengva 
Limbiniams argumentuot, kuo
met oponentams burna užčiaup
ta ! šitokiam atsitikime nerei-• 
kia nei teisingumo, nei išminties | 
—užtenka begėdiškumo!

nių traukinių, delei paranku- 
mo Lloyd’o pasažyriams vieto
se, iš kur jie keliauja. New 
Yorke iš Pennsylvanijos stoties 

J tie vagonai būna atskiriami ir 
jais pasažyriai nuvežami sta-| 
ciai -į Brooklyno prieplauką, l 
Bay Ridge. Pavyzdžiui, jūs!

> vai. rytą 
•jis ateina į Penn- 

r Yorke

j z C tO < t Aj j lieti 11 Lt V V 111J 
-į Brooklyno pinepl.

____ Ridge. Pavvzclziui 
šėrininkų ir atstovų suvažiavi-1 įsėdate į traukinį 8 
me buvo 284. Už bimbinį sura- Pittsburghe—jis atei 
šą (kitų kandidatų nominuot, sylvanijos stotį New 
kaip ištiktųjų turėjo būt, neda- 8 :20 vai. tą patį vakarą, kada 
ve) balsavo 136. Gi balsavu
sių prieš ir susilaikiusių buvo 
148, arba 14 balsų daugiau. O 
jeigu dar skaitytis su faktu, 
kad opozicijos vadams pasida
vus daugelis ir opozicininkų 
(kaip dabar ir bimbiniai pripa
žįsta) balsavo už tą surašą, 
nors paskui daugelis jų prisipa
žino padarę klaidą ir vistiek 
savo širdyj pasiliko opozicijoj, 
tai suvažiavime bimbinių galėjo 
būt ne daugiau 10.0,' jei ne ma-j 
žiau. ■ i

Tai ve kokis jų “laimėjimas.” j 
Ir to. “laimėjimo” nusigandę jie 
dabar taip sielojasi. Uždarę 
burną savo oponentams, melų 
pagelba per spaudą ir siuntinė
jimu tam tikslui agitatorių į į 
kolonijas jie varo savo pragaiš-1 
tingą darbą, stengdamiesi už- ’ 
karti lietuvių darbininkų judė
jimui savo diktatūrą nežiūrint 
kokia kaina.

Skaudžiai nusivylė tie drau
gai, kurie manė, kad po pasida
vimo suvažiavime visgi bus 
stengiamasi apeiti šį susirėmi
mą, taikiai, kad išvengus dide
lių ntfifttartių lietavių darkinin- 
ką JaTOIarct Šis himbimo 
parimojimas primena 19Ž2 mė
tas. e Tada Jis nusfspjovS ant 
Komunistų Internacionalo ya- 
Warky*mo ir Vare savo 'pragaiš
tingą darba gana ilgai, iki

išplauks laivas. Specialių va
gonų traukinys iš Pennsylva
nijos stoties veža tiesiai į 
Brooklyno prieplauką. Nėra 
jums jokio rūpesčio apie ba
gažą, nei apie važinėjimus ta- 
xi-automobiliais, nei apie pa
vėlavimą, arba praleidimą jū
sų laivo. Iš Amerikos tiesiogi
niu keliu Europon į tą vietą, 
kur važiuojate—tai visai nau
jos rūšies patarnavimas, kurį 
teikia North German Lloyd lai- 

| vų linija.

Lietuves Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Drifcavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

BALSAS
Dunda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo- 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metalas • • • •. • $1-50 
Š0iąmij menesiams . . .80 
Rjtviėnio num. kąjna . .05

Adrėsas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr.» Memelsir, 26, “Balfeb0 Redak
cija, Max LaMntfš. Germany. 
* • i

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti *«• casiniu zutomobilin; dalinas į tris daliai

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planai 
kaip surnsti sugedimus; kaip Išardžius to- 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną rtu- 
dentų praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai relkalm- 
giauaia prie dabartinių automobilių.

8. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu iota- 
siu. . ' m.,
Pabaigt mūsų mokyklos kursą, turite pilną ' 

j'ogą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
n;echnniko arba Šoferio. Garantuojama ma
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuvi!- 
kai ir | angliškai. Kaina prlinanm viaieaaa.

Mokytojum yra žymuo ekspertas L. T1KNIAVICIUS. Lekcijos dienomis ir vakaraia. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokykla. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldicniais nuo 10 iki <2 P. M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Arenus Kampa* J4tU Stieet Nev York, N. T

40

:•

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyt) 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 pareiškę, jog pilnai 

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišką Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

A. LUTVINAS '
i Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėri
mų, ypač, kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
Mlunmp j vai i as, 
laipgr ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, ąporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

Lu twi n’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestu lietu- 
viajns ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laįsniuptos 
Real Estate—spiria
mu i ir pardavimai 
namų ir y zfcmių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas ptfetankrTB.

LUTVINzVS

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3-1045
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DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lakes St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 2-7964

Lytiški Susinėsimai
Per Mėnesines

Gerb. gydytojau, ir aš
Jums statau viena kiausi- t ..... ,
ma, gal ir man galesite at-,lt0 Padidėja moteriai lytinis 
sakyti per “Laisvę,” už ka Pasitenkinimas pirmiau bu- 
tnvin " ves gana menkas. Žinoma,

* • .-. . yra ir kitoniškų tam prie-
i ?1., riLe_'1 meiliu, bet tai jau neįeina įlytiški susinėsimai laike me- Jūgu klausimo į.ibas. 
nešimų, ir kokią bledį tatai, 
padaro moteriai? ;

Labai lauksiu. Jūsų atsa-J 
kymo mūsų dienrašty “Lais-i 
vėj” ir prašau atsakyt, kaip ■ 
greit Jums laikas leidžia

kinti ir lytiniais susineši- 
mais. Jeigu tokie susineši- 
mai pakartojama paeiliui 
per keletą mėnesinių, tai iš

• Atsakymas.—
Ne, Drauge, nėra pavo

jinga lytiškai susinešti laike 
; mėnesinių, ir jokios blėdies 
iš to nepasidaro nei mote
riai nei vyrui. Da daugiau, 
yra Maug tokių nuotikių, 
kur lytiniai susinėsimai yra 
naudingi ir patartini mote
riai turėti kaip tik per mė- 

. nesines.* Taip dažniausia 
esti, kuopiet moteries lytinis 
jausmas ir lytinis pasitenki-

Esant Sirijoj tokiai padė
čiai, visoj šaly neramumas vis 
didėja ir didėja. Todėl Fran
cijos valdžia stengiasi visų 
tautinių orgąnizacijų lyderius 
pasigauti ir juos išnaudoti ko
vai prieš revoliucinį judėjimą. 
Ir tas darbas jai sekasi, nes 
tautinių organizacijų lyderiai 
parsidavė Francijos imperia
listams. Tautinės partijos veik 
galutinai pakrikdytos. Bet už
tai darbininkų ir biednųjų val
stiečių judėjimas auga, jų jėr 
gos didėja. Ypatingai dabar 
pradeda bruzdėti valstiečiai, 
kuriuos FTancijos valdžia ap
krovė dideliausiais mokesčiais.

Miestuose kyla nuolatiniai 
streikai. Pastaruoju laiku bu
vo streikai verpimo ir audimo 
pramonėj, streikavo dokų dar
bininkai, streikavo statybos 
darbininkai ir kiti.

Valstiečiai irgi neatsilieka 
nuo miestų darbininkų. Jie 

mažės- nuolatos užpuldinėja Franci- 
. Atsisa- 

mokčsčius, 
pgi atsisako paskolų įstai

goms mokėti nuošimčius. Vie- 
apje kurią tomis būna net ir tokių atsi- 
j, , randasi tikimų, kad valstiečiai susior- 

- - ■ ganizuoja ir iš dvarų išveja
Ir štai, kuomet visame pašau- dvarponius. Francijos valdžia, 
lyje, išskyrus Sovietų Sąjungą, negalėdama numalšinti tokių 
pradėjo siausti ekonominis sukilimų, daugelyje vietų pa- 
krizis, jis apėmė ir Siriją. T 
štai ką mes ten matome. Fran
cūzų įstaigos bei įvairios įmo-

Nerasime nei vieąą
nę valstybėlę, kuri > ska itytus!: jos valdžios atstovus. 
neprigulmiĄgą pilnoj to žo-,ko mokėti valdžiai 
džio prasmėj'. Visas mažas 'tai 
valstybėles “globoja” didžio
sios šalys. Sirija, ; 
mes čia kalbėsime, , ;
Francijos imperialistų globoje.'

L*'skelbia karo stovį.
žinoma, juo labiau auga 

— t tt t '• darbininkų ir biednųjų valstie- 
nės, kad ir krizio laiku, daro revoliucinis judėjimas, tuo 
dideliausius pelnus, tuo pačiu. labiau siunta reakcija. Todėl 
sykiu_ vietos gyventojų įvairios Sirijoj kalėjimai kimšte pri- 

jausniciti ir lytinis į įmonės viena po kitai bankrū-1 Jrimšti politinių prasikaltėlių.!
nimas yra menkas, kuomet jl!° reakeij,a dau«ia» »iun:mnknms npsvmhn hutu, kariu-.,, įu0. smarkiau darbuojasi 

Sirijos Komunistų Partija. Ji 
varo darbą, kad nuvertus ne 
tik Francijos imperialistų glo
bą, bet kad sukriušinus ir “sa
vųjų” kapitalistų galią ir Į- 
steigus darbininkų ir biednųjų 
valstiečiu valdžia. Ir anks
čiau ar vėliau Komunistų Par
tijos tikslas bus atsiektas.

Švenčioniškis.

moteris yra, taip sakyt, šal
ta ir nesusijaudina, negau
na atatinkamo jausmo—or
gazmo laike paprasto lyti
nio susinėsimo.

Ne kiekvienai “šaltai” 
moteriai lytiški per mėnesi
nes susinėsimai padeda at
gauti reikiamą jausmą, bet 
vis tiek padeda žymiai ne-

įmonės viena po kitai bankrū- i kimšti politinių prasikaltėlių. !*’------ ------- n.,..u: - - . .. .
ninkams, nesvarbu būtų, kad]ta, 
Sirijoj subankrūtinimas tauti-’ 
nių įmonių neatsilieptų darbi-!
ninkams. Juk mes gerai ži-' 
nome, kad kaip “savi,” taip' 
ir “svetimi,” lygiai darbiniu-] 
kus išnaudoja. Bet mes ma-j 
tome, kad bankrūtijant ir už-j 
sidarinėjant “savoms” įmo-l 
nėms, Sirijoj bedarbių skaičius 
vis didinasi ir didinasi, o Fran- 
cijos “globėjai,” kaip darbi
ninkus, taip ir valstiečius, vis 

. Iš

PRANEŠIMAS
A.L.D.L.D. IX Apskričio ir L.D.S. 

A. VI Rajono komitetų posėdis įvyks 
4 <1. kovo, 7 vai. vakare, Darbinin
kų Kambariuose, Shenandoah, Pa. 
Pasistengkite visi abiejų komitetų 
nariai dalyvauti nes paskutinių die
nų įvykiai reikalauja rimto ir nuo
seklaus apkalbėjimo. .

Komiteto Narys.
(51-52)

-------------------------
CLIFFSIDE, N. J. \

Lietuvių Darbininkų ! Susivienijimo 
kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoj, 4 d. kovo, 8-tąj vai. vakare, 
Mažeikos salėje, 185 Jersey Ave.

Tai bus svarbus susirinkimą^ ku
riame privalot dalyvauti visi kuopoj 
nariai. čia bus svarstoma daug j 
svarbių kuopos bei orgajnizacijos rei- ; 
kalų ir bus išduota raportas apie! 
skaičių prisirašiusių naujų narių. lai
ke kuopos vajaus.

Su šiuomi susirinkinju užsibaigia 
kuopos vajus. Reiškia,! kurie prisi
rašys į kuopą iki šio! susirinkimo 
(4 d. kovo), tie visi bus priimami 
be įstojimo mokesčių.

Tąd pasinaudokite šiį. proga, nes 
po šio susirinkimo visi , nauji nariai 
prisirašanti j kuopą, turės mokėti ir 
įstojimo mokesčius. . ■

Komitetas. 
į (51-52) 

NEWARK, N: J.
L. D. S. 8 kuopos susirinkimas bus 

ketvirtadienį, 5 kovo (March), Lie
tuvių Svetainėj, 180 .New York Avė., 
8 vai. vakaro. Draugai ir draugės, 
malonėkit visi atsilankyti, nes turi
me svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
išgirsit raportą iš mūsų pirmo pa
rengimo, kuris įvyko sausio • 31 d. 
Kurie esate paėmę platinti tikietus, [ 
būtinai atneškit į šį susirinkimą. At
siveskit ir naujų narių. Kuopęs na- ' 
rys P. K. ’ 50-51

PITTSBURGH, PAmažam jų skaičiui. Matot, labiau ir labiau spaudžia, 
prieš pat mėnesines;per mė- priežasties subankrūtijimo 
nesines ir tuoj po mėnesi-i “savų” įmonių, Sirijoj tapo iš- 
nių, per keletą-dienu gimtu-ij?esta darbv? vnį dvidesim- 
ve, ovalai, makštis (gimdo- jj^urje dirba francūzų įmonėj 
masis kanalas) ir kitos ly-jge, tai gauna ne daugiau, kaili 
tįes organii dalys esti veik-!250 frankų (apie 9 dolerius) 
lesnės, daugiau gauna krati-ii’mėnesį ir dirba nuo 9 iki 14 
jo, daugiau šilumos ir jau- lyaląndų į dieną. Moterys ir 
L.y_ Ur+j-zGo; J Jaunuoliai, atlikdami tą patį

darbą, kaip ir vyrai, negauna 
nei pusės tos algos, kokią

Veikia
orgahizaci- 
jau ištikrų-

tresųi'teda esti lytiniai nėr-j 
vai. Lengviau ir greičiau 
tada moteris gali pasiten- gauna vyrai.

"LAISVE”
46 Ten Eyck Street • Brooklyn, N. Y.

Dailės Ratelis
Mūsų jaunuolių 

ja, Dailės Ratelis, 
jų pradėjo rengtis prie to juo
kų vakaro, apie kurį jau vie
ną kartą buvo minėta. Komi
sija gauti svetainę dar nera
portavo, bet kaip šis rašinėlis 
spaudoje pasirodys, tai jau 

■ bus žinoma ir svetainė. Per- 
• eitą nedėlios vakarą pas drau- 
Igę Marijoną Česniūtę, Dailės 
i Ratelio Chųro vedėją, didžiu-

DETROIT, MICH.
D. S. A. 17 kuopos susirinki- 

bus trečiadienį, 4 kovo (March),
L. 

nias 
Draugijų Svetainėj, 4637 W. Vernor 
Highway, 
narės 
aptarti.

7:30 vai. vakare. Visos 
ateikit, yra -svarbių reikalų 

Sekr. K. Gatauskiene.
‘ 50-51

SO. BOSTON, mass:
Lietuvių Darbininkui Susivienijimo 

susirinkimas bus ketvirtadienį, kovo ’ 
(March) 5 d., po num. 376 West | 
Broadway, 7:30 vai. vakare. Visi i 
nariai ateikit laiku, turime svarbių ; 
reikalų aptarti. Atsiveskit ir naujų j 
narių. Komitetas. 50-51

GYVYBĖ į 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

Per virš 20,0 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių 6rganų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse^/ Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekyieno- 
je dėžutėje.

COLLECTED WORKS OF

t**>»-*.

O—i rxp.
kiūtė.

NEW
AT ONE-HALF PRICE

Everything contained in the original edition 
Issued by International Publishers

SIX BOQKS NOW PUBLISHED
Usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

50

A

© buvo susirinkę pasiskirti po i 
dalelę programos ir pradėti i 

lavintis. , |
Apart kitu, buvo L. Paulio-!

-...... Jinai yra gerai Pitts-
burgho lietuvių žinoma. Aš 
esu matęs ją daugiau juokų 
darant ir komiškų dainų’ dai-j 
nuojant, negu pati Vanagaitį. I 
Jinai “specializuojasi” juokam^ 
ir kuomet pasirodys ant estra-’ 
dos tame vakare, tai publika’ 
nenorės ją paleisti. Kaip gir-į 
dėjau, dalyvaus programoj 
ir Adelė Jensevičiūtė; jūs ją' 
žinot, ta “guminė mergaitė,” i 
maža, bet kad išsiraitys ak-; 
robatiškai, tai net smagu da-/ 
rosi žiūrėti.

žinoma, chorą reikėjo dėti 
pirmoj vietoj. Jis tai tikrai 
patenkins visus. Dainuos to-! 
kias populiariškas dainas] 

| kaip: “Laukai Nearti,” “Pa-!
silsėti Dar Nelaikąs,” “Malonu 
Mums Matyti,” “Darban Sto
kim.” Nereikia pamiršti Ra
telio himną, kuris p-nui Vir
bickui’taip patiko, kad jis su
šuko: “Valio Ratelis!” Tai 
daina, su kurios muzika jūs, 
svyruosite’. Parašyta pačių! 
narių Dailės Ratelio. Nerei- 

Ikia pamiršti nė “Nesiprie- 
įšink!” vieno akto komedija, 
kuri bus suvdidinta.

Aktoriai susirenka du syk 
į savaitę ir visi su didžiausiu 
ūpu praktikuojasi. Marijona 
Urmoniūtė, viena iš geriausių 
režisierių tarp lietuvių Pitts- 
burge, jį diriguoja. Aktoriai 
yra: Ona Mikioniūtė, Matilda 
Dovidiūtė, Frank Ramanaus
kas, Silvestras čėsnas, Stanis 
Mekonis ir Rožė štaroliūtė. 
Visi jauni ir jie pradeda veik
ti darbininkų tąrpe. Visi ijies 
turime jierp padėti. Kaip ? 
Ogi ateit į tą vakarą.

Dailės Ratelio Garsintojas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR SKAITYKITE!

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenes Sąlygos; žemes ūkis; Pramone';
1 Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo

žai ir Perspektyvos.
Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų ,

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE a. BIMBA

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

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

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškjaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu .jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del ^kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 

i . jsyejkatąi įr kiek jis; ir kada gerp^dąro. f
Kny£a apdaryta gėruose' audinio apdaruose su visu prisiuntimu tiktai

• $1.00. Siųskite * užsakymus sekančiai—

Paraše V. Kapsukas
Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
m^tų revoliucijos lajkų iki šių dienų darbininkių veir 
kimo; Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose-*—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks-

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.LIETUVIS GRAB0R1US
Norintieji ire-

patar-

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

Apysakų
riauftio

n a vi m o ir už

ž e tu ą kainą.

nuliūdimo

landiei- šauki-

t«» p».a: _

162 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Rezidencija: 13 West 3rd Street 
Tel.: So. Boston 0304-W Į

T

Bell Phone, Poplar 7545

G RABORI US- UNDERTAKER
.Išbalzamuoja ir laidpja numirusius ant 
visokių kajiinių. Norintieji geresnio pa?, 
tarnavimo ir už žemų kainų nuliūdimo 
valandoje šaukitės zt>as mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiosef vietose iv už žemų kainą......

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

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

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

Knyga iš 510 Puslapių , 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

1023 Mt Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

t
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* ATSAKYMAS IR PAAIŠKINIMAS DELEI UŽSIPUOLIMU I 
ANT “L” SUVAŽIAVIMO

CLEVELAND, OHIO .Z, ........ . —■ 

KLAIDOS ATITAISYMAS

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Nacionalistinis Šovinizmas

Ką daugiau Kuodis primeta 
Komunistų Partijai? O gi pra
šymą išimt ant parankos revo
liucionierių ’chinietį d. Li. Tai 
irgi baisus prasižengimas! Ii' 
Čia, betgi, Kuodis neapsieina be 
apsilenkime su teisybe. Išva
doj pas jį susidaro, būk Parti
ja reikalavus net $3,Q00! Bet 
nieko panašaus nebuvo. Jokių 
pinigų partija neprašė. Čia ne 
pinigų buvo klausimas. Ėjo da
lykas apie išėmimą parankon

< revoliucionieriaus, štai kodėl Į 
partijos centralinio komiteto 
atstovas (o ne Bimba) pasakė: 
“Draugai, Ąa ne pinigų klausi- 

a mas. čia Veikia nuosavybės 
išėmimui to' draugo. Partija 
prašo jus, kad jūs tą padarytu
mėte, nes jūs galite. Jeigu mes 
neisime pas jus, tai juk pas 
priešus mes negalime eiti.”

Ir gėdą mūsų visam judėji
mui padarė tie, kurie atsisakė 
draugą Lį išimti iš kalėjimo. Jį 
išėmė kitos darbininkiškos įstai-i 
gos. O mes pasirodėme nacio-! 
nalistiniais šovinistais. Partija f 
puikiai žino, kad tūlas laikas at-; 
gal mes išleidom net $18,000 ; 
ant vieno buvusio vado lietuvio■ 
(kuris dabar griauna mūsų ju-Į 
dėjimą), idant jį išgelbėti iš i 
kalėjimo (kuriam gal grūmojo 
keli mėnesiai), kuomet šiandien 
Mes galime, bet atsisakome pa-; 
rodyt savo tikrą nuoširdumą, j 
savo tarptautiškumą, kaipo ko-! 
munistai, kaipo kovotojai, kai-, 
po revoliucionieriai! Visa eile 
draugų, kurie stojo prieš • išė
mimą d. Li, pamatė savo baisią 
klaidą ir dabar gailisi tai da
rę. Bet tik sklokos vadai tęsia 
toliau savo nelemtą kampaniją 
prieš partiją tuo klausimu.

Kalba Neteisybę

Kuodis nežino, ką kalba, kuo
met jis sako, kad drg. Tauras 
yra “Centro Biuro narys.” Drg. 
Tauras nebuvo ir nėVa Centro j 

-Biuro narys. Kuodis taip “tei
singas,” jog nematė reikalo pa
klausti patį Taurą ir sužinoti 
teisybę.

Kuodis savo laiške prie pa- i 
reiškimo iškraipo faktus apie Į 
suvažiavimą. Jis bando įkal-j 
bet, kad didžiuma buvo prieš > 
Komunistų Partijos surašą. Gi Į 
faktas yra, kad už komunistų I 
surašą balsavo 136, o prieš 60. i 
Daugiau kaip dviejų trečdalių 
didžiuma direktoriai tapo 
rinkti.

Kuodis susilaikiusius 
balsavimo vaikiškai
sklokai. Tai yra apšmeižimas' 
tų šėrininkų.

Kodėl Balsuota už Surašus

Pagaliaus surašą balsavimo 
plausimas. Dabar jie kelia lef- • 
mą delei to, kad buvo balsuoja-; 
ma už surašąs, o ne pavieniai.i 
Bet kas prie to privedė? Ogi; 
nelemta skloka. Jie slaptai su-! 
sirinko ir išrinko savo direkto-! 
rius, kuriuos norėjo organizuo-Į 
tai ateiti suvažiaviman ir pra
varyti. Skioka sudarė “sleitą” Į 
vasario 1 d., o komunistai va
sario 7 d. Vadinasi, sklokos 
vadai, turėdami savo surašą ir J 
nusitarę balsuoti už savo surašą Į 
kaip vienas žmogus, norėjo ap- j 
gauti komunistus, juos padai i-: 
nant. Bet jiems neišdegė. Jei
gu buvo surašai, tai už surašus 

4ir turėjo būt balsuojama.
Jeigu jie taip norėjo balsuo

ti pavieniai, tai kodėl sklokos j 
“spoksmenas” Butkus savo su-! 
rašo neištraukė? Butkus kalbė
jo pirma balsavimd. Jis apga- i 
yo pirmininką ir Komunistų' 
Partiją. Jis pranešė pirminiu-! 
kui, kad jis nori pasakyti vi- ( 
siems sklokos šalininkams, kad 
jie balsuotų už Komunistų Par-' 
tijos surašą ir kad opozicijos' 
tampa ištrauktas. Pirmininkas' 
pranešė d. Bimbai,, su kokiais!

> tikslais Butkus nori gauti bal-Į 
są, ir klausė, kas daryt, duot Į 
jam balsą, ar ne. (Diskusijos j 
buvo jau uždarytos). Drg. Bim-' 
ba, dar pilnai nežinodamas, 
kaip toli Butkus yra nuėjęs 
veidmainiavime, sutiko su pir
mininku, kad “del labo vieny
bės” ir “pataisymo konvenci
jos ūpo,” Butkui reikia duot

iš

Drg. Ruthenbergo Mirties 
Paminėjimas

Kovo 2 d., 8 vak vakare, 
Slovėnų Auditorijoj, xį413 St. 
___ įvyks draugo Ru
thenbergo mirties paminėjimo 
masinis parengimas. Karkų su 
mūsų draugo mirties paminėji
mu, bus ir Komunistų Interna
cionalo 12 metų paminėjimas.

Jungtinių Valstijų darbinin
kų klasė negali pamiršti drau- 

kgą Ruthenbergą, kaipo vieną 
Ir tik šitaip iš žymiausių jos vadų. Jisai 

buvo suardyti. | buvo kovotoju prieš imperia
listinį karą ir budavotoju Am
erikos Komunistų Partijos,. 
Draugas Ruthenbergas mirė 2 
d. kovo, 1927 metais.

Visi Cleveland© darbiniu-

Įkalbėti. Na, jis ir kalbėjo. Iš-Į 
* dergė, išpurvino, kriminališkai:

apšmeižė Komunistų Partiją ir C|aįr Avė 
nuėjęs atsisėdo. Sklokos sura
šo neištraukė. Vadinasi, parti
jai buvo duota suprasti, kad 
kokusas tebesilaiko organizuo
tai ir kad organizuotai jis bal
suos už savo slaptam susirinki
me pastatytus žmones, štai ko
dėl buvo balsuojama už surašą, 
o ne pavieniai.
kokuso planai buvo suardyti. 
Pasirodė, kad partija žino, kaip 
orientuotis, kuomet eina kova 
su organizuota opozicija. Dar
bininkai irgi pamatė sklokos 
tikrus tikslus, kuomet Butkus, 
išdrožė provokatorišką spyčių, j kai, eikite į draugo Ruthenber- 
ir todėl didelė didžiuma baisa- * -----
vo už Komunistų Partijos su
rašą.

Mes šaukiame visus darbinin
kus, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu buvo suvedžioti ir įtrauk-’kų klasės organizacijas.

go mirties paminėjimo mitin
gą. Demonstruokite prieš ba
davimą. D e m o n s t r nokite 
prieš imperialistinį karą. Ap
ginkite savo teises ir darbinin- 

Te- 
ti į skloką, atsisakyti nuo jų ir’ gyvuoja • 1(2 metų Komunistų 
vėl iš širdies remti “Laisvę” ir Internacionalo sukaktuvės'.' 
Komunistų Partiją. ' L. K. Frakcija.

Pirma Nugirdė, o Paskui 
Norėjo Nužudyti

ŠILALIS.— Čionai Račin-jN 
skio darže buvo rasta pus
gyvė sušalusi Mar. Brinkie- 
nč, Zobelijos kaimo, Šila
lės valse. Ją prigirdę ir • į 
minėtą vietą nuvedę jos kai
mynai, Vasiliauskas Kazys 
ir Zemliauskas Antanas. I 
Nukentėjusią su gydytojo 
pagalba pasisekė atgaivinti. 
Ji nurodė, kad ją norėjo nu
žudyti.

Paaiškėjo, kad V. Vaši-i 
liauskas ir A. Zemliauskas! 
įviliojo ją į traktyrių, kaip 
savo kaimynę ir gerą pažįs
tamą, davė išgerti degtinės, 
o vėliau, prievarta laikyda
mi, nugirdė ir nuvedė j mi
nėta darža smarkiai šalau t. 

I V c-
Apie valandą laiko ją ten 
voliojo ir glamžė sniege, 
kad sušaltu 
tot dusliu balsu, ji buvo pa-. _ 

Įstebėta- praeivių piliečiu.,

L.D.S.A. 42-ros kuopos re- 
įzoliucijoj “Laisvės” šėrininkų 
’suvažiavimo klausime, tilpu- 
| šioj “Laisvės” No. 48, pada
ryta klaida dviejose pavardė- 
se pasirašiusiųjų draugių 
rezoliucija. Vietoj rast. 
Pekželienė, turėjo įžūt O. 
kelionė. Vietoj ižd. A. 
džiumienė, turėjo būt A.

i džiūnienė.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

TRIJŲ VEIKSMŲ

po

Pe-
Di-
Di-

liūtimi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesija.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas •

DR. H. MENDLOWITZ

nuo 
priskaito

KANE’S CORN PLASTER♦
VISIŠKAI IŠIMA K.ORNUS 'IR 

SUKIBTSJIMUa
W Kaina 25c
/ r.Ww w Dėžutę

j A t s i ų skite 25c
ši 'v/ A stampomis ar pį-
g// Jįjį} nigais.

Jr Si f akcija ga- 
rantuota arba 
sugrąžinama pi- 

, nigai, jei nepagelbės.
glamžė _ sniege, kane products co.

Pradėjus Vai-, 8630-98th St., Woodhaven, N. Y.

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

tow

— ... — — —-------------------- --------------------------— -- --------- -- ----------- -------- --------------------------- - ................ . . .. . ... ----------- I -

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

■IR BALZAMUOTOJAS
. Laisniuotas New Jersey 
ir Pennsylvanijos valstijose

Užtikrinu, kad man* 
bus atatinkamįauaifts 
kainą. N.ųMMUn*

kreiptis prie

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA. *

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

&.......................
OIIIQIIISIIIQIIiHUldllE

MELODRAMA

Rengia Maspetho Lyros

949 Willoughby Ave.,
PRADŽIA 3:30 VALANDĄ PO 

ŠOKIAMS GRU

SUVAIDINS LYROS CHORAS

či.asis Apskrity

Brooklyn, N. Y.

iiiaiiimii IIIQIIIQIIICIl

H VISŲ DOMES! AR ŽINAI? 
kadAMERICAN CLOTHING CO.

J. YURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

PO LOŠIMUI ŠOKIAI
Eš P. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ

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

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y

IllSllt IIISIII

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ajoteriką pagersėja«u«

yra tai kanuole prie! kitą arnži- (A 
ną žmogaus priešą—vidurių už- V 
kietėjimą—kuris žmogui paganai- jokių 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baks; 
25 centai už skrynutę. žino

Urban’s Coll Powers
ILTEL1US NUO ŠALČIO)

. Šalčių nebijo. Už 75c už 
t apsiginkluok nuo savo am- 
priešo!

zF: URBONAS, Aptiekorius
“■ 151 Metropolitan Avė.

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

6102 Grand Avenue 
(Kamm Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Lyros Choras iš /Maspeth, N.

GERBIAMIEJI: Vėl smagi naujiena Brook- 
•lyno ir Apielinkes Lietuviams. Vėl turėsite 
progą matyti puikią operetę. “Nebaigta Kova” 
tai yra puiki trijų veiksmų melodrama, kurią 
parašė Senils Vincas. Muziką dainomis sutaisė 
E. Retikeyiciutė., Operetė “Nebaigta Kova” 
vaizduoja laikotarpį 1905-6 metų revoliucijos 
Lietuvoj, čia matysite, kaip Lietuvos žmones, 
ypač jaunimą persekiodavo Rusijos Caro šni
pai ir policija. Šioj operetėj yra daug komikos 
—juoko ir daug labai gražių dainų kaip solis
tams, taip ir chorui, žodžiu sakant, yra pui
ki operetė ir pritaikinta prie’ Lietuvių gyveni
mo. Kurie ją kritikuoja, tai nesupranta šio

veikalo prasmės. Taigi būkite veikalo persta
tyme. Mes užtikriname, kad visi būsite pilnai 
patenkinti. Šią operetę išleido L.P.M.S. 3-čias 
apskritys savo lėšomis ir jos išleidimas pusėti
nai daug/kainavo, taipgi šis pirmas operetės 
perstatymas ir yra rengiamas Apskričio nau
dai, kad padengus, nors dalį lėšų.

Taigi visų šios apielinkes ir Brooklyno Lie
tuvių pareiga yra ateiti ant šio parengimo ir 
tuomi atlikt du naudingu daiktu. Viena, tai 
matysite puikia operetę, o antra paremsite fi
nansiniai L.P.M.S. 3-eia Apskritį, taip pat ir 
Lyros Chorą.

QillQIli

Vardas.

No____
Miesutu.

Street or Avenue
, State—______

MALONŪS RŪKYT
Operetes Režisierius J. Valatka,

ĮŽANGA $1.00 ir 75c YPATAI. ANT ŠOKIŲ 50c.
Visus ( širdingai kviečia Lyros Choras ir L.P.M.S. 3 Apskritys.

' ’ > 4 v: *'

Dirigente E. Retikevičiute

niQiiiaiiioii IQIU gnimwKCiOitlQinCHteinSlb iHaittd7ūcin51jiGiii

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo 
rūmuose nuo senai su pasigėrėjimu JOHN’S 

wCigarus bizniavoja. Taip pat visos švaresnes 
lietuviškos restauracijos Brooklyne ir prakil- 
nesni biznieriai užlaiko JOHN’S po 10c. Visi 

'rSf rankomis padaryti ir po vardu PETRO. z
IhgH i Todėl, Gerbiamieji Draugai, ne tik Brookly- 

ne» ’r kituose miestuose bizniaus užvedi- 
muose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur rei- 
kalaukit viršminčtais vardais Cigarų. Ant pa- 
reikalavimo visur Amerikoje išsiuntinčjam 
per paštą. Adresuokit: A

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
267 DIVISION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
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VIETOS ŽINIOS
Sukniasiuviu Streikui 
Pagelba

Suėmė Du Ryšyj su 
i Žmogžudyste

darbininkai ruošia Advokatas Radeloff ir Sam 
, abu suimti ir padėti 

$J»(),000 belą kiekvienas 
ryšyj su . nužudymu Vivian

puikią pramogą naudai strei- Cohetį, 
kuojančių sukniasiuviu,* kuri P° C 
jvyks kovo 27 d., 8 vai. vak ,
Park Place, 100 gatvė ir Fifth Gordon, moteriškės, katra bū-j 
Ave., Nfew Yorke, 
giosios (brganizacijo 
būdais1 pasirengę paremti 
namąjj streiką.

Jų pažan- tų buvusi pašaukta Į teismą 
•s visokiais ’liudyti apie' policijos, advoka- 

ei-itų ir teisėjų darbelius teisime 
moterų neva už prostituciją.

Aido Choras Dainuos 
Moterų Parengime

A.L.D.L.D, II-ro Apskričio 
i Reikalai

Kovo 8 d., kaip žinome, 
Grand Manor Svetainėje, 
Biooklyne, įvyks moterų dar- kesčių/kaiį7 pere"kartą esu 

~ r~ kalbėjęs, turi būt mūsų dieno- 
/ai Itvarkyj. Nepaisant koki pas 

(mus būtų pasidalinimai vienu j 
ar kitu klausimu, bet organi
zacija turi būt pirmoje vieto- ■ 
je ir ypatiškumai susirinki
muose neturi būt leidžiami. 
Atsižvelgiant Į organizaciją, 

jkaipo apšvietos šaltinį, iš ku
rios turime semti žinojimą, tu
rime pamiršti mažmožius. Tei
sybė, bent kokis pasidalinimas 
mūsų tarpe sukelia suirutę. 
Suirutė padaro žalos mūsų ju

dėjimui. Dalis silpnesnių na- 
1 rių pasilieka nusiminę, aplei
džia judėjimą ir lieka neveik- 

. lūs. Tai nėra geras dalykas, 
Šių metų bazaras Tarptauti- jr turime • išmokti,' kad pasi- 

Darbininkų Apsigynimo į)aįgUS bent kokiam susirinki- 
---- - pirmes- mu^ pasibaigia ypatiški daly- 
Bedarbės p^gėką ir^.^ įr (]arbas varomas pir- 

i matėsi. čia pri-!mVn.
Mes savo Apskritį turime 

palaikyti tokioje augštumoje, 
kokioj jisai buvo per pereitus 

Tačiaus, čia rei-

bininkių masinis mitingas 
prakalbos ir koncertas, 
paminėjimo Tarptautinės Dar-j 
bininkių Dienos parengimas. 
Be gerų kalbėtojų, šitam pa
rengime dainuos ir Aido Cho
ras, vadovaujamas B. šalinai- 
tės. Parengimas prasidės 
vai. po pietų.

Visi ruoškitės!

Tarptautinio Darbininku 
Apsigynimo Bazaro 
Atbalsiai

Kaip su Narių Pasimokei imu ?
Narių pasimokėjimas mo-

lankiusius patenkins. Drau
gai patersoniečiai padarys ge
rą pradžią A.L.D.L.D. U Ap
skričiui. Nuo metinės konfe
rencijos Apskritys jokių įplau
kų. nėra turėjęs, bet darbo yra 
gyva galybė, kuris reikalauja 
išlaidų. Draugai iš Great 
Necko irgi neatsilieka nuo Pa- 
tersono. Jie sutiko suruošti 
išvažiavimą gegužės mėnesį. 
Tad varde Apskričio drau
gams tariu ačiū už paramą ir 
bendrą darbą.

šeštam Apskričinū-^arašy- 
tas laiškutis drg. Laurinavičiui 
reikale vajininkų dovanų. At
sakymo neturiu, bet manau, 
kad Philadelphijos apskritys 
prisidės prie bendro darbo, 
pagelbėdami taip svarbiam 
tikslui. Tuojaus Apskričio 
komiteto posėdis turės Įvykti 
ir visa eilė klausimų reikės 
apsvarstyti, kurie yra susirišę- 
su mūsų judėjimu. Kaip grei
tai tokis posėdis Įvyks, taip 
greitai Apskričio kuopos bus 
informuotos apie tolimesni 
veikimą mūsų ribose.

Sek r. A. Matulevičius.

L.D.S. 13-tos Kuopos 
Susirinkimas

L.D.S. 13-tos kuopos susirin
kimas Įvyks pirmadienį, 2 d. 
kovo (March), 1931. po nu
meriu 118 Van Siclen Avė., 
East New Yorke. Pradžia 8 
valandą vakare. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių dalykų aptari
mui.

Valdyba.

neužmirškit atsivest naujų narių įra
šyt į kuopą. Pasistepgkito susirinkti 
anksčiau, kad “punktuališkioms” na
riams nereikėtų po valandą laukti, 
kaip pas mus pradeda ieit madom 
Valdyba. . “ 49-50

PAJIEŠKAU sesers Magdelenos La- 
kickaites, po vyru Armanavičienės.

Paeina iš Mariampolčs. Meldžiu at
sišaukti arba kas žinote praneškit, 
turiu svarbi] reikalą. U. Lakickaite, 
179 Indiana St., Maplewood, N. J.

IIIOIII maniNESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

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

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

Ju
škaus- 
būsite 
nauja

šian

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

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

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

sampalą.

PAJIEŠKAU apsivedimui gerai at-i 
rodančio ir pasiturinčio vaikino] 

tarpe 30 ir 40 metų.. Vietiniai galiu 
pasimatyti ypatiškai. Atsiliepdami 
laiškais, prisiųskit ir savo paveikslą. 
Daugiau informacijų suteiksiu laiš
ku. S. K., 11351 Nagel Si., Ham
tramck, Mich. 50-56

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

turėtų nors .$2,006 ir norėtų prisi
dėti prie korporatyvio pelningo dar
bo. Meldžiu atsmaukti ir prisiųsti 
savo paveikslą, kurį ant pareikala
vimo gražinsiu. R. B., 820—l.Oth 
St., Waukegan, Ill. 49-54

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GR/XBORIUS 

(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)

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

be

Telephone, Stagg 2-9910LORIMER RESTAURANT
Liehiviy Valgykla

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persi tikrinsit.—Pabandykite t

SAVININKAI MARčIUKAl
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y. (

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS senyvas žmogus, 

kuris' norėtų ant ūkės gyventi ir 
dirbti. Dabar atlyginimas mažesnis, 
o vasarą didesnis. Atsišaukit šiuo 
adresu: Box 144, Schuyler I.ako, N.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką 

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas • 

šiuomi pranešu savo koštu me
nams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
iion St., kamp. 
cey

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

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus {vai
riomis spalvo- 

Atnaujina senus ir krajavus

St -tolis,

mis. _ .
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerąi ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

nio 
buvo menkesnis už pirmes- 
niuosius.
čia aiškiai 
minsiu, kurie ir kaip lietuviai 
darbininkai pasidarbavo ba- 
zarui.

Pinigais per draugą Garba- keletą metų.
J.(kalinga vienybė, bendras dar

bas, gera energija, pasišventi
mas ir konkretis darbas. Be 
konkrečiu darbo, be suvieny
tų spėkų mūsų (darbas nebus 
našus, produktyvis.

Toliaus, nekurios kuopos 
nėra pasitenkinę knyga “Alie
jus,” kam centras ją skiria už 
šiuos metus, bet ne už perei
tus metus. Bet reikia atsi- 

asme- žvelgti i tai, kad, kaip centras 
nys: iš Cliffside, N. J.: Mažę- £ako, knyga bus 900 puslapių, 
lienė prisiuntė $3.00 vertės, iš Jeiiru taip, tai jos išleidimas 
Keene, N. II., A. Naginienė Į l<a‘ iuos‘ gerą dalį pinigų ir, 
kokių $5.00 vertės; brookly- 
niečiai: M. Juškienė $3.00 
vertės, Juška rašymui setą; 
Tamošiūnas $5.00 vertės; J.
Kairys $2.00, K. Vilkas $5.00, 
P. Silickas $2.00, Mickevičie
nė 50c; Levanas 75c, A. Dep- 
sienė 75c, 
$2.50 vertės ir V. 
Star ham. 
prisiėjo pardavinėti pigiai ir 
tai brangesni daiktai pasiliko. 
Draugė Depsienė laimėjo gra
žų kvietką $13.00 vertės.

Bazarui gerai pasidarbavo 
draugai Garbačauskai, parink
dami pinigų ir daiktų, taipgi 
dirbo ir pačiame bazare. Par
davinėjime daiktų pasidarba
vo: Depsienė, Bepirščiūtė, Le- 
vaniene,. Maželienė ir . kiti po 
biskutj. Daiktų išparduota 
už apie $75.00. Kadangi bū- 
dukė priklausė net keturioms 
kuopoms, tai galutinų rezulta
tų dar nėra, kiek kas pinigais 
surinko, ir t. t.

Lietuviai labai šaltąi šiais 
metais atsinešė link bazaro. 
Veikiausia, nedaugiau atsilan
kė, kaip 25 žmonės. Tai jau 
želhiau kritikos. Pats baza- 
ras buvo suorganizuotas ant 
siauros papėdės. Su progra
ma pasirodė tik atidarant, o 
kitomis dienomis nieko. Visų 
tautų darbininkiški chorai ne-

čauską aukojo po $1.00: 
Kuodis, P. Silickas, M. Sima
navičius ir M. Mularskaitė; po 
50 centų: J. Vinikaitis, K. Le- 
vanas, A. Blaznienė ir J. Led- 

tviskas; po 25 c: J. Zająnkaus- 
kas, P. Mingilas ir A. Rugie- 
niene; po 20c: K. Grybas ir 
Gubis. 10c—S. Paražinskas.
Greatneekiečiai $4.00; viso pi
nigais $11.25.

Daiktais aukojo šie

Labai Juokinga Komedija
Sekmadienį, kovo 7 d. (?—i 

Red.), Maspetho darbį kuopos Į 
sulos labai juokingą ko-l 
mediją “Audra Giedroje.” į 
Neperseniausiai maspethiečiai. 
buvo sulošę veikaliuką “Aš 
Numiriau,” kuris buvo labai 
juokingas, bet “Audra Giedro
je” ar tik nebus dar juokin
gesnis.

Komedija bus lošiama len
kų svetainėje, 91 Clinton Ave. 
Taipgi bus ir šokiai prie ge
ros orkestros. Kaip maspeth- 
iečiai, taip ir iš apielinkes, visi 
rengkitės 1

Rengėjai.

O man

Garbačiauskienė 
Skuodis 

žinoma, daiktai

734 Grand 'Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043 Telephone, Greenpoiųt 9-2320

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DTRFKTORIU8

’gbalžamudja ir laidojo, numirusiu. Į
ant visokių kapinių; parsam.do 
-omohlllus ir karieta* veselijorr 
krikštynoms ir pasivažinėjimą’''

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409 .

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

manymu, tos kuopos, 
yra pažadėjusios duoti 
“Aliejus” už pereitus 
gali gauti iš Centro se-

Ridgewoodo Draugams
Liet. Darbininkių Susivieni

jimo Amerikoje 132-ros kuo
pos susirinkimas įvyks kovo 4 
d., 1931, po numeriu 234 Jef
ferson St., Brooklyn, N. Y., j 
kai 7:30 vai. vak.

Visos draugės malonėkite 
susirinkti, nes turim svarbių 
reikalų aptarti.

Organizatore.

Bedarbė Vis Didėja j
Kiekvieną sykį, kada tik pa- 

KaI_ j daromas New Yorko mieste 
savo tyrimas, vis surandama, kad i 
delei bedarbė nemažėja, bet auga, 
kny-

mano 
kurios 
k nygą 
metus, 
nesnių mūsų knygų tiems nau
jiems nariams. Gi tie nariai, 
kurie pasimokęs už šiuos me
tus. gaus minimą knygą vis 
tiek ir. dėlei šios knygos mū
sų Apskričio jokia kuopa ne
turėtų kelti suirutės.

Manau, šiame klausime pat
sai centras esąs kaltai, 
tas todėl, kad pirmame 
pareiškime nepažymėjo, 
kokių, priežasčių minima
ga nebus duodama už pereitus 
metus, bet už šiuos. Stačiokiš
kas pasakymas, bet nepasaky- 
mas priežasties, sukėlė berei
kalingų diskusijų kaip mūsų 
apskrityje, taip ir kituose, ir, i 
kaip vienas draugas išsireiškė, j 
jų kuopa nemokės šiais metais 
duoklių, koleii nebus knyga 
“Aliejus” duodama už perei
tus metus. Minimos kuopos 
draugai savo tokį nusistatymą 
turi pakeisti ir duoklių mokė
jimas turi eiti visu smarku
mu. (Pirmąjį pareiškimą pa
darė pereitu metu C. K-tas.— 
Red.).

Teisybė, mūsų Apskričio 
metinė konferenciia yra pa
darius tarimą, kad reikalauti 
Centro duoti minimą knygą už

Tik nesenai Miesto Darbo 
Biuras paskelbė, kad šiomis 
dienomis bedarbiu skaičius ir 
vėl padidėjo, gi darbai suma-/ 
žėjo. į

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Jaunų Darbininkų Kliubo susirin
kimas bus pirmadienį, 2 kovo, “Lai
svės” svetainėj, 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit. Taipgi sporto 
komisija ir kitos būkite šiame susi
rinkime. Atsiveskit ir naujų narių.

Pirm. Ch. Yurkevičius.

MASPETH, N. Y.
D. S. A. 91 kuopos mėnesinis 

susirinkimas 
kare, 3 d. 
flOth I .ane. 
Visos narės 
naujų narių

L.
jvyks antradienio vą- 

kovo (March), 54-07— 
Pradžia 8 vai. vakare. 
būtinai dalyvaukite ir 
atsiveskite. Valdyba.

50-51

Moderniškiausi Įtaisymai
Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

NAUJAUSIOS MADO§^

TEL., STAGG 2-0783

(Levandauskas)

GRABORIUS
(undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

buvo užkviesti dalyvauti, kas pe.relt“s m,etus’ ,r k“°P°s re- 
bfit patrauk? publika. Neat-i*?esl ta,'™u'. Bet mano 
sišaukta j visas darbininkiškas dr-aUglSAkaS, Pata*?mas visoms 
organizacijas įsanksto nereng-;
ti tomis dienomis savų paren
gimų. Bedarbė, žinoma, bu
vo vyriausia priežastis, nes ba
zaro jausmais neparemsi; rei
kia pinigų, o labiausiai jų nė
ra pas tuos, kurie daugiausiai 
norėtų remti Tarptautinį Dar
bininkų V Apsigynimą—tai yra 
darbininkai. O kai kurie pa
sitenkina ir šia mintimi: "Lai 
sedžius de£a, mano stuba nuo
šaliai stovi, pavojaus dar nė
ra...” Txi tffcgfnuria yda!

B. Krasauskas.

būt patraukę publiką. Neat-j
J mūsų Apskričio kuopoms ai il

si leisti ir, jeigu jau matysime, 
' kad knyga, kuomet ji pasieks 

knusu organizacijos narius, ne
bus tokia, kokia jie sako, tuo
met kalbėsime.

Draugai natei’soniečiai, suti
ko pagelbėti Apskričiui suloš
ti veikalą jų kolonijoj. Loši
mas įvyks 21-mą kovo, Lietu
vių Svetainėje, Lafayette 
St. Aktoriai yra užkviesti 
draugai rmtspethiečiai, kurie 
mokinasi “Audra Giedroje.” 

[Tai yra juokinga frijų velkis* 
mų komedija ir ji pilnai airi-

RIDGEWOOD, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

40 kuopos mėnesinis susirinkimas bus 
sekmadienį, 1 kovo, 10 vai. ryte, De- 
gulio-šapalo svetainėj, 147 Thames 
St. Visi draugai ateikit laiku ir

Telephone, Stagg 7657

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspcth, L, I. 
Juniper 55-6776

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
ĮŽANGA DIHNĄ IR NAKTĮ 50c

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas jmr W- 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kamoary—35c Zz

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

Naujai perdirbta Rusiškai-Tiirkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimai prūdas s« 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos iWrip>rimtri veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UT ARNING  A IS, flūo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, TurkiBlras ir ga- 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su goriausia garantuotu pat 
rimu.
29-31 Morrell Street tarpe Cook ir Dehevoise Sfcs.

Ties Broadway- ir Flushing Avenue, Brooklyn. N> Y, 
/ Telefonas? 5-1090

I KELRODIS: B. M. T. eleveitėrfu; (ilipt ant Flushing Ąvb...tffbttes; 
k B* M. T. subway—-iillpt ant Montrose Ave. stotfes'; visais

. Broadway karais—ifilipt ant Hashing. Ave.

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti KugrąŽtot natų ralį vidurių malimu. Nereikia virint, o tik 
sumaišyk su vandeniu ir užsigeri einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina . ....................................................60c, per paltą

Kundroto aptinka yra didžiausia ir seniausia -vaistinė. • 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtinės irių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

«5c

Mes

7.29

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
‘ kartą reikalaujant, kreipkitės;

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y
f

Kamp. N. 4-tos gatvčs Tel., Greenpoint 9-2017-23150-3514

lįkirpkit šj rirelbim* ir Drialaskifc karto oiaakymn.

*




