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

Pas mus dar vis daugelis 
draugii ir draugių vartoja del 
Sąjungos Sovietų Socialistinių 
Respublikų pavadinimą Rusija. 
Tas paeina daugiausiai, kad ka
pitalistiniai laikraščiai didžiu^ 
moję taip vadina SSSR. Bet 
tikrenybėje tokios valstybės 
kaip Rusija jau nėra. Toji ša
lis, kur pirmiau buvo caristinė 
Rusija, dabar vadinasi Sąjunga 
Sovietinių Socialistinių Respub
likų.

Tiesa, ten yra susijungę arti

KOVO 28 DEMONSTRACIJOS PRIES DEPORTAVIMĄ
Atmetė Menševiką Vadą 
Prašymą Susiraylėjimo

MASKVA.— Menševikų 
vadai buvo padavę į Sovie
tų Sąjungos Centro Komi
tetą prašymą sumažinti

K.

REIKALAUJA, KAD fEKUSKlVAUUOS L".BEDARBE ™™>E ses™I
KAZOKAM SKIRIAMI PINIGAI BŪTŲ 

ATIDUOTI ŠELPIMUI BEDARBIU
30 atskirų sovietinių respubli-i bausmę, bet prašymas tapo 
ki.i, ir jų tarpe didžiausia yra j t t Vadinasi, kontr- 
sovietinė Respublika, kuri turi! revoliucionieriai turės past- 
daugiau, kaip 100,000,000 gy-jkkti kalėjime uz savo dai- svaibus 
Ventoj ų ir užima veik 97 nuoš. bus. 
visos Sovietų teritorijos, bet ir 
ji, kaip matome, nėra Rusija, 
o RSFSR.

Geriausiai vartoti pavadini-' 
mą Sovietu Sąjunga.

HARRISBURG, Pa. — 
Laike paskutinių rinkimų į 
valstijos gubernatorius 

klausimas buvo

CAMDEN, N. J.— mies
te eina smarkus mėtymas 
bedarbių šeimynų iš stubų. 
Vargdieniai neturi pinigų 
randai užsimokėti, tai poli- 

ant 
kad 
nuo

kampaniją. Reikalauja, kad 
tie pinigai, kurie skiriami;—v- ---------
užlaikymui valstijos kazo-[gatvės. Apskaitoma, 
kų, būtų atiduoti bedar-jkas savaitė išmetama

cija išdrebia laukan

Kaip Hooveris Meluoja j£Ž

“Anglies ir Plieno Polici- biams. iškelta obalsi.s, kad 70 iki 100 šeimynų, 
jos,” užlaikomos privatinių “nė vieno cento, kazokams, 

terorizavimui o viskas bedarbiams.”

Ir Apgaudinėja 
Bedarbius

Sovietų Sąjungos prekyba su ______
♦užsieniu auga. 1928-29 metais auivomoKT r>
į užsienį išvežė už 877,500,000 j WASHINGTON. I erei-

darbininkų. Pinchot, kuris 
tapo išrinktas gubernato
rium, prižadėjo tą policiją 
panaikinti. Bet dabar pa
sirodo, kad “Anglies ir Plie
no Policija” paliekama. 
Skirtumas tik tame, kad da- MASKVA.— Raudonųjų

SŪNŲ IR PATI NUSIŽUDĖ; BAISUS ŠIRDĮ 
VERIANTIS ATSITIKIMAS BROOKLYNE

rublių prekių, o iš užsienio įve- to gruodžio 2 d. preziden-. bar ja užlaikys tiesiai vals- 
- / Gi tas^Hooveris savo prakalbo- tija< vBet jos darbas vis

u ........ ^aj bus tame, kad slopinti
Pennsylvanijos plieno dar
bininkus ir mainierius.

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga ir Komunistų Partija 
šiuo klausimu vysto plačią

žė už 836,300,000 rublių. ' 
1929-30 metais į užsienį išvežė je kongresui pasakė, 
V- iveLAmerikoje tėra 2,500,000

.. J bedarbių! Mes sakėme, jog 
veda-bs bjauriai meluoja ir ap- 

[gaudinėja darbininkus. Da- 
kietijaf parduota už 214,800,000 . bar tą patvirtino jo paties 
rublių ir iš jos pirkta už 234,- sekretorius Lamont. Pa- 
300,000 rub. Anglijai parduo- i starasis sako, kad bedar- 
ta už 237,600,000 rub. ir pirk-ibių yra apie 6,300,000! 
ta už 78,900,000 rub. Jungti-j 
nėms Valstijoms parduota už •

.r pirktaį Išteisino d. Walkerj;
Didelis Laimėjimas

žė už 1,068,700,000 rublių.
Vokietija, Jungtinės Valstijos' 

ir Anglija daugiausiai 
prekybą. Pereitais metais Vo-

nėms Valstijoms 
44,500,000 rublių 
280,300,000.

Jungtinės Valstijos turi pa
vergę sekamas kolonijas: Porto 
Rico, Virgin Islands, Panamos 
kanalo zoną, Filippinų salas, 
Samoa salą, Guam salą, Alaska 
ir Hawaii salas. Tie kraštai 
sudaro 711,604 keturkampių 
mylių žemės plotą ir turi 14,- 
005,000 gyventojų. Be to, J. 
Valstijos turi pusiau kolonijų 
pietų Amerikoje, veik visą cen- 
tralinę Ameriką ir veisiasi į 
Chin i ją. O tas stumia prie 
karo su kitais imperialistais.

Balandžio mėnesj iš New 
Yorko ^išskris j Maskvą du 
amerikiniai orlaivininkai Peng- 
born ir Gordon. Jie mano pa
daryti kelionę aplinkui pasaulį 
į 15 parų. Jų maršrutas: Iš 
New Yorko į Maskvą, iš Mas
kvos j Tokio—Japoniją, iš ten 
per Pacifiko didjūrį j Seattle 
Wash., ir iš ten į New Yorką. 
Jeigu jiems tas pavyktų, tai jie 
aplėkti) aplink pasaulį tik ke
turis kartus apsistodami ir tai 
būtų greičiausis rekordas pa
saulio apskridime.

PORTLAND, Ore.— Jau
nųjų Komunistų Lygos na
rys ir darbuotojas draugas 
Fred Walker is buvo kalti
namas sulaužyme krimina- 
lio sindikalizmo įstatymo, 
kuris gyvuoja Oregono val
stijoj. Jam grūmojo baus
mė 10 metų kalėjimas.

Bet prisiekusiųjų posedi- 
ninkų teismas surado drg. 
Walkerj nekaltu ir paleido. 
Teismabutyj buvo prisigrū
dę į 200 darbininkų, kurie 
nuosprendį pasitiko su di
džiausiu entuziazmu ir de
monstracija. Draugo Wal-| 
kerio gynimu r" y*—1 1 
Tarptautinis Darb. Apsigy
nimas. Tai didelis laimėji
mas ne tik T.D.A. ir drau
gui Walkeriui, bet visai 
darbininkų klasei, nes tuo- 
mi tapo užduotas pusėtinai 
skaudus smūgis šitam reak
ciniam įstatymui.

Sekmadienį, kovo 22, New NankingO Valdžia 
York “Times,” kalba apie So- 

, vietų Sujungęs darbininkų ir 
♦ komunistų algas. Jis sako, kad 

komunistai, kurie užima atsa- 
komlngiausias vietas,

Revolmeinitj Unijų
Pennsylvanijos bedarbiai i a . i • n • v 

rengia ‘alkanųjų eiseną į} AtSiSailklIliaS H16S 
valstijos sostinę Harrisbur- 
gą, kad pareikalauti vai- 
džios pašalpos bedarbiams. 
Maršavimas prasidės balan
džio 14 d. Darbininkai mar- Unijų Internacionalo Pildo- 
šuos iš Philadelphijos, moji Taryba išleido mani-
Pittsburgho, Johnstown ir .festą į visus darbininkus ir 
kitu industriniu centru. C 4. U

Pennsylvanijos lietuviai i 
darbininkai ir jų organiza
cijos privalo dalyvauti pri- 
rengime alkanųjų eisenos.

Darbininkių Susivienijimo Vajus
Per visą kovo mėnesį eina Lietuvių Darbininkių Susi

vienijimo Amerikoj vajus delei gavimo naujų narių or
ganizacijai ir naujų skaitytojų '‘Darbininkių Balsui.” 
Jau daugiau, kaip du trečdaliai vajaus prabėgo, bet di
delio veikimo bei jo pasekmių dar nesimato. O šis vajus 
turėtų būti svarbi rugiapjūtė visoms Susivienijimo na
rėms ir kuopoms. Taip pat draugai vyrai turėtų padėti[ 
draugėms pasidarbuot. Mūsų kitos organizacijos, ypač 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija, tu
rėtų prisidėti prie draugių vajaus.

Turime prisipažinti, kad mūsų revoliuciniai darbinin
kai labai paviršutiniai žiūri į darbą tarpe darbininkių 
ir darbininkų klasės šeimininkių. O tai didžiausios svar
bos darbas. Skleidimas revoliucinės apšvietos tarpe mo
terų ir organizavimas jų klasių kovai yra pareiga kiek
vieno klasiniai sąmoningo darbininko.

Ypatingai šiuo krizio metu Darbininkių Susivienijimo 
vajus turėtų būt vedamas su didžiausia energija. Kuo- 
daugiausia moterų reikia traukti į Susivienijimą. Kuo- 
daugiausia darbininkų ir darbininkių reikia prikalbint 
skaityt “Darbininkių Balsą.”

Mes raginame visus “Laisvės” skaitytojus susidomėti' 
rūpinosi 1 draugių vajum ir padėt jį padaryt tikrai sėkmingu.

Popiežius Išleido Naują Prakeikimą Prieš 
Tuos, Kurie Nenori Palikti Tamsiais

VATICAN CITY.— Po-,nos, kuomet apsiženys.” 
piežius Pijus XI leidžia vie-

Skelbia Laimėjimy 
į i « • f 1

SHANGHAI. — Chiang

darbininkes delei kovos 
prieš bedarbę ir alkį. Ma
nifeste nurodoma, kaip vi
sokio plauko socialfašistai 
iš Antrojo Internacionalo 
stengiasi bedarbius apgau
ti, idant sulaikyti juos nuo 
kovos. Revoliucinės unijos 
stovi už klasių kovos prin
cipą ir už nepermaldauja
mą kovą prieš kapitalizmą 
ir jojo pagimdytą bedarbę 
ir skurdą.

7 Vaikai Žuvo Gaisre
HOLDERNESS, N. H.— 

Averijų šeimynos namai su
degė. Iš 16 vaikų, septyni 
sudegė'mirtinai, o trys ko
voja su mirčia ligoninėj.

BROOKLYN, N. Y.—šis “Sekmadienio ryte, atsi-
vienas baisus atsitikimas su kėliau, viskas buvo tyku, 
bedarbe motina turėtų su-'ramu. Nuėjau pažiūrėti ar 
kelti didžiausį kerštą krū- vaikas kiek pasveiko. Šu
tinėje kiekvieno doro dar- daviau porą sykių krump- 
bininko ir darbininkės liais į duris, bet niekas ne- 
prieš šitą visą kapitalistinį! atsiliepė. Sugrįžau j savo 
—-j----  ai,.: u,, j „..u- pam barius, palaukiau pusę

valandos, paėmiau maisto 
ir vėl nuėjau pas Baldwinie- 
nę. Vėl daužiau duris, bet 
vėl atsiliepė tiktai amžina 
ramybė. Tuomet įsiveržiau 
vidun ir atradau motiną ir 
sūnų, susikibusius, negyvus 
ant aslos. Gazo kranelis bu
vo atsuktas. Matyt, moti
na nebegalėjo žiūrėti į pa
lengva skęstantį savo vie
natinę gyvenimo patieką, 
savo sūnų, baisiausiose 
kančiose ir todėl nusprendė 
užbaigti viską šiuo keliu!”

surėdymą. Štai bedarbė 
motina, be cento kišenių j e 
ir be duonos kąsnelio, nie
kur prieglaudos ir pąšalpos 
negaudama, nužudo savo 
vienatinį sūnų ir nusižudo 
pati, idant užbaigti tuos 
vargus, kuriuos ant jos 
vargingų pečių uždėjo iš
naudotojų klasė. Ši baisi 
tragedija įvyko kovo 22 d., 
pereitą sekmadienį.

Marijona Baldwiniene, 
gyvenanti po num. 74 India 
St., persiskyrė su vyru ke
turi metai atgal. Ji pasi
laikė sau sūnų vienu metu i- ‘y ‘ I
amžiaus. Motina turėjo 
sunkiai dirbti, kad išmaitin- Komunisto Laidotuvėse
tį save ir sūnų, ji dirbo Policija Nužudė Kitą
vienoje krautuvėje Long Is
land City. Mažai teuždir
bo^ u Bet ’pora mėnesių at
gal neteko ir to darbo. Da-

Komunistą Vadą

Su-

HAMBURG.— Kovo 21d.
bar prieš jos akis atsistojo ivyko laidotuvės . draugą 

Bet tai dar Henning, kurį fašistai nu-bado' šmėkla.
ne visa beda. Staiga suser
ga jos mylimas sūnus. Mo-

ižudė. Laudotuvėse dalyva
vo milžiniška mase Ham-

teriškė įpuola desperacijom J?u.rS° proletariato. Bet po- 
Ir štai jos kaiminka Helen 
Schlosserienė pasakoja, kas 
toliau dėjosi:

“Aš patariau BaLdwinie- 
nei sūnų neešti į ligoninę ir 
padėjau jai tą padaryti. 
Nunešėme į Greenpoint li- 
gonbutį; ten/išekzaminavo 
ir surado, kad vaikas sun
kiai serga šalčiu. Prašėme, 
kad priimtų, bet sakė, kad 

Nežiūrint to, šiomis dieno-j nėra vietos. Tuomet nešė- 
__!mis tapo padaryta tampriai}me į St. John’s ligonbutį, 
“1 surišta muitų sąjunga tar- bet ir ten tą patį pasakė.

pe Vokietijos ir Austrijos. Pasakė nešti vaiką namo ir 
Tai esąs pirmas žingsnis atnešti ant rytojaus.
prie galutino susivienijimo idžiausioj desperacijoj mo- 
į vieną kapitalistinę valsty-įtina sūnų nešėsi namo. Aš 
bę. Prieš tuos žygius jau!nuėjau gulti, bet dar ilgai 
protestuoja Italija, Franci- girdėjau Baldwinienes vaik

ščiojimą.

licija laidotuvių procesiją 
užpuolė ir nušovė '■vieną 
draugą.

Bijo Vienybės Tarpe 
Vokietijos ir Austrijos Smerkia Puolimus ant

kal-VIENA.— Jau senai 
bama apie susivienijimą 
Vokietijos ir Austrijos. Bet 
•tam priešinasi Francija. Y V • • V • • 1 •

Di-

NEW YORK.— Liberalų 
“Nation” bendradarbis Fi
scher, kuris nesenai sugrįžo 
iš Sovietų Sąjungos, griež
tai smerkia melus apie 
verstiną darbą. Jis nurodo, 
kad ten darbininkai šimtą 
kartų laisvesni, negu bile 
kurioj šalyj.

Net ir tuomet lyties dalykai Gechoslov akija,
nas po kitam prakeiksmus į turį ' pasilikti 
ant, galvų savo, rięjaimingų' slaptybė, pagal dievo pa-, 
parapijonų. Nesenai ilgam tvarkymą! Vietoj mokinti 
manifeste iškoliojo ir išnie ' 
kino tuos, kurie tiki į divor

Pranešimas Visiems 
Waterburio Darbininkam

didžiausia

apie lyties reikalus-—šaukia 
nelaimingas papa — mūsų

negali Kai-sheko valdžia skelbia i sus, arba net pamislija apie jaunuolius reikia versti po-SŽ. «=.*- ,.“f S M i» pavyks .t ū.ūdtaęjnl, pmky,,. Ko- toriu. kalbėti. Jie turi būt
rublių į mėnesj, nepaisant, kad 
jeigu komunistas būtų visos stumti atgal Raudonąją Ar- vo 21 d. išleido naują, dar 
dirbtuvės arba fabrikos vedė- nnją ties Peiping-Hanko,w aštresni prakeiksmą. Da- 
jas. Gi gerai lavinti darbinin- geležinkeliu. Tačiaus pra-'bar jis paima nagan lyties 
kai gali padaryti net iki 500 nešimas tik abelno turinio, klausimą.

Pg, nepaduoda nė vieno punkto, Popiežius sako, kad pra- 
kuris būtų buvęs atimtas is yra kurie mūsų

verčiami amžinai atsiduoti 
“panelei švenčiausiai,” kuri 
apsaugosianti nuo visų 
gundų.

pa-

111 y |n it v a • WATERBURY, Conn.Nukapotos Algos ant 13 Nuos. per Sausio *. .. r ideic bedarbių demonstraci*

Menesį; Masių Skurdas Auga

rublių. Inžinieriai gauna ] 
700 rublių, o jų pagelbininkai 
nuo 500 iki 600 rub. į mėnesį.

žinoma, mums tai ne naujie
na, kad komunistai neturi ten 
didžiausias algas, bet juk dar
bininkų priešai nuolatos karto
ja, kad Sovietų Sąjungoje “ko
misarai” lupasi didžiausias al
gas. Bet kartais patys kapita
listai prasitaria atatinkamai 
tiesai, bet niekados teisybės ne
pasako “Naujienos,” “Vieny
bė” ir kiti lietuvių kalboje mū
sų priešų laikraščiai. . • ..

Popiežius sako, kad pra-
komunistų.

“Nauja” Revoliucija
PeruLIMA, Peru.— Vėl 

respublikoj jaučiamas nera
mumas. Gandai eina, kad 
nauja militarinė . grupė ne
pasitenkinus ‘ buvusiu per
versmu ir rengiasi prie su
kilimo.

jaunuomenei duoda apsvie-' 
tą apie lyties dalykus. Pa
smerkė net katalikiškus 
knygų autorius, kurie mo
kina, kartu su poteriais, šį 
tą nusimanyti apie lyties 
reikalus. Pijus sako, kad 
tai baisiausias daiktas. Vai
kinai ir merginos turi nie
ko nežinoti apie lyties pro
blemai. Girdi, jie “»uži-

Paryžiaus Komunos
Paminėjimas New Havene

Chicagos Statistikų Kom
panija paduoda svarbių 
faktų apie Amerikos darbi
ninkų algų * padėtį. Netgi 
šitos kapitalistinės įstaigos 
apskaitliavimu, • vien tik 
sausio mėn. 24 stambiausių 
pramonių algų suma suma
žėjo ant 21 nuoš. Gi darbi
ninkų algos tapo nukirstos 
ant 13 nuoš. Tas parodo, 
kad daug darbininkų tapo 
atleista, tai yra, apie 8 
nuoš. tapo išmesta į bedar-

NEW HAVEN, Conn'.— 
Kovo 25 d. čionai rengia
mas masinis susirinkimas 
Paryžiaus Komunos pami-' W eiles vien tik per sau- 
nėjimui. Susirinkimas įvyks šio mėn. 
Ukrainą Svetainėj, 222. La
fayette St.

Taigi, bedarbė ir algų ka- ? 
pojimas eina ranka rankon, votį.

j ja. Rengia Darbo Unijų 
[Vienybes Lyga. Darbinin* 
Į kai ir darbininkes, dalyvau* 

Todėl ir kova bedarbių irjkime Šioje demonstracijoje 
dirbančiųjų turi eiti kartu. • ir parodykime miesto po- 

Šiuo reikalu “Daily Wor- < nams» kad mes nebadausi* 
keris” daro įdomią pastabą. į 
Jis nurodo, kad daugelyje} 
vietų komunistai ir šiaip I 
klasiniai sąmoningi darbi
ninkai turi palinkimo veikti 
vien tik tarpe bedarbių. 
Todėl dirbančiuosiuose dar
bininkuose susidaro nuomo
nė, jog komunistų judėji
mas tėra bedarbių judėji
mas. Tai labai pavojinga 
tendencija. Tai padalini
mas darbininkų. Prieš to
kias tendencijas reikia ko-

Demonstracija atsiims 
miesto centre ties kareivių 
stovy la.

D.U.V.L. Komitetas.

“Laisvės” Bendrovės 
Direktoriams

Sekantį trečiadienį; kovo 
(March) 25 <L> 8-tą vai. va* 
karo, įvyks direktorių regulia* 
ris mėnesini* Miairinkimąa Vb* 
•i direktoriai pribūkite!
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Taip, Sklokos Vadai Yra Priešrevoliuciniai 
Elementai iš Smulkiosios Biznierijos

Kaip Menševikai Socialdemokatai Ruošė
buvo bendrai tartasi ir pa
niekta susitarimo del ben
dro žalojimo darbo. 7 
taip pat mėginimų sudaryt 
bendrą, vadovaujantį cen-

Intervenciją

j; Diena iš dienos aiškiau visiems darosi, kas yra vyriau
si nešėjai vėliavos kovoj prieš Komupistų Partijos >vado-> 
v#bę ir kontrolę “Laisvėj” ir “Vilnyj.” Tai yra tie smul- į 
kieji biznieriai, kurie pasiryžo sutraukyti ryšius su fe-! 
^oliuciniu darbininkų judėjimu. , , j ., r

Čia! rhes hededamė ahP tos .pėčiidsi įentoš ‘^isusį $įnįe-: 
rius; dalis jų teberemia Kom. Partijos poziciją ir su to
kiais mes skaitomės, kaip su kųvdja^čių darbininkų pa
dėjėjais. Tačiaus, bendrai paeinu?,! ’stokoje prieš Ko
munistų Partiją dešinysis biznierių šparrias lošia vado
vaujančią rolę, ir jis suteikia tai sklokaj savo politinius 
“supratimus,” arba ideologiją. .U

Daugeliui darbininkų dar nebuvo paaiškėjus ta smul- 
kiai-buržuazinė biznierijos vadovybė opozicijoj pirm 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavimo, pačiame suvažiavime 
Ir porą trejetą savaičių net po suvažiavimo. Be dabar, 
tolesnieji sklokos žingsniai vis labiau pradeda atskleisti 
tą uždangalą nuo darbininkų akių. Taip antai, grupe 
darbininkų iš Newarko sako, kad veiksmai biznierių 
Burkos, Igno Bečio ir kitų, jų stengimasis sumobolizuot 
prieš Partiją darbininkus jau nepalieka,abejonės apie 
to plauko biznierių politinę rolę. Mes manėme, tęsia, tie 

nių, ideologinių skirtumų; bet dabar matome, kaip jie| 
buvo mus suklaidinę.

Nereikia Jiems Partijos 1
; Biznierius Steponavičius Cliffsidėj kepą rezoliucijas, 
kad “mums nereikia Komunistų Partijos,” ir tiek. Tie 
Philadelphijos biznieriai, kurie “Laisvės” šėrininkų su- 
yažiavime paturėjo sklokininkus, nors ir bažydamiesi už 
idėjinę Kom. Partijos vadovybę, dabar pradeda- atvirai 
išsireikšti, kad “mums nerūpi Partija, o tik ‘Laisvės^ 
bendrovė;” tas pat girdėt iš šios spalvos biznierių 
įvairiose kitose vietose. Jie gi ypačiįgijoj drąsos i^ But-L..^ _____ _______
kaus išleisto prieš Partiją melagingo šlamštoj { Bet, kiek' masė taip pilnai yra pasida- 
tekb patirti; ir pats Butkūs, ųachališkiausias: opozicijos Vusi VKP(b) autoritetui ir 
Vadas, taipgi įsitaisė krautuvėlę ir jau sėdi’ bizniėri'jos !įtakai, kad tikėtis toj .syityj 
Suole. Jo šlamštas vyriausia atkreiptas jau ne. prieš ko nors visiškai netenka..'. 
Lietuvių Centro Biurą'ir d. Bimbą; jis ten daugiausia ;Dabartiniu metu dal.binin- 
stačiai atakuoja pačią Komunistų Partiją, o pereitą ke't-1 
virtadienį. susirinkime trijų darbininkiškų kuopų Brook-1 
Jyne tas pats Butkus gyvu žodžiu pareiškė, kad Partijai <| 
Vadovaują “sprogtasmegeniai,” kad jos galvoj esą kas 
Negero,—ir p. Butkus apsuko pirštu apie ausį. * Reiškia, 
jo supratimu, revoliucinis vadas Amerikos proletaiiato, 
Komunistų Internacionalo sekcija, esą “pamišėliai.”

“Vilnies” Direktoriai Pasidrąsino iš Butkaus
Bet. iš tokio tai subiznėjusio Butkaus semia sau drą

sos bei pavyzdžio ir dienraščio “Vilnies” direktoriai, ku
rie kovo 21 d. išspausdino didelį savo pareiškimą. Jie‘ 
(6 prieš 3) primygtinai brėžia, kad “ ‘Vilnis’ juk priklau
so šėrininkams, o ne pavieniui žmogui arbįi grupei žmo
nių” (suprask, ne Kom. Partijai); todėl ją kontroliuoti 
tegali tiktai direktoriai per savo šėrininkus. Visame ta- 
tne ilgame pareiškime jie neranda gero žodelio Partijai; 
jie teisina Šarkiūną, baltina Strazdą, stengiasi užteplioti 
$avo ir kitų nusikaltimus baltajame šovinizme. Apie pu- 
$ė gi tų direktorių su Šarkiūnu priekyje yra biznieriai 
arba tiesioginiais reikalais susirišę su biznieriais. Jie, 
berods, ir tame nelemtame savo pareiškime vis dar gi
riasi priima “dvasinę” Partijos vadovybę (tik na medžia
ginę). Bet ilgas redakcijoj laikymas Strazdo po to, kai^ 
u Partija pašalino; Strazdo pastatymas pirminįnkauti 
Vilnies’” koncerte; direktorių palaikymas pozicijos drg.; 

Pruseikoš, -kuris viešai per laikraštį laužo Partijos pa-

nenuvers. Jiė gavo iš II 
Internacionalo instrukcijas 
susirišt su kitom kontrevo- 
liucinėm organizacijom iri 
žalojimo keliu ruošti dirvą!

LAIŠKAS Iš SOVIETU SAJUNGOŠ
Draugas Chas. Thomas; | dirba 6 valandas į dieną; 

Buvo brooklynietis, aplaikė seka
mą laišką nuo savo draugo

trąz. Prampartija, kaipo tie- 1S Sovietų Sąjungos, 
sioginis Torgpromo ir Fran 
|cūzijos generalinio štabo

intervencijai. Tokius pat^entas- Politiniai menševi'

Vasario 23 d., 1931 
Voronež, Sov. Sąjunga.

J ( • ; r j . • i 1
Antradienis, Kovo 24, 1931

kas penkta diena yra atilsio 
diend, ir dar pusę litro pie
no duoda kasdieną. Kol bu
vau Amerikoj, niekas ne- • 
skaitė metalo suvirintojų 
darbo pavojingu sveikatai 
ir reikėjo dirbti ilgas va
landas, o Rusijoj darbinin
kų sveikata, tai valstijos ge
rovė.

Mums amerikonams duo
da visokių parankumų dau
giau, nekaip rūšams darbi
ninkams; yra spėcialės 
krautuvės del ateivių spe
cialistų, kur galima angliš
kai ir vokiškai susikalbėti... 
Ganame ir kiek geresnius 
kambarius. Mat, miestuose 
yra labai dideliš trūkumas 
gyvenimui kambarių. Jau 
darbininkai negyvena skie
puose, kaip kad gyveno prie 
caro. Reikalauja geresnių 
kambarių, o naujų nespėja 
tiek daug pribūdavo ti, ant 
kiek gyventojų skaičius 
dauginasi. Už tai yra di- 
___ __________  žmonių

nurodymus: susirišt arčiau tauškalais mažai tesirū- Gerb. Drauge: 
J pino. Ji domėjosi menše

vikais ir finansavo juos tik kiu viso labo.
tiek, kiek jie dirbo žalojimo! trys mėnesiai', kaip atvažia- 

| darbą. Pinigų Ramzinas/vau į Rusiją, bet dar vis 
įteikė menševikams1 200,000 kaip ir 
rublių, keliais atvejais. ' J

Po Ramzino liudininku Mat, mano . tokis dąrbės: 
iššauktas Laričeyąs, kuris yed<ia važinėti po miestus 
patviftina, kad Torgpromo mokinti jaunus darbinm- 
nurodymu buvo! duota' men- kus, suvirinamo visokio, me- 
ševikams 200,000 rdblių.' Po As. manau* kad niekui 
to Gromanas ir Šeras pa- l)as*uly nefa tiek daug stu- 
tvirtina, kad gavo 200,000 
rub. ir smulkiai nusako, kuri 
jų kuopelė kiek buvo gavus. 
Paskutinis tą dieną kalba

gavo ir Prampartija iš sa
vo vadovų — Torgpromo ir 
Prancūzų generalinio štabo. 
Torgpromas liepė finansi
niai paremt menševikų ža
lojimo darbą.

Sveikinu jus visus ir lin- 
>Nors jau yra

' ' kelionėj—neturiu 
pastovios gyvenimui vietos.

Trečioji Teismo Diena— 
3, III, 31.

Intervencija — tai milio- 
nai lavonų, kraujo jūrės, 
kuriose skandins ir senus ir 
mažus. Jau Prampartijos 
byla parodė, kad kontr-re- 
voliuęionieriaį pakankamai 
gerai suprato, ką jie rengė 
Sovietų šalies proletariatui. 
Menševikų kontr-revoliucio- 
nierių organizacijos vadas 
— Gromanas t- duoda pa
rodymus .apie savo organi- Viens po kito buvo keli 
zacijos bendrą darbą > su Ramzino —;Prampartijos, 

buožine-Gromano — menševikų par^ 
Kondratjevo partija. 

; ' 1 . i

Menševikai planavo suda
ryti tokią plačią organiza
ciją, kuria jie galėtų apimt 
mases, sukelt jose nepasi
tenkinimą, nukreipt jį į 
kontrevoliucinę vagą, jų pa- 
gelba nuverst Sovietų val
džią ir jau tada kartu su 
kitomis buržuazinėmis par
tijomis sudaryt savo vyriau 
sybę. Taip jie planavo gal 
tik pirmais savo kontr-re- 
voliucinio darbo mėnesiais: 
gyvenimas į šipulius sudau
žė jų mėginimus sudaryt

Prampartija' ir
T T" . 'i i •

draugai darbininkai, kad opozicija neturėjo savo politi- plačią kontr-revoliucinę or- 
zl A 1 n 11 i vii t i v-vi i •_ • 1a 4- /-< r A 1» *S ė Iz’ 01 1 1 * _ _ ___ganizaciją. Jie mėgino iš- 

naudot visus savo anksčiau 
turėtus ryšius su darbinin
kais, buvusiais menševikų 
partijos nariais, bet jau ir 
tie mėginimai pasibaigė 
skandališku bankrotu. Men
ševikas Zalkindas savo pa
rodymuose. apie, vieną “są-
• • •Ii -v r ' i t f * «« ■ t I ’

mą pasakė: “Darbininkų
ir junginio jCįętp biuro’’ plepu

tijos ir Kondratjevo — buo
žinės partijos atstovų pasi
tarimai. Ir susitarta, kaip, 
kas ir kur griaus -sovietų 
valdžios pamatus. Menše
vikai, kaipo specialistai, tu-!

to Gromanas ir Šeras pa- Pa&auiy lick uaug

kio amato, kaip1 ’'Rusijoj. 
; Valdžia duodą pragyveni
mą mokiniams.' Abelnai 

rėdami sovietų aparate at- Fin-Enotajevskis. Jis išdės- Jaunimas yra uzinteresuo- 
1 • • 1 •— 1 " f- <-> o tncn Zill wirilzC’IlT IP imli-sakomingas vietas, apsiė

mė: a) nuolat duot apie 
ūkį netikras tendenciškas 
atskaitas, išpūsdami neigia
mas puses; b) “apdumt” at
skirus komunistus, dirban
čius sovietų aparate, išpūs
tų davinių patiekimu jiems, 
stumt juos į oportinisti- 
nę platformą; d) palaikyt 
ir keist visus dešiniosios 
opozicijos VKP (b) eilėse 
iškeltus pasiūlymus ir pro
jektus; e) palaikyt priešin
gas komunizmui jėgas: pri- ,
vačias įmones, buožinius Žmogus Turi Gyvulių Jaus-i 
ūkius, duot jiems kreditą, 
mažinti mokesčius; f) ar-! 
dyt ir , laužyt statybos pla
nus, gamybą, prekių, tieki
mą ir kreditą slepiant ir su-1 
laikant resursus, ir tt.

. 3.III.31( Gromanas j klau- žmonių veislės tyrinėtojas,;
įsimątąpię fefdįkįatųiią• nUrodox ųžsiliikųsiasL ipąs . . .. . .
atsakė^ kad %i(hiŠevik&i 7ti-'žmogų iūlas^ž^mb^iŠ! tų^sėU^a^ tinkamai išmokti ama- 
l.'Tiinoi ino' Iravivio rliIrfn•fiiT»€> I__ ___ 1_Ž1_  1_ 1 _ *____

kų masėj yra klasiniai jai 
• ! svetimi sluogsniai, bet for-| 

mališkai užimantieji darbi-j 
ninku padėtį. Tai — že-! 
mes ūkio buržuazija, miesto 
verteivos - pirkliai, kai ku
riais atvejais tarnautojai. 
Tais elementais RSDRP 
(Rusijos social-demokratų 
darbininkų partija) galėtų 
tikėtis. • . Galiausiai plenu
mas priėjo išvados, kad pa
matinė socialinė bazė, kuria 
RSDRP dabar gali pasiti
kėt, — tai deklasuota smul
kioji buržuazija pirmoj ei
lėj ta Sovietų valstybinio ir 
koperatyvinio aparato da
lis, kurios šaknys surištos 
su praeitim ir kurią dabar
tiniu metu skubiai išstumia 
jaunoji sovietinė pamaina”. 
(4.XII.30 parodymai.).

Menševikai, matydami,

tas visokiu mokslu ir poli
tika; kur tik gavę progos 
duoda klausimus, kaip eina-

i si Amerikos darbininkams, je|js susikimšimas 
miestuose.

Taip sau gyvenimas Ru
sijoj yra daug geresnis, ne

igti prieš karą. Žmonių pil- 
mi teatrai, ir pusėtinai ge-1 
rai. apsirengę; nesimato nu-

to, kaip, kiek ir kada jis 
atvežė pinigų iš II Interna
cionalo “sąjunginiam men-, 
ševikų biurai”. Tokiu bū- i , Amerikos darbininkams 
du bendra menševikų _finan-!va]džia (]uoda koki ša,_ 
savimo suma pasiekė pusę kike bedarbgs arba u. 
miliono rublių. Ka| pasakaj( jOg nje.|

r* j ko panašaus nėra, tai klau-. 
j šia, ką daro darbininkai 
nereikalauja iš valdž.... , . . .
kad apdraustų darbininkus, driskehų. Jaunimas yra la- 
kaip Rusijoj yra apdrausti.,-’jį1 entuzustiskas n su pa- 

visokiu’1 įšventimu dirba, kad pen- 
v*kių metų planą baigti į ke-
jturis metus. Dabar- yra

3. III. 31.
i—i!PrwrrR<

my, Jy Minčių ir Kitų 
Keturkojų Ženklų

j ; f į h t Į" *; ■Washingtont) mokslinin
kas, Di\ Ales Hrdlcka,

Ir stato be galo 
klausimu. . .,,

. i turis
Dabar aš esu Voroneže ir paįS sunkiausias laikas, tai 

mokinii grupę jaunų vyrų, persilaužimo laikotarpis iš 
Visi jie ne vietiniai, bet at-: žemdirbiu šalies į industri- 
siųsti iš septynių skirtingų;nę Todėl ir yra neda-

1 bai reL;tęklių ir pasireiškia mur- 
tai mėjimų iš senųjų, bet jau- 

jiems mažai laiko davė nio-. nimas sako: padirbsime, 
kintis—tik vieną mėnesį 
įžinoma, į trumpą laiką ne-

vietų.;.. Kadangi ląlį) 
kalinga -! amatininkų,

pakęsime nedateklių, bet ry
toj uš yra ' mums šviesus, 
mes laimėsime.

Tai viskas šiuo tarpu. 
Pasilikite sveikas, 

Kazimieras Bražas.

to. Už tai jiems reikės il
gai praktikuoti, kol galės 
darbą tinkamai atlikti. O 
prie garvežių reikalinga la
bai gerūi darbas atlikti. Yra 
labai didelių garvežių. Tai-

kėjosi, jog karinę diktatūrą 
galės sušvelnint II Interna
cionalo įtaka, , kaipo, vieno iš 
intervencijos paruošimo da
lyvių, ir dar ginkluota/ pa
čių menševikų jėga, kurią 
jie ateityj turėjo sudaryt iš 
savo pilietinės milicijos, ku
ri savo eilėn turėjo atsiraSt 
iš būsimų masinių menšeyi- 
stinių kuopelių. Tai jie ti
kėjosi savo menševistinio 
kontr-revoliucinio darbo
pradžioj. Jokių masių, jo
kios ginkluotos jėgos jiė ne
galėjo sudaryt ir pasiguost 
liko tik II Internacionalo ga
rantija “demokratizuot in
tervenciją”, tai yra, garan
tija, kad Sovietų šalies pro
letariatą neįjėrdaugiausiai 
skers, kai įvyks intervenci
ja. Valstybės gynėjui drg. 
Krilenkai stačiai pastačius 
klausimą, Gromanas pripa
žįsta,'' kad jie taja “ga
rantija” labai' abejojo^ bet 
kiek galėdami stengusi is-

noviškų laikų, kada žmo
gaus protėviai buvo dar ke
turkojai gyvuliai arba net 
žuvys. Nes, sulig Darwino te
orijos, žmogus išsivystė iš 
žemesnių gyvūnų. Sako, kad

4--------- --------------------

RUMFORD, ME.
net šiandieninio civilizuoto ?Vmo yi*a daug, o^ dai 
žmogaus pfote yra nesu- , ..-
skaitoma daugybė pavelde- .ir transportacija

dar reiks nuveikti, kol tran
sportas bus geroj padėty. 
Už tai ir pasireiškė trūku-i 
mas kuro miestuose ir bu-1 pasirodė jaunas choristas ant 
davojimui medžiagos. Daug i estrados. Atidarė programą, 
namų pasiliko nebaigtų del paaiškindamas tikslą vakarie- 
negalėjimo privežti reikme-1 
nij. Tai vis Ramzino kom- ■ 
panijos pasitarnavimas.

Kas link mano ypatiško chorassudainavo dvi dainas.
.. y. .. v . . • i - gyvenimo, tai neblogai. Skambėjo labai gerai. -----

vysčiusiam žmogui pasidarė;^ . sa vuos danu eeres- -- -----------------hnvprfpq fr todpl +nq kCmn i U UdUg geiebbevertes, jr todėl tos Kūno u Amerikoj; Suvi_
Pamazu.pas ,ą|rintojai metalo (welders) AUŠlltjpejO, nuvyto, ir pan- ' 

ko vien pėdsakais gyvulines! :
žmogaus praeities. . . ; ‘

Hrdlcka sako, kąd plau- yra Jar nemaža liekana bu- 
_ . ... kai ip barzdą yi;a taipgi gy- vusios uodegos; pas jį yra

pust ją, ūois patyą geriau- vulijps likučiais. Įžulnios | užsilikę ženklai net žuvies 
šia mate, kad IĮ Internacip- (įžambios) pas daugelį žmo- 1 J ‘ 
nąlo įtaka po toėrversmo ir nių akys; /vadinami’ “čuni 
sovietų valdžių? nuveitimo niai dantys,” -kojų įi; j ran- savo besiv.ystyme augštyn ksms stoti į tą prakilną dailės | 
būtų visiškai; .menka,, ji tik kų piyštų nagai—yis tai pa- yPa pergyvenęs c - ■ ’ ........... j

Įjyt^šųlošusi plę jėgos, kti-j laikai iš anų šenįjų gady- laipsnį. '

žmogaus pt’Ote yra nesu- kų specialistų nedaug. To- 
“ l sun

kioj padėty. Daug darbotų atsiminimų ir kitų “dva
sinių” liekanų iš jo anų ke- 
turkojiškų gadynių. Nors 
jis neturėtų sužinios apie 
tuos gyvuliškus savo pajau
timus bei ’galvojimus, vis 
viena jie yra pas kožną 
žmogų. Ypač gi mokslui į 
akis puola įvairios kūno da
lys, kurios gyvuliams buvo 
reikalingos, bet iš jų išsi-

bevertės, jr todėl tos kūnely negu Amerikoj. Suvi.

Aido Choro Vakarienė
Kovo 14 d. Aido Choras tu

rėjo surengęs gražų vakarėlį 
su programa. 'Žmonių prisirin
ko daug.

Svečiams pradėjus valgyti,

vadovystėj Ig. Chuzo, dainavo 
porą dainelių, kurios išėjo ge-> 
rai. Toliau sekė’ merginų

. Užbai
gai dainavo merginų sekstetas. 
Jos tikrai sužavėjo publiką, 
tai parodė gausus rankų plo
jimas. Jaunas choras, kuria
me priklauso apie 38 nariai, 
dainuoja neblogai. Tik tiek 
pastebėjau, kad mažai vyrų. 
Kame priežastis, nežinia. Pa
tartina, kad Vyrų daugiau *pri-/ 
sirašytų prie' Aido Choro ir 
dainuotu sykiu su kitais. Be
je būtų pagirtina* kad kiek- 

Mat, žmogus 'vienas tėvas patartų savo val
id arba, tai yra, į Aido Chorą. 

Dar grįšiu prie vakarienės. 
Tai tiek turiu pasakyti, kad 

O pamatiniai žmogaus kū-j ^arĮe^ buvo «era- Matyt- 
1 > ■ . °, t kad butą geros gaspadinės.

valgymas, Taįp^ pat turėta daug darbo

* rienės. (
Taipgi girdėjau, kad Aido

i Choras rengiasi prie ; didelio 
_ , ., _ . i . koncerto, kuris įvyks vėliau,esmes beveik nei a jokio, rpe]<0 ir.pamokose, choras

skirtumo. i mokinasi daug gražių dainų
Dr. Hrdlcka primena, sekanč’am koncertui \

kad ir daugelio kūdikių ' ę’‘
vaikščiojimas visomis ketu

Žmogaus nugarkaulio gale 
yra dar nemaža liekana bu-tvarkyitaus, priešpartijinis nuaiškinimas baltojo šoviniz- kad galės operuotu tik

ino reiškinių ir kt. užtenkamai liudija, kad ir dvasinė tai smulkiosios buržuazi- 
Partįjos kontfolė pas juos yra priimama tik godžiais, o jos sluogsniuose, rengėsi ir 
atakuojama; dūrbais. , ' ' patį partijos vardą pakeist*
’ P^ablaivės Darbininku Klasinis SuoratimaS 'j ; ; ; išmest i|j,jos žodį darbiiiiĮi^ 

\ , • • ; ! l*ų • Bet pabijojo tai paį-; Tąigv‘pradedant nuo sklokimnkų prieš komunistinę j daryt į0(įe] kad tada II In- 
.Laisves*’ liniją,, einant per biznieriškus opozicijos veikė-?ternacž^al^ įŪ0‘

mulky v ^tarptautinį prolętą-i 
riatą...v,r|įPleni|ine. buvo pa
keltas ; ar nėra
tikslingą] ? |>ū^ąisį’ partijos 
vardą, pįfmbjOįlcj >tą pras
me, kad pašalint iš jos var
do pavadinimą.-^- darbinin
kų partija?.? Tačiau/ parti
jos vardo keitimo klausimas

itakiiojama darbais. U . ; \ .
Prablaivės Darbininkų Klasinis Supratimas j

• t" * • į > • <: ‘ '■ i ,. ■> i ,1f’ -1

TJuaisves” uniją,, einant per bizmeriskus opozicijos veike-j 
jus ir ideologus minėtose kolonijose ir baigiant dabartį-; 
ūiais “Vilnies” kontroliuotojais, taip ir driekiasi juosvas; 
Siūlas prieš-revoliucinių smulkiųjų biznierų. Ir ners’ 
ėpozicijoj stovi dar tam tikras skaičius suklaidintų dar-; 
bininkų, tačiaūs patį sklokos mentalą, patį josios ideolo-1 
ginį raugą sudaro tie biznieriai, kurie atranda, kad jiems 

lančiomis ryžtesnėmis masinėmis kovomis, kurioms va-

v

butų visiškai įnenka,- ji

į. | jau hebe pakeliui su darbininkų klase, su tos klasės ky-
11 lančiomis ryžtesnėmis masinėmis kovomis, kurioms va- 

: dovauja Komunistų Partija.
į ------1^..^._____
į darydamas akis sąžiniškiems, klasiniams darbininkams, liko atviras, daugįaųsiai del
| Tai yra pradžia plataus valymosi nuo oportunistinės, j0 sąryšio -

priešrevoliucinės smulkiosios lietuviškos buržuazijos įta- rsdrp judėjimu ’ 11Ihter^ S
I -F9-., Jr.nof® ?®r valymąsi pasiliks su mumis dalis tų nacionalo Unijai <' (Žal- 

smulkiųjų biznierių, kurie nuoširdžiai remia kovingąjį ,. . nn,»dwJn!. a virVov
; darbininkų judėjimą, vis dęlto susikristalizuos darbinin- K>nao Paioaymai ,paĮengVinį intervenciją. '
! Kiškose miniose tikrasai supratimas, kad patsai svoris lokiu būdą menševikai i Kaipo liudininkas iššai

/

■

" Dalykas mažu-pamažu išeina į giedrią dienos šviesą, ati-

Tai yra pradžia plataus valymosi nuo oportunistinės,

ir cehtfas yrė'darbininkai ir kad pamatiniai tik jie su
dribo revoliucinio judėjimo pajėgą, eidami su Komunis-1

jo sąryšio su tafpUutiniu

" jpažiaunių, per kurias žu- 
šuni- VyS kvėpuoja. ~~

į > ir žuvies;

n edėjo intefyentąms įvy-mių. Pas/žmonėstebėraaū- 
kdyt jų pĮanųjjį? - .Jsiniai ' raumenys; kuriais 

Menševikas ’Šeras papasa- gyvuliai Jų .pranokėjai ju
koje, kaip jis su kitais iš- dindąvp lūšis; ant kaklo po . , .
dirbo planus numatomos in- oda ’žmonės tūri' platysmą sim^sis, kraujo aplinktaka;' 1 r - - • • - _. jr kt. yi‘a tokie panašūs į

prabočiai ' traukdavo bei keturkojų gyvulių, kad . iš 
purtydavo savo odą, kaip, 
sakysim, dabar daro ark-! 
liai, kuomet ant jų užtupia; 
koks' vabalas. Bet šie mus- 
jkuląi T-iaš; zmonęs dabar yra 
taip ąšųiyenkėję; kad jais riomis vietoj .šliaužiojimo 
tik retūs kuris tėgali tfūpū- 
tį paknttint ausį, o jau ka- : 
klo: raumeriiu pajudint žmo- normaliai vaikščiojo 
gui savo.kūno qdą,(,tąi jštię- mis >kęturiorhĮs. 
sų Mtų,, didelė retenybė. 4

no veiksmai,, 
maisto pervirškinimas, vei-j surengimui tos didžiulės vaka-

tefvencijos rajonus“ nuvalyt ’ muskulą, 
nuo pramonės gaminių, kad! 
tuo sukelt gyventojų nepa
sitenkinimą? paruošt mora
linę dirvą Kondratjevo buo
žinėms grupėms ir greta 
??ampart. žalojimo trans

porte ir pramonėj visiškai

Kaipo liudininkas iššauk- 
tas Ramzinas, kuriam Pra-pamatė, kad jų pamatas la-__

bai siauras, kad vienų savo rppnes partijos,byloj mirties 
darini jie--;šbvi^tų-,z valdžioj 4 "sprendimas buvo pakeistas

kuriuo žmonių

primena tuos laikus, kada 
žmonių ‘veislės' pifhiįakūnai 

i^SO- 
, N

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
S. A., Worcester, Mass. —. 

Dėjome kito draugo pirmiau 
parašyta korespondenciją tuo 
pačiu klausimu. Rakinėkite 
tankiau.
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Puslapis Trečias

Kur Suokalbininkų Vadai Veda? kus pataru'kus daugiau į kovą.
Komunistų Partijos priešai 

tvirtina, būk partija’buvo už
draudus “Laisvei” rinkti aukas. 
Gi kiekvienas darbininkas ži
no, kąs did “L.” aukavo, kad 
aukos buvo priimtos. Jeigu 
“L.” nesikreipė i darbininkus, 
prašydama aukų, tai tas tik 
rodo, kad “Laisvė” neblogai 
vertėsi. Taipgi draugai turėjo 

yiomenjŲC ekonomini krizį ir ki- 
. . __ _____ > reikalus, kuriems

x -• ii- •- n-r l., Idarbininkai buvo kviečiami per ;kuil pusę tūkstančių dolerių is L. .<Laisvę. aukoti> *

Elementai, kurie norėjo už-1 del ko jie nepriguli partijai. Jie 
grobti Laisvę” ir pastatyti pabėgo nuo klasių kovos, ir da- 
prieš Komunistų Partiją, savo;bar nori bėdą suversti ant par- 
darbą slėpė po skraiste, būk tijos, būk partija kalta už tai. 
jie nepriešingi Komunistų Par- kad jie yra už jos sienų! 
t i jai, būk jie atakuoją tiktai L.;
F. Centro Biurą, <
kovoja prieš d. A. Bimbą.

K ryžiavojosi, baži josi.
jie nepriešingi Komunistų Par- tija reikalavusi net dešimt 
t i jai. Net savo kokuse,
laikė savaitė pirm “L.” šėrinin-; savo kampanijom, 
kų suvažiavimo, tarimus darė,1 
kad visi “Laisvės” darbininkai 
taptų partijos nariais.

Butkus, Jakubonis ir dabar- ;Pas kiekvieną darbininką, 
tiniai ;
kad jie atvirai negali
prieš Komunistų Partiją,
jiems taip einant nepavyks dar- (kalus ir kreipiasi pas juos, 
bininkai apgauti ir Laisvę Suokalbininkai, netekę

< užkariauti. Jie vieną kalbėjo, ; darbininkiško supratimo.

Daro primetimus, būk parti-į 
o ypatingai:ja norėjusi paimti 51 nuoš.j 

;“L.” šėrų, nors patys žino, kadį 
kad tai melas. Išgalvoja, būk par- i^'ljųUnus

šepečius gamina. Prie to nori 
atvesti ir “Laisvę” butkiniai 
elementai.

O partijai gelbstint “Trybu- 
na Robotnicza” sustiprėjo ir 
dabar jau du kart eina į savai
tę.

Butkiniai meluoja, būk par
tija nubankrūtavo draugų rusų 
laikraštį “Novy Mir”. Tas lai
kraštis gyvuoja. Jie tvirtina, 
būk partija į smukimo padėtį 
įstūmus draugų žydų dienraštį 
“Freiheit”. Vėl melas. To lai-
krašeio paskutiniais metais čir 

i " ■ ■ ■ ■
Komunistu Partija prašė pa- Darbininkų suvedžiotojai kaip Į € OVTll*) f’ *■* ’**' ii. • ’• I lm nr \A / zm.I. zt

ramos ir prašys ne tik pas dar-P 
bininku klasės įstaigas, bet ir Į- nes|kų suryja.

kuliacija pakilo nuo 30,000 iki 
partiją, taip ir “Daily Worke- 
;rj” padaro baisūnais, kurie vis- 

Bet visi žino, kad 
... „ ....——_ —— I* izitnc i partija gelbsti toms kalbinėmsartimi jų rėmėjai žinojo,: partija niekas kitas, kaip tik , ominėms kurios n-ičios

išeiti ‘ darbininkų klasės dalis. Ji at-!diaugP .glup4n\s’ RU11OS Pdclos 
,le“ 1 stovauja darbininku klasės rfei- i WW* užlaikyti savo spau- 

Idą. 1 
imunistų savaitraštį 

visai J Robotnicza ”, kada 
skel-; kalbininkai, tokie,

Taipgi netiesa, buk partija 
nubankrūtavo savo namus Chi- 
cagoje ir New Yorke ant Union 
Sq. Partija tuos namus parda
vė ir dar uždirbo. Ir nusipirko

Jie eina ir renegato Jankau-1 
sko “Darbo” pėdomis. “Dar-i 
bas” 20 numeryje, spalių mė-; 
nesį, 1930, puola Centro Biurą i 
ir “Laisvės’! redakciją. Komu- • "F 
lustus vadina “Ąngariečio pa-: 
pūgomis ir gramafonais”. Ko
munistų Partiją niekina, kaipo 
šnipų partiją. Jis gina darbi
ninkų pardavikus, kaip Hilhna- 
nas, o bjauriausiai puola ko- I 
munistus 
sušunka: 
munistai— DMŠ.) turi savin
tis lietui 
žarijas i 
Jankausk 
vių komunistų 
60.”

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

, . , _ ; : UUl Ui uiiiiYi^rw ohįji ei uu iv, | RcUUHUiincU, uvi\iv, iyciiįj

o antrą galxejo, jr taip rengėsi būk partija reikalavo, kad kus, užgrobė jų dienraštį
įsivogti į “Laisvės” direktorius : 
ir jau tada atsukti tą darbinin
kų dienraštį prieš pačius darbi
ninkus.

Butkus, pasidrąsinęs, 
jam pavyko 1 d. vasario 
traukti į kokusą nemažai 
bininkų, pirm šėrininkų

kad 
sū

dą r- 
suva-

žiavimo, uždaro Komunistų Par

“Laisvė” spausdintų. draugų 
italų ir ispanų laikraštukus. Ir 
čia nori sukelti pas darbinin
kus patriotinius jausmus, giria 
lietuvius, kad mes turim orga
nizacijas ir dienraščius, o ispa
nai ir italai neturi, nors “ispa
nų... keturis sykius tiek, kiek 
lietuvių”. Slokiniukų suprati- 

darbinin- 
kitų tautų 
jie neturi 
tai 
vergais, 
sąmoningi 

Be skirtumo visų 
rasių darbininkų rei-

tijos Centro Komitetui h- L. F. !mu> juk lietuviams 
tas ; kaJT)s neturi apeiti 

'darbininkai. Jeigu 
’klasinio supratimo, 
pasilieka kapitalizmo 

y—1 Taip neprotauja

Centro Biurui burną. Bet 1 
jam ant naudos nėjo, tas atskė-1 
lė nuo jo dalį sąmoningų dar- Į 
bininkų, nes jie suprato, I 
link Butkus veda. Faktiškai 
kokusas skyla, ir dabar Butkus darbininkai^ 
vadina tuos draugus “lakario-;tautų ir 
*tais” ir “Judošiais’ . įkalai yra vienodi, visi mes tu

rime bendrą priešą — kapita
listinę tvarką, ir privalome 
prieš ją kovoti. Ir jeigu par-

Sklokos Vadai Nusitraukiu 
Kaukę.

lai ir

Dar ir po “Laisvės” šeriam- jtija kreipėsi pagelbos italams 
kų suvažiavimo iškarto jie ban- įr ispanams, tai tik laikinos pa- 

, būk gelbos, kad tų tautų darbinin-

Partija rėmė ir lenkų ko-Į tris kartus didesnį ir parankes- 
“Trybunainį namą ant 13 gatvės. Butkus 

lenkų šuo-1 ir kompanija, baugindami par- 
kaip But-itija, šė 

į “Glos'M: m 
Robotnyczy” ir nubankrūtavo krūlas 
jį. Tada ir lenkų sklokininkai gelbėti 
taip elgėsi, kaip dabar Butkus; dienraščius, 
ir jo sekėjai. Ir tie gaivalai 
bažijosi ir kryžiavojosi, kad 
jie yra už komunizmą, o kovoja 
tiktai prieš draugus Kowal.skj 
ir Gebertą; taip, kaip iškarto 
Butkus tvirtino, kad jie tik 
prieš d. Bimbą ir Centro Biu
rą. Lenkai sklokininkai, už
kariavę “G. R.”, net Komunis
tų Internacionalo dokumentus 
spausdino, kad pridengus savo 
bjaurią politiką. “Glos Robot
nyczy” buvo tvirtas, jo turtas 
siekė apie $80,090. Tie gaiva
lai laikraštį pavertė į kontr-re- 
voliucinį, pakirto jo gyvybės 
dirvą. Laikraščio valdymui 
niovėsi ir tarpe savęs tos gru
pės ir nubankrūtavo jį. Kaip 

i kurie elementai pasinaudojo, ir 
dabar to laikraščio name jau

o bjauriausiai puola 
stus] Ir ten “DaDarbas”

Kokią teise jie (kO-

tų darbiniuftų 
'' laikraščius?” 
as tvirtina, 

yra
kad 
tik

organi-
Ten 

lietu- 
"apie

elementai
Jie savo

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v ai j a s , 
taipgi ir gardžių3 už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 9 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

LLlVllSAS

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

Dabargi butkiniai 
kaip tik tą pat sako, 
gazietoje I šaukia: “kokią mora- •’ 
lę teisę turi ta saujaitė partijie>- . 
šių (tai yra komunistai — D.

mechaniškai kont.i'oliuo- Į 
ti dešimtį tūkstančių organi- | 
zuotų lietuvių darbiv.inkiį?’’

Tai giesmė visų kontr-revo-
:■ liucionierių. Juk ar ne taip ■ 
įšaukia buržuazija apie Sovieetų į 

tiri Sąjungą? Ji šaukia: “Kokią 
teisę turi bolševikai kontroliuo- į 

jti 150,000,000 Rusijos gyvento- I 
B niki juda. Ijų?” Nors jie žino, kad bolše- | 

, Jvikai turi desėtkų milionų or-
artui mos ■ anįZU0|/0 proletariato ir vals- 

uzmetimusparamą ir kad pati par- 
. T, x. ,. i tija turi apie du milionus na- Kad Butkus 

ii* v• * . žino, kur| - - 
iškelia!

a: “Vienu žodžiu, kur M. Š.)
:velgsi — oirur
Ir jie, mat, nori

nuo

ba ll- 
“iš- 

partijos mūsų 
Jie taip nori 

tie lenkaigelbėti”, kaip 
gelbėjo” “Glos Rob.”, ka 
bar jau šepečius daro ir 
bizni.

J (oi ka uskijada ir
Tai jau nepirmu 

girdžiafne tokius 
partijai. Fašistai ir socialfašis-! 
tai tą darė, 
ba jų darbą, tą patvirtina 
“Vienybė” 33 numeryje, 
sako: “sklokininkai
daug įdomių, komunistų. partijos i

6S S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J. 
Tel. Trinity 3-1045

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

dė klaidinti darbininkus, 1 
jie neina prieš Komunistų Par
tiją. Tą jiems padėjo oportunis- 
tinė dalis Komunistų Partijos ! 
narių su drg. Prūseika prieša
kyje. Bet štai sklokininkų va
dai, E. Butkus, J. Kuodis ir B. 
Jakubonis, išleidžia savo bjau-i 
rų šlamštą, kurį samozvanciš- :* 
kai pavadina “‘Laisvės’ Suvažia- [ 

vimo Didžiumos Pareiškimas.” 
Tie elementai patys save pasi
vadino, būk juos “didžiuma 

^galiavo”, nors jie gerai žino,;
kad “Laisvės” šėrininkų didžiu
ma ėjo su Komunistų Partija. 
Apie jų žygius net mažumos 
žmonės nežino. Pav., To d. ko
vo buvau Philadelphijoje ir ten 
tie draugai, kurie suvažiavime 
ėjo su Butkum, nieko nežino 
apie išleidimą to šlamšto. Sa- 
mozvancai (patys save pasis
kelbė išrinktais) drįsta teršti 
“Laisvės” šėrininkų vardą.

Jie, išleisdami savo gazietą, 
galutinai nusitraukė kaukę ir 
atidengė savo purvinus veidus. 
Jie yra atviri Komunistų Par
tijos ir Komunistų Internacio
nalo priešai. Jiems rūpi dis
kredituoti Komunistų Partiją 

y ir jos veikėjus darbininkų ma
sių akyse. Jie yra sužinųs mū
sų judėjimo ardytojai.
Bjauriai Puola ant Komunistu 

Pa rtijos.
Jie savo skyriuje: “Kodėl, | 

Kaip ir Kada Susidarė Opozici-1 
ja”, pila pamazgas ant Komu-1 
nistų Partijos, tokias, kokias 
iki šiolei pylė “Vienybė”, “Ke
leivis”, “Naujienos”, “Darbas” 
ir kita kontr-revoliucinė spau
da. Jie nupiešė Komunistų 
Partiją, kaipo kokį baisūną, 
kuris viską praryja ir sunaiki-' 
na.

( Būk partija norėjusi per sa-! 
■ vo ekspertus kontroliuoti “Lais-| 
vę”. Partija jau kelis kartus 
įrodė, kad Komunistų Partija 
nori kontroliuoti “Laisvę” ir 
“Vilnį,>, kaip ir darbininkų or
ganizacijas tik per revoliuci
nius lietuvius darbi niūkūs.

Jie tvirtina, būk partija no
rėjusi “L.” iškraustyti ant 
Union Sq. O apsisukę ir vėl rė
kia, kad partija dar norėjusi 
atkraustyti žydų komunistinį 

x laikraštį “Freiheit”, būk norėjo 
Ujo mašinas atvežti į “Laisvės” 

namą.
Jie apgaudinėja darbininkus, 

būk partija nusistačius visus 
lietuvius iššluoti laukan iš Par
tijos, nors ir dabai* partija 
kviečia visus kovingus darbiniu 
kus į savo eiles. Jie tokį pra
simanymą skleidžia tiksliai, kad 
pasiteisintu darbininkų akyse,

Saulės

LUCKIES
visuomet 
palankūs 

jūsų gerklei

Gi tie, kurie taip šaukia, 
kad Jungtines Valstijas ( 

'valdo 64 kapitalistai.
Iš šito jau aišku, kaip sta- 

su lietuvių skyrium intrigų., ir jčiagalva ritasi Butkus ir kom- 
visiškai smulkiai ir papildan-^amja fašistų, socialfašistų, 
čiai patvirtina “Vienybės’' an- I Jankauskų ir buržuazijos 
kstyvesnius pianesimus”. Taip'keliu, ir kaip jie visi naudoja j 
fašistai atsiliepė apie Butkaus-' tuos pačius obalsius prieš ko- 
Jokubonio ir Kuodžio išleistą munistus.
šlamštelį. ' ' (Tąsa 4-tam puslapy)

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

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

pusė vAikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o no del smegenų stokos. 

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškp Ištyrimu
Tr‘ nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 
•dėi.—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin- 

akinius, kurie jums reikalingi.

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

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

ŠIOJE VIETOJE

pinduliai Minkština
JUOZAS 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 j jūsų namus ir parodyti visą 
gpeciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus. :: n

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

J ūsų gydytojaus 
patarimas yra: Būk 
lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fi
ziniai mankštiokis 
m i n k s t j n ančiuosc 
saulės spinduliuose 
ir laikas nuo laiko 
patikrink savo kū
no sveikatą.

IšradejhB 
F. LASECK 
(LaBevičius)

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

Mano ^nauju išradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iŠ vidaus, ir vejas 
nehaladoja, kad ir di
džiausioje audroje

Man garbingai, 
Waehingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai, I* “ 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus Langų 
užraktus. įsigiję mano išradimo v. 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti.

u.n.'K.i jr li n.vsxx juo iivniu:, 11

užrakinti taip, kad niekas negales iš lauko _• 1__ f 1 •! .• ••

Kiekvienas žino, kad saulė nokina - del to 
“SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai 
Spinduliai. LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių tabakų 
- Derliaus Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra 
slaptas šildymo procesas, gerklę erzinu aštrumai, kurie yra 
visokiame žaliame tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie 
parduodami kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigare- 
tuose. Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palankas jūsų 
gerklei.

It’s toasted'
Jūsų Gerklės Apsauga ~ Prieš knitejlmus— prieš kosulį

C 1931, The American Tobacco Co., Mfrs.

pagyrimu, pasisekė 
i 

Mano išradimas j

užraktus. įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

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

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriuhukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų laimi didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
binu prasidarvti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksine proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
HCŠioiant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
ąavo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigai? O jau pavasaris Čia pat, rei
kė s laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma-

užrakintą atdarą langą

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

Agentus mes aphaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arČiau- 
aiam agentui. Aęentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

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

Telephone, Mitchell 2-2554



Puslapis Ketvirtas
nMirrT"

Kur Suokalbininkų Vadai Veda?
(Tąsa nuo 3 pusi.) 

“Direktoriai”.
Tie gaivalai, kad

kartojame, kad biznierius, ku
ris nori pagelbėti komunistams 
kovoje prieš kapitalistinę tvar- I « •• . « « •» i » ns •

Atskyrimas mūsų dienraščiųz gė penki lietuviai, dabar ir1
ir organizacijų nuo Kominter- 
no linijos neštų iškarto niovy- 
nes atskirų grupių tarpe už 
vadovybę, o paskui mirtį dien
raščiams ir pakrikimą organi
zacijoms.

Todėl visi darbininkai Ir 
darbininkės, kurie tiek daug

vėl penki kitataučiai.
S. V. Ramutis.

apgavus ką, jis atlieka gerą darbą. Tai 
darbininkus, savo gazietoje sa- arba esamų sąlygų įstumtas į ___ z
ko, kad jie kokuse nominavo biznį, arba supranta kapitalis- ■ jėgų padėjo jų išbudavojime 
net septynius partijos narius į įtinęs išnaudojimo tvarkos-ir taip brangina jas, duokite 
“L.” direktorius” ir K. Balčiu-i bjaurumą ir prisideda kovoti1 griežtą ir nesvyruojantį atrė- 
ną paskelbia partijiečiu, nors i prieš ją. Net ir Rusijos Bolše-lmimą tiems gaivalams, 
jis nėra partijos narys. Bet ne vikų Partija turėjo tokių rėmė-Į ‘ ‘ ‘ _
tiek svarba skaičius, juk ir par- jų— Morozovus ir kitus.
tijos narių jie turėjo ir dar tu-1 tai del to partija negera? Mes; tas dirba kapitalistų ir fašis- 
ri iš oportunistų pasekėjų. But- nestumsime nuo savęs tuos biz- tų labui, tas drasko darbinin
kus senas vilkas,jis sako, kad nierius, kurie padeda kovoti, kų klasės spėkas, tas trukdo

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo •

d. Bimba nusako’CB. politiką,’ Leninas mokino, kad net kuni- klasių kovą.
D* M. Šolomskas.

| U-ta kuopa rengia diskusijas penk-1 
• į tadienį, kovo 27, Gedemino svetainėj, ■

Kas prieš Komunistų, Parti- 575 Joseph Ave. Prasidės 7:30 vai. I 
Ariją, tas prieš darbininkų klasę,, ™kaasreyra s.LA.^skaldytojEd.” K™-| 

čiame visus atsilankyti.
Komitetas.

(70-71)

cleveland?ohio
A.L.D.L.D. 22-ros kuopos susirinki

mas bus ketvirtadienį, 26 kovo, Ordi
no svetainėj, St. Clair Ave., 7:30 
vai. vakare. Draugai, ateikit į sCfc 
sirinkimą ir užsimokėkit mokesčius/* 

gautumėt naują knygą, kaip tik 
užbaigta spausdinti.

Sekr. D. Petrauskas.
(70-71)

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 kuopos šusirinki- 

Bet kas įdomiausia, taiklias bus penktadienį, 27 kovo, 3014 
• - Yernans St., 7:30 vai. vakare. Visi

__  . 7 nariai- ateikit laiku, turime labai 
. Rodos, Kad svarbių reikalų aptart. Atsiveskit ir 

i jau nebūtų buvę kito žmogaus naujų narių.
■ tam susirinkimui. Strazdas

* I 7
o kartais pridėta, kad net par-Jgaikštį Obolenskį galima pa- 
tijai . Jis gerai žino, kad di- naudoti— ant kiek galima. Bet 
rektorius jis ir Jakubonis kaip mes kovosime prieš tuos ele- 
tik būtų norėję, taip būtų ko- mentus, kurie, nebūdami pro- 

jo • letarais, )...,
Stingą kelią'nuo Kotniinistų 
, ternacionalo; kelio.

, Ko’ Jie Nori?
■ Butkaus ir Jakubonio re 
’(jai nori kuodaugiausia pasklci-: nūs.

st i* demoralizacijos tarpe lietu-j tas, kad p. Strazdas to koncer 
S vių darbininkų, kųpe susispiesto vedėju buvo. :

tę aplinkui Komunistų Partiją '....... -1—
po vadovyste lietuvių komunis
tų frakcijų, ir dienraščių išauk
lėjo savo klasines organizaci
jas ir dienraščius.

Tie elementai gerai supran
ta, kad negali gyvuoti nei dien
raščiai, nei mūsų organizacijos 
be Komunistų Partijos vadovy
bės. Patsai d. Prūseika, (kuris 
dabar priduoda drąsos tiems 
gaivalams prieš Komunistų 
Partiją) 1927 metais Pirmos 
Gegužės “Laisvės” lai'doje api
budinęs, kad tie elementai, ku
rie apleidžia Komunistų Parti
ją. tai apleidžia todėl, kad : 
“suindividualejo ir pasidarė 
pasyvūs filisteriai, o kiti sako: 
‘kad atėjo jau laikas ir apie 
save pamislyti*.” Ten d. Prū
seika šiaip apibūdino Komu
nistų Partijos rolę Amerikos 
lietuvių darbininkų judėjime:

“Jeigu mes norime, kad vi
sas platusis mūsų judėjimas, 

(pradėjus nuo A.L.D.L.D. iki 
dailės būrelių, iki unijų bran-j 

jduolių, būtų pasekmingas, tai j 
reikia vienos viską apimančios 
komandos, reikia dyselio, rei- į 
kia drūto idėjinio centro. Nes 
jeigu to susikuopusio, gerai 
susigiedojusio centro nebus, 
tuomet kiekvienas mašinos ra
tas gali pradėti savaip suktis,

Ir kas ii<yajniųi galėtų susidaryti visa 
x- . - - .. ,v eilė smulkių karalysčių. Kas,

< 1^’ipadėkim, galėtų pasidaryti su 
ba iššliaužia iš Komu-i a.l.d.L.D. arba Darbininkių

nori) padiktuoti skir
In

mąndavę; jie būt buvę tik 
purvinų darbų antspauda.

Butkus “L.” šėrįhinkų suva
žiavime-skaitė savo rezoliuciją, 
pagal kuria direktoriab būtų 
buvę diktatoriai ir redakcijai. 
Ne Komunistų Partija būtų• nu
sakius “L.” liniją, o direkto
riai su Butkum priešakyje. Ir 
jis tikėdamasis, kad laimės, 
jau pirm suvažiavimo “L.” šė- 
rininkų per visą savaitę vedė' 
“Laisvę” nauja linija, tai yra, 
pagal tą rezoliuciją. Uždarė 
Komunistų Partijai ir Centro 
Biurui burnas, ir talpino pro
vokacinį pareiškimą, padėda
mas Nalivaikos parašą. Jau 
tas parodo, kokia būtų buvusi 
“Laisvė”,jeigu Butkus būt lai
mėjęs. O dar geriau patvirti
na dabar jo ir dabartinių jo 
pasekėjų išleistas šlamštas, 
kad “Laisvę” jie būtų pavertę 
iš kovos organo už darbininkų 
klasės reikalus į fašistinį laik
raštį. Juk jau dabar “Vienybė” 
negali atsigerėti Butkaus ga- 
zieta, ir tai tik pirmutinis nu
meris. O jeigu jis būtų gavęs į 
savo rankas dienraštį, tai dar 
drąsiau eitų prieš Komunistų 
Partiją ir darbininkų klasę.

Šmeižia Draugus.
Kaip pirmiau išdavikas Jan

kauskas, taip dabar Butkus nie
kina veiklius Komunistų Par
tijos * draugus. “Negeri”: 
Weiss, Krauciavičius, Abekas, 
Bimbienė, Jankaitis, šoloms
kas, Bimba Bovinas, Tauras, 
ir kiti draugai. Sako: “tas bu
vo pabėgęs, o tas dar bėgs iš 
Komunistų Partijos”. ~ 
taip ,sakę, ar partijos nariai ? 
Ne, t; 
mesti 
nistų Partijos elementai. Reiš-; sUsivienijimu, arba Meno Sa
kia, partijos priešai, tie ele-įjung.a> jeigu nebūtų aiškios ko
nventai, kurie ^bjauroja kartu munistinės vadovybės ir vieton 
su fašistais. Jeigu jie mus gir-'.jos prasidėtu kova atskirų gru- 
tų, tai mes tikri butume, kad'pilJ už kontrolę? Vieni paslys- 
kas nors su mumis negerai.' ■ - • ’
Nuo tokių elementų darbinin
kų kovotojai laukia ne pagyri
mo, bet atakų.

Man primeta, kad Eastone ; PaV()jus gręstų ii ‘laikraščiams, 
liko iš 26 partijos narių tik 6. . — 
Bet Butkus žino, juk iš Easto-i 
no “L.” šėrininkų suvažiavime 
buvo 22 draugai ir draugės ir 
visi ėjo su partija. Vieno kito 
išstojimas iš partijos dar ji ne
padaro priešu. Tie draugai yra 
rėmėjai. Bet niekšais virsta 
tokie elementai, kaip Butkus, i.1. į;.
kurie spjaudo ant to darbo ir j savo. lfloj 
ta draugų, kurie partijai dirba. įiCktirik^’^rtiii
ri Kas del '‘padarytos” mani, . v .. r J 

vietos. Bereikalipgas zauniji-Į 
mas. Niekas nieko neslepia. I 
Darbininkų organizacijos, ku
lkoms atiduodu visą laiką, yra į 
visuomeniškos organizacijos iri 
j y atskaitos telpa. Patsai But
kus jr jo artimi rėmėjai savo 
laiku labai smarkiai darbavo
si, fcad iš A.L*f>.L.D. iždo už
laikyti sekretorių, kad mokėti 
K. Steponavičiui pilną algą— 
$30, į savaitę.

Biznieriai
Suokalbininkai prie savęs 

kaip magnetu pritraukė biznie
rius, ne tuos, kurie nuoširdžiai 
remia mūsų judėjimą, bet tuos, 
liįurie jau neranda pasitenkini- 
rtio, kurie mūsų tarpe būdami 
įaugo į buržuazinę ideologiją, 
kurie jau kraustosi į buržua
zijos liogerį. Tiesa, gal būti dar 
yra suklydusių, taip kaiip ir 
darbininkų, ir tie turėtų atsi- 
šiesti.

Butkus sako, jog kaip kurie 
biznieriai remia mus, o ypatin
gai jam nepatinka tie , kurie 
po “L.” suvažiavimo remia 
*‘Laisvę”. Mes s^kėinc ir pa-

■. CHICAGO, ILL.
v' ’. 'T7 Iš “Vilnies” Koncerto

Kovo 15 d. įvyko “Vilnies” 
j ^koncertas, kuris sėkmingai pa

ne-įvyko, publika buvo pasitenki-

dabar yra prašalintas iš Ko-^ 
munistų Partijos, išmestas iš 
“Vilnies” redakcijos. šitas 
įvykis yra tų žmonių, kurie 
nusistatę prieš partiją, suokal
bis padėti Strazdą pirmininku 
“Vilnies” koncerte. Jie tai 
daro tiksliai.

čia reikalinga kritikos tiem 
direktoriam, kurie jau gerai i 
žino, kad Strazdas yra išmes
tas iš Partijos ir “Vilnies” re
dakcijos, o jie jį padėjo pirmi
ninko vieton, žmonės piktino
si žiūrėdami į tą poną.

Strazdas net pasityčiojo iš 
šio koncerto, girdi, “kaip pati
ko buržujų koncertas.” At
rodo, kad tą koncertą būtų su
rengę ne darbininkai, bet ko
kie tai buržujai. Darbinin
kai, kad ir yra didelė bedarbė, 
vienok remia savo 
parengimą, tad ir 
gana skaitlingai.

dienraščio 
susirinko

SHENANDOAH, PA.

bus

Org.
(70-71)

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJIMUS

-'it ' K.a!"a.2sc
/ - A t s i ų skite 25cĮ a B stampomis ar pili/ y J) nig-ais.

Ši fakcija ga- 
rantuota a r b a 
sugrąžinama pi

nigai, jei nepagelbės.

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

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge

riausio

narinio

patar-

ir už

kainą.

tų prie palšojo bepartyvumo, 
kiti—prie aidoblizmo, treti— 
prie baltrušaitizmo, dar kiti 
kažin kur nueitų. Tas pats

Ir Vėl Gazo Eksplozija. Vie<i 
nas Užmuštas, Keturi 

Apdeginti
Kovo 19 d. Locust Gap ka

sykloj. Readingo kompanijos, 
cksplodavo gazas. Vienas mai- 
nierys žuvo, keturi apdeginti, 
du lengvai sužeisti. Tiedu 
tuo laiku buvo toliau nuo mi
nėtos vietos.

J. Stroble iš Ashland, už
muštas; Thomas Wood, John 
ir Wm. Holton, John Joyce— 
apdeginti. Wood apdegęs pa
vojingai, dar nežinia, ar jisai 
pasveiks.

Kovo 10 dieną gazu apde-

lemų 
nuliOdinio va 
landoj. Jauki' 
tis pas: — .

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

L el.: So. Boston 0304-W
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SVARBIOS KNYGOS
Aplaikčme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINĖ 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš' 112 Puslapių. Kaina 50 CentųNUPIGINTA KAINA!
KAS TAI YRA TROCKIZMAS?

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

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!PRALOTAS OLŠAUSKAS

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus KnygaALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučiųs, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labui mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jus įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del ‘'kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs .gausite.—žodžiu, čia sųrasitė, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada, gero daro.

'Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu • prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

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

“Dabar mes sakom: turi būt 
ta vienybė nėra 

koks tai miglotas, nušutęs ob- 
alsis. Vienybė tu t i būti komu
nistinė. Bet tą vienybę gyve
nime vykina ne abstraktiška 
automatiška mašina, o gyvi

I žmonės, kurių principai ir tak-: 
Savo darbui i 

•s skleisti jie, 
partiją, Dar- Į 

(Taip dar 
■tada vadinome d a b a rt i n ę K o-! 
munistų Partiją—D.M.š.).

“Stiprindami Darbininkę 
į Partiją, mes stiprinsimo savo 
nugarkaulį, savo smegenų cen- 

i trą, savo vadovybę. Kas to 
nesupranta, tas nejučiomis ei
na prie trejų-devynerių suiru
tes, prie atšriubavimo visos 
mašinos.”

Taip rašė d. Prūseika, ir tai 
yra tiesa. Tik gaila, kad jis 
dabar, vieton padėti kovoje už 
Komunistų Partijos vadovybę, 
savo elgesiu priduoda Butkui 
ir jo sekėjams drąsos. Dabar 
kaip tik ir .yra tokia padėtis: 
ar mūsų dienraščiai ir klasinės 
organizacijos po Komunistų 
Partijos vadovybe gyvuos ir 
stiprės, ar butkiniai elementai, 
savo kovoje ištraukti jas ir 
dienraščius iš po Komunistų 
Partijos vadovybės, apgriaus 
jas. Kas to nemato, tas ne- 
md|to nieko. Be Komunistų 
Partijos vadovybės mes nebū
tume išauklėję savo organiza
cijas ir dienraščius. Dabar gi 
jau aišku, kad tie gaivalai no
ri atimti jas nuo Komunistų 
Partijos.

5 Dienos Ant Vandenio
Per Cherbourg — 6 Dienos 

Per Bremen
Dviemis Greičiausiais Plau

kiojančiais LaivaisBREMEN ir EUROPA
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą
Taipgi Keliaukite Popu
liariu Ekspresiniu Laivu

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Savai

tė Išplaukiančiais Getai
Žinomais Lloyd Kaju- 

tiniais Laivais
Informacijų Kreipkitės Pas

. Vietini Agentą ar

. „ North Berman Lloyd

57 Broadway, New York

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šakį 
Kuogreičiausia

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

IŠpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

jū- 
skaus- 
būni te 
nauja
šįan-

-■

lai.
Knyga 152 puslapiu Kaina 25 centai.

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutei-: Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas ____ :_____________
Adresas ___ _____________
Miestas ______________
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ATKREIPKIT ATYDĄ Į NAUJĄ ANTRAŠĄ!

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLOS
325 JE. 14th STREET, ' Near 1st Avenue NEW YORK CITY

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

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

Apysaką

MOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucinės dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkai trempė darbinin
kus kiekviename 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: 
Mętinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės 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

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

©
ISardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą/-, 
ir ' planą automobilio; mokinanti dienomis' ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspėrtaf—L. TICHNIĄVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Dlplopią gvaraniuojame už mažą užmokest|.. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. UžsiraSymas | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. . Nedėlioja nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
------- --- - --------------- Near 1st Avenue NEW YORK CITY

[uin 4-4049
I 325 E. 14th STREET Near 1st Ave 
I ’ Telephone, Algonqui

IdllfflllllllllllllllUIIIIIIK^^
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ntracKenis, Kovo 24, 1931 Puslapis Penktas

parapijonų pasisako skaitęs abejo .streikas norš dalinai bus ir centralinis miesto parkutis1 A.L.D.L.D. VI Apskričio, ren 
i « , • j "1*1 v j. • 1 • £  • i • i j —> -i . _ _ _ . _ _ - _ . * . _ _ ’ .i TORRINGTON, CONN

Bedarbe ir Darbininkų 
Tamsumai

: komunistų laikraštį ar lapelį— laimėtas ir tos dirbtuvės, ku- taip labai prisipildė,•« kad visas 
tuojau turi pasakyti, iš kur jį rios dar nebuvo pripažinę uni- judėjimas buvo sulaikytas cen- 
gavo, kas juos dalina ir t. t. !jos, pripažins. j t re miesto tūlam laikui.

Gal būt, kad kun. Jankaus-j Lietaviikai Kontraktorius i Delegacija bandė įeiti pas 
Gavo į Kaili i majorą, bet rotušes durys buvo

1 J i apstatytos mėlynšiūliais; kaip
Prie siuvimo dirba gana tik delegacija prisiartino prie 

(daug lietuvių—merginų ir vy- durų, policija tuojau paleido 
buožes į darbą ant delegacijos tistiškai.
„aivų r. YTni-ct rrnkzn no_ Į Dar įr įįan(Jien VISI juokiasi

Lietuviškas Kontraktorius
Gavo į Kailį

Prie siuvimo dirba gana

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

DR. H. MENDLOWITZ

222 MANHATTAN AVĖ.

fo

ar®

mail

1011101110111011

s i
y 
[5!

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

Už 75c už 
ntio savo am-

y 
3 
X

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačių

143d South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

įtoiiie.iiietiioiĮieiiiPiiiei

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABO&1US

IR BALZAMUOTO  JAS
Laicniuotas New Jersey 

ir Pennsylvanijos valstijose

Užtikrinu, kad mano patarnavimu 
bus atatinkamiausias ir už prieinamų 
kainų. Nuliūdimo valandoje 

kreiptis prie manęe.

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

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

Kampas MauĮer St. Brooklyn, N. Y.

HEHi SlllpIlIBHIBIII
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__ Street or Avenue
—, State-

Vardaa-

No--------
Mieivas-

gia puikų koncertą, teatrą ir į 
prakalbas. Bus sulošta juo
kingiausia trijų veiksmų ko-' 
mediją “Chamas ir Apašta-. 
las.” Lošėjais 'bus draugai 
philadelphiečiai, o mes visi ži
nome, kad tie draugai visada 
atlieka savo užduotis tikrai ar-

įkas sužinojęs’per savo pavapi-( 
Į jonus, kas yra komunistai ir 

B^e^ darbo ^4 jie veikia, išdavinės juos 
valdžiai.

Vietinė A.L.D.L.D . kuopa rų. Vienoj dresių siuvykloj 
silpnai gyvuoja.
bininkų čia yra daug. Daug padaręs kontraktą ]
yra apsišvietusių ir klasiniai dreses. Pas jį dirba išimtinai
susipratusių, katrie tiktų pri-^visi lietuviai, kuriuos labai iš- policija daužo galvas.
klausyti prie kuopos, bet ne- naudoja. Daugumas dirba 1 - ’ • 1
priklauso. Kodėl? Veikiausia kaipo mokiniai, tai jiems tiek į _ ____ r____ ______ ?
bus todėl, kad pati kuopa ma-1 primeta, kiek jo malonė. Kaip .brutališką puolimą ant delega- ■ muzikaiė programa, 
zai veikia ir nesistengia gauti(visi siuvėjai, taip ir prosinto- j cijos; y ■ ... ... ..

Mūsų mieste bedarbė siau- ( 
Čia taip, kaip ir kituose Ame- ’ 
rikoje miestuose. 
yra daugiausiai senų darbinin-, 
kų, nors netrūksta ir jaunų. ’ 
žmonės vaikščioja nuo vienos 
dirbtuvės prie kitos, bet dar
bo niekur nėra. Katrie užsili
kę dirbtuvėse nuo seniau, tai 
tie dar šiek tiek dirba, bet ne
dirbantiems visai nėra vilties 
gauti darbą. Daugumas kai- . 
ba, kad nėra verta eiti ir j ieš
koti, nes niekur nesamdo dar
bininkų. 

Nors bedarbė ir labai spau
džia žmones, vistiek jų didžiu
ma dar vis tiki religiniams 

.prietarams ir mano, kad mels--suorgan7zuoti savo kolonijoje rite prosyti, tai galėsite va- 
itn”1 sunku Darbininkų Susivieni-1žįuoti ant farmų karvių melžt.
< vo sunkų gyvenimą. ;jirn0 kuopą. Pasirodo, kad čia | Streikieriaipikietavoirpi-

'pi n n 7 Vižn tnš ' geras skaičius darbininkų yrakietuoja prie siuvyklų. Bet
rltevas Win npanlhain’ tnin ir Pasitraukusių iš senosios S.L.A. i V. Čiurinskas vis ė jo į darbą, j

XnkuoPos' tad tie darbininkai i Vieną sykį išeinant jam (V. įtainę atlaikyti susirinkimą ir j 
n ės jaui pradeda protauti l’i tuo<!au turetlJ pradėti organi- j Ciurinskui) į darbą, nežinomi I aptarti apie tolimesnį tęsimą Į 
taip; tankiai girdime juos kai- į 
bant prieš bosus ir prieš pačią i 
VaClaąaugę jaunuoliai, kurie į«« ^lokininkų išleistu lapeliu, j 
jokių darbu nemoka, tankiai • 
pradeda užsiimti vagyste. Api-j 
plėšimai praeivių 
ninku būna veik 
atsitikimai.

Pereitą savaitę ,.t__ _ .
tas žydų sinagogas; vagys iŠ-į 
nešė apie 800 dol. vertes daik-į 
tų. Vagišiai nepagauti ir pa-: 

. v6gtų daiktų nesurandama.
Kovo 19 d. apie 17 metų į 

amžiaus vaikinukas St. Fran-, 
cis bažnyčioje pasigriebė sau-( 
ją pinigu iš krepšio ir norėjoj Kuomet eina lenktyniavi- • - 
pabėgti, bet žmonės ir policis- mas tarpe susipratusių darbi- 
tas ant vietos jį pagavo. Tos; ninku surinkimui' 100,000 pa- fįokįd 
bažnyčios kunigas pažino tą i rašų už Bedarbių Apdraudė 
vagišių ir pareikalavo, kad no- 
licistas ii paleistų. Sulig ku
nigo reikalavimo, jis buvo pa
leistas ir paliuosuotas nuo kal
tinimo.

A. L. D. L. D. Kuopos
Susirinkimas

ir krautuv 
kasdieni nia

buvo apvog

I*I t . *■ 4

t’?

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

J. YURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

;jj VISŲ DOMEI! I AR ŽINAI?
kad

AMERICAN CLOTHING CO.

F?" 
y Mikijenai

JUČU 

irtcmiV kalba 
tiekio linhnento, ku
tai o urnai, taip pa- 

i kaip PAIN - EX-
Jic naudoja jį nuo

Lietuvių dar- jau ilgus metus V. čiurinskas galvų, o pats miesto galva ne-I Dar ir šiandien visi juokiasi 
prosinti i jaukiai pro langą žiūrėjo į api-1 prisiminę : “Uošvė į namus, 

i plyšusius bedarbius, kuriems Tylos Nebus.” Šių metų vei- 
• Minia ięaias yra daug kartų juokin- 

buvo tokia karinga, kad kėlė gesnis ir daugiau pamokinan- 
protestus prieš tokį policijos. Us. Apart teatro, bus puiki 

--- - 4-------- c ---  - --- c>„ mn/aiirtic pi vįįi <xui<x. BUS SO“ 
;; kas kartas ji vis reika-1 nstų, duetu ir'kitokių muzikos 

lavo, kad delegacija veržtųsi, gabalėlių, kuriuos išpildys dd.
cm vx xi r r« 4- i yia Iii t t 1 1

daugiau narių. Reikėtų vi-'jai susiorganizavę išėjo į strei- 
siem kuopos nariam smarkiai ką, bet kontraktorius V. Čiu- 
pasidarbuoti ir sutraukti į kuo- rinskas pasiliko, kaip dirbo, 
pą visus tinkamus lietuvius' taip ir tebedirba. Einantiems 
darbininkus. j streiką prostatoj ams, jis dar

Draugai ansoniečiai turėtų ' pasijuokė,—jeigu, sako, neno-

pas majorą, bet protestai ne- j. p. Rudolph, N. Rudolph, 
gelbėjo; delegatus
kitam pradėjo areštuoti, kitus' Monologą pasakys d. Vogonis. 
išblaškė iš minios toli į pašalį. ;bus jr kitokių pamarginimų.

vieną po Aleksiejevas ir Zaleckaite.

Minioje pasidarė kaip ir suju
dimas, bet ji iš vietos nesiskir- 
ste ir lauke, kas toliau dėsis. 
Pirmiau išblokšti delegatai, su
grįžę, bandė pareikšti miniai, 
kad nuo čia marguosime į sve-

uoti nauja L.D.S. kuopa. asmenys sučiupo ant gatvės
Kiek teko patirti, čia “Lais- Prje pat jo namų ir išpylė ge- 

■ vės” skaitytojai yra pasipikti-į rai kailį. Nors L„.— 
nn skinki ninku ičlni.ctii lannlin į

• po kuriuo pasirašo veidmainiai! įdėjo geras žymes.
Butkus, Kuodis ir Jakubonis,! Y .......

! ir kuri jie čia siuntinėja vi 
.: stems skaitytojams.

. Nors kontraktorius 
pusėtinai riebus, bet į lašinius

Apie dienos įvykius kalbės 
d. A. Pranaitis. Draugas Pra
naitis yra geras kalbėtojas ir 
reikia tikėtis, kad savo prakal
ba patenkins visus.

Svetainė yra paimta gera ir 
patogi: Y. M. H. A. Hali, 

; kampas Walnut ir Ferry Sts. 
Įžanga tik 50 centų, vaikams 
dykai. Mes tikimės, kad kaip 
Eastono lietuviai darbininkai, 

j taip ir kitų kolonijų nepraleis 
Į progos neatsilankę smagiai 
Į praleisti vakarą, pasijuokti, 

!<L1 ! pasiklausyti dainų ii’ muzikos 
naujo, pamoki-

pradėto darbo, tai policija ur
mu ėmėsi sulaikyti, neduoti' 
pareikšti tokį pranešimą, tuo 
laiku policija paskutinius de
legatus suareštavo.

Kiek buvo šioje demonstra
cijoje dalyvių, tiesiog sunku 
pasakyti, nes uek svieto jue-1 ir iž ]iauj( pamoki.
kad cm nebuvo matyta vieno-1 nančio be},anžiais dienos klau. 
je vietoje. Kai kurie spren-

, _kad minia pyto miesto j širdingai kviečia 
rotušes galėjo būti didesne, j Komisija.

Kuomet darbininkai už ge- 
■ resni kąsnį duonos kovoja, tai 
! iš tų pačių darbininkų išsivys- 
; tęs parazitas tunka ir turtus 
(kraunasi, juos išnaudodamas, 
nedamokėdamas jiems priklau- džia, 

' sančio uždarbio.
i Jeigu V. č. būtų nuošaliai' negu 8,000, o maršuotojų bu-j 
• nuo Toronto lietuvių ir jų or- vo apie 2,000. Tariaus kapi-j 
i ganizacijų

Sąmoningi Darbininkai Renka Juk mes gerai žinom tokių as- 
! Parašus už Apdraudos Bilių menų mierius ir tokių parazitų 

! yra daug. Bet dabar jisai pri
klauso net darbininkų organi
zacijose. Pora metų atgal del 
____ ) asmeninio išrokavimo, 
ga| del įgijimo pasitikėjimo 
progresyvių lietuvių tarpe, pri-.j

.klausė net A.L.D.L.D. 162 kp. kiek reikė 
Paskutiniu laiku skaitėsi be-Auotu

KANADOS ŽINIOS
TORONTO, KANADA

i<ap

šeštadienio vakare, kovo 28 
d., pas d. K. Gailiūną įvyks 
A.L.D.L.D. kuopos susirinki- gaiš, bet patys nerenka para
mas. Visi nariai dalyvaukite šų ir dar kitus atkalbinėja nuo 
ir atsiveskite natrių nariu.

4 “Laisvės” Skaitytojas.

tai būtų tiek to. balistiniai laikraščiai 
skaičių, tiek žyme i o, kac 
s L a učiai ' b u v o s 11 s •• r i n k. ę 
■miesto rotušės.

Areštuoti šie: Joseph Jack- 
son, George Foster, Gustave 
Lucks, Fred Bendza, Fred 

vzer. Kuomet K. Goe nuė jo i 
policijos stoti pasiteirauti, 

užstato, kad arės-! 
paleistu, tai ir jis buvo ■ 

, bet vėliaus visgi i 
vo net darbininkų simpatizato- paleistas. F. Power labai su-1 
rius, bet darbuose kaip buvo, muštas, L. Brown kiek mažiau.! 

is ir kitų apdaužyta, 
---------- ------ .. yra bet ne taip jaii labai. Tačiau 

Sūnų ir Dukterų pašelpinės vienas miekam nepažįstamas, 
draugijos pirmininku. Po to tai labai buvo sužalotas, net 
įvykio visi nariai labai pasi- ant žemės jį ^policija parsikir- 
piktinę jo streiklaužiąvimu ir tusi mušė, jo <. 
tokis streiklaužis negali būti sukapojo 
pašelpinės darbininkų draugi-. kai teko, 
jos pirmininku. Tiesiog mums! Miesto 
būtų gėda, kad ardytojas dar-į ley, pirma marš'avimo 
bininkų vieningos kovos ir so- i pareiškęs, kad jia< tokią 
lidarumo būtų mūsų vadovas.! gaciją neteisiąs prie spvpr

P. S.-—-Kitų miestų Sūnų ir 
Dukterų draugijos kuopų dės ką daryti, 
draugai nemanykite, kad del | “dievo

Bilių, tai ir progresyviai lietu
viai renka parašus. Kiti jau 
po keliolika blankų pripildė.

Yra ir lokių lietuvių darbi- partyvis, kartais žodžiuose bu- užrakintas, 
ninku, kurie nesirašo ant blan- - -
kų, jie bijo deportacijos, jiem 
atleistina, i 
daro. Bet mes turime ir 
kių neva “progresyvių,” kurie 1 
dar neva skaitosi mūsų drau-

nes jie nežino, Ką taip ir yra darbininkų, priešas. Daugeli 
mes turime ir to-; Dabartiniu laiku V. Č. yra bet ne Ib

rašymosi už Apdraudos Bilių. 
Tokius reikia nnmaskuoti ir 
parodyti, kad jie nėra mūsų 
draugai. Juo greičiau mes tą 
padarysime, tuo bus geriau.

Kurie dar nepasirašėte, tai 
pasirašykite. Nepaisykite ku
nigų ir davatkų plepalų. Jie 
buvo, yra ir bus darbininkų, 
klasės priešais. Darbininkų 

______________ __ _____ būklė jiems neapeina, jie ra
kime Liefuvię Darbininkų i pinasi tik savo reikalais. De- 
Strtivienijimo Kuopa. ! portacijos nėra ko bijoti; pa- 

________(sirašymas nieko bendro neturi 
Bedarbė daugelį vietos gy- su

venfojrj privertė pusbadžiai pasirašymas dar daugiau at
gyventi. Daugumas šeimynų stums ir deportaciją, nes pa- 
maitinasi pigiausiu mbistu ir rodys darbo žmonių protestą 
to negali pakankamai nusi- i prieš kapitalizmo įstatymus.

Komunistų Partija
Gražiai draugai kalba apie 

Komunistų Partiją, bet tas dar 
daroma tik teorijoj. Labai 
gražu agituoti, mūsų pareiga 
tai daryti, bet to, draugai, ne
gana. Reikia imtis 'praktiško 
darbo, reikia bandyti kitus pri
rašyti į Komunistų Partiją, 
bet pirmiausia reikia ir pa
tiems įstoti į partiją. Parody
kime darbais, kad mes tikrai 
esame tos partijos patriotai, 
tai stokime į ją palys pirmu
tiniai !

ANSONIA, CONN
“Laisves” Skaitytojai Pasipik

tinę Sklokininkų Lapeliu.— 
Bedarbe Ir Skurdas— Ku‘ 
nigo Gudrumas.— Stiprin
kime A.L.D.L.D, Ir Sutver-

nirkti. Ligos plečiasi tarpe( 
Diednūjų darbininkų ir daug; 
jų be laiko atsiskiria su šiuo 
vargingu pasauliu.

Eina kalbos, kad dirbtuvių 
> savininkai planuoja “pagelbė

ti” bedarbiams, katrie jau il
gą laiką yra išbuvę be darbo. 
Sakoma, kad bus suregistruoti 
visi tie, katrie jau ilgą laiką 
yra išbuvę be darbo. Sakoma, 
kad bus suregistruoti visi tie, 
katrie jau nedirba mažiausiai 
per septynis mėnesius. Tą at
likus, manoma, bus paleisti iš 
darbo dar dirbanti darbinin
kai ir jų vietoje paimti sure-, 
uistruotieji, nedirbanti darbi-,

deportacija. Priešingai

'^SKAITYKIT IR PLATIN 
pric; ( KIT “LAISVE

galvą ir burną 
Policijai irgi gero-

galva, ponas

pacn 
nėra l;i 
vis vcU; 
tenkinai 
PELLERIS. 
l’cvšaliirtv, Skausmų, Krutulėje, 
Galvbs Skaudėjimų. Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sųnarių, Išsinarinimų, Ntt- 
Riniušiintj, Reuniatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaulčiti. >nęjktunūojamois - pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbaženklis 
ant pakelio yra jūsų ap/saugotoju. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELI.ERIO bonką.

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

I o

Q.uig~ 
buvo 
dete- 

i r
dieve gelbėk,” jeigu jie pra- 

Bet bedarbiam 
page] bos” nereikėjo,

to asmens įvyktų kas negero;jie patys susirinko įteikti savo 
mūs organizacijoj. Visai ne. l reikalavimus, būtent: kad visi 
Visi draugijos valdybos nariai bedarbiai būtų lygiai šelpiami, 
(išskyrus V. Č.) yra veiklūs Ponas Quigley, kandidatuoda- 

kląsės mas į majorus, labai norėjo 
dalykai matytis su darbininkais. Bet

77>e Z.ęborttfėyfea e#' 
F.Adl. SRUICIHJTEFI CO. 

CURFIYANU SOUTH ri»*TH STS.
BROOKLYN, N.V

uijįjJgUĮįįr’ĮįyMi.r

r -     —— —- ■— ... I ■ I ■ ■■ ■■■■■ ...  — 
į Bell Phone, Poplar 7545 

| A. F. STANKUS 
* GRABORIUS-UNDERTAKER 
į Išbalzamuoja ir laidoja numirusina ant 
j vieokių kapinių. Norintieji geresnio ps- 
; tarnaviino ir už žemą kainų nuliūdimo 

valandoje šaukitės pus mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainų...

toM

ir sąmoningi darbo 
draugai; draugijos i * ' 'V vam a. a/» a a a * a « k k v • v

kaip buvo, taip ir bus tvarko- dabar, kuomet tie darbininkai 
mi gerai, kiek yra galimybės j i j išrinko majoru, tai jūs stip- 
ir kiek leidžia gyvenimo sąly-Įkit badu! Kas jam tokio, kad 
gos. (darbininkai badauja, jis sįb-

Tokie darbininkų ;.. ___
kur randasi darbininkų orga-|tį.
nizacijų vadovybėj, turi būti bių darbininkų delegaciją.

iš kaip jis ir jo talkininkai prisi
teis, juk darbininkai reikalau
ja pašeipos, o šelpimas bedar
bių liečia turčių kišenių. To
dėl pasistatė prie durų gink- 

j luotą policiją, todėl dužė ir 
i areštavo bedarbius.

| darbininkai badauja, 
priešai, ! ko: “dieve gelbėk” mane pa- 

Jis net neprisileido bedar- 
Ir

kuo greičiausiai prašalinami 
einamųjų pareigų.

Streikieriy Draugas.

NEW BRITAIN, CONN.
Alkanų Maršavimas Įvarė 

Kinkų Drebėjimą 
j Turčiam

i 

šiame miestukyje dar tokios!
, milžiniškos ir karingos bedar- 

Boris. ibių demonstracijos niekas nė-
I ra matęs, kokia buvo 13 d. 

tfistruotieji, nedirbanti darbi-. Nuo Red.—Apie streiką ir kovo. x
riinkai. Taipgi kalbama, kad skebą V. č. praleidome. Tuo! Pirmą-valandą po pietų be- 
paėmus naujus darbininkus klausimu telpa pilnesnis apra-' darbiai susirinko į skirtą vie

tą, išrinko delegaciją perduoti 
miesto majorui bedarbių rei
kalavimus. Vos pradėjus ri
kiuotis į liniją maršavimui, 
tuoj policija puolė alkanuosius 
sulaikyti, bet minia, tartum 
upės tvenkiniui trūkus, vertėsi, 

į kaip,vanduo. Alkanųjų minią 
niekas negalėjo sulaikyti, ji 
leidosi miesto centran.

Ne tik nuskirtoji maršuoti 
gatvė prisipildė maršuotojų 
minia, kuri tęsėsi ilga linija, 
kad vos akys galėjo užmatyti, 
bet ir kitomis gatvėmis dideli 
būriai traukė į Main gatvę; 
čia visi į vieną liniją susibūrė 
ir bendrai ėjo linkui miesto ro
tušės. Kaip tik pasiektą mie
sto centras, kuriame randhši' teį 

užsigrtj^p.

reikės numušinėti algas, nes šymas kito korespondento, 
jie esą nepratę prie darbo ir 
neatliks tiek darbo, kiek senie
ji darbininkai atlieka.

Darbininkai dirbanti ir ne
dirbanti turi būti atsargūs ir čių, kaip streikuoja dresių siu- 
nesiduoti save suvedžioti. Rei- vėjai. Nors jau keletas sin
kia visiems bendrai kovot prieš vykių sutiko patenkinti strei- 
algų nukapojimą ir už bedar- ko reikalavimus ir sugrąžino 
bių apdraudos bilių. darbininkus į darbą, bet dar

Vietos parapijonai giriasi, J daugumas tebestręikuoja ir 
J<ad jų kunigas esąs manda-i pasiryžę kovą laimėti. Uba
gus ir gudrus. Anot jų, jis jau giškas atlyginimas už darbą, 
ir “socialistus” su i 
čiais pritraukęs prie 
čios. Apie komunistus kalbąs 
taipgi prielankiai. Bet per iš
pažintį savo parapijonams gra
sinąs, kad jie neskaitytų ko
munistų laikraščių ir knygų, 
kad neitų į komunistų parengi
mus ir t. t. O jei katras vis

Sukniasiuviu Streikas ir Kiti 
Nuųtikiai

Toronte jau keletas savai-

sandarie-įuž kurį vos tik galima prasi- 
; bažny- maitinti, užgrūdino darbinin

kų vieningumų ir ištvermę 
streiką laimėti.

Į streiką darbininkus išvedė 
dvi unijos—Amalgameitų ir 
Adatos, žinoma, jeigu :Ąmal- 
gameitų . unijos vadai į
duos airėtka bosais,b;® shedflijbWa šftliif;

Rep.

EASTON, PA.
Nepaprastai Linksmas 

Vakaras
i 1023 ML Vernon Street 

Philadelphia, Pa.Subatoje, 28 d. kovo, A.L.D. į 
L.D. 13-ta kuopa, su pagelba'Ų,

HBreRwm e— m emu ——ji

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5040 CHENE ST., DETROIT, MICH.

"vjftMnrti

ligas {varo, bet ir, j grabą paguldo.
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolč priėš kitą amži
ną žmogaus priešą—Vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui ęagami- tokių šalčių nebijo, 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok 
25 centai už skrynutę. žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue
(Kampai Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užraiykite:

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

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

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

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

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

Amerikoje ir Lietuvoje
gasiniu automobiliu; dalinas | tris dalis t

1. Mechanizmas. Kaip sudalyti sulig planų) 
kaip surasti, sugedimus; kąip iSa.ražiuę nw 
statyt). Tas viskas mokinama kiekvieni ttu 
dentn praktiškai, po . priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magneiizinaa. Ta) reikaltn 
giausia prie dabartinių automobilių..

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekapartu «of»
riu. -
n.-tbaigę mūsų mokyklos kurstį, turitd pllnię 

progų, pasinaudoti vienu iš dviejų amatų-- 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama lai* 
niu» Ir diplomų. Mokiname grynai lietnvii- 
kai ir angliškai. Raina prTinnnia vieloms 

f MbUkklA^PQ- vattofativr1.#. . DUKORSKY. Lekcijos dienomis i? vaknrdis. Ateikite apžitt- 
r3tt< mūsų fn'Qkykw<.*r w-Wdar^t-a nuo 9 iki 9 vai., nedėldiehlais nuo" 10 iki 2 R. Jtf:-• , 
kita .Mrarftl Atidaryt*. nuo 9 iki.. 9 valbnrtdSltfiepfaie nttd t'0 Ikf .2 *

W YORK AUTO SCffoOt ' , < < f;-<• vr' . Kampas util Street Ytfrk., N.

TEMYK! Del Tavęs
MES IŠMOKINAMI, kaip Apsieiti aw

(J. DUKORSKY.

t’Jk'A

M-> 
-■'■i' v

mu
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Kairioji Maisto DarbininkuU I r T IM r C *71 M I A C Kairioji Maisto Darbininl VltilNEd Z 1 N 1 V □ Unija Atsidarė Krautuvę;

Nepamirškit Masi- ^tl)s «“*_ Auri bus Vaidinama Z’J d.

Pusiau Nupigino Maistą

nes Prakalbas 
Trečiadienį!

Kovo, Ateinantį Sekmadienį

New York o Maisto Darbi
ninkų Unija atidarė valgomų 
daiktų krautuvę Brooklyne, 
ant Havemeyer St., tarpe So. 
Second ir So. Third St. Viso
kį valgomi daiktai yra par
duodami už pusę kainos.

Netoli gyvenanti darbiniu-

J. Judžentas, rolėje Jonuko, 
Onutės mylimojo ir Lietuvos 
revoliucionieriaus, yra geras 
dainininkas tenoras ir gabus kai turi eiti pirkti į šią darbi-

— storius. Šioj operetėj jis lo- ninku įstaigą; čia gausite daug 
giasi * prie "nacionalės protesto isvarbią rolę ir dainuoja pigiau, negu privatinėse krau-

Visų tautų ir visų rasių 
bininkai visoje Amerikoje

dar-
ren-

dienos kovo 28-tos. Lietuviai 
darbininkai negali atsilikti nuo 
kitų, nes jie taip jau lygiai 
yra išnaudojami ir persekioja
mi, kaip kitų tautų darbinin
kai; jiems taipgi gręsia depor
tavimai, paaštrinti persekioji
mai prieš ateivius darbininkus.

Tad trečiadienio vakare, ko
vo 25 d. visi ateikite į rengia
mas 1 prakalbas, kuriose bus 
kalbama, kodėl 
dėjimas dabar 
virsta kovingu, 
čioji klasė taip
mo ir daro visokius planus jo 
nuslopinimui, ypač atakuoda
ma ateivius darbininkus, kurs
tydama prieš negrus ir t. t.

Svarbiausia bus kalbama 
apie priežastis, kurios šaukia 
darbininkus į kovą ir ką reiš
kia būsianti visos šalies darbi
ninkų protesto demonstracijų 
diena kovo 28, ypatingai atei
viams darbininkams apginti. 
Bus 
New 
masi 
testo
vaukite ir atsiveskite savo kai
mynus darbininkus.

darbininkų j ki
taip kyla ir 

kodėl valdan- 
bijo to judėji-

išdėstyta planai, kaip 
Yorke yra organizuoja- 
ir kaip ir kur įvyks pro- 
demonstracija. Visi daly-

Aido Choro Vakarienė ir 
Šokiai Labai Pavyko

labai pavyko iš i 
Vakarieniauto-

viršutinė “Lais- 
Tuo pačiu sy-

Aido Choro vakarienė perei 
tą sekmadienį 
visų atžvilgių, 
jų buvo pilna 
vės” svetainė,
kiu didelis būrys šokikų uko- 
si apatinėj svetainėj. O kada, 
po vakarienės, visi suėjo apa
čion, tai publikos susidarė 
tiek, kad buvo tiesiog tiršta;

Visoje pramogoje abelnai 
didelė didžiuma susidėjo iš 
linksmo, gražaus jaunimo.

Turbūt, nei vienas nesigai-

daug gražių dainelių. Visijtuvėse, ir paremsite darbinin- 
matykite ir girdėkite jį atei- kišką įstaigą.
nantį sekmadienį tos operetės 
vaidinime Labor Lyceum sve
tainėje, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne. S. Paražinskas, 
Birbilo ūkininkaičio rolėje, yra 
taipgi geras aktorius ir daini
ninkas; jis perstatys lietuviš
ką šlėktą, kuris meilinasi. prie 
Onutės ir nori su ja apsivesti, 
bet, negavęs jos sutikimo, su
pyksta ir išduoda policijai jos 
mylimą Jonuką, kaip- revoliu
cionierių; ir jis savo užduotį 
atlieka puikiausiai. Kurie jj!Va]ge pereita šeštadienį, 
matė lošiant toj pačioj opere-  
tėj Elizabethe, N. J., visi pa-j 
tvirtina, kad tai puikus akto
rius. O ne tik šiuos du, bet ir 
visus kitus aktorius ir daininin
kus lyriečiai turės puikius šioj 
operetėj.

Taigi, visi būtinai ją maty
kite, nes daugiau tokios pui
kios progos gali nepasitaikyt.

Blum De Luxe Cigarą 
Darbininkai Streikuoja

Kiek laiko atgal šios dirbtu
vės darbininkai per streiką 
laimėjo geresnes darbo sąly
gas ir kitus pagerinimus, bet 
bosai vis vilkino ir nevykdė tų 
laimėjimų gyvenimam Perei
tą penktadienį darbininkai iš
sirinko komisiją ir pasiuntė

. pas bosus pasitarti. Bosai pa
sišaukė policijos viršininką ir 
du policistu ir tada sutiko tu
rėti pasitarimą; ■ Darbininkų 
išrinkta komisija griežtai'pa
sipriešino turėti pasitarfmą, 
kada policija sykiu dalyvauja. 
Tada bosas pašaukė iš dirbū-

Trys Užsinuodijo 
Kenuotu Salmonu

trys

pę. Juk iš 200 ristynių jis 
“mi vieną kartą;

> nuosprendį viei^ą 
sykį Strangler Lewis, bet tik
tai nuosprendį ; vadinasi, ir ta
me viename' atsitikime dar ne
buvo įrodyta Strangler Lewiso 
viršenybė prieš LaDue.

Tą patį vakarą ir toj pačioj 
vietoj taipgi imsis Joe Steche- 
ris, tris kaltus buvęs pasau
linis čampionas, su Džiordžiu 
Vasselliu. Be to, dar laužysis 
trys kitos galijotų poros.

Kanados' ristikų čampionas. pę*. . . . v ...... . .
Ed Don George įgijo čam- pralaimėjo1 tiktai yįeną kart, 

pionystę, kada pereitų metų prieš Jį gavo ~ y 
gruodžio mėnesį jis suraitė 
Gusą Sonnenbergą; o Sonnen- 
bergas, kaip žinoma, buvo at
ėmęs čampiono diržą iš Stran
gler Lewiso. Todėl Don Geo- 
orge ir laiko save pasauliniu 
čampionu, nepaisant, kad tą 
garbę New York as ir Pennsyl
vania pripažįsta Londosui. 
Bet juk Londosą buvo vienuo- 
liką sykių prikalęs prie mat
raco Strangler Lewis, kurį nu
galėjo Sonnenbergas, o Son
nenbergą partiesė Ed Don 
George, kuris rytoj vakarą 
lamdysis su Kanados čampio
nu J. LaDue. Patsai LaDue 
yra “stambi žuvis” ristikų tar-

SUSIRINKIMAI
PRANEŠAME aktoriams operetes 

“Nebaigta Kova” ir Lyros Choro

r Telephone, Stagg 2-1810

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
* 417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Pereitą sekmadienį
ž m o n ės b u v o jiuvežU l narta^“iS<i“^nds pa™ka'''buB į 
miesto ligoninę, ir atras- ! ketvirtadienį, 26 kovo (March), ! 
ta, kad jie užsinuodiję vai-i'Lyceum svetainėj, 949 Wil-į 
giu. Ištyrinėjus, ką jie valgė, 
manoma, kad jie bus apsinuo
diję kenuotu salmonu

26 kovo

kurio

i loughby Ave., Brooklyn, N. Y.; pra t 
džia 7:30 vai. vakare. Draugai ir ( 
draugės, aktoriai ir choro daininin- | 
kai, pasistengkit visi dalyvauti pas- i 
kutinę j pamokoj, nes pagelbės mums 
sulošti operetę kaip reikia.

Komisija.

be

PARDAVIMAI
PARSIDUODA pigiai Candy station- 
■; ery Storas. Senas biznis. Kreipki
tės po No. 114 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. (70-75)
Parsiduoda gesoiino stotis, tik 
.< ką, pastatyta. Kreipkitės sekamu 
adresu: Roseville Sun Service Sta
tion, 341 Orange St., Newark, N.J.—< 
V; Podziunas. (70-71)

JONAS STOKES .
Lietuvis Fotografistas

Šiuoini pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kam p. Broadway, Chaun
cey St. stotis,

l

Savo Pasidirbtame 
Automobilyj Užsimušė

g.V-Ernest Valent, 17 metų, 
venantis po num. 465 Van 
Sicklen St., Brooklyne, per tris 
mėnesius dirbo, kol prisirinko 
senų automobilių dalių ir pa
sidarė sau automobilį. Pereitą 
savaitę pabaigė daryti, o sek
madienį su savo vyresniu bro-i 
liu išvažiavo pasivažinėti juo- 
mi. Ant kampo 86th St. ir 
West 6th St. susidūrė su.kitu 
automobiliu ir apsivertė; 
nest Valent liko ant vietos 
muštas, o jo brolis lengvai 
žeistas.

Er- 
už- 
su-

4 Užmušti, 7 Sužeisti
Automobilio Nelaimėj

Pereitą sekmadienį Yonker- 
se dvylika asmenų, susėdę į 
penkiem spdėti automobilį, va
žiavo iš pasilinksminimo po- 
kllio. Važiuojant N. Broad-

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-677G

(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.

734 Grand Street
Brooklyn, N, Y.

PHONE, STAGG 2-5043

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gaac Anestetiką

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

tik susitarus.

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

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

TEL., STAGG ^2-0783

f

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

■ jhalz^amuoja ir laidoja numirusiu*“ 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
omdbllius ir karietas veselijonu 
"rikltynoms ir pasivažinėjimam*

• i ’ i

231 Bedford Avenue
j BROOKLYN, N, Y.
m - i ; i' ’ 1 i > i i .1.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA

J. LeVANOA
(Levandauskas)

GAMINAME

į namie prie geros

12 IKI 3

Duonos—Duoneles—Skaniausios

bsoirator 3OE=3OE

į
3

VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadinės stalo.

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

IR PIETUS
Pąs mus pietūs ne taip kaip 
taip kaip

MOT. LAUKUS,' Fotografas '
■ ' • ;•;*i .■ ' ■■

214 BedfordjĄv^^ro^įn^,^

Citnauva Rūdija ■

tuvės dar dešimtį darbininkų .niJ2 no’ automobilis 
ir prie policijos akių pasakė: bėgti smarkia! ir .1° he-

• • ' ’ ■ • jr į ravoto.ias negalėjo sustabdyti.
“ ; netoli Roberts
Ave., automobilio užpakaliniai 
ratai paslydo, užvažiavo ant

<pi ok iūs visi esate komunistai,lojo užsimokėjęs $1»25 uz v<i- ., » 1 j i PrivRzifivus- - - - ...... i todėl visus paleidžiame is dar-; y‘\aziavus
■ bo.

Komisija ir tie dešimts dar- . . . . v_ . . >
bininkų sugrįžo į dirbtuvę prie J sahgatvio ir atsimušė į tris me- 
kitų darbininkų ir viską papa
sakojo. Tuojau visi dirbtuvės 
darbininkai metė darbus ir pa
skelbė streiką.

Darbininkai visi gerai laiko
si streike ir pikietuoia, 
bosai neprisivestų skebų.

karienę su josios dainiška pro- ■ 
grama ir šokiais. Valgiai bu
vo tikrai geri ir daug jų—tai 
aidiečių merginų moterų dar
bas.

Vakarienei p i r m i n inkavo 
drg. Nalivaika. Gražiai pa
dainavo po keletą populiariš- 
kų dainelių d. Velička ir L. 
Kavaliauskaitė. M. česnavi- 
čiūtė, trečia dainuotoja, sutei
kė publikai truputį retenybės, 
sudainuodama lipšnią jautrią 
ariją iš “Rose Marie” opere
tės ir humoristišką gabaliuką 
iš “Komevilio Varpų,” prie ko j 
dar pridėjo porą populiarių 
dainuškų. Veličkai ir Čena- 
vičiūtei akompanavo šalinaitė, 
Aido Choro mokytoja, o Ka-

White Luggage Ko. Bosai 
Rengiasi Kapoti Algas

Moms White, vyriausia 
White Luggage Ko. bosas, iš
siuntinėjo laiškus visiems tos J 
dirbtuves darbininkams, kurie I

džius.
Trys vyrai ir viena moteris 

buvusi automobilyje liko ant 
vietos užmušti, kiti septyni su
žeisti, o Betty Sally išliko vi- 

kad i sai neužgauta.
Automobilio kėravotoias sa- 

• kė, kad kas buvo sugedęs ga
zolino uždarymo Įtaisuose, nes 

jam pradėjus važiuoti nuo kal
ino. automobilio inžino negali
ma buvo sustabdyti ir todėl 
automobilis taip smarkiai įsi-
b ego.

valiauskaitei — Retikevičiūtė, iau mėnesiai kaipnedir- j NlIOftŲlIOIS! IjHZU 
Lyros Choro mokytoja. H u x.

Keletas draugų pasakė po įrankius (tools).
trumpą prakalbėlę.

Rep.

ba, kad ateitu pasiimti savo į 
Tuo pačiu 

sykiu pertvarkomos visos ma-! 
šinos dirbtuvėj ir daromi pla
nai, kad su mažesniu skaičium 
darbininkų būtų *1 • 11

rytą I

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
• _ , . . <X

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

Gausite šviežių

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N„ Y.

A.LD.LD. 1 Kp. Nariam 
' Sekantį ketvirtadienį, t. y 
26 d. kovo, 8 vai. vakare, “Lai- pasitarimus su dešiniaisiais va- 
svės” svetainėje, įvyksta virš-; dais iš Suit Case. Bag and 
minėtos kuopos susirinkimas. I Portfolio Makers Unijos Loka- 
Visi nariai kviečiami dalyvaūt.lo 22 (Darbo Federacijos) ir 
ir užsimokėt metines duokles; nori sudaryti planus, kad pa- 
už 1931 metus. Taipgi atsi-(šaukiant darbininkus į darbą, 
veskite naujų narių prirašyti, i būtų galima numušinėti jiem , 

Rašt. S. Garbačauskas. I algos.

Pereito sekmadienio
Ruth Lawrence, gyvenanti 224 į 
17th St.,, atrasta gazu užsinuo
dijusi. Ištyrinėjus viską, at- 

, . 3 u ' m Pa . rorP.a rasta, kad ji papildė saužudy-daugiau darbo. Taipgi suži- tiksliai.
nota, kad Morris White laiko Sekmadienį polięistas Priest 

įsilaužė į apartmentą 1415 
Bryant Ave., Bronx, ir atra
do kambarius nilnus gazo ir

1 ant stąlo^ degančią žvakę. 9nt 
lovos gulėjo pusgyvis S. Mintz, 
tų namu gyventojas.

Į .Pašaukė Northern G as kom- 
: į panĮjoa greitopios(< pagelbos ve- 
~ į žimą, su kuriuo pribuvo gydy-

VARPO VALGYKLA
treet Brooklyn, N. Y VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

• 1 * ’ < / • ’A 1

s

sį S. Mintz.

SPORTAS
f

i

Kundroto aptieks yra didžiausia (r seniausia raistine.
Mes specialistai sutaisyti daktarą receptas, ir užtikri- 

' nam, kad sudėtinas iią receptą dalys, gydytojų užsa
kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iŠ Grynų Žolių £ 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų Į*1

ATEIVIŲ DARBININKŲ GYNIMUI

KOSTIUMŲ BAITUS
STAR CASINO SVETAINĖJE 

107th St. ir Park Avenue New York City :
Pradžia 8:30 Vai. Vakare

Tarptautinė Paroda—Liaudies Šokiai ■
Vaizdas iš Persekiojimo Ateivių Darbininkų

Programoje dalyvaus visos tautos su savo ypatingais / 
darbininkiškos dailės kūriniais

ŠEŠTADIENYJ, 2F KOVO (MARCH), 1931
Visų darbininkų užduotis'dalyvauti šiame parengime.

Įžanga 50 centų ypatai i * i

MBOBnananun BWMWBsm!

TŪZŲ RISTYNĖS RYTOJ 
VAKARE

Tai bus tūzų imtynės, gali
ma pasakyt apie rytoj, sere- 
dos vakaro ristynes Sixty
ninth Regiment Armory, New 
Yorke. Edward Don George, 

/ pripažintas pasauliniu čampi- 
onu daugumoj valstijų, apart 
New Yorko ir Pennsylvania os, 
tą vakarą gramais su Jean La- 
Dųe, kuris yra neginčijamas

• NAUJAUSIOS MADOS! i
TbimPTCRaiška PIRTIS / Turkiška

Flushing Russian and Turkish Baths, he
ĮŽANGA DIENA IR NAKTJ 5«c J >

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimą# p«r 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c 

ATDARA DIENA IR NAKTJ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prtdaa m 
Šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipirimni vrftrri! 
MOTERIMS PANEMLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delsi išsipėrimo: Rusiškas, Turidikab fr ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas nriogojimTii 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu gar® 
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts. 

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski i-10M

• i ' •' * • • i : t - k . ' .

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Avb, stoties;
B. M. T <?ubway—-iiHpt apt Montrose AVe. srtotles; joMia

gareMtuobu p&tavna-

W>1» vaistais neužtraukia papročio ir atliuonuoja vidurius ir pa- M 
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik O 
munaiiyt su vandeniu ir užgigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siam*. Kaina.............................. 60e, per paštą *5c

Mea taip pat tunme žolių ir gerą sandėli gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitSs:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Grpenpoint 0-2017-2360-3511

likirpkit iį akelhini* Ir urislasMit teariu *b oisakyBo.
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