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KRISLAI
K. Steponavičius Sabo- 

tažninkas.
Apvalyt A.L.D.L.D.
Vartosi, Kraiposi.
Rutkauskas-Pi’iešas.

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių,, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

šė organizaciniais 
Svarbu, kaip Pruseika 
žiūrėjo į kaip kuriuos 
mus bei ypatas.

Spaustuvininkams Nukapos 
Algas ant 30 Nuoš.

Dabar Pruseika ii’ jo 
rėmėjai į padanges kelia K. 
Steponavičiui: giria jį, kad “jis 
buvęs vienas iš geriausių A.L. 
D.L.D. CK. sekretorių” ir dar 
perša į Lietuviui Darbininkų 
Susivienijimo sekretorius. Bet 
draugai pamenate, kaip K. 
Steponavičiui ir Pruseikai ne
pavyko įtaisyti del Steponavi
čiaus pilną algą iš ALDLD. 
Tada tas “gerasis” numetė dar
bą ir labai daug vargo turėta, 
kol organizacijos reikalai su
tvarkyta. ALDLD. laiškai, or
ganizaciniai reikalai ii’ prenu
meratos buvo betvarkėje. Kolo
nijose kilo draugų nepasitenki
nimas. Apie tai rašiau laišką 
L. Pruseikai, nes jis tada buvo 
ALDLD. pirmininku. J mano 
laišką L. Pruseika atsakė rug
sėjo 28 d., 1925 metais, ir štai 
kaip rašė:

“.4.Š pilnai sutinku, kad tie 
reikalai su K. Steponavičium 
yra bjaurūs. Kaslink manęs, 
tai aš su tuo draugu, buvusiu 
draugu kaip tik delei tu reika
lų piktai mitingavę...

“Dviems draugams pavesta 
galutinai tie reikalai sutvarkyti. 
Pinigai rodos nėra žuvę. Bet 
yra bjaurus sabotažas. Mane 
asmeniškai tas nesvietiškai pik
tina.“

Matote, kaip rašė patsai Pru
seika apie tą “gerąjį” K. Ste
ponavičių. Jį net vadino jau | 
tik “buvusiu draugu.” O dabar 
jie stato tą asmenį į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo sek
retorius !

artimi

ALDLD. Mat,

1929 m. jis

Dabar Pruseika rėkia prieš 
išmetimą vieno kito nepataiso
mo elemento iš 
ir jis patsai jų tarpe atsidūrė. 
Bet rugsėjo 24 d
rašė pasveikinimą A.L.D.L.D. 
Vl-to apskričio konferencijai ir 
tarpe kitko sakė: “Jeigu toj ar 
kitoj kuopoj rastųsi negeistinų 
nepataisomų elementų, 'tai ver
tėtų duot gerų pamokų, o jeigu 
ir po to nepasitaiso, tai praša
linti ,aukan.,> Pruseika ir jo 
pasekėjai negali skųstis, kad 
jiems nebuvo duota pamokų. 
Kaip su kuriais ištisus metus 
laiko buvo diskusuota ir įrodi
nėta jų prasižengimai, bet ne
gelbėjo. Jie ėjo Pruseikos pė
domis ir organizacija turėjo 
apsivalyti.

Philadelphijos J. Rutkauskas 
keli metai atgal buvo su 
komunistais,

Stam- 
miesto spaustu- 

; unijoms, kad 
bus

) NEW YORK. — 
blausios ši 
vės TTranei 
visiems darbininkams 
nukertamos algos nuo 20 
iki 30 nuoš. ' Numatoma, 
kad senosios reakcinės uni
jos nesipriešins tam nuka- 
pojimui. Nukirtimas 
lies 15,000 darbininkų.

Leningrado Amerikonai
Darbininkai Reikalauja
Paliuosuot Negrus

pa-

LENINGRADAS— 
nai gyvenančių amerikonų 
grupė iš trijų šimtų darbi
ninkų laikė susirinkimą ir 
nutarė pasiųsti kablegramą 
Amerikon Alabama valsti
jos augščiausiam teismui ir 
reikalauti, kad nekalti 
Scottsboro negrai jaunuo
liai būtų tuojaus paliuo- 
suoti. Jie pasmerkia 
bjaurų terorą prieš jūod- 
veidžius darbininkus.

C1«-

Sovietų Sąjungoj
Maskva. — X—Ray apa

ratų gaminimo fabrikas jau 
perviršijo Savo Penkių Met 
tų Planą, i Progrania reika
lavo produktų už 7,875,000 
rublių, o padarė už 8,020,- 
000 rublių. Buvo reikalau
ta 200 aparatų, tapo pada
ryta 351; vietoj 150 koštu
vų, išleista 343.

Leningradas. — Pradėtas 
statyti naujas gazo gamini
mui fabrikas. Pabaigus 
statyti, fabrikas į metus 
duos 60 milionų kubiškų 
metrų gazo.

Ochotsk—Odsk. — šiame

JAPONIJA JAU ATVIRAI SIŪLO IMPE
RIALISTAMS SUSITART IR BENDRAI 
PASIDALINTI IR VALDYTI CHINIJA

TOKYO.— Japonijos už
sienio reikalų ministerija 
skelbia, kad Japonijos at
stovams užsienyje tapo įsa
kyta tuojaus pradėti dery
bas bei pasikalbėjimus su 
visomis didžiosiomis valsty
bėmis delei bendro veikimo 
Chinijoje. Japonija siūlo

i Amerikai, Anglijai, Franci- 
jai ir tt. visoms susitarti, 
užimti svarbiausius pramo
nės ir prekybos centrus 
Chinijoje ir pasidalinus tar
pe savęs ją valdyti. Delei 
to gal reikėsią -bendros gin
kluotos intervencijos, idant 
numalšinus Chinijoj bruz
dėjimą ir “suteikus masėms 
taiką ir ramybę.”

SHANGHAI.—
Yangtze upės dalies karinio nūs jau viešai skelbia.

. ■ **

Senosios Mainieriy 
Unijos Vadų Manevrai

Indianapolis. — Čionai 
United Mine Workers uni
jos konvencijoj Lewisas 
pravedė tarimą, kad prašy
ti Hooverio, idant jis vėl 
sušauktų bendrą unijos va
dų ir anglies baronų konfe
renciją. Tai reakcinių va-

laivyno admirolas Shioza- 
wa atvirai sako, kad Japo
nija siūlo visoms didžio
sioms šalims bendrai “su- j dų bandymas sulaikyti mai- 
tvarkyti” Chinijos viduji- Į nierius nuo kovos prieš ang- 
nius reikalus ginkluoto^ in- j lies baronus, 
tervencijos pagelba.

Tas reiškia, kad komunis
tų spaudos ir Sovietų Są
jungos “pranašavimas” ant 
šimto procentų pildos grei
čiau, negu buvo tikėtasi. 
Mes sakėme, kad imperia
listai susiuostys, ; susitars, 
užgrobs Chiniją bendrai, 
sukriušins Chinijos revoliu
cinį judėjimą ir paskui pa
skelbs karą Sovietų, Sąjun
gai. Dabar Japonija šituos 

Japonijos kruvinus imperialistų pla-

Delei New York o Bedar
bių Demonstracijos 
Apskaičiavimo

NEW YORK.-r- “Laisvė
je” buvome padavę, kad ko
munistų “Daily Workeris” 
apskaitliavo, kad New Yor-

Šalin Rankas nuo Revoliucijos Chinijoj!
Tegul Gyvuoja Dabininkų Sov. Sąjunga!
Amerikos, Vokietijos, Francijos, Anglijos, Čechoslovakijos 

ir Lenkijos Komunistų Partijų Bendras Manifestas Prieš 
Naujo Karo Pavojų

Japonija užgrobė Man-! Japonijos kariuomenė už- 
džurijos didžiąją dalį. Japo- ėmė Harbiną, Rytinio Chi-* 
nijos kareiviai ir jurininkai i nų Geležinkelio centrą, pro- 
okupavo svarbiausius Chi-: vokuodama Soviet. Sąjungą 
nijos centrus, Shanghajų, ir padarydama rimtą žygį 
Cantona, Swatowa, ir tt. prie naujo karo. Pasaulio 
Japonijos bombos beveik vi-! imperialistai, susivieniję į 

įsiškai sunaikino Chapei, Tautų Lygą, palaiko Japo- 
svarbiausį Chinijos proleta- niją. Dar niekados pirmiau 
rinį centrą — gatvės su- Tautų Lyga neparodė to- 
griautos, tūkstančiai darbi- kios bjaurios veidmainys* 
ninku išžudyta. ; tės. Tautų Lyga šiandien

Japonijos kariniai laivai' Genevoje ruošia nusiginkla- 
briaunasi į Chinijos vidurį 
palei Yangtze upę su tikslu 
sunaikinti Hankowa ir,pas-

■

U t
i t J.

Lietuvos Fašistai Nuvertė Klai
pėdos Valdžią, Suareštavo Prezi-

vimo farsa, kuomet Chini-C 7 ‘

joj eina kruvinas karas.
Tautų Lyga apdengia Japo
nijos kruvinus darbus ir 
praktiškai paveda Mandžų- 

Lyga atvi-

CVloB-Ctl uiJCV V j I1 N v VY JL vi i 
ko demonstracijoj vasario 4^..... ............. ....._
d. dalyvavo apie 50,000 dar- ,^uį pUiti Chinijos revoliuci- 
bininkų: "
Workeris”
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kad po atsargesnio apskai- tybių kareiviai ir kariniai irai užgiria verstiną Chini

Dąbar “Daily 
pataiso ir sako, jos centrus/'

Kitų imperialistinių vals- ■ riją Japonijai
įveli d Virti 11 lYd.1 lllldl | 1 <11 U.Z/J4,1I 1d Vcl oLlllcJ k>XllllJL‘

lavai taip pat traukia į Chi- jos padalinimą ir interven- 
niją apginti jų imperialist!- cijos karą prieš Sovietų Są- 
nių valstybių interesus ir jungą, 
atsiimti savo dalį grobio.

čiavimo pasirodo, jog de
monstracijoj dalyvavo tik 
apie 25,000. Labai gerai, kad 
mūsų komunistinė spauda 
bando kuoteisingiausiai 
apskaičiavimą paduoti. Per

simas nieko gero nepada
ro. Bet, žinoma, kartais 
demonstracijos negalima iki 

pat ' nutrauktas' susisieki- paskutįrųo , šimto > ■; ąpskai- 
mas su Klaipėda'per telefo- čiūoti.
na. L„,____________________

Delei šito smurto Vokie- vieni padavė 3,500 demon- 
tijos valdžia įsakė savo at- < strantų, o kiti iki 8,000! ži- 
stovui Kaune užprotestuoti ’ noma. visi jie begėdiškai 
prieš Lietuvos valdžią. Tuo i sumažino demonstrantų ar

miją. Bet ir čia, matote, 
didelis nevienodumas..

dentą ir įvedė Savo Diktatūrą alj
BERLYN.— Čia gautas 

pranešimas, kad staiga Lie-’ 
tuvos armijos oficieriai pa^- 
grobė ir suareštavo Klaipė
dos prezidentą vokietį Otto 
Boettcher ir atidavė teis
man. Kaltinamas jis “tė
vynės išdavystėj”. Buk jis 
buvęs Berlyne ir daręs pa
sikalbėjimus su Vokietijos 
valdžia.

Visoj Klaipėdijoj paskelb
tas faktinas karo stovis. 
Paskirti trys fašistai, kaipo 
diktatoriai. Iš seimelio at
imta visa galia. Klaipėdos 
gatvės apgultos Smetonos

, Vokiečių laik-

tarpu Vokietijos valdžia 
ruošiasi skųsti Lietuvą Tau
tų Lygai. Vokietija sakę, 
kad nuvertimas Klaipėdos’

(Tąsa ant 2 pusi.) »

Pav., ;New Yorko 
kapitalistiniai laikraščiai

Žinios iš Bedarbių Kovos Lauko
Prasi

distrikte rasta dideli šalti-' kareiviais.
niai žalvario rūdos. Šitas raščiai konfiskuojami. Vo- 
brangus turtas apima 26 kietijos laikraščiu kores- 
ketvirtainių kilometrų plo- pOndentai patyrimui daly
tų- , . , • 'kų stovio neįleidžiama. Taip

’ Maskva.—Ūkininkai Mas- 
vėliaus pradėjo kvos distrikto džiaugiasi, 

kliubuose ir visur pulti darbi- kad suėję į kolektyvus jie 
ninku judėjimą, net korespon- labai padidino savo, įplau- 
dencijaš raširiėti į fašistinę j Kas. Ant kai kurių kolek- 
“Vienybę,” soeialf^istinį “Ke-|t j jplaukoš padidėjo 
leivį” ir tt. (Bet Pruseika su J — M .
juom vis palaikę gerus ryšius. 
Apie tai rašiau Pruseikai ir 
štai jis atsakydamas rugsėjo 
12 d., 1929 metais,' sako: “Pcv- 
galiaus Philadelphijoj, aš tem- 
davau fosteriečiuę; o <ne Rut
kauską.“ ;

Svarbu yra tas, kad 1929 me
tais Pruseika Brooklyne ir 
abelnai partijoms politikoje rė
mė Lovestonią, bet Philadelphi
joj jis rėmė “fostemečiusP 
Mat, kokis buvo Pruseika. Vie
nur 
tus. 
ris 
dos

Pripažįsta, kad Tikėjimas 
Išgaruoja iš Žmonių

padidino savo, ipiau- 
Ant kai kurių kolek-

jis rėmė vienus, o kitur ki- 
Tikras oportunistas, ku- 

niekuomet neužima vieno- 
pozicijos, bet, anot Lenino,

“kraiposi, kaip žaltys.”
* i . 1 - i r v - įT“ (

Dabar visi susijungė 
Komunistų Partiją. Geras yra, 
J. Rutkauskas, kuris rašinėjo į

■prieš

nuo 70 iki 300 nuoš. Štai 
vienas pavyzdys iš Krasny 
Puti kolektyvo. Prieš susi- 
organizavimą, kųomęt ūki-.j 
ninkai .dirbę žemę atskirai, 
1930 metais, kiekviena' ūkė 
atnešdavo 889 rublių įplau
kų; gi kolektyve ant kiek
vienos ūkės išeina po 1,238 
rublius. Tai štai ką reiškia 
bendras žemės apdirbimas 
mašinų pagelba. 

...... . ............ ......... .
“Keleivį” ir “Vienybę”, pulda
mas lietuvių komunistinį judė
jimą Philadelphijoj. Geri ir ki
ti, kurie tik stoja prieš komu
nistus — Broo.klyne Kentrienė, 
Glaveckas ir eilė kitų social-fa- 
šistų. . ' ' •

NEW YORK.— Protes- 
tonų‘ bažnyčios vyskupas 
Manning, verkdamas pripa- 
žįšt-a, kad dar niekadps pir^’ 
miau ' tikėjimas! nebuvo taip 
žemai nupuolęs : liaudies 
akyse, kaip šiandien; < jLie-< 
pia viernuosiųs melstis, kad 
bedievybė išnyktų! : i < •

Prohibicijos Nuostoliai 3
WASHINGTON— “Šia- 

pie ji”, tvirtina, kad praveda
mas prohibicijos - įstatymo 
valdžiai -per metus lėšuoja 
$370,000,000. Gi delei to įs
tatymo valdžia nustojo nuo 
svaiginančių gėrimų : taksų: 
nuo . prohibicijos įvedimo 
nemažiau, kaip $10,000,000,- 
000!

I ■

bininkų susirinku į dėftion- 
straciją už bedarbių ap- 
draudą. Policija padarė 
brutališką puolimą. Darbi
ninkai tvirtai laikėsi priešį ? 
užpuolikus, tačiaus buvai . 
nugalėti ir išblaškyti. į

Denver, Col.— Vasario 4‘ * 
d., bedarbių demonstracijoj’ 
dalyvavo du tūkstančiai’. '< 
darbininkų.

San Francisco, Calif.—• 
Vasario 4 d. demonstracijoj 
maršavo 1,000 bedarbių ir 
dirbančiųjų.

New Castle, Pa.—Čia ne-' 
paprastai skaitlinga btlvo

Charlotte, N. C 
deda bedarbių bruzdėjimas 
prieš alkį ir pietinėse, vals
tijose. Vasario 7 d. čionai 
penki šimtai baltveidžjų ir 
juodveidžių darbininkų su
sirinko ir reikalavo pašal
pos.

Morgantown, W. Va. — 
Vasario 4 d. čionai sureng
ta bedarbių.tarybos, Nacio- 
nalės Mainierių Unijos ir 

(Komunistų Partijos demon-
vąldži°s sulaužo sutartį^- Ateiviu CviUlDO Kofflite-
lei . Klaipėdos autonomijos., . t iyuiiiluiislu jrarujos ueinuii-

Genevoje kalbama, Kad i įgjj jIUIlClcl l/CleffatUS (stracija buvo revoliucioniš-
I Z 1 . -X « w X J z-m vvvVvLv « l -x /-x X'X Z~J I . .. , _ e _ -■ « •

lei. Klaipėdos autonomijos?

Klaipėdos įvykiai turi bend
rų ryšių su įvykiais Azijoj. 
Smetona pamatęs, kad da
bar gera proga sulaužyti 
sutartį ir galutinai paverg
ti visą Klaipėdą, kuomet Ja
ponija tą patį daro su Man- 
džurija.

Latvijoj Teisiama 
Grupė Komunistu

RYGA* — Sausio 26 d< 
čionai - prasidėjo;/ teismas 
prieš 27 darbininkus; ;Visi 
jie) kaltinami varyme/ slap
tos komunistinės propagan
dos. Kai kurie iš draugų 
yra jau išsėdėję kalėjime po 
;metus: laiko be jokio teismo.

Pagreitino Kulkos Lėkimą ;;

Vokiečių spauda skelbia, 
kad tūlas Gerlich padarė 
svarbų išradimą, kuris gali 
atnešti dideles permainas 
šaudymo srityje. Jis pada
rė šautuvą, kurio kulka 
dviem sykiais smarkiau le
kia, megu iki šiol vartojamų 
šautuvų.

Washington? ka. Dalyvavo iki 700 darbi
ninkų.

NEW YORK— Naciona- 
lis Atevlu Gynimo Komite
tas vieŠhi praneša, kad jis 
nutarė pasiųsti delegaciją į 
Washingtoną ir reikalauti, 
kad kongieso komisija leis
tų atmušti tuos hijius, ku
rie yra atkreipti pfteš atei
vius. O tokiiį. bilių yra ke
li. . Fišė ir jo-fašistinė ko
misija sušilę dirba, kad ’iš
teisti reakcinius i įstatymus 
prieš milionus, ateivių. ) > > 
; Ši delegacija Lūs ; tik- ma
ža įr laikina. Planai > daro? 
,mi delei pasiuntimo , masi
nės delegacijos, kaęl. atmu- 

. šus valdžios j žygius prieš 
ateivius. d/

Iškepė Lovoje .

Minneapolis, Minn.—Va- vasario 4 d. demonstracija; 
sario 4 d., nepaisant bai- nes dalyvavo iki dviejų tuk? 
saus šalčio, tūkstančiai dar- stančių darbininkų. ' 4

t

Provokatoriški Melai i Japonijos Žygiai Harbi- 
.. Apie Sovietų Sąjungą 

' ; ‘ • -'t-! •

TOKYO.— Visoj Japoni
joj skleidžiami gandai, kad 
Sovietų Sąjungą gąbęną. 
skaitlingą kariuomenę,į Vla
divostoką ir ruošiasi dide
liam karui.1 Tikslas'tų gan
dų aiškūs: Japonijos; impe
rialistai jais stengiasi su
kelti Japonijoj ūpą už karą.

ne prieš Sov. Sąjungą

APDRAUDA GYVYBĖ
NEW LONDON, Conn.— 

Čia vieno garadžiaus gale
buvo įsitaisę lovą Connelly > WASHINGTON. — 1930 
ir Scott. Sausio 7 d. gara- 
džiuje žibalas užsidegė.
Scott smarkiai apdegė, bet 
išbėgo ir: tapo nugabentas 
ligoninėn. Gi Connelly gulė
damas lovoje iškepė.

Iš Harbino pranešama, 
kad rusai baltagvardiečiai,. fi 
kurie randasi Mandžurijoj, ’ 
nesvietiškai nudžiugo delei ' 
to, kad Japonija užgrobė 
Harbiną. Jie tame mato 
pirmuosius žingsnius prie - 
karo prieš Sovietų Sąjun
gą. Dabar Japonijos armi
ja jau randasi antroj pusėj 
Rytinio Chinų gelžkelio ir 
netoli nuo Sovietų- rube^ 
žiaus. Japonija provokuoja 
karą prieš Sovietų Sąjungą.

metų skaitlinės parodo, kad 
visam pasaulyje žmonių gy
vybės apsidraudimas pasie
kė $147,000,000,00(). Ameri
koj tos rūšies apdrauda sie
kia $107,948,000,000.

Paryžius. — Vasario 4 d. 
b e darbių demonstracijose f 
suareštuota, ir įkalinta šim- • 
tas darbininku, v

(Daugiau Pasaulinių žinių) 
5-tam puslapyj)

Nepamirškite, Kad Ketvirtadienį, Vasario 11 d. Vakare, BrooklynąlGrand Assembly i Svetainėje, Įvyks Pirmas Masinis Viekas Darbininku Teis-1 ū H 
mas;DalyvaukitVisiir Visos;TeisiamiBusfMusųftrgam^cijijgriovikaiiryį^(hįiGrobikai^tRriseikapKazakeyičiuSįBaltmfisirMat^s

Kili

v
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Wisconsin Bedarbiy Apdraudos Bilius 
Kam Jis Naudingas?

Tąsys S.LJk. Po Teismus

rtėklaušo bažnyčios ;Uialdu? : - 
Juk. !ką reiškia keli konfe
rencijos dalyviai, ' kurie, 
kaip “Draugas” sakp,

Faustai yė
‘‘už- Lietuvos fašistai volde- ros valdininkas, teismo nu

mirgę melstis dievo pagel- marininkai'rėžte :t “kas mus bau'staš už kelių 

del gi katalikų bažnyčios 
maldos negalėtų patraukti 
th? “galingą dievą” į savb, 
pusę, kad jisai “pagelbėtu” I Antanas Smetona laiko 

save amžinu tautos vadu 
ir nepaprastu jos pranašu
1928 m. V. 15 d. paskelbė įseserei giriasi, kad tai daro 

“ bet už premiją, gautą iš “Mais- 
ministeris p.ir- to”. O “Maisto” valdybai 

mininkas prof. Voldemaras j praneša, kad tuos pinigus 
po ja nepasirašė—nors jo paėmė duot intendantūros 
parašą visgi padėjb. Šitą valdininkams kyšį. Ukinin- 
prof. .Voldemaro , .parašo; kai dejuoja, kad nėra pini- 
padirbimą žinojo ir tolera-įgų, bekonai; atpigo, bet ar 
vo Smetona ir kiti ministe
rial. Srhetond kąriuoihenes 
I / • 1/ * » I '■

1
rajonų 

avių pavogimą.
Lapenas vyriausias “Mai- 

►” direktorius ir didžiau
sias tautininkų šulas. Jis 
perka už “Maisto” pinigus 
savo butui baldus ir savo

šąms, kad fašistinį elemen- 
_ , ■ ■ta išvyti iš vadovybės ir pa-
Dabar tarp socialfasistų statyti darbininkišką vado- 

Naujienų” ir fašisto Gegu- vybę. SLA. nariai darbi. 
SLA. prezidento, eina ninkai privalo remti SLA 

ginčas apie tąsymą SLA. j Darbininkų Opozicijos Ko- 
orgamzacijos po teismus. į miteto poziciją SLA. orga- 
Mat, tarp jų eina kova už nizacijoj.

! organizacijos kontrolę, ir ji ______
! gali persimesti į teismus. ' . . . „ v

. Grigaitis savo organe pa- l Nusiginklavimo Kon- 
rašė, kad gegužiniai rengia- fer(įnciia ir Maldos ■ 
si teismo pagelba pasilikti . ,
Susivienijimo bosais. Gegių' 1 Kunigų organas “Drau- 
žis “Naujienų” 30 num. gi4 gas” vasario 5 d.b; rašyda- 
nasi huo to. Jis sako: mas apie “nusiginklavimo”

• ■ i konferenciją Genevoj, sako: 
Naujienų” Redakcija liepą- j. ii

Dėl šios konferencijos pasi
sekimo reikia $ąug aįejoti,..

1 ’Na, ir štai kodėl:,
Ko geresnio iš tos konferen

cijos, kui’ioje * nėra' nė vieno, 
krikščioniško dėsnio, negalima 
nei laukti, nei tikėtis. Paša
liniai žmones, 'pati Katalikų 
Bažnyčia meldžiasi už konfe
rencijos sėkmingumą. Bet pa
čioje konferencijoje patys da
lyviai yra užmiršę melsti Diė- 
vo pagalbos ir pasigailėjimo. 
Jiems nereikalingos Visagalio 
malonės, be kurių nieko nega
lima pasiekti.
Tai kodėl tas “visagalis 

dievas” toks užsispyrėlis ir

Z1O

bos ir pasigailėjimo”? Ko- valdo? Kul. mus nuves?” 
taip charakterizuoja kitus 

!fašistus (smetonininkus): sto

Wisconsin valstijoj įegis- čia; Reiškia, tų kategorijų 
latūros (seimelio), specialė darbininkai negali ghuti 
sesija užsidarė vasario 2 d./pašalpos.
Gubernatorius La ^pllęttę į Gi prie to biliuj dar štai 
buvo ją. .sušaudęs perleidi- i kas pasakyta: .“Darbdaviai,; 
mUi biliū ’ “šuąta.bilizaivi- į kurie • gali užtikrinti ma-j : <<T- 
mui” dąrbp^ del. tyędavbių ■ ziaitsia 42 savaites darbo į ; matuotai įtaria mane ir p. ,Lo. 
apdraudos- ir ■ tuojautinesĮmetus su mažiausia 36’ va-j 
pašalpos^ ’ ; landų clarbp' savaite” '<

La Follette!ir kiti “pro-į?iu°su,°.jami n,u? mokėjimo; 
gresyvia, ir socialfasistai Taį tokis'wisconsm kapi. 
kalbėjo, svaršte, kaip pagel- taHstų MHus neva gelbėji-j

’ • • 11 — J • v • }Z~! mui bedarbių. Jisai yra la
mui,. ir pagelbeti, žinoma, i naudingas patiems ka- 
darbininkų iškaščiu. jpitalistams (mulkinimui

Svarstyta Groves bilius darbininkų , kad . sulaikyti 
“Verstinos Bedarbių Ap- juos nuo kovos uz tikrą be- 
draudos.” Ir be jokiu dide- 4aiį?^. aP^raudą),x. negu 
hų ginčų kapitalistų a sto- d b už taĮ t biR - k 
vai prieBiefą bihų, bet jie pia Chicagos *<<Triįunf” 
labai daug laiko pašventė j Wisconsin Darbo. Federaci- 
debatavmiui tuojautmes pa- j ja> reakcinių elementų vado- 
šalpos klausinio. 'Mat, tas i vaujama. jr socialfašistai. 
klausimas paliečia tuojauti- Buržuazija naudoja viso- 
hį paskyrimą pinigų, kuo- kias prigavystes priemones, 
met Groves bilius yra sky- kad ,'sudęinoralizuoti darbi
ngas apgavimui darbininkų, Įninku kovų už bedarbių ap- 
kad sulaikyti juos nuo ko-Įdraudos bilių, kurį patiekė 
vos už tikra bedarbiu ap- i kongresui nacionalė bedar- Į 
drauda. ’ . \ , ibiu delegacija Washingtone

Ka ‘reiškia tasai Wisdori- Darbininkai

gresyviai

beti stimpančiam Hapitaliz-

sin bedarbių apdraudos bi- 
lius, kurį garbina kapitalis-

negu 
darbininkams, netekusiems

neturi duotis save apgauti, 
bet privalo dar labiau pa
smarkinti kovą- ųž. tikrą be-

tai ir jų agentai socįalfašis- darbių apdraūdą. 
tai? i '

Pirmiausia,- tasai. JUilius; ,!J j L/ iį-jlįJ
pataps įstatymu tik suTd.J > I 
liepos, 1933 7 metų, kad i M \ į į 
“darbdaviai galėtų priimti : ;
liuosnoriškus a p d r a u dos sm,et6niuiai7&SistIi .pasikvietė 
planus, kuriuos galėtų pri-
imti valstija.” Wisconsin M LietųVon/skaityti' paskaitas 
Fabrikantu Susivienijimas, apiTe v
savo susirinkime pirma vai-lgi d*bar iš.^ pusių kapita_ 
stijos legislatures specialės I listirjis pasaulis rengiasi prie 
sesijos, nutarė pravesti ko- karolines Sovietų Sąjungą, o 
kios nors rūšies kompensa- būo tp neatsilieka ir fašistinė 
cijos sistemą. Kita atidė
liojimo priežastis, tai lauki
mas geresnių laikų, tikin
tis, kad krizis apie tą laiką 
pasibaigsiąs. ; • *, '

Sulig to biliaus, kiekvie

; •: 1 r 1 n ’? ’ . ’ ** :
■> ‘ ' 9'7 ?. į v
Iš ; Kąųųa jp^nęsąma, kad 

kontJf-reVdll^cįjoįMeriį- 'Kerens- ■

pattą, kad buk mes rengiamės 
pa-■ su teismo pagelba įsibriauti į' 

SLA. viršininkus, šitą savo 
pareiškimą “Naujienų” redak
cija paremia SiLA. 7-to ap
skričio suvažiavimo išnešta 
rezoliucija, kurioj nurodoma, 
kad Pennsylvania valstijos ap
draudos įstatymai reikalauja, 
kad šios valstijos fraternalių 
organizacijų turtas nebūtų lai
komas kitose valstijose.

Bet Grigaitis sako, kadi 
Gegužio pasiteisinimas jo 
neįtikina. Jis sako:

Del šitų gerb. Prezidento 
nurodymų tenka pastebėti, (

■ kad jau senai eina kalbos tar
pe SLA. narių apie kai kurių j ’ 
Pennsylvanijoje gyvenančių 
viršininkų bei' jų draugų pla
ną pavartoti, reikalui atėjus, 'f. 
teismą ,kad kontrolė organiza
cijoje neištrūktų iš tos valsti
jos-žmonių rankų. Ir neatro
do, kad tos kalbos butų be pa
mato. Kaip tik nominacijoms 
baigiantis buvo daromas stip
rus spaudimas į kai kuriuos 
čikagiečius; kąd jie, .neremtų

. tarp; tikrų '•.lęąndidąįų j Pildomą 
aąz neš, ^irdi,: jei tie kanį-

a .bus <WfeltA 4s I Pen#* 
syivahijosy’ " tai / •Su'siyiehiji- 
mas.< susilaūksįąs :ir bylu tėiš- 
i
Galinį t užtikrinti mą$ų gerb. 
kritiką, ;kąd mums teko toki 
įspėjimūą 
juodu ant balto.

/’Šalin Rankas nuo Revoliucijos Chinijoj! 
■ Tegul Gyvuoja Dabininky Sov. Sąjunga!

nusiginkluoti? ., . 
' Mažai kas dabar tiki to
kioms nesąmonėms, kurias 
“Draugas” skelbia, Į tai 
netiki ir patys “Draugo” 
redaktoriai. Tik tai jie* taip 
rašo, kad jie žino,-jog di
džiuma jų skaįtytojų yra 
surpuĮkinti kaįalikaĮi darbi
ninkai/ jr, jie jiioą /mulkina 
,ąnt toliau; jie 1 tiems darbi
ninkams bando - įpasakoti, ----
kad viskas ;riuo' dievo pri-! ^Jky W.bs maząį (. pasitiki., 
klauso;' Tuo būdu jie pa-Mls 1 ’suorganizuoti
tarnauja’ imperialistams■; &Pecial§ Siiietonos'gvardiją,
tuo būdu jie" sulaiko darbi-.! ^P9-}7^0- LTztat Sme- 
niįnkus nuo tikros kovos1 ^na .pąsmnko kitokią ap- 
prieš gręsiantį imperialisti-1numsterius: 
nį karą. O jeigu karas iš- h .Šakeųį, : Giedraitį, 
kiltų ,tai jie sakytų, jog ka- šuz>inoti^kas yra kiti 
ras nuo dievo, ir vietoj ko
voti prieš imperialistų ka
rą, vietoj dėti pastangas pa- __________ _ _________
versti imperialistinį karą į i Rusteika—surusėjęs lenkas, 
civilį karą sunaikinimui ka-l prieš karą vadinosi Rustei- 
pitalizmo, jie ragintų savo | ko. Į Lietuvą sugrįžo 1920 
pasekėjus kariauti už impe-1 metais. .Jo žmona ru§e 
rialistų reikalus ir melstis ! Klavdija Ivanovna, (iki šiol 
prie dievo. j dar neišmoko lietuviškai.

.... ;argr.-.r.-.rn-.w ' Į Jo vicemmisteris Štencells 
—sulenkėjęs vokietis.

naują “konstituciją”, 
tuometinis

saugą—gimines mimsterius: 
Tubelį, . Šakenį, > Giedraitį!

artimiausi Smetonos bend
radarbiai. Štai jie:;'

Vidaus reikalų ministeris

jie žino kas dedasi valdžios 
pinigąiš Taikomoj “Maisto” 
behdroyęį j . ,, t

■ • Dabar; • kadh visoj šalyj 
jaučiamas didžiausias eko
nominis krizis, Smetonos 
nuliuose visiškai tas pat, 
kas darydavos caro Mikalo
jaus dvare, arba kitų pana
šių monarchų. Visų įvykių 
centriniu asmeniu yra po
nia Smetonienė—Chadakau- 
skaitė. Dažnai ten renkasi 
Smetonos ministerial—gi
minės ir artimiausi jo gar
bintojai. Smetonienė Su
galvoja įvairiausių scenų. 
Pavyzdžiui, užtenka prisi7 
minti buvusio ministerio 
Aravičiaus ir telefonistės 

piršlybas ir 
Smetonienė ge-

Bū- Sipavičiūtės
; damas Raseinių komendan- vestuves.

tu, rapniku daužė žmones, rokai pačestavojo Arąvičių 
Už. tai turėjo bylą. 19191 ir paguldė atskirame karn

oj metais dalyvavo lenkų' or-j baryje. Po to pas jį įstū- 
i mė telefonistę Sipavičiūtę, 
buvusią garsią prezidentie
nės “plauku šukuotoją”.

ko bankininko' Giedraičio^0 valandos laiko ponia So- 
sūhtis. 'Prieš karą vadino^ fl<a s" la“clu n«eln.a 
si Giedr'ovič ' " ' ' ' 1 kambar! l*as Ai'avicių'ir oi .yjrlvtll U VlVf L j ......t 1 •r •' Sipavičiūtę; ir

ganizacijoj P; O?;V.
• i i į/ ,

Tarptautine 1 Socialdejno- nuo čhiiiijds Rytinio Gelž-'• Krašto apsaugos-ministe
i v. , v. i t- ( ___  : r/ • . i ■ ■ , i _• (Tiodraitie-—Rvorns ihan

(Tąsa nuo 1-mo pusk)/ tų Sąjungos! Šalin nagus

ris; Giedraitis—Rygos ban-kratija lošia tą pačią mižer- kelio, nuo Sovietu konsulą- 
na, vęidmąinišką rolę, kaip to ir kitų įstaigų Charbine, 
ir 1914 metais. Ji nei pirš- Lai, gyvuoją Sovietų Šąr, 
to nepakelia sūstahcįymui junga! Lai 'gyvuoja Sovie- ______________________ r
;skerdynės;Lbę.t - priešingai, tinę Chinija! Lai gyvuoja]! Vyriausiai’Karo inspėk-^ kad .tai/-graži porą... Aravi^ 

ą’ęmia Tautų 'Lygįaįv patei-1 revoliucines, darbininkų ko-1; ? ; ’’’ >f ''*
sitiay''žmogžudiškuš' Japoni- vos kdpitalistinėšė ir kolo-l

muošė/ h? kitokių įiesmagijąiųl jos žingsnius jjrięS..Chinijos mjų salyse.

Lai: gyvuoją Sovietų Šą7
pareiškia,

i

darbo liaudį.
^d mums teko tokius r. .. J L ’' T 

'net. matyt rašytus f; Ravojingiaustąs ■ Japoni-
jos sąjungininkas; yra Fran-

Taigi,, kad kaip, fašistai ir pfeigaYs'"ir Tkaro’ medžiaga^
I socialfašistai nutemps SLA ..................
! organizaciją į teismus. O

cija, kuri remia Japoniją

kuomet tuo pačiu sykiu mo
bilizuoja Čekoslovakiją, Len

Lietuva,: taL Kąięąękis dabar 
darbuosis kurstyme LiėtuVos' 
gyventojų ■* darbininkų
respubliką, bjauriausia šmeiš, 
niekins Sovietų Sąjungą.

Sulig to biliaus, kiekvie- Taip .vadinamoj nusiginkla- 
nas darbdavis privalo at- iyimo konferencijoj Genevoj 
skaitvti iš kiekvieno qavn inipenahstinės. Francijos dele- SKaityti is Kiekvieno savo gacija patiekė paąiūlymą suda- 
darbininko algos 2 nuosirp- ■ ryti tarptautinę policiją neva 
čius, ir laikyti tuos pinigus taikos palaikymui. Ta tarp- 
pas save, iki susidarys $75 tautinė' .kapitalistų militarinė 
fondas dek kiekvieno darbi- 'spėka, jeigu hus sudaryta, bus 
ninko. (Na, o tas, žinoma, ■ naudojama palaikymui tai- 
vėl ims kėhs metus net jei-tWų> , bat aiopfoimuji revoliuci. 
gu ir gęn laikai su^rĮįJ-jnį0 judėjimo bile šaly, kurioj 
tų). Iš tp fonidb kiekvienas ! vietinį i'buržuazijos ginkluo- 
darbininkas, Kuomet nėten- ktp^U'p^'kps nepajėgia nuslopin- 
ka darbo, gali gauti nkšaJdM3!'’- Chinijoj.
pa pusę savo MP?“4'”*. P.° ” I
r i - z nTn , ?. - rcna butų pirmoji,imperialistųne daugiau, kaipj> dešimt s! snvutii

.jau žinoma, kokią “naudą” kjja ir Rumunija atakai ant 
eismai suteikia organizaci-1 kvieti} Sąjungos.

14 o j i .. .

.. Jungtinės Valstijos akty-
Tarp fašistų ir socialfa- viškai kišasi saugojimui sa- 

šistų nėra pamatinio skir- v0 įnterestu ir gavimui di- 
tumo: kaip vieni, taip kiti desnio grobio. Visos kapi- 
yra buržuazijos agentai. • • - ’ ■
Skirtumas tik tame, kad fa
šistai pasirodo atvirais dar
bininkų priešais, o socialfa- 
šistai dar vis bando prisi
dengti darbininkiškumo 
skraistė, kad labiau apgauti 
darbininkus.; / į <

Todėl SL^l. •^aHąms (Jųr-Z 
bininkarris he
ra , kalni rifekėlbti -: g ji:ežM:

, Jungtinės Valstijos akty-

armijar z 
Sąjungą

į Unt Sovietų

negali ilgiau gaųtį
dešimts savaičių, į i

Dabar, ■ kokie ? I
mai
pašalpos? 4 'j į antrą Penkių Metų Planą. Vy-

Tik tokie darbininkai ga-: kindama pirmą planą Sovietų
Ii gaut pąšalpą, kurie būna Sąjunga pramoniniai atsistojo 
atleisti ne del jų‘pačių'kai- arą--kojuą ? ŠuKg| ąh|igo Ęęnkijj.

T) r, Kurt /vAt’!'

yųnįaį jau t baigia
- ki& Męlįų. Pianą į

^***ZM’*, wx ij ’ Dabai*4 Sovietų
i gavitnui neo ęit* kaibdtha apie

Mfetų Plano bus daugiau geri
namai abelnas, dąrbininkų /gy
venimas; bus daugiau domės 
’* • * - /įvairių

tęs. Bet negali gauti pa
šalpos tie, kurie del “jų pa
čių kaltės” būna atleisti,’ tai 
yra del “blogo apsiėjimo,” į gyvenimo reikmenų, 
del streiko ir 1.1. Reikalin-! . —77^ ; '.
ga, kad darbininkas būtu! Dabar eina Lietuvių 
išgyvenęs du metus toj vai- ri1, Javiltl0, vaius. Ka veikia 
stijoj.

kreipiama i 'gąminihią

Darbi-

w . ' ' 1 » - I ’

Lai gyvuoja , Pasaūlinįb 
Socializmo pergalė.ir sunai
kinimas išnaudotojų ir im
perializmo jungo, \nes tik 
tas suteiks taiką pasauliui.

i Huntington Station, 
Long Island, N. Y.

Pasekmingas bedarbių 
tingas 4 vasario, 1932 m., 
mą sykį atsibuvo mūsų mieste, 

, ant kampo ■New' York Avė. ir 
' Church Street, po atviru dan- 
'gum. -Buvo du kalbėtojai nuo 
Bedarbių Tarybos, moteris ir 

J vyras. Kadangi ir čia bedar- 
j bė labai siaučia, tai darbinin- 

' 1 atydžiai

mi- 
pir-

balistinės valstybės veikia 
del pasidalinimo Chinijos ir 
prirengimo karo prieš ■ So
vietų .Sąjungą. kų suėjo daug, ir

Vokietijos, Francijos, An- klausėsi kalbėtojų. Tarp klaų- 
glijos, Amerikos, Čekoslo- sytojų buvo daug ir negrų/ 
vakijos ir Lenkijos Komu- APai’D kitko, čia buvo kąlba- 
rtišfu Partiinq Af<dšankia i ma ir apie negrų ^nciayimus. mstų raitijos ątsisauKia i ir jų persekiojimus. Nors ir

nuos
žingsnių^ M ės 
gą. ' Frančųd 
taipgi mobiliau
kiją, Lėnkiją 4’ mwwjwi v f.5 . u ;. 
limui ant s Sovietų ; Sąjungos, • BBulją I 
Francijos imperialistai atvi- 
riau pasirodo mobilizavime ka- gą!
ro fronto prieš Sovietus, bet LLd. 
jhųof to neatsūieką ir 'kUo^ 
peria'listinėsjValstybės,’ v

1.4^ '-’i* 1 r T • 1 1 £7 VJt VJ IJlll Uo* llvlO 11

j^sauho ■ darbininkus pasuk- lietingas oras buvo. bet žm0. 

t^įitiriių įhtervęncionalistų 'gos.
^hW.JnUosi^įhlanus. Ge-, tokių > mitingų

/ ■p^i’l^ė^i Chinijos 

ftojigįįj tai ,}enemiškąi įvesti! 
f įtieš t saw ^aldknčią

ti visą savo jėgąprieš tarp- nes klausėsi ramiai iki pabai- 

į .mųįągų ,| turėtų . Žmo- 
labaį interesuojasi.

Huntingtor^o Bedarbis.

BINGHAMTON, N. Y.
frWni3 ill 

Pavykę^ KdhCė^tas

rį ės

rius Urbonas—tikroji pa- Čiusn apgiveda. Sipavičiutek 
gimsta duktė. • Bet pasiro-- 
do, kad... per greit. Kodėl'

varde Urban—vokietis nuo 
Prienų, i Mariampolės gim- z .. _________
nazijoj besimokindamas šni-, Smetonienė išstumia Sipavi- 
piųėjo žandarams, išduoda
mas lietuvį mokyto j ąKriau- kas kalba, kad reikėję sos- 
Čiuną ir mokinius: Klimą, to papėdininko Juliaus 
Papečkį, Draugelį, Naujo
ką ir kit. Būdamas artile- beliai paslėpt, 
rijos pulko vadu Kėdainiuo
se, juokdavosi iš lietuviš
kai- kalbančiu Lietuvos ka-1 , i
reiviu. Lietuviškai nemo-' 
ka. Kai vokiečių kaizeris 
buvo nuverstas nuo sosto, 
tai Smetona siuntė jį kai
zeriui užuojautos pareikšt.
Dabar jis gauna mėnesinės 
algos per 2000 litų.

Vimeris — kariuomenės 
teismo prokuroras iš žy
mios vokietininkų šeimos. 
Lietuvai jokių nuopelnų ne- * kalėdas, Velykas ir tt. Bet 
turi, bet Smetona suteikė Smetonienė važinėja ne vie- 
jam generolo laipsnį.

Vileišis susisiekimo

čiutę už Aravičiaus? Kai

Smetonos užkulisiniai dar-

“Vyriausybes Žinių” N. 
328 iš 1930 m. V. 14 d. Sme- 

'tona paskelbi įstatymą, ku
riuo jis ir jo šeimos nariai 
gali naudotis atskiru trau
kiniu. Del ko tas atskiras 
traukinys Smetonos šeimos 
nariams? Smetonos šeimos 
nariai tarnybinių reikalų 
juk neturi. Mat, Smetonie
nei užeinU noro daryt vizi
tai į Dotnavą, pas lenką 

j Kvisitą ir į panašias vietas:

mi
Būtų, gerai ir ...daugiau | nisteris:J Jo artimiausi Šei

na. Savo “šeimos” narius 
• ji papildo vyrais ir moteri

mis. Pavyzdžiui, pas Kvin-

rin gavimo* vajus. Ką veikia
Privalo būt išdir- l.D.S. kuojos?t.-’Ar >u visur 

bęs kokiapi -nors darbe 40 sumobilizuotavajjųįįi^aiV’Dar; 
savaičių per tą dviejų metų buokimės, kad šis’ vajus būtų 
periodą. /Utelių kategorijų pasekmingesnis už perei- 
darbininkus, kaip tai fąrmų ‘ , /.T,,
dr' hi'','inkp8 ir tarnautojus . Francijos imperialistai pini- 
prie namų, (nepalies gate ir amunicija remia Japo- r M . A «. » W • *4 ’ ♦ * •• 4* v A. . 4. . . »• -

tą ? .L . - - x,. ■

./ Francijos imperialistai pini-

Gilkime Chiųijos Revo-.
• i’ i ; i 30 <Į. sausio įvyko L.D.S. 

Ginkime Sovietų Sąjun-!kp. ;kohčeftas> •: ‘Koncertas,
Į kaip dailės žvilgšriiu; taip ir 
! maįeriąliąi, galima sąkyti, pa- 
|vyko., ; Publikos buvo daug, 
į Padaryta pelno.. ■ . i
I 1, d>. ;vasarių kuopus susįrin- 

šiiio momentu labai-svarbią baltagvardiečius ir užsienio i Piįd. Tarybą. Daugiausia bal- 
rolę lošia komunistinė spau?- militarinius patarėjus/Chi- 
da, ypatingai Komunijų Pąr- nįįQ-i 
tijos organas “Daily Worker.” ’ 
O kaip tik šiuo tarpu tasai
4. V& A AK V1^ * v**v>XX**»^-*^ . _

ninku;, aštrus kovos įrahkįs ran- mikalų darbininkai! Atsisa 
dasi šuįikioj finansinėj .pade-1 Rykite transportuoti 
ty. Todėl kiekViepa'dafl?inin-!nicija j Chinija! 
kų organizacija,.. .kiekvienas n t *■-. , . c
dArbihitikasJ kurte tik išgali; '-------------------
privalo tuojaus kiek galint pa- t < +
aukoti “Daily Workeriui.” . junga, Salin Japonijos im- ito.f ";

- J. S. periąlistų nagus nuo Sovie-i .v

6

Reikalaukime tuojaus iš- 
. ,___ . i visus imperialistų į
kareivius ir karo laivus iš!

r Chinijos ir tuojaus išvyti j kime nominuota kandidatai į 
.1 11 • v • • rr-1 1 -Y-X • • 1 1

įmynos drafigai: bermonti- nl- IV 26 d- tariniu 
į ,,v J < • x1... ■ ' •;.'>! , f ' —. . colinn vttnrnnn siViorAnirinoc
į ninkąs .Ilijąnąs, lenkas Fri-
tzk. ( ?) ;> rusas t Gardevičius.- 
Dr.< Zaunius; 'užsienių reika-1 
lų' ministeris*' buvęs vokie- • 
čių ’ okupacijos1 rtiCtu lietu11 
vių / eugejas — “D.kbartiCs” I

I redaktorius. Kas dedasi 
milioninėj “Maisto” bendro-t 
vėj, valdžios pinigais laiko
moje? Reikalų vedėjas LL 
nartas—-asmeninis , Smeto
nos draugas, teismo nubaus
tas 5. metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo už kyšių ėmi
mą, būnaht jam vyriausiu 
notaru. Dalį bausmės jo

• salion vagonu Smetonienės 
“šeimos” tarpe važiavo: jos 
---- ChadakauskaiterTu-. 
belienė, , Valaitienė belgų•• 

(bendrovės tarnautojo žmo- 
i na, Andriunienė, Jonuškai- 
; tė—Zauniaus neteisėta žmo
na, Matulaitienė, Ruseckie- 
nė ir kt. Ar čia visi išvar
dinti žmonės sudaro Smeto
nos šeimyną, kurie turi tei
sės einant Smetonos pas
kelbtu įstatymu, naudotis 
salion vagonais ir dykai va
žinėtis gelžkeliais be bilie- * 
tų? Ne, jie nėra Smetonos 
šeimos nariais, taigi visi tu
ri pirktis bilietus.”

Augščiau paduotos iš
traukos rodo, koks supuvi
mas viešpatauja fašistų 
valdžios viršūnėse. Bet rei
kia žinot, kad ir kadėmai ir 
voldemarininkai negeresni.

! į ’ ’“Bakas” ■ .» . • i 
ė! • - ■ - H f; ;. • i i

su gavo: į prez. -p- Mizara 20,i 
Dr. Petriką 4, Bacevičius -L; į 
vice-prez. - 
12; ,Mjzara 10, Krasnickas 9, 

\ — Jeskevičįutė 33;. Į
draugas , Smetona jam do- I\dip uaoai ų . . . ii 10, K1 3.9111 CK*&S 9, .* • i. n L 4- U

Amerikos revoliucinių cktrbi- bininkai, amunicijos iri che- į sekr. — J'eskevičįutė 33; i vanojo, > Maisto statybos 
-----  ižd.Dr. Kaškiaučius 26, vykdytojas inž. . Breisneris 

amu- I Jeskevičiųtė 6 ; į iždo globė-1' 
! jus — .Mikitą .19/ -Qr.vhas .12, 
Bimba 10; S. - Jasilionis 3, Ju
slus i 6<a;Joneiki.s /4; į dakt.—

Jureiviai, prieplaukų: dar

Subudavokime geležinę

vanojo, .“Maisto” statybos

apsaugą aplink Soviet-ų Są- &^PaįvhŽuS U, Repšys 2??.,^,, 
.-M

J. S». ■. periąlistų nagus nuo Sovie- i

teismo nubaustas pusantrų 
metų kalėjimo už kyšių 
ėmimą ir priteista iš jo 35,-

“Mąisto” 
bauskas, 

F ? f’O;. ’

buhalteris . Gry 
buvęs .intendantu 

• . | fl -Į /’



į Redakciją

vinti, taęijaug ir tas nepavyko

paaukauta nors vienas centas j tokunn problemom,.
- _ . . - ' t y i r. Ir n i t <■> i Ir i n.

i

Korespondetų 1 a i krascfcrm 
reikia turėti kuo daugiausia, 
nes tuom ne tik laikraštis pa-

nutes ir t.t.
Draugiškai

Bell Phone. Poplar 7545

A. F. STANKUS
G R A BOKI U 8 U N D ERTAS. HB

IkbnlaMMunjn ir laidoja naailroaina ant 
rlaoklq kapinitj. Norintieji garanto pa* 
tarnavimu ir oi lamą kaina nnlitdiaaa 
valandoje iabkltM mana. Paa aaana 
galite gauti totu* ant vjaoldų kapinių ku 
t»rUn»to»a rieLtaa tr oi lema kaln*. _

bininkų reikalus. Mes girdė
jom jųjų raportą. Ai’

Antradienis, Vasar. 9, 1932

Ištiesų

ta taktika

ir sa-

>

pildomajame

Aiš-

ir

TORONTO, KANADA

jūsų ‘apsigynimokad

i

uite

pažįstu 
buvo ge
nu ėjo su 
visokius

ir taip, 
gerai žino, 

s ustabdė 
Siuvėjų U- 
Hillmanas,

gi mūsų 
nebuvusio 
Internaci- 
išgalvojo

narius su visais lygie- 
Aš ne priešingas, kad 

jeigu nariai turi pasita- 
išdirba planus, bet aš

Na, tegul bus 
B. Jokubonis 
konferenciją 

Amalgameitų 
prezidentas

sako: “Vėl 
K. P.

Aiš- 
Į ku, jums pavyks keletą lygie- 
‘ čių sudemoralizuoti, bet eko-

Na, 
Bet kaip nevykusiai 

i B. Jokubonis čia suklumpa. Jis 
|sako: ‘Liepė šairkti, o paskui 
atšaukti.’ Bet kodėl atšaukė?

Jokubonis viską suvertė 
Kom. Partijos netaktišku- 
nelogiškumo ir jis mano 

būdu save pasiteisinti čia. 
ne! Mes, draugai, turime,

atvirai pažiūrėti į Jokubonį 
prašalinti jį iš savo tarpo.” 

(Bus daugiau) ' ’
Mykolas Puzinas.

' t ! ‘‘ 'iff? • < >U f _____1  * «  I-ii • I* J v

tai reikia—kaltinti ? j te J.
(Tuomet dauge-j tvėrimui sklokos, 

atrodė, kad <

įmes jus, B. Jokuboni, po tokio j lių jaunimo.
Jūsų ‘apsigynimo’ paliktume vargšai save vadina pabėgė- 
Į Lygoje, tai mūsų Lyga neverta iiaįs. Tas aiškiai pasirodė, 
būtu vadintis tuo vardu; tai Savo pranešime kvietė visus

B. Jokubonio Vieša Byla Amalgameitų 
Kriaučių Lygiečių Susirinkime

Puslapis Trečiąs

! vertės neturi. Jeigu kaltinti 
IB. Jokubonį, tai reikia kaltin
ti ir J. Buivydą, nes ir tas ka-

, da tai buvo frentas Jankausko 
1 ir bendrai mūsų lokala vado- i *■ *
i vavo. Tie kaltinimai, kurie 
Įdaromi B. Jokuboniui, yra tik 
[šmeižtai. Aš senai
Jokubonį ir visuomet 
ras vyras, bet kada 
Pruseika, tai dabar

i niekus jam primeta.”
J. Pranckevičius: 

juokinga. Mes kaltiname Jo
kubonį giminiavimesi su Jan-

| kausku, o apie J. Buivydą nie- 
1 ko nesakome. Juk buvo lai- 
! kai, 1
I kriaučių susirinkimą sukišę no- 
į sis kuždėdavosi ir savo politi
ką lokale pas > kriaučius pra
vesdavo. Tiesa, nuo pereitų 
metų “Laisvės” suvažiavimo 
J. Buivydas šii Jankausku >su- 
siniovė; bet; juk K. Jankaitis 
ir dabar viena ranka dirba su

i jose. Organizacinį 
. prisidėjimą prie dar 
tada New Yorke to 

įonalo skyriaus tai 
j priešai. Mūsų buvo tik pasi-1 
sakymas už Raudonųjų Unijų 
Internacionalo taktiką, kad 
akstint darbininkus bendru 
frontu griežčiau kovoti prieš 

. kapitalistus ir savo veikime ar
čiau susirišti su Komunistų 
Partija. Tokios taktikos mes, 
lygiečiai, ir šiandie laikomės, 
tik B. Jokuboniui 
jau negera.” 

Buivydas toliau 
apkaltinimas prieš 

Paskui B. Jokubonis nu- vęs pasiteisinimas, yra labai 
nevykęs, kur B. Jokubonis aiš- A. Jankausku ir su Hillmanu; 
kiną apie įsakymą K. P. pra-i tai kodėl jam nieko nesakoma, 
vesti mintį šaukti lokalų kon-. 0 juk jjs yra jr k. p. narys?” 

“Tas pats Buivydas,” tęsia 
seniau vesda

vo politiką su klerikalais, kad 
tik sudaryti bendrą frontą lo
kalo rinkimuose, liepdavo ly- 
giečiams balsuoti už kokį šven 
takuprį, rodos, kad savo ly
giečių į tas vietas nebūdavo. 
Jūs tulus lygiečius tik laikote, 
it kokius mulkius, o ne lygia
teisius 
čiais.

(Tąsa)
“Bet gyvenimas,” sako J. 

Buivydas, “eina smarkiai savo 
vaga, vienus nublokšdamas į 
šalykėlį, kitus pasiimdamas to
lyn. Bet pakalbėsime nuodug
niau apie B. Jokubonio pasi
teisinimą, jeigu jį taip galima 
pa vadinti.”

“B. Jokubonis sako, kad 
niekas įrodymų negali pateik
ti, kad iš mūsų susirinkimo jis 
padarė pranešimą A. Jankau
skui. Bet mes turime davi
nius, kad ant rytojaus po Ly
gos susirinkimo A. Jankauskas 
B. Jokubonį šaukė per telefo
ną.
siskubino pas Jankauską į 
Amalgameitų Unijos generalį 
ofisą ir po to visi unijos virši
ninkai žinojo viską, kas buvo 
kalbėta ir net kas dalyvavo 
mūsų susirinkime.

tuvą išvažiavo, kiti į Montrea- 
lą, tai reikia palaukti, “kol 
sugrįš.” Nutarė 10 minučių 
palaukti, bet negalėjo sulauk
ti,/ ir turėjo atidaryti susirin
kimą.

Seka komiteto raportai. Or
ganizatorius raportavo, kad 
nieko gero nenuveikęs, tik vie
ną narį prirašęs. Protokolų 
sekretorius raportavo biskį 
daugiau iš susirašinėjimo. Pa
rašęs tris laiškus į Lietuvą ir 
vieną į Chicagą, tai ir viskas. 
Revizijos komisija raportavo 
labai markatnai, kad per visą 
metą turėjo bendrų pajamų

ferniją ir imti mums iniciaty-1 
va sušaukti Ją New Yorko ■ Pranckevičius, 

Tas buvo mieste. O kada mes šaukėme! 
ę,” ir tas į—skundžiasi Jokubonis, — tai 

įtarimas puolė ant B. Jokūbo- k. P. mus sustabdė nuo to žy
nio. Jis Lygos susirinkime iš- gio. 
kėlė, kad jį per ‘Laisvę’ ‘ap- Nors 
šmeižė.’ Jam Lyga įsakė, kad kad 
jis tuo reikalu padarytų pa- pats 
reiškimą. Jis sakė, kad jo, nijos 
raštų ‘Laisvė” nepriims. Ly-. klysdamas tuo tikslu A. Jan- 
giečiai jam užtikrino, kad pri- kauską į mūsų lokala. 
ims. O dabar jau B. Jokūbo- [tiek to. 
n is šaukia, kad jis į ‘šmeižikų’ 

* organą savo pavardę nedė
siąs!”

“Na, gerai,” sako J. Buivy
das, “tegul jau Jokubonis ne
norėjo rašyt į “Laisvę”; bet 
įtartas B. Jokubonis tokioje 
niekšystėje, jis nei savo 
‘Klampynėje’ tokio pareiški
mo nepadarė. Tai ką tas, 
draugai ir draugės, reiškia? 
Tas reiškia, kad per “Laisvę” 
padarytas įtarimas išdavystėje 
pasilieka faktu prieš B. Jo
kubonį.”

“Nuo antro apkaltinimo dar 
toliau nueina B. Jokubonis. Jis 
aiškina, kad Komunistų Parti
jos patvarkymai visuomet sta
to mūsų kriaučių lokale spė
kas į sunaikinimo pozicijas, ir 
tai esą daroma tikslingai iš 
Partijos pusės. įsitėmykite, 
draugai. Kas link suvažiavi
mo Chicagoj delei Darbo Par
tijos įkūrimo, Jokubonis ap
kaltina Komunistų Partiją, kad 
tada nepavyko įsteigti darbo 
partiją. 1 
darbininkų klasei ten 
Kompartija? Ne! Daug kas 
nepavyksta tuoj gyvenime r 
siekti, nežiūrint geriausių pa-Į prisipažinimas, kad jūs prašė-! gos labai skiriasi 
stangų, 
Visiškai ne. 
liui dar 
partija Jungtinėse Valstijose Lygą iš vidaus, 
galėtų suvaidint naudingą ro-1 .. 
lę klasiniame darbininkų judė- i niekšiško darbo pastebėjome, 
jimo besivystyme. Bet trum- i ir visas ardymo priemones iš 
pu laiku plačiau paaiškėjo, ! jūsų rankų ištraukėme, 
kad darbo partijos (kaip kad 
Anglijoj ir kt.) dabartiniame 
laikotarpyje lengvai lieka ka
pitalizmo įrankiu. Jau pra
ėjo tokių partijų naudingumo 
momentas. Vienintelė klasi
nė darbininkų partija, kaip 
Amerikoj, taip kitose šalyse, 
beliko tik Komunistų Partija. 
Tačiaus anuo laiku steigimą 
darbo partijos Amerikoj pa- 
krikdė ne Komunistų Partija.

' sujungtos buržujų (jaUgįau ^ino už Andriulį apie i
kriaučius, tai jūs ir priešinatės! 
Kom. Partijos darbuotojui An-i 
driuliui. Toks tik savęs pasi-1 
teisinimas yra nevertas nei su- ' 
dilusio grašio. Jūs aiškiai pa-Į 
sisakote, kad jūs nepaisote Ly-; 
gos nusistatymo, ir viskas. Su Į 

Į tokiu draugu, kaip jūs, ryšiai 
turi galutinai būt nutraukti ir 
'tokiam vieta tik ten, kur-vi-' 
įsi mūsų priešai sėdi.

rimus,
priešingas tokiem Menderiam, 

I kurie tik Lygai priklauso, o 
Nagi, todėl, kad kituose uni- dirba priešam; tas jau aiškiai 

Įjos lokaluose tas mūsų atsi- matoma lokalo 
[šaukimas negavo pritarimo;
tad Komunistų Partija, saugo- 1

komitete.”
---- —.........--v ......... o-, -----------J. Aleksynas: “Aš tiek turiu 

dama mūsų lokale judėjimą ii* j pąąąkyti, kad buvusia Lygos 
pamainė pirmesni nusistatymą. Isekr. J. Stakvilevičius įzolia- 

! vo (atskyri) nuo susirinkimų 
lygiečius, nesiuntė jiems pa
kvietimų, o veikiausiai tą da
rė, kad sustiprinti B. Jokubo-

i nio politiką lygiečių tarpe. 
,'Nes Jokubonis visiems negavu- 

,įsiems pakvietimų sakydavo, 
Juk taip šuva-; matote, kaip J. Buivydo maši1- 

.•_ jiems į na jus izoliuoja. Tai buvo po- 
ikalbėti^ ir šlykščiausiai apme- Į litika iš pasalų varyti( , lygi e;

Partijos veikimą giuose kiršinimo darbą. .Gerai, 1 
i kad mes nors šiandie prieina- Į 
me rimtai tuos ardytojus pa-1

Taigi tie ‘argumentai,’ kad 
Partija nori suardyti kriaučių 
lokale komunistinį judėjimą, 
yra tik vėju paremti.”

“Ir B. Jokubonis,” sako J. i 
Buivydas. “vien už šitokį j” 
bjaurų klaidinimą turi būti iš-Įsj

Į šluotas lauk.
džiot lygiečius. taip jiems

palaidoti antrą chorą, tad ir I » 1 !•
aiškinasi, kad tik “laikinai” I KOFCSpOndeiltO ZodClIS 
būsią choras.

Keistai atrodo, matant' to
kį “progresą.” Nori daug ką 
kalbeli, bet' nedrįsta, kuomet' Nemaniau, jog jūs turbacy- 
yra atsilankę keli darbininkai. I s'^s 11 ra^ys'i-e man laiškutį į 
Tad rausta jųjų veidai kuomet 
kalba.

Frenselis pagimdė naują 
“Kultūrą.” Tai mano, susiras 

j pasekėjų,' kurie parems jųjų; 
priešdarbininkišką darbą. Lie- 

_____ _______ _____ .c ......... -tuviams darbininkams neverta 
kad jiedu prieš kiekvieną Į 34 dol., o išlaidų 104 dol., ir i remti jųjų purvini darbai. Jie i 

dar banke randasi $34. Ir yra darbininkų priešai, kurie 
suprask dabar, kaip čia yra? pasitarnauja kapitalistams slo-, 

Ir nieks nedavė jokio pa-1 pinti darbininkų judėjimą, 
klausimo, kaip tai yra, bet vi
si liūdėjo nosis pakorę. Vė
liau p. Jokubinas pasakė,, kad 
buvusis choras labai daug nuo
stolių atnešė, kuris dabar jau 
yra miręs keli men. tam atgal. 
Toliaus raportavo, kiek narių 
randasi. Tai su visais, kurie 

.išvažiavę į Lietuvą, į Montre-1 (iarbiamS,? 
alą ir Torontą—56, bet užsi
mokėjusių tik 12, 6 nariai sto
vi ant suspendavimo, 
matėsi, kad tik 18 narių. 

Tos dienos pirmininkas j
Frenselis davė sumanymą, kad šimtų žmonių, kaip jie pnesi- 
reikalinga pakeist jaunųjų 
jaunuolių vardas, nes šis var
das esąs “per kairus,” daugu
ma narių nenori priklausyti. 
Tai jau ekstra jaunųjų jau- 

| nuolių sąjunga mirė. Frense
lis pagirųdė naują ir pakrikš
tijo “Kultūros Sąjunga.”. 

Iš eilės seka naujo choro 
gimdymas. Choro komisija pa
aiškino, kad ne ant visados 
mes tveriam chorą, bet tik lai
kinai, pasiaiškindami, kad ne
darą konkurencijos Bangos 
Chorui. Bet Frenselis išviro- 
žino, jeigu bus geros pasek
mės, tai gyvuos ant visados. 

Tai mat, nabagai, jaučia, 
kad netoli jam grabas ir reiks

luoti Kom. 1 
darbo unijesė ir abelname 
darbininku judėjime, taip da- 
rvti tegali tik visai suniekšė- ■ šaukti prie tvarkos.' Jau Jo
jęs žmogus!” • (kubonio persimainymą, kad '

“Toliau B. Jokubonis teisi-1 aš ir ne politikas, tuojaus pa
naši, kad jis niekur negrio-Į stebėjau po pereitų metų 
vęs Lygos eiles, bet skleidęs j “Laisvės” šėrininkų suvažiavi- 

t vienybę tarp lygiečių. Taiimo. Jau visur Jokuboniui 
Bet ar'blogą žingsnį bjauri veidmainystė. Jau vien ; Kom. Partijos ir Lygos veiki- 

darė'jūsų nusistatymas prieš Kom. imas nepatinka, negeras. ?_iž 
j Partiją jus numaskuoja, koks Į ku, kad tokis žmogus negali 

at-1 jūs lygietis buvote. O viešai1 būti mūsų tarpe, kurio pažval-
i nuo mūsų !v I 

Stakvilevičiaus antrašų [ nusitatymo organizacijose.”
, tas aiškiai i J. Bernotą: “čia reikia pa- 

darbo j parodo jūsų intenciją griauti žymėti, kad Jokubonis save 
■' ’ 1 —. Ir laimė mū- nieko nesiteisina, bet vėl už- 

Isų, kad mes laiku jus prie to i puola Lygą ir Kom. Partiją 
dar bjauresniais kaltinimais, 
negu mūsų priešai ją- puola. 
Jam šiandie visur tik drasky
mas, tik mėtymas narių iš or
ganizacijų vaidinasi galvoje, i 

Įnominė ir politinė padėtis mū-iTai ką su tokiais nariais dary-1 
--------------------kurje jr paprastas organiza-1 

Įcijos taisvkles laužo ir pačią;
organizaciją niekina? Ir šian-■ 
die 
ant 
mo, 
tuo 
Tai

' sų pusėje ir mes geresnius 
draugus vėl gausime į savo ei-

, les.”
“Jūs sakote, kad jums nie- 

: kas iš lygiečių nepranešė, kad 
norima į kriaučių » jubilėjaus 

Į parengimą pastatyti nuo K. 
P. kalbėtoją, bet jūs tam prie 

, šinotės. Jūs nuomone, Pruseika

ii- social-buržuįų spėkos. Kuo
met Komunistų Partija reika
lavo klasinės darbininkų smul
kiųjų farmerių darbo partijos, 
tai reakciniai gaivalai iš pat 
sykio stengėsi ją padaryt po
litine dirva vidutinei ir srpul- 
kiajai buržuazijai, stojančiai 
tik už tokį veikimą, kuris su
tiktu su kapitalizmo sistema. 
O Kom. Partija su tuom ne
galėjo sutikti.—Red.)

“Paskui primetimas, 
mes prisidėjome prie Raudo 
nųjų Un. Internacionalo. Tuo 
met juk dar nebuvo nei to In- [būtų tik taip sau organizaci-1 atsilankyti. Kada teko nueiti, 
ternacionalo skyriaus NevvĮjukė, kuri turi pažmonius sa-Įtai nežinai, kur jųjų yra mi- 
Yorko mieste. Tai ne Komu-1 vo susirinkimuose. O mūsųitingas,__ virtuvėje sulindę ir
nistų Partija kalta, bet mes! Lyga yra karinga organizaci-! duris užsidarę, slėpdami savo 
patys, kurie nesupratome, jofeija ir disciplinuota organizaci- juodą darbą.
Partija nei nereikalavo, kad ja 
tada jau ]

Apie “Jaunųjų Jaunuolių 
Jaunimą”

Sausio 3 d. buvo metinis mi- 
Jeigu langas ekstra jaunųjų jaunuo- 

Ne be reikalo

nuu j«. Jūs, kaipo toks ‘kareivis’, > 
prisidėtume prie esate labai netinkamas ir ken-1 

Raudonųjų Unijų Internacio- ksmingas. Tad aš prašau ir 
nalo newyorkinio skyriaus, ku- raginu lygiečius šiame susirin- 
rio čia dar nebuvo. Partija 
tiktai pridavė mums pareiški
mą, kad mes sulyg jo užgirtu- 
me Raudonojo Internacionalo 
politiką ir taktiką darbo uni-

kime galutinai B. Jokubonį iš
mesti iš savo tarpo.”

J. Ambrazaiti*: “Ištiesų, gė
da kaltinti B. Jokubonį ir dar 
statyti klausimus, kurie jokios

Bet šiaip taip įsiprašėme, 
nes buvo įdomu išgirsti, ką ge
ro nuveikė per visą metą.

Iš viso narių atsilankė apie 
10. Buvo įnešta, kad susirin
kimas būtų atidarytas, bet 
Frenselis patarė, kad da 
lauktų, nes mažai narių 
atsilankę. Sako, vieni į

pa- 
yra 
Liė-

s

sidaro įvairesnis, bet pririša 
daug žmonių, draugų prie 
spaudos palaikymo. Kai kada 

i redakcija, nors laiko turi ma
žai, bet turėtų kai kuriem, o 

, .. 2 . . ... [labiausiai naujiem rašėjam—
arba suprasite taip, jog busiu Į
užsigavęs už per “Laisvę” duo- korespondentam pasiųsti po 
tas korespondentam trumpas draugišką laiškutį, 
pastabas, su kuriom nepilnai būtų paakstinimu 
sutinku. ’

Rodos, kai kurie moka taisy- 
kliškai rašyti. Bet su tokiais, 
kaip va aš, tai jau buvo/ yra 
ir bus tų klaidų.

Viena, kad norisi, kad ir ma
žai laiko esant, ką greitai pa
rašyti. Antya, nesu matęs mo- -

Tas irgi 
rašinėt ži-

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT "LAISVĘ”

Kurie mylite dainuoti, tai ! kyklos ir kuomet nėra kam tin- j 
stokite į darbininkišką chorą, i karnai parodyti taisykles, tai Į 
kuris veikia bendrai su visais i n^ra galimybių pramokti. Nors Į 
darbininkais ir kovoja už .dar- bandyta per vadovėli pi asilą- 

i.dč- viatb taęiąug ir tas nepavyko, 
•^buvo todėl, kad susidurti tenka su 

kacj vjs
. j)e_ i vien skaitai, mdkinies ir jau- 

Ar'ities neišmanėlis be ypatiško
Į paaiškinimo.

Mano manymu, geriausias' 
būdas būtų, jei mūsų draugai, 
kuomet važinėja po kolonijas 
į sušauktus organizacijų susi
rinkimėlius, kad nepamirštų ir 
korespondentų klausimą pana- 

1 grinėti nors trumpai ir ypatiš- j 
i kai nurodyti, kaip žinutės tu- 
! retu būt rašomos.

politiniams kaliniams, ar
, ________  ’ Niekur nieko.
1 mes matėme juos kada išėju-
i sius i demonstracijas? Ne.

Iš viso Į
! Per metinį S. ii' Dukterų su-
j sirinkimą girdėjo virš pora

Copr.. 1032. (
The American Tobacco Co.

nesi, kada buvo atsilankęs K.
P. narys drg. Timbok. Fren
selis suriko, kad ne narys, tai

i neturi teisės čia kalbėti. Ro-; būt rašomos. Tai nauda 
i kuoja, čia nepolitinė orgam-, pabktu šimteriopai didesnė, 
zacija^ Tai mes matom, ar ta Į negU per spaudą duoti sykiu 

Kultūra tiiri nors kiek pro- [ vjsiems pastabas, o dar to
to, kad taip kalba, ar tas zrno"įkjem> kurie karštuoliai.
gus padarė mums blogo, kad 
jis pakalbėjo? Ne! Kaip tik 

Į ir mums, darbininkams, gero 
i atnešė. Tad visiems lietuviams 
reikia pasibjaurėti jųjų dar
bais ir neremti jų jokių pa
rengimų.

Reikalinga stoti į darbinin
kiškas organizacijas ir kovoti 

| prieš tokius ne(naudėlius.
Ten Buvęs.

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia. Pa.

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

Ta ypatinga apsauga mano gerklei
“Tie ypatingi dalykai, kuriuos aš gaudama iš LUCKIES, pasidarau tokia entuzi
aste, būtent: ta ypatinga apsauga mano gerklei, tas ypatingas LUCKY STRIKE 
rinktinių tabakų skonis, ir tas ypatingas patogumas ir lengvumas, kurį teikia 
ekvetelis praplėšiant LUCKY Celofanini pakelio įvyniojimą.”

“It s toastea
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį 

NeperŠlampafnas Cellophane Ušlalko tą "Spraglnimo" Skonį Visuomet Šviežiu t

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moderniikų minulių su geriausiais pasaulio lokių orkestrais ir Walter Winrbeli, kurie 
pasakojimai . pie šiandieną tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradienį, Ketvirtadienį, is šeltadienį, vakarais per N.B.C. radio tinklą.

, G3
fesi



Puslapis Ketvirtas ♦
' Antradienis, Vasar. 9/1932

KULTŪROS IR KRYŽIAUS VARDU
B. Jasenski Vertė V. S. Mažiukas

? DETROIT, MICH.? DETROIT, MICH. atsiveskit, nes L.D.S. 64 kuopa pri- f
Mainierių šelpimo komiteto susi- ima į savo tarpą narius nuo 15 iki j 

rinkimas įvyks vasario 11 d., 7:30 50 metų, nežiūrint politinių nei re-
F. Žavi s.

(33-34)

darbas abelnai eina plačia 
tarptautine papėde.

Draugai ir draugės darbi
ninkai, mūsų užduotis dabarti
niu laiku turi būti įtraukimas 
daugiau naujų spėkų į darbi-

______________ ...... įninku judėjimą, č Nors mes ir 
jo nosi ir burna. Mažasis Pan Tcian-ke'gauname naujų stčbų, bet dar 
neverkė; jis maišėsi tarpe sujudusių chi- nepakankamai, 
niečių ir, pažiūrėjęs į atdarą tėvo burną, 
pervedęs akutėmis sumenkusį tėvo lavoną1 
ir dideles basas kojas, pakėlė augštai sa
vo vaikišką kumštelį ir pagrūmojo lango 
link. Po to jis atsisėdo ant grindų ir kur 
tai pirmiau ant gatvės rasta vėdykliuke 
pradėjo vaikyti muses nuo mirusio bur
nos.

Nuo vertėjo. Draugai ir draugės skaity
tojai! Šis vaizdelis yra apie tai, kaip “kul
tūriniai” imperialistai su kultūros, mokslo 
ir religijos pagelba išnaudoja Azijos atsi
likusias tautas. Apsakymėlis sukasi apie 
Chinija, kur ir dabar viso pasaulio impe- 
ralistų spėkos nukreiptos, kad nuslopinus 
chinų revoliucinį judėjimą, kad ir ant to
liaus palaikyt pavergime virš 450,000,000 
gyventojų.

Dabar eina karas Mandžurijoje ir apie | - Ir staiga—ar ar tai nuo vedavimo pradėjo 
Shanghajų, ir japonai imperalistai, su ki-1 susibėgti prakaitas, ar kas sprogo deši- 
tų pritarimu, grobia kitas Chinijos dalis, j nioje akyje, bet iš jos nuriedėjo didelė aša- 
Šis apsakymėlis patarnaus mums nors kiek I ra per sumenkusį geltoną veidą. Mažy- 
arčiau susipažinti su Chinijos darbininkų; tis Pan Tcian-ke niekados pirmiau nematė 
sąlygomis.

—Pan Tcian-ke yra išreiškė jas chinų re
voliucinio judėjimo, Chinijos Komunistų 
Partijos veikimo. Pan Tcian-kės keliu ei
na šimtai tūkstančių Chinijos proletarų 
ir biednųjų valstiečių, kurie po Chinijos 
Komunistų Partijos kovos vėliava kovoja 
už pasiliuosavimą ne tik iš po užsienių, 
bet ir iš po savo išnaudotojų jungo.

Vertėjas

verkiančių numirėlių. Jis pašoko ir kaip 
galint greitai išbėgo į gatvę ir ten nusis
kubino tarpe vežimų ir prekiautojų.

Vakare ant upės krašto surado jį jūrei
viai, pradėjo spardyti, o vėliaus davė jam 
karčios degtinės ir paliko jį tvarte nakvo
ti. Pan Tcian-ke tada turėjo septynius 
metus amžiaus.

Jau ir iki tėvo mirties prisiėjo jam gy
venti pusbadžiai—motinos mažytis Pan 
Tcian-ke nežinojo, ji mirė dar jam mažy
čiam beesant. Dabar jam prisiėjo mai
tintis ir gyventi pačiam per save. Vasa-

Pan Tcian-ke.
• J • t* • 1 žmogaus gyvenimą jįs nakvodavo ant galingos Yangtze 

’ j upės krašto po atviru dangumi. Lietaus 
i svetimuose kiemuose, tvar- 

.. i------ - ..........................Kada jį sugauda-
Kartais jis praaeaa-, V()> mušdavo ilgai ir be pasigailėjimo. Ka-

Merkinės Dzūkas.

PRANEŠIMAI K KITUR
SO BOSTON, MASS

i
L.D.S.A. 13 kuopos susirinkimas 

bus trečiadienį, 10 d. vasario ,Pilie- I 
čių Kliubo kambariuose, 376 Broad- j 
way, 8 vai. vakare. Visos narės at- ; 
eikite, yra svarbių reikalų aptarti.

Sekr. K. Zinskienč.
(33-34)

val. vakarę, Draugijų svetainėje. At
sibus metinė konferencija ir bus 
daug svarbių reikalų tuom klausimu. 
Todėl visi delegatai nuo visokių orga
nizacijų būtinai dalyvaukite; su- 
bruskime daugiaus veikti.

Alvinas.
(33-34)

Ilginių pažvalgų.

----------------4—,-----
YOUNGSTOWN, OHIO. 

Debatai su Kunigu
Svarbūs debatai kun. E. J. Shteig- 

man su J. Gasiunu įvyks sekmadienį, 
Ui Vasario, Lietuvių Kliubo svetai- 

t.-.—,.i.„ — Pradžia 2 
Debatų tema: “Kaip

SHENANDOAH, PĄ.
Bedarbių Tarybos susirįnkiiųas bus 

antradienį, 9 vasario, Sweet’o svetai
nėj, Main ir Lloyd Sts., 7-tą yah va‘ 
kare. Bedarbiai- ir dirbantieji, ku
rie dar ir nepriklauso! Taryboj', da
lyvaukite susirinkime, labai svarbu.

Bedarbių Tarybos Pirmininkas.

DETROIT, MICH.
Naujos Atakos ant Ateivių 

Jungtinių Valstijų valdžia pagalios 
pasirjžo suregistruoti visus ateivius

SCRANTON, PA. nei, 628 Franklin Avė.
Labai svarbios diskusijos yra šau- vaL po pietų, 

kiainos ant 10-tos dienos vasario, i 
seredoje, Italų Kliubo svetainėj, 1260 kų išnaudojimų? ,.. ( SIą K, 
Providence Road, Bullshead sekcijoj, apielinkės lietuviai darbininkai atei- Mikės 
prasidės 7 vai. vakare. Visi lietu- kite įširsti šiuos debatus. Is-----  -
viai darbininkai yra kviečiami skait- dykai.

Renginio Komisija. .......
(33-34) ! randasi už “kampo”) reikalinga iš-

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33-čios kuopos susirinkimas jų i deportuojant, 

bus trečiadienį, 10 'vasario, L.D.P. —
Kliube, 69 S. Park St., 8-tą vai. va
kare. Visi nariai ateikit, bus nomi
nuojami kandidatai į L.D.S. Pildomą
ją Tarybą. Yra ir taip svarbių rei
kalų aptarti. Tat visi atsilankykit.

Sekr. V. Sheralis.
(32-33)

prasidės 7 vai. vakare. Visi lietu- 

1 ingai atsilankyti į šias diskusijas. 
Diskusijų tema bus sekanti: “Kur

1 Veda Skloka Darbininkus.” Ir jei lai- 1 
| kas pavėlins, tai bus diskusuojama: 
i “Ar Buržuazines Labdarybės Išgel- 
I bes Darbininkus Nuo Bado Šiuo Kri- 
| zio Metu.” Rodos diskusijų tema ga- 
į na svarbi kiekvienam, kuris tik kiek 
I interesuojasi sklokos veiksmais ir re- 
I voliuciniu judėjimu. Diskusijose da- • 
i lyvaus ir drg. V. Bovinas, kuris lan- 
! kosi šioje apielinkęje. Diskusijas 
i rengia A.L.D.L.D. 39 kuopa. p 
i P. S. Diskusijos atsibus žemųtinėj , 

onines Auris.
Rengėjai. 

(33-34) ! ;
i nį,

. DETROIT, MICH.
Sv a rbu s Susirinkimas

Vasario 10, trečiadienį, 7:30 ,
vakare, Draugijų svetainėje, 3302 i 
Junction Ave., bus labai l.;------ .
“Laisvės? šėrininkų, skaitytojų ir i 
bendradarbių susirinkimas. Visi da- ; 
lyvaukite, nes bus svarbių tarimų | 
pasiuntimui j “Laisvės” spaudos ben- į 
drovės suvažiavimą ,vasario 14 d.

Alvinas. I 602 Wyandotte St., 10 vai. ryto. Vi- 
(33-34) si nariai ateikit ir naujų kandidatų

vai. i svetainėj, įėjimas pro 
u, 3302 j 
svarbus I

iwmiwiwiwwiwiwmi

S

S. BKITILEHEM, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

kuopos susirinkimas atsibus sekma- 
: dieni, 14 vasario, po nauju antrašu, 
I 602 Wyandotte St., 10 vai. ryte.

n

. x 1 , i • • p<*S5ii į au burcgihuuuu vibub uiuvjuft
ir kas panaikins bedarbę ir darbinių- i ,r įsteigti pasportų sistemą, pana- 

,CT,n’Visi vietos ir Į šią kokia buvo Rusijoje prie caro
- i Prezidentas Hoovens savo
{.zanga įžanginėj prakalboje Jungt. Valstt

Kongrese pareiškė: “Kad dėliai grei^ 
tesnio sugrįžimo “prosperity” (kuri

leisti Federal is įstatymas surejgist- 
ruojant visus ateivius, ir didžiumą

Hooyerio balsas nepasiliko “balsu 
šaukiančio girioje.” Mes matome 
jau čielą eilę bilių įneštų Jungt. 
Valst. Kongrese, kuriais turėtu su
sidomėti kiekvienas ateivis, pilietis 

; ar ne.
i Ar visi žinote, ką reiškia kongres- 
; mano Cable bilius arba kongresma- 
i no JVLcLeod?

Kad geriaus nušvietus tą klausi-
I mą, yra rengiamos prakalbos ir dis- 

...... . ___ „ > įvyks nedėliojo, 14-tą d.
Valinčiaus svetainėj, vasario (February), 7:30 vai. vakare, 

Pradžia 7-tą vai. 1 lietuvių svetainėje, ant 25-tOS ir Ver- 
Visi vietos ir apielinkės . nor Highway. ■ ••

Visi atsilankykit ir kitiems pasa-^ 
I kykit. Įžanga veltui!
I Rengia Ateiviu Teisiu Gynimo Koni.

(32-35)

PITTSTON, PA.
Svarbios diskusijos įvyks antradie- I kusijos.
, 9 vasario,

51 Butler Alley.
vakare. Viol . .^voo ..
darbininkai dalyvaukit. Įžanga dy
kai! Komitetas. 1

Komitetas.
(32-33)“LAISVES” VAKARIENE, S® S

atvaizduojančią filmą paleisti prieš jo akis,!
tai veikiausiai jis patsai nusistebėtu iš tol rnotu ’< 
kelio, kurį jam teko pereiti. Taip ir Panltuose if b^ampiuoše”.' 
Tcian-ke gyvenime. y-
Y? aPie pergyventą kelią, mintis, rja jį mušdavo, jis tylėdavo ir gindavosi
klaidžiojo, paklysdavo tarpe _pergyventų; tjk dantimis. Kartą' vienam didžiapilviui 
įvykių, įeidavo kaip į kokius rūkus, iš ku- į angiuį taip įsikibo dantimis, kad tas už- 
rių išnešdavo atsiminimus, kaip kokius se-,bijovė visa gerkle; ant to riksmo subėgo 
nūs brangiadaikčius. j daug anglų ir, laimei mažo Pan Tcian-kės,

Dar mažas būdamas, Pan Tcian-ke bu-; tuom kartu ant gatves pasirodė minia 
vo užimtas budavojimu užtvankos ant vie-; žmonių, belydinčių numirėlį; kitaip jį bū- 
no griovelio Nankingo mieste, kada jis pa-i tų skaudžiai sumušę.
matė skubiai bėgantį miesto šaligatviu sa-1 ~ Valgė jis tą, kas tik pakliuvo. Kartais 
vo tėvą. Sudžiūvęs, basomis kojomis jo Į vogdavo kaulus nuo šunų; šunes įdūkę 
tėvas, pakinkytas į dvi plonas jienas grei- j draskė jo drabužius, o kartais ir įkąsda- 
tai bėgo, su vargu vilkdamas vežimėlį, o > vo, o pagaliaus, šunes jį jau pažjno ir iš 
vežimėlyje sėdėjo ponas, baltai apsirengęs tolo pamatę urgzdavo. Maitinosi daugiau- 
kurio veidas buvo taipgi baltai—raudonas šiai daržovėmis ir kitais augmenimis. 
—europietis. Basos kojos Pan Tcian-ke tė- Rinkdavo ant upės krašto, laikje į laivus 
vo tik kilo ir vėl greitai nusileisdavo, o krovimo, nubarstytus ryžius.

klaidžiojo, paklysdavo tarpe pergyventų , tik dantimis.

vo tik kilo ir vėl i
per sudžiūvusį jo veidą ritosi prakaitas, 
kaip lietaus rasa.

Pan Tcian-ke pirmu kartu pamatė iš
purtusį baltą pono veidą, to pono, kuris 
važiavo jo tėvu. Pono akys uždribusios,

Virti juos 
nebuvo kur, tai valgė žalius.

Stengėsi išvengti prekybinių gatvių, 
kur stori pirkliai pardavinėjo viską: ar
batą, ryžių vyną-, kur buvo prikrauta kal
nai maisto, pyragų ir kitokių gardūmynų. 

jis ramus, išdidus, saumylys ir visu kuom Jis mąstė—eisi ten, tai neišsilaikysi, ką 
pasitenkinęs. nors bandysi pavogti, o tada barabanys jiepasitenkinęs.

Nuo to laiko prabėgo jau daug ilgų me- tau per nugarą, taip kad po to bent savaitę, 
tų ir daug ko tekp pergyventi jaunam Pan f negalėsi nei pasikelti.
Tcian-kei. To pono veidas kiek apsimiršo i Dienomis, kada jis nebuvo kartu su ki- 
ir tik giliai sieloje nepasitenkinimas užsili- tais benamiais vaikais, tai vienas mylė- 
ko. Jau tada tas įvykis vertė mažytį Pan jo pavaikščioti didžiulėmis gatvėmis ir tė- 
Tcian-ke pastatyti klausimą: Kam pas mus myti visokius užrašus. Raidės, raidės ir n 9 ! ♦ -i — • . -i — . i j • • .raides; jam atrodė, kad tai miesto papuo- 
. v v .. - . ,. ?imo ženklai. Jis žiūrinėjo raides, kad
ir štai vieną karstą liepos mėnesio dieną jos ne visos vienodos: štai ta užrietus no- 
kaimynai chinieciai parnešė isjniesto ir pa- Į sį 0 kita nuleiduS) 0 trečia dai. kitokia 0 
guldė ant grindų Pan Tcian-kes tėvą, kurio ten štai ir vg] toki t 
akys buvo tartum stiklines. Jo tėvas kur 1
tai mieste parpuolė ir kraujas pasirodė per

atvyksta tie balti žmonės?
Po to įvykio prabėgo apie trys metai,

kaimynai chiniečiai parnešė iš miesto ir pa-

(Bus daugiau)

NORWOOD, MASS. . kios apšvietos nepageidauju, t Choras yra nepavaduojamas 
čia proletarinės dailės nešė
jas ir puošėjas darbininkiškų 
parengimų ne tik lietuvių tar
pe, bet ir tarptautinėj dirvoj. 
Dabar fašistams pakėlus gal
vą A.L.P. Bendrovėj, P. P. 
Kručui atrodo, kad būtų daug 
sveikiau, jei Bendrovėj (Lietu
vių svetainėj) viešpatautų fa
šistai, o ne. pažangieji darbi
ninkai su komunistais. 

' I i ‘ ’__ ... Kada darbininkiškų or- Toliaus Lukšių Juozas 1101T 
vakarienės” | ganizacijų išrinkti draugai ir | įkalbėti, kad komunistų orga-

I nizatyvės spėkos esančios ma- 
nieko nepądaran- 

Mes ir patys sakom,

i jei tokia “apšvieta” tegalima 
dalintis tik su pečium. P. P. 

, Kručas per “Laisvę” buvo pa
kritikuotas ne todėl,

,,I yra “apsišvietęs,” bet

Tautiškų Fašistų iš S.L.A. 131 
Kp. Vakarienė ir Jų ‘Kultūra’

17 d. sausio S.L.A. 131 kp., 
Vasiliausko skiepe atlaikė ne-j kad nėra ščyras; viešai neva 
va vakarienę su “skystime- ■ pritaria komunistams, 
liais.” Kada jau visi gerai į- nugaros kenkia, 
kaito, tuomet pradėjo “tautiš
kos kultūros” programą:

kad jis
todol

o uz

Yra įrodymų, kad P. P. Krū
vio- čas kenkia net bedarbių orga- 

ni kitiems kumščia apie nosį, | nizavimui, pradedant nuo be- 
už plaukų; kiti veidus apside- Į darbių maršavimo į Washing- 
gino; kriaučiukas su inžinie- i toną, 
rium išėjo iš tos “’ 
panašūs į kristaus mūką ir tie i draugės darbavosi, rinko dra 
tautos didvyriai buvo susirinkę : bužius, valgius ir pinigais, tai j žos arba 
vardan išnaikinimo komunistų. I P. P. Kručas, tas “apsišvietęs” l čios.
Tos “kultūringos programos” i vaikinas, įkalbinėjo darbiniu- kad dar permažos, bet daug 
vedėjais buvo ponia Mazgotė i kams, su kuriais jis dirba, kad didesnės už keleivinių, tauti- 
su Babilu. t tie maršuotojai nesą suvargę ninku ir

Būnant bolševikam sykiu, į bedarbiai, ir jiems aukos nėra i juos sudėjus.
S.L.A. 131 kp. surengdavo gra-i reikalingos ir t.t. Jau jeigu visas tas tris srioves į ragą Sli
žius parengimus Lietuvių sve- ’ Kručas net prieš bedarbių rei- varę laiko.
tainėje. Bolševikams pasitrau-1 kalus taip stoja, tai kaip jis jų sriovės susijungia su kleri- 
kus tautiški fašistai, lyg tie pa-; gali atsinešti į revoliucinges- kalais, parapijonais, tai tik ta- 

° da gali pasirodyti beveik ant 
8-9 tūkstančių lygios, ir tai dėka tam, kad 

—o— ! vertės namą, Kručas pats bi-! lietuviai komunistai ir pritarė-
“Keleivio” No. 3 Lukšių ; josi ir kitus gąsdina, jog kadai jai veikia ne vien lietuviškoj

Juozas gina P. P. Kručą, kai-1 komunistei paims viršų Ameri-' 
po “apsišvietusį ir ramų vai-1 koj, tai jie 

pertes.”
Kručui atrodo, kad L.L.R. 

Choras “nenaudingas,” nes 
visuomet dalyvauja darbinin
kiškame judėjime. O mums 
visiems atrodo, kad L.L.R.

kus tautiški fašistai, lyg tie pa- | gali ;
cukai tik skiepuose čia tegali j nius darbininkų žygius?
pasirodyti. ' Turėdamas <r

sklokininkų, sykiu
Komunistai čia

Tik kada visų tri-

‘ • i dirvoj, bet daug darbo ir ener- 
apsišvietusį ir ramų vai-ikoj, tai jie “atims mūsų pra-1 gijos turi įdėti į abelną tarp- 

kiną”. Čia aš noriu Lukšių ' ' ‘ 1 ’’1 '1
Juozo paklausti: kaip 
ilgai reikia “šviestis,” kad 
priprasti užpečkyj merdėti? 
Nežiūrint, kaip lengvai ta “ap- 
Švieta” atsiekiama, bet AŠ to-

tautinį darbininkų judėjimą, 
kaip ta'i bedarbių organizavi
mą, streikų rėmimą ir t.t. To
dėl daug smulkesnių dalykė
lių, tarp lietuvių liekasi apleisti 
del laiko stokos, kada mūsų
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ŠAUNI PROF. RETKEVKIAUS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
Vakariene ir šokiai prasidės 7-tą valandą vakare, šokiai tęsis ir laike vakarienės. Dainininkam akom

panuos E. Retikevičiūtė. Pirmu kartu Amerikos lietuvių istorijoj vakarienė toje didelėje ir parankioje 
svetainėje.

Bedarbiams Įžanga ir ant Vakarienės tik 50c Ypatai Naudokitės Proga!
GIRDĖSITE PRAKALBĄ PHILADELPHIJOS DARBININKŲ TEISMO PIRMININKO 

PRANAIČIO IR KITŲ SVEČIŲ KALBĖTOJŲ
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Antradienis, Va^ar. 9, 1932

Šunėkas Užpuolimas ant Kapuskasing o 
Bedarbių Pačioje Miesto Valdybos Salėj !• Socialistai Kunigų Glėbyj

Mūs miestukas tikrai’ “lai- 
įmingas, nes susilaukė sočia- 

atsisėda nuo--listlb kurie “myluojąs” su ku- 
nigais ir biznieriais, kad tik 

Atsidaro posėdis. Yra ko-!atitr?Vkus , dalį da>-binink>i 
Be- kie ten trys asmenys su jais.1 nu” , as’l‘ ®vos.

darbiai negauna jokios pašai-1 Užbaigia su jais, pasidairo įl. Kaip tik komunistai pradė- 
pos. Dauguma čia bedarbių 'susirinkusius bedarbius; pra-bartis apie ateinančius mie-, 
yra paleisti kompanijos iš ša-1 dės rišti bedarbės klausimą. !rinkimus, tai socialistai,^iš- į 
pos; kita dalis iš miškų sugrį- j Pirmučiausia kreipiasi į 
žę, išdirbę po 4 mėnesius; da-!
lis šių pasiliko “skolingi” kom- i rius
panijai už valgį, o kiti gavo ]<ą pašnabždomis.
porą desėtkų dolerių. .. . . . . !

Bedarbiai randasi kritiškoj I . . . . . , . .
padėtyj, kuomet nueina j mie- sako ‘ bedaiblM ■

KAPUSKASING, Kanada, jos viršininkas, 
Naudotojai puola, kaip šunes; šaliai., 
jei sumanytų, rodos visus be
darbius išmarintų badu.

’n 1 NEW BRITAIN, CONN. 1° kaip lietuviams, tai, ne--kius yra vienas E pavojin-' Odų Dirbtuvė “Bolševik” Imyboš programą .1'16,7 nuo- 
kas: lietuvių kunigas įobi-' glausiu darbų, čia galima 
nas labai žiauriai? elgiasi su' greit gyvybę nustot. Štai 
savo parapijonais ir bedar-1 vienas darbininkas trauk
liais. Katrie nueina pas jį. damas balkius atkirto sau 
pašalpos prašyti, tai jis du pirštus iš savo rankos.

pavardės, 
spaviednės ir ar priklausai 
prie parapijos.

urna, r.................. „„-..„..„v...,....- i Tai. matot, broliai darbi-,
poli-: tfirdę apie tai, irgi atbudo, o to I ninkai, kokia bedarbių pa-

i------—pi iezastis tai ta, dėtis. C.____ ___
prieidamas policijai sako ! prįįac^*no prasti, jei žmogus

gęs, tai jam išpažintis ir
nis su ragini- tupi
tik prigelbėtų nojjS gauti duonos kąs-

• ciją per keletą sykių sekreto-! atbudimo priežastis tai
Į iš to ilgų motų saldaus miego. Į
; Komunistai vaikščiojo po Policininkas atsistoja ir pa-: darbininkų namus «„ paiapija neiupi.

: Kas maįS) kad ne i
i padėti partijos kandidatus ant; nį greičiau.

prašyti, tai jis du pirštus iš savo rankos, 
tuojau užklausia vaido ir Dabar jis negali dirbt. Ran- 

Žiūri, ar buvai Igovas iš karto jam primetė 
' porą litų, o paskiau nieko.
Ligonių kasoj nieks iš mūs 
neįregistruotas.

Tokioj padėtyj tenka' 
dirbt mums, statybos dar
bininkams.

, Ten Dirbęs. *

Galima visiems. su- 
neval-

Bet rūpi
C i

IJ C* V4 vV J • nuUHlvb nUClHCV I , v . .

sto valdžių prašyti pašalpos, negyvenote vrnnų ,metų šia_______________________ . _
n\e mieste, kuogieiciausia is-, balsavimo surašo, bet kad ir I ateina

tai jis sako, kad tu turi dar i
• -v • i n

tai policijos mušeikos juos iš
veja laukan, sakydami: “va
žiuokite iš miesto!” kuomet 
bedarbis atsako, “neturiu pini
gų,” tuomet jam siūloma ta- 
vorinį traukinį, bjauriai iško- 
lioja, išvadina “valkata.”

Dabartinių laiku čia sten
giasi policija neleisti jokių su
sirinkimų daryti bile vietoj.

—o—
Vasario 1 d. įvyko bjaurus, . _ (<KT_ , , „

puolimas ant alkanų bedarbių. | >’asake: Nera darbo'
4-tą vai. po pietų Kapuskasin-1 Bedarbiai didžiausiame nu 
go miesto valdyba turėjo po- ! siminime. 
sėdį City Hali.
ta bedarbiams susirinkti sa*• visą dalyką teisingai;
lėn. Susirinko alkanų bedar-'

eikite laukan.” '______
Bedarbiai tūli nusigando ū’: ninku klasės partiją, 

tuojaus išėjo. Bet dar visj|aj irg^i neatsiliko. _
daug liko. Antru, syk policijos : pas kunigus, biznierius, repu- .. . .v . .
įlūžęs mušeika puolė, kaip pa- ( klikomis ir demokratus prašyt hepia 

įsiutęs; griebė mėtyti nuo ke- paramos tame pačiame veika- tai s; 
džių alkanus bedarbius i"*’ ’ ,
stumdydamas išvarinėjo lau- j 
kan; o likusiems, kurie jau ge-

' balsuotų už vienintelę darbi- 
Socialis- 

Jie bėgo

Perviršijo Programą simcni. Ii ma.s cliio
Per 15 sausio , mėnesio! chas davė 112,7 n-uoš. ant- 

dienų Minsko odų dirbtuvė i rasis chromo cechas—120,3 
“Bolševik” išpildė savo ga-, nuoš.

NAUJO KARO GAISRAS
PARAŠE D. M. ŠOLOMSKAS 

KAINA 20 CENTŲ

Pereito karo metu, rusa.’ kareiviai nuodingų gazų sferoje.

Kaina 20 centų. A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 
10 centų. Parsitraukite ir platinkite kuo plačiausiai. Bro
šiūra turi 64 puslapius, 13 paveikslų ir Mandžūrijos žem- 
lapį. Padalinta i 6 skyrius ir 21 straipsnelį. Apima: per
eitą karą, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe
rialistų karan prieš Sovietų Sąjungą ir jų pačių tarpe už 
rinkas. Ką reiškia bedarbė ir ar bus jai galas. Prie ko 

i , veda Mandžūrijos Įvykiai. Ką reiškia oportunistai ir jų 
• judėjimas su Prūscika priešakyje, žodžiu, brošiūraite da- 
' baltiniais bėgamais klausimais. Siųskite užsakymus A.L.D. 
1 L.D. Centro Komitetui.

L\ M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

Tilkos” Saldainių ir Kakao 
Dirbtuvė

KAUNAS,— Dirba keli 
šimtai darbininldų. Vienuo
se skyriuose darbininkės 
gauna į dieną 3—4 litus, ski
tuose nedaugiau 3 litų. Dar
bas labai nesveikas if smar
kiai ardo darbininkui svei
katą. Kauno komunistų or- 

. permažai rūpi-
1 “Tilkos” darbininkių; — I

jokios darbininkiškos orga-'kbva. O reikia rimtai susi-

O jei katras 
“gražiau” apsirėdęs,!

ko valgyti. Jei katras dar 
norėtų jam ką pasakyti, tai 
....................1, o jei neisi, 

lako, policiją pašauksiu.
ir I ie. ’ | Jei katras neina išpažinties

Ar socialistai gavo kokią ; ir nepriklauso prie parapi- 
i paramą nuo kunigų ir kitų po-,jos? tas negauna jokios pa

šalpos. Daug tokių ateina, | ganizacija 
kurie nepriklauso nei prie!naši '

nizacijos, bet vis tiek pašai-1 rūpint, imtis plačiau orga- 
pos negauna, del to, kad ne-! nizuot darbininkes ir vest 
priklauso prie parapijos. | jas į kovą su savo naudo t o- 
Buvo vienas atsitikimas, i jais.

' vedęs žmo- i 
nuėjo pašalpos pra- i 
Tai kunigas Bobinas1 

J, nes tas nepriklau-!
i sč prie parapijos. Negavęs I ke dirba 12 žmoniu
i pašalpos pas kunigą, tai nu- 

pas miesto valdžią.
eiti

• Ve4 •II* • 1 I'* vv A. W C V A A W ■* V VA J. A V*

>rai pažįstami, kad jau ilgas (jįtikierių ? Taip, jie gavo nuo 
j laikas^ gyvena Kapuskasinge, ; dykaduonių. Kunigai pa- 

----------- . ! dėjo savo parašus.
..u- Komunistai ir susipratę dar- 

Taip išvyti bedar- bininkai nuo kunigų ir biznie- 
Buvo praneš-i biai daugumoj pradėjo spręst,1’^ socialistams garbės nepa- 

....  - - - - - • -. sa^0. vydi. Tai dar geriau. Dar- 
t ..• “Iš šių parazitų geruoju pra-' bininkai, nepilnai žinanti savo

bių apie 100, visi gailesčio aki- šaut, malonės nesulauksi. Jei- 'klasės reikalus, pamatys, kurie -rr. . , .
pasitikėdami, galigu nenorime mirt badu, vie- ' .Vra tikrieji kovotojai už dar-, t ‘•j 1 

tai organizuo- bininkų reikalus, komunistai ar | gus i 
|šyti. ' 

kuomet darbiniu-1 nedavė 
nesuprato arba nematė j 

skirtumo tarpe socialistų ir ko-! 
munistų, tai, būdavo, kalbasi į-, 
tarpe savęs, “kad komunistai i e.l°

, esą 
! toki.
j’darbini'nkus iš netyčių atsisu-
I 
cįalištų visas slaptybes. Ne L .... . , „ .

;be reikalo greitu laiku praši-! kunigas neduoda. Tai 
•dėjo kalbos darbininkų tarpe,' jum pasakė, gal tau ir lie- 
į kad socialistai yra daugiau j reikia.
I niekas, kaip tik niekšai ir dar- • 
ibininkų kovose suvadžiotojai, | 
įneš tai faktas, jog jie broliau- 
l jaš su kunigais ir biznieriais.

\T/"k kn vnilraln Ui ii"/11 fT’Z.i i 51 1

'jų spauda, kai ta mergelė, su- 
si^avus jauną bernelį, prie, sa-.' 
vęs spaudžias ir myluoja, nes' 
žino, jog bus dvejopa nauda. 
Buržuazija nujaučia, kad pri
ėmus į savo glėbį tokius, kaip 
socialistai; dar bus daug gail

rnis Žiūri, 
duos šie ponai kiek padirbėti, nintėlė išeitis, 
Kitas sako, matai, kaip susi- tis į bedarbių komitetus,. po , 
prato ir susirūpino miestas be-i vadovyste 
darbiais. Veik kožnas turėjo įjos, 
gerą viltį gauti pašalpos.

Susirenka j
nariai, apsėda apie stalą—ka-1 eit 
tras pypkę rūko, katras eiga-, 
ra įsikandęs. Ateina polici- ■

in 1 socialistai.
Komunistų Parti-' Pirmiau, 

Tai viepintėlė išeitis, ' <ai
i kad išgaut bedarbiams tinka- 

ponai valdybos mą pašalpą ir tuo pačiu laiku 
linkui įsteigimo Sovietų 

Kanadoj.
Karosas.

Dirbtuves ir Banko Už 
darymas Shenandoah 

Penn’a

tiems žmonėms nepatinka, ir
• jie kitiems pasakoja, meluo- 

? j darni, kad būk tas ir tas par-I
važiavęs sakęs, būk Sovietų Są 

J jungoj esą labai blogai, ii’ būk 
I Amerikos darbininkams esą 

; Taip tie begė- 
dalinaM 'savp padirbtais

durnas Jonelis lazdą apsižer-
■ gęs bėgioja ir mislina, kad ant 
i žirgo joja. O. J. Š. net felje-
• toną parašė fašistų “Vienybėj” 
j apie ‘rojų” ir to draugo “ke-

SHENANDOAH, PA. '
Senai matėsi žinutė iš Shenan- i dau geriau, 
doahrio; rodosi; viską&tjfcūtų , džiai 
labai gerai, bet f bedarbiai melais ir d^iItiigjasp, kaip tas 
vaikščioja gatvėmis, lyg ko 
jieškodami; ir dar vis daugiau 
išmetama iš darbo.

Prieš kalėdas užsidarė 
Spoont fabrikas, kur siuvo 
marškinius; išmesta į gatvę 
350 merginų ir moterų, kurios 
maitina savo šeimynas iš to 
savo uždarbio. Ir su tuo dar j tarlė sako: Kokia kiaulė, to- 
fabrikantas nunešė viso mėne-: kios dešros. Koks ‘rašytojas, 
šio algas neišmokėtas, tai dar- ’ toks aprašymas.
bininkės dabai padavė dalyką Nedyvai, kad kapitalistai

“Kartolito” Fabrike
KAUNAS.— Mūsų fabri- 

visos 
moterys, tarp jų 6 jaunuo
lės. Uždirbame nuo 2 iki 4 
litų į dieną. Už religines ir; 

Į nacionalines šventes algos! 
negauname. Samdytojas el
giasi su mumis labai blo
gai: už kiekvieną menknie- 

iki baudžia pinigais ir dar 
! grasina išmetimu iš fabri- 

Kunigas Bobinas vis sako | ko. Algos mes turime lank
ant pamokslo,-kad jis gau-Jti ištisas valandas, o jei 
nat. pašaipą ne^iš miesto vai-j ppadedam ko nors reika- 

Ne; be reikalo buržuazija ir JžiOS, bet iš, kokios tai.}auf faį fuč tuojąu samdy- 
mo.Mrolp §ventoS drailg|oS. | ' ‘ ' ’*

O ką kalbėt*Wpie “suplai-i 
nę”, kurie ten eina? Tai tie i 
bedarbiai yra dar labiau i 

| suvaržyti ir jie negali pa- 
ma tokių darbininkų apgauti, kalbėti apie darbininkų or-

į perdaug aštrūs, toki ir ki-, Ten atsakė, kad turi 
ki.” Dabar tartum prieš pas savo kunigą, nes visą!

. ■ pašalpą ženotiems žmonėms!
i ko veidrodis, kuris parodė so- įuoda kunigas. Jis atsakė, 

! kad kunigas neduoda.

I to jas mus 'grasina išmeti- 
imu iš fabriko.

“Balsas”

Bet skaitant gauni to- kuriems jau pakaito republi- g’a n i zacijas. Kiekvienam 
■ " ” ’ ’‘ 1 1 1 ‘ "*• persekioja nu-;

amflyti buržuazijos šune- 
. Jei katras ir supran-

• kį supratimą, kad • tam “rašy- 
j tojui” trūksta vieno šulo. Ba

konai bei demokratai; juos žingsnyje 
bus galima patenkinti socialis- 
tais, ir pasiseks koks nors į i-„-

Ir Amerikos Armija
Pasiliks Chinijoj

SHANGHAI. — Iki šio]s, skaičius' atitrauk t nuo tikrų’ * a. i Ti i , . / i-i- bHANGHAl. — iki ŠIOJ
kovotojų už darbininkų klasės ūaųKą, net ttui tylėti. karinius laivus ir juri-

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Craborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kabią. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADEL PHIA, PA.

Telefonai: ,Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar meęhaniku. IŠ 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį* 
nė Liotuvižka-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

■ O jei ką ir pakalba, tai tuo-
Tačiaus,’darbininkai^ neleis- jaus su būda nuskambina į 

Ateinam i kalėjimą. O jei ne' į kaly
čiais rinkimais atiduokit savO|jim^ įaį atima kortą ir ne
baisus už komunistų kandida- vnlo-vti

reikalus, nuo komunistų.
Į rankas advokato. Kaip vis-i šmeižia darbininkų valdomą kit save^’angautT 
kas užsibaigs, parašysiu dau- § H • tuomi • intere-1 x • • i • 1 • 4’. nei5 tuviui jie savo inteie xlfnR rinkimais ai.igiau. Įsus gina. Bet kuomet ją nie-

ninkus Jungtinės Valstijos 
užlaiko Chinijoj “apsau- 
jimui Amerikos interesų.” 
Gi dabar amerikonai oficie- 
riai atvirai kalba, kad atei
tyje Amerika turės užlaiky
ti Chinijoj 
pastoviai. Tai esą reikalin- i 
ga delei apgynimo Ameri-

gauna valgyti.
Bet aš manau, draugai, 

Kapitalistine banku liga ne- gaudami kapitalistams, tai iš-1 ūkiais apgavikais. Taipgi or-1 kad mums to nereikia bijo- 
aplenke ir mus; uždare savo | tikrųjų nesmagu pažiūrėti į to-} ganizuokitėš ir kovokite už sa- Į tis. Tiktai reikia organi- 
duns Shenandoah Trust Co. kius žmones. Aišku, jie nesu-i v0 būvio pagerinimą. zuotis i kovingas darbiniu-
bankas ir nunešž visų smulkių pranta, kas jie yra ir nesu-1 0 darbininkams tikrai pa-! k„ ir Xti i P“ -■■■;' ;*■;
depozitorių sunkiai uždirbtus pranta kapitalistinio surėdy-1 vvko išreikalauti per masių i \ . 11 .. .? |kos padidėjusio biznio!

mo, kuris paremtas'ąnt darbi-! pasiryžimą padėti Komunistu ' PrieS kapitalizmą ir religiją. |-----------------
—o— |ninkl* Pavergimo ir išnaudoji-; Partija ant rinkimų surašo. Tai. Mes matom šiandienini gy-' # w

. . , . |mo- Jie didžiuojasi savo žmo-■ pirmas toks atsitikimas mūs venimą, kad pavieniai nie-1 KetllH ZllVO Wefah!ieS€
Draugai ir drauges, mes ne-j giška esybe, bet jie nežino, f mieste. ' ...................

iškovosime sau duonos kąsnio ( kad kapitalistai juoš Įniko z C-1 
iš kapitalistų, bergždžiai vaik- miau gyvulio. Kapitalistai ge-1 
ščiodami gatvėmis ir verkda- riau globoja šuųis, kates ir ki
mi. Tiirime Stoti į Bedarbių [tus gyvuliu®, negu žniogų dar- 
Taiybas ir spausti kapitalistus į bininką. Jie' gyvulį neišmeta 
ir jų valdžią, kad atmokėtu1 iš namų ir 1 netaiko ■neėdusį. 
mums visus mūsų pinigus; turi į Bet kapitali&Mi darbininkus iš- 
atmokėti iki paskutiniam ska- ;.meta iš dirbtuvių, irtiems- ne 
tikui. ' < .į l'galvoj,, kassu bedarhįąisMar-s

Vasiliauskas. I........................

pinigus.

----O----
• MCtlOVlU vi AJ JI Vili UI vU 1 k CV 11 VI 1

i kiną skurdžiai darbininkai, tus pal.odykit, jog- jūs nesu-
. kurie vos užlaiko gyvastį ver- Į tinkat su -kapitalistiniais ir ki-1
1 r ¥• o 11 /-] o i-v-k i 1.'n vai 4-n Ii nt n wo n 4- o i X I »_ . ... .

Darbininkas.

Ekspertai instruktoriai.i liaus. Ekspertai instruktoriai. Už
■ prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu. * '
! Pilnas važinėiimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 

Laisnius gvarantuojame.
vai. vakare. Sckmadie.

. . . . Pilnas važinėjimo kursas, jinii’ kariuomenę Į cialis važinėjimo kursas $10.00.
; Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 
I niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street

SCHOOL
NEW YORK, N. Y.

BALTIMORE, MD

Lietuvis Kunigas Perse
kioja Bedarbius Mont

real, Kanadoje
■ ' 1 t / I ' t

I /į -MONTREAL, KANADA, 
ir -—Vidur bločrii O’vvdri'ti bt>-

i ko negalim nuveikti. O jei --------
1 bijosim, tai mes kaip ture- Tik per vieną vasario 7 • 
jome jungą, taip' ir turėsi- d. įvairiose vietose orlaivių!

Tik per vieną vasario

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Mantrealo Bedarbis.

IS LltiTUVOS

nelaimėse žuvo keturi žmo-1 
nes. Daugiausia orlaiviai 
užsidega ore ir nukrinta že
mėn.

i bininkais ir jų šeiĮnrynoinįš at-.
i sitiks. ; ; ’ ' ' ■
i Taigi, brangūs draugai ir.—Visur blogii gyventi be- 
! draugės, jau laikas1 pabusti iš | darbiams. ’' Bloga Moiit-•
I letargo miegojkurlafne miego-1 rėale> daug bažnyčių I
1 jome šimtmečius uznuodmti j. i
! kapitalistų ir kunigų nuodais. 11 K110Stmių.
j Todėl, mielas drauge darbi- se namuose # —
minke, pabusk, pakilk, pasidai- ir minyškos. O ^kas link labai didelis. Rangovas^ ne- mėnesių viščiukų. ______
ryk, o pamatysi, kokios pink-! bedarbių, tai jie'mėtomi iš duoda nei. biskįatsikvėpti. įtaisymai pagaminti sovietų

Statybos Darbininkaii B ai-- ' 
šiai Išnaudojami . I

is Kur Kyla Melai ir Šmeižtai ! jome Šimtmečius --- --------
Apie Sovietų-Sąjungą ! kapitalistų ir kunigų nuodais.

Drg. A. Janavičius sugrįžo 
iš Sovietų Sąjungos, kur perei
tą vasarą jis buvo nuvykęs 
kaipo turistas. Dabar jį susi- i 
tikdami fašistai ir socialfašis- į 
tai stato jam visokius pašie- • 
piančius klausimus. G’ 51 
kaip ten tam fojuj kuriuomi j me, kad prašalinti darbininkų j d-f"''bėdarbius“šelpti.”Vedu- 
taip gerejaisi? Del ko parva-: pavergimą ir išnaudojimą, Ko-Į 
žiavai iš Sovietų Sąjungos?

Tas draugas jiems atsako, 
kad niekas nekalba, jog Sovie
tų Sąjungoj rojus, bet vis tiek 
darbininkui ten geriau gyven- rengiamą ataką ant Sovietų 
ti, negu Amerikoj, ir kad' ne Sąjungos; prieš skurdą ir ba- 
poligam jis vėl ten važiuos ap- dą; už pgnaikiniitią išnaudoji- 
sigyventi.

Tas tiems kapitalo užžayė-1*

KAUNAS

Stojo Darban Viščiukų
Fabrikas

Piatigorske stojo darban 
milžiniškas viščiukų fabri-

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę,, tin karną ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t: t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizaketbo, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Statyboj “Butas” dirba 60 kas. Fabrikas kas' du me- i. Gražiwiua-j Statyboj “Butas” dirba 60 i<as> ; y
gyvena laih^igai • darbininkų. Išnaudojimas; nesįu išleis 100 tūks. dviejų

T? rrmrn o nn. ' — •». •yv._i _ __•!__

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 8-8720

Fabriko

lės taisomos del tavęs, kad lai-1 stubų ir turi gyventi ten, 
kyti ilgiau pavergus. i kul> gauna arba ant dum-

J<ad prašalinti visas nedory-! pjų.
Girdi, i bes, kurios žydi šiame surėdy- > žiemai' atėjus neva pra-

imunistu Partija, saukia visus siems duoda j namus mais- 
darbininkus į bendrą frontą tą, o nevedusiems yra “sup- 
kovai už darbininkų būvio pa-! lainė”. 
gerinimą, , prieš ; imperialistų

mo sistemos.
K. Mikolaitis,

Bet tą viską tvar
ko kunigai. Jei nori gauti 
valgyti, ar ant “suplainės” 
ar i barnus, tai turi eiti pas 
kunigą. Kitoms tautoms 
yra lepgva prieitu prie to.

Visą laiką rekiaur kolioj'as dirbtuvėse.
1 • .• • „ • v č 1 V • „ • .bjauriausiais žodžiais. 
Paskutiniu laiku visiem nu
mušė algą.

Washington. — Pennsyl- 
Nekvalifikuoti vanijos .gelžkelio kompani- 

!darbininkai ankščiau gau- ja prašanti pašalpos iš Hoo- 
davo 80 centų į vai., dabar verio įstaigos “atstatymo 
gauna 75c., ’mūrininkai ga-1 korporacijos” su dviem bi- 
vo ligšiol 2 litu į vai.,, dabar : lipnais kapitalo. Kompa- 
1.50 lito, o kas geležinius, i nija norinti gauti po $50,- 
balkius traukia, tas dabar

VIENINTSLė AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITY82t E. 14th STREET, Near 1st

TOOjOOO į mėnesį! Matote;

Trumpu laiku išmokiname O 
viską kas link AUTOMO- S 
BIL1Ų MECHANIZMO, j 

Praktika ant vietos. i,
elektriku Ir m*ametiew»w» ir vallavlMą, R 

’■* kalboM. > S 

ttei padeda* H

gauna 8,0 centų į valandą, ką šeįps Hooverio valdžia, 
anksčiau gaudavo 90c. ir kuorhet dvylika milionų b’e- 
net 1 litą į vai Traukt baK darbhl kenčiu alkį ? ■

’ Hardy**!, •utaUvmnn, suatatyrteo, (uprait i. L
Vr pieną autoaeoblliu; mokinant dienomia Ir vakarėja lietuvių ir anglų kalboaa. 
Mokytojai* yra žymūa ekapertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. 3. VAITKUNAS Ir kiti. 
Leidiaaą (LlAenM) ir lliplomį gyarnntuojaake už mažą nžmokeatĮ. __
kiekviena* Jnrfe pirkimo karo. Užafraiytana J Mokykit klekvient dre^t B»O • ryta 
iki 8-t*l valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
Ui & Utb STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

į____  Telephone, Algonquin 4-404* •



. Puslapis šeštas .

Raudonytų Teismas Amerikoj—Ar Tai ne Baisu?

■F

pęie Clare-

Third Ave1.,

siuvykloseVisose suįmelių

MOT. LAUKUS, Fotografas

mokėti į

sukniasiuvių 
didmiestyje, 

pašaukti visų

J I I ' U H -'' ‘J « •' •

Bet tie visi jų nedori darbai 
bus aikštėn iškelti per šį dar-( bininkams 

į bininku minios teismą. Nors mokėti

examinerius, užbaigė-turto, tojus, 
judėjimo drasky- jus ir visus kitus. Stueikįeriai turi būti tjzbjaus išrinkti, strei- 

svetainėje, Brooklyne, tik už j mą ir savo veidmainiškus išro-> reikalauja: ....................................... .........

214 Bedford Ąve. • Brooklyn, N. Y.
Tel. įEvergyęėA-6-4614

- ■ Geniausia Studija Brooklyne,

vasario - February ninkiškų organizacijų 
Grand Assembly j proletarinio

.. . h—-»i

, ko komitetai vietoj iki ši,61 bu 
t-, o- i > vusių yovreiko prirengimo kO-Pridėt 25 procentus uzdar- miteLff“streil(o komitetai tuH 
» Tumiau nm Ir a rm om c 1 *; ’ I

—«— ------------------------------- — ------- ------ --------- i || n • . p ■ C ! ’ • • i-*-*---•.*
raskelbtas Suvienyto rronto Sukniąsiu- Į Laikrodžiai, Deimantai iri

v ie. i in.EJ kliuvo | vįu Streikas; Kovon, Visi Sukniasiuviai! |Į
. ...............  11 11 1 1 1 ■■■■■ 11.........■-■—i-iii...........................1 ' !w>i r>ivVti laikrodžius. deimantus i

NEW YORK. — Pirmadienį 
vai. iš ryto liko paskelbtas 

bendro fronto 
Už nieką taip labai nedūks-1 rybė. Sulig to suprasit, kaip !streikas visame 

’ 1 • ' 11 ' 'baisus yra viešas masinis dar-, I streiką tapo
bininku teismas, dabar Brook-|tautų darbininkai ir darbinin- 
lyne ruošiamas Pruseikai, Ma-jkės dirbantieji • toj pramonėj 

Įtuliui, Kazakevičiui ir Baltai-j— New Yorke, Brooklyne, 
' eini, ateinantį ketvirtadienį. (Harleme, Bronxe ir visose kito-

ta sklokos vadai ir vadukai, 
kaip už rengiamus jiems darbi
ninkų masinius teismus. Iš
girdę apie tai, jie šėlsta, kei
kia, šmeižia organizacijas ii 
draugus. Ypač gi, juos i pa-i Jie stengiasi paslėpt nuo mi-įse didmiesčio dalyse; streikas 
šėlimą veda tas darbininkų j nios akių savo prasižengimus j apima mašininius darbininkus 1 
teismas, kuris ruošiamas ket-: -grobimą, bei naudojimą darbi —operatorius, kirpėjus, prosy- kampas 110th 
virtadienį, 
11, vakare,

New York, uptown iki 33rd 
St., taipgi 7th Avė.,. 8th Avė. 
ir Broadway, — United Froht 
Auditorium, 559 6 th Avė. O 
nuo 33rd St., taip pat 6th, 7th. 
ir 8th Avės., į Manhattan Ly
ceum, 66 East 4th St.

Bronx — Workers Center, 
3882 Third Ave., 
mont Parkway.

Harlem — 20

• • Aųtra^ienis,.- Vasąr. 9, 19^2

i Imi pirkti laikrodžius, daimantus į 
lar bi ką iš auksinių daiktų žif ■ 
’nokite, kad pas mane pigiau nu- J 
sipirksite.

| įvairūs LAIK-
| RODŽIAI NAU
JAUSIOS MADOS 
|UŽ PRIEINAMA

KAINA

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

trejeto blokų nuo pruseikinių į kavimus. 
centro — Naujosios Klampy-! 
nės. Brooklyniškis masinis: 
teismas, tuo būdu, bus didysis' 
proletarinis kirvis stačiai į 
sklokos šaknis, smūgis jiems 
tiesiai į akį.

Panašus teismas Philadel- 
phijoj įvarė šiurpulį kapitalis
tiniams laikraščiams; jie krūp
čiojo, aprašydami tą pirmąjį 
Philadelphijoj “raudonųjų teis 
mą.” Kas gi čia darosi ? Bol
ševikai tur jau savo teismus. 
Nesikreipa į valdžios teisdarys 
tės įstaigas nei į priimtus i 
čiųjų teismus, bet, esą, visiškai i Literatūro 
savaip teisia. Juk tai panašu j , sekretorius; o drg. A. Bimba 
bolševikišką respubliką viduje duos platesni paaiškininįą, ko- 
“demokratinės” Amerikos res- del mes netraukiame tujos op- 
publikos! ortunistinius elementus j kapi-

Sklokinius oportunistus irgi talistini teismą, o surengėm 
ima tolygus apmaudas prieš jiems pačių darbininkų teismą, 
darbininkų teismus. Mat But- šio masinio teismo rengėjai 
kus, Pruseika ir 
supranta, jog tai yra tik pra- tys ir Didžiojo Ne 
džia. Jie nujaučia, kad revo-1 tuvių . Darbininkų 
liucinis darbininkų judėjimas, 
vadovaujamas komunistų, to-’ 
liaus surengs jiems dar baises
nį teismą, kuomet pergalinga 
darbininkų klasė pradės tiesio
ginį atsilyginimą su buržuazi
ja ir su renegatais kapitalistų 
tarnautojais.

Yra tokių kriminalių prasi
žengėlių, jog geriau sutiktų, 
kad slapta įkirstų jiems kelis 
d'esėtkus rykščių, bet kad vie
šai nebūtų paskelbta jų nedo-

ibio žemiau apmokamiems dar- 
----- , jr prjverst bosus 

unijiniai nustatomas 
j kiekvienam mąstančiam darbi- • algas visiems. 
Į ninkui jų prasikaltimai atro-1 
I do aiškūs, tačiaus teisme bus | 
i duodama Pruseikai ir kitiems 1 
; kaltinamiems pilna laisvė ap- 
isiginti, statyti savo pusės liū- 
‘ dininkus, turėti savo advoka-

! bū^fi'ehkami tiktai po nuodug- 
iam išdiskusavimui reikalavi

mų, su dalyvavimu visų darbi-1 
ninku. ' ■ ;

Bent .kokios derybos su bo
sais tegali būt, vedamos tik su 
užgyrimu ir vadovybėje cen

■ Teisme oficialiai kaltinimus 
į darys drg. D. M. Šolomskas, j

tre- Amerikos Lietuviu Darbininkų r • • , ’ ,u c ) rtni.i i .v. t . 't bininkams algos
’ ---- ‘“"is Draugijos Centro

Dirbt tik 40 valandų, pen- 
(kių dienų darbo savaitę.

Neturi būt dirbama viršlai
kių, tuomet pasidarys daugiau 
užsiėmimo bedarbiams. 1

Fabrikantai turi
bedarbių apdraudos fondą 3 

j nuošimčius iš savo kišeniaus, 
! sulig to, kiek išmokama dar-

i išviso; ap
draudos fondą turi kontroliuot 
ir skirstyt patys darbininkai.

Negram darbininkam ir dar
bininkėm turi būt pilniausia įaš išdirbo 206 tonus popie-

r jų leitenantai yra A.L.D.L.D. Antras Apskri-

lygybė su baltaisiais — darbo 
sąlygose, algose ir visose tei
sėse abelnai.

Lygi alga už lygų .darbą, 
nedarant skirtumo, kokios tau- 

Organizaci- tos, lyties bei amžiaus būtų 
( darbininkas.

lygiai 7:30 j prjVerst bosus griežtai lai- 
kiek ne ve- į 
turėtų būt '

Svetainė,

Teismo pradžia 
vai. vakare ir nei 
liau. Dauguma 
svetainėj 7-tą vah 
be abejo, bus tirštai užpildy
ta, ir todėl pavėlavusiems ga
li prisieit stovėti. Įžanga dii-Į Teisg pasilikt darbininkui 
bantiems 10c, o bedarbiams, 7^ (jarbininkei šapoje po vie- 
negalintiems užsimokėt — vol-I__
tui.

Visus kviečia
. Kaltintojai.

tralinio streiko komiteto, bet 
ne kitaip. .

Tegyvuoja suvienyto fronto 
streikas! -Pirmyn prie perga
lės !

BHachna Davė 20 Tonus 
Popieros

Gruodžio 25 d. Balachnos 
popieros fabriko kombina-

ros.

VOKIETYS SPECIALISTAS 
KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ SU
GRĮŽTA Iš EUROPOS

D r. O tto Meyer, gerai žinomas spe
cialistas garankščiotų kraujagyslių, 
kojų skaudulių ir skausmingo kojų 
sutinimo, pareinančio iš plebities 

, sugrįžo iš 
’ po iš-

\ .......... . Jis vėl praktikuo
ja po num. 208 West 54th St., New 
Yorke, tarp 2 ir 6 valandos kas die
ną. . , ■

■kytis lygaus darbo padalinimo w iš-
; tarp Visų darbininkų, jaunų IV Į studijavimui naujausių toj srityj prie- 
senų, negrų ir baltųjų. Pripa- j nionių Vojcietiojo.^ 
žinti šapos komiteto patvarky
mus tame dalyke.

SUSIRINKIMAI
“LAISVES” DIREKTORIŲ ! 

ATYDAI! I
______ , ___  ____ ____  ____ -Trečiadienį, 16 d. vasario, įvyks 

----- -■=- . (ninky laimėtos sąlygos ' būtų ■ J’^ktorių posėdis, 8-tą. vai. vakarė, 
Susirinkę baltieji ir negrai! griežtai vykdomos.______________________ - - - - -

darbininkai karštai pritarė I Panaikint indžio nkšinus, 
teismo nuosprendžiui ir nuta-1 gengsterizmą ir policinį tero
re pasiųst telegramą Alaba- j 

i mos valstijos gubernatoriui su j 
i reikalavimu tuojaus paliuosuot j pusės valdžios, 

« NEW YORK. — Pereitą devynis Scottsboro negrus jau- 
ėekmadienį kairioji Adatos 
Darbininkų Unija surengė ma
sinį teismą prieš savo 
Joe Birns už baltąjį šoviniz
mą;
jos organizatorę 
kad geriau būtų, jeigu unijoj 
visąi nebūtų negrų.

1 nos savaitės išbandymo.
Šapos komitetas nustatys; 

l kainas už įvairius darbus ir į 
I žiūrės, kad visos kitos darbi; Į

Už Negrų Niekinimą Masinis 
Teismas Pasmerkė Baltą 
Darbininką Birnsą

Panaikint indžio nkšinus,
Visi direktoriai.'būtinai dalyvauki

te, ne.s yra daug svarbiu reikalų.
E. Biinbiene, Šękr.
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narį

Birns įžeidė negrę uni- 
ir pareiškė,

nuolius.

Labai Svarbus Prieš
karinis Mitingas

z.
Teoismą atidarė Phil Aron-Į Foster> Olgin, Israel Am

berg, darbuotojas Darbo Uni- ter> Scott Nearing, chinai, ne- 
jų Vienybės Lygos, kuris pa- ~raj 
brėžė, jog ši organizacija sto- ' 
ja už didžiausią visų tautų ir 
visų spalvų darbininkų vieny
bę ir neatlaidžiai kovoja prieš 
baltąjį šovinizmą.

Į teisėjus išrinkta 24 darbi
ninkai, jų tarpe devyni negrai. 
Teisėjų pirmininkas buvo neg
ras jaunuolis darbin. Lloyd 
Brown. Ben Gold, unijos pre-, 
zidentas, buvo, kaltintojas — 
p r o Icuro Fci s 
nsą gynė negras darbininkas , ^ov^e5.ll KesPublik<Į. 
Charles Alexander.

Birns iš pat pradžios prisi-

NEW YORK. Wm.

ir japonai darbininkai 
kalbės dideliame mitinge prieš 
imperialistinį karą ketvirtadie
nio vakare, vasario 11 d., St. 
Nicholas Arenoj, 69 W. 66th

i St.,. New Yorke, 
j

Užgrobimas M a ndžurijos, 
japonų bombardavimas ir de- 

! ginimas Shanghajaus
tuom sujungti Japonijos ir ki
tų imperialistų planai aiškiai 

Kaltinamąjį Bir-irodo> kad Jie rengiasi užpulti
1 . Dabar iš

(Jungtinių Valstijų tapo pa
siųstas 31-mas kareivių pulkas Į Avė.

pažino kaltas ir padarė pareis- Chiniją; tai tas pats pulkas, ,-------
kimų, kad jis sutiks su teismo • 
nuosprendžiu ir vykdys visus i 
jo. padarytus patvarkymus.

Teisėjai atrado jį kaltu ir 
patarė unijai, kad Birns būtų 
paliktas šešiem mėnesiam ant 
išbandymo. Tuo laiku jis tu
rės veikliai kovot už negrų 
darbininkų teises siuvimo pra
monėj, stoti už specialius ne
grų reikalavimus, pardavinėti 
negrų darbininkų laikraštį 
“Liberator,” organizuoti dar
bininkus į Lygą Kovai už Neg- j 
rų Teises; prisidėti prie apsi-1 
gynimo korpuso ginti negrus 
laike ateinančio siuvyklų dar
bininkų streiko, 
Workers School, kad ten įgyt 
gilesnio klasinio supratimo.
’Jeigu Birns viso to nepa

darys, bus išmestas iš unijos. 
Už keturių mėnesių nuo dabar 
bits sušauktas kitas masinis mi
tingas toj pačioj New* Harlem 
Casino svetainėj, kur unija iš
duos raportą, ar'Birns darbi 
voki ir elgėsi sulig teismo nu
tarimo. - ' «'

ir Įstoti į

B
|, Taipgi tąisąu visokius laikrod-« 
I žius ir* kitus papuošalų daiktus. | 
g Taigi kreipkitės pas m&ne, o aš | 
I stehgsiųosį pilnai patenkinti.
j1 . W!Uiam^Uurgiečiamš, kuriems 
į peftpli > pas ^maije atvežtj patąisy- • 
Imifi laikrodžiusu'ar kitus auksinius ?
i dailętųš, palikite “Laisvės” ofise. į 
a Iš ten, aš ^pasiimsiu ir pataisęs | 
ĮaHeshr į •‘’Laisvę.” Jūs užsimo-J 

; | kėsite “Laisvėje.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktares specia

listas išgydo įvairias kojų li
gas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus be operaci
jos taipgi if kitas ligas. 
Kreipkitės pas:

, DR. OTTO MJEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo- 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki
Nedelibm huo 10 iki 2

Odos ligos gydomės su X-ray 
patinusias gyslas (čirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. > 
Padarau iityrimą kraujo i ir ilapumo.

DB. MEER .
W. 44th St.. ’ b L Room 

’NeW York, fol Y.
' Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10- iki l,'Po>piet,ų nuo 
, iki 9 vai. vakare

Sekmadieniai, ..nuo IĮ yytq iki I po pietų
Telefoiiuis Lackwąnna 4-'218Q ,

156 &02

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARčIOKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x TEL. STAGG X

2-5043 X
NOTARY 
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MATHEW P. BALLAS INC 
( B I E l A U S K A S ) 
G R A BORIUS

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. 1 ’ BROOKLYN. N.Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia

, PAS1UNČIAM U KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ
' PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANS1NJ. AUTOMOBILIŲ, 

KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERi/mIRUSIQMS MOTERIMS 
-PRIŽIŪRĖTI: D U O D AM '=G RĄŽI Ax VIETĄ. SAVO
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES Ix MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

xxxxxxxxxxxxxsxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Neturi būt jokio įsikišimo iš ; 
, .cišZivu, policijos bei:
(teismų į streikierių teisę pikię- 
jtuoti užstreikuotas dirbtuves. 
(Tokiomis sąlygomis yra šau- 
j kiami dėtis į šį streiką ir visi 
.• nariai senosios kompaničnos 
! Internationa] sukniasiuvių uni- 
■jos; per sutartiną kovą išvien 
su šiuom kairiosios unijos va
dovaujamu streiku eiliniai In
ternational nariai ir narės turi 
sudaužyt pardavikišką mašiną 

(kompaničnos unijos, o kompa-i 
ničnų vadų prigavikišką strei
ką — lokautą paversti į tikrą 
kovą už darbininkų reikalus.

Visi sukniasiuviai ir suknia- 
siuvės, traukite į žemiau nuro
dytas streikinių mitingų vie
tas :

Brooklyn—Union Hali, 985 
ir su (Flushing Ave.

Bath Beach — Workers 
Center, 48 Bay 28th St.

Boro Park—Workers Cen
ter/.1373 43rd St.

Brownsville — 1844 Pitkin
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LIETUVIS GRABORIUS

patar- 
ir už 
kainą,

Norintieji ge
riausio

PAJIEŠKOJIMAI I
PARSIDUODA 5 Kambariam rakan
dai (forhičiai), yra viskas, kas tik 
stuboje reikalinga, yra radio ir siu
vama mašina. Kreipkitės: 575 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. ant antrų lubų. I 
Čia pat'gaiite ir kambarius pasiran- i 
davoti. Parduodu todėl, kad išva- j. 
žiuoju ant farmos. Todėl atiduosiu i 
už tiek, kiek gausiu.

Telefonas: Stagg 2-9106

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIV DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

/. tik susitarus.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV .!£
223 2nd Ąve. & 14th St.

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Oddš 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerklės, 
nosies ir žinovas akių.

Valandos nuo 10 iki 1 
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697nurimo 
žemą 

nuliūdimo va
landoje iauki- 

pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Bouton 0304-W

MEDIC1NOS bAKTĄgAS 

‘ B. BAGDASAROV 
200 Seęond Avf. iė-, 

Tnrpe 12 ii; 13 gatvlft.
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIU 

ORGANŲ*. LIGĄ8
Val^ndpsr diertomil.l nao ii
ryto iki 1 po pietų.G, Vhkandą 'tiue 5 iki 
8 vai. SekmadienlhlM, "nuo ii .ryto iki 
2 vai. po pietų. ■’ ■

Tclef. ALGANUUtN 4-8291

JONAS STORES
Fotografas

§iuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
gėriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
-512 Marion St., kampas Broadway- 

BROQKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Y

,kurį prezidentas Wilsonas bu-j 
i vo nusiuntęs 1919 metais ka- . 
: rui prieš Rusijos revoliuciją. .
Pulkas specialiai įrengtas šal- i 
tam orui, priruoštas žygiui 
prieš Sovietinį Sibirą. Sukrus- 
kiirie veikti ir organizuotis ap
gynimui Sovietų Sąjungos!

Garsių Rašytoju Pagelta 
Kentucky Mainieriams

NEW YORK. — Pirmadienį 
su keturiais maisto prikrautais 
trokais išvažiavo į Kentucky 
mainierių sritį 10 žinomų lais
vesnių rašytojų — liberalų: 
Sherwood Anderson, Waldo 
Frank, Mary Heaton ir kt. Jie 
sandarbininkavo su Tarptauti
niu Darbininkų Apsigynimu 
delei gelbėjimo areštuotų mai
nierių kovotojų. Dabar veža 
streikieriams. medžiaginę pa- 
gelbą. Kiti maisto trokai 
streikieriams iškeliauja iš Phi- 
ladelphijos ir Knoxville, Tenn.

TELEFONAS ; ' 1 1 : ‘ > ATDARA, DIENĄ
Pulaski 5-1090 . , , . IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS 
( • < t I t \

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
' Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
' Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARTnTNKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- * 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St, ’ tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveitėfiu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subwayi—išlipt ant Montrosė - Avė. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant .Flushing Ave. , -. :• » » * 4 , t * • r •

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų, Cigarų
Mylėtojai! 5,(

Kaip Brooklynęr taip -it 
kituose miestuose^ biznio 
užvedimuose;j.kur ; rūkymui 
rnedegęs yra užlaikomos, viT 
sur reikalaukite . .

Nau joku Cigarų

Petras, Naujokas 
Savininkas

Tai
.LIETUVIŲ
IŠDIRBYSTfiS

CIGARAI

JONO ARBA 
pįTRO

. .Kainos, po 
10c ir IKc

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigiję popu- 
liafrišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir, 
greitai. xH k J , 
i?. J. Naujokų Cigarų

* Dirbtuvė
361 Broadway,

; ' Brooklyn, 'N. Y.
ę

■ Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
' ’ » ■« I A . • " . ’ * •

Graborius
UNDERTAKER

LAID610IŪ DIREKTORIUS
*į \ 1 -5 >* »'

Išbat^Rniužja ir įaidoja nųmirusiuš : 
ant visdk|ų kapinių; parsapydo.au- 
ton|obiĮĄič ,iY karietas veselijdms, 
Ėrikšį^iįoMsI ir# pasivažiąčji'mams.

231 Bedford Avenue

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402} Metropolitan Avenue
• ’ (Arti Marcy i'Avenue)
L 'BRQOKpYN, N. Y.
I t ii ‘ ' • '____________

- BROOKLYN, N. Y SKAITYKIT, PLATINKIT 
, ;. “LAISVĘ.” ; ;
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DEKAVOJU PACIENTAMS I

O

O

£

i

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus. . , . .

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J ; r y BROOKLYN, N. Y.

• . • . i 1 >. > 4 U 1 I i
Valandos: nuo 1 iki 3 po piėtų ii1 nuo ’6 iki 8 vakare

Telefonas,' Mitiwdod 8-6261I >.




