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“Miestuose, kai New Yorke ir 
Chicagoj, valdininkai sugedę, 
netinkami ir bailiški,” sako 
New Yorko “World” editoriale. 
Jeigu valdininkai sugedę, tai, 
aišku, sako laikraštis, ten žydi 
ir vagystės, plėšimai, žudymai; 
ten viešpatauja žulikystės, šmu- 
gelystės.

Argi tik New Yorke ir Chi
cagoj taip dedasi? O kaip su 
Washingtonu? štai ir dabar 
kyla nauji skandalai, ryšyj su 
atidavimu aliejaus kompanijom 
už pusę šimto milionų dol. Co- 
Jorados aliejaus laukų! Juk tai 
šmugelis, tai visiškas sugedi
mas tų, kurie stovi valdžios 
priešakyje! “Worldas” turėtų 
žinoti, kad juo tolyn, tuo dau
giau tokių kyšyčių bus, nes ka
pitalistinė sistema vis pūva; 
gesdama, ji užkrečia daugiau ir 
daugiau dar nesugedusio ele
mento.

EW P. BALLAS
LIAUSKAS)

Tai puiku, kad draugai eas- 
tonieciai laimėjo bylą prieš 
šistus.

fa-
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ARY PUBLIC

a visiem be sklr- 
mas del manęs skir- 
3. Mano ofisas at- 
į ir naktj. Darbą 
ai. Reikale kreip- 
iane, o patarnausiu

Trečiadienį kalbėjausi su 
Hathaway apie d. Minorą, 
sveiksta; jau buvo Part 
žmogus ligoninėj jį aplankyti 
po operacijai. Ilgai būdamas 
kalėjimo ligoninėj, d. Minoras 
buvo atskirtas nuo visokių ži
nių apie judėjimą. Todėl da
bar jas gaudo, kaip brangiausi 
daiktą.

ii-
}rand Street
KLYN, N. Y.
, Stagg 5043

Naje, atsiminkit, New Yorko 
ir apielinkes draugai, kad 21 d. 
spalių, Madison Sq. Gardene, 
New Yorke, turėsite progos pa
matyti bedarbių demonstracijos 
vadus: Fosterį, Amterį ir gal 
net Minorą, jei jo sveikata ge
rės. Jie bus apie tą laiką iš
leisti ; jų pasitikimui ir išaiški
nimui Partijos rinkimų kampa
nijos ruošiama šis masinis mi
tingas. Madison Sq. Gardene 
telpa arti 25,000 žmonių, todėl 
vietų gausite, jei ankstėliau 
ateisite.

iš Grynų Žolių

a vidurius ir pa- 
dkia virint, o tik 
Visiškai nekenks- 
i kaip ir suaugu- 
c, per paštą 65c

iia vaistini.
ir užtikri- 

ytojų užsa- 
os

jolių. Kiekvieną

“Daily Workeris” gavo naują 
bendradarbį—piešėją—tai žy
mus darbininkų kartūnistas 
Walker, apie 60 amžiaus ame
rikonas. Savu laiku jis dirbo 
prie “New York Call” (socialis
tų dienraščio). Pastaruoju lai
ku dirbo “Evening Graphic” 
laikraštyj, kur jis gaudavo rie
bią algą, šiuo tarpu savo ga
bumais Walkeris dabina Daily 
Workerio puslapius, gaudamas 
$35 į savaitę, kaip ir kiti to 
laikraščio redaktoriai. Jis tai 
daro todėl, kad žmogus persiti
krino, jog šiandien tik komunis
tai yra revoliucinė pajėga, kat
rai bus lemta suvaidinti liuosa- 
vimo iš kapitalistinės vergijos 
milionus proletarų. Walkeris 
visuomet buvo radikališkų pa- 
žvalgų artistas.

Veikiausia, kad ir “Laisvė” 
neužilgo suteiks savo skaityto
jams artisto Walkerio piešinių.

’ooklyn, N. Y.
2017-2360-3514

užsakymu.

Prie Baltojo Namo, Washing
tone, kasdien išparduodama po 

t kelias dešimts kopijų “Daily 
Workerio”. Kas jį ten skaito? 
šalies “augščiausios galvos” ir 

' “gudriausios smegenys”. Vie
šai Washington© valdytojai su 
panieka žiūri į komunistus. Bet 
savyje jie dreba del komunisti
nių pajėgų augimo ir prie pir
mos progos griebiasi už komu
nistų laikraščio ir jį skaito, 
studijuoja.

Conn, valstijos darbininkų 
organizacijos privalo ruoštis 
prie vajinio prakalbų maršru
to : pradžioj lapkričio mėnesio 
ten, veikiausiai, kalbės d. A. 
Bimba, kuris pirm to sakys 
prakalbas Mass, valstijoj.

Jau nelabai toli ir “Laisvės” 
metinė šventė—koncertas, šie
met jis įvyks gruodžio mėnesį; 
bus neprastesnis kaip kitais me- 
tris. Direktorių tarybos komi

sija jau darbuojasi.

aisve
Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalių (October) 17, 1930

Darbininkai Visų šalių, Vienykitės t

težius, o Islaimėsite Pasaulį!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

140,000 METALISTU STREIKUOJA VOKIETIJOJE
Finliandijos Fašistų 
Chuliganų Darbeliai

HELSINGFORSAS.— šio- 
mis dienomis Finliandijos fa
šistai chuliganai sugriebė bu
vusį šalies prezidentą Kaarlo 
Juho Stahlberg ir jo žmoną 
ir nugabenę apie 300 mylių, 
prie Finliandijos-Sovietų Są
jungos rubežiaus bandė spėka 
ištremti jį į Sovietų Sąjun
gą. Bet jiem tas nepavykę.

Stahlberg, kaip žinoma, nė
ra komunistas, bet tik šiaip 
sau radikališkesnių pažiūrų 
žmogus. Jo žmona—rašyto
ja, novelistė.

Šis įvykis sukėlė didelį pa
sipiktinimą fašistais-budeliais 
plačioj visuomenėj. Panašiai 
fašistai iki šiol elgdavosi su 
komunistų vadais. Prieš tai 
Sovietų Sąjunga smarkiai 
protestavo.

Rokiškiečiai Grįžta 
Iš Piety Amerikos

SOVIETU SĄJUNGOS MIESTUOSE
GYVENTOJU PADĖTIS ANT SYKIO 

PAGERĖJO—MAISTO PAKANKAMAI
Daiktai, Katrų Pirmiau Sunku Būdavo Gauti, Dabar Gauna

mi Prieinamomis Kainomis, nes Kooperatyvai Juos Par
duoda, kaip Nustatė Vyriausybė . j
New Yorko “Times” ko

respondentas iš Maskvos 
(spalių 15 d.) praneša, kad 
Sovietų Sąjungos miestų gy
ventojų padėtis žymiai pa
gerėjo į kelias dienas. Iki 
šiol būdavo atsitikimu, kad c- 7 

asmuo, turįs pinigų, vargiai 
gaudavo nusipirkti kai-ku- 
rių reikmenų, nes jų pakan
kamai . nebūdavo, kadangi 
Sovietų vyriausybė daug jų 

Įsiusdavo į kaimus, o daug į 
užsienius. Tačiaus jis pa
žymi:

“Kitose šalyse skelbiami 
pranešimai, būk Rusijoj 
žmonės badauja, yra nesą
mone. Gyventojai buvo už
tikrinti duona, bulvėmis, ko
pūstais, džiovinta žuvimi ir 
mėsa,—valgiu, katruo Rusi
jos gyventojų masė maitin
davosi per šimtmečius. Sto- 
kavo tik cukraus, arbatos, 
riebalų ir tabako, kurių pa
staruoju laiku daugiau su
naudojama ir kas naujose nuoš. pigiau.

Rokiškio vai. buvo tokių 
kaimų, iš kurių jaunimo į 
Pietų Ameriką keliavo apie 
70 nuošimčių. Apskaitoma, 
kad valsčius turi “brazilian- 
tų” 400 su viršum. Dabar 
jau pusė grįžta. Sulig išei
vių pasakojimais. Brazilijoj 
jei ir iš aukso kalnai būtų, 
vistiek kitos šalies žmogus 
negali prie jos priprasti. Iš
eiviai gyvena užrakintuose 
barakuose. Viename bara
ke gyvena iki 400 dūšių. 
Moterys ir mergaitės darbo 
turį, jei jos parduoda savo 
kūną. Rokiškio vai. išeivių 
j Braziliją buvo parduota 
keliolika ūkių už 180,300 li
tų. Tokių nelaimingų ūki-

Jay grįžta, apie 9 mę §jerns Tauragės pučo da-

■ sąlygose skaitoma būtinai 
. reikalingais daiktais.”

Sutvarkius savo viduji
nius' reikalus—transportaci- 
ją, ir tt.,—ir pašalinus kai- 
kuriuos gaivalųs-sabotaž- 
ninkus, katrie darė viską 
kenkimui pristatymo mais
to, viskas pakitėjo).

“Šiandien”, sako Mr. Du- 
ranty, “Maskvoje gali pirk
tis cukraus, arbatos, tabako 
ir drabužių nustatytomis 
kainomis”, kurios tyra priei
namos kiekvienam darbi
ninkui, nes jas nustatė vy
riausybė ir vyriausybė pati 
pardavinėja per kooperaty
vus. Stokuoja dar sviesto, 
bet jo vietoj naudojama 
margarina, katros I yra pa
kankamai ir ji pigi.

Privatiniai biznieriai, kat
rie iki šiol lupdavo dideles 
kainas del to, kad stokuoda- 
vo kai-kurių daiktų, šian
dien viską pardavinėja 50

kad
Vo-

Iš Vokietijos Išgabenta 
$8,400,000 Vertes Aukso

BERLYNAS.—Šiomis die- 
nomis iš Vokietijos į Franci- 
ją tapo išgabenta 35,000,000 
aukso markių (dpie 8,400.- 
000 amerikoniškais dole
riais). Išviso į Franci ją 
valstybinis bankas išgabeno 
apie 105,000,000 markių ver
tės aukso.

Finansininkai skelbia 
šitas žygis rodo vieną:
kietijoj jaučiamas didelis ne
pastovumas ir nerimas ir to
dėl pinigai gabenami į Fran- 
cijos bankus. Jei šitaip da^< 
lykai tęsis ilgėliau, tai Vo>ie- 
tijoj križis dar labiauxmigs, 
nes pipigų vertė smuks ir 
nepasitikėjimas vis didės.

Pastarieji Vokietijoj įvy
kiai : streikas, reichstago su
dėtis ir bendras darbininkų 
nepasitenkinimas ir kovingė- 
jimas gązdina ne vieną kapi
talistinį finansininką.

Žiauriai Nubaudė 
Bostono Demonstrantus

Daromi žygiai 
Tarptautinis 
Apsigynimas

nuošimčiai. Dabar jiems ke
lias tik į elgetavimą.

Fašistai Planuoja 
Leist 12-ką Lėktuvų

ROMA'— Italų fašistų 
valdžia planuoja leisti į 
Jungtines Valstijas lėkti 
net 12 lėktuvų ant syk. Tai 
būtų vienas iš didžiausių 
pasirįžimų perlėkti Atlanti- 
ką. Lėkimas, sakoma, 'ma
noma padaryti gruodžio mė
nesį. Tai daroma fašizmo 
publikacijos tikslais.

• • I i

Eastoniečiai Laimėjo
Bylą su Fašistais

Pereitą trečiadienį, naktį, 
“L.” redakcija gavo sekamo 
turinio telegramą: /\ 1

Eastono draugai laimėjo 
teismą prieš fašistus.

Kaip žinoma, fašistai bu
vo apskundę keletą mūs 
draugų kapitalistiniam teis
me del “nuostolių”, kuriuos, 
jie padare besibylinėdami pe
reitais metais del tų mušty
nių, katras suruošė fašistas 
Klova su savo sėbrais.

Smulkmenas šitos bylos 
greit prisius mūs korespon
dentas.

Kokiem Kaliniam Smetona Kruvinasis: Dovanojo 
Arba Sumažino Bausmes Lietuvoje?

KAUNAS. — Smetona
Kruvinasis dovanojo baus-

pučo dalyviams, kurie kalė
jime elgias blogai, malonės 
prašymai atmesti. Atmesta: 
1. Kaziui Barkevieiui, 2. 
Mikui Grombergui, 3. Ka
ziui Mikalauskui, 4. Jonui

lyviams: 1. Juozui Bružui 
(buvo baustas 10 metų), 2.

I Oskarui Gegugaičiui (baus
tas 10 m.), 3. Jurgiui Jan- Rinkevičiui, 5. Fridui Vis- 
kui (12 m.), 4. Juozui Jaku- manui, 6. Broniui Jovaraus- 
bauskui (baustas kalėti kolįkui, 7. Fridui Janušavičiui, 
gyvens), 5. Juozui Okui (12'8. Rapolui Mikniui, 9. Alek
nų), 6. Jurgiui ArmanuLsui Barkauskui, 10.!J. Kubi- 
(kol gyvas), 7. Jurgiui |Hui, 11. Juliui Filotąrui, 12. 
Galinauskui (miriop buvo 
pasmerktas), 8. Juozui Gu
zo vi j ui (miriop pasmerk
tas), 9. Aleksapdrųi Kule- 
vui (12 metų), 10. Otųi Vin
celiui (12 met), 11. Juozui 
Žiliui (kol gyvens), 12. Pet
rui Baltrušiui (miriop), 13. 
Richardui Zybartui (kol gy
vens); 14. Juliui Rimkui (2Q 
metų), <15. Pranui Kuisiui 
(miriop), 16. Jonui, Šįioniui 
(20 m.), 17. Kaziui Žukaus
kui (miriop), 18. Petrui Čir- 
vinskui (miriop), 19. Napo
leonui Merkšaičiui (15 m.), 
20. Simui Šprainiui (20 m.),

Sumažinta bausmė: 1. Ei- 
cui ligi 4 metų (baustas 15 
metų), 2. Kaziui Deksniui li
gi 2 (b. 8), 3. Antanui Bajo- 
rinui ligi 7į metų (bau'st. 
15), Ciprijonui Kudakui ligi 
5 metų (baustas kalėti kol 
gyvens), 5. Jonui Veleckui 
ligi 5 metų (buvo miriop).

’Bausmė sumažinta tiems, 
kurie kalėjime elgėsi viduti
niškai. O tiems Tauragės

I Juozui Rudminui, 13.. Vla
dui Gailiui, 14. Antąnui Lu
košiui, 15. Stasiui Zakarui, 
16. Juozui Bartkui, . 17. Jo
nui Šėgždai, 18. Voldemarui 
Nokui, 19. Gustainiui Ber- 
konui. 1 , . ;

I . ii

■ Alytaus < pūčio dalyviams 
dovanota šiems: 1. Antanui 
Nenortavičiui, ; 2. Vaclovui 
Jurevičiui, 3.1 Povilui Jan
kauskui, 4. Jurgiui Misevi
čiui, 5. Jonui Bukauskui, 6. 
Jonui Gečioniui, 7. Vaciui 
Kazlauskui, 8. Jonui Gub- 
rioniui, 9. Ipolitui Grigaliū
nui, 10. • Juozui Balzke.vi- 
čiui, 11. Cezariui Norkūnui, 
12. Petrui Grinevičiui, 13.t 
Aleks. Skruiliub

(P; S. Darbininkų politi
niam kaliniam—komunis
tam—Smetona Kruvinasis, 
kaip matome, (bausmių ne 
tik nedovanojo, bet nė nesu
mažino.:- Komunistai, mat,

JIE KOVOJA PRIEŠ NUKAPOJUS
ALGŲ IR PARDAVINGUS GELTONŲJŲ

UNIJŲ SOČIALIST1ŠKUS VADOVUS

BOSTON, Mass.— Legio- 
ninkas teisėjas Good nu- 
smerkė 15-ką darbininkų, 
suareštuotų demonstracijoj 
pereitą pirmadienį, po tris- 
keturis menesius kalėjimo 
ir $20-$60 pabaudos. Tarpe 
nusmerktųjų yra penkios 
merginos, 
apeliacijai. 
Darbininkų
saukia darbininkus padėti 
išbėluoti suimtuosius. Belą 
nustatyta nuo $300 iki 
$l,Q00. Sukėlimas pinigų 
bėlom bus daroma sekma
dienį, 93 Stamford St., In
ternational Hall, ir Schel- 
sea Labor Lyceum svetainė
je, 376 Broadway, So. Bos
tone.

EXTRA!
Didele Demonstracija Prie 
Miesto Rotušes New Yorke

Sudarė Kovotojų Būrius, Kurie Eis į Masinius Darbininkų 
Pikietus ir Ten Kovos Prieš Fašistiškus Streiklaužius

BERLYNAS.— Metalistų I jų, iš kitos darbdaviai, o 
pa- valdžios atstovai buvo nu- 

dfas ir įvykintas: 140,- sveriančiuoju balsu; arbit- 
darbininkų išsiliejo ko- racinis teismas nutarė nu- 

von. Kova tuo reikšminga, kapoti suaugusiem vyram 
kad ji tapo paskelbta tuo- darbininkam po 8 nuoš. 
met, kada reięhstagas, ku- jaunesniem 18 metų darbi- 
rin nesenai buvo išrinkti at- ninkam—po 6 nuoš. 
stovai, pradėjo savo sesijas.

Revoliucinė streiko vado- pasipriešino.
pareiškimą, dovybė agitavo darbininkus 

darbininkus, dirbti numuštomis algomis, 
kad nesileistų save sūkiai- bet darbininkai griežtai 
dinti geltonųjų unijų va- prieštaravo. Paduotas klau- 
dam. Jie, sako raštas, ban- simas visuotinam nubalsavK 
do pasmaugti streiką pir
miau, negu jis galės susi- 
stiprinti, kaip padarė Eber- 
tas 1918 metais.

Pereitą trečiadienį strei- 
kierių^. delegatų konferenci
ja nutarė tęsti masinius pi- 
kietavimus. Jie be to suda
rė kovotojų būrius, kurie 
gins streikierių teises ir ko
vos su skebais, katruos fa
šistai pasiryžę pristatyti.

Šis streikas tapo apskelb
tas del numažinimo algų. 
Tas buvo padaryta seka
mai : darbdaviai pasirįžo 
nukapoti darbininkų ūlgas 
po 15 nuoš. Darbininkai 
protestavo ir • pagrasino 
streiku. Tuomet geltonųjų 
unijų vadai nusitarė paduo
ti viską arbitraciniam teis
mui: iš vienos pusės susiėjo 
atstovai nuo geltonųjų uni-

darbipinkų> streikas 
ske

vybė išleido 
persergstintį

Pilsudskis Maitinosi 
Darbininką Centais

VARŠAVA.— “Robotnik” 
spausdina aštrų straipsnį, 
nukreiptą prieš" Pilsudskį, 
kuriame tarp kitko nurodo
ma, kad 1923 ir 24 m., kada 
Pilsudskis buvęs tik’ priva
tus asmuo ir gyvenęs savo 
viloj Sulejuwkose, jis gau
davęs iš Amerikos socialis
tų darbininkų po 300 dol. į 
mėnesį, kuriuos jis sunau
dojęs savo reikalams.

Ketvirtadienį 2 valandą po 
pietų prie miesto rotušės, 
New Yorke, įvyko milžiniš
ka darbininkų, bedarbių ir 
dirbančiųjų, demonstracija 
už pašelpą bedarbiams. 
Tūkstančiai darbininkų de
monstravo po Komunistų 
Partijos vadovybe. Nešė iš
kėlę plakatus su užrašais 
“Duokite darbo arba mokė
kite algas.” 

Demonstruojančių darbi
ninkų komitetas bandė įeiti 
į aldermanų tarybos posėdį 
ir patiekti bedarbių reikala
vimus, kadangi susirinkus 
miestą taryba svarstė biu- stovai išrinko savo pirmi- 
džetą (miesto įplaukų ir iš
laidų sąmatą) Komiteto 
narius policija brutališkai 
išmetė iš rotušės. / 

Taipgi šimtai policistų 
brutališkai puolė demons- 
trantiis. Raitieji policistai 
arkliais trempė moteris ir 
vaikus. - Daug darbiniųkų 

pavojingi jo klikos viėšpata- sumušta. Taipgi nemažai 
. ,. areštuota.vimui.—“L>” Red.)

O

Darbininkai tam griežtai 
Socialistų va-

mui. Milžiniška balsų di
džiuma darbininkai nubal
savo nepriimti nukapojimo . 
algų ir eiti streikan, jei fab
rikantai pasirįš kapoti al
gas.

To pasekmėje streikas ir 
buvo paskelbtas.

Vadinasi, šiandien 140,- 
000 metalistų streikuoja ne 
vien tik prieš fabrikantus, 
bet drauge prieš valdžią ir 
socialdemokratų vadovybę. 
Kova gali būti labai sunki, 
nes fabrikantai, socialdemo
kratija, ir valdžia daijys 
viską, idant streiką sulau
žius ir privertus darbiniu- j 
kus dirbti numuštomis algo-' 
mis. Gi numušimas algų 
reiškia jstumimą darbinių- 
kų į dar griežtesnį vargą.V; 
Darbininkai tatai žino ir 
todėl kovoja.

Šešių Metą Vaikas 
Nušovė Savo Brolį

4_____ u.

KAUNAS.— Iš Panevėžio 
praneša, kad Šeduvos val& 
čiuj, Liaudiškių kaime ma
žametis Bagdono sūnus Pe
tras, 6 metų vaikas, iš me
džioklinio šautuvo nušovė 
savo 2 metų brolį Vaclovą. 
Vaikas norėjo šautuvu pa
žaisti, atgrįžęs šautuvo 
vamzdį į brolį, jį norėdamas 
pagąsdinti, patraukė gaidu
ką. Bet šautuvas buvo už
taisytas, ir brolį nušovė vie- 
toje.

Reichstago Pirmininkas n .... -v. c T c ♦ i j ii l Darbininkiškos bpaudos Social-demok. Loebe i-v vT:;’

BERLYNAS.— Antruo
ju balsavimu reichstago at-

ninku Ęovylą JLoebe, social
demokratų lyderį. Jis gavo 
269 balsus, o fašistas Sholz 
—209. Pirmuoju balsavi
mu komunistų kandidatas 
Rote Fahne redaktorius 
Wilhelm gavo 68 balsus. 
Ne visi, mat, komunistai at
stovai dalyvavo posėdy j, o 
buržuazinės partijos už 
juos nebalsavo.

Naudai Koncertas
SO. BOSTON, Mąss. —! 

Vietines darbininkų organi
zacijos ruošia labai gražų 
koncertą darbininkiškos 
spaudos naudai. Koncertai 
atsibus sekmadienį, 19 d. 
spalių men., vakare. Vietai / 
Lietuvių svetaine, kampas ■ 
E ir Silver gatvių, So. Bos
tone.

Visi Bostono ir apielinkes 
lietuviai darbininkai kvie
čiami dalyvauti.

(247-248) <
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Kritika Drg. A. Bimbos Knygos "Istorija 
Amerikos Darbininkų Judėjimo”

Misionieriai Kapitalistų “Demokratijos”
Austrijos social-fašistų organas “Arbeiter Zoitung” vadina 

“apakėliais” milionus Vokietijos darbininkų, kurie paskutiniuo
se rinkimuose atidavė komunistam 4,587,708 balsus. “A. Z.”, to
dėl, graudena:

.‘ : : ’“Milionai Vokietijos darbininkų ir tarnautojų vadovavosi 
ne blaiviu atsižvelgimu į sąlygas, o laukine neapykanta 
prieš kąpitalistinę tvarką.” . ■ 1 ■ 1

, Jie, girdi, užmiršta Vokiečių “socialistų” misiją,. kuri, anot 
‘ ‘(Arbeiter Zeitungo,” yra štai kame— > ’

“pritraukti revoliucines spėkas, kad tarnautų demokrati
jai, nes rinkimai parodė, kad minios jieško pasiliuosavimo 
klaidingame kelyje, kuris pavojingas proletariatui.”

Bet Vokietijos darbininkai būtent todėl šimtais tūkstančių ir 
Atsimeta nuo socialdemokratų partijos, kad jinai remia buržu
azijos “demokratiją” prieš dirbančiųjų ir bedarbių reikalus. Su 
ttrkiaWsocialistu” misija negali sutikti klasiniai prasiblaivantieji 
įhilionai darbo žmonių. Todėl tai ir komunistams, kaipo tikrą
ją! ddrbininkų kovos partijai, priaugo 1,300,000 naujų balsuoto
ji, o “socialistams” sumažėjo visais 700 tūkstančių, nuo pirmes
nių rinkimų iki dabar praėjusių.

Bergždžiai tikisi “Arbeiter Zeitung” ir kiti socialdemokratų 
laikraščiai, kad revoliuciniai darbininkai galėtų visuomet išsitekti 
po vėliava tokios prasmegusios kapitalizmo demokratijos gelbė
tojos, kaip Vokiečių socialdemokratų partija. Krizio ir kovos 
geliąs' veda darbininkų mases nuo “socialistinių” kapitalizmo 
misionierių linkui revoliucinės Komunistų Partijos.

Anglijos “Darbiecip” Krikimas
Ką tik praėjusioje konferericijoje Anglijos “socialistines” 

'Datbo Partijos raportas parodė, jog dabar ji turi tiktai 2,082,-
212 narių išviso, o 1920 metais turėjo 4,349,807 narius; taigi 
per dešimt metų daugiau kaip pusiau sumažėjo, vidutiniai kas
met prarasdama po 226,759 narius.

’(Toks masinis bėgimas iš “socialistaujančios” Anglų Darbo 
Partijos reikia aiškinti tuom, kad darbininkai įsitikina, jog ta 
itertija nėra nei kiek darbininkiška, bet kapitalistiniai-imperia- 
ijstinė. Tą faktą ypač pabrėžė Darbo Partijos tūzo MacDonaldo 
dabartinė valdžia, vienydama kapitalistus į trustus, padėdama 
jiems, kapoti darbo mokesnį, ilginti darbo valandas, padidinda
ma bedarbę, persekiodama kovingąjį darbininkų judėjimą na- 
jtiįįįė ir^skersdama Indijos ir kitų kolonijų revoliucionierius, ko
vojančius už savo šalių paliuosavimą nuo Anglijos imperialistų.

.Savo iltis parodė Darbo Partijos bosai ir čia minimoj konfe- 
rfcheijoj (Llandudno), /-padarydami tarimus kovai prieš revoliu
cines darbininkų organizacijas: prieš kairiojo (mažumos) spar
no judėjimą darbo unijose, prieš Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą, prieš šalies Bedarbių Sąjungą, prieš Sovietų Sąjungos 
Draugus, prieš Lygą Kovai su Imperializmu ir kt.

t)arbo Partijos Pildomasis Komitetas uždraudė josios nariams 
priklausyti bent vienai iš suminėtų organizacijų, nekalbant jau 
apie prigulėjimą Komunistų Partijai; patvarkė, kad šių orga
nizacijų nariai negali būt renkami į jokias Darbo Partijos kon
ferencijas arba statomi kandidatais į seimą (parlamentą).

' Savo rezoliucijoj prieš Lygą Kovai su Imperializmu ta social- 
lūakliorių konferencija ypač rūstauja, kad Lyga “kovojanti ne 
jirieš imperializmą abelnai, bet ii’ prieš Anglijos imperializmą.” 
Tie “socialistai” nebūtų priešingi kovai prieš kitu, šalių impe
rialistus, tik ne prieš Anglijos imperializmą, kuris yra plėšriau- 
sjąis iš visų, apart Amerikos. Bet tai jau žinoma “socialistų” 
taktika—remti saviškius grobikus prieš kitų valstybių imperia
listus. O komunistai, kaip tik priešingai, visur pradeda nuo 
tikros pradžios, tai nuo kovos prieš savo šalies imperialistus ir 
nėatlaidžiai su jais grumiasi.

Smerkdami Sovietų Sąjungos Draugų organizaciją, tie Ang
lijos “darbiečių” vadai, apart kitų jos “prasižengimų ”, pabrė
žia, kad jinai išleido lapelius ir knygutę su antgalviais: “Ap- l 
ginkite Pirmąją Darbininkų Respubliką,” “Kovokite už Visišką 
Kapitalizmo Nuvertimą ir už Tikrą Revoliucinę Darbininkų Val- 

ir tt.
O ką gi tatai reiškia? Ne ką kitą, kad vadovaujantieji Ang

lijos “socialistai darbiečiai” yra partija savo kapitalizmo gelbė
jimo nuo darbininkų ir partija, kuri ruošiasi į karą prieš Sovie
tu. Rčspubliką. Nes jeigu jie prieš-sovietinio1 karo neturėtų min
tyje, tai kam ir skelbtų bataliją prieš darbininkus, stojančius 
UY Sovietu Sąjungos apgynimą nuo imperialistų užpuolimo? ;

‘Kokį tad daugiau ar mažiau klasiniai ^Anglijos darbininkai > 
galį.'mątyt skirtumą tarp šios “darbiečių’? parti jos ir'atviru Ska-; 
pftUJistiniiį partijų? Nei jokio, apart to, kad iš daugelio1'Atžvil
giu Darbo’ Partijos mašina praktikoje dar bjauriau pasirodė,, ne-, 
guHmperialistiniai liberalai ir konservatoriai.

/ Amerikos “Socialistų” Pasižymėjimai...
/.Arnėrikoš “Socialistų” Partija yra tik uodegutė, palyginant 

SU gauruotomis Euil>pos “socialistinėmis” partijomis. Bet ir 
jiįiai: su lygiu pasiryžimu tarnauja buržuazijai prieš darbinin- 

► kįs. “Socialistinės” Amalgameitų ir In. L. Garment Uni- 
jtts vądai nesidrovėdami skelbia vienybę darbininkų reikalų su 
Mmdytojais. Amerikinių .“socialistų” advokatai ima teismų, in- 
džionkš-inus prieš streikierius. Per jų pasidarbąvlmą tapo Švei
carijon deportuoti keli desėtkai laikrodžių darbininkų. “Socia
listas” Rankenas, būdamas teisėju New Yorke, pasirašė patvar- 

i delei išmėtymo tūkstančių darbininką iš kambarių del ne- 
imokejimo desėtko kito dolerių “rendos” (nuomos). Taip 
o visa .“socialistinė” Readingo, Pa.,\ valdyba. O Milwaukee 
dalistų” valdžia lygiai kraujais krikštija bedarbių demon

ai ’aci j as ir streikierius, kaip ir New YorkO demokratų, policija.
Nesilėšiskite tad “socialistų’ ’ ambrįjimais 1 suvedžioti rinki- 

miiose. ^ajsūokite už Komunistų tPartijos kandidatų? lapkričio

kur sekamas; bū tinąsai žing
sniu besivystyme darbininkų 
klasės. Tas atsiskyrimas 
įsilies į formą pląčios dar
bo partijos. Kol šitoks at
siskyrimas nebus pasiektas, 
tol negalima proletarinė re
voliucija Jungtinėje Valsti
jose.” (pusi. 281)

‘ Toks klausimo pastaty
mas neabejotinai yra klai
dingas, dešiniaį-op6;rtųnisti- 
nis. “Darbo” partija > savo 
laiku turėjo1 būti tam tikra 
forma delei pravedimo ben-‘ 
drb1 fronto 'taktikos, delei 
mašių Ūžko.vojimo Komunis
tų Partijai. O Bimba nu
trynė rubežių ,■ tarp Komu
nistų Partijos ir . “darbo 
partijos,” ir tatai, be abejo, 
yra rimta politinė klaida.

Politiniai neteisingas, iš

(Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos organe “Prąvdoj” 
rugsėjo 9 d. š. m. tilpo N. Ma- 
jorskijo kritika drg. A. Bimbos 
knygos “Istorija Amerikos Dar
bininkų Judėjimo,” kurią išlei
do Komunistų Mokslo Akademi
ja Maskvoj rusų kalboj. ,

Ta kritika tilpo “Daily Wor
ker” spalių 15 d. laidoj, nes 
knyga yra išleista anglų kalboj.; 
Kadangi ta knyga yra išlęista 
ir Lietuvių kalboj, tai čia per-, 
spausdiname i tą kritiką, kad 
draugai,. skaitydami tą istorinį 
veikalą, galėtų pastebėti paklai-; 
das, kurias nurodo drg. Majors-, 
kij. Kritika yra aštri, bet tas< 
dar nereiškia, kad ta knygą bū
tų visai be vertės. Ji turi ver
tę kaipo istorinis veikalas ir ją 
reikia skaityti.—Redakcija.) >

A. BIMBA. Istorija A- 
merikos Darbininkų Judėji
mo. Komakademijos leidyk
la. 1930 m. Pusi. 284. Kai
na 2 rub. 1

Ši nauja knyga parašyta 
amerikiečio komunisto. Lei
dyklos įvadas* ją rekomen
duoja kaip “pirmą marksis
tinį veikalą tuo klausimu.”

Apgailėtina, kad A. Bim
bos darbas yra baisiai nevy
kęs (arba “kraštutiniai ne
vykęs”). Autorius, tiesa, 
stengiasi pravesti išlaikytą 
marksistiniai-leninistinį taš- 
karegį į gvildenamus klausi
mus, bet su tuom uždaviniu 
jis neapsidirba.

Pamatiniu trūkumu kny- ir skubinasi pareikšti: “Pra
gos yra neteisingas nušvie- eitis palaidojo savo numirė- 
timas paskutinio laipsnio ij^s, vakarykščias jau nebe
veikime Jungtinių Valstijų-gyveno.” (p. 265)3. Dėja, ta- 

1 ' " " ....... Auto- įaj pasirodė netiesa. Oportu-

Bimba apsistoja ties Pirmo
jo Internacionalo veikimu 
amerikinėje dirvoje. Tas 
spartus įvykiais laikotarpis 
ir įdomiausios formos klasi- 

' nio susipratimo vystymosi 
daeina iki skaitytojo ben
driausiuose, palšuose ruo
žuose.

Neteisingas taipgi A. Bim
bos nušvietimas tokių dvie
jų svarbiausių momentų 
abelnoje Jungtinių Valstijų 
istorijoje, kaip kad 18-j o 
amžiaus karas delei pasi- 
liuosavimo nuo Anglijos ir 
piliečių karas 60-taisiais me
tais1 19-j o amžiaus. Visiškai 
teisingai nurodydamas į 
buržuazinį pobūdį tųdviejų 
judėjimų, A. .Bimba tuo pa
čiu.1 laiku įpuola į nedialekti- 
nį vienpusiškumą ir beveik 
visutėliai atmeta progresy- 
viškumą tų judėjimų ir 
žmonių masių susiinteresa- 
vimą jų pasisekime.

Savo “Laiške Amerikos 
darbininkams” (1918 m.)

“LAISVES” VAJUS
Jau Eina Kaip Reikia
Visi svarbesni miestai, išskiriant Pitts

burgh? ir Wilkes-Barre, stovi kontestanty su
rašė. Mūsų pasibriežimas gauti 2,000 nauju 
skaitytojy gal bus atsiektas. Jei to neatsiek
sime, tai kalti bus draugai pittsburghiečiai ir 
vrilkesbarriečiai. Jau turime virš 200 nauju 
prenumeraty.

Sulig šiaja diena kontestantų surašąs stovi 
sekančiai:

atžvilgio į dabartinį laiko- T . , v., . UT
tarpi, taip pat yra gvildeni- lLe“ kalbeJ° sltai»:., Is'
mas klausimo apie yeikimą 
darbo unijose. Autorius 
aiškiai mažina- reikšmį sa
vistovių revoliucinių uniji
nių organizacijų. Autorius 
galanda skaitytojo domę 
kairiomis klaidomis pirmų
jų metų Amerikos Partijos 
gyvavimo ir nemikteli bent 
vienu žodžiu apie dešinią
sias jos klaidas. Jis nepa
stebi jokio oportunizmo Į 
Komunistų, Partijos eilėse

Komunistų Partijos. . 
rius savo dėstymą baigia 
1927-taisiais metais. Tuo 
laiku oportunistinės klaidos 
lovestoniškės vadovybės1 bu
vo pasibrežųsios šit! užten
kamu ryškumu. Tuo tarpu 
knygoje visiškai nėra jokių 
nurodymų į klaidas Ameri
kos Komunistų > Partijos, 
Dar daugiau, lukštenamas 
kai kurių klausimų parodo 
aiškius pėdsakus dešiniojo 
oportunizmo iš 
pusės.

Pavyzdžiui, 
apie įkūrimą 
Valstijose plačios masinės 
“darbiečių” arba “darbo” 
partijos v(Labor party), ku
rios eilėse komunistai galė
tų kovoti už teisingą revo
liucinę liniją, už paėmimą į

klausimas
Jungtinėse

nistiniai “praeities numirė
liai” asmenyje Lovestono 
frakcijos gana garsiai pa^ 
rėiške apie' Savo' gyvavimą. 
Ypač reikia‘pabrėžti' neleis
tinas pobūdis įžangos (įva
do). Ta įžanga yra datuo
ta 1929 m. gruodžio 11 d.; 
bet jinai praeina pro šalį 
neteisingo politinio A. Bim
bos nusistatymo, nęskaity- 
dama reikalingu tatai patai
syt ir pridėt tą Svarbiausią 
dalyką, ką davė medžiaga 
Vl-to kongreso ir gana pla
čiai išsivystęs į 1929 metų 
galą ekonominis krizis 
Jungtinėse Valstijose. 1

Įžanga taipo pat neatžy
mi ir eilę kitų A. Bimbos 
knygos klaidų ir trūkumų.

savo politinę intaką didžiu- yra. lafeai^daug.
mos darbininkų klasės/ Sa
vo laiku šis obalsis buvo už- 
girtas Komunistų Interna
cionalo, kaip visiškai neiš
vengiamas laikinas taktjki- 
nis manevras. Užstojais 
Trečiam laikotarpiui’ poka
rinio besivystymo, periodui, 
kraštutinio paaštrėjimo,kla
sinių priešingumij ir vis at
viresnės išdavystės iš pusės 
reformistinės vadovybės, 
tas obalsis buvo Kominter- 
no šalin nuimtas. Tuo gi 
tarpu A. Bimba energingai 
gina idėją “darbo partijos.” 
Ir tatai jis daro tokioj for
moj, kuri nepalieka jokios 
abejonės apie tai, kad tik
roji to obalsio reikšmė, lai
kinas jo pereinamasis po
būdis yra svetimas Jo ((au
toriaus) supratimui ,į daly
kas.

Štai keletas charakterin
gų jo formulavimųv .“Neap
sieinamai yra reikalinga su-. 
•tverti savo . loęną galingą, 
visus suvienijančią^ partiją, 
taip kad darbininkai galėtų 
stovėti kaip sąlydi masė ūnL 
jiniame ir politiniame^ fron
te ir kovoti kaip klasė prieš 
klasę” (pusi. 271). “Politi
nis darbininkų klasės atsky- 

•; rimas nuo buržuazijos—štai

Itorija naujausios civilizuo
tos Amerikos atsidengia 
vienu iš tų didžių, tikrai pa
siliuosavimo karų, tikrai re
voliucinių karų, kurių buvo 
taip nedaug tarp milžiniš
kos daugybės grobikiškų 
karų... del pasidalinimo že
mių arba prisiplėšimų pel
nų.” Šita Lenino pastaba 
daro A. Bimbos klaidą visiš
kai į akis puolančia. Ir jei
gu jis toliau ir taria kele
tą žodžių apie revoliucio- 
niškumą 18-jo amžiaus ka
ro prieš Angliją,Tai tas vien 
tiktai pabrėžia jo nenuosa- 
kumą (nelogiškumą).

Lygiai toks dalykas įr su 
60-tų jų metų pilietinio ka- 
,ro istorija.

Čia yra pravartu primint, 
jog Pirmąšis Internaciona
las, vadovaujamas. Markso,; 
siuntė Lincolnui pasveikini
mo pareiškimą (adresą), kad 
jis buvo išrinktas į preziden
tus. Bimba paduoda ištrau
kų iš pasveikinimo ir pridu
ria, jog “matyt, kad Marksas 
perdaug augštai įvertino 
pilietinio karo tiesioginę in
taką į darbininkų klasės 
padėtį” (pusi. 100); ši pa
staba parodo, kad A. Bim
ba visiškai nesuprato Mark
so...

A. Bimbos veikale randa
si dar visa eilė neteisingu
mų ir netikrumų. Ant jų 
apsistoti arba net stačiai 
juos visus suminėti (suskai- 
tliuoti) mes laikome nerei
kalingu dalyku, kadangi ton
kas augščiau pasakyta, pil
nai užtenka, kad padaryt 
paniatinę išvadą: A. Bim- . 
bos knyga nėra marksisti- 
niai išlaikytas veikalas, ir • 
Komunistinės' akademijos 
leidykla, veltui duoda jai^to- 
kią ^čkomendaciją: į { ' * į ‘į;.

Prie, to reikią pridurti, ? 
j’ug' įr; dš siadtąi-spėęistlįs^* j 
nio;J^tžVĮlgip ^bęrzVelgj.i- J
mašf Veikalas nėblizga ‘&vq. 
bėmis. Jokiame-’ atvejyje
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Negana stipri yra Ameri
kos Darbo Federacijos kri
tika, kurią duoda A. Bimba. 
Kas link “rekonstrukcinės 
programos,” kurią A. D. F. 
priėmė 1919 m., jis pastebi 
tik tiek, jog “joje nėra nie
ko kito, kaip tik ‘daugybė 
ąbclnų pareiškimu ir ąb- 
strakčiu reikalavimų^.1 (pU$l. 
203)-’ L n

Tuo jgl Jarpu, ; pręgi’a- 
ma, apart kitko, st^bp; to
kius neikaiąyinms;;' kaip, 
pąv., Įiždraūdimas ąteivy- 
bės arpai valstybinę paskola 
darbininkams^t delei/įsigiji- _____ ___ r 
mo locnų naip^i T^tai vį- negalima1 jį laikyti savisto- 
siškai nėra “aBstrąktis” da
lykas, kaip -kad’i mano A. 
Bimba. Jią privalėjo ati
dengi reakcinį, šmulkiai- 
buržuažinį .pobūdį’ panašių 
reikalavimų::

Labai' nęgąnetinai ir ne
tikrai pa$ A.“ Bimbą yra nu
šviesta istoriją atsiradimo 
socialistų partijos ir josios 
tarpsavinių sąntikių su so
cialistų darbiečių pąrtija. 
Nepatenkinančiai — išdrai
kytai, trūkčiojančiais pos
mais, nepilnai-; Muota. tąip 
pat istorijąįf^įįpstrinių Pa^ 
šaulio. Dąrbftr(įrtktM,>.

Visiškai neužtenkamai A.

viu ištyrinėjimu. Tai vien 
tik perdėminiai perlioduota 
ištraukomis komplikac i j a, 
prastai literatiniai apdirbta.

N. Majorskij.

Kitas Apaštalas
-LONDON.— MacDonaldo 

valdžios finansų ministeris 
Snowden skelbia, kad Brita
nijoje dalykai pagerėsią ir 
bedarbe sumažėsianti grei
tu laiku. Esą, ne tik Brita
nijoj, bet visam pasaulyj 
Adskas •“ateis į normališkas 
vėžes.

Paskutinėmis dienomis prisiuntė po naują 
skaitytoją:

J. Žukauskas, Bethel, Conn.; F. Klishis, Bal
timore, Md.; P. Kvedariūtė, New York, N.Y.; 
M- Bartnikienė, Akron, Ohio, J. Machul, Mon
treal, Canada; A. Svekosky, Chicago, Ill.; M. 
Poderis, Wilkes-Barre, Pa.; T. Brosky, Elm 

K Grove, W. Va.; P. Kriaučiukas, Brooklyn, N. 
Y.; S. Gendrėnas, Rochester, N. Y.; Ch. Are- 
sonas, Plains, Pa.; O. Sidarienė, Hudson, 
Mass.; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; J. Kuslei- 
kis, Marlin, Pa.; Ch. Bolis, Hartford, Conn.; 
A. Maželis, Cliffside, N. J.; A. Baltakis, 
Brooklyn, N. Y.

MOŠŲ PRAŠYMAS VISŲ SKAITYTOJŲ
Visų skaitytojų prašėme gauti nors po vieną 

. naują* skaitytoją. Iš daugelio tūkstančių skai- 
cĮar tik apie šimtas draugų išpildė mū- 

«ų-’ tprašyrhą.A Tuomi negalime pasitenkinti. 
/ Aęitįbda^ni pasidarbavusiems draugams dar 
■/kįarHĄprįmeii^ineJtai, kad laukiame iš visų 

skaitytojų draugilko atsakymo į mūsų prašy
mą.- \ ; n 5 : "■ į. ‘ <

“LhisVes” ^direktoriai ___
.festą" rinkinle prenumeratų. 
Antras Apskritys kontestantam skiria sekariias 
dovanas r «

Pirma dovana .
Antra dovąna . 
Trecia dovana . 
Ketvirta dovana

• J Penkta dovana 
; Šeštą dovana ..

Darbuokitės, kad gauti dovanas ir kad su- 
ripkti'sayo dienraščiui nors 2,000 naujų skaity- 

šid darbas yra labai svarbud darbiTiin- 
Ieškos ąpsvi^tos atžvilgiu. Platindami “Lais- 

• vę/’ platinsite klasinį susipratimą prole tarinėse 
mąsėsė..

iKios pęvANos kontestanTąm
lišVeė” direktoriai kviečia draugus į kdn-

l. L. D. L. . D.

LAISVE
r.: street

$30 r
$28
$20
$15
$10
$5

BROOKLYN, N. Y
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ZABULIONIS NO. 2-A. JANKAUSKAS SPRING VALLEY, ILL. I "KT * J J u gNendrynas be dalboj JisCLEVELAND, OHIO
Iš Lyros Choro Darbuotės

Lyros Choras vasarą turėjo 
pertraukas dainų pamokų. At
vėsus orui, vėl. pradėjome dar
buotis, pamokos esti 'kas sa
vaitę penktadienio vakarais.

Dabartiniu laiku choras su
sideda iš virš keturiasdešimts 
maišytų balsų. Palyginus su 
lietuvių skaičium, kiek randa
si Clevelande, choras turėtų 
susidėti dvigubai didesnis. Bet 
yra numatoma, kad per šį žie
mos sezoną choras paaugs. 
Bet tas prigulės nuo pačių 
choristų, ant kiek pasiryžę 
traukti naujus narius. Taigi, 
mūsų pareiga stengtis traukti 
kuo daugiausia jaunimo. To
dėl prašome progresyvių tėvų 
ir motinų patarti savo sūnams 
bei dukterims, kad jie ateitų 
pas lyriečius ir kartu padėtų 
darbuotis darbininkų meno 
dirvoj.

10 d. šio mėnesio į dainų 
pamokas buvo atsilankęs d. L. 
Pruseika, “Vilnies” redakto
rius. Laike pertraukos d. L. 
Pruseika pasakė trumpą pra- 
kalbėlę, nupiešdamas; ką reiš
kia palaikyti darbininkiškas 
choras, ir kokią svarbią rolę 
lošia darbininkų judėjime. 
Taip pat ragino choristus, kad 
padvigubintų patį chorą daini
ninkų skaičiumi. Tariame 
ačiū d. Pruseikai , kad prie 
progos atlankė mus.

Dabartiniu laiku choras ren
giasi prie koncerto, kuris įvyks 
19 d. spalių, Lietuvių svetai
nėj. Choras yra susimokinęs 
keletą naujų dainų, kurios dar 
nėra dainuotos Clevelande lie
tuvių 'koncertuose. Prie to 
bus solistų, smuikorių, šokikų 
ir kitokių muzikalių įvairumų 
programoje. Taigi, kviečiame 
atsilankyti į šį koncertą, ir at
silankę nesigailėsite, nes kito 
tokio turtingo koncerto negrei
tai teks girdėti.

Pradžia lygiai'5:30 vai. va
kare.

Lyrietis.

Į^ėra jpkio skirtumo tarpe re
negatų : Zabulionio, A. Berno
to, A. Jankausko ir kitų. Jūs 
visi, kurie tik skalbiate ant ko
munistų, kurie tik spjaudote į 
tą judėjimą, kurį pirmiau rėmė- 
te, esate vienodi.

j A. Jankauskas ir Whalenas
Renegatas Jankauskas naudo

ja kaipo faktą kazokų Whaleno 
pareiškimą, būk tas kazokų bu
vęs vadas yra pasiuntęs 300 

i šnipų į Komunistų Partiją. Kad 
[buržuazija siunčia šnipus į dar- 
jbininkų judėjimą, tas ne nau
jiena. Jeigu buržujai mato iš 
komunistų pavojų, o jie jį ma
to, tai jie yra priversti siųsti 
ten savo agentus, kad sužinojus 
kas veikiama. Jokį judėjimą 
negalima apsaugoti nuo šnipų. 
Patsai Jankauskas dabar yra 
nei kiek negeresnis už bile šni
pą, o savo laiku buvo mūsų na
rys. Ar tas reiškia,; kad mū
sų judėjimas negeras? Nieko 
panašaus! Ir Rusijoj bolševi
kų judėjimas nebuvo liuosas 
nuo šnipų. Net Centro Komi
tete buvo įsigavusių šnipų, pa-

“šalin Fašizmas,” minėdamas 
dviejų metų fašizmp pprversmą, 
rašė:

“Gruodžio 27 d..; pirmutiniai 
karžygiai krito nuo fašistų bu
delių kulkų—J. Gręifenbergas, 
K. Požėla, K. Giedrys ir R. 
Čiornas. Pirmutiniai keturi 
kritusieji buvo komunistai ir jie 
karžygiškai, savo kovą davedė 
iki galui ir todėl darbininkų 
klesa per amžius juos minės ir 
prie jų kapo galvas lenks.”

Taip, darbininkų klasė juos 
minės ir gerbs, nes jie krito 
kaip pirmaeiliai komunistai, bet 
darbininkai visad bjaurėsis iš
girdę renegato A. Jankausko 
vardą, kuris vien‘del darbo A- 
malgameitų organizator i a u s 
spjovė ant darbininkų klašės, 
del šiltos vietos virto renegatu.

Tolinus A. Jankauskas ten ra- f 
še:

turi 
užsiprašęs darbą anglių kasyk
loje, kur kožnas mainiefy®^ 
dirba po dvi savaites uždyką; 
vėliau, sako, mokės unijos mo
kestį. Jo moteris dirba over-';

Nelaimė A. Nendryno 
Šeimynoje

Jų vienatinė 13 metų am
žiaus duktė sunkiai susirgo., . w
Pirmą kartą gydytojas gelbė- alls fabrike už $6.00 šavaitč- 
jo ir rodėsi, kad liga tapo ap-lje; iš to uždarbio maitinasi 6 
galėta. Trims savaitėms pra- Į žmonės, 
slinkus, ji vėl apsirgo, bet jau [ A. N.
pavojingai: joje 
nervų pairimas. __________ _ _____  _
negalėjo pagelbėti, nes ji atsi- lietuvis darbininkas tUrt ra- 
laikė ramiai tada urisiėio gintl Piliečius darbininkus IctilvU I clIIlIcAl, LcLUtl pi lolCJU _ • v . * į

atiduoti į valstijos ligoninę i balsuoti uz Komunistų Par- 
East Moline, III. Daktarai sa-* tijos kandidatus., , , • ,

[klasės neprieteliais, kad jie ei- 
jr na p?icš darbininkus dirbdami 
• (išnaudotojų labui, kad jie tiks- 

Juk'iškarto"bolšė- iliai P1:rvills spjaudo ir visaip 
Šie artimi n*e^ina *r šmeižia tą judėjimą, 

ir kuriam pirmiau ir patys dirbo. 
[Tokie tai yra renegatai.

Renegatu tampa tas, kas nuo 
! viršaus, iš pirmųjų kovos eilių, 
persidangina į pat dugną—pur- 

kada j v^n^* Jankauskas net ne- 
‘ i būtų pasilikęs komunistų sim- 

patikų tarpe, bet jeigu jis bū
tų pasilikęs trečioj grupėj (ne
utralių), būtų nesikišęs nei prie 
vienų, nei prie kitų, tai jis ne
būtų renegatas.' Bet jis tokiu 
negalėjo būti, nes jis kur laka, 

j ten, ir skalina. , . į

Ir dabar, kada renegatas A. 
i Jankauskas
tui ligą, būk netik jis renega
tas, bet visi tie “renegatai,” ku
rie tik nėra komunistai, tai iš 
vienos pusės save .ramina, o iŠ 
antros, , norėdamas pakenkti 
darbininkams ir jų klasei, kurst- 
to nepartiečius, tikėdamas ras
ti kvailesnių už save.

Keliauk, renegate A.

(Tąsa) >
Taipgi dalis darbininkų 

darbininkių, kurie ateina prie! 
komunistų. <_.......
vikį niekas negimė, 
komunistams darbininkai iri 
darbininkės ir. sudaro antrą į 
klasės grupę. Kartais darbiniu-į 
kas nėra oficialiai partijos na-i 
rys, o dirba nemažiau, kaip par-. 
tijos narys. Ir Leninas, I 
1917 metais statė klausimą:! 
“Ar išlaikysim valdžią?” pirm 
bolševistinės revoliucijos, tai at

isakydamas sakė, kad taip. Novs ' 
tais laikais bolševikų partija tu- 

<4rėjq 150,000 narių, bet Leninas I 
rokįivo 250,000. Jis ‘ 100,000 [ 
darbininkų prirokavo, kurie ne-1 
buvo oficialiai partijos nariais,; 
bet dirbo partijos darbus. Tarpe į 
komunistų ir komunistų simpa- 
tikų yra artimiausi ryšiai ir jie 
bus, nes komunistai ne savo as
meninius reikalus atstovauja, o 
klasės reikalus, ir kas tik yra

nori įkalbėti svie-

pasireiškė j
Gydytojas I Kiekvienas sąmoningas

J. KAVALIAUSKAS

komunistais.
Trečia klasės grupė, tai neu

tralūs darbininkai, tai tie, ku
rie neremia nei vienus, nei ki
tus—“gyvena tik sau.” Tokių 
yra mažai, bet yra. Jų tarpe 
yra ir buvusių mūsų draugų, 
apsivijusių, arba nesupratusių 
mūsų judėjimo, jie atsistojo 
nuošaliai ir stovi. Vieni tokiais 

' ir pasiliks, kitus gyvenimas pa
stūmės vėl į kovas. Trečioje 

• grupėje yra darbininkų, kurie 
ateina prie mūs, bet dar galuti
no persilaužimo nepadarė,' ir 
mūsų pareiga pagelbėti jiems 
kuogreičiau stoti į kovotojų tar
pą.

Ketvirta klasės dalis, tai tie 
darbininkai, kurie priklauso 
prie darbininkų neprietelių par
tijų arba organizacijų. Tai 
darbininkai, prigulinti prie tau
tininkų, klerikalų ir menševikų 
(Amerikoj prie menševikų, ypač 
lietuvių smalavirių, nėra darbi
ninkų, bet pritarėjų jiems dar 
yra šiek tiek).

šie darbininkai pagal klasę 
yra mūsų draugai, juos kaip ir 

i mus kapitalas išnaudoja, juos 
kaip ir mus fabrike ir dirb
tuvėj slegia, bet jie dar nesu
pranta savo reikalų. Vienus re
ligijos pančiai supančiojo, pada
rė dvasiniais ir fiziniais ver
gais, kitus suklaidino tautinin
kai, deklamuodami apie Nemu- t 
na ir Šešupę, trečius suvylė 
mekleriai menševikai arba tie
siog buržuazija. Tie darbinin
kai pagal klasę yra mūsų bro
liai, bet savo centais remia sa
vo neprietelius, drūtina kapita
listinės alginūs vergijos rete
žius. Bet šiame sluogsnyje yra 
daugiausiai darbininkų. Ir ko
munistai anaiptol tuos darbinin
kus nelaiko savo priešais, bet 
deda pastangas paliuosuoti juos 
iš po klerikalu, menševikų, bur

žujų ir socialburžujų įtakos ir 
įtraukti į klasių kovą už jų pa
čių reikalus.

Komunistai traukia į savo 
pusę ir iš socialdemokratijos, ir 
iš bažnyčios, ir iš tautininkų 
tarpo proletarus, gelbsti jiems 
atsikratyti senų pažvalgų, per
sidirbti, suprasti savo klasinius 
reikalus ir kovoti už juos.

Taigi, mes net šios ketvirtos 
grupės darbininkus nevadiname ' 
renegatais arba kitokiais var-! 
dais, nes jie tokiais nėra. Le
ninas, rašydamas knygą apie 
renegatą Kautskį, neužvardino 
ją ; ‘Socialdemokratai Renega
tai,” bet užvardino “Renegatas 
Kairiškis” ir tt. Kodėl? Todėl, 
wad Kautskis yra renegatas, bet 
jo pasekėjai milžiniškoj daugu
moj nėra tokiais, jo pasekėjai 

.yra apgauti per renegatą 
* Kautskį, ir reikia jiems pagel

bėti atsikratyti nuo renegato.
Taigi augščiausiai stovi ko

munistai, kaipo pirmosios kla
sės eilės, palei juos jų pritarė
jai, toliau neutralūs darbo žmo
nės, o dar toliau apgauti dar
bininkai per klerikalus, tauti
ninkus ir menševikus, o pačioj 
apačioj, dugne, merdėja renega
tai.

Kas gi yra renegatai? Rene
gatai yra tie elementai, kurie 
buvę komunistų tarpe paskiau 

į x pereina į komunistų ir kartu 
visy» darbininkų priešų liogerį, 
kaip dabar A. Jankauskas. Tai 
yra tie elementai, kurie suži- ' 

^niai, sąmoningai, pilnai supran- 
5 ta, kad jie virto darbininkų

įvyzdžiui, Malinovskis, kuris 
[kartu ir Dūmoje buvo bolševi-j

Jan-[kų pirmininkas; viena, ranka 
. kauskai, tau renegatų tarpe tik [ siuntė geriausius draugus į ka- 

ir vieta, jeigu taip staigiai vir- ' torgą ir a..v ........ 1^,
tai niekšu! Bet, susimildamas, Į turėjo demaskuoti caro režimą, 
nesikabinėk savo purvinomis nes kitaip nebūtų galėjęs būti 
rankomis už švarių žmonių, nes nariu. Ar tas išgelbėjo caro 
juos vistik į renegatų purvyną 1 režimą? Nieko panašaus. Dar- 
neįtrauksi. Merdėk, renegate,' bininkija laimėjo, 
buržujų skali n tojų tarpe, bet kis po revoliucijos
laikyk savo purvinus nagus ša- vo kulką į kaktą. 

Jin nuo mūs, nes kitaip juos nu-1 Gali būti šnipų 
degsi! [kol jje nepasirodo,

“Po. fašistiniam perversmui 
Lietuvoje, kaip tik žinios pa
siekė amerikiečius, per visą ša
lį nugraudė protestų banga. 
Protestavo tautininkai, protes
tavo socialistai, bet už vis dau
giau—pati pažangioji Amerikos 

[lietuvių dalis, vadovaujama ko- 
munistų, reiškė didžiausius pro
testus ir šioji visuomenės dalis 
pirmutinė pribuvo su finansine

LIETUVIS ‘ GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS
Laisniuotas New Jersey 

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

ant kartuvių, o kita pageifra Lietuvos žmonėms.”

o Mali no vs- 
pergalės ga-

partijoj, ir 
tol mes ne- 

Renegatas Jankauskas, Za-[^alim juos susekti, ir prašalinti.
bulionis ir “Keleivis” i Centro Biuras ir Jankauskas

Renegatas Jankauskas sušun- [ Lietuvių komunistų suvažiavi- 
ka: “Zabulionį taip pat nekai- ■ me, kuris atsibuvo Brooklyne, 

' ., kovo mėnesį, ir kurio
i sekretorium buvau aš, A. Jan
kauskas sukosi, kad patekus į 
Į Centro Biurą, bet tik kelis bal- 
į sus tegavo. Jau tada pirmaei-

• ■ k talkai mūsų draugai pradėjo per-
darbą.’ Kaip matyti, kad Jankauskas tai 

plūdo komunistus, įstaigai netinka.

šiokite Jankauskui, nes pasta- 1927 m. 
rasis su juo nieko bendro ne
turi.” (“Darbas” No. 20.)

Be reikalo teisinatės. Kaip 
Zabulionis, taip ir renegatas A. 
Jankauskas dirbate vieną ir 
patį purvinimo darbą. 
Zabulionis i 
kiek tik jo purvina burna tesė
jo, taip ir A. Jankauskas daro. 
Ir kaip Zabulioniui, taip ir Jan- , 
kauskui tik ir rūpi kuodaugiau-' centras į pirmininkus, 
šiai pakenkti komunistų judėji- i Jankauskas dar vis buvo šioks 
mui ir kartu visam darbininkų toks “draugas’ ir kitaip daly- 
judėjimui. ■ kus suprato. Kad ir biuletine

kad Jankauskas tai

Visgi tada priešfašistiniam 
suvažiavime mes padėjome A. 

[Jankauską į ALOPS centrą, o 
Tada

Taip rašė tada A. Jankaus
kas, kad tas atsibuvo po komu
nistų vadovybe ir net Centro 
Biuro, nes jis ten toliau sako:

“Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partijos, Lietuvių 
Centro Biuras išleido atsišauki
mą į Amerikos lietuvių nacio- 
nales organizacijas, kad suva
žiuotų ir įsteigtų pastovų ko
mitetą, kuris išdirbs planus na
šesniam darbui kovai su fašiz
mu.” (Ten pat.)

Reiškia, Centro Biuras patsai 
pirmutinis stojo kovon ir po jo 
vadovyste, jam pašaukus, lietu
viai komunistai ir simpatikai 
nudirbo didelį darbą, surinko 
virš $10,000 ir suorganizavo 
ALOPS, kurio suvažiavimas at
stovavo virš 73,000 lietuvių dar
bininkų.

Na, o dabar “Darbe” renega-; 
tas Jankauskas tą Centro Biurą 
rokuoja nieko nereiškiančiu ir 
apie lietuvius komunistus sako: •’ • * i

(Tąsa bus)
D. M. šolomslcas. j

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J

S. Mickus, 278 Second St.
B. Figens, Second St.

V. Donaven, 182 First St.
Ir pas Singerj.

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

t :

11 Jūsy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimy
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

Phone: Stagg 8342

atenkina
UŽSIDEGKITE vieną ir 
pamatykite patys. Jūs 
tada suprasite, ką tai 
reiškia “jie patenkina”. 
Jums patiks Chester
field geriau, negu by 
koks kitas cigaretas.

švelnesnio

geresnis 
skonis!

ELIZABETH, N.

A. LUTVINAS

įvairių šaltų gčri- ; 
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rą m s, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra- 
žios maudynės 
(swimming pool).

Lutwin’s Hali yra 
p 1 a čiai .Žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
Žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan
kus.

A. L U IVANAS \
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST.

Telephone: Trinity 3-1045

Užlaiko LINKSMIAUSIA

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje 
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su gaainiu automobiliu; dalinas | tris dalia:

1. Mechanizmas. Kaip suatatyti sulig planai 
kaip Surasti sugedimus; kaip išardžius «n- 
statyti, Tas viskas mokinama kiekvieną «to- 
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorią.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalin- 
Riausia prie dabartinių automobilių.

8. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu Šofe
riu.
Pabaigę mGsy mokyklos kursą, turite pilną , 

progą pasinaudoti vienu iš dvieją amatų-— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuejęma Isde- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai UOtUvfl- 1 
kai ir angliškai. Kaina prilnama visien^BJ i

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIČIUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniais nuo 10 iki 2 P. M. į ;

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas Uth Street New Yqrk, N. Y.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZJNS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ūkų, vjspkįų Chroniiku Skau
dulių, Bendro' NusilpJmo, Nųajujijdmo, Galvasyai- 
gio, Skilvio, Žarhų ir MSšUžąrųės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų* 
Plaučių, Kvėpuojamųjų DQdų, Nęaies ir Garkite 
Ligų, Reumatizmo, Bciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu lūs esate nesveiki ir nusiminę, ai jums 
gailu pagelbėti. Tūkstančiui Vyru ir Moterų buvo 
pasekmingai pagyddjna nadjausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. Z I NS I10EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PL> 

VALANDOS: • A. 1L Od B P. M. NedBĮioJ B A. M. Ud 4 P. M-

ĮSI
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PRIE BEREZINOS
Vertė D. M. šolomskas.

SKAITYKITE!
rNUPIGINTA KAINA!

koki davatkų koncertai. emimo( tonsilių, vis da sirgu-
J. P.

GREAT NECK, N. Y.

BALTIMORE, MD

Bell Phone, Poplar 7545

GRABORI US- WNIM0BTAKĖR
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“Dievo” avinai pama-
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SOUTH BOSTON, MASS. SOUTH BOSTON, MASS.
■ .—-------------- -  --■■     ——-■— t—-   LiYilū~~rT rmrr^T ~ttt~tt—

DARBININKIŠKOS SPAUDOS

APYSAKA “BADAS”
Puikus piešinys gyvųjų gyvenimo vaizdų. Aiškiame pavydale skai

tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnes mokyklas, tu
rįs talento ir ambicijos literatiniame darbe, neranda pasišokimo. 
Čia nupiešta jo svajonės apie perteklių ir saldų gyvenimą. Nevyks- 
tant taip) kaip įsisvajojęs, įpuola į rūpesčius, atsiduria skurde ir 
net ir tokiose aplinkybėse turi laimes ir meilėje. Taip pat čia ma
tysite, kaip mlfitariai žmonės kuo ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias moteris.

Knyga 260 puslapių,
Audipw viršais dabar 50c.

NĖR
DAUGIAU , z 
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarleni Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

(Abalnamuoju ir laidoja nuMiraatu* ant 
visokių kapinių. Norintieji goriausio pa
tarnavimo ir už Žemų kainų, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės-pas mane, Pas maps 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kn1 

'‘geriausiose vietose ir už žemą kaina

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA,' PA.

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

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

/Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.
Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c

DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ!

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
'Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytoj^ labai mylimas, šibj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos .kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Krfyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prfsiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai— 1

Pianistas ir Mokytojas
* • . ■ 1 - • i»
Įgaliotas ir Paliudytas

New Yorko Universiteto MokintiT - • < » T i )
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
‘ I

Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutartį:—

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEFerson 6993

Koncertas

bet į pabaigą spalio 
'veikiausia pasveiks if stos 
vajininkų eiles.

Svečias.

Puslapis Ketvirtas

Parašė S. K. KOTOV.

DAVATKOS REIKALAUJA 
VYTAUTĄ PRIPAŽINT 

ŠVENTU
(Tąsa)

Mūsų pulkas leidosi į ataką. Bet su kiekvienu žingsniu jis 
sutiko vis didesnę ir didesnę priešo ugnį. Neišlaikė mūsų kai
rysis sparnas ir pradėjo trauktis atgal. 4, 5 ir 6-tos mūsų kuo
pos visai arti priešo apkasų sugulę šaudo... Mūsų puolimas 
atmuštas. Kuopa po kuopai prisispaudžia prie žemės ir šliaužia 
atgal. Iškarto po valiai, bet kas kart vis greičiau. Daugelis 
nesupranta to, kad traukiantis juos greičiau pasivys priešo 
kulkos. Lenkų apkasų kraštas sujuodavo, tai jie rengiasi perei
ti į kontr-ataką. Vėl pradėjo baubti kanuolės iš lenkų pusės, 
draskydamos mūsų traukiančiąsias eiles. Neišlaikė kaip kurios 
kuopos.j)riešo ugnies ir pasileido bėgti. Komandantų pastangos 
sulaikyti ir vesti vėl į ataką—be pasekmių.

Komandantas pulko ir karo komisaras užkimo nuo rėkimo, 
šaukimo, bandydami sulaikyti, bet be pasekmių. Tik trečias 
batalionas pilnai tvarkoj traukiasi ir skina jau ant kulnų li
pančias lenkų spėkas.

Lenkai lipo tankiomis eilėmis ant kulnų, jau pilnai tikėda
miesi, jog jie atsieks pilną pergalę. Kada jų pirmos eilės gula 
ant raudonarmiečių kulnų, tai tuom kartu vis naujos ir naujos 
lipa iš jų apkasų ir eina per balas į kontr-ataką. Jie, matomai, 
nusprendė pFispirti prie Berezinos mūsų pulką, suvaryti jį į 
vandenį ir sunaikyt.

DIDVYRIS
Komandantas trečio bataliono suprato lenkų planus. Suprato 

ir tai, kad dabar jau nesulaikyti mūsų pakrikusį pulką, kad jį 
išgelbėti galima tik perkėlus į antrą pusę upės Berezinos. Su
prato tai pulko komandantas ir karo komisaras.

Dabar visa viltis tik ant 3-čio bataliono. Jeigu jis pajėgs iš
laikyti priešo atakas ir prilaikyti jį kol pulkas persikels, tai lai
mė.

Pulko komandantas nulėkė tvarkyti persikėlimą pulko į kitą 
pusę, o karo komisaras į 3-čią batalioną. Šis batalionas vos ne
pasileido bėgti, pamatęs, kaip kiti batalionai greitai traukiasi 
prieš daug galingesnes lenkų spėkas. Bet jo vadas, tvirtas, 
daugelyj mūšių dalyvavęs ir kuopų komandantai pajėgė palai
kyti tvarką ir karinį ūpą.

—Gulkite po šešis krūvelėmis ir šaudykite!—perkirto pavo
jingiausiu momentu bataliono vado komanda. Kas kart aštres
nė ir aštresnė raudono bataliono ugnis kirto puolančias lenkų 
eiles.

Šaudymas nuramino ir pačius kovotojus. Jie jau nei nekrei
pė atydos į bėgančiuosius. Lenkai puola, lenda ant cielio ir rau
donarmiečiai kerta juos.

—Mes vieni pasilikome!... Tai nieko—sulaikysim!...
Batalionas žingsnis po žingsnio, tvirtai gindamas kiekvieną 

pėdą žemės, kareiviai slapstydamiesi už krūmynų, kupstų, trauk
damiesi skynė puolančius imperialistinės Lenkijos kareivius. 
Kaip sužeistas žvėris, atsiskirdamas traukėsi pilnai tvarkoj ba
talionas ir savimi dengė visą pulką. Bet lenkų vis naujos ir 
naujos spėkos stoja mūšin ir grūmoja apsupimu raudonam ba
talionui. Bataliono vadas d. Ivanov moka vesti savo karžygius. 
Jis kerta priešus tai kairiame, tai dešiniame sparne ir šiais sa
vo manevrais kapoja iškėstus nagus plėšraus erelio. Apsiaupti 
batalioną negali. Raudoni karžygiai žino, kokia didelė atsako- Į 
mybė guli ant jų, žino ir jų vadas Ivanov, kuris dar laike im
perialistinio karo, kaipo paoficieris daugelyj mūšių dalyvavo. 
Dabar jis ir karo komisaras tariasi, kaip išgelbėti padėtį. Jie 
aiškiai mato, kaip lenkų artilerija užpakalyj jų sėja mirtį prie 
kranto Berezinos tarpe ten susikuopusio pulko, net skandina bo
tus, kuriais traukiantysis pulkas keliasi į kitą pusę. Kitoj pu
sėj jau surikiuota kulkasvaidžiai—-prirengta, kad atmušus len
kus, jei jie sulaužę bataliono spėkas, bandytų persikelti per upę. 
Jie mato, kaip raudonos artilerijos kulkos drasko tirštas puo
lančias lenkų eiles. Bet lenkai jau apsvaigę pergalės troškimu, 
lipa nepaisydami didelių aukų ant 8-čio bataliono šautuvų ir 
kulkasvaidžių ugnies. Ir to sėkmėj batalionas yra priverstas 
greičiau trauktis. Pagelbos laukti nėra iš kur. Ten prie 
upės žmonės apimti tik vienu troškimu—kaip greičiau persikelti 
į kitą pusę, po apsauga upės ir prirengtų kulkasvaidžių bei sa
vo artilerijos.

Imperialistinės armijos kareiviai puola jau nei. nesidangsty- 
dami. Jie eina tankiomis eilėmis. Nėra, rodosi, spėkos, kuri 
galėtų juos sulaikyti. Persikėlimas toli dar nebaigtas. Ir jei
gu priešas dasigaus iki upei, tai durtuvais ir šautuvų, kambliais 
suvarys pusę pulko į vandenį. Reikia dėti paskutines pastan-

Trečias batalionas jau pasiekė savo balų apkasus, kuriuose 
pirmiau taip nerimavo kareiviai. Vadas nusprendė prileisti 
lenkų mases ant 100 žingsnių. Lenkai puola. Apkasuose ra
mu, nieko nesimato, bet. raudoni kovotojai kietai laiko suspaudę 
karštus, įdegintus nuo ilgo šaudymo šautuvus. Kada lenkų ei
lės prisiartino ant 100 žingsnių, jiems netikėtai, kaip lietus kul
kų pasipylė iš apkasų, iki šiol tylėjusių. Lenkai šoko pirmyn, 
bet vėl susilaikė.

Į —Ura!... Paskui mane!—sušuko bataliono komandantas Iva- 
iov. ' *

Batalionas, šaudydamas savo kelyj puolė į atakas. Lenkai 
Susvyravo, susimaišė ir pradėjo bėgti. Nors jų susvyravimas 
buvo, trumplaikinis, juos greitai papildė naujos eilės ir jie vėl 
pradėjo pulti, bet reikalingas laikas buvo laimėta. Pulkas per
sikėlė į kitą pusę. Bet 3-čiam batalionui padaryta ataka iš ap
kasų ant penkis kartus skaitlingesnio priešo, daug gyvasčių lė- 
Šavo. Patsai komandantas Ivanov mirtinai sužeistas į pilvą.

Ant patiesto šinieliaus apkasuose paguldė mirtinai sužeistą 
bataliono *komandantą. Išbalusios didvyrio lūpos' kietai suspaus
tos, veidas pamėlynavęs ir tik atdaros akys rodė, kad dar jis 
gyvas. Kraujo klanas po vadu. JO pilvas permuštas trūkstan
čia kulka, žarnos lenda laukan. i

—Draugai^ nušaukite mane!... nušaukite!—maldavo koman
dantas. '

Bet pas ką atsiras drąsos pribaigti kančias savo draugo ir 
vado! Batalioną komanduoja jau karo komisaras. Kol batalio
nas, darė kontr-atakas iš apkasų, kita dalis baltųjų lenkų dasi- 
gavo bataliono užpakalin prie upės ir sunaikino persikėlimui 
paliktas valtis. Taip, kad batalionas likosi atskirtas nuo savo 
spėkų ir prispirtas prie upės. Užpakalyj Berezinos upės ban
gos gatavos be skirtumo bile ką sunaikinti ir pakrikdytas pul
kas negali nieku pagelbėti kovingam batalionui.

■ 4

Kaina 25 centai.

Tai vitfha iš geriausių M. Gorkio knygų, kurioj aiškiausiai vaizduo
jami darbininkų vargai, papročiai, persekiojimai ir visos aplinkybes 
senosios, caristinės Rusijos.

Tai viena iŠ geriausių apysakų lietuvių kalboj. Kaina apdarytos 
$1.60; neapdarytos. $1.00.

SO. BOSTON, MASS.

Spalio 12 d. Naujosios Ang
lijos davatkos apvaikščiojo 
Vytauto 500 metų mirties su
kaktuves, ir tuo pačiu sykiu 
reiškė “protestą” lenkams, 
kam jie, neatiduoda Vilniaus. 
Iš visų apielinkių davatkos 
suvažiavo į So. Bostoną ir 
Cambridge’ių, o iš čia marša- 
vo į katedrą, kur prarūgęs ar
būzas kardinolas O’Connell 
visus palaimino. Kuomet špi- 
tolninkai suverbavo visas da
vatkas ant Penktos gatvės, tai 
iš šalies žiūrint darėsi nėjau- 
ku ir sykiu gaila tty (tamsių 
žmonelių, kurie susirinko pa
gerbti buvusio despoto, kuris 
mūsų protėvių nugaras kapojo 
ir mito jųjų triūsu, kaip ir 
šiandieniniai despotai. e Ar gi 
ne juokinga, kuomet marstioja 
kaip silkė bobutė, kokių 70 
metų ir šalę jos kita pusamžė 
pilvą atkišus, kuris daugiau 
turi svarų, negu praėjo metų 
nuo Vytauto mirties, 
paroda ir susidėjo 
ypatų,
tę, kad tokia juokinga paro

tai nedrįso pasirodyti nei 
Broadwės, bet palei dum- 
nutraukė į katedrą. Sa- 
kad kardinolas nustebęs

pamatęs tokią mizerną paro
dą, bet vistiek paskui išgyręs, 
kad nors tokis bunčius mulkių 
susiradęs.

Vakare, 7-tą. valandą, Sym
phony Hall, davatkos, taip sa
kant, laikė koncertą, bet iš čia 
nieko naujo negalima pasa
kyti, nes visiems jau yra ži-i.luose- 
noma, 1

ir trumpos , kalbos ąpie eina
mus.! viijus < ir ateinančius f rin
kinius, kad" balsuoti už Kdmu- 
nistų Partijos kandidatus ir 
bedarbių ąpdraųdos bilių.

Solistė M*. česnavičiūtė savo 
skambiomis solomis ir pora, la
bai harmoningų duetų su Li
lija Kavaliauskaite, ypač įku- 
teno vakarieniautoji) klausą. 
Gėlių bukietai ritėsi vienas po 
kito ir publika nenorėjo pa
leisti nuo estrados. Svečias 
Pakalnis, kuris tik šiomis die- 
nomis apsistojo Great Necke 

Hš Elizabeth, N. J., pats sau 
akompanuodamas, gražiai su
dainavo trejetą dainelių švel
niu ir pusėtinai stipriu barito
no balsii. Jo dainelė “Pasity
čiojimas Klebonų” ir “Mūnšai- 
nas” publikai taip patiko, jog 
stačiai nenorėjo paleisti jį nuo 
pagrindų. Jaunuolė Digriūtė 
gana švelniai sugriežė tris mu
zikalius kavalkūs smuiką ir 
Olga Lukauskiūtė labai vyku
siai pasakė dvejas eiles—“Be- 
viltją” , ir- “Draugams.”-

Solistėms 'ir duetistem akom
panavo Klastaūskiūtė.; šokiam 
griežė jaunuolis Levandausku- 
tis ir jo draugas.

Vakarienėj dalyvavo apie 
150 ypatų; kaip del Great 
Necko, skaitoma labai daug. 
Matėsi svečių iš Huntingtono 
ir Brooklyno. Vakarienės su
rengimo komitetas — Petraus
kienė ir Bečys įdėjo labai daug 
rūpestingo sunkaus
Ypač Petrauskienė labai 
dirbo.

šiam vajaus mėnesyj 
gendam smarkios Great
ko vajininkės drg. Petkienės. 
Tačiaus, tikimės ją greitai ma
tyti, dedant savo jau išbandy
tas spėkas pirmesniuose va-

Drg. Petkienė, po iš-

GEORGE NOBILETTI

Vajus ir Draugiška Vakariene

Literatūros Draugijos 72-ra 
■kuopa vajaus įsiūbąvimui ir 
paakstinimui suruošė spritnią 
vakarienę, kuri įvyko 11 d. 
spalio, 1930. Tai buvo ne tik 
smagi, bet ir visais atžvilgiais 
vykusi sueiga.

Laisvei” gauta 
naujų skaitytojų,
kas sako, jog mums, 
Neckui, skirtos kvotos 
riai dikčiai sumažėję. 
Skridulienė rūpestingai 
rėjo, kad darbininkai priklau
sytų prie savo klasės apšvie- 
tos organizacijos—A.L.D.L.D., 
ir jos plastangomis skirtą kvo
tą žymiai sumažino, 
apskričio vajaus 
las,

keletas 
Klastaus- 

Great 
nume- 

Drg. 
sužiū-

Antro ! 
feldmarša- 

Matulis, gali būti užtik
rintas, kad Great Neckas at
šaus mums skirtą kvotą (de
šimts naujų “Laisvei” 
tojų ir septynis naujus 
į Literatūros Draugiją) 
romis magaryčiomis.

Užkandžio laiku svečius 
smagino muzikalė programai

Darbinjnkai Pasitiks . Israelį 
i ■ > < Amterj > , (

Baltimore^ clarbininkai stro-1 
piai rengiasi' jpasitijįti draugą 
Amterį, vieną iš vadų 6 d. ko
vo bedarbiu demonstracijos 
New Yorke, kuris atvyks į 
Baltimorę 23-čią dieną spalio. 
Draugas Amter (išbuvo- šešis 
mėnesius kalėjime už tai, kad 
ėjo į City Hali kaipo delega
cijos narys, reikalaudamas iš 
valdžios bedarbiams darbo ar
ba algų ir sociąlės apdraudos.

Visi prisirengimai yra pa
daryti milžiniškani pąsitikimui 
draugo Amterio Pennsytvani- 
jos stotyje. Tą patį vakarą 
drg. Amter kalbės svetainėj 
Pride of Baltimore Elks Hall, 
1112 Madison Ave., 8-tą vai.

Todėl visų darbininkų yra 
privalumas dalyvauti kaip pa
sitikime, taip ir prakalbose^

Reporteris.

RENGIA SO. BOSTONO DARBININKIŠKOS f 
DRAUGIJOS IR KUOPOS BENDRAI A‘ į 

Nedėfoj, 19 Spalio (October), 1939
LIETUVIU SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver Gatvių So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 Valandą Vakare

ŠIO KONCERTO PROGRAMĄ IŠPILDYS: 
Laisvės Choras, po vadovyste naujos mokytojos drau

gės A. Niukiūtės. \ 
Profesoriaus Mažo, vadovaujama Stygų Orkestrą.
E. Sidariūte, dainininkė iš Hudson, Mass.
P. Banlis iš Bostono.
A. Mickevičiūtė iš Marlboro, Mass.
Ig. Kubiliūnas iš So. Bostono.
J. Rainardienė iš Cambridge, Mass..
Profesorius Mazo—smuik'o solo.

Laisvės Choras dainuos naujas dainas, sumokintas 
jaunosios mokytojos? Šio koncerto pelnąs bus paskirs
tytas po lygią dalį šiem darbininkiškiem laikraščiam: 
“Laisvei,” “Paily Workeriui,” “Vilniai” ir ‘‘Darbinin
kių Balsui.” x

Šiame koncerte dalyvaus ne tik Bqstono, bet ir toli
mesnių apielinkių darbininkai.

Įžanga 50 centų ypąteu s. r ■ L. y

___ \
.....X..t-4-i-j —-‘ 1'—~— .... ..

VEIDO GRAŽUMAS
j 1 1 ' ’A ‘ 1 i

ROJAUS, VEIDO GROŽY- 
BĖS LAŠAI ir naujai išras
tas Muilas tik už vieną do
lerį! ši nuolaida tik ant 30 
dienų. Kurie pasiskubinsit, 
sučėdysit $1.25.

Tikrą naturališką veidui gra
žumą suteikia tik Rojaus 
Veido Grožybes Lašai su 

Naujai Išrastu Muilu.
Siųskit dolerį registruotam laiške 
arba money orderį, šiuo antrašu:

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

Pranešimai 
iš KITUR

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto susirinki

mas bus antradienį, 21 d. spalio, Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott St., 
7:30 vai. vakare. Yra daug svarbių 
reikalų aptarti, tat malonėkit visi at
silankyti.

Org. P. Labanauskas.
(247-248)

BRIGHTON, MASS.
Labai svarbias PRAKALBAS su 

koncertu rehgia A.L.D.L.D. 193-čia 
kuopa, Brighton, Mass., nedėlioję, 19 
d. spalio (October), 1930, Brighton 
Lietuvių Tautiškam Name, 26 Lin
coln St.; pradžia 3:30 vai. po pietų. 
Kalbės Galgauskas iš Norwood,. 
Mass., taipgi ir kiti kalbėtojai. Pro
gramoj; išpildyme dalyvaus Ig. Ku
biliūnas iš So. Bostono; Adelė Mic
kevičiūtė iš Marlboro, Mass.; E. Li- 
deiniūtė, soprano, iš Hudson, Mass. 
Pianu skambins H. Niukiūtė iš Dor- 
chestey, Mass.—Taigi,, gerbiamieji, 
nepraleiskite progos, išgirskite svar
bių dalykų, labiausia kas link šitos 
bedarbės ir kitų svarbių dalykų. 
Taipgi pasiklausysit gražaus koncer
to.

Kviečia Komisija.
(246-247)

PHILADELPHIA, PA.
Progresyvių Draugijų Bendras Ko

mitetas rengia didelį bailų subatoj, 
18 spalio, svetainėj 8th St. ir Fair
mount /Yve. Prasidės 8-tą vai. va
kare ir tęsis iki vėlumos. Bus gera 
muzika, skanių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(246-248)

WILKES-BARRE, PA.
T.D.A. 87-tos kuopos susirinkimas 

bus nedėlioję 19 spalių, po No. 109 S. 
Washington St., Room 303. Pradžia 
9:30 vai. ryte. Visi nariai ateikit, 
yra svarbių reikalų. Atsiveskit ir 
naujų narių.

Sekr. K. M.

TORONTO, KANADA
Svarbus Susirinkimas

šeštadienį, 18 d. spalio (Oct.), 8-tą 
vai. vakare, 300 Bathurst St., Ukrai
ną darbininkų svetainėje. Į Šį susin- 
kimą yra šaukiami ir turi dalyvauti 
“Vilnies” ir “Laisvės” skaitytojai ir 
visi-visos nariai A.L.D.L.D. 162-ros, 
144-tos ir C.D.A.L. kuopų.

Draugai-ges, bus apkalbėta mūsų 
organizacijų ir spaudos vajus, kaip 
padaryti juos sekmingesniais. Taip
gi bus apdiskusuoti ir kiti bėganti 
darbininkų svarbesni reikalai. Ne
pamirškit patys ateiti ir kitiems pa
sakykite. Komisija.

(246-247)

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

Lietuvos Darbininkės ir Pomulės
Parašė V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metą revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Lab&i interesingas skyrius apie Lietuvos , dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai. . /

Knyga 152 puslapių.
» z , '

Jau išėjo iš spaudos M. Gorkio parašyta

MOTINA

Vlsų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS 
46 T®n Eycjc Street, Brooklyn, N. Y



navimo
kainą,

Pipiras.

i viską pralaimėjo 'sekcija Amerikoj Komunistų 
is ne tiesa. Mes ture- partijos. Ratifikacija—tai už-

CLEVELAND, OHIO

—o---

dalis
DETROIT, MICH.

nu-

—o—

I

visi
na-

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Aventte) 

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

patar- 

ir už

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

patsai “čyfaš” garsi- 
garbės pakėlimui va
šu biznišku išrokavi-

perei- 
nutarė 

Pėltz ir 
ir pradėti vajų anglų

džius iš viešėjimo Lietuvoje. 
Reiškia, 
na savo 
karienę 
mu.

Ateinančio sekmadienio 
vakarę turi ratifikacijos 
bankietą brooklyniškė šešta

Šiais metais 22 kp. yra 
tarusi surengti trejas diskusi- 

įvairiais klausimais.

—o---
A.L.D.L.D. Apskričio konfe

rencija žada įvykti Chestery- 
!je. Phila. ir Džerzė stropiai
'rengiasi prie tos konferenci- 
ijos. Spėjama, kad draugai 
suvažiuos su daug gerų suma- 
nymų ir pasiryžimu įvykint 

Igyvenimai! tuos sumanymus.

S.L.A. 200 Kuopa Suskaldyta

Nariai, kurie buvot perei
tam susirinkime, spalio 5 d., 
visi žinot, kas įvyko, bet dau- jas

Mūsų moterų kuopa 
tam savo susirinkime 
globoti polit kaliu. 
Holms, 
kalboj moterų laikraščio “Wo
man Worker.” Pagirtinas 
dalykas. Gerų pasekmių.

Rabkor.

Norintieji ge

riausio

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c už

žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

ĮDOMUMAI

PHILADELPHIA, PA.

—o---

nei šabasinės žva-

irgi 
Pa
nų, 
82

81 m., Vylan-

4 Penktadienis, Spalių 17,1930
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Puslapį Penktas;

Paskubusių Žmonių Amžių

Nesenai viename laikraštyje 
tilpo surašąs tūlų žinomų žmo
nių, pažymint, kiek metų bū
dami jie numirė. Surašąs la- i 
bai paviršutinis ir nepilnas, 
bet visgi jo daviniai gana įdo
mūs. Surašė visai nėra davi
nių apie bent kokių darbinin
kų bei profesionalų amžių; ja
me vien tik minima filosofai, 
mokslininkai ir įvairių meno 

ušakų darbuotojai.
i Pasirodo, jog ilgiausiai gyve
ną filosofai. Taip antai Zeno
nas sulaukęs 98 metų amžiaus, 
Wundtas—88 m., Lamarck as 
—85 m., Spenceris—83 m., 
Kantas ir'Schellingas—79 m., 
iSchopenhaueris — 72 m., Leib- 
m it z as—70 m., Schleiermache- 
Tis—66 m., Hėgelis 61 m. * Bet 
yra ir trumpai gyvenusių filo
sofų, pavyzdin, Fichte numirė 
turėdamas tik 52 m., Spinoza 
numirė turėdamas tik 45 m.

Po filosofų, nedaug trum
piau gyvena matematikai, fizi-1 
kai ir astronomai. Taip va, I 
garsusis Newtonas numirė 85 į 
m., Gausas ir Galilėjus mirė 
turėdamu po 78 m., Koperni
kas—70 m., Flammarionas—83 , 
m., Laplace—78 m., Heršelis | 

• —84 m., astronomas Hansenas! 
-mirė sulaukęs 79 m.

' > Iš dailininkų-tapytojų sumi-1
nėti sekami: Ticianas mirė su
laukęs veik 100 metų, Men- 
celis—90 m., Miche) Angelo 
-t—89 m., Cornelius—84 m., Le
onardo da Vinci—67 m., Rem- 
brandtas—63 m. Iš trumpiau 
gyvenusių tapytojų suminėta 
tik Dureris, miręs 57 metų, ir 
Rafaelis, miręs 37 m.

Tarp poetų bei rašytojų 
nemažai esą ilgaamžių, 
vyzdin, Voltaire gyveno 86 
Goethe ir Tolstojus—po 
m., Calderonas 
das—80 m., Klopshtockas — 
79 m., Ulandas—75m., Petrar
ka—70 | m., Heine—58 m.,
Dante1—56 m., Moliere—51 m., 

-Lessingas — 52 m. jSchilleris 
gyveno tik 46 metus, o Byro- 
nas tik 36 m.; Puškinas due- 
liuje nušautas būdamas 37 me
tų, .o kitas rusų poetas Ler
montovas taipgi dueliuje žuvo 
būdamas vos 27 metų.

Iš kompozitorių suminėti il
gaamžiai : Auberis, Cherubini 
ir Saint Saens dagyveno iki 80 
metų, Haydnas—78 |m., Ros
sini—76 m., Hendelis—74 m., 
Wagneris—70 m., Berlioz—66 
m., Bachas—65 m., Beethove- 
nas—56 m., Lully—54 m. Iš 
jaunais mirusių kompozitorių 
galima pažymėti Shubertą, 
mirusį 31 mot., Mozartą, mirusį 
35 metų, Mendellsohną—38 

f ^ir Shumana—46 metų.
f J. Barkus.

Tarptautinio Darbininku 
Apsigynimo Koncertas

Spalių 25-tą dieną įvyks 
puikus koncertas, jame dai
nuos ir F. Stankūnas, mylimas 
visų brooklyniečių, taip pat ir 
visų J. V. lietuvių ejarbininkų. 
Philadelphiečiai jau daug kal
ba apiCjdrg. Stankūhą. Well, 
aš esu tikras, kad Stankūnas 
mūsų nesuvils. Jis turi puikų 
balsą ir gerai jį 'valdo.

Lyros Choras skubina mo
kintis veikalėlį ir porą daine
lių iš “Vepitos,” kurią žada 
perstatyti šių metų pabaigoj. 

- t Draugė Vaidžiulienė klibina 
• Sirutį, kad su ja dainuotų du

etą. Sirutis dar spiriasi. Sa
ko : esu perdaug užimtas su 
mokykla. Siruti, mokykla ge
ras daiktas, bet neužmiršk ir 
mūsų!

Aną dieną Džerzėj buvo 
parengta vakarienė. Buvo 
dapg žmonių, ypač jaunimo. 
Bet, deja, nei literatūros, nei 
kalbėtojo neturėjo, pasiganė- 
dinta vien tik šokiais ir tarpe 
havęs tuščiais debatais, už ką 
neduočiau 
kūtės.

Western 
dd 17,000

—O---
Electric Co. palei- 
darbininkų. Prie-

žastis — užbaigimas kontrak- yra pasiskelbęs pirmininku, o 
to su S. Sąjunga elektrikinių 'Laukiams'—finansų s ė k reto- 
reikmenų. 7” / ................
šibuzukai vėl pradės i 
kad S. Sąjunga no good, 
gul sau rėkia. S. Sąjungoje 
bedarbės klausimas jau išriš
tas.

Kapitalistiniai ba-Aium, bet pa'siklauskim, kas 
rėkti, juos rinko, ir ar galim su jais 
. Te- skaitytis? Mes gerai žinom, 

kad jie eina per stubas ir na
riams visko pripasakoja ir vi
saip gąsdina, kad tik sudras
kius kuopą.

Sekantį susirinkimą visi at
silankykite ir patys spręskite 
ta klausima. Jie sako: Pro
gresyviai 
t. t. Tas ne tiesa.
sim ; Darbininkų Susivienijimą 
ir išauk lesini milžinišką pašel- 
pos organizaciją. Mūs visų 
pareiga yra lankyti susirinki
mus.

S.L.A. 200 Kp. Pirm.
Z. Gobis.

—o—
Partijos Reikalai

Komunistų rinkimų kampa
nija, eina visu smarkumu, 
tuviai darbininkai taipgi 
atsilieka—dirba, 
būti. Daugiau 
labiau skauda, 
nios bedarbių—
munistų* simpatikų. 
prie tikslo.

Lie- 
ne- 

Taip ir turi 
priespaudos, 

didesnės mi- 
daugiau Ko- 

Arčiau

VIETOS ŽINIOS
■ ‘ l

i
gadino. Tuomet kunigas pa
tylomis sako M.: Tu, gerbia
masis, pakavok tą “Laisvę,” 
bet M. nekreipė atydos į jo to
kį prašymą/ ir anot- dalyvių 
pranešimo, kurie ten buvo, tai 
prabaščius sakydamas pamok
slą, pareiškė: Kokis mirusis 
gyvas buvo, tokie jo ir drau
gai jį palydi. Puikūs kompli
mentai ?

legatą į taip svarbią konferen
ciją. Į

Parapijonai, vadinasi, tiek 
nupi’ogresavę, kad be prabaš
čiaus pagelbos nei į Newarką 
negali nuvykti. Kunigai to
kių parapijonų tik ir reikalau
ja/kurie jų protu gyvena. To
kie delegatai nuvyksta tik pa
sėdėti, ir kuomet jų klebonas 
kelia kokiu klausimu ranką, 
tuomet ir atvežtieji, sekdami 
savo kelionės vadą, tą patį 
daro, mat, bijo, kad jų vienų 
svetimam mieste nepaliktų.

Nesenai New Yorko lietuvių 
parapijoje įvyko misijos. To
se piisijose buvo pakviestas 
specialistas dūšių ganytojas, 
kuris kelis vakarus rėžė pa
mokslus apie dangų, peklą ir 
liepė .nesigailėt skambučių 
“ant apįėrosj” Kad daugiau 
pasipinigavus, vieną dieną pa
sakė: .kurie duosjte . $1, tie 
gausite šventą paveikslėlį. 
Kurie duosite mažiau, tie jo 
negausite. Tuojaus prasideda 
kolekta. Vieni neša sėtines, 
kaip žhvininkai, kiti neša pa
veikslėlius, bet dolerinės ne
krinta į tinklą, ir niekas ne
pageidauja pirkinio vertes 10 
centų imti už dolerį.

Bet visgi lųūsų dūšių gany
tojai nėra prastos išminties 
žmonės. Prabaščius atsistoja 
prie vartelių ir šaukia tuos 
paklydėlius, kurie nedavė do
lerių ir neėmė paveikslėlių, at
eiti prie jo ir įsigyti pirkinį 
už $1. Bet ir čia darbas vel
tui : niekas neklauso.

Parvykus mūsų klebonui iš 
Lietuvos, sakant pirmą pamok
slą pasveikinimui parapijonų, 
jis pasakė: Vakarienė rengia
ma mano pasitikimui bažnyti- ' 
niam skiepe, ir kuomet jūs, 
parapijonai, visi susirinksite į 
vakarienę, tuomet dar jus pa- 

Rasių Vienybė Re- me kunigo užšriubuoti pavapi- Isveikinsiu, papasakosiu įspū-

A.L.D.L.D. 22-ros Kuopos 
Reikalai

Šiais metais mūsų kuopa 
kol kas nėra pasiekusi narių 
skaičiaus, palyginant su perei
tais metais. Yra dar keletas 
iš pereitų metų, kurie neužsi
mokėjo narinių duoklių už 
šiuos metus. Draugai, neleis
kite patys save automatiškai 
išsibraukti iš organizacijos, 
kurioje per daugelį metų pri
klausėte ir dirbote.

Dabar eina mūsų organiza
cijos vajus prirašinėjimui nau
jų narių, taigi stengkimės 
gauti nors po vieną naują

LIETUVIS GRABORIUS

Sekmadienį Komunistų 
Sekcijos Ratifikacijos 
Bankietas su Prakalbomis

gyrimas savo kandidatų į įvai
rias valdvietes šiuose rinki
muose. Bankietas įvyksta 
Sekcijos centro svetainėje, 68 
Whipple St., palei Broadway, 
Brooklyne. Apart smagios 
programos ir kitko bus . geri 
kalbėtojai su svarbiomis pra
kalbomis.

Lietuviai darbininkai turėtų 
skaitlingai pasirodyti tame 
bankiete.' \ '

Pulkininkas Nušmugeliavęs 
Tris Milionus Dolerių
Iš New Yorko “dingo” pulki

ninkas Charles V. Bob, orlai- 
vininkas. Kaltinamas yra, kad 
išsukęs iš žmonių tris milionus 
dolerių, pardavinėdamas xpri- 
gavingus kompanijų Šerus.

New Yorko Žinios
Vytautinių Bėdos

New Yorko lietuvių 
klerikalų daug kalba apie Vy
tauto garbinimą; ir visas jų 
darbas, planai pobažnytiniam 

j skiepe būna iškepti, ir ! tenai 
kunigo kontroliuojami bei 
pasiunčiami ištikimi jo tarnai 

Tūlas lai- 
viename susirinki-

visi žinot, kas įvyko, bet dau- jas įvairiais klausimais. Pir- i kitas kolonijas, 
gelis narių neb’uvo ir gal vis- mos buvo 28 d. pereito mene- has atgal,
ko nežino. Aš esu rašęs, kad šio temoj: “1 
Gegužio pasekėjai rengiasi voliuciniame Judėjime.
skaldyti mūsų kuopą, ir Šnuo- ros diskusijos bus 30 d. spalių Ivą 
lis per “Tėvynę” p—- ’• J •
esąs S.L.A. 200 kuopos pirmi
ninkas. 5 d. spalio įvykūsia- 
me susirinkime jis norėjo už
imti pirmininko vietą, bet pa
matęs, kad nenyksta, kaip jis 
nori, tai pabėgo iš susirinki
mo su savo pasekėjais ir atlai
kė susirinkimą ir t. t. Taigi, 
mes iš 200 kuopos turim dvi 
kuopas. Mes, visa valdyba 
pasilikom ir einam valdybos 
pareigas, stovėdami už Darbi
ninkų Susivienijimą. Gerbia
mieji nariai, mes daugiau Ge
gužio pastumdėliais nenorim 
būti. Kaip minėjau, šnuolis

Ant-|jottai tarėsi siųsti savo atsto- 
į Newarka, N. J., į Vytau- 

pasiskelbia jGrdino svetainėje. Tema: j to klausimu konferenciją. (Į 
I “Politinės Ekonomijos Pama- 'delegatus perstatoma dešimtu- 
tai.” Kaip yra garsinama’, kad [kų kolektorius, kuris tik teži- 
diskusijos įvyks 2-rą vai. po j no dirbtuvę; savus namus, kur 
pietų, bet del svarbių priežas- įgyvena, ir bažnyčią, kurioje 
čių yra nukeltos į 6-tą vai. va- kolektuoja dešimtukus. Vy- 
karo tą pačią dieną. Taigi, ras sutinka ' tokią augštą gar- 
įsitėmykit, kokiu laiku įvyks bę priimti, bet • tuom pačiu 
diskusijos. Prie to, draugai j kartu pasako, kad jisai neži- 
nariai,/ pastudijuokite knyga i no, kaip iįi Newarką nuvažiuot. 

Politinės Ekonomijos Pamatai,T'”rlzc^° /lannrian
kad atėjus į diskusijas būtų 
didesnis skaičius diskusantų. 
Įžanga visiems veltui. Kvie
čiame kuoskaitlingiausia atsi
lankyti.

Įvyksta nesmagumas, daugiau 
delegatų nesiranda; Bet mū
sų prabaščiaus išmintis daly
kus pataiso. Prabaščius sako: 
Vaikeliai, nenusiminkite. Aš 
sutinku patsai vykti į Npwar- 

f ką ir kartu nuvežti mūsų de-

Jau tūlas laikas atgal numi
rė vienas žmogus ir, nek'urie 
sako, buvo; laisvų pažiūrų. 
Bet kaip visur, taip ir čia, ti
kintieji likę gyvi laidojo negy
vėlį su bažnytinėmis ceremoni
jomis. Kada atvyko prabaš
čius atlikimui ceremonijų, tai 
vienas iš palydovų M. laikė ki- 
šęniuje “Laisvę,” ir kuomet 
kunigas meldėsi, tai vis “Lais
vė” jam tiesiai į akis poterius

UŽSIDEGKITE vieną ir 
pamatykite patys. Jūs 
tada suprasite, ką tai 
reiškia “geresnis sko
nis.” Jums p a tilt s 
Chesterfield geriau, ne
gu 5 by koks kitaą ciga- 
retas. • ’

švelnesnis 
taip pat!

e 19.10, I.kicktt& Mua.s T„„ c

PLATINKIT
“LAISVĘ”

SKAITYKITE “LAISVĘ

žemą

nuliūdimo va

landoj- šauki

tės pas: — u.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0.W4-W

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

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami- „ ___
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę.

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Vardas
No___
Miestas

Street or Avenue
, State

MALONŪS RŪKYT
. ' j I 1 ] *

Brooklyno Lietuvių Neprijfulmingas Kliabas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, saVd rū
muose, nuo senai su pasigerėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat Visos švaresnes lietuviš
kos restauracijos 'Brooklyne ir prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet Įr kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikaviittO 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad 
resuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
x67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

BUDAVOKITE! PLATINKITE!

WORKING WOMAN
Vienatinis anglų kalboje komunistinis 
dalyvauja kovoje su milionu negrų ir 
bosus ir bosų valdžią.
Darbininkės Moterys!
Budavokite Jį

moterų laikraštis, kuris 
baltųjų darbininkių prieš

Darbininkų Pačios! 
Skleiskite Jį!

h Remkite Jį!
Kiekvienoj dirbtuvėj visam pasaulyj. Dirbkite, kad gauti $2,000— 
1,000 naujų prenumeratų—25 darbininkes moteris, kaipo korespon
dentes iki lapkričio 1-niai dienai!

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo! \
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. Siųskite visus straipsnius, aukas

THE WORKING WOMAN 
43 East 125th St., N.Y.C.

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription.
NAME _2________ L___________ ADDRESS__ L__L_

CITY ________________  STATE-

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 
buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

1 DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J Brooklyn, N.: Y.

Tek: Mid Wood 6261

i
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VIETOS ŽINIOS
Lietuvių Dark. Susivienijimo 
1-mos Kuopos Vakarėlis

Aido Choro mergaičių seks
tetas, taip pat Helena Pikiūtė 
ir šopiūtė (pati sau pianu 
akompanuodama) dainuos L. 
Darbininkių Susivienijimo 1- 
mos kuopos vakarėlyje, šešta
dienį, spalio (October), 18 d., 
“Laisvės” svetainėje. Prie 
įžangos tikietų duodame dvi 
dovanas—metines prenumera
tas darbininkių laikraščio an
glų kalboje The Working 
Woman. Skanių užkandžių ir 
gėrimų taipgi nestokuos. Mo
terims ir merginoms įžanga tik 
35c. Vyrams 50c.
’t . Komisija.

Gal Atsigeiveliuos 
Piktadarių “Karalius”

Nors keturiomis kulkomis 
peršautas, bet gal dar ątsigei- 
veliuosiąs Legs Diamond, “ka
ralius” plėšikų, žmogžudžių, 
Šmugelninkų ir kitų gengste- 
rių, kuris dabar guli Polycli
nic ligoninėje, New Yorke.

Jis atsisako policijai paduo
ti vardus trijų, matyt, priešin
gos šaikos gengsterių, kurie jį 
pašovė Monticello viešbutyje.

Ligoninėje jį lanko abidvi 
palios. Su pirmąja, kaip pra
nešama nepersiskyręs, jis apsi
vedė su antraja. 
pinasi ir gražuolė 
rion Robert, kuri 
esanti “vienintelė

Tarp pačių 
aktorė Ma- 
didžiuojasi 
jo meilė.” 

Pastaroji buvo viešbutyje su
Diamondu, kuomet jį 
trys minimi gengsteriai.

šaudė

Sekmadienį, 19 Spalio 
Visi Būkite Maspethe

Jau visi žinote, kad sekma
dienį, 19 d. spalio, L.D.S.A. 91 
kuopa ir A.L.D.L.D. 138-ta 
kuopa stato scenoj “šliūbinę 
Iškilmę.” Tai yra juokinga 
komedija, ir kiekvienas atsi
lankęs turės daug juokp. „Ap
art to, kalbės d. Senas Vincas, 
taipgi bus ir šokiai. Tai ma
tot, kad įvairumo bus daug.

Parengimo vieta—National 
Hali, 91 Clinton Ave., Mas
peth, N.Y. Pradžia lygiai 5-tą 
vai.

Kviečiame visos 
publiką, ir žinome, 
gailėsite atsilankę.

apielinkės 
kad nesi-

Eva.

Krisdamas Bedarbis 
Užmušė Kitą

Vienas bedarbis trečiadienį 
nusižudė, nušokdamas nuo Sin
ger Buildingo; kitas ne tik 
pats užsimušė, šokdamas pro 
langą iš Equitable Buildingo, 
bet tuo pačiu laiku užmušė ir 
vežiką, sėdėjusį tavoriniame 
automobilyje prie to namo. 
Saužudžio kūnas pataikė 
čiai ant vežiko.

sta-

19 Mirė nuo Nuodingo 
Mūnšaino Newarke

19 žmonių mirė nuo nuodin
go mūnšaino per paskutines 
septynias dienas Newarke, N. 
J, Uždaryta penkios smuklės, 
kurios pardavinėjo tą nuodin
gą 'lalkoholį.

Ateina “Farmazonai”
Maspetho Lyros ChorasMaspetho Lyros Choras visu 

darbštumu rengiasi prie vaidi
nimo trijų veiksmų komedijos 
“Farmazonai,” lapkričio-No- 
vember 9 d., Labor /Lyceum 
svetainėje, Brooklyne. Apart 
vaidinimo, dainuos visas Lyros 
Choras ir jos vyrų choras; yra 
išmokę naujų gražių dainų ir 
mokinasi dar kitų.

įsigykite tikietus išanksto. 
Jie yra gaunami pas Lyros 
Choro narius ir “Laisvės” raš
tinėje.

Rengėjai.

|[ MIRTYS- LAIDOTUVES  J
Rose Sussman, 56 metų, 311 

Plymouth St., mirė, spalio 11 
d., palaidota spalio 15 d., šv. 
Kryžiau^ kapinėse. Laidotuvių 
apeigomis rūpinosi graborius 
J. Garšva. '

va-

Iš Masinio Prakalbą 
Mitingo Brooklyne

Gerai išėjo trečiadienio
kare, Ukrainų svetainėje, 
Brooklyne, rinkimų vajaus 
prakalbos, surengtos Didžiojo 
N. Y. Darbininkiškų Organiza
cijų Sąryšio. Nors oras buvo 
lietingas, nors tą vakarą buvo 
didelės Jurginės Draugijos su
sirinkimas ir draugai iš Amal- 
gameitų Siuvėjų Unijos turėjo 
dalyvauti kitur, tačiaus publi
kos priėjo vidutiniai pilna sve
tainė.

Pirmininkavo drg. Stakovąs, 
pasakydamas įvedamąją pra- 
kalbėlę. Lyros Choras, vado
vaujamas 
skambiai
cionalą ir kelias kitas dainas. 
“Molodiec” vadovė ir bravo 
lyriečiai, kad nepaisydami 
darganos ir1 lietaus skaitlingai 
atvyko pažibinti šias svarbias 
darbininkiškas prakalbas!

Gaila, kad Aido Choras ne
galėjo dainuoti, nes jo moky
toja šalinaitė serga.

Pirmą prakalbą angliškai 
pasakė ;drg. Cullen, jaunuolė 
komunistė.

H. RetikeVičiūtėš, 
sudainavo Tnterna-

Amterį ir Raymondą už vado
vavimą kovo 6 d. bedarbių de-r 
monstracijai New Yorke. Vie
nas iš tokių teisdarių Ewaldas, 
kuris už $13,000 nusipirko iš 
“augštesniųjų” teisėjo vietą, 
nubaudė bent 150 streikierių. 
Išsidirbus yra net kaina, kiek 
reikia duot kyšių už kurją tei
sėjo vietą, būtent, nuo 10 iki 
75 tūkstančių dolerių, žiūrint 
kiek grafto galima bus gauti 
iš to “urėdo.”

Visos trys buržuazinės par
tijos stengiasi suvelti bedar
bių apdraudos reikalą; nors 
tikrenybėje jos labai bijosi ga
linčio per tai išsivystyt plataus 
revoliucinio judėjimo, tačiaus 
nieko nežada tuojaus reikąlin- 
gai bedarbiams pagelbai, ar
ba kartais ketina dalyką “iš
tirti.” Vien tik Komunistų 
Partija kaujasi už tuojaUtinę 
bedarbiams paramą ir tikrą 
bedarbių apdraudos įstatymą 
su bent $2Š savaitinės pensi
jos kiekvienam bedarbiui vi
są laiką, kol tik jis neturės 
darbo. Kiekvieno bedarbio ir 
darbininko piliečio reikalas ir 
pareiga, todėl, yra balsuoti už 
Komunistų Partijos kandida
tus ir šiaip visokeriopai ją 
remti dabartiniame rinkimų 
vajuje.

kiomis vagystėmis ir graftų,4— 
tu esi didvyris, o kitaip-r-na- 
bagas.

Kaip dtg. Mizara, taip ir 
Hathaway' ragino visus' daly
vauti bedarbių demonstracijoj 
prie City Hali ' spalio 16 d., 
rengtis į drg. Fosterio, Amte- 
rio ir Minoro pasitikimo de
monstraciją spalio 21 d., Mad
ison Square Gardene, o lapkri
čio 4 d. atiduoti savo balsus 
Komunistų Partijos kandida
tams. 1 ' \

Aukų surinkta $28.36, iš ku
rių apsimokėjus lėšas, 1 
dalis pervesta brooklyniškei 
Komunistų Partijos sekcijai. 
Aukojo H t '■ į || . • ' ' / ' ; '

A. Balčiūnas* $2.00; po’ do
lerį: ! Grabldučkieriė, M.į 
pys,' A. Gugjs, K. Sasjiappkię- 
nė, V., yauįrąs,, Frank Bepirš
tis ir ■ E/ 'G{ jP; į 'po 50 centų': 
Mizarrif,' Žrib'Iackas, Viitf Akiu-' 
te, Sasna ir A. Sinkevičius.

Smulkesniais surinkta $19.- 
36. Kurie aukojote nemažiau 
kaip i50 centų ir neužrašyta 
arba kitokia klaida padaryta, 
praneškite “Laisvei,” kad gali
ma būtų pataisyti. 

i

PAJIEŠKOME partnerio pirkimui 
farmos, kuri turi 217 akrų žemes. 

Visi namai įtaisyti pagal vėliausią 
madą. Bile farmerys negalėtų ati
duoti už pigesnę kainą, kaip kad už 
šią reikia mokėti. Jeigu kas nors 
interesuojatės, malonėkite pranešti 
mums: M. Kabošius, 45 Lee St., 
Cambridge, .Mass. (246—8)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA vienas arba <lu 

kambariai del vieno arba dviejų 
vyrų ar merginų, gali būti ir vedę 
su vienu ar dvįem vaikais. Kamba
riai garu apšildomi, šiltas vanduo, 
telefonas, kurį irgi galima naudoti, 
gražioj vietoj ir netoli nuo treinų.

lilrnci Atsišaukit nuo 10-tos vai. ryto iki 10 iiKUSi|vait vakaret g. Petronis, 7415—13th
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. Beach
view 8085. ' (247-252)

REIKALAVIMAI
REJĘALl$GAS nemažas fomlšiuo- 
' taą kambarys. , Kaą, turit gerą, 
kdriibarj, malonėkit pranešti laišku 
šekatnu adresu: J. i M.,' 46 Ten Eyck 
St.j Brooklyn, N. Y. . r . f(245-247)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA mažas Lunch Room 

arba reikalingas partneris, kad ir 
moteris. Atsišaukit tuojaus po No. 
1959 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
PARSIDUODA ice cream, stationery 

ir kendžių Storas, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3057. (244-249)

Lyros Vyrų Choro Dainos ir 
Drg. Hathaway Prakalba

Seno Vinco Prakalbos 
New Yorke Tel., Stagg 7057

Telephone, Stagg lilt

LORIMER RESTAURANTLietuviu Valgykla
VISOKIU RŪSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE;
STOGDENGIS ;

Metalu Iš muš ame Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens. . /
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Drg. Mizaros Prakalba

Lietuviškai kalbėjo drg. R. 
Mizara. Jo prakalba apėmė 
visus svarbiausius dabartinius 
darbininkų reikalus, ypač be
darbės klausimą ir kovą už 
bedarbių apdraudos pensijas, 
šalies valdžia bilionais dolerių 
pila pinigus karo tikslams. 
Vien New Yorko miesto vąldy- 
ba skiriasi virs 600 milionų do
lerių grafteriškiems politikie
riams, teismams prieš darbi
ninkus ir policijai. Bedarbių 
yra virš 8 milionų šalyje; vien 
New Yorko mieste jų randasi 
800,000; šimtai tūkstančių jų 
badauja; negalinti užsimokėti 
už kambarius yra tūkstančiais 
mėtomi į gatves. Bet parem
ti bedarbiams kapitalistinė vy
riausybė neištenką nei dolerip. 
Su Hooverio valdžia ir kapita
listais išvien prieš bedarbių 
apdraudos pensijos reikalavi
mą stoja ir Amerikos Darbo 
Federacijos vadai, kurie laike 
savo suvažiavimo Bostone pa
tys užtraukė policiją ant 4,000 
bedarbių demonstr a cijos. 
Klausime palengvinimo bedar
biams ir dirbantiesiems nėra 
jokio tikro skirtumo tarp repu- 
blikonų, demokratų ir “Socia
listų” partijų. Tik “socialis
tai,” kaip smulkesnės buržua
zijos atstovai, įsitrynę tarp 
darbininkų, turi darbininkiš
kais žodžiais juos mulkinti. 
Ką daro Anglijos “socialistų” 
valdžia, žudydama ir dešim
timis tūkstančių kalindama 
Indijos revoliucionierius, ma
žindama bedarbiams pensijas 
ir padėdama kapitalistams įve
dinėti skubinimą darbuose ir 
kapoti uždarbius, tai gali bū
ti paliudijimas ir Amerikos 
“socialistams.” Ką Vokietijos 
socialdemokratai yra padarę 
savo kruvinuose ’ žygiuose 
prieš kovojančius darbo žmo
nes, sulig to galima spręsti ir 
apie Amerikos(’“socialistų“ in
tencijas, kurias jie tikrumoje 
jau parodė ir šioje šalyje 
(pav., Milwaukeej, Wis., kur 
miesto valdyba yra “socialis
tų” rankose). ' ■ • ' '

Rinkimų kampanijose dabar 
demokratai ir republikonai 
vieni kitus kaltina kaip graf- 
terius ir būk tai pešasi del 
blaivybės įstatymo pakeitimo 
bei palaikymo. į Bet jie visi 
yra kyšių grobikai, graftęriai, 
žmonių sudėtų pinigų plėšikai. 
Kuomet New Yorke aikštėn iš
kilo visas katalogas demokra
tinių vagių teisėjų ir komisio- 
nierių, tai Washingtone Hoo
verio republikonų valdžia pra- 
šmugeliavo 60 bilionų dolerių 
vertės žibalo (aliejaus) šalti
nius Colorado valstijoj, fakti- 
nai uždyką pervesdama juos 
Rockefellerio ir Sinclairio 
kompanijoms. Bet visi tie 
valdiški žulikai ir teisėjai pa
rodo aštrų stropumą prieš 
streikuojančius darbininkus ir 
dempnstruojąnčius bedarbius. 
Tokie teisdariai pasiuntė kę- 
lėjiman drg. .Fostefį,r Mihorą,

Drg. Mizarai užbaigus, skar
džiai sudainavo keturias dar
bininkiškas dainas Lyros vyrų 
choras, vadovybėje drg. Reti- 
kevičiūtės. Po to sekė prakal
ba drg. Hathaway, Daily 
Workerio redaktoriaus.

Visi gėrėjosi įjo iškalbumu 
ir puikiu nušvietimu dabarti
nio krizio. Drg. Hathaway, be 
kitko, nurodė, jog kapitalisti
nėje tvarkoje bedarbė yra ne
panaikinama; o dabartiniame, 
paskutiniame kapitalizmo laip
snyje jinai ei$ vis didyn. Su 
tuom sykiu eina ir uždarbių 
kapojimai dirbantiesiems.Pav., 
vieną pirmešnį mėnesį uždar
biai buvo nukirsti 63-juose fa
brikuose, o sekantį mėnesį— 
jau 117-koje. Kad pati bedar
bė negalimą dabartinėj ė -tvar
koje panaikinti, tą mato ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
biurokratais Bet ■ jie monija 
žmones, būk kapitalistai galės 
taip sutrumpinti darbo valan
das, kad žymiai palengvės be
darbė. Tuo pačiu laiku jie 
padeda fabrikantams ilginti 
darbo dieną bei savaitę. Kai 
del bedarbės, tai jie skiria 
komisijas dar tik “ištyrimui.” 
Kada tos komisijos po metų 
laiko prirengs savo raportus, 
tai milionai bedarbių galės 
būt jau badu išmirę. Bet ne 
tas federaciniams vadams 
žvarbu; jie rūpinasi tiktai ap
saugoti kapitalistų kišenių nuo 
mokėjimo į bedarbių pensijos 
fondus.

“Socialistai” būk tai reika
lauja apdraudos bedarbiams; 
bet tie rėikalavimai šunuode- 
giaujanti ir savotiški. Taip 
antai, sulig jų programos, pa
tys darbininkai turėtų sumo
kėti didelę dalį į bedarbių 
pensijų fondą. Iš to fondo pa
skui būtų mokama 40 nuošim
čių paprastos to ar kito darbi
ninko algos, kaipo pensija. Jei
gu, sakysim, darbininkas už
dirbdavo $25 į savaitę, tai jis 
gautų po $10 pensijos savaitėj 
per pusę metų. Bet jau Šiais 
metais, rilio pereito rudens iki 
dabar, šimtai tūkstančių dar
bininkų nėra ttirėję jqkio darį- 
bd. Taigi jau pusę metiį jiė 
nebūtų gavę jokios paramos, 
sulig “socialistų” programos.

Kalbant apie kapitalistinių 
partijų “skirtumus,” , [drg. 
Hathaway nurodė pavyzdį)iš 
Detroito, Mich. Vienai tarny
bai miesto majoras buvo iš
rinktas ant republikonų tikie- 
to; kitai tarnybai kandidatavo 
ant demokratų tikieto; o tre
čiai—ant “socialistų” tikieto. 
Kada jis buvo užklaustas apie, 
principus, tai 1 riktelėjo : “Į 
peklą su principais! Vienin- 
tėlė svarba yra tame, kad bū
tum išrinktas.”

Kapitalistinės tvarkos “idė
ja” yra asmeniškas pralobi- 
mas, einant per galvas savo 
kaimynams ir lupant darbinįn- 
kus. Sulig7tos filosofijos, jei-, 
gu tave, išrinko į augŠtą vai-, 
džjos vietą ir tu prisiplėšei mi- 
lion.us dolerių, nežiūrint ko

spalio, 
Pradžia 

svetainėje 
tarpe E.

STEPHEN BREDES, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

Sekmadienį, 19 d. 
įvyksta prakalbos. 
1:30 vai. po pietų, 
2075 Clinton Ave. 
179th ir 180th Sts.

Visus lietuvius darbininkus 
kviečiame dalyvauti prakalbo
se. Kalbės visiems gerai žino
mas apysakų rašytojas ir dar
bininkiškos spaudos bendra
darbis, drg. Senas Vincas. 
Kad išgirdus prakalbas apie 
svarbius klausimus ir susipa
žinus su mūsų mylimu rašyto- 
jum,. kviečiame nesivėluoti, 
pribūti .laiku, mat, 5-tą vai. 
jisai turės kalbėti ja.u Mas
pethe. 'Todėl mūsų prakalbos 
prasidės punktualiai, paskirtu 
laiku.

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: Nuo 9 ryte iki 6 po pietų

REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:
65-02 Graųd Avė., Maspeth, L. I. 

Tel.: Juniper 6776

Tel., Juniper 6776J. WANNA, JR
( I ; U. •. .Komitetas.

* 4 t 3 »• i, t <

< i :

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

PAJIESKOJIMAI
i y

PAJIEŠKAU . ąąyo vyro Kazimiero 
Jušos, jš Lietuvos,, šyiekšnos pa

rapijos, Pocių sodžiaus,’ Kauno gu
bernijos. Jau 12 metų, kaip nema
čiau jo. Prašau jo paties atsišauk
ti arba jei kas apie jį praneš, tam 
būsiu dėkinga. Bessies Jušas, 161 
Maujer St., Brooklyn, N. Y.

(246-248)
PAJJEŠKAU . savo sesers vaikų — 
Simono ir Vinco Pėsnikų, iš Lietu
vos, Suvalkų 'gub., Gižų parapijos. 
Taipgi norėčiau žinoti ir apie Praną 
Slomiškj. Prašau atsišaukti sekan
čiu antrašu: ' Simonas šlaminskis, 
119 Woodlawn Ave., Jersey City, N. 
J. (246-247)

Lietuvys Laisniuotas Elektros 
Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street* » « > » 

Maspeth, N. Y.
, < ■ ■ | ( ■

Telephone, Greenpoint 2320J. GARŠVA
GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsajndo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
. BROOKLYN, N. Y.

Nainy Maliavotojai ir Dailydes
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus ir lauko. Taipgi padarome visokį dai
lydes (karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės į bi kurį:

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET

Brooklyn, N. Y. ‘
• ! f Arba Tdlefonuokite:

■’ •! , < i f K I Ll •___ ■ J ; • >

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Applegate 6648

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Aoe.f Brooklyn

Tel. Greennoint 9 7A’?/
(iiTiaitaKt Stiidtui Pri oklu),- Auikit i‘t t s,hk, imi

i

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet Jau senai matėmės!. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
gniai priimti.

J. ir O. VAIGINIS
214 Perry Ave., Maspeth, N., Y.

Nufotografuoja Ir 
numaliavoja vijo
ki u a pa veikalui 
Įvairiomis s pal
vomis. Atnaujina 
lenui ir krajavui 
Ir i u d* r o iu 
įmerikohlikaii.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450

Kreipkite i i i u • 
adresui

JONAS STOKES
171 Bridge SU C. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

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

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas < at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai-

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y. ’ 

Phone, Stagg 5043

viduriai užkietėję:
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu-

65csiems. Kaina . . . . 60c, per paštą

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

7

t

KUNDROTO APTIEKA /
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas ? ‘

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės -.Tel., Greenpoint 2017-2360-3514 ;

Iškirpkit Šj skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

(Leyandauskas)

Tel., 0783 Stagg

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y
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