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KRISLAI
Mainieriai, Neduokite 

Save Apgaut.
Eikite su Komunistų Par

tija.
Kitos Proletarinės Parti

jos Nėra.
Stokite į Jos Eiles.
Geriausias Atsakymas

Priešams.
Rašo Komunistas -

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

(

Vienas draugas iš Wilkes- 
Barre apielinkės praneša mums, 
kad tenai tūlas Vilkelis smar
kiai platina Butkaus šlamštą ir 
agituoja mainierius prieš Ko- 

✓ munistų Partiją. Sako, kad 
vieną kitą mainierį jis jau su
vedžiojo.

Vilkelis jau senai yra komu- 
# nistinio judėjimo priešas. Jis 

jau senai darė pianus su Det
roito Masių išleisti savo laik
raštį kovai prieš Komunistų 
Partiją ir prieš mūsų dienraš
čius “Laisvę” ir “Vilnį”. Savo 
laiške į Detroitą spalių 29 d., 
1930 m., jis niekino partiją, 
buk joje sėdi “diktatoriai,” 
“biurokratai” ir tt. Jis rašė, 
kad kovai prieš komunistų va
dovybę “kitokio išėjimo nėra, 
kaip tik išleist speciali buletiną 
ir nurodyt ten jų žalingus dar-

Toliau 
jau ■ 
po- 
bū- 
jau

bus darbininkų klasei. 
jis sako: “Mes su Masių 
tuo klausimu apsimainėme 
ra laiškų. Jis sutinka, 

■ tų išleistas buletinas ir 
be didelių ceremonijų 
mes prie to darbo. .. 
savęs meldžiu draugo, 
jūs prisidėtumėte prie 
bo... Aš...
gerų faktiškų raštų. Taipgi 
prižadu ir finansiškai prisidėti. 
Aukausiu buletino išleidimui 
ne mažiau kaip $10.00.” Pa- 
galiaus, girdi, “mums nėra ko 
bijotis,” nes “mes nieko nepra
laimėsime, nes nieko neturime.”

kad
mes 
rengia-

Aš nuo 
kad ir 
to dar-

i.

100,000 ATEIVIU BUSIĄ DEPORTUOJAMA; PROTESTUOKITE KOVO 28 D
Jauna Bedarbė Motina 
Bandė Nusižudyt

NEW YORK.—Lily Scha- 
eterienė, 21 metu amžiaus 
dviejų kūdikių motina, ne- 
bepakęsdama bado, bandė 
nusižudyti gazu. Tapo už
tikta vos gyva ir išgelbėta.

Bedarbis Hober nusižudė, 
nes bado nepakentė. Bedar
bis Dimucelli, 45 metų am
žiaus, ir 19 metų jaunuolis 
Miller bandė nusižudyti.

Bostone Susirinkimas
Prieš Deportavimus

Kovo 2S d., 8 vai. vakare, 
Bostone rengiamas masinis

. apsiimu irgi duot susirinkimas protestui prieš
deportavimus. Susirinki
mas įvyks Butler Hall, Ma
sonic Temple, 1095 Tremont 
St. Kalbės Lawrence strei
ko vadai Pat Devine ir 
Edith Berkman, ir kiti.

So. Bostono lietuviai dar
bininkai yra 
skaitlingiausiai 
šiame svarbiame

raginami 
dalyvauti 
masiniam

Vadinasi, griaut viską, nes 
jie “nieko neturi pralaimėti.” 
Matote, jau tuomet Vilkelis ir 
jam panašūs elementai ardymo .susirinldme prieš persekio- 
darbą varė pirmyn. Jau tuo-ljinqą ateivių.
met jiems nebepatiko “Laisvė” 
ir “Vilnis” ir jie planavo iš
leisti savo laikraštį,, kurio pa-
gelba galėtų šmeižti komunisti-; KALTAS TĖVAS, KURIS 

Gi pats J. Vilke- KERŠIJO Už DUKTERS |nį judėjimą. <
lis jau labai nuo senų laikų ne
priklauso Komunistų Partijai. 
Du metai atgal jis sutiko įstoti į 
į partiją tik ta išlyga, (tą man Į 
pačiam sakė), jeigu gaus dar- j 
bą “Vilnyje.” Bet Chicagos i 
draugai tuomet pasakė, kad to- baudė 5 metams kalėti A. B. 
kio elemento jiems prie dien-, Johnsoną. Jis buvo kalti- 
raščio nereikia. ! namas užmušime Adamso,

Tai šitas dabar Vilkelis sten-? 22 metu amžiaus. Johnson 
giasi sudemoralizuoti revoliuą- iteisme ' pasisakė, 
nj judėjimą tarpe mainierių Į - - -- -
Wilkes-Barre apielinkėje.

MIRTĮ.

BEAUMONT, Texas. — 
Prisiekusiųjų posėdininkų 
teismas rado kaltu ir nu-

A

DEPORTAVIMAS ATEIVIŲ, s LINČIAVI
MAS JUODVEIDŽIU DIDĖJA KASDIEN;

DEMONSTRACIJOS KOVO 28 D.
Iš miestelio Inverness,'tavimus turi didžiausios 

Mississippi, pranešama, kad svarbos. Valdžia paskelbė, 
ten pereitą pirmadienį tapo | kad ji pasiryžus sumedžioti 
nulinčiuotas dar 
juodveidis darbininkas — 
Steve Wiley. Jis rastas pa
kartas ant geležinkelio stul
po. Wiley buvo kaltinamas 
protestavime prieš baltą 
knygvedį, kuris vienoj 
krautuvėj bjauriai apgaudi
nėjo juodveidžius. Tik už Į

Juodoji Davatka Nukapojo 
Algas Ligoninės Slaugėms

ANGLIJOS SOCIALISTU VALDŽIA INDIJOJ 
PASKERDĖ 50 IR SUŽEIDĖ DAUGIAU 

KAIP DU ŠIMTU INDUSU
PUEBLO, Col.— čionai 

katalikiškoj St. Mary ligo-į 
ninėj pastatė viršininkei 
naują juodą davatką, ištiki
mą klebonams. Ši tuojaus 
įvedė paskubos .sistemą —! 
vietoj 4 slaugiu ant vieno 

Be 
slau

gėms algas, o jos turi dirbti 
12 iki 14 valandų į

vienas i ir išdeportuoti 100,000 atei- augsto, paliko tik d1 
Ir kasdien dmmrtuo- to, tuojaus nukirtovi U.

jama šimtais.
Tam kelią pastos tiktai n}10 

masinis ateivių ir ameriko- dieną.

Didžiausias Pasipiktinimas Gandhi Išdavyste Visoj Indijoj; 
Jaunas Darbininkas Kirto Lazda Pardavikui į Galvą; Liau
dis Nedovanos Anglijos Imperialistams už Pakorimą Trijų 
Sukilimo Vadą

nu darbininkų veikimas. 
Tam tikslui ruošiamos de
monstracijos kovo 28 d., ku-

„ „ riose turėtų dalyvauti Riek
tai balti chuliganai nulin- Į vienas lietuvis darbininkas 
čiavo ta darbininką.

Mieste Wynne, Ark., du 
darbininkai juodveidžiai sė
di kalėjime ir bile dieną ga
li būti nulinčiuoti. Dar taip 
nesenai bosų agentai bandė 
nulinčiuoti draugus Coder 
ir Hurst.

Akivaizdoj šito teroro 
prieš darbininkus, masines 
demonstracijos kovo 28 d. 
prieš linčiavimus ir depor-

ir darbininkė.
Brooklyne demonstracija 

įvyks šeštadienį (kovo 28), 
1:30 valandą po pietų, ties 
Boro Hall (Fulton ir Court 
sts. kampas). Bus visa eilė 
kalbėtojų ir bus priimta re
zoliucija prieš linčiavimus 
ir deportavimus. Brookly- 
no lietuvei darbininkai da
lyvaukite visi šioje demon
stracijoje.

TŪKSTANČIAI MAINIERIŲ EINA Į 
STREIKĄ WILKES-BARRE APIELIN

KEJE; SUKILIMAS PRIEŠ LEWISA
WILKES-BARRE, Pa.— 

Ir vėl Glen Alden Coal kom
panijos mainieriai pradeda 
visuotiną kovą prieš algų 
kapojimą. Jau nuo pereito 
šeštadienio prasidėjo išeidi- 
nėjimas į streiką. Kiek iš- 
tikrųjų jau streikuoja, ra
porto pilno nėra. B'et spė
jama, kad nemažiau kaip 
4,000 mainierių jau stojo į 
kovą. Labai svarbu, kad 
'šitas streikas eina stačiai 
.prieš patvarkymus ir įsaky-

kompanijos kasyklas. Du 
draugai tapo suareštuoti ir 
nubausti po $25 už dalinimą 
lapelių.

pranešimai

IS LIETUVOS

, kad jis 
Adamsą užmušė, idant at- 

i keršijus už mirtį savo duk- 
„.............. _ . Iters. Jis sakė, kad jis gir-
Mainieriai eis su Komunistų j dgj j Adams didžiave-

ja suirutę ir nori suskaldyti į SIS, kad JIS SU JO dukteria _____ j____ _ ....
mūsų judėjimą. K. P. yra vie- į Elzbieta* turi rysius. Kiek mus reakcinės senosios uni-

____  Tos unijos lo- 
kad; kalai laiko susirinkimus ir >

i. Vadai nebe-k

umoų juucjiiua. ii. x • j i ci vac- i IIlUo .ICdiXLUU,

natinė proletarinė partija, ku-1 vėliau Elzbieta rasta negy- 'jos mašinos.
z.-.-j.------ i._ i.„ Johnson manė, J 1

ls ją nužudė, ir todelieįna į streiką. T
• Valiau'gaiį sulaikyti besiplečiančio 

paaiškėjo, kad Elzbieta kovos gaisro. • 
ti nusižudė, būdama Adam-! -- - - -- - - ---
so suvedžiota.

ri šiandien veda didžiausias ko- Į va. 
vas Amerikos darbininkii kla- Adam 
s6s- . jis Adamsa nušovė.

Kas šiandien organizuoja ir -• * - — ’
mobilizuoja bedarbius? Kas 
šiandien vadovauja kovai prieš 
algij kapojimus? Kas šiandien 
deda visas pastangas suorgani
zuoti mainierius į revoliucinę 
uniją, idant jie galėtij kovoti 
prieš anglies baronus? Kas 
šiandien organizuoja revoliuci
nes unijas Amerikoj abelnai? 
Kas šiandien veda darbininkus 
kovon prieš ateivivaržymą? 
Kas škmdien vedą kampaniją 
už gynimą Sovietų Sąjungos?

Atsakymas vienas: Amerikos 
Komunistų Partija. Po šitos 
partijos vėliava susiglaudę dar
bininkai maršuos pirmyn prieš 
kapitalistus.

Darbininkai ir Valstiečiai 
Remia Politinius 

Kalinius

i Naeionalė Mainierių Uni- 
Ija. išleido lapelius, šaukian
čius mainierius plėsti strei
ką po visas Glen Alden Coal

rodo, kad šie lokalai nutarė ikįs# 
.streikuoti: Buttonwood
Colliery, Lance No. 11, 
Maxwell No. 20, Bliss, 
Nothingam ir Avondale.

Visų Glen Alden Coal 
kompanijos kasyklų Skun
dų Komitetai organizuoja 
Bendrą Skundų Komitetą, 
kuris laikė susirinkimą ir 
nutarė vesti į streiką visas 

,’šio.s kompanijos kasyklas.
Lietuvių mainierių parei

ga visais būdais remti šį 
streiką. Tai pirmi dideli 
mainierių mūšiai prieš algų 
kapojimą ir prieš paskubos 
sistema, v

■jji ■>.». jatusm oiuutnarrr

NAUMIESTIS.— Darbi
ninkai ir valstiečiai, sužino
ję iš Raudonosios Pagelbos 
atsišaukimų, kad Lietuvos 
fašistai politinius kalinius 
10 dienų badu marino, su
ruošė politinių kalinių nau
dai rinkliavą. Viso surink
ta politinių kai. naudai: pi
nigais 28 lt. 20c., 24 kilogra
mai lašinių, 11 kilogr. pyra
go, 3 kil. dešros, 5 svarai 
cukraus, 2 kil. tabako, 2 pa
keliai tabako, 170 papirosų, 
2 dėžutės dektukų, 9 apelsi
nai, 1 kilogr. pyragaičių. 
Taip Naumiesčio darbinin
kai ir valstiečiai reaguoja į

Kaip gi atsakyt tiems oportu
nistams, kurie dabar nori i 
griauti mūsų judėjimą iš vi- 
daus? Geriausias bus atsaky
mas, jeigu klasiniai sąmoningi 
lietuviai darbininkai stos į Ko- 

. munistų Partiją. Sudrūtinki- 
mūsų judėjime partijines 

sįK&as! Sudarykime visur tvir
tas ąomuniątų frakcijas! Tuo
met prūsų judėjimas sustiprės. 
Tuomet oportunizmą mes sėk
mingai iššluosime iš mūsų re- politinių kalinių kovą prieš

4 voliucinio judėjimo. kruvinųjų fašistų terorą.

Grafteriai Grafterius 250,000 Bedarbių •. 
Tyrinės per Du Meta ; ■
NEW YORK.— šio did- į 

miesčio spauda pilna skan
dalingų straipsnių apie ty
rinėjimą miesto valdžios. 
Mat, įvelta grafto suėsta 
Tammany Hall demokratų 

i partija. Valstijos legislatū- 
ra nutarė “ištirti” visą val
džią. Majoras Walkeris 
kaltinamas už viešpatau
jantį mieste graftą.

Bet tuojaus skelbiama, 
kad tyrinėjimas imsiąs ma
žiausia du metu laiko. Var
nas varnui į akį nekirs. 
Grafteriai grafterius tyri
nės taip, kad visi bus nu
plauti.

’.Jį

PHILADELPHIA, Pa. — 
Jungtinių Valstijų komer
cijos sekretoriaus Lamont 
raportas parodo, kad šiame 
mieste yra 250,000 bedar
bių. čionai neįskaitoma 
tie, kurie tik dalį laiko dir
ba.

(Baisus ir Liūdnas Likimas 
Vargdienės Tarnaitės
Fašistinis “Lietuvos Ai

das” paduoda — labai, žino
ma, nupališuotai, sekamą 
atsitikimą su viena varg-Į 
diene tarnaite:

Viename Kauno namu rū
sy gyvena neturtinga 64 
metų senutė 
nė. Pernai
29 d. apsigyveno pas ją 25 
metų amžiaus mergina — 
Gorskaitė Emilija. Taip 
pat i neturtinga — tarnaitė 
be ‘vietos. Atvyko sveika, 
° pagyvenus kelias dienas, 
susirgo: mergytė gimė... 
motina; nuolat sirgdama, 
dar mėnesį laiko ‘ gyveno 
drauge ir pati maitino. Ta
da vieną dieną išėjo jinai ir 
nebegrįžo daugiau... Varg
šei senutei prie viso savo 
vargo prisidėjo dar moti
nos paliktas svetimas kūdi- 
__  Kas bebuvo pradėti?... 
Kiek palaukus, nunešė kū
dikį į policijos nuovadą.

Policija kurį laiką veltui 
jieškojo dingusios motinos. 
Tik lapkričio mėn. 20 d. E. 
Gorskaitė kažko užsuko į 
vieną Kauno policijos nuo
vadą ir vienas policininkas 
ten atsitiktinai ją pažino.

Sunkios dienos buvusios 
E. Gorskaitei, ir savo kūdi
kį pas Pakošauskienę pali
kus. Buvusi gavus tarnai
tės vietą pas vieną advoka
tą Kaune. Padirbėjusi ta
čiau porą dienų, susirgus ir 
—po savaitės vėl atsidūrusi 
be nieko gatvėje. Tada ėju
si nusižudyti... Pakeliui gat
vėje šūtikusi pažįstamą ki
tą tarnaitę, kuri jai nuro-' 
džiuš tarnaitės vietą Butri
monyse pas daktarą. Todėl 
nesižudžius ir tą vietą tik
rai gavus. Tačiau—po po
ros darbo dienų vėl susir-

Pakošauskie- 
rugsėjo men.

3,000 Šūvių j Minuty
/ Amerikos valdžia k išrado 

naują būdą apginklavimui 
karinių orlaivių. Keturios 
kanuolės įdedamos į orlaivį, 
kurios galės padaryti 3,000 
šūvių į minutę! Tai dar 
negirdėtas smarkumas.

KARACHI, Indija.—Ang
lijos socialistinė MacDonal- 
do valdžia didžiausiu žvė
riškumu puola ir žudo Indi
jos varguolius. Mieste Ca- 
wunpore paskersta 50 indu- 
su ir sužeista 200. Valdžios 
kariuomenė be jokios ato
dairos šaudė į beginklę mi
nią. Puolimas padarytas

Gandhi pribuvo į miestą 
Karachi. Bet bijojo pačia
me mieste išlipti iš trauki
nio, tai išlipo už 12 mylių 
už miesto. Bet patyrė žmo
nės apie šituos išdaviko žy
gius ir didelė minia pribuvo 
toj stoty j. Vienas jaunuo
lis pribėgo ir kirto pardavi
kui lazda, ant kurios buvo

visų pirma ant darbininkų, iškabinta vėliava. Gandhi 
kurie paskelbė visuotiną gė- ’ J - _ --

I dūlio streiką, kad išreiškus įtužusios minios. Paciąme 
savo protestą prieš pakori- mieste susidarė dar neina
ma liaudies sukilimo vadų. įtyta demonstracija.

džiausiu balsu šaukė:

vos tapo išgelbėtas iš rankų

Pranešama, kad pana-

demonstracija. Di-
_____ : “Ša

lin Gandhi! Gandhi nebėra 
! Jis pardavė 

mus! Mes eisime keliu
šūs gėdulio streikai įvyko mQSU vadasr

2 D /■» m/, L. rs «v * «« 1 '

mus! ____
Ten irgi įvyko susi- įbagat Singh!” (Singh bu- 

kirtimų, bet nesakoma apie vo pakartas> kaipo ^sukili-

miestuose Bombay ir Cal
cutta.

aukas.
Svarbu tas, kad šitas nau

jas sukilimas Indijos liau
dies eina ne tik prieš Ang
lijos imperialistus, bet ir 
prieš par daviką Gandhį, ku
rį nupirko MacDonaldas.

mo vadas).
Pardaviko Gandhi pa

grindas slysta iš po kojų. 
Laukiama skilimo pačiame 
nacionalistų kongrese, ku
ris pradės sesijas šiomis 
dienomis.

Sov. Sąjungoj Laukiama'Lenkija Laižosi prie 
Didelio Javp Derliaus Sovietu Sąj. Prekybos
MASKVA.— Pavasarinių 

javų sėjimas jau prasidėjo 
šiaurinėj daly .Kaukazo ir 
pietinėj * dalyj Ukrainos. 
Darbas pradėta su didžiau
siu entuziazmu. Rudens

VARŠAVA.— Čionai su
sidarė pramonininkų dele
gacija su pirminink. Wierz- 
bicki, kuri trauks į Sovietų 
Sąjungą biznio reikalais. 
Matyt, delegacija vyksta su 

posėliai apėmė 100,000,000 valdžios pritarimu. Ji skel- 
akrų plotą. Dar niekados bia, kad jos tikslas būsiąs 
pirmiau tiek nebuvo apsė- užmegsti tinkamesnius ir 
ta. idraugiškesnius prekybos

Prisirengimas prie pava-Į ryšius tarpe Lenkijos ir So- 
sario darbo laukuose eina vietų Sąjungos, 
smarkiausia visoj sąjungoj. __________
Viso šiandien yra 10,000,-■

|Masinėmis Spėkomis
40 nuoš. visų ūkių. Paskelb-1 l ainIndžinnlrš 
ta, kad 85 nuošimčiai trak- j 
torių pilnai pataisyta ir pri-:  
ruošta pavasario darbui.

Laužys Indžionkšiną

15 Išmetė iš Šluby
AKRON.-Miesto klerkas 

paskelbė, kad šiame mie-

NEW YORK. — Jerry 
Dress šapos bosai išėmė in
džionkšiną prieš streikuo

jančius sukniasiuvius. Ada
tos Amatų Darbininkų In
dustrinė Unija ir Darbo

ste per vieną dieną pereitą Unijų Vienybės Lyga mobi- 
gus ir vėl atsidūrus gatvė-' savaitę šerifai išmetė lau- 
je... 1 Šį kartą grįžusi į kan iš stublJ 
Kauną ir užėjusi ten polici- šeimynų.
jos nuovadom kasdien išpuola po 8 šeimy-

Vasario mėn. 27 d. Kau-|nas> išmestas laukan.

15 bedarbių 
Abelnai imant,

no I nuov. taikos teisėjui E. 
Gorskaitė taip pat teisinosi, 
esą, tik iš didžiausios bėdos 
taip palikusi pas tą senutę 
savo kūdikį. Vis del to tei
sėjas ją nubaudė 50 litų pi- 
nig. bauda arba 4 parom 
arešto.

Tas parodo, kokiose bai
siose sąlygose gyvena ir

vargsta Lietuvos darbinin
kės tarnaitės. * Ypatingai 
žūsta tos, kurioms pasitai
ko nelaimė meilėje, arba ku
rios neturi tvirtos sveika
tos. Buržujai ir valdinin
kai pasigailėjimo joms ne
rodo. Sutrempia jas kojo
mis ir nuspiria į šalį.

lizuoja visus darbininkus 
masinėmis spėkomis sudau
žyti šitą indžionkšiną. Ma
sinis pikietas įvyks šiandien 
(kovo 27), 5 vai. vakare. 
Dirbtuve randasi po num. 
500 Seventh Ave., New 
York City. Visi darbinin
kai šaukiami eiti ant pikie- 
to ir padėt sukniasiuviams 
sutriuškinti indžionkšiną, 
kuris paskui bus naudoja
mas prieš kitus darbinin
kus, jeigu jo darbininkai 
dabar nesudaužys.
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33 Nuošimčiai Nukirsti ir Dar ne Galas!
Trisdešimt trimią nuošimčiais apskritai liko nukapota 

darbininkams uždarbiai Amerikoje nuo dabartinio kri
zio pradžios iki šiol. Bet fabrikantai ir kiti darbininkų 
samdytojai vis dar toliau, kerta darbo-mokesnį. , .

Jungt. Valst. Plieno Korporacija,-galingiausias pasau
lio trustas, planuoja po kelių savaičių ;dar kartą skelt 
uždarbį savo vergams. Apie šį naują plieno karalių pa
siryžimą rašydamas, “Annalist,” stambaus kapitalo or
ganas, sako, kad tai yra “įdomi galimybė.”

Pusė Plieno Korporacijos darbininkų per visą eilę mė
nesių tegavo dirbti tiktai, po trejetą ;dieiių šąvįitėj,, pa-; 
sikeisdami su kitais, ir vos bepajėgė prasimaitinti. Bet 
godūs jų samdytojai yra. pasiryžę nujskelt jiems ir tas 
pačias mizernas įplaukas. Bosai, mat, apsižiūrėjo, kad 
jų biznis ir viršpelniai per krizį mažęj’a.. .Nors dirban
tieji jų įmonėse darbininkai yra išnaudojami labiau, ne
gu bet kada pirmiau, tačiaus plieno pramonė teina tiktai 
50 nuošimčių. Plieno pardavimai namie ir užsieniuose 
yra sumažėję. To sėkmėj 1930 metais Jungtinių Valsti
jų Plieno Korporacijos pelnų perviršis buvo tiktai $18,- 
800,000, palyginant su $180,000,000 perviršinių pelnų, ku
riuos korporacija pasikuopė 1929 metais.

O vis dėlto korporacija dar tebeskęsta aukse, išspaus- 
\tame iš savo darbininkų prakaitinio darbo. Apart išmo
kėtų savo dalininkams reguliarių pelnų, ji ir per pasku
tinius dvyliką mėnesių gavo aštuoniolika suvirš milionų 
dolerių viršpelnių. Visa gi suma jos turimų, dar neišmo
kėtų viršpelnių siekia $472,000,000. Bet plieno pramo
nės pelnagrobiams vis dar negana, ir jie rengiasi daryt 
naują ataką ant savo darbininkų, ant jų žmonų ir vaikų 
duonos kąsnelio.

Tai yra naujas žiaurus grobuonių užsimojimas; bet 
su juom greta eina ir purvina jų veidmainystė. Jie skel
bia, kad tas žingsnis išeisiąs “pačių darbininkų naudai,” 
prisidęsiąs prie gerovės sugrąžinimo. Taip vapalioja 
Myronas C. Taylor, Plieno Korporacijos finansų komite
to pirmininkas, brošiūroje, kurią išleido Prezidento Hoo
verio Nepaprastoji Komisija Darbų Suradimui. Tuom 
šis Plieno Korporacijos šulas tik patvirtina, kad ir pati 
Hooverio Komisija stengiasi atgaivinti “gerovę” pęy vi
suotiną uždarbių kapojimą darbininkams.

Bet paskutinių metų patyrimais rodo, jog darbo mo
kesnio kapojimas dar nereiškia, darbų daugėjimą: šiame 
križyje lygiagrečiai eina ir uždarbių kapojimas Ir vis di
desnio darbininkų skaičiaus mėtymas iš darbaviečių į 
gatvę. Ir Hooverinė Darbų Suradimo Komisija kaip tik 
yra kapitalistų įnagis uždarbiams kapoti, o ne bedarbių 
ir dirbančiųjų būklei palengvinti

A. P. L A. ŽINIOS
Delei Poniškaičio ir J. Urmono Straipsnių Centro 

Valdybos Klausimu
Susimaišo Atsakydami į J. Miliausko Iškeltus Faktus 

Apie Nešvarią Agitaciją.

“Laisvės” No. 284 (1930 
m.) tilpo drg. J. Miliausko, 
ApLA. centro sekretoriaus, 
straipsnis APLA. centro 
valdybos kandidatų klausi
me.

“Laisvės” No. 45 (šių me
tų) tilpo straipsnis po ant- 
galviii “Atsakymas drg. J. 
Miliauskui.” tuo straip
sniu, padėta parašas: “J. 
Poniškaitis, A. P. L. A. 37 
kp. narys.” Tą straipsnį 
perskaitęs, drg. J. Miliaus
kas parašė į tai atsakymą, 
kuris tilpo “Laisvės” No. 
61 po > antgalviu “Pagelba 
Nešvarios Agitacijos No
ri Patekti A.P.L.A. Centro 
Valdybom” Ir jame drg. J. 
Miliauskas sako:

aš supratau, kad minėtą pa
gyrų straipsnį negalėjo ra
šyti draugas J. Poniškaitis. 
Jį galėjo atlikti tik pats pa
gyrų kandadatas. Kovo 2 d. 
parašau laišką drg. J. Poniš- 
kaičiui, užklausdamas jo, 
kaip išlikrųjų buvo su minė
tu straipsniu, tai kovo 7 d. 
gaunu laišką nuo drg. J. Po
niškaičio, kuriame jis rašo 
sekančiai:—

“Gerbiamas drauge, gavau 
laišką nuo jūs, kuriame ra
šote, kad mano vardu straip
snis rašytas; to ^iš ųepaįėmi- 
jau ir nesuradau!tjo hpmerjb. 
Sakote, tepą! daug rį^yta, aš 
jokių strąipspių i ‘nešu rdšęp 

l ir nemuki} ;hakyt,' baį įik įpįei’ 
, save išfrįdkąul JprAugišk 1 
j: Poiiiskditiš; Castle St 
non, Pa., P. O. JjOX;^67'.”

čių, tai Poniškaitis, kaip 
kad jo nevykęs aiškinimas 
pąrodo, visai “pamiršo,” 
kad rašęs bile kokį straips
nį į “Laisvę,” ir vėliaus Mi
liauskui atsakė, kad “jokių 
straipsnių nesu rašęs.” štai 
kaip jis toliaus; aiškinasi:

iš

I 
mašinėle yra parašyta 5 jo 

i vardas. iTas straipsnis pa
rašytas ta pačia rašomaja 
mašinėle, kaip ir J. Urmo
no atsakymas į J. Miliausko 
straipsni.

Tai parodo, kad Poniškai
čio vardu tilpęs straipsnis 
buvo ne jo rašytas ir dar be 
jo žinios, nes jeigu jis būtų 
apie tai žinojęs, tai nebūtų 
atsakęs Miliauskui: “aš jo
kių straipsnių nesu rašęs.” 
Tik vėliaus, matomai J. Ur
mono prikalbintas, padarė 
pareiškimą. Kadangi paly
ginus pasirodė, kad abu tie 
straipsniai rašyti ta pačia 
^mašinėle, tai klausimas be
rods aiškus, kas rašė Poni
škaičio straipsni.

Taigi drg. J. 1 Miliausko 
padaryta del straipsnio pa
staba turi pagrindo. J Ur
monas, kaip paaiški, pasi-1 
rinko ne kokius būdus išsi-;

Per lapelius, įjes dekretą

A. Bimba

Mūsų Kova su Oportunizmu: Kur Link 
Eina Opozicija?

Ąš buvau manęs, kad “Lai
svė” buvo tą laišką numetus 
į “gurbą” del kažin kokių 
priežasčių. Du menesiu 
laikytas straipsnis tilpo, bet
aš nemačiau to numerio. Da
bar Urmonas atvažiavo pas Į reklamuoti, 
mane apkalbėti apie tą strai-Į kuriuos platina jo rėmėjai, 
psnį ir. apie Miliausko straip- i’šaukiama, būk J. Gasiūnas, 
snį ir dabar jam diktuoju šį: kitas kandidatu 
laišką. Urmoniukas nėra vi
sai kaitąs to straipsnio rašy
me. Viskas yra jame teisin
ga ir aš už jį pilnai atsakau, j 
Gal jūs tėmijote, kad Miliau
skas nekritikuoja argumentų, 
bet tik “parašą.”

Nuo Asmenų Prie Principų' remtas žodžiais, gražiai skam- 
m ,. v _ v . _ , bančiomis frazėmis. Darbais

Tūli žmones uzsispyiė pada- jįe ejna prieš Komunistų Par- 
ryti mane “mucelninku”. Bet^ją. Mes tą patyrėm mūsų dar- 
nenoriu tos garbingos rolės. ijje Eidamas partijos bolševis- 
Keisti tie mūsų draugai lrjtine linija, Centro Biuras daro 
nedraugą!: rėk la, piskina: rjmtus žingsnius, kad mūsų 

Bimba, bimbiniai, Bimba,. Spaudą jr organizacijas įtrau- 
bimbmiai . Rašo d. Pruseika ;kus į Amerikos darbininkų 

Vilnyje^ (vasario 23 d.),'kĮasgs delnas kovas ir į Ko- 
gvoltu saukia Butkus savy munjstų Partijos vedamas 
‘ Pareiškime , turayoja Valai- kampanijas (kova už bedarbių 
utz Vie1^ .¥lcį?TS°-aS P^alpą ir apdraudą, prieš 

Keleivyj , Grigaitis ^^Jaujie-^aj.gymą ateivių, už revoliuci
nes darbo unijas ir t.t.), bet ■ 
tuojaus mūsų oportunistai su
kelia bataliją prieš Centrą ir 
prieš partiją, paleidžia paska- 
įūs, būk esą norima mūsų dien
raščius ir organizacijas nuban- 
krutuoti, sunaikinti, pražudy
ti. Chicago j e partija užveda 
rimtą kovą prieš baltojo šovi
nizmo manifestacijas, oportu
nistai paskelbia kaiją partijai ir 
jos žygius apšaukia “išpūsto
mis pasakomis apie baltąjį šo
vinizmą”, “pasiūlymais mėty
ti žmonės”, “rėksniškais mitin- 

, gaiš ir rezoliucijomis, kurių ne-
- . galima priimti” ir t.t. (d. Pr.

taip ejgdamasis. Juškas Centro Biurui, spalių 1,

nose”, Jankauskas “Darbe”. 
Visi vienu balsu suranda manę 
“kaltu” ir “pasmerkia”.^

Nieko nesakysiu čionai apie 
priešų užpuolimus, nes klasi
niai sąmoningiems darbinin
kams jų tikslai senai žinomi. 

!Bet man rodosi, kad d. Prusei- 
;ka, pirma negu išrašys Centro 
Biurui ir man “politinės mir- 

(o jis ištikrųjų 
manė, jog tai “politinės mir
ties dekretas” ir bus), turėjo 
rimtai pagalvoti: af galima 
komunistui pridėti savo balsą 
prie balso mūsų klasinių prie
šų ? Jis bent tiek turėjo su
prasti, jog

Tai taip Poniškaitis dabar 
savinasi tą straipsnį. Jis 
sako, kad pasirašė po i 
straipsniu. Tai netiesa. Po 
tuo straipsniu nėra Poniš
kaičio parašo, tik rašomaja kiau.

į APLA 
centro sekretor. vietą, ne
važiuosiąs į Pittsburgą gy
venti, jeigu bus išrinktas se
kretorium, būk “centras ga- jis nepasitarnauja darbininkų 1930b 
Ii būt1 perkeltas į Chicagą”, judėjimui nė per nago juody-;

5 Tai nedaro garbės !T/] j .
i ko pobūdžio užmetimus ir;oportunistai šaukia į Centro.

_ ----------- Eikime prie Princ1-į Biurą “darykite viską, kad d?'
esmes, j pinių, ----- ---------

Tuomet ir or-! kuriuos šiandien turime prieš uifkaį^sausTo* 10?1931). Pa
mušų judėjimą. Mūsų parei- gapaus partija išmeta. Strazdą, 
ga juos rimtai palukštent. ! kaipo oportunistą ir baltąjį šo- 

Onn'/ipiinc Frnkriiii . 1 vinista, d. Pruseika reikalauja, Opozicijos ri akcija Gentralinis Komitetas iš.
Komunistų Partijos Centra-' naujo tą klausimą svarstytų, 

linis Komitetas, mano supra- Partija padaro 
timu, pilnai teisingai apibudi

į no tą frakciją, kuriai šiandien , laikraščiu, partijos vadovybėje, 
'partijos viduje vadovauja d. ■ oportunistai puola partiją ir 
»Pruseika,; b už partijos sienų išėrininkų suvažiavimą, paskel-
—Butkus. Komitetas savo pa- 'bdami, kad partija “šturmavo” 
reiškime sako, kad tai yra anti suvažiavimą, kad partija tetu-

i frakcija, “at- rėjo vieną trečdalį suvažiavimo

Partija nutaria prašalinti iš 
Vilnies” redakcijos Strazdą,ir tt.

p ačiai organizaci j ai.
simė kandidatų tinkamumo išmelžtus.

u i© i viskas reikia rišti iš esmės,; pinių, svarbiausių klausimų, strazcĮas pasiliktų” (d. P. 
tuo|principiniai. T ' ' ’

ganizacijai būtų sveikiau ir
patiems APLA nariams aiš-i

*• -i • • v i* j V llllivb I vtlct JyvIJ Ub
Bet padėkime į šalį asmenis- ]<ajp0 va(ja dešiniojo sparno,

Mūsų narei- ga|jaus parįjja išmeta Strazdą,

žygius, kad
‘Laisvę” palikti komunistiniu

; gumo, Sako Daktaras
J h ); ! i į h i ‘ 1 •

; ; . > ' : ; ; • ; reiškime saK
lokio gi : pergoro ? auk- komunistinė frakcija/ “at- rėjo vieną trečdalį suvažiavimo 

; įėjimo ;ir “pergęrp”/mokini-! kreipta priešį Komunistų Par- dalyvių ir t.t. (d. Pr. straips- 
inosi* wdisiai wiid dib’ šito-J Kpriųnife Jątįernario- nis), ir grūmoja partijai, kad 
kie, kaip sako Dr. Sullivan: 
pas tuos jaunuolius išsivys
to liūdnas, vienui) 10 jaus
mas- šalinimasis nuo drau
gijinio veikimo su savo ben
drais “slapukiški” papro-v 
čiai, “dienos sapnai,” arba 
tušti svajojimai; toliau, jie 
pradeda vengti įvairių pa
reigų, bijosi pasirodyt prieš 
žmonos; perdaug paiso, ką 
apie juos kiti pamanys arba 
pasakys; skundžias viso
kiais nebūtais blogumais; 
dar toliaus pradeda vargin
tis rūpesniais apie savo ne
drąsą bei kitas ypatybes.
O kada pas jaunuolį įsigy
vena tokie nusistatymai bei 
papročiai, jis jau randasi 
netoli ligos, kfiri yra vadi
nama schizophrenia, 
,kia/ “skeltaprotystė” arba 
“sprogstasmegenė.”

Į Sovietų Sąjungos mokyk
lose dalykai sutvarkyti pra- 
ktiškaį surišti su gyvenimu 
ir tikruoju darbu; visokios 
protą darkančios šiukšlės iš 
ten (Įsšlūota, ir todėl tenai 
nėra'tokių p.rp'tligių pavojų, 
kaip buržuazinėse Ameri- 
k6sĮUKQkykIo.se. .. 5? .., 

K'•’•■f -i TI < ■ ' : . : - f T-

; Vargas,.-; jeigu pereteįų^

jose ir universitetuose. Ši
toks . .pasakysiąs kai, kam. 

No. 71 atrodys keistas. Bet taip., 
tilpo J. Urmono “Trumpas kalbėjo daktaras Harry^’S.

- -- --------- - - , Jį Atsakymas į Miliausko Ne- Sullivan laike susirinkimo
tarnauja ir Amerikos Darbo Federacijos vadai; ne ,vel- va įskeltą Skandalą. Ii ta- American Kolegijos Dakta- 
tui gi jie yra taip rekomenduojami ir garbinami minimoj įsakyme J- Urmonas pa- rų Baltimoręje. O Dr. Su-

Dabar “Laisvės”

. O Dr. Su
duoda 4 Ppniškaięip llivan Uiėra Koks sapalioto- 
škimą,-kuriame Poniškaitis jąs, bet geraįi New Yorke 
jau bando kitaip, kalbėti, ne i žinomas specialistas proti- 
gu savo^ laiške, kųrį^ jis^pa^ nių nesveikumų ir nervų su

kę sako: “aš jokių straips
nių nesu rašęs ir nemoku 
rašyti.” O savo pareiški
me jis jau sako, būk rašęs 
straipsnį, tik porai mėne
sių praėjus “pamiršo” apie 
tai. Tačiaus ir savo parei
škime jis prisipažįsta, kad 
Miliauskui atsakęs, jog ne
rašęs jokio straipsnio. Jis 
pareiškįme sąko: “gavau 
laišką nuo; Miliausko, įkad 

Amerikos Komunistų Partija! Tegyvuoja nesvyruojanti mano parašu tilpo straips-*

Hooverio Komisijos brošiūroj.
Bet vis didesnis skaičius bedarbių ir dirbančiųjų pra

deda permatyti tokią politiką valdžios, kapitalistų ir jų 
pakalikų iš Amerikos Darbo Federacijos, ir nieko gero 
iš jų nesitiki. Pati sunkėjant! krizio našta verčia darbi
ninkus jieškoti išeities kitur, kitokioj vadovybėj; ir tą 
vadovybę jie randa revoliucinėj Darbo Unijų Vienybės 
Lygoj ir kairiosiose, komunistų vadovaujamose Lygos 
unijose. Tai po šitokia raudona kovos vėliava dabar 
išėjo streikan ir 4,000 iki 7,000 mainierių Glen Alden 
Anglies Kompanijos kasyklose, Wilkes-Barre apygardoj, i 
prieš uždarbių kapojimus, prieš darbo sąlygų sunkini- 
mus ir prieš bosams šunvuodegiaujančius vadus iš Ame
rikos Darbo Federacijos. Komunistinėje Lygos vadovy
bėje, ir vien tik toje vadovybėje šiais laikais mobilizuo
jąs! bei yra vedamos kovos ir įvairiose kitose pramonėse 
visų šalies plotu.

Tegyvuoja Darbo Unijų Vienybės Lyga! Tegyvuoja

rašė Miliauskui. Jis laiš- irimu, kuriais serga nema-

nis.‘Laisvėj’. No. 45 Aš at-dafbininkų ištikimybė šiems vieninteliams tikriems dar- nis ‘Laisvėj’ No. .45 Aš at- 
bininkų klasės revoliuciniams vadams Jungtinėse Valsti- sakiau, kad nepatėmijau Hr 
jose! nesu pįiją^ęs.” , Į u Į j ‘ 4 .

Sklokininkai- “nemato” 
per drg. Bimbą' jokių dau
gintus “Laisvės” redakcijos 
narių. Jie pasirinkę drg. 
Bimbą/ kaip taikiklį, vi
siem savo šūviams. Kas tik 
“Laisvėje” įtalpinama be 
parašo arba su jiems nepa-j 
Tioinmn T»n on 4- ... aha !

“Bimbos darbas.”

Drg. V. Tauro Žodis
Del to mątau reikalo pa

daryti šį pranešimėlį, kad 
visus šiuos ir kitus edito- 
rialus po “Laisvės” dalinin
kų suvažiavimo rašiau aš 
pats. Nors jais buvo iš
reikšta bendroji redakcijos 
nuomonė, tačiau.s tie ėdi to-

Reiškia,ĮRohįikaitis <ir; čia 
aiškiai pasisako, jog jis ne- 
rašęs ? f j^aipgnio ■ į j

žas skaičius jaunuolių, lan
kančių augštąsias mokslo 
įstaigas. '

Dr. Sullivan, atranda, kad 
tūli berniukai ir mergaitės 
buna perdaug pavyzdingai 
namie auklėjami, perdaug 
suvaržomi sehoviškais “pa
dorumo” papročiais; dau
giau negu reikia buna jiems 
įkalbėta “džentelmaniško” 
užsilaikymo ir * šalinimdsi nuo 

‘paprastesnių, , šiurkštesnių 
žino n iii. šitokį naminį “per- 
gęrą” išauklėjimą ' tie jąįi- 
nuoliai atsibota paskui ir į 
kolegijas ■ bei universitetus. 
Jie atsirubežiūp j a nuo. “ne
įtinkamų” žmonių, užsida r o

į i H O

reiš-

žįstamu parašu, visa tai esą-Haliniai straipsniai lygiai 
Tokia va- pasako ir mano paties nusi- 

ga eidami, sklokininkai pri- statymą.
skaito drg. Bimbai ir visus
editorialus,- tai yra, plačio- del, nejieško sau padėjėjų iš 
mis skiltimis dedamus pir- redakcijos štabo, o Partijos 
moj vietoj antrame pusią.- linijos rėmėjai turi supras- 
pyje straipsnius, kuriuose ti, jog visi iki vienam “Lai
bumo paliečiama klausimas sves” redakcijos nariai fgi- 
sklokos, arba opozicijos, su- na Komunistų Partijos po- 
kilusios prieš Komunistų ziciją tuo klausimu. Visa 
Partijos kontrolę bei vado- redakcija tame yra vienin- if’ /ztt • . . i • i • i

Tegul opozicininkai, to-

vyhę “Laisvėje’’ ir “Vilny- ga be jokių išimčių.
je?’

v x ! 7 J f ' 7 .< - J • > f f f ir j €

straipspį i“L;aįšVęs’? į $>*'• 
Bet kųonjęt Ufefeąs hu- 
važiayę pūs jį/ tai jis pama
tė tą feaiįfeįį. Įr savo pa
reiškime jis; jau prisiima 
ant savęs tą straipsnį ir 
štai kokių- pasaką apie jį, 
pasakoja:

fiį i fe
geHi tfekfeį v thciaus tjįę 
tiirf palinkimi)J tąi^ Įsakant, 
užsikasti į knygas, paskęs
ti popierose, spausdintuose, I 
rašytuose bei girdėtuose žo- 

idžiuose; pasineria jie į viso- 
ikias dėstomas senoviškas 

Pradžioje sausio mėhesio | pasakas, svajones, į svetimus 
gyvenimui dalykus. Ir vien 

sitarėm pąrašyti ^agitatyviš- įame jįe temato išmintį, 
.k, stau^nj. u. J. Urmoną. Turgdąm} kuo . „iažiausia 

santikių su paprastu gyve
nimu, jie, tolyn vis ■ labyn 
pripranta šalintis nuo žmo
nių ir praranda gabumą 
tinkamai su 
dažnai visai 
senso.

aš susiejau su drąugu ir su

ką straipsnį, už J. Urmoną. 
Aš pasirašiau ir, pasiutėm 
į organą “Laisvę.” Iš pra
džių (per porą, savaičių) aš; 
tėmijau, ar bu# patalpinta— 
nebuvo.

Na, ir kūddngi nebuvo
V. Tauras. J patalpinta už poros savai-

jais sugyventi; 
netenka sveiko

■, t‘: •• l; Į J' ■- \ | x t;. u*' •
Vokietijai Kviečia Sovietų ;
Atstovus Toliau Tartis

BERLYN. — Vokietijos 
pramonininkai pasiuntė ūž- 
kvietimą Sovietų Sąjungos 
Augščiausiai Ekonominei 
Tarybai atsiųsti atstovus 
del tolimesnių derybų pre
kybos reikalais. Spėjama, 
jog tai reiškia, kad Vokieti
jos vąldžia norį pagerinti 
ryšius su Sovietais pramo
nės srityje. Jeigu būsią su-* 
sitarta, tai Sovietai tuojaus 
paduosiu užsakymus 
mašinerijos, kurie 
$200,000,000!

i ft \

delei 
sieks

1 tai mūsų judėjime “be* jeigu ji bandys‘pravesti savo 
Isikristalizuojantis d e š in y s is (liniją “Vilnies” s uvažiavime, . 
s p a r n a s”, kuris atstovauja tai “Vilnis” žlugs, nes tas “su- ' 
“smulkiaburžuazines tendenci-; darytų tokias sąlygas, kad dar- 
jas”. Gi jų platforma yra ;bas pasidarys negalimas” 
“oportunistinė frakcinė plat-1 (Pruseikos ir Bacevičiaus laiš- 
forma, kuri apmaskuoja jų an-'kas Centro Biurui, vas. 24, 19- 
ti-komunistines tendencijas for- 31). Partijos Centralinis Ko- 
maliais išreiškimais lojališku-[mitetas skiria Centro Biurą ir 
mo” Komunistų Partijai ir Ko-!jo sekretorių, mūsų oportunis- 
munistų Internacionalui. ; tai paskelbia karą Centro Biu- 

Centralinis Komitetas griež-įrui ir šaukia į minias, kad jos 
tai pasmerkia d; Pruseikos ro-įeitų prieš Centro Biurą (d. Pr. 
lę. Jis sako: “Drg. .Pruseika * straipsnis, jo prakalba Brook- 
savo oportunistinį frakcinį vei-.lyne masiniame susirinkime, 
kimą apmaskavo formaliu iš-(kovo 6d.). Centralinis Komi- 
tikimumu partijai ir pareikš- tetas pasiūlo, kad ginčus pa- 
damas, kad skirtumai tėra as- vestumėm Komunistų Interna- 
meninio pobūdžio”.

Centralinio Komiteto pareis-' reiškia, 
kimas nepalieka pagrindo jo- jiems 
kiam abejojimui, 
yra anti-komunistinė, oportu- Id.), 
nistinė, 
griauti mūsų judėjimą.
Partija Pilnai ir Teisingai Skloka Prieš Partiją, o Ne 

Informuota , Prieš Bimbą, Kaipo Asmenį
Savo straipsnyje “Laisvės! Dabar galutinai paaiškėjo, 

šėrininkų suvažiavimas” d. Pr. kad skloka veikė ir veikia 
užmetimą darė, “kad d. Bimba į prieš Komunistų Partiją, o ne 
ir jo šalininkai neteisingai in- prieš tam tikrus vadovaujamus 
formuoja partiją irš faktinai ją . draugus mūsų judėjime. Sklo- 
apgaudinėja apie lietuvišką si- kos vadų Butkaus ir Ko. pa- 
tuaciją”. Bet dabay Pruseikai reiškime, atvirai ir begėdiškai 
buvo duota auksine^ proga par- partija maišoma su dumblu, iš- 
tiją “teisingai” infofeūoti.. Jis niekinama, iškaneveikiama ir 
stengėsi tą paiddiyti.; jwbuvo paskelbiamas jai “bankrutas”. 
pakviestas į Cęntfalinį Komite- Fašistų “Vienybė” žodis' žodin k 
tąįįv tenai, pąnaūdbdapias vi-; perspausdina tų elementų visus 7 
įsu’sįsayp orat^riškus gabumus, -------- - ... .
užmeti|nus darė Centro Biurui, 

.j Drg.
Pruseika Centralinį Komitetą 
“mokino” dvi dienas. Man, 
žinoma, daugiausia teko. Ko
mitetas jį kvietė dar kartą at
eiti ir suteikti tų “teisingų” in
formacijų, bet d. Pr. jau nebe
norėjo toliau naudotis ta auk
sine proga: sėdo į traukinį ir 
išvažiavo atgal Chicagon. Ko
dėl ? Todėl, kad pamatė, jog 
jokiu būdu negalima nuo parti
jos paslėpt savo frakcijos opbr- 
tunistinės linijos ir savo anti- Brooklyne, kovo 19 d., Butkus 
partijinių žygių. “' -1—TZ‘
žodžiais už Partiją, Dar- 

r bais Prieš
Oportu nistų lojališkumas 

Komunistų Partijai ir Komu
nistų Internacionalui tėra pa-

cionalui išrišti, oportunistai pa- 
kad toks pasiūlymas 

nepriimtinas” (d. Pr. 
Opozicija laiškas Centro Biurui, kovo 10 

Vadinasi, aiškus nepasi- 
kurios tikslas y r a, tikėjimas Komunistų Interna- 

jcionalu.

kokius tik jis norėjo.

purvus prieš Komunistų Par
tiją ir džiaugiasi, kad ‘viskas, 
ką ji kada sakė prieš revoliu
cinę partiją, Butkus dabar 
“pilnai ir smulkmeniškai pa
tvirtino, dar pridėdamas visą 
eilię papildymų” (“Vienybė”, 
kovo 19, 1931L Vadinasi, jie 
iškaneveikė Komunistų Parti
ją dar bjauriau, negu vienybi- 
niai fašistai. Tą patį su 
sklokos vadų pareiškimu pada
rė ir socialfašistinės “Naujie
nos”.

Gi darbininkų susirinkime

atvirai atmetė Komunistų Par
tiją ir pasakė, kad jos pati 
galva yra “sugedusi”. Vadi
nasi, pats nusiplėšė maską ir 
pasirodė pilnoj šviesoj parti
jos priešu.

(Bus (Jaugiau)

A

UKQkykIo.se


xtadiepis, Kovo 27,'1981 Puslapis Trečias

f' KAIP ATSIRADO TIKYBA IR KAS 
f YRA STEBUKLAS?

(Pabaiga) įžmonių “gelbėtojai” nuo
Ir šiandieniniai tikinti amžinos baimės, bet jie, 

žmonės tebėra aukomis 
gamtinių “stebuklingų” 
reiškinių ir jų psichologijos 
dalis tebesitęsia, nenutrau
kiamu siūlu, nuo tos dar 
prieš kuniginės ir bažnyti
nės gadynės laukinių žmo
nių.

u.

Jas, vandenius, mirtį, gimi-|timas veikmės
Imą, ligas ir įvairius kitus reiškinių, kuris ir sudarė 
i gamtos fizikinius veiksnius, pagrindą išsivystymui įvai- 
: negalėjo apsiimti-neturčda- rių tikybų—prietarų. Tiky-j 

.—sukaupa !

M. «r»...................

?±! A. P. L A. Reikalai: °LATJNKIT “LAISVĘ”

noma, negelbėjo, o stengėsi j 
j ir tebesistengia tą baimę1 
i palaikyti žmonėse, nes tai' 
i yra jų šaltinis gyvenimo iri 
i spėka valdymui. Jie ne tiki 
i kad nesistengė mažijrį bai
mę gamtinės “rūstybės,”' 
bet žudė kiekvieną, kuris' 

. „ . _ : bandė tai daryti. Jie ir da- 
Zmoma, pati _ paviršutinė ^ar kiekvįeną marksistini 

forma persikeitė. Fu laikų {|>ediCVį, užkastu evva i 
žilio nes, nesuprasdami | meS; jei tik galetu; 
gamtinių “stebuklų” — reiš-i 
kinių, drebėjo prieš juos iš į I ^Igi tikybos niekas 
baimės, bet jų 
nemaldavo ir nieko neauko
jo. šiandieniniai “civili-[tūlų gamtinių . . .
zuoti” tikintieji žmonės m a-: reiškinių atsirado savaime, j 
žai bedreba iš 1 
tuos gamtinius reiškinius, 
bet už tai jie randasi nuo
latinėj baimėj prieš didelį 
baubą, vadinamą dievu, ku
ris, sulyg jų supratimo, lai
ko pilnoj savo kontrolėj vi
sus gamtoje apsireiškimus.
Bet 1
nes, delei nesupratimo gam
tos reiškinių, drebėjo iš bai
mės prieš gamtos tveria
mas “stebuklus,” taip šių 

<iaikų tikintieji dreba iš bai
mės prieš 
gamtinių 
na.” v

Kas gi
Niekas

negalėjo apsiimti' neturčda-
įmi nors mažiausio ir nors ba yra suti’auka 

^os. savotiško siųiratimo apie i įvairių įvairiausių prietarų,! 
zl"!tuos dalykus.

'žmones, kurie
į [personaliais dievais tų gam-itinių

tinių reiškinių, būtų tikėję,'šiandieninių religinių žmo-1
kad reiškiniai gali būti nių tikėjimas į buvimą pas 1 Hu’pirmam aps^

ir juos pačius [ juosius dūšios yra taipgi linkiu 'Pirmam Apskričiui še
ry a rn r i n i n kančiame suvažiavime išleisti 

kitą dešimtinę. Iš išlaimetos ; 
dešimtines aukoju $2 A.P.L.A. ;

1 J...... organui “Laisvei,“ I
[nes “Laisve“ ne vien tik dar-
i bininkų organas, bet ir visų. Į 

i darbininkiškų or- ! 
Patariu A.P.L.A.

Pirmam ApskpjČiui sękančia- - 
•' ; ' ’ ’ i “Lair ..

šėrų, nes dabartiniu lai-[I 
ku Amerikos lietuvių darbi- į 
ninku ir A.P.L.A. draugijos or- i 

veikme ir procesas Įganai “Laisvei“ labai reika- 1

Brangūs 
Nes jeigu tie kuriuos gamino pačių žmo-1 Apskričio 
apsiėmė būtijnių baimės instinktas gam-įme l?1-4-" 

reiškinių veikmės. |nis $1()-

A.P.L.A. Pirmo Apskričio 
Reikaluose

draugai! Pirmo 
4-tame suvažiavi- 

leista išlaimėjimui auksi- 
Aš iškurnėjau, aplai- 

’ j kiau pinigą per drg. K. Sta-į 
Įšinską, už ką nuoširdžiai ta-Į

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

3r

ne-
negarbino, pagamino, tikyba kaipo to- 

_'kia, kaipo baimės instinktas 
įvykiu bei v « v

stebuklais
pakovoti už atstovavimu iu-i < j c į ICbLipi <1 IIIII U
jų, be. atplausimo jų pa-'reiškinil, veįkmės.

tai lie but nedrįsę mul- .. " , ■ ... . , ,jie suprastų gamtos reiski- į draugijos 
■ '-niu veikme, tai žinotu, kad v v Z c z

cių
kint kitu.
šiandieninė dvasiškija, jei- (_____c
gu ji pati tikėtų, kad ištik- jų gyvybė nesiskiria nuo bi-1 pažangiųjų 

toks le gvvvbės—visu kitų gvvū- iganizacijų.
i '. * T 1 v* 2 Pirmam Apsanciui , sęnJ c 11 augmenų. Ii žinotų Į me sUyažiavime nupirkti 
tą, kad bile gyA’ybč yra dau- sves 

Igiau niekas, kaip nuolatinė
Igamto

rujų dausose riogso 
paškudnas,. piktas ir 
rus senis, kuriuomi gązdina1

: vi sus savo
nežinodami ko tas senis no-i 
/ii, kaip jie ir dabar nežinojo

baimės prieš natūraliu būdu is nesupra-1’mulkinti kitu var- 'materijos besikaitaliojimo? phiga .parama, 
timo žmonių tų visų gamtos-^ t() ' — ■
reiškimų, bet gi pagamini- p y 
mas “dievų,” asmeninių, 
dievų, atstovaujančių tuos 

A'istis gamtinius reiškinius 
bei įvykius, teikiančius 
žmonėms baimę ar džiaugs- 

kaip anų gadynių žmo- mQ, pagamino tiksliai tie 
'žmonės, kurie maždaugpra- 
■dėjo tuos gamtinius įvykius 
[bei reiškinius suprasti 
kuriems nebebuvo tuo ste- 

; buklu teikiančiu baimę.
Pavyzdžiui, tie žmonės, 

kurie apsiėmė atstovauti 
saulę, mėnulį, ugnį, viešu- [

A iš- ’ 
.... kaip diena, liad jie patys1 
žinojo, jog tokio dalyko nė-j 
ra, bet jiems užtenka to, Į 
kad žmonių galvose randasi i

B. Krasauskas J. Čiuplis.

’/g

69

ir

tą viena visu tu v V c- v
reiškinių “valdo-

si ja. Taigi “dievai,” kuriei
V O z

tapo impersonuotais—sua-Į 
sabiniais bei suasmenuotais j 
ir reikalaujančiais maldų, I 
paklusnumo, aukų ir kitų Į 

iparalių, kaip ir šių dienų! 
visi “dievai,“ tapo pagamin
ti tiksliai ir išnaudojimo 
tikslais bei sumetimais.

Stebuklas

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai

’fra Didelis Pareikalavimas .Automobilių Mechanikų ir Šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai jrengtoj Amato Mokykloj. 
Bend rasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

Atsižvelgiant į bedarbę, mes numušėine. pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po piet.

NEW YORK AUTO SCHOOL
NEW YORK, N. Y.

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

Lu twin’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir sveti nitą u- ' 
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

A. LLlVlilAO

S. PARK ST; KAMPAS FRONT STREET, 
Tel. Trinity 3-1045

ELIZABETH. N. J.

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

yra pats tikėji
mas? Niekas daugiau, 
kaip tiktai baimės instink
tas. Ir šių dienu tikintis 
žmogus “myli” ir garbina 
savo dievą ne iš meilės, bet 
iš baimės. Jeigu kada nors 
kam teko matyti ašarojan
čią davatką, žiūrint į Jezu- 
selio ar Marijos paveikslą, 
dar nereiškia, kad ji del 
meilės “dievo” verkė. Ji 
verkė iš pasigailėjimo Jė
zaus ar Marijos, kad pa 
starieji, gelbėdami kailį 
“griešninkų,” tokių, kaip ir 
ji pati, nuo žiauraus dieve 
bausmių, daug nukentėjo: 
ir, iš kitos pusės, gerinąs' 
prie jų, ašarodama, kad ii 
jos kailį apsaugotų nuo te 
pikčiurnos.

O jeigu kada ir siunčic 
tie-joginiai maldas “dievui, 
tai su išrokavimu, kaip Lie
tuvos ūkininkai piktadariui 
bei kumelvagiui duodavo 
pūrą grūdų, kad arklių ne
vogtų ar stubos nepadegtų. 
Tai ne iš meilės, bet iš bai
mės, nepaisant, kad ir 
“draugiškai” įpildavo pūre-

Taigi, jei mes prieiname 
prie išvados, kad tikyba yra 
baimės instinktas, tai mes 
turėsime sutikti ir su tuo. 
kad šiandieninio tikėjime 
šaknis yra daug ankštybes- 
nė, negu kuniginė ir bažny
tinė gadynė. Kunigai—vai

da atsirado atliekamo dar- 
vaisių, kada žmonės pra

deda pasigaminti gyvenimo 
reikmenų rytojaus dienai, 
kada atsiranda privatinė 
nuosavybė ir išnaudojimas 
žmogaus žmogumi. Bet 
nigai buvo maitinami, 
narni, kaip paršai, nei 

y gadynių žmonių, nei gi
tam, kad jie gamintų dau
giau “stebuklų,” kurie teik
tų baimę žmonėms, bet kad 
jte sušvelnintų tų stebuklų 
—gamtos reiškinių rūstybę.

Taigi tas jau tikėjimas, 
ta baimė nesuprantamos 
gamtos rūstybes žmonėse
tūkstančiais metų įsiskver-, j 
busi ir ji juos terorizavo, i į 
Kunigai atsirado kaipo i 1

ku-

tuv •
SIU

yra nesupra-, 228—2nd AVENUE, Kampas 14th st
t>______ _ _____________________ ■-_____ __________________ _____ __________________
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Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais akiniais.

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišku Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arha 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

*
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TRIJŲ VEIKSMŲ MELODRAMA SUVAIDINS LYROS'CHORAS
Rengia Maspetho Lyros Choras ir L. P. M. S. Trečiasis Apskritys

BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE, 949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y
PRADŽIA 3:30 VALANDA Po PIETŲ. PO LOŠIMUI ŠOKIAI 

ŠOKIAMS GRIEŠ P. RETI KEVIčiAUS- ORKESTRĄ

SU

4?

Lyros Choras iš Maspetho, vadovybėje E- Retikevičiūtes

Išradėjas 
E. LASECK 
(LasevičiHa)

Man garbingai,
L/

W j* k'
w «£■ V/1

B ■... '■ i
; • jįh .? PI

r 8-V"
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Gerbiamieji! Vėl smagi naujiena Brooklyno ir apielinkės lietuviams. Vėl turėsite progą matyti puikią opere
tę. “Nebaigta Kova“ tai yra puiki trijų veiksmų melodrama, kurią parašė Senas Vincas. Muziką dainoms su
taisė E. Retikevičiūte. Operetė “Nebaigta Kova“ vaizduoja laikotarpį 1905-6 metų revoliucijos Lietuvoj. Čia 
matysite, kaip Lietuvos žmones, ypač jaunimą, persekiodavo Rusijos caro šnipai ir policija. Šioj operetėj yra 
dausg komikos—juoko ir daug labai gražių dainų kaipsolistams, taip ir chorui.^ žodžiu sakant, yra puiki ope
retė ir pritaikinta prie'lietuvių gyvenimo. Kurie ją kritikuoja, tai nesupranta šio veikalo prasmės. Taigi, bū
kite veikalo perstatyme. Mes užtikriname, kad visi būsite pilnai patenkinti, šią operetę į&lėičLb L.P.M.B. 8-^as 
Apskritys savo lėšomis ir jos išleidimas pusėtinai daug kainavo, taipgi šis pirmas operetės peret&tymas ir jra 
rengiamas Apskričio naudai, kad padengus nors dalį lėšų.

Taigi, visų šios apielinkės ir Brooklyno lietuvių pareiga yra ateiti į šį parengimą, ir tuomi atlikt du naudingu 
daiktu. Viena, tai matysite puikią operetę, o antra pa remsite finansiniai L.P.M.S. 3-čią Apskritį, thip pat ir 
Lyros Chorą. DIRIGENTĖ E. RETIKEVIČIŪTĖ

ĮŽANGA $1.00 ir 75c YPATAL I ŠOKIUS 50c
Visus Širdingai kviečia Lyros Choras ir L.P.M.S. 3 Apskritys.

■—•—•—M—a—M—«—»—»—n—M—•—M—n—»I—m—m—m—»—u m- -•—w—«—«—»*—«—“—o—«—<—*——■~iinas,|an,iff,a-m—l

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir į kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
deda Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti visą 
tpt Aiškumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
pnSiųskite ir pinigus.

Rašykite: 53 Ten Eyck Brooklyn, N. Y.

*

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Landus

Mano nauju išradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš tidaun. ir veja* 
nebaladoja. kad ir di
džiausioje audroje

pagyrimu, pasisekė 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

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

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiaine. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne; tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksine proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Ix)cks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 

• vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 

' papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų ? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą,

užrakinta

Window Lock 
kad niekas per jį 

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

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

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

Telephone, Mitchell 2-2554

ir

j
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Dm. Furmamv.

Raudonasis Desantas
Vertė D. M. šolomskas

jos ' kandidatai f miesto virši
ninkus.

Draugas Carl Bradley yra 
kandidatas į majorus, W. M. 
IT. Pearsal — į miesto tary
bos prezidentus, Lina Lipmon 
—į kontrolierius.

Nutarta išleisti 50,000 lape
lių, kuriuose bus įdėta ir Par
tijos rinkimų programa.

Visi darbininkai turėtų bal
suoti už šiuos kandidatus, nes _ i 1 • • 1 i i ' •

Mūsų uždaviniu buvo—užduoti priešui; 
netikėtą ir skaudą smūgį iš užpakalio, to- j 
kiu būdu atimti jam fronte iniciatyvą, su-, 

'kelti jo užpakalyje betvarkę, sugriauti jo!
i visus planus ir sunaikinti.

Pradžia darbo sėkminga, ant upės Ku-1 
i ban stovėjo trys garlaiviai: “Biją Prorok,” i 
i“Blagodejatel” ir “Gaidamak.” Garlaiviai l 
prasti, seni ir eina povaliai, vos-ne-vos ga-1 visu sunkumu. Dar iki 
linti padaryti po 7 arba 8 verstus į valan-'visgi šiek tiek dirbome.

(Desantu yra vadinama kariuomenės būrys, ar
ba jėgos, kurios išsodinamos nuo laivų ant 

sausžemio.—Vertėjas.)

Rugpjūčio mėnesį, 1920 metais, genero
las Vvangelis ant laivų pervežė savo ge
riausios armijos dalį, skaičiuje keleto tūks
tančių, j Kubanio kraštą. Tai karo jėgai 
komandavo generolas Ulagai—vienas iš ar
timiausių Vrangelio saratninkų. Jų tiks
las buvo tame, kad padarius sukilimą, tai 
yra, padrąsinus Kubanio kazokus prie su
kilimo prieš Sovietų valdžią, nuversti ją ir j 
paskui ant laivų gabenti duoną iš Kubanio; 
į Krymiją. Baltųjų jėgos išlipo trijuose | 
punktuose iš Azovo, jūros ir iš karto ėjo 
pirmyn labai greitai, veik nesutikdami jo- 

i kio pasipriešinimo, imdami vieną miestelį 
po kitam, ir vis arčiau ir arčiau artinosi 
prie Kubanio širdies—Krasnodaro.

Sujudo susidomėjo Kubanio darbininki
ja. Patirštėjo Raudonosios devintos armi
jos pulkai, ant greitųjų organizavosi bū
riai, tik viens miestas Krasnodar per tas 

• neramias dienas davė 6,000 liuosnorių ko
votojų—darbininkų Raudonajai armijai. 
Ulagajo desantas kasdien ėjo pirmyn ir 
laukė kubaniškų kazokų sukilimo. Kada 
tūkstančiais ir desėtkais tūkstančių pra
dės jungtis su juom ir pulti ant Raudono
sios armijos užpakalio, plėšti ir naikinti.

Bet nieko panašaus neatsitiko. Kubanio 
kazokai, nuvargę ilgame piliečių kare ir per
sitikrinę, kaip yra galinga Raudonoji armi
ja ir kad nenuverčiama Sovietų valdžia, 
dabar jau netikėjo Ulagajo pasisekimų ei
senai, žinojo, kad tiktai laikinai jam vyks
ta,—kazokai laikėsi ramiai ir nėjo pas jį. 
Tiesa, turtingiems kazokams nepatiko so
vietiniai grūdų rekvizavimai, nepatiko už
draudimas laisvos prekybos, nepatiko ir 
griežtas Sovietų valdžios draudimas neri- 

' boto išnaudojimo darbininkų—kazokų, ku
ris taip buvo pirmiau išsiplėtęs, bet nežiū
rint to viso turtuoliai—kazokai jau nedrį
so kilti prieš Sovietus, kaip kad jie darė , ...
1918 metais. Bet vistik pavojus nuo to Undavo nauji kareivių būriai, gyvi nepa
baltųjų desanto buvo didelis. Reikėjo sku7 * lr greitai susiliedavo su kitais 
bėti, kad sulaikyti jį, o paskui užpulti ir dirbo, nese ir krovė, rėkavo ir juę^ąvo. 
pravyti arba sunaikinti... |Su įrankiais atėjo ir darbininkų grupe,

“Ne pravyti, bet sunaikinti jį”—įsakė ta- • pajuokavo su raudonarmiečiais ir dingo 
da karo komisaras, ir Kubaniuje mūsų ka-'.an^ Ant klasto pardavėjai re-
ro jėgos greitai pradėjo ruoštis prie to ’ kaY.° .ir .siule l^brendusms vaisius, o vai- 
darbo įkuciai cigaretus pardavinėjo. Eilėmis sto-

Rugpjūčio 20 diena baltieji jau buvo nuo lv^° nustebusiai žiūrėjo ir tei-
Krasnodaro tik kokf 40-50 verstų. Tuom del koAas. Pasirengimas; O paskui 
laiku čia atvyko ir Trockis. Buvo padary-, kAekvi?nas ne.se J nuėstą perdėtas žinias, 
ta keletas žingsniu ir in tarno nasinntimas indamas, kad patsai tą yiską mate sa

vo akimis. Buvo čia ir priešo šnipų, bet 
ir jie negalėjo žinoti, kam tas visas prisi- 

, veš šie laivai?

ta keletas žingsnių ir jų tarpe pasiuntimas 
raudonojo desanto upėmis Kubanium ir 
Protoka baltiems j užpakalį, kokius 150

v

paskirtas energingas kovotojas Kvotiuk, o 
kariniu komisaru paskyrė mane.

tik jie yra darbininkų atstovai. 
Rinkimai'įvyks gegužės mėnesį 

Mikolaitis.

STEUBENVILLE, OHIO

MONTELLO, MASS.
L.D.S. 22-ra kuopa ’rengia teatrą 

šeštadienį, 28 kovo, L.T. Namo sve
tainėj, kampas Vine ir Main St. Bus 
sulošta du veikalai: “Ant rytojaus” 
ir “Karo Nuotakos.” Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga 35c. Kviečiame 
visus atsilankyti. ‘ Rengėjai.

detroitTmich.
L.D.S.A. 17-tos kuopos susirinkimas 

bus trečiadienį, .1 balandžio (April), 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Vernor 
Highway, 7:30 vai. vakare. Visos 
nares, ateikit, yra svarbių reikalų ap- 

Nepamirškit, kad vau-jaus me- 
tat atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. K. Gotautienč.
(73-74)

hudsonCmass.
i 'Teatras ir Prakalbos Atidėtos
| Buvo garsinta, kad A.L.D.L.D. 103 
i kuopa rengia teatrą, koncertą ir pra- 
j kalbas šeštadienį, 28 kovo. Dabar 
j pranešame, kad minėto parengimo tą 

atidėtas.
F. Grybas.

(73-74)

' philadelphiaTpa.
bet (labd) j yvarbjos Prakalbos Apie Sveikatą

ELIZABETH, N. J.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni

mas rengia koncertą ir šokius šešta
dienį 28 kovo, Lietuvių svetainėj, 
269-273 Second St. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Programos išpildyme 
dalyvaus Bangos Choras, Mandolinų 
Orkestrą iš Newark, N. J., solistas 
A. Višniauskas iš Bayonne, N. J., ii* 
kiti. Kviečiame visus atsilankyti ir 
paremti šią svarbią organizaciją.

Rengėjai.
(72-73).

tarti, 
nuo,

Darbai Dar Vis Mažėja

Sj miestelj bedarbe užgulė' c|įeną nebus 
... Dar iki šiol į

• Tad 
idą. Ant tų garlaivių ir ant keturių baržų, Į ir darbininkai nesirūpino or-į 
jvelkamų tais garlaiviais, ' 
'mūsų desantas priešo užpakalin.

Per visą dieną iki vakaro, ant krašto bu 
vo didelis sujudimas, į kelias valandas rei- įnėja savo"duris, 
kėjo susiruošti su tinkamomis jėgomis, su
traukti kareiviai, apsiginkluoti, pasiimti tuvė ir kitos, 
reikmenų, kas reikia pasitaisyti... Bėgio- Palo
jo automobiliai, arcavo raiteliai, traukė i 
kanuoles ir be' galo kalbėjosi, bei keikė- ka- 
nuoles, kada jos klimpo į krašto smėlį. Ka
ro vežimai vežė duoną ir kitus reikmenis, 
o raudonarmiečiai, kaip lankai sulinkę, ne
šė laiptais viską tą ant laivų ir ant baržų. 
Baksus su amunicija nešė po du raudon
armiečiai, o sunkesnius atsargiai susikibę g’as. 
keturi ir daugiau. Atsargiai nešė, atsar-! darbininkiškas 
giai ir padėdavo juos, tokia jau buvo ko-L l 
manda:—“Su amunicija būti atsargiems! 
Bet už tai su duonos bulkelėmis buvo ki- ,yviiv<iivi 
taip elgtasi, jas metė viens kitam iš rankų : darbiidnką 
į rankas, kas greičiau, kas sugabiau. Ir i 
kartais gaudavo duona į kuprą tas, kuris' 
užsižiopsodavo... Vienam numušė kepurę Į anY'stočiu 
ir pradėjo juoktis:

*—Ehe, kokia audra pakilo, kepures ne-' 
ša!—pirmas šaukia.

—Pulk į vandenį gelbėk!—suriko juo
kais antras.

—Greičiau jam valtį, jis kepurę turi gel
bėti!—pajuokavo trečias.

Po to įvykio visi nusiėmė kepures...
Krovimas į laivus ėjo greitai. Prisiar-

turėjo plaukti ganizuotis į unijas, > _ 
jau Viši kalba, klausinėja vic-; Sekantį sekmadienį, 29 kovo, Liet.

nes i Tautiškoj svetainėj, 928 E. Moya- 
..... _ ii, • v , ? mensing Avė., įvyks labai svarbios| dirbtuve po dirbtuvei uždari-: prakalbos. Kalbės Dr. J. J. Kaš- 

. Užsidarė tik kiančius iš Newark, N. J., ir Senas 
šiomis dienomis Tin Mill dirb-'feį‘Tš^ldys'‘Uro^ChoraX 

Algas vėl nuka-l Rusų Choras; d. Vaidžiulienė su E.
i Siručiu duos duetų, taipgi dainuos ir 
j Ateities Žiedo vaikučių choras. Dr.
J. J. Kaškiaueius senai pageidauja
mas kalbėti Philadelphijoje, dabai* tu- 

darbininkai rCsim Pr°a*9 .ii išgirsti. Šiais bedar- 
.. bes laikais labai svarbu įgyti žinoji- 

mą apie palaikymą sveikatos, nes pri- 
Ull--; vačiai eiti pas gydytojus daugelis 

i darbininkų jau neturi pinigų. Šiose 
i prakalbose veltui gausite labai daug 
;________ ,____i..., p
nepraleiskit šios progos, ateikite. 
Prakalbos prasidės 2-rą vai. po pie
tų. Įžanga veltui. Šias prakilbas 
rengia bendrai Liet. Darb. Susivieni- 

i A.I. D i .i*mo Amer. 11 ir 80 kuopos, bet pla- 
’ ‘ Ratuose per klaidą, kuri įvyko spaus- 
Ytuvej praleista 80-ta kuopa. Šis pa- 
1 : rengimas tai dalis programos “Dar

bininkių Balso” vajaus. Todėl visi 
' į ir visos, remianti darbininkų kovos 

i reikalus pasirūpinkit, kad parengi- 
I me tikslas būtų atsiektas, kaip na

tai p Įirenumcratorių gavime.
' Rengimo Komisija.

Inas kito, kas reikės daryti,

Darbininkai pradėjo bruz
dėti, norėta išeiti streikai!, bet 
nepavyko. Mat, 
dar negana organizuoti, 
neturi geros, revoliucinės 
jos. Turėdami tvirtą orgam , pr„l;alllose vellul Kaus,le ,atlal uaug 
zaciją, mbs galėtume vesti ko-į naudingų patarimų apie sveikatą, tik 

vas už geresnes darbo saly- ........
Darbininkai turi dėtis į

> organizacijas
Lietuviai rašykites 

n i L.D. ir kitas musų kuopas 
| organizacijas! Mes veiksiu 
bendrai ir prisidėsime prie 

judėjimo.
KukuĮas.

verstų' priešo užpakalyj, apie stotį Novo- V ^ul. Ir
Nižestebelskaja, nes ten buvo baltųjų ko- Slaptybėje buvo laikoma viskas nepasaky- - v v rn nnr 1^0i1 r4 o w> 1 nnn i Irnvvi n v»/Jn vil-n

x mandanto generolo Ulagajo štabas. Ko- 
mandantu tam raudonajam desantui buvo

ta net raudonarmiečių komandantams.
(Bus daugiau) '

L. D. S. A. ir “Dark Balso” Vajus
Šią savaitę Vajaus pa- ji daugiausia naujų skaity- 

sekmės silpnos, o menuo!tojų gaus geras dovanas, 
baigiasi. Didžiuma mūs 
draugių dar neišsijudino į 
rimtą darbą. Sąlyga, kad 
didžiuma draugių turi išeit 

; į darbą jieškant naujų skai
tytojų ir narių—šįmet būti
na. Siaučiant tokiai bedar
bei, ne kiekvienas darbinin
kas bei darbininke išgalės 
užsirašyt laikraštį ir atlan-

• kius. Aišku, reik? jų daug 
daugiau atlankyt, jei nori-

* ma, kad vajus duotų teigia-
2 mas pasekmes. Kelios mū-i 

•sų vajininkės to negalės at
likti, neišteks spėkų. Bet 

; jei didžiuma mūs draugių ir 
draugų gaus bent po vieną 
skaitytoją ar narę, tada ga
lėsi asidžiaugti mūs va-

Philadelphia, Pa., 1 naują 
ir vieną atnaujino. -P. Sa- 
rapienė, Norwood, Mass., 1 
pren. E.. Skučienė, Kear
ney, N. J., 1 pr. Ji pasižadė- 

j jo darbuotis ir daugiau. At- 
Į naujino prenumeratas A. 

, ir A. 
Ketvirta d. $5. Penkta $2.-j Phillipsę. Stamford, Conn. 
50e. Kuopų dovanos yra' Naujų narių atsiuntė po 
dvi: Pirma $7.50. Antra .$5. i vieną: 12-ka kp., Waterbu- 

Skaitytojams Dovanos 42-ra kp.^ New
I Haven, Conn.; 43-cia kp,, 

Darbininkių Balso kainai Cicero, III.; 68-ta kp., Cliff - 
yra $2 metams, bet nauji Į side, N, J. 
skaitytojai užsirašydami D.
B. metams—gaus I
“Amerikos Darbininkė” vel- 
jtui. Knyga gražiais audi
mo apdarais ir parsiduoda | 
po 75c. Kai kurios kuopos; 
nutarė duoti ir pusmeti
niams skaitytojams po ma
žesnę knygelę, kurių turi 
savo kuopos knygyne arba 
pirks iš centro. Tas parodo, 
kaip jos rūpinasi vajaus pa
sisekimu.

Atsiuntė Prenumeratų
P. Mineikienė, Montello, 

(Mass., atsiuntė 3 prenume
ratas, dvi naujas ir vieną 

M. Ledienė ir

Pirma ^ovana $15. Antra
dovana $10. Trečia d. $7.50.1 Dilkas, Gary, Ind.,

Pasižadėjo darbuotis A. 
knygą Saltiene, W. Fraųkfort, III.

LDSA. Cl Sekr.

BALTIMORE, MD

Hl,

Penktadienis, Kovo 27,

EASTON, PA. r
A.L.D.L.D. 13-ta kuopa rengia te

atrą, koncertą ir prakalbas šeštaA»> 
nį, 28 kovo, Y.M.H.A. svetainėj, ka*P> 
pas Ferry ir Walnut Sts. Bus suloš
ta juokinga 3 veiksenų komedija 
“Chamas ir apaštalas.” Koncertinę 
programis dalį išpildys J. F. Ru
dolph, N. Rudolph, Aleksiejus, Za- ' 
leckaitė ir kiti. Bėgamaisiais klau
simais kalbės <1. Pranaitis. Prasidės 
7-tą vai. vakare. Kviečiame visus 
atsilankyti, būsite patenkinti.

Rengėjai.
(72-73)

PHILADELPHIEČIŲ ATYDAI ’

LABAI DIDELIS KONCERTAS
Rengia Rusų Darbininkų Namo ir Kliubo SuU vieni jime.s

Subatoje, 28 d. Kovo (March), 
SVETAINĖJE LABOR INSTITUTE 

810 Locust Street
Koncertinę programą išpildys geriausios 
spėkos.

rcanKXAnranrttt'xr'T*'?. t'jrsirjoMMt-w.-iaaOTHaram.'M'iwjmamniMMwcmtf’dt'A
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PROGRAMA SUSIDĖS Iš:
(1) Rusų Balalaikų Orkestrą; (2) Margo Krasnojarova, 
soprano; (3) Isidor Gusikov, vilionč.eiistas iŠ Phila. sim
foninės orkestros; (4) D. Madison, smuikininką 
simfoninės orkestros; (5) Miša Koltunov,
Jcsif Štaibman, pianistas; (7) Mo Luis Eandžc 

Kaip matote, programa labai turtinga.
Tikietų Kaina: $L00, 75c ir 50c

KOMISIJA.

Phil a. 
tenorus; (G) 

oiistas.

G A LITE G A (J 
“LAISVE’ ELIZABETH, 

Mickus, 278 Second St. 
Tigrus. 221 Second St.• B.

i
V. Donaven. 182 First St.

Ir oas Sijigerj.

ll
N. DETROIT, MICH.

dienj, *28 kovo, Draugijų sve
4637 W. Vernor Highway, bu

BOSTONAS IR AP1EUNKĖ
NORWOOD, MASS.

•_ J !• ’ *; ' ' ii
■ ■ i

Komedija, Muzika ir 'Dainos

navimo

landoj- ftauki-

Norintieji ge

riausio

NEWARK, N. J.
A.T..D.L.D. 5-tos kuopos susirinki

mas bus penkiadienį, 27 kovo, Kubio 
svetainėj, 79 Jackson St., 8-tą vai. 
vakare. Visi nariai ateikit laiku, tu
rime svarbkj reikalų aptarti. Bus 
rinkimas sekretoriau.'.. Orgnizatorius.

(72-73)

žemij 

nuliūdimo va-

link s n

Į tainej, 
i bus sv iraus

ne vi.-iis atsilankyti ir 
praleisti. Įžanga tik

, 29 kovo ,Draugijų sve- 
W. Vernor Highway. 

;atsirinkimas visų prog. 
narių, “Laisvės,” “Vil-

į nies” i)- “Ds.rh. Balso” skaitytojui. 
Bus išduotas Detroito “Žinių” komisi
jos! raportas ir svarstomi kiti svar
būs klaus'unai. Pradžia 7-ta vai. va
kare. Kviečiame visus atsilankyti.

U J. K. Alvinas.

LIETUVIS

Aukojo Antrą Dovaną
Mūs 89-ta kų., Milwaukee,

Wis., per d. Frances Svirs- 
kiūtę atsiuntė $10, tai yra 
aukojo 2-rą dovaną.
Vajininkams ir Kuopoms atnaujino.

Dovanos I U. Kevezienė, Toronto, Ca-
Kaip kitais metais, taip nada, atsiuntė po vieną pre- 

ir šįmet vajininkai gavusie- numeratą. J, J. Potienė,

Kovo 15 d. čia įvyko Ko
munistų Partijos šaukta kon
ferencija. Konferencijos šie? 
kis buvo, kad apkalbėjus mie
sto rinkimų reikalus, kaip ge
riau prisirengus prie rinkimų 
kampanijos, šioj konferenci
joj dalyvavo 24 delegatai nuo 
15 organizacijų. Buvo atsto
vauta 400 narių.

Vietinis draugas Bender pa
sakė gana tinkamą ir agitaty- 
višką prakalbą, nurodydamas, 
kad visi darbininkai turi dar
buotis, kad kuo daugiausia 
balsų gautų Komunistų Parti-

Ignas Kubiliūnas.
Rengia A.L.D.L.D. 9-ta Kuo-' 

pa naudai 7-to Apskričio. 
Įvyks nedėlioję, 29 d. kovo 
(March), 1931. Bus perstaty
ta dvi komedijos: “Fotogra
fas” ir “kas Bosas.” Lošime 
dalyvauja , komedijų autorius 
V. Rimkus, P. Kubiliūnąs, V. 
Baubliūte ir R. ^erkeliūte. 

į Visi iš So. Bostono. Puikus 
i koncertas, kurį duos Adele 
Mickevičiūtė ir- Ig. Kubiliūnas, 

! dainininkai; Kraucė, smuiki- 
i niūkė ir šios vietinės spėkos: 
j O. Kazlauskaite, N. Grigūnai- 
I te, Ot Krųcaitė ir Izabelė Jer- 
mulavičiūtė- Tai bus pilnas 
juokų ir žavejančios muzikos 
vakaras. Kviečiame skaitlin
gai atsilankyti ir smagiai pra
leisti laiką.

Pradžia 7-tą valandą punk- 
tuališkai, Lietuvių Svetainėje, 

Į 13 St. George St., Norwood, 
Mass.

PRANEŠIMAI |
IŠ KITUR j

CLIFFSIDE, N. J.
Rusų ir ukrainiečių Tarptautinio 

Darbininkų Apsigynimo kuopos ren
gia paskaitą paminėjimui Paryžiaus 
Komunos sekmadiepį, 29 kovo, Am- 
lėmik Kliube, Walker St., kampai 
3rd St. Prasidės 6-tą vai. vakare. 
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti.

Rengėjai.
x (73-74)

tžs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

T el.: So. Boston 0304-W
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LAIVAKORČIŲ KAINOS ! OTAJA
ŠALĮ DAUG NUPIGINTOS l, 

Pasinaudokite bedarbės laiku žemomis laivakorčių kaino
mis ir aplankykite savo namų žemę.

Senai laukiama proga jau čia. Nuo pasaulinio karo dar 
nebuvo taip žemos laivakorčių kainos, kaip dabar yra.

Važiuojant į Lietuvą ir Atgal $150.00
Tas nupiginimas yra galioje nuo kovo 2 iki balandžio 30; nuo rugpjū

čio 1 iki spalio 15. Galite važiuoti kiekvienu laivu, 
išplaukiančiu iš New Yorko minėtu laiku

Sugrįžimui tikietai geri by laiku bėgyje dviejų metų. Mes 
uždyką pagelbstime išgauti Pasportus, Visas, Sugrįžimo 

(Re-entry) Permituš ir t. t.
Mūsų laivakorčių departmentas yra ant trččiu lubų, rui
muose 325, 326, 327, ir jis yra atdaras kiekvieną dirbamą 
dieną nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro, o taipgi subatomis 

atdaras iki pietų ir nuo 7 iki 8 vakarais.

THE FIRST NATIONAL BANK
Corner Wyoming Avenue and Spruce Street 

SCRANTON, PA. I

Autorizuoti Reprezentatoriai Visokiu Laivu Linijų

GRABORIUS
patar-

ir už

kaina.
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Usually $18.50
NOW $9.25ar

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

v**®#

.2.
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skaus- 
būsite 
nauja
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THE COLLECTED WORKS OF

nisitusiu[o]luomaiuh

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

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

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

Įdekite 35c pinigais ar 
stampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tes už vieną dolerį.

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas _________________
Adresas ______________*__
Miestas ________________
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A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
Everything

Issued
contained • in the original e< 
by Internationa] Publishers

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

030



enktądienis, Kovo 27, 1931

| Tarptautinis Darbmlw
Apsigynimas

Puslapis Penktas

GREAT NECK, N. Y.

Haarlem oil

.2.

Bell Phone, Poplar 7545

P. B..

WORCESTER, MASS.

meili

Vardas—
No_____

Miestad—

ma išauklėti šioje apielinkėje. 
Be to, reikia lankytis visiems 
i susirinkimus. Sekantis su-

dG RADO RIU S- U N D ERTAK E R 
[ĄhnlKHinuojn ir laidoja numirusiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žerną kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės paa mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kuiną.

balandžio, pa draugą Ivanaus
ką, pirmą valandą po pietų

6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Avenue) 

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

mo. Serbentą- buvo komitete. 
Jisai pastebėjo, kad parengi-

reikalas darbuotis apsigynimo 
ribose.

Chicago, Ill. — Drg. P. Ta
rnas aukojo dolerį ir d. A. 
Kazlauskas 50 centų; chica- 
giečiai permažai remia apsi
gynimą.

Sekr. V. V. Vasys.

LAWRENCE, MASS. Vienok fašistai visgi'yra fa
šistai, jie pasakoja, kad bu-į 
vusioji valdyba,v jau surasta; 
kalta. Tai yra grynas .melas, i 
Jie tai pasakoja' tiksliai. Jie' 
nori kenkti naūjam Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui,

Draugai, nepaisykit tų tauš-- 
kalų, kuriuos leidžia fašistai, ■ 
būkite vienybėj su mūsų or-; 
ganizacija.

Kuopos Koresp.
Nuo Redakcijos. — Dalį šios 

kad Biržiška juos suvylė, kad kaip iki 12-tai dienai geg., se- korespondencijos praleidome, 
Kovo 15 d. L.L.R. Choras!nepribūna atidaryt jiems var- karnų adresu: J. P. Chepulis, 

vaidino operetę “Nebaigta įus j Vilnių. J. .. ‘ ”
Kova.” Atskiri vaidylos ir vi- Vak 
sas choras puikiai savo nžduo- 

itį atliko. Publika tik gėrėjo
si ir klausėsi dainų ir vaidini- 

• mo. Pati operetė, o ypatin
gai, kuomet gerai susimokinta, 

! tai išeina gana gerai, smagus 
Vienok biskutį per- 

šimtafs truniPa’ Pr*e JOS reikia nors 
1 \ pridėti į tarpakčius, kaip tai 

; dainų, deklamacijų, monologų 
i ir t. t. ,

Šią operetę vaidino L.L.R. • 
Choras savo spėkomis, o svar-' 
biausia, t _ 

n“.' giausia jaunuoliai. Daugais 
į^ilži-j jmmuolių pasirodė dar tik pir-, 

imu kartu ant scenos, bet ge-j 
~ I rai vaidino.

I Daug draugų ir draugių bu- 
■ - į J vo suvažiavę iš netolimų mies- 

j telių, kaip tai iš Montello, 
Stoughtono, B r i d g ewateriQ, 
Bostono ir kitų.

į,’I taip ir atsilankiusi publika bu- kojo 
' vaidinimu pasitenkinus. ^-“-"-“ 
I Taip pat choras taria nuoširdų Bendrovė aukojo Tarp. Darb 

- ;ačiu publikai už skaitlingą at-: Apsigymmui, $10, 'ap
silankymą.

Proletariniai Sportininkai 
L.S.U. (Darbininkų

■ • Unija) ruošia bėgimo lenkty- 
&n cTy! OrC-nip! | P-kiM -ylių ilgumo. Taip 

L. D. 223 kp. paaukojo $5.00 P“1 ’■engiama “Basket Ball (Aps. $10. 
~ « ri DvaIAT

Amerikos darbininku 
dėtis kasdien blogėja: vis 
dėsnis jų skaičius išeina į 

• vos lauką už duonos kąsnį ir 
savo teises. Nesulaiko jų nei 
areštai, nei kalėjimai, nei de
portavimai ir nei mirties baus
mės. Kova eina pirmyn visu 
smarkumu.

Persekiojimas kovoj ančių 
darbininkų jau neturi ribų. 
Ginkluota policija, mušeikos 
puola mūsii susirinkimus, de
monstracijas, skaldo darbinin
kams galvas, kraujas liejasi;-, 
ir už ka ? Už duonos kąsnį, i 
apsigynimą nuo bado. Ameri-, 
kos darbininkai praeitais me- 
įiis turėjo daug susikirtimi] 
su valdančios klasės gynėjais;. 
areštuota virš septvnių tūks-, ye£inys- 

|4ančiu darbininku ir i,„........
'nuteista kalėjimam Skaitlinės 

vis didėja.
T.D. Apsigynimas rūpinasi 

areštuotus darbininkus paliuo- 
suoti iki teismui. Gina juos 
teismuose ir rūpinasi jais ka
lėjime bei jų šeimynomis 
sunku suprasti, kokios 
niškos sumos pinigų reikalinga; 
sukelti norint šis didelis dar-į 
bas vesti pirmyn. '

Bedarbė apsigynimui labai( 
daug atsiliepia: įplaukos su-į 
mažėjo, o politinių kaliniui 
skaičius milžiniškai padidėjo ;j 
verčia ansigynimą diena iš die-; 
nos maldauti plačiųjų darbo 
minių, kad jos ateitu i pagelbą! 
su vienu ar kitu c^ntu.

Draugai ir draugės! 
trumpoj sutraukai nurodėme ( 
padėtį T. D. A. ir tikimės, kad 
jūs visi supratote svarbą apsi-' 
gynimo ir ateityj pagelbesite- •

Oregon City, Ore. ■

di- 
ko-

BOSTONAS IR APIEUNKE
NORWOOD, MASS.

Operete “Nebaigta Kova”

siskundimų, kad draugai ne? 
gauna savo organą “Tiesą.” 
Draugai jau užsimokėję po tris 
mėnesius, bet organo negau
na. Tai nėra gerai mūsų or
ganizacijai, kad taip ilgai da
lykai nesusitvarko.

Kuopa nutarė surengti pik
niką gegužės 30 d. (Decora-

Bostoniečiai katalikai i tion Day). Kuopa prašo, kad 
tą dieną

Biržiškos Misija
Nesenai pas mus irgi buvo 

surengtos prakalbos “Vilniaus 
vaduotojui,” Biržiškai. Rengė 
jas nezaležninkai. Bet pasta- 
riemsiems “romiečiai” iškirto 
šposą,
automobiliu atvežė Biržišką į I kitos organizacijo 
Lawrence saviškiams, kuriems! nerengtų jokių parengimų. O

’ " . ’ " Nezalež-j jeigu jau ir rengtų, tai laijis ir sakė prakalbą.
minkai laukė, pyko ir koliojo,1 praneša mūsų kuopai nevėliau
_ , . v. w •. » i— i Ui • n • m i • J •

Jau ir 10 vai. R.F.D. 1, Seymour, Conn.
o “Vilniaus vaduotojo” j Draugės ir draugai, mes tu

vis nėra. Išrodė; lyg kad vie-irime dirbti, kad .išauklėtume 
tiniai lenkai būtų Biržišką pa-j šią kuopą didelę, kokią gali- 
ėmę nelaisvėn, 
pagrūmojo, jog ateityje žino
siąs, kaip elgtis su svečiais iš

Dr. Mikolaitis

nes apie tai jau buvo pirmiau 
“Laisvėj” rašyta,

Fašistų Darbai
■

“Keleivio” numery j 9 visaip 
: niekinama šalaviejus ir Ser-r 
benta. Kodėl jie puola Ser
bentą? Mat, čia buvo dar-

Lietuvos—špygą jiems parody- sirinkimas įvyks 12-tą dieną buojamasi delei senelių šelpi-
siąs. Spjaudydami pradėjo j 
skirstytis. i

Tik išėjus žmonėms iš sve-' 
tainės, atūžė automobilius su 
Biržiška. Jis buvo sutiktas 
kelionėmis, ir tik išlipęs iš au— 

tai" kad vaidino dau- tomobiliaus, tuoj smuko atgal, i 
Galop pasiėmė jį “nezaležnin-1 
kų

nezaležnin- 
kų”.ponija, nusivedė pas kum 
Šleiifį klebonijon ir ten “vada- 

I vo” Vilnių, “bombarduodami 
! lenkus” iš bonkų. •

Aukos

Šios kolonijos darbininkiš-

| piIIIlcL VdlclIlUcįL |JO piULU. \
i Visu yra pareiga ateiti ir atsi- buvo daroma šmugelis^,
įvesti nauju, narių, šiame su- .
dilinkime taip pat jau išgirsite taip darant nebus gerai.
i raportą iš konferencijos, kurį 
i išduos mūsii delegatai.

Southburio Šlubis.

jisai tą kritikavo, sakė, kad
Dar 

į daugiau, Serbentai teko per
žiūrėti finansų knygos, jisai 
ten surado daug netikslumų ir, 
nesutiko, kad taip būtų daro-;

1 ma ir toliau. Tai todėl ir.pra- 
i dėjo fašistai pulti Serbentą, 
I kad jisai nepataikavo fašistų 
i šmugeliui.

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

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

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

TEL., MIDWOOD 8-6261

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOR1US

IR BALZAMUOTO JAS
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.

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

Bereikalingas Kabinėjimpisis 
“Laisves” No. 69 ALDLD.

, apra
šydamas Great Necke įvyku- 

dali- 
klausime, 

...atsirado vienas kitas 
>, kuris bandė apginti 

žalingus 
aukojo darbus musu judėjimui (mano 

Sporto Tarpt. Darb. Apsigynimui $10 pabrąukta.--P. B.) Bet jų pa- 
(du syk po $5). Liaudies stangos siekiamo rezultato ne- 
Clioras aukojo Tarp. Darb. i davė...” 

Rodos, antru sykiu. I .
I lošis už Proletarinio Meno Sa-' Viršminėtos draugijos pini-1 J.?®"’ 
! jungos Antro Apskričio čam- KM da”g neturi, bot kiek išgali K.yi.c 
' • • tiek
. Bėgikų lenktynėse dalyvaus i'eikalams. 
sekamų miestų proletariniai 
sportininkai: W o r c ę s t erio, 
Quincy, Maynard ir Norwood.1 
Dalyvaus apie 15-20 I 
Bėgimas prasidės 4-tą valau-i 
dą po pietų, 28 dieną kovo.' 
Bėgimas turi pasibaigti 8-tą 

: vai. vakare.
Vakarę įvyks “Basket Bail”

Y Kencsha, Wis. — Drg. J. lošimas Lietuvių Svetainėj. Lo? 
Mačiulis prisiuntė- laiškutį ir 

Z dolerį; gavęs nuo d. St. Po
ciaus del apsigynimo. Jis 
šo, kad daugiaus parinks au
kų; labai geras dalykas, kad 
draugai darbuojasi. Būtinas

Kaip vietinė,! k°s organizacijos šią žiemą au- 72 kp. korespondentas,

M c

apsigynimo reikalams; ta pen-Į 
kine yra didelis pinigas. Drau-į . 
gai vakaruose rūpinasi politi- ■ .‘į’Z- - i.___ : Bevikjų šeimyno-niais kaliniais ir 
mis.

Drg. Zaleckas 
naaukoio $5.00 
kaipo darbininkas, tai suteikė 
gerą paramą darbininkų ju-; 
dėjimui. Drg. Zaleckas pasi-; 
žada prie pirmos progos ir vėl 
paremti T.D.A.

iš Arizona, 
apsigynimui;

ra

5 > darbininkiškiems reika
lams sekamai: Maple Parko sias diskusijas “Laisvės 

»• ninku suvažiavimo
. , "D,aily Wor- iašo: ‘

.koriui” $10 ir Lietuvos Komu-1 dranga 
nistų Partijai $5. Liet. Dar-1 sklokos vadus ir jų 
bininkių Sus.

šifne dalyvauja• Aido Choro į 
jauktas iš Worcesterio ir L.L 
Choro jauktas iš Norwoodo. 
Tą patį vakarą bus ir šokiai. 
Orkestrą iš astuonių muzikan
tų. Reporteris.

i*

EASTON, PA.

PUIKUS TEATRAS, KONCERTAS IR 
PRAKALBOS

Rengia A.L.D.L.D. 13-ta Kuopa
Bus sulošta juokingiausia trijų veiksmų komedija 

“CHAMAS IR APAŠTALAS”
Šią programą prirengia A.L.D.L.D. VI Apskritis

Subatoje, Kovo (March) 28, 1931 m.
Y. M. H. A. SVETAINĖJE

Kampas Ferry ir Walnut Street Easton, Pa.
Pradžia 7-tą Valandą Vakare

Bėgamaisiais klausimais kalbės DRG. PRANAITIS 
jžanga 50 Centų Ypatąi

Gerbiami Eastono ir apiclinkės lietuviai darbininkai! Tai bus vienas 
iŠ puikiausių vakarų, kokų mes kada turėjome. Gerai išsilavinę ak
toriai po vadovyste J. F. Rudolph sulos veikalą. Koncertinę progra
mos dali išpildys gabios Ynuzikajes spėkos, kaip tai: J. F. Rudolph, 
N. Rudolph, Aleksiejus, Zaleckaitė ir kiti. liūs solo, duetų, kvartetų,' 
smuiko ir piano solo ir t. t.

Kas atsilankys, tas nesigailės, nes bus ir juoko ir rimtų dalykų, ir 
jausmus žavėjančių muzikos gabalėliu. Kviečia visus

KOMISIJA. '

ie ”vienas kitas drau- 
gynė sklokos vadus ir jų 

aukoja darbininkiškiems dalingus darbus, klaidino ten ;
. buvusių darbininkų protus,— i 
j reikėjo jų -siekiami tikslai nu-j 
j nuoginti, o tas jau būtų buvę j 
jiems moralė bausme. Tai ga-į 

bėgiką.'SOUTHEURY h’ OXFORD, CONN j korespondentas, kaipo disku-!
---------  sijų dalyvis. Bet to nepadary-' 

A.L.D.L.D. 225-ta kuopa lai-į ta. Kodėl? Todėl, kad nie-l 
kė savo mėnesinį susirinkimą. kas negynė sklokos vadu bei ! 
kovo 8 d., pas draugą J. Iva- jos žalingus darbas darbinin^ 
nauską. Susirinkiipas buvo bu‘judėjimui. Tas “gynimas” 
skaitlingas, nes buvo pranešta, yra paties korespondento iš- 
kad atsilankys du Apskričio misiąs. Taip sakant, pasinau- 

'• nariai į šį susirinkimą, tad ir .dedamas korespondento teise, 
• susirinkome mes visi. Bet Ap-’ užsimanė “vienam kitam drau- 
’jskričio nariai nepribuvo, mes gui” viešai nusukti ausį...
“ ju laukėme dar ir po susirin-Į T, 4 , , ,1 ; Pats korespondentas toje

'savo korespondencijoj pripa- 
I kuopą įsirašė nauja narė, žinsta, kad Great Necko “L.” 

■*: jaunuolė Olga Sinkevičiūte.1 skaitytojai ir rėmėjai “šimtą, 
! ;Dabai\jau visa Sinkevičių šei- nuošimčių stovi už tai, kad , 
t myna priklauso prie mūsų kuo- “Laisvė” turi palikti po Kom.l
► pos. Tai girtinas dalykas. Part, vadovyste. O kaip bū- 
1 šiais metais mes veikiausia da- tų galima sudaryti tas “šim-

varysime kuopą iki pasibrėžto tas nuošimčių,” jeigu “kai
► tikslo—40 narių. Tik visiškas” gintų sklokos vadus ir Į 
i draugai ir draugės, kalbinki- jų žalingus, darbus darbiniu-1

me naujus narius, o ypatingai kų judėjimui? Tokia aritme-i 
! jaunimą į mūsij darbininkiš- tika, drauge, juoką mėgiantys 
i kas organizacijas. Taip 

lankykime susirinkimus, 
kantis susirinkimas įvyks 

» d. balandžio, laiką žinome,
► sirinkime visi laiku.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
t Tarptautinio Darbininkų Ap- įUtys“ kampan.”' 
i sigynimo, kuriame atsikreipia

ma aukų. Draugai tuoj ant 
[ vietos sumetė 2 dol. ir pasiun-; 
; ]te ten, kur tos aukos reika-;

Įlingos. Tai girtinas dalykas,' 
[ j kad mūsų draugai veik kiek-' 
, 'vienam susirinkime sumeta poj

Eglait

pat žmonės vadina čigoniška.
Se- • Ateinančiame ALDLD 72 ’ 
12 kp. susirinkime, jei nebūsime j 

su- svarbesniais reikalais užsiėmę,, 
įgalėsime tuo klausimu daugiau I 
pakalbėt, o persitikrinsime ku-1 
rį mudviejų susirinkimas pa-

ATEIVIŲ DARBININKŲ GYNIMUI

KOSTIUMŲ BALIUS 
STAR CASINO SVETAINĖJE

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

Tarptautinė Paroda—Liaudies Šokiai 
Vaizdas iš Persekiojimo Ateivių Darbininkų

Programoje dalyvaus visos tautos su savo ypatingais
darbininkiškos dailės kūriniais

ŠEŠTADIENY J, 28 KOVO (MARCH), 1931
Visti darbininkų užduotis dalyvauti šiame parengime.

Įžanga 50 centų ypatai

NĖR
DAUGIAU
R A U M A T I Z M 0
Naujos; ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem 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.

*01 AHOEMPaOF/f.d

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJIMUS
Kaipa 25c 
už Dėžutę 

Atsiųskite 25c 
stampomis ar pi
nigais.

ši fakcija ga
rantuota arba 
sugrąžinama pi

nigai, jei nepagelbės.

KANE PRODUCTS CO.
8G30-98th St., Woodhaven, N. Y.

iiiioi.iisiiiaij

VISŲ DOMEI! AR ŽINAI? 
kad

HERKAU CLOTHING CO.
J, TURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

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

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

JS8BE2® Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y.

IICUIOI

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

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolg prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų..
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

Čia fašistai vėl bylinėjasi, 
kelis dolerius darbininkų rei-įjie patraukė teisman buvusią 

- i S.L. A. 57-tos kuopos valdybą.
i Teismas turėjo Įvykti 20 d. ko
vo, Bostone, bet skundžiamų
jų advokatas reikalavo, kad 
teismas būtų perkeltas į Wor
cester!, nes tai to miesto žmo
nes yra skundžiami. Taip ir 
padaryta. i

kalams.
TĄ pačią dieną ir toj pačioj 

■vietoj įvyko ^r jaunos mūsų 
i organizacijos' susirinkimas— 
i Lietuvių Darbininkų Susivieni- 
Ijimo. Išrinkta nauja valdy- 
• ba šiems metams. Pirminin
ku—O. Kaitis, pirm, pag.elbi- 
ninku—J. Kaitis, raštininku— 
J. P. Chepulip, iždininku—J. 
Slušinskas, iždo globėjais —; 
St. Sinkevičia ir P. Laudans- 
kas.

Kuopa susitvėrė dar pereitą 
gruodžio mėnesį, bet valdyba 
buvo tik laikinai išrinkta. Tad 
dabar jau turėsime pastovią 
kuopos valdybą.

Buvo skaityta laiškas nuo 
Bridgeport© kuopos, kuriame 
atsišaukiama, kad kuopa iš
rinktų delegatus į konferenci
ją, įvyksiančią 29 d. kovo, 
Waterburyje. Kuopa sutjko ir 
išrinko du delegatu į minėtą 
konferenciją. Be to, buvo nu-

^llh'IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIM.. .
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| AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLOS
g 325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK

MALONŪS RŪKYT

CITY

Ii
=g Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

Todėl, Gerbiamieji Draugai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose bizniaus užvedi
muose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur rei-

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

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

Trumpu laiku išmokiname g 
viską kas link ATJTOMO- B 
BILIŲ MECHANIZMO, g 
Praktika ant vietos. M

Išardymas, sutalRymnH, sustatymus, suprast elektriką ir mnsrnetizmą. ir važiavimą, || 
ir (lianą autohtobilio; mviklnam • dienomis Ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose.1 s 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—-I,. TICHNIAV1Č1US, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą Rvarantuojame už mažą užmokėsi). Mes padedam
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymaš ji mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte g 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų,

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th1 STREET Near 1st Avenue NĘW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049
iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiimiiwniiiN

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

.Street or Avenue 
, State

niuose, kup ruKymai yra uzcaiKonu, visur rei- 
iW Palaukit, viršminetais vardais Cigarų. Ant pa-

H ll i 12^5 l * • t t • • a • t • • v • _reikalavimo visur Amerikoje išsiuntinėjam 
per paštą. Adresuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
■8’61* BROADWAY BROOKLYN, N. Y.



Puslapis šeštas Penktadienis, Kovo 27, lbVIETINES ŽINIOSfc“ ir Ugniagesiai Reikalauja 
8-niy Valandą Darbo DienosBR00KLYN1EČIAI, DALYVAUKITEPROTESTO DEMONSTRACIJOJE! Demonstraciją

susilies su kita demonstracija 
prie 110th St. ir 5th Avė.

South Brooklyne demonstra
cija prasidės 2:30 vai., prie 
40th St. ir 9th Avė; maršuos

šeštadienį, kovo 28 d., 1 :30 
vai. po pietų, Boro Hall, Court 
ir Fulton St., Brooklyne įvyks 
didelė demonstracija protestui 
prieš persekiojimą ir deporta
vimą ateivių darbininkų, prieš .’iki 50th St. ir 5th Avė. 
lynčiavimą negrų ir t. t. Kiek
vieno darbininko ir darbinin
kės pareiga yra atvykti į šią ton Avė. 
demonstraciją ir sykiu su visų way. 
tautų darbininkais parodyti 
galingą protestą prieš pasikė--lo skaitlingai dalyvauti jiem 
sintojus ant ateivių ir negrų artimiausiose demonstracijose, 
darbininku.

Cęntralinė, New Yorke, de
monstracija prasidės 2-rą vai. 
po pietų, prie 144th St. ir Le
nox Ave., kuri apie 4-tą vai.

Bronxe demonstracija prasi
dės 3-čią yal., prie Washing- 

ir Clarmont Park-

Lietuviai darbininkai priva-

Laikas darbininkams parodyti 
klasinę savo vienybę, o tai ga
lima padaryti visiems bendrai 
dalyvaujant demonstracijose ir 
protestuose.

New Yorke susivienijo visos 
religinės negrų reform i$tų. spė
kos su Fišės komiteto reakcio
nieriais, kad pastoti kelią šau
kiamai New Yorko darbininkų 
protesto demonstracijai, kovo 
28 d.

Visos negrų apgyventos sek
cijos New Yorke nuskleistos 
tų reakcionierių išleistais lape
liais, kuriuose jie garsina sa
vo masinį mitingą kovo 29 d. 
Kalbėtojai skelbiami visi reak
cionieriai ; jų tarpe ir pats po
nas Fish.

Juodoji gauja dreba iš bai
mės, matydama darbininkus 
einančius prie vienybės, ir da
ro viską, kad atitraukti juos 
nuo to ir išsklaidyti jų spėkas. . 
Bet darbininkai nesiduos jiem 
save suklaidinti ir nenustos 
protestavę ir kovoję prieš 
naudotojus ir skriaudėjus.

iš-

Jš Organizacijų Sąryšio 
Prakalbu, Prisirengimui 
Prie Kovo 28 d.

Du Darbininku Užgriuvo

Į Darb. Organiz. šauktąjį 
masinį mitingą pereitą tre-

į politiniai kaliniai tuojaus bū-1 
tų paliuosuoti. Į x

Mes pasmerkiame įnešimus Po Zeipe 
deportuoti darbininkų veikė-  
jus ir sąmoningus darbininkus, - -
streikų kovų vadus ir reika- rOpoJitan Avė., 
laujame, kad visi jie būtų pa-|ven Boulevard,
liuosuoti: <

Mes pasižadame kartu su
čiadienį prisirinko darbininkų kitų tautų darbininkais 28 d.
vidutiniai pilna “Laisvės” sve
tainė. Pirmininkavo drg. M. 
Paukštienė. Trumpą, bet turi
ningą prakalbą pirmas pasakė 
drg. * A.. Taraška, nušviesda
mas, kaip kylančioji reakcija 
stengiasi suskaldyti darbininkų 
klasės pajėgas, kiršindama 
baltuosius prieš negrus, ameri
konus prieš ateivius ir planuo
dama naujus griežtus įstaty
mus delei ateivių darbininkų 
deportavimo, delei Komunistų 
Partijos sunaikinimo ir t. t.

Antras kalbėtojas, drg. D. 
M. šolomskas plačiau tąja 
kryptim kalbėjo, pamatiniai 
paimdamas reiškinius dabar
tinio pasaulinio krizio, darbi
ninkų kairėjimo, komunistinės 
jų kovų vadovybės. Kaipo pa
vyzdį to, ką gali darbininkai 
per revoliucines kovas padary
ti. drg. šolomskas davė nuo
dugnų nušvietimą Sovietų Sa-j 
jungos milžiniško progreso; 
ten visiškai panaikinta bedar
bė, dar ir trūksta poros mil' 
nu darbininku; būvis darbo 
žmonėms Sovietuose gėrėja, 
snlygos lengvėja—ir darbinin
kę! turi tokią klasinę laisvę.

kokią negalima būfų nei 
įsivaizduot jokioje, kad ir de
ni ok r ati šk i a u si o j e, kapitalis
tinėje šalyje. Drg. šolomskas 
ynečiai ragino lietuvius datbi- 
r’nkųs dėtis į bendrus žygius.1 
į sutartinus masinius išstojimus 
su visu kitu tautu darbinin- 
kp’S, ynatingai mitinguose ir 
demonstracijose n a c i o n alės

kovo demonstruoti 
prieš reakciją; o tai 
maš ne vien ateivių 
kų ir negrų teisių, 
darbo klases.

Mes stojame už 
apdraudos bilių, už laisvę dar
bininkams organizuotis ir gin
ti savo teises, prieš reakciją ir 
prieš Fish ės komiteto pasiūly
mus, kurie yra pančiai darbi
ninkų klasei.

Lėšoms padengti ’aukų su
mesta arti $6.

ir kovoti 
bus gyni- 
darbinin- 
bet visos

bedarbių

Rep.

Matykite Jį Sekmadieni, 29 
d. Kovo (March), Labor 
Lyceum Svetainėj

New Yorko Uniformuotų 
Ugniagesių Susivienijimas va
ro smarkią kampaniją už as
tuonių valandų darbo dieną. 
Dabar jie dirba po 1” valan
dų į dieną. Įvedus astuonių 
valandų darbo dieną, 
2,000 naujų ugniagesių turėtų 
būt pasamdyta. Reiškia daug i 
bedarbių gautų darbus.

apie -

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
1-ma Kuopa rengia koncertą ir šo
kius šeštadienį, 11 balandžio, “Lais
vės” svetainėj, 46 Ten Eyck St. Šo
kiai prasidės 7-tą vai., o programa 
—8:30 vai. vakare. Programos iš- 

' pildyme dalyvaus d. A. Velička, L. 
I Kavaliauskaitė ir kiti pasižymėję ar- 
I tįstai. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.

Telephone, Stagg 2-9910LORIMER RESTAURANT
Lietoviy Valgykla

4

Skaitykit ir Platinki t 
“LAISVE”

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsiu—Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA pigiai Candy station

ery storas. Senas biznis. Kreipki
tės po No. .114 Union Ave., Brook- : 
lyn, N. Y. (70-75)

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

NAUJA LIETUVIŠKARESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu :
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

Pereitą trečiadienį ant Met- 
prie Woodha- 

Queens, už
griuvo du darbininku 15 pė
dų po žeme. Tenai Lione 
Construction Kompanija deda 
naujas rynas. 15 darbininkų 
kasė gilius ravus rynoms sudė
ti. Ravai kasami apie 15 pė
dų gilumo. Vienoje vietoje I 
žemė užgriuvo į iškastą ravą i 
ir užpylė du darbininku. Už*_____ ,
pusės valandos buvo atkastas' busi už kukarką keletoje lietu- 
vieno darbininko lavonas, o • vįų valgyklų Brooklyne. Atei-

kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 

[Boston, Mass. Taipgi yra dir-.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be

vieni/ ui niunu icvw.k.o, v yiU Vaig.yKlU J J I V) v R ly HU. iUCl- i

kitą lavoną atkasė tik už dvie-. Rite persitikrinti kaip skanūs j 
jų valandų. £įa valgiai ir pasimatykite su !

Bosai sakosi nežiną tų dar-|senais 8avo pažįstamais/ 
bininkų vardų; jie buvę žino-J 
mi tik po numeriais, o ne 
dais.

Policiją Dabos* Protesto 
Demonstracijas

vai V alėti j a Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkes

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
kiname barberiauti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
Instruktorius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., Cor. 44th St. 

New York; N. Y.
71-98

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320J. GaršvaOratorius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

(fibalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
*.-?mobllius ir karietas veselijoms, 
• HkStynoms ir pasivažinėjimam-

JONAS STOKES <į

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

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

Nufotografuo
ja*, ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai- 

- riomis spalvo- 
Atnaujiną. senus ir krajavusmis.

ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4'409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

i

f.U)
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Puolimą Ateivių Darbininkų

S

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Mes, Brooklyno lietuviai 
darbininkai, susirinkę į “Lai
svės” svetainę, 25 d. kovo, sa
vo viešame masiniame mitin-

a

J. Judžentas
29 d. kovo (March), Labor

N. Y., J. Judžentas, Jonuko 
, vaidins svarbią rolę 

operetėj “Nebaigta Kova.
geras

2-0783

New Yorko policijos virši
ninkai' sakosi • jau prisirengę 
daboti, kad /“protesto demon
stracijos šeštadienį būtų tva»- 

; Idos.” Kiekviename bloke bū
sią pastatyta po keturis poli- 
cistus ir po nemažą skaiči” 
detektyvų. )

Great Neche .Rodems 
i Sovietinis h.iis

VARPO DOVANA

Ateivių Apgynimo Dienos, k<~»- i Lyceum ^svetainėje, Brooklyn, 
vo 28 d. čia pat jis priminė i N. Y., 
jng tai nebus jokia užbaiga > roleje, 
kovoms už ateivių ir negru ' - 
darbininkų teises; tos dienos aktorius ir
demonstracijos turės patar- j dainininkas, 
nnnti, kaip punktas toliau va - . _____ _________
rytinai, vis smarkinamai kam- j
Danijai už jų ir visos darbiniu- ffisenVaglS Areštuotas 
kų klasės reikalus.

Užbaigus prakalbą, drg. šo- 
Jomskas pasiūlė sekamą rezo-, 
Jincrią. kurią susirinkusieji j 
vienbalsiai priėmė:

Subatos vakare, kovo 28 
Sirauko svetainėje, bus rodo
mas labai įspūdingas Sovietu 
Sąjungoje pagamintas jud;s 
(movie) “Imperijos Skeveld
ra.”

šis judis turėjo didelio pa
sisekimo didžiuliuose New 
Yorko teatruose. Jame rodo
ma. kaip vienas rusų kareivis, 
baisaus karo laiku, tapo šovi
nio užtrenktas, ir per keliolika 
metu buvo pamišusiu, apglū-

Jis mušiu; vėliau atsigavo, pra
blaivėjo ir išvydo jam nebepa
žįstamą nauią, darbininkų val
domą pasaulį.

Apart judžių, bus dainų —' 
dd. L. Kavaliauskaitė ir F. Pa
kalniškis padainuos skambių 
dainelių.;. ♦ B.

Pereitą trečiadienį, 6th Ave. 
iir 34th St. požeminių trauki
niu stotyje buvo suareštuotas 

« v •• n • - r> 1 .. • Frank Moran, kada jį pagavo
.^22o"uclJa ”r’®s Reakc,J4 ir j bekrausiant svetimą kišenių.

- ; Su juo areštuotas ir jo drau
gas Meyers. Nuvežus juos į 
policijos stotį ir peržiūrėjus 
rekordus, pasirodė, kad * 
Moran jau penkiasdešimts ket
virtą sykį areštuotas už tą pat 

o po draugas 
Jiedu išdidžiai 

prisipažino prie kaičios ir sa
kė, kad svetimų kišenių ap- 
kraustymas tai yra jų profe
sija.

ge ir išklausę pranešimų, apie prasikaltima 
pasikėsinimus ant ateivių dar- _ trylikta. '
bininkų teisių, apie puolimus 
ant negrų darbininkų ir didė-į 
jančią reakciją; ir imdami do
mėn priešdarbininkiškus ir re
akcinius Fishės komiteto pa
siūlymus kongrese ir kitus re
akcijos požymius. — griežtai 
pasmerkiame Fishės komiteto 
reakcinius įnešimus, reikalau
jančius pulti ateivius darbi
ninkus, jų spaudą ir visą dar
bininkų klases judėjimą.

Mes pasmerkiame puolimus 
ir lynčiavimus juodveidžių 
darbininkų, taipgi pasikėsini
mus aht darbininkų spaudos.

; Mes reikalaujame,( kad T. 
Mooney, Billings ir visi kiti

Atydai Dark Chorą Atstovu 
I Federacijos Konferenciją

Sekamą šeštadienį, kovo 28 
d., turėtų įvykti darbininkiš
kų chorų delegatų Tarptauti
nes Chorų Federacijos konfe
rencija, bet ji neįvyks; tapo 
nukelta ant vėliau. 'Apie tai 
bus pranešta per spaudą.savu 
laiku. , ■ • 1 Ji J; ’ t

Visut Taiifij KosHnmii 
Balius Šeštadieni

šeštadienio vakare, kovo 28 
d., New Star Casino Svetainėj; 
107th St. ir Park Ave., New 
Yorke; Ateivių Gynimo Tary
ba rengia didelį ir puikų ba
lių. Ten dalyvaus įvairių tau
tų darbininkai, apsirengę savo 
tautiniais rūbais. , Skirtingu 
tautu darbininkai organizuoja 
jaunimo grupes, kurios šoks 
savo tautos liaudiškus šokius.

Tų šokių visas pelnas eis ve
dimui kovos už apgynimą at
eivių ir negrų darbininkų tei
sių.

Trys Vyrai Nusinuodijo Gazu 
Brooklyne, N. Y.

Trečiadienio naktį, ^part- 
mente po num. 541 W. 49th 
St., atrasta trys vyrai nusinuo
diję gazu. Gazas ėjo iš šildo
mo gazinio, pečiaus. Spėjama, 
kad jie išbuvo negyvi ąpie 24 
valandas

< t

ag Lcprtive duos didelį ir skaniai iš; 
dovanu balandžio 4 d., sinba- 

s ar del kitekių priežasčių 
nubedniej tįsiems žmonėms.

Dme visus redateklių kenčiančius 
i, pageidaujančius mūsų dovanas, ai- 
iki sekančio ketvirtadienio, tai yra 

, balandžio. Dovanom pyrago išank- 
„ ’: lcn tik ant užsakymų kep- 
prašeme užsisakyti iki augš- 
1 dienai, kurie nor.esite mūsų

MOT: LAUKUSr:Fotografas

•‘'i

žmonos. 
siliCįltl 
iki 2 d.

jo nd

GOV2IW3.
Yra žmonių, kurie skaudžiai nubiedneję, 

ale nedrįsta prašyti paramos. Tokiuose at- 
sitiklrauTse mes prašom savo kostumerių 
patarti nedrąsiem žmonėm,1 kad kreiptųsi 
į Varpo Keptuvę, nieko nepaisydami.,.. Mes 
norime iiems pagelbėti:

Brooklyn, N. Y.
Prašome įsitėmyt, tai, kad dovanų pyra

gas bus 
anksti iš 
pyragą, 
kaštuotu.

tavas s abato j e, 2 d. balandžio, 
to. Visi turėsite patys atsiimti 

•; iš vėžio j imas mums perdaug

NAUJAUSIOS MADOS

i
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc

ĮŽANGA DIENĄ. IR NAKTĮ 50c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečiu lubų, oringam kambary—35c 
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

M. TEITELBAUM, Manadžeris 
Naujai perdirbta Rusiškai-TurkiŽka Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui - 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoisc Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonam Pulaski 5-1090 < .

KELRODIS: B. M. T. elevelteriu; išlipt ant Flushing-Avė. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Bw*dwBX nnahing Art. i

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. I
joaomoE0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘMMMfa

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Siais .vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti’ sugrąžint natūrali vidurį*. malimą./ Nereikia virini, o tik 
sumaiŠyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
minga’s, ir, galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina............................... 60c, per paitą

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptas, ir užtikri
nant, kad sudėtinės iių receptų dalys, gydytoju užsa

kymu, yra naujos, tyros ir. geriausios

Mes

229

o

taip pat tunme žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvjp 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ. BavininkuH

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenuomt 9-2017-2360-3514

likirDkit ij skelbimu U oriaiuKJUC karia «c ulnakyna,




