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Darbininkai Visų šalių, 
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Pasaulį!
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gerų knygų. Jeigu mūsų 
gijos nariai tas knygas 
skaitę, tai mes turėtume
daugiau veiklių narių. Darbi
ninkai susipažinę giliau su sa
vo klasės reikalais, jie supra
stų, kad kasių kova yra neiš
vengiamas dalykas ir energin- 

(giau kovotų. Ir Komunistų 
Partijos rolė jiems būtų aiške
snė ir jie būtų toje savo kla
sės partijoj. Ir pati dabarti
nė kova prieš oportunizmą 
butų lengvesnė. Bet daugelis 
narių tenkinosi tik pažiūrėji
mu ant knygų.

Kaip kurie draugai iš kolo
nijų. mano, kad Centro Biuras 
perdaug užsipuola ant opozi
cijos. Bet kas gi organizavo
si pirm “Laisvės” suvažiavi
mo, laikė kokusą ir padarė 
nutarimą- atimti, “Laisvę” nuo 
Kęrųunistų Partijos ?L. Kas gi 
ir po' suvažiavimo išleido ga- 
zietą griovimui mūsų judėji
mo? Kas gi kelia skandalą ir 
reikalauja naujoL“L.” šėrinin- 

*kų suvažiavimo? Kas gi at
meta Komunistų ‘Partijos ir 
Komunistų Internacionalo va
dovavimo liniją, ir gauna pri
tarimą iš fašistų (“Vienybės”), 
socialfašistų (“Naujienų” ir 
“Keleivio”) ir kitos priešų 
spaudos? Tai vis antiparti- 
niai elementai, kurie apgaudi
nėja darbininkus ir organizuo
ja naują judėjimą prieš mūsų 
komunistinį judėjimą! Mes 
esame priversti kovoti prieš 
juos ir gelbėti mūsų judėjimą 
nuo pakrikimo, nes vienatinė 
sąlyga jo gyvavimui—tai ėji
mas su Komunistų Partija.

m Kas prieš Komunistų Parti
ją, tas prieš Komunistų Inter
nacionalą, Sovietų Sąjungą ir 
visą darbininkišką judėjimą. 
Tas arba patsai nežino, ko jis 
nori, arba atviras darbininkų 
priešas! Komunistų Partija 
dėjo ir dės visas pastangas, 
kad pertikrinus kiekvieną 
klaidintą darbininką, kad 
gelbėjus jį del darbininkų 
sės judėjimo.

su

VOKIETIJOJ PASKELBTA ATVIRA KAPITALO DIKTATŪRA
Francija Kovos Prieš 
Vokietiją ir Austriją

PARYŽIUS.— Franci jos 
valdžia mato didelį pavojų 
jos imperialis/iniams inte
resams padarytoj muitų są
jungoje tarpe Vokietijos ir 
Austrijos. Briandas parei
škė, kad Francija prieš tą 
pavojų pasiryžus visais bū
dais kovoti. •<

Raudonos Vėliavos Byla 
J. V. Augščiausiam 

Teisme
WASHINGTON.— Tarp

tautinis Darbininkų Apsi
gynimas padavė apeliaciją į 
Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausį Teismą prieš nuteisi
mą 10 metų kalėti draugės 
Yetta Stromberg. Ji buvo 
apkaltinta iškėlime raudo
nosios vėliavos ant pionie
rių kempės Calif orni joj. 
Tiktai už tai ji nuteista 10 
metų kalėjimam Apeliaci
ja sako, kad šioje šalyje 
kiekvienas turi teisę išsi
kelti ir laikyti raudoną vė
liavą. Apeliacijoj ’ nurodo
ma, kad raudona vėliava 
yra Amerikos Komunistų 
Partijos emblema ir draugė j 
Strorųberg, kaipo Komunis
tų Partijos narė, turėjo pil
ną teisę tą savo partijos 
ženklą išsikelti ir laikyti 
ant vaikų kempės.

kta- i

Kad komunistus žiauriai 
puola darbininkų priešai, tas 
jau senai žinoma. Kitaip ir 
būti negali. Ir iš jankauski- 
nių ir butkinių kitko negali- | r . 
me laukti. Leninas mokino:,na1’ 
“Mes einame susiglaudę būre
lyje skardžiu ir sunkiu keliu, 
tvirtai susiėmę už rankų. Mes 
apsupti iš visų pusių priešais, 
ir mums priseina veik visada 
eiti po jų ugnimi,, Mes susi
jungėme pagrindu laisvai mū
sų pačių padaryto susitarimo, 
būtent tam, kad kovoti su 
priešais ir nepatekti į mūsų 
pašonėj esamą balą, gyvento
jai kurios nuo pat pradžios

Apgriūti Du Mainieriai'
Ko-SANFORD, N. C.— 

vo 28 d. Coal Glen kasyk
loj tapo apgriūti du mainie-

Manoma, kad jie te
bėra gyvi, bet prie jų priei
ti gal ims kelias dienas. 40 
mainierių darbuojasi prie 
jų išgelbėjimo. Nelaimin
gieji randasi 3,800 pėdų že
mėse.

Rengiasi Sudeginti

—1

DEMOKRATINE MASKA JAU NUKRITO 
IR PASIRODĖ NUOGA STAMBIOSIOS 

BURŽUAZIJOS DIKTATŪRA
BERLYN.— Vienu ran

kos užsimojimu 
prezidentas 
paskelbė, kad visokios žo
džio ir susirinkimu teisės 
atimtos, kad policijos dikta
tūra viešpatauja visur. O 
pats Hindenburgas vyriau
sias diktatorius, Vokietijos 
Mussolinis.

Nors paskelbime sakoma,'jy^* 
kad tos teisės atimtos vi-1 J 
siems, bet juk kaip diena Į 
aišku, kad šita diktatūrai 
atkreipta tiesioginiai prieš kruvini darbininkų kla-

Du Kunigai Pakutavos su 
Davatkomis Vienuolyne

suareštavo daug draugų.,
Vokietijos Pačiame Berlyne ir apielin-1 tam, 

Hindenburgas varomos ablavos palei
komunistų stubas ir dar
buotojai areštuojami.

Socialdemokratai padėjo 
prirengti diktatūrai dirvą, 

jie paskelbimui 
pritarė. Dikta- 
paskelbta pagal 

kabineto pasiū- 
socialdemokratu 

partija tą kabinetą pilnai 
l'palaiko. Vadinasi, dar kar
tą socialdemokratai pasiro-

Kunigas Spudas ir kuni
gas Birutavičius “dvasiški- 
jos tribunalo” už apgavys
tę nuteisti “kalėti” vienuo
lyne—Spudas dviem me-

, o Birutavičius vie
niem metam. Ištikrųjų bai
si bausmė: su davatkomis 
vienuolyne!

RUOŠIAMAS MAINIERIŲ STREIKO 
PARDAVIMAS; SKUNDŲ KOMITETO

DIDŽIUMA PASIDUODA MAŠINAI
Eiliniai Mainieriai Veda Kovą Prieš Vadu Pardavystę; Na- 

cionalė Mainierių Unija Reikalauja, kad Streikas Būtų 
Plečiamas; Generalio Skundu Komiteto Didžiuma Pražu- 
dys. Streiką

Matomai, 
diktatūros

Brueningo
o

Prasideda Alkanuji!
Eisena Maryland

Valstijoje

revoliucinį judėjimą, ku
riam vadovauja Komunistų 
Partija. Krizis, bedarbė, 
darbininkų bruzdėjimas — 
štai kas privedė Vokietijos įe^a įsigalėti. J "

j Bet Hindenburgui ir so
cialdemokratams nepavyks 

Fašistai galės savo darbą užsmaugti Vokietijoj komu- 
valyti pirmyn. Fašistų par-'nistų judėjimą. Ten mūsų 
tijos vadai jau džiaugiasi,! revoliucines spėkos labai 
kad “pagaliaus komunistai | tvirtos. Tas pats diktatū- 
tapo pažeboti.” Diktatūros ros paskelbimas parodo, ko- 
pirmuosius vaisius jau m a- kia jau galinga yraJVokie- 
tome: Tą pačią dieną Ber
lyne policija užpuolė komu- 

• nistu masini susirinkimą ir c- C

sės priešai. Jie rėkia, kad 
jie priešingi diktatūrai, bet 
tik proletariato diktatūrai. 
Kapitalo diktatūrai jie pa-

valdžią paskelbti nuogą ka
pitalo diktatūrą.

ros paskelbimas parodo, ko-

tijos Komunistų Partija, 
kaip jau didelės proletaria
to masės eina su ja.

BALTIMORE, Md.—Šian
dien, kovo 31 d., prasideda 
alkanų bedarbių eisena į 
Annapolis, valstijos sostinę. 
Ne tik iš Baltimorės, bet ir 
iš „ 
maršuos į Annapolis, 
jie reikalaus tuojautinės 
bedarbiams pašelpos ir be
darbių apdraudos. Baltimo
rės lietuviai darbininkai 
privalo visais būdais padėti 
alkanųjų bedarbių eisenai. 
Jie statys valstijos valdžiai 
reikalavimus varde visų be
darbių, varde visos da<i!7l 
ninku klases. 1

SOVIETU SĄJUNGOJE SUMAŽĖJO PRASIŽENGI
MAI VISOSE GYVENIMO SRITYSE .

MASKVA.— Nacionalis 
Institutas Tyrinėjimui Kri- 
minalystės ir Kriminalistų 
paskelbė savo raportą už 
1929 ir 1930 metus. Pasi
rodo, kad visokios rūšies 
prasižengimai nuolatos ei
na mažyn. Instituto pirmi
ninkas Profesorius Ruben
stein sako, jog tas pareina 
nuo išnaikinimo bedarbės 
ir varymo kolektyvizacijos 
žemės ūkio.

Štai ką rodo skaitlinės:

tų jau bebuvo 4,532 pasmer
kimų.

Per tą patį laikotarpį 1929 
metais buvo pasmerkta 21,- 
304 už “butlegerystę,” gi 
1930 metais jau bebuvo 
8,575 pasmerkimai,.

Už plėšimą 1929 metais 
buvo 2,164 pasmerkimų, o 
1930 metais tik -1,469; už 
lytiškus prasižengimus, 19- 
29 m. 4,864; 1930 m.—3,106.

Sovietų Sąjungoj mirtiesKjvai X\lį X KXXXM,X vxxxx^xj . | C <=> v

Bėgyje pirmųjų 6 mene- bausme nebaudžia uz zmog-
157,000,000 Bušeliy Komy i! šių 1929 metais už žmogžu- žudystę bei kitokius prasi- 

 tdystes buvo pasmerkta žengimus.- Tiktai kontr-re- 
BUENOS AIRES.—Tūk- 7,431 asmenų, gi per pir- voliucionieriai baudžiami

peikė mus už tai, kad mes iš-, stančiai Argentinos darbi- .muoąius 6 mėjiesiu 1930 me- mirtimi, 
ninku vaikštinėja be darbo ■=siskyrėme į atskirą grupę ir

pasirinkome kelią kovos, o ne jr badauja, tuo tarpu šaly-
j susitaikymo. Ir štai nekurie 

iš mūsų pradeda šaukti: eiki
me į tą purvyną! Ir kada juos 
pradedame sarmatyti, tai jie

je perdaug grūdų, perdaug 
maisto! Visoj Argentinoj 
labai didelis 4ornų pervirę

atkerta: koki jūs atsilikę žmo- todėl kainos nupuolė, 
ir kaip jums negėda at- Taigų kad palaikyti augs-nes 

mesti mūsų laisvę šaukti jus 
ant geresnio kelio! < 
poneliai, jūs laisvi ne tiktai 
šaukti, bet ir eiti, kur jums 
patinka, nors ir į peklą. Mes 
netgi surandame, 
tikroji vieta ir 

k mes pasirengę 
' pagelbą ten
Bet tiktai tada 
rankas liuosas, 
prie mūs ir nepurvinkite tą 
didėlį žodį “laisvė,” todėl, 
kad mes taipgi “laisvi” eiti, 
kur mes norifne, laisvi kovoti 
ne tiktai prieš tą balą, bet ir 
su tais, kurie suka į pelkę!” 
(Tomas V-tas, 123).

tas kainas, planuojaiha su- 
O taip, deginti apie 157,000,000 bu

šelių! Tai prie kokios be
proty stės priėjo kapitalisti
nė tvarka. Degina maistą, 
kuomet žmonės badauja!kad jūsų 

yra baloje, ir 
suteikti jums 
persikraustyti, 
palikite mūsų 
nesikabinėkite

kovojo prieš pastangas par
duoti streiką Glen Alden 
kompanijos bosams. Jie šau- 

į kurį nebuvo įsi- kė, kad streikas būtų ple- 
leisti eilniai mainieriai. Jau čiamas, kad bosams reikala- 

Vjvimai turi būt statoma 
uždarytų durų laikymas bu- svarbiausiais klausimais, 
vo ženklu, kad reakcionie- Statymas tiktai antrininkės 
riai ruošiasi prie uždavinio svarbos reikalavimų lošia 
streikui smūgio. 20,000 mai- tiesiai į unijos biurokratų ir 
nierių stovi kovos lauke, o i kompanijos bo?u rankas, 
pavartodami visokius trik-j Svarbu pabrėžtI Jf -.tai, 

., , ,. ,v. - kad čionai randasi keli Te-miteto didžiuma. . pravarę n o ' ką.
rezoliuciją, kurioje statomi; f d 3^^..
tiktai mažos vertes reikalą-!1’ L • v,ve vadintis komunistais, ,bet 

susivienijo su Boylano pa- 
sekėjais parduoti streiką. 
Tai matote, kur nuėjo iš 

T Komunistų Partijos išmesti 
renegatai. Jų kelias nuve
dė juos tiesiai į anglies ba
ronų glėbį.

Nacionalė Mainierių Uni
ja darbuojasi, kad reakcio
nieriams neleidus streiką 
sulaužyti. Jos nariai ir pa- 

pat karto sekėjai reikalauja, kad tuo- 
streiką ir liepė jaus būtų suorganizuotas 

; grįžti atgal į!platus eilinių narių streiko

WILKES-BARRE, Pa.— 
Šturmingas buvo susirinki
mas Generalio Skundu Ko
miteto,

pats tokio susirinkimo už

kitų' miestų bedarbiai | su.s Generaho Skundų Ko-
Ten

Masiniai Areštai Kuboj
HAVANA.— Šiame mies

te eina teroras prieš val
džios priešus. Policija nak
timis daro kratas nužiūri
mų asmbnų stubose. Jau 
visi darbininkų darbuotojai 

i sumedžioti. Komunistai 
areštuojami ir kemšami į 
kalėjimą be jokios atodai
ros.

IŠ LIETUVOS

viniai. Toje rezoliucijoje 
nekalbama apie kovą prieš 
algų kapojimą, prieš pailgi
nimą valandų ir už apmo
kėjimą “dead work.” Tai 
buvo vyriausi klausimai, de-1 

pei kurių mainieriai išėjo į 
l streiką. Bet Komiteto di
džiuma “pamiršo” tuos 
klausimus. Aiškus dalykas, 
kad čionai pasiduodama di- 
strikto prezidento Boylano 
mašinai, kuri iš 
prakeikė i 
mainieriams g ____  ___ _____ ..
darbą. Į komitetas ir kad streiką

Revoliuciniai mainieriai vestų patys mainieriai, o 
Generalio Skundų Komiteto ne saujalė senosios unijos 
susirinkime energingiausiai | viršininkėlių.

Prasideda Derybos Tarpe i MacDonaldo Valdžia 
Sov. Sąjungos ir Chinijos

MASKVA.— Čionai pri- 
buvo skaitlinga Chinijos 
Nankingo valdžios delegaci
ja ir prasidės derybos tarpe 
Sovietų ir Chinijos delei at
naujinimo diplomatinių ry
šių. Tuos ryšius sutraukė 
Nankingo valdžia. Kuom 
šios derybos pasibaigs, tai 
sunku pasakyti.

Nužudė 200 Musu
ALLAHABAD, Indija. — 

Pirmiau buvo pranešta, kad 
mieste Cawnpore tapo nu
žudyta 50 indusų, bet pasi
rodo, jog tai buvo labai su- 
mažinta skaitlinė. Dabar 
pasirodo, kad MacDonaldo 
policija paskerdė 200 žmo
nių ir suareštavo 300. v

Atgyja Darbo Unijos
KAUNAS.— Kauno prof

sąjungose šioks toks atsi
gaivinimas yra. Maistinin
kų profsąjunga pradėjo ro
dyt gyvybės žymių. Dirba 
frakcija. Sprendžiami kon
fliktai. . Daromi pasitari
mai šakose. Odininkų są
jungoj buvo didelis jaunimo 
pasitarimas. < Spaustuvinin
kų sąjungoj / mes nutarėm 
organizuot prof opoziciją. 
Ten labai daug jaunimo ir 
absoliučiai nieko nedaroma. 
Nelegalių profsąjungų su
darymas kol kas nepavyks
ta. Ir visai ne del objekty
vių priežasčių. Tai išaiški
nama partijos darbo silpnu
mu “Universalio” fabrike. 
Tarp kit ko, sąryšy su pa
staruoju išstojimu “Univer
sal j”, o taip pat su streiku 
27 gruodžio, policija darė 
kratas pas darbininkus. 
Klausinėjo, kas pirmi tą 
dieną atėjo į fabriką.

Šiandien Svarbus
Susirinkimas NewarkePrisipažino Užmušęs Kirviu 

6 Žmones
DETROIT, Mich.— Čia 

suimtas žmogus vardu 
George Meyers ir kaltina
mas vagystėje. Bet jis pri
sipažino, kad 1912 metais 
jis kirviu užmušęs šešius 
žmones Villisca, Iowa. Tuo
met daug buvo rašyta apie 
tą baisų atsitikimą, bet nie
kas nesurado, kas tą žmog
žudystę papildė.

•į 1 ' ■ ■ ................. --------------------------------------------------------------

230 Kalinių Triukšmą 
Kėlė Šešias Valandas

Thomaston, Me.— Maine 
valstijos kalėjimo viršinin
kai patvarkė, kad joks ka-; 1 • 1 • • v t r, • f |
giau, kaip du laišku į sa
vaitę. Tuomi pasipiktino 
kaliniai ir savo protestą 
prieš šitą patvarkyųią iš
reiškė šūkavimu, kuris tę
sėsi ištisas šešias valandas;

Išrastas Naujas Inžinas 
Orlaiviams Varyti .

PARYŽIUS.— Čionai 
laivystės žinovai tyrinėjo 
naują inžiną, kuris esąs tįk

or-

linys negali išsiųsti dau-|Pus?s dydžio^paprasto įnži-
. , . , . .v, . Inn ir inkin t.riiiksmn noria.

Šie Lenino žodžiai dabar 
kaip tik tinka prie mūsų judė- . 
jimo įvykių. Ir darbininkai, 
kurie eina su taip vadinama 
“opozicija,” kurie savo supra
time dar nenutraukė ryšių su 
darbininkų, klasės reikalais, 
turi gerai pagalvoti, ir jie pa
matys, kaip juos Komunistų 
Partijos priešai veda į fašisti
nį purvynų. ;

Tyrinės Azijos Paslaptis
BEIRUT. — Nationals 

Geografinė Draugija pada
rė planus tyrinėjimui Azi
jos tyrų. Dalyvaus daug 
mokslininkų. Net septyni 
traktoriai bus vartojami 
žinėjimui tyrinėtojų.

va-

•no ir jokio triukšmo neda
rąs. Jei šitas inžinas pasi
rodytų praktiškas, tai visa 
orlaivystė būtų surevoliu- 
cionizuota.

Mašinoje Užtroško Kūdikis
FRANKLIN SQUARE, L. 

I.—Dvi motinos paliko savo 
“beibes” automobilyje ir 
nuėjo į krautuvę. Sugrįžę 
rado 4 , mėnesių amžiaus 
mergaitę užtroškusią, o 2 
mėnesių berniuką vos gyvą. 
Niekados nepalikite kūdi
kių vienų automobilyje.

Traukiny] Rastas Kūdikis
Kauno stotyj buvo išim

tas iš vagono dviejų mėn. 
kūdikis. Kūdikis pasiliko 
be globos vienas jau Šiau
lių stotyj. Kūdikį paėmė 
geležinkelio policija ir ati
davė “Vaikų Lopšelin.” 
Motina jieškoma.

šiandien, kovo 31 dieną, 
7:30 valandą vakare, Komu
nistų Frakcija šaukia labai 
svarbų susirinkimą A.L.D. 
L.D. 5 kuopos, T.D.A. 19 kp. 
ir L.D.S.A. kuopos narių, 
taipgi visų “Laisvės,” “Vil
nies” ir “Darb. Balso” skai
tytojų. Susirinkimo vieta: 
Lietuvių Svetainė, 182 New 
York Avė.

Nuo Lietuvių Centro Biu
ro raportuos d. A. Bimba. 
Bus apkalbama mūsų orga
nizaciniai ir klasiniai reika
lai, klasių kovos uždaviniai 
ir įvairios kampanijos Ko
munistų Partijos. Visi dar
bininkai ii* darbininkės, da
lyvaukite. .

’ 7 Komunistų Frakcija.
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Pavyzdinga Streiko Kova
Shelton, Conn., audėjų streikas duoda vieną iš pavyz
džių, kaip kairiosios unijos sumobilizuoja darbininkų mi
nias į streikines kovas.

Sheltone streikas tiesioginiai paliečia tiktai tris šimtus 
audėjų, metusių darbą Blumenthalio Kompanijoj. Bet į 
kairiosios Nacionalės Audėjų Unijos šaukiamus mitin
gus sueina po tūkstantį ir daugiau darbininkų, virš tri
gubai tiek, kaip streikuoja. O pereito penktadienio ma
siniame' pikiete dalyvavo net trys tūkstančiai darbininkų, 
tai yra dešimteriopai tiėk, kiek teti‘ išvijo yra 'Streikuo
jančių audėjų. Pikietininkai sudaužė kelis didėlius kom
panijos automobilius, kuriais buvo gabenami streiklau
žiai arba kuriais važinėjo ginkluoti bosų mušeikos, už- 
puldinėdami net streikierių gyvenamus namus. Pikieti
ninkai per pakartotinus mūšius su tais gangsteriais taip 
juos pamokino, kad 30 iš 100 ginkluotų padaužų jau pa- to, 
bėgo atgal į New Yorką. Tą penktadienį streikieriai ir. 
tūkstančiai kitų juos remiančių darbininkų buvo taip 
drūčiai susimobilizavę ir tokie kovingi, kad jų pabūgo net 
policija; ir tai buvo pirmą sykį šiame streike, kad po mū
šiui nebedrįso nei policija nei gengsteriai ardyti streikie
rių ir jų pritarėjų pikietavimo pačios užstreikuotos au
dyklos.

O kai tokie pašalinių darbininkų būriai išjudinti, tad 
susidaro ir didesnės medžiaginės paramos streikieriams 
čia pat, nors, suprantama, finansinė jiems paspirtis iš 
kitų miestų darbininkų taipo pat yra būtinai reikalinga, 

Revoliucinė Nacionalė Audėjų Unija, dalis Darbo Uni
jų Vienybės Lygos, tokias kovos suorganizavimais 
teikia padrąsinimo ir kitiems nepatenkin
tiems, streikan einantiems audimo pramonės darbi
ninkams Bridgeporte ir kitur. Sitokis Sheltono strei
ko vedimas patiekia pavyzdžio ir kitų pramonių darbi
ninkams, skleisdamas pasitikėjimą Lygos vadovybe. Toj 
juk vadovybėj ir 10,000 Lawrence, Mass., audėjų taip 
ūmai suteikė savo pajėgas ir taip energingai stojo prieš 
samdytojus, kad net socialfašistinis “Darbas” dejuoja, 
jog kompanijos buvo netyčia užkluptos ir priverstos pa
daryt nusileidimų streikieriams.

Matydami tokią sėkmingą raudonąją vadovybę; bosai 
ir jiems tarnaujantieji kapitalistiniai teismai' neria-i 
si iš kailio, kaip pribauginti iii prjbausti tų kovų vadus iri 
šiaip veiklesnius darbuotojus. Kapitalistai ir teismi
niai jų įrankiai daro bjauriausius sumokslus prieš vado
vaujančius tokių streikų kovotojus. Areštuodami, pri- 
metinėja jiems, būk jie tiesioginiai gadinę fabrikų maši
neriją; Šitokis “gadinimo” suokalbis yra padarytas 
prieš Lawrence’o streiko vadus Editą Berkman, Pat De
vine, unijos sekretorių, ir Wm. Murdocką, josios organi
zatorių. Panašų sumoksią bosai padarė ir prieš vieną 
areštuotų Sheltone streikierių, kurį taip,pat kaltina tie
sioginiu “gadinimu.” Prieš visus juos daro tardymus, 
vedamus tąja/kryptim, kad tuos kovotojus deportuot iš 
Amerikos, nors kai kurie iš jų yra gimę'šioj šalyj, ir 
tardytojams tatai žinoma.

Kovoms platėjant ir smarkėjąnt, plečiantis įtakai Dar
bo Unijos Vienybės Lygos ir jai priklausančių unijų,, bo
sai su savo valdžia darys vis keistesnių, vis piktesnių 
sumoksiu prieš tų unijij organizatorius ir jų streikų va
dus. Bet tuom jie nepajėgs sudaužyt revoliucinių darbi
ninkų pajėgų, kurioms patsai kapitalizmo krizis platina 
dirvą ir rengia naujus šimtus tūkstančių rekrutų į ko
vojančio proletariato pulkus.

Lietuviai darbininkai, dėkitės į Darbo Unijų Vienybės 
Lygą ir populiarizuokite ją lietuviškai kalbančiose dar
bo masėse!

*| Jaunieji Socialistai Sukilo 
Prieš Išdavikus

Kovo 15 d. Hamburge 
įvykusiam Socialdemokra
tų Partijos. susirinkime ki
lo didelis triukšmas, kuo
met jaunieji socialistai 
griežtai protestavo prieš 
išdavikišką socialdejnokra- 
tų vadų politiką. Kuoi 
Hase, Centralinio Kom 
to atstovas, įpykusiai pa
reiškė, kad 99 nuošim 
narių .Jaunųjų Socialistų 
Lygos Hamburge ir visoj 
Vokietijoj yra ‘•susitepę 
komunizmu, tai jaunieji so
cialistai karštai plojo ii* juo
kėsi.

Samann, narys Jaunųjų 
Socialistų Lygos, pareiškė, 
jog jaunieji socialistai ma- 

, kad socialdemokratų 
vadai eina nuo socializmo 
ir kad del to jie protestuo
ja. Kitas jaunas socialis
tas pareiškė, jog socialde
mokratų frakcija reichsta-; 
ge daro viską, ką tik nori! 
kanclerius Bruening. Kuo-Į 
met socialdemokratų vadai 
bandė užgniaužti diskusi
jas, tai jaunieji socialistai 
smarkiai užprotestavo.

Vienas socialdemokra
tų vadų, Meitmann, pareiš
kė diskusijose, jog tai yra 
begėdiška girdėti jaunuo
sius socialistus dainuojant 
komunistines dainas so
cialdemokratų demonstra^ 
cijose. Ant to jaunieji so
cialistai sušuko, jog social
demokratų vadas Hoersing 
viešai dainavo vokiečių 
buržuazijos patriotinį him
ną “Deutshland Lied.” 
į Pastaruoju laiku vis dau
giau ir daugiau Vokietijos 
darbininkų, kurie sekė so- 
cialdem., šalinasi nuo So
cialdemokratų Partijos ir 
dedasi prie Kom. Partijos.

riet 
ite-

iai

Sako, Gegužis Meta 
Jurgeliutę iš S. L A. 
Sekretorystės

Fašistinis lapas, užvadin- 
tas “Dirva,” kovo 27 d. lai-

Teisminis Linčiavimas
Kai yra teisman statomas negras, tai jįzginantis advo

katas neturi teisės klausti renkamus “džiūrimanus” 
((prisaikintinus posėdininkus), ar jie yra nusistatę 
pneš negrus, kaipo prieš tautą, ar ne. Šitokį patvarky
mu padarė Augščiausias Teismas Washingtone byloj 
pries negrą Alfredą S. Alaridge. Pirmininkaujantis tei
sėjas pareiškė, kad jeigu klaust kandidatus į '‘grand 
džiurę,” ar jie nėra nusistatę prięš negrus, tai Reikėtų 
klaust taipgi, ar jie neturi neapykantos prieš, sakysime, 
airius, bei škotus. Tokie klausimai, girdi, butų labai ne
parankūs. O Jungtinių Valstijų apskrities prokuroras 
L. A. Rover, toliaus tęsdamas, priduria, kad Šitokie klau
sinėjimai dar labiau apsunkintų teismų mašiną, pavė-, 
luotų bylų išsprendimą ir tt.
t Vis tai yra veidmainiški nuaiškinimai, daromi būk tai 
vardan sekmingesnio teismų darbo. Sužini yra veidmai-. 
nystė ir nukalbėt, taip, būk negrams teismai suteikia ly-’ 
gias teises, kaip ir baltiesiems škotams bei airiams.

Minėto patvarkymo tikslas yra palengvinti teismams 
tegališkai lynčiuoti klasiniai susiprantančiųs, kovinges- 
jjius negrus darbininkus ir farmų skurdžius, atgrasint 
ųegrų. tautos darbo žmones nuo sutartinos kovos su bal
taisiais darbininkais prieš išnaudotojus. Ir tas nedoras 
baltųjų kapitalistų pasimojimas yra suprantamas kiek- 
M - z _ ,
darbininkas turi su dar didesniu pasiryžimu dalyvauti 
žingsniuose, kurie yra daromi apgynimui juodaspalvių 
teisių, ir Visokiais būdais remtis Lygą. Kovai už Negrų 
Tęres ir stoti į tą organizaciją išvien su draugais ne
grais.

lenam sąmoninkam darbininkui. Kožnas, todėl, klasinis
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doj, sekamai rašo apie fa
šistinių SLA. vadų santy
kius :

Iš patikėtinų šaltinių teko 
“Dirvai” patirti, kad Gegužis 
ir Vitaitis deda visas pastan
gas prašalinti iš vietos SLA. 
Centro Sekretorę P. Jurgeliu- 
tę, neva kaipo kaltininkę už 
Devenio-Užunario paskolos 
praradimą, tuomi rengdami 
sau dirvą Susivienijime po
nauti.

Kovo 15, 16 ir 17 dd. įvy
kusiam Pild. Tarybos ir Ko
misijų suvažiavime Gegužis 
pareikalavo kąd Jurgeliutė 
rezignuotų. Kuomet kiti da-

Vokietijoj smarkiai auga 
narių skaičium ne tik Ko
munistų Partija, bet ir 
Jaunųjų^Komunistų Lyga. 
Pereitais metais hike mėti
nės konvencijos lyga turėjo 
21,000 narių. Gi vedant 
smarkų vajų už gavimą 
naujų narių, šiemet, su va
sario 1 d., jau turėjo 40,000 
narių.

Reakciniai vadai 
mainierių unijoj,

senoj 
nepasi

tenkinę John Lewiso politi
ka, kovo 22 d., Stauton, III., 
sušaukė kelių mainierių lo
kalų konferenciją ir nutarė 
šaukti nacionalę mainierių 

ba-lyviai su tuom nesutiko tai konvenciją, St. Louis, 
Gegužis įteikė prieš Jurgeliu- landžio 15 d.
tę skundą, apkaltindamas ją 
vieną už tą paskolą.

Delei to paduoto 
įvyks tardymas už mėnesio 
laiko ir Gegužis, su 
pasirengę daryti viską kad 
Jurgeliutė butų prašalinta.^

Kuomet komisija išrado 
kaltais Gegužį, Jurgeliutę ir 
kitus du už tą paskolą, Gegu
žis pasiryžo save “apsivaly
ti” pasigarsindamas jog neži
nojo kas organizacijoj deda
si.

Kada Jurgeliutę išmes iš 
sekretorystės, už mažiausį 
jam priekaištą del žuvusios 
paskolos kožnam spjaus į 
akis: “Ko jus iš manęs norit! 
Ji buvo kalta, ją nubaudė, ir 
tylėkite prieš mane!”
Ir toliaus štai ką tas fa

šistų lapas sako apie savo jfowat'

skundo

Vitąičiu

A. Bimba

Mūsų Kova su Oportunizmu: Kur Link 
Eina Opozicija?

Baimė Aštrėjančios 
Kovos

Klasių

aštrėja.
revoliu-

Šalyje klasių kova 
Partija sako, kad visi 
ciniai darbininkai turi dalyvau
ti toje kovoje. O čia reakcija 
(Fish Komitetas) grūmoja ka
lėjimu, deportavimu, užpuolimu 
ant organizacijų ir laikraščių, 
panaudojimu kriminalio sindi- 
kalizmo įstatymų ir tt. O čia 
kovos lauke dar gali priseit su- ( 
sidurti su policijos buože bei 
ašarų bombomis.

Mūsų oportunistai, turėda
mi su savim smulkiąją buržua
ziją ir darbo aristokratiją, šau
kia: “Pavojus mums, pavojus 

Į mūsų organizacijoms ir mūsų 
'dienraščiams! Neikime į tas 
kovas! Partija ir Centro Biu
ras mus pražudys! Partija 
prarys mūsų laikraščius!” Ar 
ne taip šiandien yra pas mus 
šiuose ginčuose? Ar tai ne tas 
yra pagrindas visų mūs ginčų?

Oportunistai klausia: “Kokią 
moralę teisę turi komunistai 
kontroliuoti lietuvių darbinin
kų organizacijas ir spaudą”? 
Mat, jie patys nori kontroliuoti. 
O keno naudai? Buržuazijos, 
be abejonės. Jeigu Komunistų! 
Partija gina “driskių proleta
rų reikalus” ir jeigu oportunis
tai šaukia prieš partijos kont
rolę, tai jie šaukia prieš tuos 
“driskius proletarus” taip pat. 
Tai kas belieka? Kokios kitos 
klasės reikalai belieka ginti, jei
gu jiems nepakeliui su partija, 
kuri gina proletarų reikalus? 
Atsakymas vienas: buržuazijos ' 
klasė, buržuazijos reikalai.

Jie pasiskelbė gelbėtojais 
mūsų judėjimo nuo Komunistų 
Partijos. Jie nori, kad mūsų 
dienraščiai būtų nepriklausomi 
nuo partijos— taip pat visos 
mūsų organizącijos ir įstaigos. 
Jei tas jiems pavyktų atsiekti,^ 
tai jiems reakcija negrūmotų, 
nes jie prisitaikytų prie reakci
jos reikalavimų, arba, kaip par
tijos pareiškimas sako, “pada
rytų taiką su kapitalizmu”.

Mes4 dedame į Vadinas, mūsų laikraščiai bū-

judėjime, 
mūsų ko
si and ien.
pirmam

L.” suvažia-

(Pabaiga)

Kodėl Oportunizmas Pakėlė 
Galvą Atvirai šiuo Laiko

tarpiu?,
Leninas sako,-kad kaip tik 

krizio metu oportunistai pasi
rodo, kaipo buržuazijos atviri 
agentai darbininkų 
Tą pilnai patvirtina 
va su oportunizmu 
Centro Biuras savo 
pareiškime prieš
vimą, kurį užgriebus dienraštį 
skloka atsisakė talpinti, šitaip 
apibudino dabartinį laikotarpį 
ryšyje su oportunizmo pakėli
mu galvos:

“Kodėl šita skloka atsirado? 
Priežastį rasime dabartinėj eko

nominėj ir politinėj šios šalies 
i ir pasaulio padėtyje. Dar ne- 

Sako kon-■ 8’h’dėtas ekonominis krizis, be- 
.   -• « ’ tt/a Ir/i i t n Un h i za

Kiti panašūs mainierių 
vadai, taip pat nepasitenki
nę Leviso politika, nesenai 
šaukė konvenciją Charles
town, W. Va., ir suorgani-P ■- -
zavo West Virginia Miners P1’ Pasau^o padėtyje. Dar ne- 
Workers Uniją. Sako, kon-:girdėtas ekonominis krizis, be- 
vencijoj dalyvavo 47 dele- dm’bė, reakcija, atviras impe- 
gatai, atstovaujanti 10,000 rialistų rengimasis prie naujo 
mainierių. Jie pareiškė, karo, pirmoj vietoj prie užpuo-mainierių.
kad West Virginijos mai- 
nieriai neprisidės prie Uni
ted Mine Workers of Ame
rica unijos tol, kol tą uniją, 
vadovaus John L. Lewis. 
Konvencija taipgi užgyrė 
šaukimą nacionalės konven
cijos St. Louis.

limo ant Sovietų Sąjungos, iš 
vienos pusės; iš kitos— bedar
bių bruzdėjimas, visur darbi
ninkų kovos prieš algų kapoji- 

imą, dirbančiųjų masių kairėji- 
jmas, komunistų spėkų augimas, 
j Komunistų Tarti jos ir Komu- 
|nistų Internacionalo linija vesti 
darbininkus į atviras kovas, 
uoliai dalyvaujant kiekvienoj 
kasdieninėj kovoj, kiekviena
me susikirtime su darbdaviais 
ir tt. —tai šitoks dabar 
laikotarpis. Kaip tik šitokiam 
krizio ir kovų laikotarpyj pra
deda'veikti visi prieškomunis- 
tiniai elerpentai, kaip tik šito-

Tie elementai, kaip Alex 
, Powers Hapgood, 

John Watt, William Steven
son, William Truax, James 
Johnson, Frank Keeneyk, 
kurie neva kovoja prieš Le
wiso mašiną, yra tokie pat 
reform ištini ai ' 
ir Lewis. Jie atsisako ves
ti tikrą kovą už mainierių 
reikalus. Mainieriai turi 
ir nuo jų atsikratyti, kaip kotarpyj pakelia galvą sąmo-

’ Hr Stoti į mingi ir nesąmoningi buržuazi- 

po Darbo Unijų Vienybės I Lietuvių darbininkų judėji-

“frentas”:
Organizacijos labui 

ma štai kas: mėtoma 
tančiai dolerių “kaltininkų” 
j ieškojimams ir tam panašiai, 
tankiems suvažiavimams ir 
tt.
Tai tokie dalykai dedasi 

SLA. fašistinių viršininkų 
tarpe, kai^Brąnėša jų pa^ 
čių spaudaž^fiaa vieni ki- ' ,
tus del šmūįėlislcų paskū- i Nacionalę Mainierių Uniją jos dgentai darbininkų eilėse, 
lų, ėdasi už Vietas. po ~ " TT’ 1 ’ ...... ...... ’’........

SLA nariai’ negali nieko Lygos vadovybe, 
geresnio tikėtis iš tokių

d a ro
tu ks-

| elementų. [Nariams dar- 
! bininkams, K į / , ’ L 
Susivienijimą, nėra kito-

ir nuo Lewiso,

vadai, kaiplkiam laikotarpyj ‘oportunistai
i-ownlrn Lt v-v t* r» z4 si /J L/m-mnusimaskuoja ir pradeda kovą 

prieš Komunistų Partiją ir jos 
liniją. Kaip tik šitokiam lai-

International Harvester
kurie sudaro ?°raPanya 

kZZitfes%ain"td< šluoti^* nukaP°S a,Šas darbi«in- 
Kios išeities, Kaip tik šluoti kams nuo 5 iki 10 nuošim_

įneša, kad su 1 d. balandžio

mas, po vadovybe dabartinio
Centro Biuro, rimtai bando lie
tis į bendrą Amerikos proleta
riato judėjimą. 7"

“ I v<xuill<xo, 111UOU KumaovKU

pastangas, kad mūsų orgamza-1 tu versti buržuazijos kontr- 
cijos >r musų .spauda ne t.k pa- ir'voHucijos iranltiu.

lauk "visus fašistinius gai
valus ir sudaryti .savo va
dovybę.

APIE KANDIDATUS Į SEK
RETORIAUS VIETĄ

Prasidėjus A.P.L.A. balsavi
mui, keletas draugų išsireiškė 
savo nuomones spaudoje, ku
rie kandidatai būtų tinkames
ni į A.P.L.A. Centro Valdybą. 
Tame klausime aš noriu palie
sti tik A.P.L.A. Centro sekr. 
urėdą. Kaip jau visiems drau
gam aišku, Azp.L.A. Centro 
sejįr. urėdas yra svarbus. Mi
nėtai vietai yra tryš kandida-

J. Gąsi.ūnas, J., Urmohžtš 
Ona Adomaičiuke’. Iš 
kandidatų .minėtai vie- 
yra^ tinkamiausias ’ kau

tai 
ir 
tų 
tai 
didatas tai draugas J, Gašlū
nas. Jis plačiai susipaži
nęs su darbniinkų judėjimu, 
geras organizatorius! ir kalbė
tojas. Mes, PittsbUrgho lietu
viai progresyviai; labai pagei
daujame, kad draugas J. Ga- 

Isiūnas būtų išrinktas į Centrp 
sekr. urėdą.*

Nesmagu paišinėti, kad yra 
skleidžiami kelią rūšių mela
gingi lapeliai su agitacija Už 
J. Urmoną į A.P.L.A. Centro 
sekretoriaus vietą. Vienuose 
lapeliuose bandoma įbauginti 
Pittsburgh© ir apielinkės Ą.P. 
L.A. narius, kad “Aj.P.L.A. 
Draugijai Gręšia Pavbjuš.” 
Esą, A.P.L.A. Centras gali būt 
perkeltas į Chičd^ą/’jei tik 
chicagietis draugas J. Gasiū-

nąs bus išrinktas A.P.L.A. 
Centro sekr. ir t. t. Teko man 
matyti ir antros rūšies atsišau
kimus, kuriuose irgi yra di
džiausia melų agitacija už J. 
Urmoną į sekr. vietą. Antros 
rūšies lapeliai jau pagaminti 
skirtingu “obalsiu”—jie pri
taikinti jau toliau nuo Pitts
burgh© gyvuojančioms A.P.L. 
kuopoms ir nariams, ir po jais 
jau pasirašo koks ten “Pitts
burgh© A.P.L.A. Veikėjų Ko
mitetas del Rinkimų Agitaci
jos.” Ar žino kas minėtą “ko
mitetą?” IŠ kur jis atsirado 
ir ką jis atstovauja? Tai var
giai lėks sužinot. Būtų gerai, 
kad-1 A.P.L.A. kuopos, kurios k' • r • > / v ’.^vO;_ minėto “komiteto” atsi
šaukimus, panagrinėtų minėtą 
kjaūsimą plačiau, nes danksty- 
tis Pittsburgh o A.P.L.A. veikė
jų yardu yrą nešvaVus darbas. 
Turiu pasakyti, kad mes, A. 
P.L.A. nariai ^psivaktUokime 
tokių “komitetijU ir ją agitato
rių, į jų taip siūlomUK kandi
datus mes turime kiitiškąi žiū
rėti. '■■■/ . 1 .

.’ J bė. Mažėika,
A.P.L.A. Žįębs Kp. Narys.

Skaitykit ir Platinkit
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si

laikytų Amerikos proletariato 
kovas, ne tik jį paremtų, bet 
kad jame dalyvautų, kaipo su
dėtinė, to judėjimo dalis. Bet 
čionai išeina oportunistai ir ki
ša koją. Ar tai bandyme ALD 
LD. reikalus taip vesti ir sut
varkyti, jog ta organizacija bū
tų įvelta į proletariato kovas 
tiesioginiai, ar tai pastangose 
įtraukti į atsakomingas vietas 
darbininkus iš dirbtuvių, ar tai 
bandyme skaudoje kritikuoti iš
tižimą ir nukrypimus, ar tai 
kovoje prieš baltuosius šovinis
tus mūsų eilėse—visur, tartum 
mūras, prieš Centro Biurą iš- j 
eina oportunistinė opozicija ir, 
stato skerspaines. Jie kelia su
irutę, leidžia žemiausios rūšies 
paskalus, visais budais niekina 
ir diskredituoja atsakomingus 
draugus (provokacinis užsipuo
limas ant Biuro nario darbinin
ko Abeko) ir tt., kad tik neleis
ti partijos leninistinę liniją 
pravesti mūsų judėjime. Tai 

rie linksmai ir draugiškai šne-Į darbas oportunizmo vadų. Bet 
kučiavosi, dainavo, šoko ir žai- savo pragaištingam darbui jie 
dė. Kiek vėliau, prisivalgę į- tuojaus randa talkininkų anuo- , 
vairių skaniai pagamintų val-jse elementuose (smulkiojoj 
gių, 'prisiminė ir tuos dfaugus, j buržuazijoj ir darbo aristokra- 
kurie kovodami už darbiniiiku pijo.il, aPie kuriuos pirmiau 
klasės reikalus, likosi uždaryti j kalbėjome.
kalėjimuose, tai yrą politinius j jr štai skloka. štai obal- 

Kad jiems pagelbė- sis “gelbėkime mūsų lietuviškas 
Aukojo organizacijas ir spaudą nuo 

po $1,00 šie draugai: J. Vai- Komunistų Partijos”. Štai riks- 
uuivuoj v vx ▼ *4. ----  r----- ---- - ,

blienė, N. Judikaitienė, ir H. kirus draugus, idant paslėpus davinėjo 
Vaicekauskiutė. Po 50c.: J. Ha- savo. priešfašistinius ir prieš- 
vac, V. Grigožis, E. Grigožie-.i darbininkiškus tikslus. , štai 
nė, L. Tvarijonas, A. Tvarijo- įdrauS° Prtts«ikos s^ipsnis

žiavime. štai Butkaus provo
katoriškas, fašistinis pareiški
mas prieš Komunistų Partiją!

čių. Reiškia, algų kapoji
mas tęsiasi.

Vokietijos darbininkų al
gos nupuolė ant 15 nuošim
čių nuo 1929 metų ir 17 
nuošimčių nuo 1928 metų, 
pasak statistinių žinių.

Brockton, Mass., čevery- 
kų, fabrikantai užsimojo nu
kapoti darbininkams algas 
ant 10 nuošimčių.

Laisvė” 
būtų tokia, koks yra Butkaus 
provokatoriškas pareiškimas— 
atvirai fašistinis, atkreiptas 
prieš Komunistų Partiją.

štai kaip klausimas šiandien 
stovi. Štai kodėl mūsų kova su 
oportunistais mūsų revoliuci
niam judėjime turi dar paašt- 
rėti. "štai kodėl dešinysis opor
tunizmas yra didžiausias mū
sų judėjimo priešas. Štai kodėl) 
tiktai ji nugalėję mes sudru- 
tinsime savo bolševistines ei
les.

BINGHAMTON, N. Y ELIZABETH, N. J.
Kovo 22 d. drg. Helena Vai- 

cekauskiute, turėjo surengusi 
puikų bankietą. Šis pokilis į- 
vyko draugų Jasilionių stuboj. 
Į minėtą bankietą susirinko 
būrelis draugų ir draugių, ku-

kalinius.
jus, parinkta aukų

“Laisvėj,” 24 d. kovo laidoj, 
drg. Komunistas, krisluose mi- 
nį tūlą John Gradį ir jo pa
reiškimą, sąrišyj su kritika o- 
portuhistinią elementų. Tas as
muo, Jonas Gradeckas - Gra- 
daitis, dabar John Gradis, bu-i 
vo išmestas iš partijos net 19- 
24 metais, tuo laiku buvusios 
A.D.P. 15 kuopos už apžmei- 
žimą L.M.P.S. kuopos, Eliza
beth, N. J. Tas asmuo, tai 
tikras vėjo botagas. Tuo lai
ku draugai partijiečiai turėjo 
daug darbo su tuo asmeniu, 
jis nesilaikė disciplinos ir par- 

Jisai par- 
»'"kantičkas”, malda

knyges, vieton revoliucines li
teratūros. -4

Tai tas “geras boisas”, anot 
d. Pruseikos išsireiškimo. Tai 
mat, sklokininkai, oportunistai 
ir visokia renegatai gauna sau 

Tai jau nebe dūmai, bet ilgiau- ‘ talkininkus. Laimingos kelie
si oportunizmo liepsnos liežu-’n^s Pas Butkus, Jokubonius ir 

centro kurie bahdo palfeisti į pe- Kuodžius, nėra ko gailėtis to
lėjus višą rhūsu fėVohūcinį ju- klų elementų, 
dėjimą.

j-/ V/ X J V V' UAV VAI VV* • • V VV * I -■*''-'*** *. v * j X * • * X X

čikauskas; J. Strolis, M. žvir- mas prieš Centro Biurą ir ats- tlJ0S nusistatymo.

nienė,-,S. Jasiulionis, P. Jaši- 
lionienė. Po, 25c: V. Girnis, 
S, Vėžiutė, M. Bekerienė, O. 
Girhienė ir L. Ceponienė.

Viso surinkta $9.75. Pini
gai pasiusti L.D.S.A.
SėkretoVifii.

Ten Buvus. “Red.”

pijo.il
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Puslapis Trečias

Jau Galima Kai Kurias Išvadas Padaryt
drovės valdyba atsisako paša-j dar nebuvo vedama tikra ko- žinodama^ ar todėl, kad jis svės,” kurias jiems rūpi turėt 

pats'visu savo nusistatymu de- savo rankose. •lint iš redakcijos jau išmestą! va su oportunizmu, su viso-
PLATiNKTT

Į Kovą su Dešiniaisiais Oportunistais!
Dešinieji bloke su nepartiniais 

išstojo prieš partiją.
kaip 
ba.

Buivydas, Matulis, Siur-

Tolimesne kova.
Jau galima padaryti pirmas* 

išvadas sąryšy su tuo, kas bu
vo prieš pat “Laisvės” bendro
vės suvažiavimą ir per pirmas j 
savaites po suvažiavimo. Pa-1
...... ... _ . . , nistuviršutiniai pažiurėjus taip bu-'

, ..... . niųjųvo: komunistinio judėjimo re-1
Šerus

suvažiavimo dešinieji ir 
renegatai nenusigin- 
Tai liudija ne tik jų

iš Komunistų Partijos Valonį j kiais nukrypimais nuo leųiniz- 
(Strazdą). Valonis faktinai mo, ir pirmoj 
niekados komunistas nebuvo. Į niuoju nukrypimu. 
Dabar, kada “Laisvė 
Komunistų Partijos 1

plačiau įsitraukia į kovą i oportunizmo 
dešiniuosius oportunis- i tai dar nebuvo 
“Vilnis” talpina 
Komunistų 

šalininkus ir 
renegatų ir

negatai kartu su biznieriais ir

Po 
visokie 
klavo. 
vedama agitacija, kad Komu-

Partijos priešai ir deši- 
šalininkai atsiimtų savo 
(pajus) ir tuo, suteiktų 

“Laisvei
Jei nepa-

turėdami savo pusėj kai ku- fidansinį smūgį 
riu.os dešiniuosius komunistų subankrutintų ją. 
partijos narius, stoja į atvirą sisekė pilnai paimt “Laisvę” į 
kovą, kad paliuosuot “Laisvę” 
nuo Komunistų Partijos kon
trolės ir paverst ją antiparti-. Tofcs yra dabar nusistatymas 
niu laikraščiu. Iš tikrųjų gi I 
tai buvo dešiniųjų . -f ( 
narių išstojimas prieš tuos,! 
kam rūpi vest ir kas veda ko-, 
va su dešiniuoju oportunizmu. Į 
Tai buvo, išstojimas prieš Ko-: 
munistų Partijos liniją ir prieš 
pačią partiją. Apsiginklavę 
obalsiu “prieš Bimbos kliką,” 
faktinai paskelbė kovą Ame- j

savo rankas, tai tuomet, jų 
nuomone, reikia pasmaugt ja.

daugelio iš tų, kurie 8 vasario 
partijos j kovojo prieš Komunistų Parti- 

‘ j

Dešinieji partijos nariai lie
tuviai ir jų sėbrai iš biznieri- 

j ško lagerio stato savo planus 
■' ne tik prieš “Laisvę.” Jiems ' 
j rūpi ir “Vilnį” “paliuosuoti” i 
j nuo partijos kontrolės, būtent, | A c\ 1\ u i net i yaonviut nvv<; .

likos Komunistu Partijai. De- Pa*<eist ja į antipartinį laik-1 
šinieji Komunistų Partijos na-1 ra^į- Ne tik Laisvėj iki 
riai, buvusieji Komunistų Par- j 
tijos nariai ir antipartiniai be-1 A^erik^ 
partiniai elementai sudaro j 
l^loką, suklaidina visą eilę i 
darbininku, 1 vasario sušau- i 
kia platesnį savo bloko ęrga- 
nizacinį susirinkimą, jame nu
taria būsimam suvažiavime, 8 
vasario, užgrobt komunistų lai
kraštį “Laisvę,” paliuosuot ją 
nuo Komunistų Partijos kon
trolės ir pakeist “Laisvę” į an- 
ti-partinį, anti-komunistinį lai
kraštį, būtent, į laikraštį, ku
ris neišvengiamai turėjo keis
tis į socialfašistinį. Kad savo; 
tikslą atsiekt, sąmokslininkai 
nesitenkina vien 1 vasario su
sirinkimu 
i būsima 
sustatymu 
4jam, kad 
rašė mes matom greta dešinių
jų komunistų partijos narių, 
Buivydo, Krasausko, Dvariš-1 
kio ir kitų, taipogi renegatą | 
Butkų, apleidusius Komparti-; 
ją Klučiną, Rainį, Jakubonį, Į 
Paukštį ir kitus.). Jie aktin-j 
gai veikia. Nelaukdami šuva-: 
žiavimo, faktinai paima į sa- • 
vo rankas “Laisvės” redakciją ! 
ir administraciją. Tam dar- , 
bui padeda dešinieji — vy-j 
riausias “Laisvės” redakto- 
rius Tauras ir administrato-, 
rius Buknys. . Griežtai atsisa
ko talpint net oficialius A/me- 
rikos Komunistų Partijos Cen-' 
tro Komiteto dokumentus j 

^“Laisvės” klausimu. Kad tie j 
dokumentai negalėtų pakliųti | 
į spaudą, antipartinių sąmoks
lininkų vadas Butkus subunta- 
voja raidžių rinkėjus, ir tie at
sisako rinkt Komunistų Parti
jos dokumentus. Tuo pat me
tu su Na.livaikos parašu “Lai
svės” bendrovės valdybos var
du talpina “Laisvėj” pro
vokacinius dokumentus (Na- 
livaika nerašė, tik jo vardas 
buvo padėtas po tuo doku
mentu. “L.” Red.), piešian
čius Bimbą, kaipo intrigantą, 
.kaltina Centro Biurą norint 
apvogt “Laisvės” bendrovę ir 
panašiai. Trumpai pasakius, 
eina tais pat keliais, kaip se
niau ėjo kitų šalių komunistų 
partijų renegatai, vėliau 
dardėjusieji į socialfašistų 
les. Tiesa, suvažiavime 
vasario) sąmokslininkams 
pasisekė užgrobt “Laisvės” ’ 
bendrovės. Iš 300 dalyvių, | 
jie surinko vos 60 balsų (ta
me skaičiuj ir žinomo labai 
žalingų raštų, autoriaus Seno 
Vinco balsą). Nors ir su di
deliu sunkumu, visgi laimėjo 
partijos šalininkai. Reikia 
čia pridurt, kad dešiniųjų 
dauguma arba susilaikydavo 
nuo balsavimo, arba paturėjo 
partijos pusę. Sutiko patu- 
rėt partijos liniją ir šie deši
nieji ir taikstymosi šalininkai,

eilėj su deši- 
Jei buvo 

i” ginai vienas kitas kritikos straipsnis, 
liniją ir j iškeliantis pavienius dešiniojo 

apsireiškimus, 
j ieškom a tų 

j apsireiškimų priežasties, nebu- 
I vo kovos su oportunizmu vi- 

Partijos li-jsu frontu. Be to, buvo 
faktinai re-1 talpinami ne tik straipsniai su į 

nepartinių ■ dešiniosiomis klaidomis, bet iri 
'straipsniai, gynimui dešiniųjų' • *■ I V J 
(klaidų ir puolimui prieš kovo-Į J’ 

Laik-
ne- 

keno i nemaža
kam prita-' straipsnių, 

j eili-ivčj/’ bent į 
pažinti,! (iki laikino

jau 
prieš 
t u s, 

„ p ries 
; n i jos 
m i a 
biznierių kovą prieš Komunis
tų Partiją. Tiesa, “Vilnyj” 
mes\matom taipogi straipsnių 1 tojus su oportunizmu, 
ir užvKomunistų Partijos lini-jraščių redakcijos dažnai 
ją. Jau toki keistumai Ame- parodydavo skaitytojui, 

iririkoj. Vyriausias “Vilnies” Į pusę jos palaiko,
(redaktorius Andriulis rūpinasi ria. Tai daug kliudė 
įvest kovą su dešiniaisiais ir; niams nariams geriau ]

kas tai yra oportunizmas ir 
kame jo žala darbininkų judė
jimui. Be to, visa eilė parti
jos narių lietuvių (iš vadovau
jančių draugų) kovojo prieš 

šeimininkauja savikritika

I šinysis. Paskutiniu metu (per 
paskutinius kelis mėnesius) • 
mums pradėjo aiškėt didesnė 
diferenciacija Amerikos lietu-” 
vių komunistų eilėse ir kartu 
skirtumai tarp “Laisvės” ir 
“Vilnies.” Mūsų nuomone, 
“Vilnis” vis labiau ėjo į deši
nę ir mes jau darėm išvadas, 
kad ji ritas į socialfašistų pu
sę, 
vis 

i su

‘Laisvė” gi eina j kairę, 
plačiau įsitraukia į kovą 
dešiniuoju < 

Tiesa, ir “Laisvėj 
dešiniojo 

bet už
paskutiniu metu 

jos užgrobimo 
sąmokslininkais), vis dažniau 
pasitaikydavo įvairiais klausi- 
maisk straipsniai, nušvięčian- 
tieji yįvairias oportunistines 

(klaidas. Pastarasis dalykas 
prieš eilinių narių į ir paskatino dešiniuosius pri- 

ataką būtent prieš 
kad iš pradžių pa- 
“Laisvę” nuo tų

oportunizmu, 
pasitaiko 
pobūdžio 

tai “Lais-

(Bus daugiau) “LAISVE

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos j 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 3 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

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

A. LUTV1KAS
6# S. PARK SI.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.

, : Tel. Trinity 3-1045

su
jis deda straipsnius prieš de
šiniuosius, gynimui Komunistų 
Partijos linijos. Bet ne jis ir 
ne toki komunistų partijos li
nijos šalininkai yra ten šeimi
ninkai. Ten 
antipartinis elementas, — tas įsitraukimą į kovą su dešinini-Į skubint 
elementas, kuris atsisako siais oportunistais. Kas del j “Laisvę, 
klausyt Komunistų Partijos tų draugų, kuriems rūpėjo ko- 
nutarimų, kuris remia Valonį Va su dešiniuoju nukrypimu, 

tai jie dažnai ne tik patys da
rė tas ar kitas dešiniąsias klai
das, bet kartu permažai rūpin
davosi įtraukimu į kovą eili
nių nariu, ir patys silpnai ir 
nenuosaikiai ją vesdavo.

antipartinis elementas ! Mums, Lietuvos komunistams,

lūšy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

(Strazdą) ir kurį paturi deši
nysis L. Prūseika.

Kcdel antipartinis elementas 
įsigalėjo.

Būtinai turi kilt klausimas:
| raštį. Ne tik “Laisvėj” iki J
Į vasario buvo atsisakymų klau 
syt Komunistų Partijos tarimų. * kode! antipartinis elementas j Mums, Lietuvos komunistams, 

taip galėjo įsigalėt Amerikos; dažnai net sunku buvo atskir- 
kas 

o kas 
“Laisvę” ? i kovotojas su dešiniaisiais.

prieš lietuviškus baltuosius šo-1 Viena svarbiausių antipartinio ! Mums dažnai sunku buvo ats- 
vinistus, atsisakė, nes tai bu-1 elemento įsigalėjimo priežas-! kirti, ar tas ar kitas draugas 
vo Prūseikai labai artimi žino-! čių yra ta, kad ligšiol Ameri-'daro pripuolamas dešiniąsias 
nės. Kaip ilgai “Vilnies” ben-' kos lietuvių komunistų eilėse į klaidas tik gerai klausimo ne-

m
stų spauda jau rašė apie Prū- ■ lietuvių Komunistų Partijos 'ti, kas tikras dešinysis, 

Į seikos atsisakymą talpinti. spaudoj ir kode] jis didesnės ' taikstimpsi šalininkas, 
' “Vilnyj” straipsnį, nukreiptą i atakos ėmėsi prieš

ir kandidatų sarašo I 
“Laisvės” valdyba I 
(prie progos pridu-! 
tame kandidatų sa-!

nu- 
ei- 
(8 

ne

liuosuot 
straipsnių ir kartu nuo parti
jos kontrolės, pakeist ją į an- 
tipartinį laikraštį, o 
imtis ir už “Vilnies.” 
siems jau nepakako 
kos, Valonio ir kitų

paskui 
Dešinie- 
Prūsei- 

vedamų
atakų prieš savikritiką, jų 
sityčiojimų iš tų, kuriems 
pi kova su dešiniaisiais, 
susirūpino padėt galą tai 
vai. Kitaip jų nuomone 
vis platesniu darbininkų
traukimu į revoliucinę kovą, 
dešinieji nustos savo įtakos 
lietuvių komunistų eilėse ir 
kartu nustos “Vilnies” ir “Lai-

pa- 
rū- 
Jie 
ko- 
su 

jsi-

| I i

Saulės Spinduliai Minkština

Svarina
LUCKIES visuomet
palankūs jūsų gerklei

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

u

t

f

&&&

$8

3

n

It’s toasted
Jūsų Gerkles Apsauga Prieš knitejimus - prieš kosulį

C 1031. The American Tobacco Co., Mfrs.

Jūsų gydytojaus pata
rimas yra: Būk lauke, 
atvirame ore, kvėpuok 
giliai; fiziniai mank- 
štinkis minkštinančiu
ose saulės spinduliuose 
ir laikas nuo laiko pati
krink savo kūno svei
katą.

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 Retinoskopišky Ištyrimu
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

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
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti vis^ 
speciališkumą, kaip užrakinama atdarį Jangai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

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

amass

liradejas 
F. LASECK 
(Lasevičius)

su

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

Mano nauju iiradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vėjas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

pagyrimu, pasisekėMan garbingai, 
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 
lanąo, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad Ir 
seniausi būtų iūsu narnai, prie iūsu 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
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 auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po ’ namus 
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

užrakintą atdarą langą

Window Lock
lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir kad niekas per jį 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas 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 apsaugojam, 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 apmokant.

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

Telephone, Mitchell 2-2554



Puslapis Ketvirtas E \K lfeV.fi Antradienis, Kovo 31, 1931

Dm. Furmanov.

Raudonasis Desantas
Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
Kaip kur žolė ypatingai graži ir žalia,— 

tai balos. Vietomis dideli krūmynai, bet 
dar jų čia netaip daug, toliaus jų bus dar 
daugiau. Retkarčiais mėnulis pro debesius 
pažiūri ir vėl pasislepia. Vis žemiau ir že
miau nusileidžia tamsi rugpjūčio naktis. 
Štai jau ir kraštų nematome, vieton jų jau 
tartum abi pusi vienodos, nesimato nei žo
lių, nei krūmymj nei kraštų—nieko. Po- 
valiai šliaužia laivai ir paskui savęs trau
kia baržų eilę. Priešakyje, kaip šunelis 
priešakyje pikto savo šeimininko, šokinė- 

’ dama ir zigzagais kraipydamosi eina 
motorinė valtelė. Jai duota uždavinys 
viską girdėti ir viską matyti. Kas žino 
kas gi laukia priešakyje, o kas svarbiau
siai—apžiūrėti ar nėra patiestos ant upės 
priešo minos.

Si pirmoji naktis dar negrūmojo dideliu 
pavojumi: iki ryto mes turėjome pasiekti 
stotį Slavianskaja, kuri randasi apie 70-80 
verstų nuo Krasnodar© vandenio keliu. 
Slavianskaja yra mūsų rankose, galimas 
daiktas—iki pat upės savi valdo. Bet gali 
būti ir priešingai: priešas gerai žino šią 
apielinkę, žinomi jam ir keliai ir takeliai. 
Žinomi jam ir takai per balas, jau dauge
lį kartų jis atsirasdavo kaip tik ten, pas 
mus užpakalyje, kur jo mažiausiai laukda
vome. Taip gali atsitikti ir dabar, jis ga
li pasiekti kraštus' upės, kuria mes plau
kiame. Bet tyla, nei judėjimo nei šūvių 
nesigirdi. Tiktai girdisi, kaip vanduo ūžia 
nuo garlaivių ratų, arba retkarčiais su
žvengia arklys, supykęs ant savo kaimyno.

Jau pratuštėjo garlaivių deniai, žmonės 
nuėjo į vidų. Jie ten sėdėjo tylomis, kal
bėtis buvo uždrausta. Kiti miegojo ir pa
busdavo prie kiekvieno sukrėtimo, o kaip 
kurie sėdėjo ir žiūrėjo per laivų’storus 
stiklus, rūkė, be galo rūkė visi. Ant bar
žų taipgi tyla, prisiglaudę prie maišų bei 
balnų, vežimų bei susiglaudę viens prie ki
to, raudoni kovotojai miega ir ilsis. Dū
sauja ir kriokia, kada uždarai akis, tai ste
bėtinas koncertas pasidaro. Kas tai 
prunkščia viduj garlaivio, bet taip atsar
giai, kad vos girdisi ant krašto.

Vis toliau ir toliau plaukia mūsų raudo
nasis desantas.

Kada tiršti rūkai pradėjo kilti nuo že
mės, o rytuose vos paraudonavo žara—mes 
priplaukdinejome prie Slavianskaja sto
ties.

Prie pat miestelio ant upės didelis gelž- 
kelio tiltas. Jį išsprogdino baltieji, kada 
pamatė, kad jų padėtis bloga. Tas milži
nas nupuolė į vandenį, bet kraštutinės da
lys pasiliko ir tokiu būdu vidujinė dalis iš- 
trižai nukrito galu į vandenį, čia pro šias 
kraštutines tilto dalis dabar ir reikėjo per
vesti mūsų laivynas.. Darbas nelengvas, 
nes upės vanduo labai nupuolęs. Darbo už
teko iki pat vakaro, mieravome, bandėme ir 
patikrindavome kiekvieną žingsnį. Ant 
galo viskas prirengta del tolimesnės kelio
nės.

Sutalpinome naujas spėkas kovotojų, ku
rios prisijungė prie mūs Slavianskaja sto
tyje. Dabar jau buvo apie 1,500 kovotojų, 
pasiėmėm šį tą iš reikmenų ir vėl kelionėn. 
Dabar desantą padalinome į tris skyrius.

Kiekvienam pastatėme laikinus komandan- 
tus, išaiškinom, kas laukia priešakyje, ko 
galime laukti šią naktį.

Kaip tik sutemo, taip jau ramiai ir at
sargiai, kaip ir vakar, atsitraukė nuo kraš
to sunkūs garlaiviai. Miestelyje niekas ne
pastebėjo, kaip jie atsitraukė. Per visą 
dieną miestelis buvo apsuptas karo jėgų, ir 
nei į miestelį neigi iš jo nieko neleido nei 
neišleido. Didelėj atsargoj ir slaptybėj ir 
čia buvo laikomas tikslas. Nes tas tiktai 
gelbėjo desanto gyvybę.

Nuo Slavianskaja iki Novo-Nižestebels- 
kaja, kur. buvo generalis baltųjų štabas ge
nerolo Ulagajo buvo upe Protoka apie 70 
verstų. Važiuoti reikia per visą naktį. 
Laikas buvo išskaitliuotas taip, kad priešo 
štabo vietą pasiekti iki aušrai, rytais yra- 
rūkai, priešas ten ramus ir miegos, reikia 
jį užpulti netikėtai visai jam nelauktai.

Kas buvo tame desante, tas iki mirties 
nepamirš tą naktį. Pakol važiavome iki 
Slavianskaja, čia visgi buvo mūsų pusė ir 
priešui dasigauti ten buvo sunku. O štai 
dabar nuo Slavianskaja, tarpe giraičių ir 
krūmynų, tarpe augštiį žolių plaukia upė 
Protoka, ir čia visur pilna priešo sargų ir 
raitelių. Padėtis be galo pavojinga. To
dėl ir priemonės reikėjo vartoti, kad apsi
saugojus ir apsigynus.

Pirm toykaip išplaukė laivai, ant krašto 
susirinko j
kas reikia daryti, čia buvo ir komandan- 
tas Kovtiuch, vardas kurio taip surištas su 
didvyriška Tumanib Raudonąja Armija. 
Tą daug visko mačiusią armiją jis per kal
nus ir plyšius išvedė 1918 ir 1919 metais, 
kada priešai ją buvo apsupę. Kubanius ir’

lūrelį desanto vadai ir tarėsi,

PATERSON, N. J.

žmonės, r buvę vakarienėj, 
skundžiasi, kad vakarienė bu
vusi skūpi,1 sako, daVė po to
kią mažiukę porciją. Girdi, 
kuomet pas pirmeivius darbi
ninkus nueini į vakarienę, tai 
nors gali gerai pavalgyti.

Naujas kunigas Karalius lie
pia savo parapijonams lanky
tis į bažnyčią ir vesti visus lie
tuvius į ją, tik bėda, kad ne 
visi eina, nes jau didelė dalis 
lietuvių, darbininkų netiki į re
liginius burtus.

Proletare.

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
iŠ. E. 6th & Callowhill 
6th 
I3rd 
5th 
Jth 
7th 
7th 
,3179 Richmond 
‘259 South 6th 
3rd & Lombard 
(N. E. Front & South

& South
South 3rd
& Catharine
South 3ra 

1215 South 2nd 
Franklin & (Vine

’nd 
726 
3rd 
1923

&

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HANOVER, PA. į
I

Puikų balių rengia L.D.S. 4 kuo-1 
pa pirmadienį, 6 balandžio-April, 
Žadeikos svetainėj, 150 Pine Street. I 
Prasidės 7 vai. vakare. Kviečiame f 
visus atsilankyti ir pasilinksminti 
prie geros muzikos, skanių užkan
džių ir gėrimų. I

76-78 Rengėjai.!

BUFFALO, N. Y.
L.D.S. 23 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 5 balandžio, po No. 
237 Sycamore St., 2 vai. po pietų. 
Visi nariai ateikite laiku, turime 
svarbių reikalų aptarti. Pasisteng
iate ir mokesčius užsimokėti. At

siveskit naujų narių.
.Sekr. A. Dielininkaičiute.

76-77

BUFFALO, N Y.
A.P.L.A. 25 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 5 balandžio, po No.
i 237 Sycamore Št., 3 vai. po pietų. Vi- 

ir užsimokėkit 
Atsiveskit ir naujų narių.1 
Seki*. A. Dielininkaičiute. 

76-77

i nariai ateikite 
ypatingai Toman gerai žino raudonąjį ko- j <luokles- 
mandierių Epifaną Kovtiuchą. Jis yra sū
nus neturtingo valstiečio iš stanicos Pq1- 
tavskaja, jis laike piliečių karo neteko ir tą! a.p.l.a. 24>-kuopos 
bįskutį turto, ką turėjo: jo namelį baltieji

YOUNGSTOWN, OHIO. 
.... I ; susirinkimas

bus sekmadienį, 5 balandžio, Lietu- j 
. , - - , - ... . - viu Kliubo svetainėje, 11 vai. ryte.įsudegino visai, o kitką išvogė iki siūlo ga- Viši nariai ateikit, turime svarbių' 

, , Tz- <• i I reikalų aptarti. Bus balsavimas;lo. Per visą revoliucijos metą Kovtiuch po i centro vaidybos. Tat visi būkite iai-1
i ku. Komitetas.!ginklu. Daug atsižymejimų pas jį jo pra-1 

eityje. Nu ir dabar: Kubanius pavojuje, 
reikia, kad kas nors mestųsi į vidurį pra
garo, kad dasi^autų priešui į užpakalį, rei 
kia padaryti netiktai drąsus, bet veik be- Į 
protiškas žygis. Kas gi bus vadas? E

76-77
CLIFFS IDE, N. J.

L.D.S. kuopos susirinkimas įvyks 
Į scredoj, 1 d. balandžio, 8 vai. vaka-i 
re, Mažeikos salėje, 185 Jersey. Avė.' 

Visi kuopos nariai yra kviečiami 
susirinkti, nes bus daug svarbių rei- 

j kalų svarstoma. Atsiveskite ir nau-' 
Kovtiuchas. Jis nedidelio ūgio, tvirtas ir Jų nariu prisirašyti į kuopą, 
plati jo krūtinė. Dideli rudi ūsaiį tartum 
tik tam ir užaugo, kad jis juos suktų ir 
gnaibytų, kada mąsto. O dabartiniu laiku 
jis visados turi daug mąstyti. Ir dabar | 
jau nekalba komandantas, ypatingai galvo
ja. Smagios akys, gera klausa ir Jautrus, 
oi, jautrus jis yra. Jis vienas iš tų, apie 
kuriuos liaudyje per šimtmečius' pasilieka 
legendos. Apie jį jau ir dabar kalbama 
daugiau negu jis- atliko, raudoni kubanie- 
čiai kovotojai riša jį su kiekvienu jų pasi
sekimu. Jis stovi ant krašto ir patsai sau 
nepastebimai vis suka ir gnaibo, didelius 
ūsus.

(Bus daugiau)

Komitetą

A p

76-77
W ATERBU R Y, CO N N.

Konferencija Prisirengimui ir 
kalbėjimui Pirmos Gegužes

Komunistų Partija, Darbo Unijų 
Vienybes Lyga (T.U.U.L.) ir Tarpt. 
Darb. Apsigynimas šaukia darbinin
kus, jų pašelpines draugijas, kliubus, 
apšvietus ir dailės organizacijas į 
konferenciją balandžio 26 d., 2 vai. 
po pietų, Darb. svetainėj, 774 Bank 
St. Prisirengimui Pirmos Gegužės 
apvaikščiojimui-demonstracijai.

76-77 • J. ž.
DETROIT, MICH.

L.D.S. East Side kuopos susirin
kimas bus sekmadienį, 5 balandžio. 
Rusų svetainėj, ant Russell St., arti 
Westminster, 2 vai. po pietų. ( Visi 
nariai ateikite, turime svarbių rci-

į kalų aptarti. Pasistegkitc ir mokes
čius užsimokėti.

Sekr. A. Varaneckiene.
76-77

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
■ Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be

siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų • Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

Lietuvos Darbininkės ir Ponidės
Paraše V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Į nams išvalyti klebonijos kam- 
j barius, nes palikti labai nešva
rūs. Tik spėjo apšvarinti kam
barius ir viską susitvarkyti, 

‘ kaip pradėjo plaukti visokios 
i bilos už įvairius daiktus, pirk* 

L_ 1___ Petraičio parapijos
vardu. >

Parapijonai ir naujas, kuni
gas pradėjo dirbti išsijuosę', 
kad sukelti gana pinigų apmo- 

j ir užlaiky
mui naujo kunigo; rengia viso

H Parapijos Pastoges
Keli metai atgal šv. Kaži- j 

4niero bažnyčios parapijonai 
prėdėjo nesutikti del kun. Pet
raičio bosavimo. Mat, bažny-. 
Čia ir klebonija neišmokėtos ir j 
skolos vis didėja, nepaisant, 

.kad. parapijonai jau senai ja* HjtaT^m“bUu 
moka ir nusibodo jiem mokėti. I vųllni*7
Kittos’ kiuš ’pare^gimT ’dar? koiėk"
JafrT 3 • ’ ? i : tas, parapijonai aukoja pasku-

:V1f?8 ~SJi?-1 kinius centus ir vis dar yra bi- 
JiTag atsisakė ju neapmokėtu. Kun. Vaičė-
4” X8 11<eisti prie bent kokių kaUskas ramina pafapijonus, -bažnyčios ar parapijos finan-iVod viąVa. K11Q t,^r}rn^vil 
sų tvarkymo reikalų. 
}parapijonai paskelbė streiką 
r didelė dalis jų, vietoje eiti 

į savo bažnyčią, ėjo į airių.

gražus. ,
Pasitikimui - naujo kunigo' 

surengė vakarienę. Kunigų 
privažiavo iš visos apie'linkės. 
Buvo prirengtas atskiras kuni
gam ir žymesniem parapijo- 
nam stalas. Kolektorius ir nu
sivalkiojęs tautininkas A. Gus
tas, kuris vesdamas lietuvišką 
vokietaitę, ėmė šliūbą vokiečių 
bažnyčioj, irgi ten sėdėjo.

DETROIT, MICH.
International Workers Relief ren

gia šaunų balių sekmadienį, 5 balan
džio, Danceland Ball Room, ant. 
Woodward ir Forest gatvių. Prasi-; 
dės-'il vai. po pietų ir tęsis iki 7 vai. | 
Šio parengimo pelnas eis streikierių; 
naudai, taipgi ir vaikučių kempes; 
įsteigimui. Visi lietuviai darbininkai i 
dalyvaukit. Bus ir programa, taipgi 
gera muzika, skanių užkandžių.

Kviečia Rengėjai.
76-77

I kad viskas bus tvarkoje ir vi- 
raaaisos bilos tuojau bus išmokė

tos. Nors visi dirbo nuošir
džiai, bet tūlos .parapijonkos 
pradėjo išmėtinėti, kad kuni-sykius važiavo pas vys- eg^g pergenas> Reikėtų

.kūpą ir reikalavo kun. Petiai- JaunesnjOi smarkesnio.
/tj prašalinti.
J Galų gale, vyskupas Petrai
tį prašalino, o jo vietoje pri- 
»siuntė kun. Vaičekauską iš 
Bayonnės. Kun. Vaičekauskas, 
atvažiavęs, paliepė parapijo-

Porai mėnesių neprabėgus, 
vyskūpas iškelia kun. Vaiče
kauską, o jo vietoje atkelia 
kun. Karalių. Džiaugiasi vi
si ir tos parapijonkos, kad 
naujas kunigas yra jaunas,

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo- 

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktis- 

ĮoMibm kas šapo j lavinimas; abelni pertai- 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš- 
skirstymas įvairių rūšių motorų; 

CįMĮKM elektrinės sistemos, batarejos, mag- 
netai, pradėto jai (starteriai) ir elękt- 
ros gamintoj^; Klasės dieną, ir nak
tie Ekspertai ttiokytojai.

. Atsižvelgiant į bedarbę, mes nųmušėme pilno mechaniško kurso 
kainų nuo $75 iki $50

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui v t
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diplomą Ūžti kripta.

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
228—-2nd AV WTFA Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y.

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

Apysaka

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

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

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

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00

Drabužio Apdarais Kaina $1.50 ,
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

mHMI
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DR. H. MENDLOWITZ
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šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

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

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

J. KAVALIAUSKAS c
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJAS •
Laisniuotas New Jersey 

ir Pennsylvanijos valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamjausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje pražau 

kreiptis prie manęs.

J. TURGELIS IR I. J. MARKUS
Savininkai

ir už

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

miiainqiiiaiiiaiii

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

žemą
nuliūdimo 1 va

landoj. Šaųki- 

tis pas:_ __

JONĄ PCTRIJšOVičlU
162 Broadway 

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

Tek: So. Boston 0304-W

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue 

Kampas Maajer St. Brookljn. N. Y.'

S
3 VISŲ DOMEI! AR ŽINAI? 

t

kad

AMERICAN CLOTHING CO

IWX\

.Street or Avenue 
, State.

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

GRABORIUS-UNDERTAKER 
(Sbalaumuoju ii- laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainų nuliūdimo 
valančioje SaukitūK pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 

geriausiose vietose ir už žvmų kainų.......

361 
«;—x

Puslapis Penktas

darbo 7 d. kovo, be jokių reli
ginių ceremonijų, palydėjome 
Joną į kapus.

Kaip tik Joną palietė skau-; 
di nelaimė, tai G. Darnusis ir 
J. Aršauskas davinėjo žinias 
broliam į J. V. Minkevičiai 
leido į savo kambarį pašarvot 
velionio kūną.

Todėl visiems, kurie kuomi; 
gelbėjo Jonui ligoje arba jam 
mirus, norisi išreikšti nuošir
dus ačiū. O tu, Joneli, ilse-; 
kis šaltoje žemelėje. Mes dar 
tęsime kovą prieš išnaudojimą, 
kuris be laiko jaunus ir pasi
ryžusius gyventi darbininkus 
nuvaro į kapus.

Liekuosi nuliūdusi jo sesutė' 
ir broliai: Adolfas ir Juozas i

' Marė Vaitonaitė, •
866 Highland Ave., 

Waterbury, Conn.

Skiriantis su Broliuvėtų pirmoj vietoj. Dirbkime, 
raginkime darbininkus stoti 
jon ir švieskime juos, rengkime 
prakalbas ir kitokius apšvietos 

I parengimus. Nereikia bijoti 
j platinti literatūrą, nebijokime

Šiandie komunistai jau val- 
Kitos

Priespauda Skina Darbininkų 
Gyvybę.

žinant Lietuvos valdžios rė
žimą, žinant, jog tenai šiek 
tiek blaivesniam nuo religijos 
ir nors kiek protaujančiam 

Tik Komunistų Pąr-! žmogui, gyvenimas yra per 
daug tvankus. Prie to begali
nis vargas biednuomenę slė- 

i gia. Tad nėra išimties, kurie 
tik kada galėjo, visi nešdinosi 
iš tos “šventos” Lietuvos že- 

' melės į nors kiek laisvesnę da- 
| lį pasviečio. Bet kur darbi- 
i ninkas gali rasti tą laisvę, kuo- 

Ajuąrps Draugijos susirinki-į met visam kapitalistiniam su
mas {vyko kovo 12 d. š“ 
tokolo paaiškėjo, kad draugi-1 
ja turi pusėtinai daug ligonių. į 

j Prie Draugijos prisirašė 4 nau-1 
i ji nariai : Franas Stulgis, Mo- 
Įtiejus Saliklis, Marcelė rBal- 
i čiūnienė ir Alena Jurkūniūte.!
■ šie nauji nariai sekančiame! 
; susirinkime bus užtvirtinti, nes 
lA'ušros Draugijos konstitucija
taip reikalauja.

i' Laiškas buvo skaitytas nuo
■ Komunistų Partijos su užkvie- 
. timu, kad Draugija prisidėtų

’ i apvaikščiojimo darbinin- 
I kų šventės—Pirmos Gegužes, 
i Draugija nutarė prisidėti ir iš- 

j” ir kitokią clarbininkiš- į rinko du delegatu, 
ką spaudą. Reikia, < 
dauginus dėti domės į litera
tūros platinimą. Čia yra trys 
lietuviškos vagyklos, daug lie
tuvių užeina į jas, bet niekad 
nemačiau, kad kas ateitų su 

Jaunų Pio-; literatūra ir bandytų parda- 
. A>L.D.L.D. kuopos au-

Kovo 22 d. teko dalyvauti 
draugų washingtonieciu pa
rengtam baliuj. Šį parengimą 
rengė Sovietų Sąjungos Drau
gai. r

Pirmiausiai metėsi į akis susi
rinkusi ten publika, kuri susi
dėjo iš įvairių skirtingų tautų 
ir rasių, ypatingai nemažai 
buvo juodveidži’ų.

Komisijos ir patarnautojai 
buvo apsirengę rusų tautinės 
mados drapanomis. Visi jie 
jauni darbininkų klasės veikė
jai ir nariai Jaunų Komunistų 
Lygos.

Tie jaunuoliai taipgi daly
vavo ir programos išpildyme, 
kuri buvo gana įvairi ir darbi
ninkiška. Atvaizdino, kaip 
suvargusi ir caro nuteriota Ru
sijos liaudis ėjo prašyti išmal
dų nuo ponų ir valdžios, bet 
sutiko panieką, išjuokimą. An
trame vaizde darbo liaudis pa
sirodė organizuota, galinga, 
kuri nutrenkė parazitus ir 
valdžią. Paskiaus parodė, kaip 
įvairūs kontr-revoliucionieriai, 
dvasiški ja su religija, kryžiais 
ir kitokiais burtais pastojo ke
lią jaunai Rusijos liaudžiai ir j 
nedavė siekti prie apšvietos, | 
prie mokslo, bet ji greitai nu-I bet tik mažas nuošimtis pri- prie 
bloškė tas tamsybės šmėklas., klauso literatūros draugijoj.i 
Paskutiniame vaizde parodė, I Mažai dar skaito “Laisvę 
kaip laisvoji jau Sovietų Są-į “Vilnį...........  '
jungos liaudis iškėlusi savo j J * 
simbolą — kūjį ir pjautuvą — 
žengia pirmyn į komunistinę 
gadynę.

Šie vaizdai padarė gerą į- 
spūdį ir jais domėjosi visa su
brinkusi publika. Jaunų Fio-i literal _ _ _

‘ nierių narė, d. Lieberman, pui-j vinėti. k«vrvo če
kiai pašoko visokius klasiškus klėjimu irgi negana rūpinama- 
šokius, kurie paįvairino ir taip si. DiiNa mūsų 
turtingą programą. ■ yra gera, daug

Pasibaigus programai, pa-1 darbininkų, 
klausiau jos, ar ji sutiktų da-; •+• •.
lyvauti artimesnių kolonijųj KeiKia eiti n 
parengimuose, a 
tokiuose parengimuose, kurie1 ros. Yra Sūnų ir Dukterų

Kaip Platinama Mūsų Litera
tūra Ir Kaip Reikia Pla

tinti Ją.
Mūsų literatūros platintojai komunistų vardo, 

ir aukų rinkėjai daugiausia ei- ‘ 1 -
na prie tų darbininkų, kurie d° sestą dalį pasaulio, 
visuomet perka literatūrą ir partijos tik turtingųjų reika-i 
aukoja darbininkų reikalams, lūs gina. 1,1 L ........... *'• '’■1
Tai gęrai, bet to negana. Mat, 
platintojas literatūros žino, 
kad lengviausia savam par
duoti, tai ir eina pas jį. Gi pa
šaliniams darbininkams, kurie I 
nėra susipratę ir nėra mūsų
judėjimo simpatikais, tai mūsų 
literatūros platintojai bijo pa-iiivicivui VU V(JV

'siūlinti arba nedrįsta. Tai nėra 
j geras reiškinys, toks platini- 
i mas nėra pilnai atsakantis.

Draugai, mūsų pareiga yra 
platinti literatūrą tarpe masių, 
kurios dar nėra susipratę, ku-! 
rios nežino mūsų kovų ir tiks- į 
lų. Tas minias mes turime ' 
kviesti į mūsų organizacijas, 
mes turime daryti iš jų kla
sinius kovotojus. Vadinasi mū
sų literatūros platinimas yra 
vyriausia tam, kad apšviesti 
darbininkus, o ne kad tiktai

; parduoti literatūrą.
Toronte yra daug lietuvių,

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

tija yra 
jinai gina darbo klasės rei
kalus. Stokime jon, remkime 
ją. Proletaras.

ELIZABETH, N. J

drautr'ti i Komisija rengimui pikniko ' daugeliui, 
“‘58 d------ ... kad vietą piknikui j tis miestas nuo

! gavus darbą, I.
i užsidirbus c'

veikimui čia ■ 
yra lietuvių i

į pulrūmius, į 
rtsakc, kad tik ten galima parduoti literatu-: 

______   ____ ........kurie * ros. Yra Sūnų ir Dukterų i 
rengiami darbininkiškiems rei-1 Draugija, joje priklauso veik 
kalams.____________________ , visi literatūros draugijos na-

Smagu buvo matyti, kad pa-! riai, A-~ - x--- ----
čioje šios šalies sostinėj juo-1 ma. 
dieji ir baltieji darbininkai tai

! pranese, 
i dar nepaėmė. Kom.
jo, kad sel ‘ 
paims.

T.D.A atstovas pranešė, I 
kad Tarp. Darb. Aps. veikia. 
Darbininkų bei bedarbių areš
tai ir persekiojimai dideli vi- 

: soj šalyje; taipgi neatsilieka 
I ir Elizabetho reakcionieriai, i 
' Laike bedarbių demostraci- 
i jos ant Union Square buvo di- 
j džiausią minia bedarbių susi- ■ 
! rinkusi, 3 bedarbiai areštuota I 
i už platinimą literatūros. T.D. ! 
A. juos gynė, jų teismus vedė. !

L.L. Namon Bend, atstovas I

prižadė- 
kantį mėn. vietą jau

i rėdyme viena ir ta pati siste
ma, viena ir ta pati priespau
da.

Bėgo šimtais, tūkstančiais 
nuo sunkaus vargo ir visokio 

■ išnaudojimo, nuo religinių mo- 
helninkų, tarpe jų radosi ir 
mano brolis, Jonas Vaitonis. 

! Jis atvykęs į Kanada apie du 
metai tam atgal, bandė apsi
gyventi ant ūkės, bet nesant 

i pakankamai darbo, persikėlė 
į Montreal, bet ir čia veltui, 
pastovaus darbo nerado, reiš-. 
kia, laimės nebuvo. '

prisiėjo basty-j kai. Kitiems 
» miesto, kad jpirkt nebuvo.

kad nors kiek'turėjo net kuo užsimokėt už 
ant kąsnio duonos, butą. Bedarbiai privalo ko- 

' kad būtų galima palaikyti gy- voį del teikimo jiems pilno 
į kurią tik j užlaikymo, del paliuosavi- 

|mo nuo mokesčio už butą; 
'biedniokai privalo kovot del 
paliuosavimo nuo mokesčių, 
del teikimo jiems veltui

Pikelių darbininkai vaikš
čioja be darbo, biednuome- 

I nė vargsta didelį vargą. 
-■ | Žiemos metu neturėjo mal-

kų. Miško galėjo nusipirk- 
Todėl, i ti vien buožės ir dvarinin- 

pinigų nusi- 
Daugelis ne-

ivybę; taip ir Jonas, į 
i vietą nuvykdavo, visur rasda-1 
vo tą patį: “Nėra Darbo”.

Pagaliaus, pasiekęs Quebec 
! miestą apie du mėnesiai tam 
1 atgal, susirado darbą prie ka
simo subway (tunelio). Nors ; malkų J..V tt. 

! darbas begaliniai buvo sunkus 1 ‘Balsas”.
I ir pavojingas, bet visgi jau 
į buvo galima šiaip taip gyven- 
i ti, įsigyti maisto, drapanas, bet1 
I neilgam tasai džiaugsmas bu-j 
vo Jonui, štai viena diena, 
berausiant drėgną ž e m e 1 ę > i

į nė Jonui vidurius! .Kol kasi 
| neatėmė visiškai gyvybės, bet Į 

= „ --i---- ) vilties

litėratūra ten _ neplatina-, pranešė, kad bendrovė turėjo 
Rodos, kad_ draugai ko ■ daug nuostolių finansiniai.

Minėta draugija j Bendrovės manadžerius neži- 
taip draugiškai veikia ir bend- turi apie du šimtu narių Jr ge-1 nįa kur dingo, sakoma, kad ! puoič sunkus akmuo ir sutry-J

I jis pasiėmė apie $600. Biz- ° 1
, nis per praeitus 3 mėn. labai 
susilpnėjo, nedatekliaus turėjo .

i apie $400. ne kibirksteles nebuvo
Aušris Draugijos sekantis i Pasveikimui. Būdamas ligom- 

susirinkimas įvyks bal. 9 d., nėję, kančiose paskendęs, vis 
269-73^Second Jst., geidė gyventi, o labiausiai pa- 

simatyti su 
šute.

I Kadangi 
i Lietuvoje, 
mas, religijos monai, tai kaip 
visiems, taip ir Jonui buvo 
brukama kryžius, siūloma ku-, 
nigas ir “paskutiniai patepi
mai”, idant bedievį prirengti 

amžinąjį rojų”. Koleik'

vengia.

kapitalo, ji galėtų ir pa-1rai dalyvauja parengimuose.1 rai
Būtų pageidaujama, kad aukoti darbininkų reikalams. I‘n- 
draugai washingtonieciai tan- Tik reikia geros nuotaikos, ap- 
kiau tokių parengimų sureng- sukrumo.
tų ir pagarsintų visose arti- i Tad kelkime A. L. D.L.D. 
mesnėse kolonijose. ; kuopos reikšmę, padarykime
L Vinco Duktė. tą organizaciją, kad jinai sto-
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Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ant VANDENS ’ 
per Cherbourg—6 dienos per Bremen

TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialis trūkis iš Bremerhaven

Arba keliaukite I T ft OI TC*
ekspresiniu laivu VULUlVlliUo
Taipgi nuolatiniai kas savaite išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais 

BerMn-Stuttgart-Gen. von Steuben-Dresden 
Informacijų klauskite pas bile vietini 

agentą arba

£7 BROADWAY, NEW YORK
NORTH

GS PMM

11OYP

Puikiausias Pasauly 
Linimentas !

“Geriausias ' visam pasauly lini
mentas” tikrina tnilionai linksmų 
Enker PAIN - EXPELLERIO 
naudotojų. O, kaip jie pirmiaus 
kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi 
—laisvi nuo tų visų neapsakomų 
skausmų.
Dabar jie visiškai nesirūpina, nes 
turint PAIN - EXPELLERIO 
bo n ką namuose žino, kad niekam 
iš šeimos nereikės kankintis su 
geliamais kaulais ir muskulais.

Enker Pain - Expelleris
Tuojaus Išvaro lauk Sustingimą ir 
Skaudėjimą nuo Ištampytų Mus

kulų ir Pavargusių Sąnarių.
Sustabdo Neuralgiją ir Reumatiš- 
kus Skausmus, Galvot Skaudėji
mą, Danties Gėlimą ir Mėšlungį.

UMUS PALENGVINIMAS nuo skausmų. Tik nusipirkite 3Sc 
ar 70c bonką vaistinėje ir išsitrinkite juomi skaudamas vietas. 
Jus busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu momentu, kuomet 
ištrinsite skaudamą vietą su PAIN-EXPELLERIUI 
“INKARAS” nedegina odos ir nesuteršia drabužių. Neturi prik
laus kvapsnio. Tuo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina 
skausmą ir gėlimą iš skaudamų strėnų, sąnarių ir ištampytų mus
kulų. Nusipirkite Dabar — Visuomet laikykite jį savo namuose.
Artimiausioj Jums Vaistinėj. Tiktai 35c ir 70c

77i« Laboratories
Ir.Ad. RICHTER V CO;

BERRY AND SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN?

L.L. Svet., !
Elizabeth, N. J. Pradžia 8-ta 
vai. vakare.

Korespondentas.
savo broliais ir se-

Kanadoje, kaip ir 
įsigalėjęs fanatiz-

WINNIPEG, KANADA
Kovo 15 d. ALDLD. 217 kuo

pa buvo surengusi prakalbas. 
Lietuvių darbininkų prisirinko 
veik pilna svetainė. Susirinki- į 

į- pas Joną buvo daugiau jėgų1 
ir protas veikė, tol jis tęsė 
va prieš tuos burtus.

Pagaliaus, kovo 4 dieną 
stojo Jono širdis plakus, 
stojo ir jo pasibaisėtinos kan-' 
čios, nuslinko nuo jo galvos1 
visi gyvenimo rūpesčiai. Jo-' 
nas mirė! Jo draugai ir šiaip- 
geradėjai, visi susirūpino jo' 
palaidojimu. Nors nėra ištek-' 

Draugas nurodė Piaus- darbai čia baiSiami- rei-i 
' '-'.i ' • " ' •kaip buvo atsineš- į kitą darbą susiradus, tačiaus, 

... . _ . | kad tinkamai atsisveikinti su 
savo draugu, su kuriuo visi 
kartu linksminosi, kalbėjosi 
apie sunkų gyvenimą ir kaip 
jis būtų galima pagerinti, pa- 

išlikę iš

mui pirmininkavo draugas J 
Urbonavičius, kuopos pirmi
ninkas.

Kalbėtojas, draugas Bilys, 
įžanginėj kalboj nušvietė A.L. 
D.L.D. veikimą Kanadoj. Ji
sai palietė ir kitus klausimus.

Antras kalbėtojas, draugas 
N. J,, kalbėjo temoj “Spau
dos ir literatūros reikšmė dar
bininkų judėjime”. Kalbėto
jas nupasakojo apie atsiradi
mą rašto, khip tais laikais ne
civilizuotas darbininkas žiurė
jo į raštą. ------o„.......... i,
rašto evoliuciją, tobulinimąsi i kės vėl kur nors belstis, kad 
PagaliaUS, kcvijį/ Kymvvz uwuivo- ; 
ta į raštą, spausdintą žodį 19-■ 
to šimtmečio pabaigoj ir 20-to 1 

: pradžioje. Padarė išvadą, ko- 
: kią svarbią rolę vaidina spau- 
; dintas žodis darbininkų judėji- 
■ me. Nurodė buržuazijos viso- 
, k i u s trukdymus <\
spaudai platinti ir palaikyti.

Draugas Fryol, anglų kalba, 
nuosakiai išdėstė atsiradimą 

i pasaulinio krizio. Jisai pada- 
į re išvada, nurodydamas, kaip 
j reikia kovoti prieš dabartinį 
i krizį, kokios yra perspekty- 
Į vos to krizio pašalinimui. Bū- 
į tent, kad reikia dėtis visiems 
; darbininkams į galingą kovos 
; frontą po vadovybe Komunis- 
I tų Internacionalo. Reikia ko- 
! voti, kad nuvertus • kapitalis
tinę tvarką, tuomet ir krizis 
pasinaikins.

Paskiaus kalbėjo draugas 
į K. Ginkus, einamuoju momen- 
j tu. Kalbėjo dar keli kalbė
tojai. Duota kelintas paklau- 
i simų, į juos tinkamai atsakė 
draugai kalbėtojai. Po pra
kalbų, 13, draugų pasižadėjo 
stoti į kuopą, keturi iš jų ir 
pašimokėjo metines duokles. 
Kiti 9 pastojo kandidatais ir 
sumokėjo po 50c įstojimo. Li
kusią dalį tie draugai pasiža
dėjo sumokėti atėjus vasarai, 
kuomet gaus darba.

N. J. Kilvis.

darbininkų pirko gėlių vainiką;

ko- !

su
su-

GRABORIUS
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Bell Phone, Poplar 7545

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

25 centai už skrynutę.

Kas yra didžiausias žmogaus priežas 7—-Šaltis, 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urte Lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami-

Jis ne tik sunkiausiaą 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am

žino priešo 1

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

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

glllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllM
VIENINTĖLĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ g

| AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLOS
Avenue NEW YORK CITY325 E. 14th STREET, Near 1st iITrumpu laiku išmokiname 

viską kas link AUTOMO
BILIŲ M E CII A N I Z M O. į 
Praktika ant vietos. sI 

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, g 
Jr vakarais_lietuvių ir anglųj kalbose, g 

_ _______ _  ___ € _______ Mes padedam g 
Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte g 

Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. p

g Išardymas, sutaisymau, sustatymas, suprast 
g- ir planą automobilio; mokinam dienomis ______  _____ , „ .
g Mokytojais yra žymūs eksportui—L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti.
a Leidimą (License) ir Diplomą gvnrantuojame už. mažą užmokestj.
a kiekvienam prie pirkimo karo. T""
@ iki 9-tai valandai vakaro. I? __  __ ___ .... _

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
f 325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY |
§ Telephone, Algonquin 4-4049
liiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiBiiiii!li»iiii«iiiiiiiiiiiii:iiiiiimoniiiiiiii!!iiiiiiiii!iiiiiiiiiiin
____ L
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DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 6046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

. .. ._ . -Į- -/-n- I -- - ---................................. — L,—T-..^

Vardas—
No—
Mieliau

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliub&s, 
269 Front St., kaipo žynius politikoje, savo 
rūmuose nuo senai su pasigerėjimu JOHN’S 
Cigarus bizniavoja. Taip pat visou 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
kalaukit viršminčtais vardais Cigarų. Ant pa
reikalavimo visur Amerikoje išsiuntiqėjain 
per paštą. Adresuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
BROADWAY BROOKLYN, pf. Y.
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Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS Šj Vakarą L.D.S.A. 1-mos 
Kuopos Prakalbos

 -..lt-...  . .— p —
F. Conrad, 9 metų, ant 

Rockaway Parkway, Brookly
ne, nepastebėtai papuolė po

i arklinio vežimo ratais, kada

Demonstravo 1,500, 
Nepaisydami Lietaus

New Yorke protesto demon
stracija prieš persekiojimą ir 
deportavimą ateivių, prieš 
lynčiavimą negrų ir t. t. pavy- 

v ko gerai. Apie 1,500 darbi
ninkų, baltveidžių ir juodvei- 

prie kampo 
Avė. Po 

susirinkusi

d žiu, susirinko 
114th St. ir Lenox 
trumpų prakalbų 
minia susigrupavo 
pradėjo maršuoti 
per darbininkų ;
vietas. Maršavimas tęsėsi apie 
valandą laiko. Nepaisant to, 
kad, pradėjus maršavimą, ėmė 
smarkiai lyti, demonstracija 
vis didėjo ir atėjus j 110th St. 
ir 5th Avė aikštę, jau virš 
3,000 maršavo gatve ir šimtai 
sekė, eidami šaligatviais. Ant 
kiekvieno kampo buvo pasta
tyti 4 policistai ir apie 200 
policistų maršavo paskui de
monstraciją, bet neišdrįso ar
dyti šios galingos darbininkų 
vienybės.

Demonstracija apsistojo 110 
St. ir Fifth Ave. aikštėj, kur 
tūkstančiai darbininkų klausė
si prakalbų. Kalbėtojai buvo 
nuo visų organizacijų, rengu
sių šią demonstraciją, tai yra 
nuo Lygos Kovai už Negrų 
Teises, nuo Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo ir Atei
vių Gynim© Tarybos.

Po prakalbų minia uždaina
vo Internacionalą ir deiTbęn- 
stracija išsiskirstė, palikdama 
darbininkuose gilesnę kovos 
dvasią už gynimą savo klasės 
reikalų.

gatvėmis 
apgyventas

Orkestrą rengia nepaprastai 
įvairų ir linksmą vakarėlį, 
šiam vakarėliui programa yra 
rengiama taip, kad tokios pro
gramos dar nesą buvę “Lais
vės” svetainėj turėtuose pa
rengimuose. Programą pa
skelbsime vėliau.

Visiems lietuviams darbi
ninkams yra svarbu paremti šį 
Jaunų Darbininkų Orkestros 
rengiamą vakarėlį, nes jie su 
savo orkestrą visada patar
nauja darbininkiškam veiki
mui, priklauso prie Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo ir 
Didžiojo New Yorko Draugijų 
Sąryšio.

Visi orkestros nariai yra 
moksleiviai, tad galipia supra
sti, kad jiems ir finansinė pa- 
gelba yra labai reikalinga. 
Užtai paremkime juos; tas su
stiprins juos finansiniai ir dva
siniai.

Įžanga 35 centai.
Kviečia Komitetas.

Pardavikiški Unijų V^dai 
Apgina Reakcionierių

ImJ. P. Ryan, prezidentas 
ternational L o n gsh o rm e n’s 
Union, New York Central 
Trades ir Labor Council, taip
gi ir visas štabas pastarųjų 
dviejų reakcinių unijų cenra- 
linių įstaigų išėjo viešai už ap
gynimą Tammany vyriausio 
valdiško advokato, kuris įsivė
lė į dabartinius New Yorko 
miesto valdininkų grafto skan
dalus.ir policijos bjaurius dar-’ 
bus.

Crain yra galva visų. New 
York o distriktinių valdiškų 
advokatų. Jis žiauriai bau
džia bedarbius, kovojančius 
prieš badą. Jo buvo darbas 
pasiųsti į kalėjimą bedarbių 
vadus dd. Foster, Minor, Am- 
ter, Lester iy Raymond. Jis 
yra galva daugelio frame-up 

____ -r___ , - - .ir užtarėjas žiaurio persekioji- 
baigta Kova/’' Apie operetės mo darbininkų organizacijų ir 
turinį savo laiku keletas,drau- veikimo.

' Ponas Ryan ir jo šalininkai 
stovėdami viršūnėse reakcinių 

j Operetės “Nebaigta Kova”'unijų centrų, pasižada tą dar- 
muzikos autorė d. E. Retike- bininkų kraugerį gintj, kada 
vičiūtė vadovauja Lyros Cho- gubernatorius pasirengė ištirti 
ra, tad jos vadovystėj ši ope- Jo ir kitų miesto viršininkų be
retė ir buvo sulošta. Lošimas! kylančius į aikštę šmugeliškus 
išėjo gerai. Gyvumo pas cho- 
riečius buvo užtektinai, ir tas 
pagražino visą lošimą. Lošėjai 
visi savo dalis atliko taipgi ge
rai. Pora lošėjų buvo nelabai 
tinkami jiems duotose rolėse, 
bet jų pastangos įdėtos į įsi- 
mokinimą žymiai dapildė tuos 
trūkumus.

Publikos buvo nedaug.’ Ka
me priežastis, sunku pasakyti. 
Daugelis kalba, kad tai iš 
priežasties dabartinių ginčų 
žmonės nesilanko. Bet tai gal 
tik taip manoma. Veikiausiai 
bus priežastis dabartinės be
darbės. ' Daug žmonių nedir
ba, b įžanga buvo nemaža, tai 
ir susilaikė nuo atsilankymo.

Po lošimo buvo šokiai. Jau
nimas ir paaugėję smagiai 
trepsėjo'. Į šokius jaunimo pri
sirinko nemažai.

Atrodo, kad lyriečių triūsas 
nenueis veltui—liks pelno.

Rep.

Iš Operetės 
"Nebaigta Kova”

Kovo 29 d. Lyros Choras iš 
Maspeth, Labor Lyceum sve
tainėj, Brooklyne, sulošė Seno 
Vinco parašytą operetę “Ne
baigta Kova.” .

gų yra išsireiškę spaudoje, tad 
aš čia nieko neminėsiu.
i Operetės

darbus.
Tai prie ko nueina reakci

nių unijų vadai. ’ O vis dar 
randasi darbininkų, kurie 
jiems tiki ir mano, kad jie rū
pinasi jų. reikalais.

Penkios Merginos Apalpo, 
Kaip Plėšikai Paliepė 
Vaikinam Nusimaut Kelines

pirma kuopa ren- to vežimo savininkas ėjo pir-
gia agitacijos prakalbas, jos 
įvyks šį vakarą, 31 d. kovo, 
7:30 vai., “Laisvės” svetainėj, 
46 Ten Eyck St., Brooklyne. 
Visos darbininkės moterys ir 
vyrai yra kviečiami ateiti į 
šias prakalbas.

Kalbės viena iš mūsų vieti
nių draugių veikėjų ir d. A. 
Taraška iš Bostono.

Įžanga dykai!
Kviečia Rengėjos.

(
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MIRTYS—LAIDOTUVES  j|

Jonas Žukas, 25 metų am., 
mirė kovo 26 d., Bellevue li
goninėj. Palaidotas kovo 30 
d., su bažnytinėmis apeigomis 
St. Patricko kapinėse. Laido
tuvių apeigomis pasirūpino 
graborius Matthew .P. Ballas 
(Bieliauskas).

L. D. Susivienijimo 1-mos 
Kp. Bertaininis Mitingas

ma ir vedė arklį. Jaunas 
Conrad liko sunkiai sužeistas 
ir tuojau mirė.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
RINKIMAS

Įvyks trečiadieni, balandž 
1931, Laisvės svetainėj, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Nariai kviečiami skaitlingai 
susirinkti ir užsimokėti prigulinčius 
mokesčius j Draugijos iždą, kad lai
ke ligos nebūtumėte suspenduoti. 
Taip pat randasi ir svarbių reikalų 
apkalbėti.

, Sek r. J. A. Draugelis.
76-77

SUSI-

NAUJA LIETUVIŠKA

Sukniasiuvių Unija r ’ ■ 
Šaukia į Pikietą

Nakčia iš , penktadienio 
šeštadienį plėšikai užpuolė 
Variety Social Club, 506 E. 
94th St., Brooklyn, N. Y., ku
riame buvo susirinkę apie 20 
vaikinų ir apie tiek merginų. 
Jiem bešokant, įėjo trys plėši
kai su revolveriais rankose ir, 
paliepę visiems iškelti rankas 
augštyn, sustatė visus prie sie
nos. Du su revolveriais ran-i 
koše dabojo juos, o trečias ėjo 
kišenius krėsdamas. šoki
kams pradėjus protestuoti, 
plėšikai paliepė visiems nusi
mauti kelines. Penkios mer
ginos “apalpo” tuojau, o sep
tynios išsižiojo ir “sustingo” 
ant vietos.

įvykus tokiam sujudimui,

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius prie 8-nių 

šeimynų namo. Atsišaukit tuojau.
A. Klimas, 266 Reap St., Brooklyn,
N.Y. (74-76)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA gasolino stotis, tik 

ką pastatyta. Kreipkitės sekamu 
adresu: Roseville Sun Service Sta- 

; ti.on, 341 Orange St., Newark, N.J.—
V. Podziunas. (74-77)

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

•S
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Antradienis, Kovo 31, 1931

Telephone, Stagg 2-9910LORIMER RESTAURANT
Lieiimy Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be j 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amatoo Galit I 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa- , 
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo- ! 
kiliame 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.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas 

šiuomi pranešu savo koštu me
nam s, kad perkėliau savo .studi
jų iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
rion St., kamp. 
cey St. stotis,

po num. 512 Ma- 
Broadway, Chaun- 

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

mis. Atnaujina senus ir krajavus 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

RESTAURACIJA
ĮŠiuomi pranešame lietuvių vi- 
jsuomenei, kuri valgo restaura- 
|cijose, kad mes atidarėme nau- 
Iją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu :
150 LEONARD STREET

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Visi nariai Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

i

Lietuvių D. S. 1-mos kuopos!
v»4-r> L'v> i r. n n n i IM II Ir 1 »Y> O d nnrlrH 'kvartalinis susirinkimas įvyks 

2 d. balandžio (April), “Lais
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 
8-tą vai. vakare.
ir narės, dalyvaukite susirinki
me; yra svarbių reikalų 
tarti. Taipgi, kurie 
šiemete mokesčių 
malonėkite atsiimti, 
padavėt aplikacijas, 
gatavos knygelės.

Taipgi atsiveskite savo drau- vių valgyklų Brooklyne. 
gus ir drauges prisirašyti prie 
L.D.S. 1-mos kuopos.

J. Kairys, Sekr.

Ant Gatvių Suvažinėti 
Vaikučiai I

F Shelley, 11 metų, pereitai 
šeštadienį žaisdamas gatvėj 
prie 12th St. ir 4th Avė., 
Brooklyne, papuolė į pro šalį 
važiuojančio troko užpakali
nius ratus ir buvo sunkiai su-, 
žeistas. Po trumpo laiko jis! 
mirė.

,i ap-
dar neat- 
knygelių, kuri yra turėjusi savo restau- 
nes kurie racijas Montello, Mass., ir So.
visų yra Boston, Mass. Taipgi yra dir

busi už kukarką keletoje lietu- 
Atei- 

kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkės

I

be
(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 kuogo- 
riausiai.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

.ii i, ...n,......................——■■■ .............

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320J. GaršvaGraborius
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIRRKT0RIU8

ISbalzamuoja ir laidoja numiru&iuu 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms Lr pasivažinSjimanu

K
231 Bedford Avenu® 
BROOKLYN, N. Y.

*

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

416
if
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būsite 
nauja

šian-

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali viduriu malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikama, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina...................................  60«, per paštą

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

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia vaistinS. 
Mes specialistai sutaisyti ‘ daktarą receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės Šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

taip pat turime žolių ir gerą sandžij gyduolių Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

i
5 
2
2

P., J. KUNDROTĄ, Bavfninlap
Redford Avenue Brooklyn, N. Y

Kamp. N. 4-tua gatvės Tel., Grf»<*nnoint 0-2017-2360-3514

VARPO DOVANA
Margaret Anderson, 6 me

tų, prie Rogers Ave. ir Lenox 
Road, Brooklyne tapo ant vie
tos užmušta, kada per ją per
bėgo trokas. To troko kėra- 
votojas pervažiavęs ją, norėjo 
pabėgti, bet du automobilistai 
važiavę paskui pasivijo jį ir 
suareštavo.

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJIMUS
Kaina 25c 
už Dėžutę

A t s i ų skite 25c 
stampomis ar pi
nigais.

Ši fakcija ga
rantuota arba 
sugrąžinama pi

nigai, jei nepagelbės,

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

Adatos Darbininkų Industri
nė Unija atsišaukia į visus suk- 
niasiuvius darbininkus New plėšikai nei nepajuto, kaip nu 
Yorke ir apielinkėse ir prašo leido revolverius, 
visų ateiti į pikieto linijas prie puolė ant plėšikų; svetainėj 

_ Jerry Dress Shop, 500 Seventh ; užgęso švies,os, pasigirdo kelį 
7 Avė. ir Needlęman & Brenner revolverių šūviai ir plėšikai 

Shop, 263 West 40th St. Prie pabėgo. Vienas vaikinas liko 
Šių dviejų dirbtuvių reikia su- sužeistas ir nugabentas į ligo- 
traukti daugiausiai spėkų, nes'ninę. Merginos tapo atgaivin- 
abiejų bosai nori sulaužyti I tos ten pat. 
Streiką, prisivarydami skebų.

Sunkiai reikia kovoti su Jer
ry Dress Shop bosais, kurie 
yra apsiginklavę .indžionkši- 
nais. sulig kuriais skaudžiai 
baudžia streikierius už 

. tavimą.

o vaikinai

Aido Choro Susirinkimas

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

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

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

I

pikie-

linksmas Vakarėlis
c, 3 ' < J ;

Sekmadienį, balandžio 
5-tą vai. po pietų, 
svetąir 
Brookl

Draugai aidiečiai ir aidietės. 
šį antradieni, 31 d. kovo, 7L.” 
svetainėj, 8.00 vai. vakare, 
įvyks choro mėnesinis susirin
kimas.

Aido valdyba, sakoma, turi 
daug naujų ir gana svarbių 
dalykų apsvarstymui ir nutari
mui. Būtinai dalyvaukite su-

5 d
5-tą vai. po pietų, “Laisvės uaiyV«uniw o«-
svetąipėj, 46 Ten Eyck St., sirinkime visi—vyrai ir tnei> 
r_jpKlyne, ’Jaunų Darbininkų ginos!

KUPONAS
Prisiųski.te man dėžutę ar 

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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Varpo keptuve duos dideli ir skaniai iš
keptą pyragą dovanų balandžio 4 d.,, suba- 
toj, del bedarbes ar del kitokių priežasčių 

žmonėms. Duos ir duonas 
kokios tik patys pasirinksite.

Prašome visus nedateklių kenčiančius 
žmones, pageidaujančius musų dovanos, at
siliepti iki sekančio ketvirtadienio, tai yra 
iki 2 d. balandžio, Dovanom pyrago išank- 
sto nekepsime, vien tik ant užsakymų kep
sime. Todėl prašome užsisakyti iki aukš
čiau nurodytai dienai, kinio norėsite mūsų 
dovanos.

Yra žmonių, kurie skaudžiai nubiednėję, 
a^e nedrįsta prašyti paramos. Tokiuose at
sitikimuose mes prašom savo kostemerių 
patarti nedrąsiem žmonėm, kad kreiptųsi 
į Varpo Keptuvę, nieko nepaisydami. Mes 
norime jiems pa gelbėti:

VARPAS bakeries'-
36-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Prašome jsitemyt, tai, kad dovanų pyra
gas bus gatavas subatoje/ 4 d. balandžio, 
anksti iš ryto. Visi turėsite patys atsiimti 
pyragą ir duoną, nes išvežiojimias mums 
perdaug kaštuotu.

NAUJAUSIOS MADOS

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

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—35c 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

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

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas! Pulaski 51080

KELRODIS: B. M. T. elevmtenu; iftlint nnt Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Monfro.. Rtntins; vilais (

Bjroądvr&ž kwate-w-Ailim ahi Jlufibing Ay*.

'; MOT;
•/ '214 Bedf ord i Ade^r Brooklyn

ffecArt) t 74 A lept I r, Persi tikrinti ■
■' '’3W.T< t*

2-0783

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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