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Darbininkų Gyvenimo ir 
Kovos Apžvalga

Uosto Darbininkų Streikas
Sausio pradžioj prasidėjo 

Klaipėdos uosto darbiniu kii 
streikas. Ne tik pačioj Lie
tuvoj, bet ir Klaipėdos kraš
te su ekonominio krizio di
dėjimu eina visų krizio sun
kenybių vertimas ant darbi
ninkų sprando. Jau lapkri
čio vidury savininkų sąjun-j 
ga paskelbė darbininkams, 
kad nuo sausio 1 dienos jiem 
sumažins mokestį už darbą. 
Ir tikrai vieniems sumažino 
10 procentų, kitiems net 201 
proc. Darbininkai savo ke-■ 
liu pastatė reikalavimus. Į 
Samdytojai atmetė įuos ir 
darbininkai paskelbė strei
ką.

de-

Demonstracija
Kaune 19 sausio prie 

Įėjimo įvyko nedidelė 
monstracija, kad pareikšt
užuojautą politiniams kali
niams paskelbusiems bada
vimo streiką. Policijai pa
sisekė areštuoti apie 20 ruo
šiamos demonstracijos daly
vių. “L. Aidas” rašo, kad 
pas F. Jalovičaitę rasta rau
dona vėliava.

Mažina Algas
Fašistiniai - buržuazinė 

Kauno miesto valdyba su
mažino kanalizacijos darbi-

“Daily Workeris” Pasiekė 
40,000 Skaitytojų

NEW YORK.— Komu
nistų Partijos organo 
“Daily Worker” adminis
tracija praneša, kad paga

liau vidutinė “D. W.” cir
kuliacija jau pasiekė 40,- 
000. O lapkričio mėnesy, 
kuomet prasidėjo ’vajus, 
tebuvo 22,311 skaitytojų. 
Tai milžiniškas atsieki- 
mas. Bet šio vajaus tik
slas yra 60,000 skaitytojų. 
Vadinasi, dar toli kastis 
prie pasibriežto tikslo.

Lietuviai darbininkai, 
ypač čiagimiai, kurie skai
to angliškus laikraščius, 
būtinai turėtų įsigyt “Dai
ly Workeri.” Reikia skai
tyti savo klasės revoliu
cinį organą, vietoj buržu
azinio šlamšto.

Išneiė iš Darbo 2,000
ninkams užmokestį už dar- Gatvekany Darbmmky 
bą 1 litu dienai, o tarnauto
jams 1—2 litais. Kanaliza-

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, .o Išlaimėsite 
Pasauli!

iNEPAISYS BEDARBIU REIKALAVIMU 
i KOL MASES ORGANIZUOTOMIS 
! SPĖKOMIS NEPRIVERS

NEW YORKO ir New monstracijos būtinai reika-
I Jersey valstijų alkanųjų ei- linges, kad išjudinti mases, 
■senos į Trentoną ir Albany kad parodyti jų nusistaty- 
numaskavo valdžią. Abiė- ’ mų, bet be organizuotos spė

riose valstijose valdžia paro-|kos bedarbiai nelaimės pa- 
idė savo nepaisymą bedar- šalpos bei Bedarbių Ap- 
| bių masių reikalavimų. Al- Idraudos.
Ibany dar kruvinai bedar- 
ibius užpuolė ir daugybę su-

Ką tas parodo? Tas pa
rodo, kad nepakankamai ka-

Darbo Unijų Vienybes Ly
ga organizuoja bedarbius. 
Visur darbuojasi naujos re
voliucines unijos. Komunis
tų Partija vadovauja bedar-

ringai ir organizuotai be- biams ir visoms darbininkų 
•darbiai kovoja. Valdžia dar kovoms. Kaip

j

11 darbiai kovoja, v aidžia dar kovoms# Kaip tik dabar 
vis nemato to didelio masių reikia remti šitas organiza- 
spaudimo, pasiryžimo badu cijas. Visi darbininkai turi 
nemirti. Tas turėtų būti |stoti į revoliucines unijas, o 
aišku kiekvienam darbinio- bedarbiai į Bedarbių Tary- 
kui. jbas. Revoliuciniai darbi-

Todel dabar reikia visais ninkai turi stoti į Komunis- 
, būdais bedarbius organizuo- tų Partiją ir budavoti pro- 
ti į Bedarbių Tarybas. De-iletariato politines spėkas.

L 2 " ' " “ . BROOKLYN, N. Y.—
cijos darbininkai privalo or-isoj eilėj gatvekarių linijų į 
ganizuotis, išrinkti savo ko- tapo įvesta vieno žmogaus ! 
mitetą ir ruoštis prie kovos. • sistema. Tai yra, vietoj 
Streikas yra neišvengia-Į dviejų darbininkų vienam
mas. Prie jo reikia ruoštis, gatvekaryj (konduktoriaus 

Kauno gelžkelio dirbtuvė- ir motormano), paliko tik-

Yį Menševikai Savo Vada Pareiškimas Ju od v ei-
Abramovičiy Vadina džitj Darbininkų 

Lygos

ain

Hillmano Klika Nori 
Parduoti Streikierius

NEW YORK.— “GGG” 
šapos 500 darbininkų te- 
bestreikuoja. Amalgamei- 
tų Hillmano klika nori 
darbininkus parduoti bo
sams ir sugrąžinti juos Į 
darbą kovos nelaimėjus.

Įsikūręs eilinių narių 
streiko komitetas išleido 
lapelį, kuriame streikie- 
riai šaukiami nepasiduo
ti Hillmano mašinos ap
gavystėms. Lapelyj nu
rodoma, kad Blumbergis 
yra Hillmano agentas, ku
ris atlieka tą pardavimo 
darbą. Darbininkai ragi
nami laikytis kovos lauke, 
kol laimės savo reikalavi
mus.

Suareštuoti Vadai Šaukia 
Audėjus Tęsti Kovą

KAIP MENŠEVIKAI PLANAVO NUVERST 
SOVIETU SĄJUNGA; MASKVOS TEIS

MAS IŠKĖLĖ JU KRUVINUS PLANUS
Užsienio Kontrrevoliucionieriai Didelėj Desperacijoj; Abra

movičius Bando Užsiginti Buvęs Sovietų Sąjungoje, bet 
Teisiami Menševikai Jį Vadina Niekšu ir Melagiam; Teis
me Parodoma, kad Visas Antrasis Internacionalas Dar
buojasi delei Ginkluoto Užpuolimo ant Sovietų Sąjungos

t

se dirba 433 padieniai ir 53431 vieną. Tas pats yramo- 
tormanas ir konduktorius. 
Pasekmė tokia, kad iš darbo 
išmetė 2,000 darbininkų — 
išmetė ant visados. Kom
panijai bus daugiau pelno, 
o darbininkams naujas var
gas.

etatiniai. Seniau etatinhi 
buvo daug daugiau, bet fa
šistai pakeitė juos į padie
nius, kad numušt jiems už
mokestį už darbą ir atimt 
etatinių darbininktj privile
gijas. Mokiniai į dieną už
dirba lit. 60c., padieniai 5 lt. 
50c. Specialistai 6 lit. 56c. 
ir 6. lit. 24c. Akordiniai dar
bininkai 7—8 litus. Admi
nistracija rengiasi numušt 
užmokestį už darbą ir padi
dint naudojimą. Kad dar
bininkams sunkiau eitų ko
va, laiko daug šnipų.

Streikas
a Kaune Viliampolėj (Sla
badoj) yra akcinės bendro
vės ‘tBr. Uliampoliai ir Ko.’’ 
kojinių dirbtuvė “Silva”. 
Ant darbininkų dažnai de
da pinigines pabaudas. Pa
baudas aiškina blogu darbu. 
Protestui prieš tas pabau
das 22 sausio darbininkų da
lis sustreikavo.
Ar Komunistai Prieš Ligo

nių Kasas?
Socįalfašistas Bielinis nuo

lat tvirtina, kad komunistai 
yra nusistatę prieš ligonių Įtatorius Kemal Pasha palei- 
kasas. Tai grynas melas, j d0 parlamentą, kuris pradė
ta ko socialfašistai gyvent jo jo nebeklausyti. Neuž- 
negali. Komunistai ne prieš į]g-0 būsią paskelbti nauji 
ligonių kasas, bet prieš tai, rinkimai. Pasha sako, kad 

mokėtų naujuose rinkimuose jislai-

MASKVA.- Sovietų Augš- 
čiausias Teismas aplaikė te
legramą nuo menševikų va
do Abramovičiaus iš užsie
nio. Ten tas ponas sako, 
kad jis nebuvęs Sovietų Są
jungoje nuo 1920 m. Mat, 
teisiami menševikai tvirti
na, kad Abramovičius buvo

NEW YORK.— Lyga Ko
vos už Juodveidžių Teises 
išleido pareiškimą delei val
džios bandymo išdeportuo- 
ti Yokinen, finų darbininką, 
kuris tapo išmestas iš Ko
munistų Partijos už baltąjį 
šovinizmą. Lyga nurodo, 
kad valdžia nori jį išdepor-

LAWRENCE, Mass. — 
Lawrence audėjų streiko 
vadai, kurie dabar sėdi už 
geležinių grotų, šaukia dar
bininkus tęsti kovą prieš 
bosus. Audėjai sugrįžo į 
dirbtuves, bet jie neatsisa
ko nuo kovos. Priešingai, 
audėjai dabar tvirtina 
organizacines spėkas 
nančioms kovoms.

New Yorko Seimelis 
Sveikina Policiją už 
Sumušimą Bedarbių

savo 
atei-

Francijos Socialistų 
Partijos Nariai Šturmuoja 
Prieš Savo Vadus

PARYŽIUS— Francijos 
Socialistų Partijos Cotes du 
Nord skyrius laikė konven
ciją ir priėmė i 
prieš savo partijos vadus už 
jų talkininkavimą imperia
listams Sovietų Sąjungos 
klausime. Eiliniai socialis
tai sako, kad jų vadai tar
nauja kontr-revoliucijai. Ir 
visa eilė kitų skyrių prie-i 
mė panašias rezoliucijas.

Paleido Turkijos 
Parlamentą

atvykęs į Sovietų Sąjungą įtuoti tik todėl, kad jis pri- 
1928 metų vasarą ir prade- sipažino prie klaidos ir pri- 
jo jiems išdirbti visus pla- sižadėjo vesti griežtą kovą 

Kuomet d. Krylenko-prieš baltąjį šovinizmą ;
ką i Komunistų Partijos* vėliavh.

Šaukia visus juodveidžius

nūs.
paklausė kaltinamųjų,
jie mano apie Abramovi
čiaus telegramą, tai visi iki darbininkus kovoti prieš de-
vienam šaukė, kad jų vadas portavimą Yokineno.portavimą Yokineno.

ALBANY.— Valstijos sei
melis (legislatūra) nutarė 
oficialiai pasveikinti polici- 

po ją ir kareivius ir padėkavo- 
ti jiems už sumušimą bedar
bių. įnešimą padavė repu- 
blikonas Porter ir visi už jį 
balsavo.

rezoliuciją (Abramovičius) “yra bjau-
rus niekšas ir melagius," 
jeigu jis dabar drįsta užsi
ginti savo buvimo Sovietų 
Sąjungoje.

Dar 108 Valstiečių 
Šeimynos Sugrįžo

ANGORA.—Turkijos dik.

Sako, Sumušė Nicaraguos 
Sukilėlius

Gandhi Išsižadėjo
Visų Reikalavimų

kad * darbininkai i 
įnašas į ligonių kasas. Ko
munistai reikalauja, kad vi
sas draudimo išlaidas pa
dengtų samdytojai ir vals
tybė, bet kad pačios ligonių 
kasos būtų išimtinai darbi

ninkų rankose. Komunistai 
ir šaukia darbininkus į ko
vą del visuotino darbininkų 
draudimo.

Vargdieniams Badas
'“Lietuvos aidas” 5 sausio 

pasigyrė, kad šįmet Kaune 
bus 5 valgyklos biednuome- 
nei ir jose pietus gaus 1700

mes.

žmonių. Tuo tarpu miesto 
socialės apsaugos skyriuj 
yra įregistruota* “apie 8000 
biednuomenės,” vadinas 
daugiau 6000 pasilieka be 
jokios materialės pagelbos. 
Jie palikti fašistų dievo li
kimui.

“Balsas”

MASKVA.?— Du metai at
gal, užnuodyti religinės ir 
politinės propagandos, 900 
švedų valstiečių šeimynų 
apleido Sovietų Sąjungą ir 
sugrįžo atgal švedijon. • Vi
sam pasaulyj buvo šaukia
ma, kad Sovietų' Sąjungoje 
gyventi negalima. Tai bu
vo buržuazijos skymas dis
kredituoti Sovietų valdžią. «

Bet valstiečiai tuojaus pa
matė, kad jie buvo bjauriai 
apgauti ir suvilioti ir tuo
jaus pradėjo atgal grįžti 
darbininkų tėvynėn. Jau di
delė didžiuma jų sugrįžo. 
Šiomis dienomis dar 108 šei
mynos apleido Švediją ir 
traukia Sovietų Sąjungon.

NEW DELHI, Indija. — 
Pasibaigus derybom tarpe 
Anglijos imperialistų ir*In- 

sukilėlių grupę iš 40 vyrų, idijos buržuazinių naciona- 
Keturi buvę užmušti ir ioi^s^lb d^tar visomis 
sužeista. Tuo tarpu iš ka
reivių nenukentėję nė vie
nas.

NICARAGUA.-Nacionalė 
Gvardija skelbia, kad ji už
klupus ir baisiai sumušus

Kiek Berlyne “Nelegaliu” 
Vaikų be Prieglaudos

keturiomis dirba, kad nura
minti liaudį. O ją ramina 
tuo, kad jis laimėjęs jai tei
sę “gaminti druską iš jūrų 
vandens.’’

Gi tikrenybėje Gandhi iš
sižadėjo visų reikalavimų

MASKVA. — Tebetęsia-[“Stalino linijos” laimėjimas 
mas klausinėjimas menševi- Komunistų Partijoj. Gro- 
kų vadų, kurių teismas da- man raportavo pirmuoju 
bar čionai eina. Jų liudiji- klausimu, o Sukanovas ant- 

visus ruoju. Groman nurodė, kad 
menševikų kruvinus planus, menševikai jau sudarė ben- 

Menševikų Partijos Biu- drą frontą su buožėmis ir 
ras laikė tris svarbius pra-j pramonininkais ir kad dabar 

Į plėstus susirinkimus—1928,! reikia dar smarkiau varyti 
i 1929 ir 1930 metais. Susi- pirmyn griovimo darbą iš 
rinkime 1928 metais rapor- vidaus 
tavo Groman apie Penkme- ruošti ginkluotam užpuoli- 
čio Planą ir socialdemokra- mui iš lauko pusės. Suka
tų (menševikų) taktiką lin- novas nuliūdusiai raportą- 

Groman padarė iš- vo, kad Stalino pozicija lai- 
'mėjo, dešinieji galutinai su- 
■ pliekti, tuo būdu nebegali
ma dėti vilties ant jų.

Draugas Krylenko šioj 
vietoj paklausė, ar kaltina
mi menševikai gavo kokips 
nurodymus ir įsakymus iš 
užsienio, kaip jiems veikti. 
Sher atsakė “taip.” Toliau 
Sher parodė original} laiš
ką, gautą iš užsienio nuo 
(menševikų vado Dan, .ku
riame pastarasis užsispyru
siai ragina padidinti griovi
mo darba iš vidaus ir visais 
būdais remti ginkluotą įsi
veržimą iš lauko pusės, nes 
Įsiveržimas esąs neišvengia- 
mąs. Teitelbaum taip pat 
parodė laiškus, gautus iš 
užsienio, kuriuose raginamą 
remti įsiveržimą. Laiškuo
se nurodoma, kad įsiverži
mas yra istorinė būtenybė, 
nes visas kapitalistinis pa
saulis nusistatęs prieš So
vietų Sąjungą. Pabriežia- 
ma reikalingumas veikti 
bendrai su kapitalistinėmis 

. Karas esąs ne
išvengiamas. Menševikai 
nutarė šitame kare palaiky
ti kapitalistinių imperialis
tinių šalių pusę prieš Sovie
tų Sąjungą.

Šitam prisirengime prie 
ginkluoto puolimo ant So
vietų Sąjungos buvo įveltas 
visas Antrasis Internacio
nalas. Sukanovas pasakė, 
kad menševikų-socialdemo- 
kratų principas reikalauja 
atsteigimo kapitalizmo So
vietų Sąjungoje. Kaip tik
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bar čionai eina.
mai iškelia aikštėn

ir galutinai prisi-

kui jo. 
vadą, su kuria sutiko ir< 
Dan, kad Penkmečio Planas 
sustiprina Sovietų galią, to
dėl būtinai reikalinga vi
sais būdais varyt pirmyn 
griovimo darbas, idant 
Penkmečio Planui paken
kus.

Tame pačiame susirinki
mo buvo kalbėta apie men
ševikų santikius su kitomis 
kontr-revoliucinėmis orga-1 
nizacijomis. Tuo klausimu 
raportavo Sher. Jis nuro
dė, ir visi sutiko, kad arti
miausia menševikams« par
tija yra Valstiečių (Buožių) 
Partija, kurią suorganizavo 
Kondratjevas. Susirinkimas 
nutarė užmegsti artimiau
sius ryšius su ta partiją.

Menševikų Biuro susirin
kime 1929 niežais, rudenyj, 
diskusavo klausimą kolek
tyvizacijos ir galimybės vai- ( 
stiečių nepasitenkinimo. Nu
tarta įsteigti menševikų ir ■ 
buožių partijos bendrą ko- 
misiją, kuri rūpintus kurs- (partijomis? 
tymu valstiečių prieš kolek- 
tyvizaciją žemės ūkio ir ku
ri padėtų jiems ginklais 
priešintis. Tame pat susi
rinkime buvo rišamas klau
simas apie įsiveržimą Sovie
tų Sąjungon ginkluotų spė
kų iš užsienio ir apie santi
kius su Pramonininkų Par
tija, kurios centras yra Pa
ryžiuj, o kurios spėkas So
vietų Sąjungoje vadovavo 
Ramzinas ir jo grupe. Men-

ir bjauriai pardavė Indijos gevikai nutarė padėti Pra-
monininkų Fa-rtijai jos pa- toj'Knkmį 'kaltinamieji Tr 

politiniai kaį S.taa-ipta-"" ^ek»
tų Sąjungos. . Sukanovas ivaldžios rankas.
raportavo apie kilusius •__________
skirtumus Sovietų Sąjungos l
Komunistų Partijoj. Jis i $50,000 Universitetui 
nurodė, kad reikia dešiniuo
sius palaikyti prieš parti
jos liniją.

Susirinkimas 1930 metais 
svarstė du klausimu: kon- 
kretės' formas įsiveržimo į 
Sovietų Sąjungą, bei ant jos 
užpuolimo iš užsienio, ir

liaudį Anglijos imperialis
tams.' BERLYN.—Šiandien Ber

lyne esama apie 60,000 “ne
legalių’’ kūdikių, kurie ne- niai būtų paliuosuoti. O 
turi prieglaudos. Buržuazi-1 politinių kalinių šiandien 
nes įstaigos sako, kad jos' 
negali juos visus priglausti.
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VoiT sta"Fose suorganizuoti uz- darbavosi, kol prilipo liepto
galą ir pateko į Sovietų

Indijoj yra apie 60,000!

Audros ant Atlantiko 5,000 Streikuoja
NEW HAVEN/Conn. — 

Kapitalistas Mark Selleck, 
mirdamas, paliko $50,000 
Yale Universitetui, kuris 
auklėja kapitalistinės siste
mos dvasinius vergus ir im
perializmo agentus.

NEW YORK.— Atlantiko 
pakraščiuose siaučia baisios 
audros. Audra paliečia 
1,000 mylių plotį ir daug 
blėdies daro laivams.

PARYŽIUS.—Havre uos
te sustreikavo 5,000 uosto 
darbininkų. Kova paskelb
ta prieš? pastangas pablo
ginti darbo sąlygas ir nuka
poti algas.
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Kovo 8-tą dieną, 2-rą valandą po pietą, T arptautmės Moterą Dienos Susirinkimas Miller s Grand Assembly
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Kovo 8—Moterų ir Vyry Darbininkų 
Mobilizacijos Diena pries Buržuaziją

Kovo 8—Tarptautinė Moterų Darbininkių Diena. Vi
same pasaulyje tą dieną pramoniniuose miestuose ir 
miesteliuose bus laikoma bendros .moterų su vyrais dar
bininkais demonstracijos prieš bedarbę, prieš uždarbių 
kapojimą, už reikiamą bedarbių aprūpinimą pensijomis 
iš valdžių ir kapitalistų įplaukų, prieš ypatingą moterų 
darbininkių išnaudojimą ir prieš gręsiantį naują impe
rialistinį karą.

Jungtinėse Valstijose taip pat Tarptautinė Moterų Die
na turi būt diena mobilizacijos milionų darbininkių, ver
gaujančių fabrikuose, dirbtuvėse, krautuvėse ir kt. Su 
jomis privalo būt demonstracijose bei masiniuose mitin
guose ir vyrai darbininkai ir jų moterys su vaikais.

Šiais laikais darbininkės moterys lošia didelę rolę vi
sose darbo vietose. Per iki šiol viešpatavusias buržua- 
nio pavergimo ir suvaržymo sąlygas, moterys buvo abel- 
nai labiau atsilikusios, nekaip vyrai darbininkai. Tuomi 
naudodamiesi bosai jąsias skaudžiau ir išnaudoja, nekaip 
vyrus. Pigiaus už tuos pačius darbus mokėdami mote
rims, negu vyrams, samdytojai jas vis plačiau vartoja 
kapojimui darbo mokesnio vyrams, kas kartą daugiau 
moterų statydami prie mašinū vietoj vyrų.

Moterų darbininkų organizavimas į kairiąsias, revoliu
cines unijas, į Darbo Unijų Vienybės Lygą, į Komunis
tų Partiją, į dirbtuvių komitetus yra viena iš svarbiau
sių pareigų vyrams darbininkams, kad išvien su jomis 
galėtų kovoti prieš išnaudojus, už lygų mokesnį lygiam 
darbui, prieš uždarbių kapojimus, už apdraudos įstaty
mą bedarbiams ir kitus revoliucinių darbininkų reikala
vimus.

Kuomet klasiniai darbininkiška sąmonė būna prablai
vyta, moteris darbininkė pasirodo puikia kovotoja. Ta
tai visi matėme streikinėse kovose audėjų, siuvėjų, mais
to darbininkų, čeverykų darbininkų ir visose demonstra- 

- rijose.
Pačioje Rusijos revoliucijoje moterys darbininkės su

vaidino didelę rolę. Tai sykiu ačiū ir moterims, ne tik 
vyrams, kad Sovietų Sąjunga su audringu progresu žen
gia ^pirmyn socialistinėje kūryboje. Sovietuose ne tik 
nebėra bedarbės, o dar trūksta 2$00,000 darbininkų. Te
nai ne tik nėra kapojami uždarbiai, bet darbo mokesnis 
sparčiai kopia augštyn. Jokis darbininkas nei darbinin
kė ten nėra verčiami dirbt po 10-14 valandų į dieną, kaip 
kad Jungtinėse Valstijose ir kitose kapitalistinėse šaly
se. Daugumo darbininkų Sovietuose turi jau 7 valandų 
darbo dieną, o pavojingesniuose darbuose tedirba tiktai 
po 6 valandas į parą; nėra ten naktinio darbo moterims; 
neskriaudžiamos jos ten darbuose—moteris gauna lygią 
algą už lygų darbą su vyru darbininku.

Todėl akyse vis daugėjančių milionų susipratusių pro
letarų visose šalyse Sovietų Sąjunga yra vienintelė kol 
kas darbininkų tėvynė pasaulyje. Bet tos darbo žmonių 
tėvynės išdraskymui mobilizuojasi visų kraštų imperia
listai. Taigi Tarptautinė Moterų Diena turi būt ir die
na masinių išstojimų prieš imperialistinį karą ir už So
vietų Sąjungos apgynimą. Ta diena turi patarnaut su
telkimui didžiausių masių moterų ir vyrų darbininkų ko
vai apries kapitalizmą tąja kryptim, kaip kovojo ir laimė
jo Rusijos, darbininkai ir darbininkės.

“Kovokite, Nebadaukite!”
Darbo Unijų Vienybės Ly

ga tik ką išleido naują bro
šiūrą, užvardintą “Kovoki
te, Nebadaukite.” Joj telpa 
pareiškimas ir sumanymai 
delei Darbininkų Bedarbės 
Apdraudos Įstatymo, kurie 
tapo priduoti Jungtinių Val
stijų kongresui per bedar
bių delegaciją vasario 10 d.

Visi darbininkai ir darbi
ninkų organizacijos privalo 
diskusuoti tame dokumente 
sužymėtus reikalavimus del 
bedarbių apdraudos. Reikia 
vesti kovą už bedarbės ap
draudos įstatymą.

Prie to toj brošiūroj 
rašoma, kaip nacionalė 
pitalistų valdžia patiko
dalijančių bedarbių'y delega
ciją: su kulkasvaidžlais, ga- 
zinėmis bombomis, šautu
vais ir tt. Nacionalė val
džia davė bedarbiams darbi
ninkams kulkas vietoj duo
nos.

^Darbininkų organizacijos 
privalo pasidarbuoti 
brošiūros platinime 
darbininkų. Kopija 5 
tai. Už 300 kopijų $3.
rint užsisakyt brošiūrų pla
tinimui reikia kreiptis prie 
Darbo Unijų Vienybes Ly
gos (Trade Union Unity 
League), 2 West 15th
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Lenkijos Paskola
Pranešama, khd fašistin
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Lozovskis Apie 
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Krizio Vystymasis ir Jo Reikšme
1930 metai įnešė didelių per- jo ekonominis krizis, pasidarė 

mainų į būklę kapitalistinio pa
saulio,—rašo “Communist In
ternational.” Tik dvylika mėne
sių pirmiau, 1930 metų išvaka
rėse, buržuaziniai ir socialde- 

jmokratiniai ekonomistai užgin- 
jčijo buvimą ekonominio krizio 
;ir su pasitikėjimu pranašavo, 

“nuslūgimas” bū- 
prašalintas.! Prie-

inis žiūrint, del jo tegalima 
nuoširdžiai pasidžiaugti.
Taigi, tas “dievo ambasa

dorius” savo “gromata” pa
tenkino ir klerikalinius ir 
smetoninius fašistus, kurie 
pastaruoju laiku smarkiai kad laikinas 
ėdasi delei valdymo, plėši- siąs greitai _ 
mo ir išnaudojimo Lietuvos ^oyėjo Youngo įganąs 
darbo žmonių, c-

SAULĖS ŠVIESA VIRS ' 
ELEKTROS ENERGIJA

(Vokietijai), ir buržuaziniai ir 
i socialdemokratiniai rašytojai, 
I politikai ir teoretikai prirašė 
ištisą knygyną, įrodinėdami, 
kad Youngo Plano priėmimas 
reikš naują kapitalizmo paki
limą—taip pat ir Vokietijoj.

Jau tuo laiku marksistinis- 
leninistinis dalyko išgvildeni- 
mas (analyzis) davė Komunis
tų Internacionalui galimybės, 
laike posėdžių praplėsto pre
zidiumo Kominterno Pildomo
jo Komiteto, pažymėt, jog 
bręsta pasaulinis / ekonomis 
krizis. Ne tik Hilferdingai ir

, bet Brandlerjai ir

Vokiečių spauda skelbia į- 
domių smulkmenų apie sen
sacingą vieno jauno vokiečių 
mokslininko išradimą, kuriam 
pavyko paversti saulės šilumą Bauei*iaj . ‘.L. k.:
į elektros energiją. Moksliniu- Trockiai išsijuokė iš “negrainot- 
kas Dr. Lange konstatavo, ka.d nos ekonominės” Komunistų 
vario oksidu padengto j vario internacionalo vadovybėj. Vi-
plokštelėj paprastoj dienos švie
soj atsiranda silpna elektros 
srovė. Tęsiant savo tyrinė
jimus Kaiserio Wilhelmo ins
titute Lange pasisekė tam tik
rų priemonių dėka sustiprinti 
šią srovę 50 kartų. Su tokio

sų spalvų oportunistai leido 
atsišaukimus susilaikyti nuo 
“streikų rizikų,” nes “streikai 
esą negalimi sąlygose ekono
minio nusmukimo.” į

Tik dvylika mėnesių nuo to 
Ir kas pir-

t rūmo je krizis' '.vyriausiai siau
čia žemdirbystėj’ ir žaliųjų me
džiagų srityje.

Ką mes, tuo būdu, matome, 
tai yra ne tik pasaulinis ekono
minis krizis, bet krizis valstie
čių ūkyje pilnoje istorinėje sa
vo reikšmėje. Lygiagrečiai su 
sparčiu išsiplėtojimu mechani
zacijos (mašinų) žemdirbystėje 
(Jungtinėse Valstijose ir kitose 
šalyse) eina pavargimas milži
niškų sluogsnių smulkiųjų ir vi
dutinių valstiečių. Milionai so
džiaus darbo žmonių dedasi į 
eiles tų, kurie stoja prieš bur
žuazinę valstybę.

Neišvengiama pasekmė pa- 
smarkėjimo besiplėtojime krizio 
buvo baisus pablogėjimas dar- 
bininkų klasės būklės. Bedarbė 
auga iki dar negirdėto dydžio 
ir vis augančiu greitumu; dar
bininkų uždarbiai tiesioginiai 
atakuojami; taipo pat atakuoja
mi yra ir visi socialės darbinin
kų apdraudos pavidalai.

Ekonominis pasaulio krizis 
vystosi anaiptol ne vienodu bū
du. Jo plotis yra visiškai skir
tingas įvairiose šalyse tų, kurie 
laimėjo pereitame kare, ir tų, 
kurie pralaimėjo, kolonijose ir 
jas valdančiose valstybėse, žem
dirbiškose šalyse ir pramoninė
se. Bet krizis jau yra palietęs

aišku, kad “reikia pripažint, 
jog ekonominis nuslūgimas už
sitęs ilgesnį laikotarpį; bet 
tuomet dar nebuvo suprantama, 
kokios rimtos bus to pasekmės, 
ir nusivilimas didėjo, kuomet 
menlio iš mėnesio ekonominis 
.smukimas ėjo vis griežtyn.” 
(Berliner Zeitung, 1931 m. sau
sio 1 d.)

Dabar pa ti buržuazija atvi
rai šneka apie tiesioginį karo 
pavojų. Koelnische Zeitung 
(1931 m. sausio 1 d.), svar
biausias organas monopolistinio 
kapitalo Vokietijoj, šitokiomis 
tamsiomis spalvomis piešė karo 
galimybes: 

* '
“Santikių įtempimas, glude,- 

jęs 1930 m. atmosferoje, yra 
lygus tam, kuris buvo pusantro 
desėtko metų atgal, pasaulinio 
karo .išvakarėse,.. Kibirkštys 
krinta ant, parako statinės ir 
pritinkamas šiai naujų metų 
nakčiai atsiliepimas yra ne ko
kis smagus sveikinimas su lin
kėjimais ateinantiems metams, 
bet rimtas patvarkymas kiek
vienam ir visiems: skubėkite, o 
kad ne, tai bus pervėlu.”

šių laikų ženklai yra mato-j visą kapitalistinį pasaulį ir’ka
lni, kaip ir 1914 metų karo iš- Į pitalistinę ekonomiją iš visų at-

stiprumo srove jam pasisekė laiko tepraėjo!
Dalome paleisti į darbą elek- ppau buvo aišku tik mark- 
triška motorą ir užžibint elek- i cistiniams leninistams, c------

k 
£ 
£

If.

vakarėse, pasirodžiusioj genero
lo Ludendorfo knygoje (ir di
deliame skaičiuje kitų panašių 
leidinių) — “Karas Artinasi,” 
kur aiškiu rankraščiu “specia
listas” aprašo spartų Europos 

‘sunaikinimą, kaipo vaisių ka
riško susikirtimo tarp “dviejų 
sąjungų” (susidedančių iš dvie
jų grupių valstybių).

Kranklys užuodžia dvėseną.
Iki 1930 m. vasario praplės

tam posėdžiui Komunistų In
ternacionalo Pildomojo Komite
to prezidiumo, dar anaiptol ne 
visas pasaulis buvo ‘ apsuptas 
naujo ekonominio krizio. To
kios .svarbios, kapitalistinės ša
lys, kaip trūnyjanti* Anglija ir 
?žydinti”f Francįja, j dar tebe
buvo •pirmjcriziiiatne.- stovyje. 
Iki tol- krfeis .aštriausiai (palietė 
audimd pra’riidn^ ir dMr nebuvo 
pasiekęs sunkiosios pramonės 
pamatinių šakų. Nors jau bu
vo pasireiškęs smarkus krizis 
žemdirbystės ūkyje ir jis buvo 
sugniaužęs .kolonines ir pusiau-1 
kolonines šalis, tačiaus kapita
lizmas vis dar gyveno vilčia, 
kad greitai dalykai pasitaisysią, 
besiartinant vasarai, ir gal net 
visiškai krizis pranyksiąs. Da
bar vaizdas yra pamatiniai atsi- 
mainęs: Nebėra ištikro nei vie
nos, daugiau ar mažiau svar
bios, kapitalistinės, šalies, kurią 
nebūtų palietęs krizis. Drauge 
su tuom jokioj srityj—nei ga
myboj, nei eksporte, nei 1 
talo įdėliuose, nei tavorų apy
vartoje—nėra įrodymų, kad
ekonominė padėtis būtų pakitė
jus, nėra jokių ženklų tuo jauti
mo pasitaisymo. Krizis 
skaudžiausiai užgavo 
chemikalų, elektros 
pr^iones.

Viena dabartinio 
tybė yra augimas 
sykiu su augančia 
dezorganizacija (krikimu), —o 
tai istorinė pamoka “organizuo
to kapitalizmo” dainiams. Vie
nu žygiu priešingumai auga ne 
tiktai tarp atskirų kapitalisti
nių šalių, bet ir tarp atskirų 
pramonių toj pačioj kapitalisti
nėj’valstybėj;
. J Gap^bos ;sumažėjimas yra 
kur kąs didėšhįsj ;negų k vijose 
ph’męšniuosė | |>irmka^iniųose 
kį’iziddse;. Dąbąr|ini6 krizio-sa- 
yybdįyrą. ftaš,:ląktas, kad nors 
baisiai tapo sūn^ažintas gami
nimas, tačiaus pasauliniai tavo
rų ".rezervai (prigaminti pervir
šiai) no tiktai nesumažėjo, bet, 
priešingai, padidėjo.

< ’> Visame kapitalistiniame pa
saulyj urminės (wholesale) kai
nos vis dar smunka žemyn; bet 
kuomet valgomų daiktų kainos 
visų mažiausia tenupuolė 
(Francijoj net pakilo), tai fab
rikinių dirbinių kainos labiau 
nupuolė, žaliųjų pramonės me
džiagų kainos dar labiau, o už
vis labiausia nupuolė kainos 
žemdirbiškų žaliųjų medžiagų. 
Šis ypatingas kainų smukimas 
parodo bendrąjį pobūdį dabar
tinio :krizio: ' „ ' Skirtumas tarp 
.Įminu, ųųpųęlįmo. pramonėj ir

žvilgių’.
Savaime suprantamas vaisius 

krizio besiplėtojimo 
nas pagriežtojimas 
kovos ir varžytinių 
n lame pasaulyje.

Paaštrėjimas kapitalizmo prie
šingumu buvo atžymėtas Komu
nistų Internacionalo jau trečio 
pokarinio laikotarpio pradžioj: 
krizis vejasi krizį, vesdamas į 

' kokybiniai augėlesnį laipsnį. 
Iš čia eina didėjantis nepasto
vumas tarptautiniuose kapitali
stų santikiuose, tuo pačiu laiku 
ir augantieji besirengimai ka
riškam įsiveržimui prieš Sovie
tų Sąjungų, kuri per keturius, 
metus: sėkmingai įvykdo Penk- 
metės Planą. Iš čia plaukia ir 
didėjanti kapitalistų palinkimai 
į fašizmą, ir ekonominio, krizio 
vystymasis į-politinį krizį tam 
tikrame skaičiuje kapitalistinių 
šalių—priklausant nuo to, ar 
kur didesnis ar mažesnis yra 
ekonominio krizio laipsnis, ir 
nuo to, kiek buržuazija turi kur 
galimybių daryti manevrus.

Štai kodėl buržuazija visame 
pasaulyje buvo taip susirūpi
nus ir taip neužtikrinta 1931 
metų išvakarėse.

“Koelnische Zeitung,” vienas 
iš svarbiausių Vokietijos buržu
azijos organų, savo naujameti
niame priede, straipsnyje Vals- 
tybiniai-politiniai Buržuazijos 
Uždaviniai, .stato “keturis liki-

buvo abel- 
ekonominės 
kapitalisti-

, dabar 
"ūmai” pavirto grasinančiu 
kapitalizmui faktu, ir tas fak
tas pradeda iš pamatų klibin
ti visą pokarinę “tvarką” ka
pitalistinio pasaulio.

Pasaulinis ekonominis krizis 
toliau auga eilėje svarbiausių 
kapitalistinių šalių; jis dar an
aiptol nepasiekė augščiausio 
savo laipsnio, ir vystosi į po
litinį krizį. Daugelis buržua
zinių ekonomistų dabai1 k'alba' 
apie krizį didesnį nekaip 1,918- 
1919 metų,j ir prądeda abejoti 
ąpiei pačią galimybę išlaikyk l^a- 
' ' 1 rT,aigi

md- 
leridi eina patarnauti Tęcialfa- 

vai’io plokštelė, kurios pa--šizmui su savo ypatingu obal- 
reiškiančiu pasidavimąj su 
, “nepaprastai c radikaliu”

tros lempas. Elektros srovė 
pasiekė (4 volto stiprumo.

Jau ‘daug anksčiau moksli
ninkai suko galvas, kaip sau- 

i lės energiją panaudoti maši-; 
noms varyti ar kitokiam nau-j 
dingam darbui, bet visi jų 
bandymai ir pastangos baig
davosi nepasisekimais. Tiktai 
1928 m. pirmą kartą pavyko 
padaryti tokį aparatą, taip

Lenkija padare* sutartį su vadinama; “fdto'celę,šu: kuA 
garsia francūzų ginklu fir- fios pagelba saulės šviesa bu- 

_  - A « t t • . i <.» i* •) i i i.’.ma Schneider^Creuzbt ir 
Banque Pays dų Nord delei 
paskolos. Ta’- firmai Lenki
jai duoda vieną miliar.dą 
frankų, o už tai gauna kai
po koncesiją 55 metams tik 
nesenai pastatytą ir dar ne
visai baigtą Aukštosios Si- 
lezijos-Gdynės gelžkelio lini
ją. Firma užbaigsianti iš-

vo galima jpaVeMi į' elektros-
energiją. ; Tąis pačiais/melais

Sfrenjerį pitaįi^tinį sutvąrkymą. T^
ir Halske sį išradimą užpaieii- dabar ponai Trockini ir Brą
tavo. Tam reikalui ' naudoja-

viršius ’ pridengtas medžiaga, !sju ■ 
vadinama vario‘oksiduliu. Jei:Sny0 
tokią plokštelę pastatyti prieš ,pareiškimu, kad, girdi, revcįliu- 
saules šviesą, tai joje atsiran-jcjng padėtis jau dabar yral ei- 
da elektros srovė. Elektros 'j--- , r,..-

r . tsrovės atsiradimo priežastimi
vesti tą gelžkelį ir planuoji >laikomą skiriamasis sjuogsnis ekonomini„ kovų už kas. 
padaryti pirmos 1 USies susi-1 tarp vario n\-vario oksidulio, ujieninius darbininkų reikalus, 
siekimo liniją Lenkijai. Tokios plokšteles sudarymo kadangi dabartiniSm momentui 

Lenkija, gavus tokią stam- kaitehojimai davė dar gėrės- tinka vien tik revoliucinės ko- 
hia naskol-i svarbiausia nlų vais,ų u' foto-celeje” pallia pasKOią,. svaio u ";Sir0(jyįav0 stipresnės srovės.
naudos drutinimui savo uu-į plokštelei * sudalyti 
litarinių spėkų karui prieš dar kitas medžiagas. 
Sovietų Sąjungą.

Įėję didžiųjų kapitalistinių vals
ai,' ir todėl dabar nereikią

siekimo liniją Lenkijai,

Popiežius Patenkino ir
Klerikalus ir Smetoninius
Fašistus

vos.
Metai atgal Tautų Lyga irvartoja

Siemens socialfašistai vis dar galėjo pri- 
ir Halske tyrinėjimo lab®rąto- dengti savo veiklius besirengi- 

I rijoj pavyko. plokštelėj* elekt- mus į naujų imperialistinį ka
ros srovę taip sustiprinti, kadjrą, o ypač-skubotus savo besi-..---------Y ------------ | <7 V W

toji srovė pajėgdavo net ma- rengimus .kariškam įsikišimui 
žą elektros motorą varyti. Bet-prieš Sovietų Sąjungą, skel- 
vis del tos sroyėš: stiprumas biant tuo pačiu laiku naują tai- 
celėj . 7 milimetrų ilgio ir 7 kOs laikotarpį, kuris būk plauk

kapi-1 nulemiančius klausimus: 
o n v-1 A. “A r galima išlaikyt bi A r galima išlaikyt bur

žuazinę. valdžią, kuri yra 
sutverta ir išauklėta pagrindais 
dvasinių ir kultūrinių devynio
liktojo amžiaus spėkų?”

B. “Ar mes pajėgsime išvai- 
ruoti, per šių sumišusių laikų 
audringumą, tą kapitalistinę 
ekonominę sistemą, kuri sutver
ta pagal privatinės nuosavybės 
idėją, jos apgynimą ir tolesnį 
vystymąsi ?

C. “Ar mes turėsime gana 
stiprybės ir galimybės užtik
rinti laisvę... mūsų tautai nuo 
uždėtų jai retežių (tai yra, nuo 
Versalės taikos) ?

D. “Ar mums pavyks tokiuo
se įtemptuose , laikuose iš
gelbėti, sudrūtinti arba suorga
nizuoti elementus atsakomingu- 
mb ir išmanymo?'''

(Kitame numeryje 
tiekta 
nalo” 
tiems

visų 
metalo, 

ir kasyklųį milimetrų pločio tepasiekdavo siįs Youngo Plano ir “ 
(tik ARęną šimtinę volto, ir tik siginklavimo” konferencijos.

1930 m. atnešė antrą Hagos 
konferenciją, ištraukimą buvusių 

kariuomenės

Kiek laiko atgal popiežius |tada, kai saules spinduliai tie
nu-

krizio ypa- 
monopolijų, 
kapitalizmo

parašė laišką Lietuvos vys
kupams sąryšy su klerikalų 
veikimu. Jis tame laiške 
tarp kito ko pareiškė:

Skaudžiai sugėlė širdį pasie
kusios mus’ žinios, kad turite 
daug sielvartų del kliūčių ir 
sunkenybių, daromų ten pas 
jus dabar Katalikų Akcijjai.

.,.melagingi j--*— 
tenedrumščia Jūsų ramumo; 
kliūtys, jei sutinkate, tegul nė-/ 
gąsdina Jūsų; su pasitikėjimu 
uolihi ženkite pirmyn. ?.> i ! U.
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Kaip Lietuvos, taip .fr A- 
merikos -klerikalai ' labai 
džiaugiasi popiežiaus'14 laiš
ku ir aiškina,^ jog tuo' būdu 

! popiežius išeinąs pries šme- 
f ašištus; į kurie

siog krisdavo į celę.
šitas Siemens įir Halske, už- Vokietijos priešų 

patentuotas išradimas prakti- Reino srities, Briando planą 
, “Visos Europos Sąjungos,” že- 

be to, labai brangiai/-kai-.nevos nusiginklavimo konferen
ciją su numatymu,: kad tokia 
konferencija, tiktai “pasauliniu” 
pločiu, galės būtį atlaikyta vėl 
apie 1932; m. Tais iįačiaijs' 1930 
metais F^ąnc^jos geĮięr^lis šta
bas buvo, jtiūsiatęs 
Šimą prį^: ■ Šovietų; Sįjtiiigą; 
įvyko Mas^Voj, “In0Hiunes; 
Partijos ' Ki4zinierįi|Tąrdytoj’ų) ■ 
teismas;; ‘.■sbęialiątų ’Tį' Aritr^sfe 
Interųącibnhįa’s jatliH milžiniš
ką daugybę provokacinių, daį’bų 
delei Laro prieš Sovietų Sąjun
gą; buvo pasiekę didžiausio įsi
tempimo santikiąi tarp J Francį- 
jošj ir Italijos, Franci jo? Jr Vd- ■ 
kietijos, ir Lenkijos -su Vokie
tija; tais pat metais buvo su
daryta naujas imperialistinis 
blokas, ir kapitalistinės valdžios 
padarė tiesioginių prisiruošimų 
karui. . .
’Į Dabar, labai pavėlavę, bur
žuaziniai ekonomistai pripažįs
ta, kad greit po to, kai prasidė-

Visos Europos Sąjungos,” ženes reikšmės beV’eik neturėjo 
ir, I 
nuodavo. * * L; j JT

Paskutinis Dr. B. Lange ; iš
radimas ar patįobtoiriimas ža
da jau daug daugiau; praktiš-

“ 6 ~ i. į £&|il|ų bandy
mų jam š. m. sausio men. pa
vyko ftpje/Jcelėje; sustiprinti 
elektros ’ $rbyę> įbent 50 kartų.* 
(Kadangi J Šįėinphs j ir Halske■ 
/“foto cedė”’ duodavo tik vieną 
šimtinę volip?'stiprumo elekt
ros ■ sroyę, ‘ laf Langei pavyko 
tą sroves stiprumą pakelti' iki 

Ą/2 volto. Tuo būdu šį išradi
mą. jau ’ galima panaudoti 
techniškiems Jreikaląmsį pigiu 
būdu gauti elektros srovę. Dr. 
Lange’s celė skiriasi nuo “fo
to celės” tuo, kad čia srovei 
gauti nereikalinga jokios pa
galbinės elektros srovės, čia- 
srovė gaunama tiesiog iš sau
les spindulių; Dabar Dr: Lange 
savo laboratorijoj prie dienos 
šviesos savo prietaisu varo 
elektros motorą Vž volto sro
vės stiprumo. Tolimesni tyri
mai parodė, kad celę daugiau
sia veikia saulės šviesos rau
donieji spinduliai, .
Lange tikisi, kad tuo būdu bus

apkaltiiiimai kos reikšmes
Drg. Lozovskis, Raudonų-!

jų Darbo Unijų Internacio-i VARŠAVA.—• Pilsudskio
nalo, (Profinterno), sekreto-partija pasiūlė seimui pri

imti naują konstituciją, ku
ri yra grynai fašistinė. 
Nauja konstitucija faktinai 
visą galią paveda preziden
tui. Visų pirma, preziden- 
tas būtų renkamas 7 me- u 
tams. Pasibaigus jojo tar-|to^iniug, 
nystei, jis paskiria į savo |praūėjo varžyti klerikalu 
vietą kitą. Šitas jo paskir- iveikima 
tas prezidentas, ir kitas, no- i ■'

rius, penktam kongrese 
(rugpjūčio mėn.) pasakė: 
“-Dąjbar Profinternas išaugo 
į pasaulinę organizaciją, ku
ri vienija revoliucines dar
bo unijas ir revoliucines ma
žumas 55 šalyse... Dabar
tiniu laiku R. D. U. Intern, 
turi; suorganizavęs darbo 
unijas, mažumas arba gru
pes įyisose svarbiose šalyse,

jA Europoj, Azijoj, Afrikoj, 
Į Šiaurės ir Pietų Amerikoj

ir Atistralijoj, kuomet ketu- i
ri penktadaliai organizaci- į sako, kad ankščiausia vals- 
jtj, prisidėjusių prie Am- tybės galia yra rankose pre- 

i Internacionalo zidento. Vadinasi, prezi- 
vyn, į europinės organizaci- deritas virsta tikru diktato

rium.

bus pa- 
“ Komunistų Internacio- 

aiškinimų, atsakančių 
klausimams.-—Red.) 

------------------ k

y

s
E -I
K-

L

, sterdamo Internacionalo
*

minuotas seime, esti kandi
datai rinkimuose. Is jų žmo
nės išrenka prezidentą.

Kitoj vietoį konstitucija

Bet smetoniniai fašistai 
sako, kad jie irgi patenkinti 
popiežiaus laišku. Fašistų- 
organas “Lietuvos Aidas” 
No. 26 rašo:'

Kiekvienas, kas tik gerai įsi
skaitė šio laiško tekstą, puikiai 
mato, jog jis taip aiškiai ir iš
mintingai parašytas, kad, ir

galima ateity gauti gana daug 
elektros energijos.

iv.; —rr-Y“c» -į vj-r- tti- .— . 7"!v-ky — 717^* 
sijos ir turi 29 metus amžiaus.

pa|s Pr. Lange yra kilęs iš Ęytų^Pi:ū

Gandhi Susitaikė su 
Anglijos Imperialistais

NEW DELHI, Indija. — 
Pagaliaus Gandhi, varde 
“Nacionalistų Partijos,”' pa
sirašė paliaubos sutartį su 
Anglijos imperialistais. Pa
gal tą sutartį, indusams. lei
džiama gaminti sau druską 
iš jūrų vandens, o naciona
listai atšaukia savo “ramų 
sabotažą.” Tas reiškia, r kad 
nacionalistai atsisako kovos . k f 
prieš imperialistus. 4
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BIBLIOGRAFIJA
bran-

strei- 
darbi-

didelis pasimojimas, didelių da
lykų suveizimas į mišinį, tik 
daugiau vaikučius suklaidina. 
Kas liečia idėjinę pusę, tai vej

as visai neišlaiko komu- 
dvasios ir linijos. Paim- 
kad ir kara. Jis ten bau-

nistu 
k i me 
b as, 
seno 
venime dabartiniu laiku ; 
net trijų rūšių karai: imperia" Į 
listiniai karai, koloninių vergų Į organizacijos 
karai už jų pasiliuosavimą ir

JUOZAS MĮCKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir i kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti j jūsų namus ir parodyti visą 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

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

sniuikininkė Veronika Tinku- kad “Laisvė“ ir kiti darbinin- 
naitė iš Endicott, N. Y. Jai'kų laikraščiai turi būt Komu- 
pianu akompanuos d. Alena nistų Partijos pilnai kontro- 
žukaitė. Dvi draugės tikrai- liuojami. 
nietės — Mildred Lušč ir Buvo perskaitytas laiškas 
Susan Kušner, iš Endicott, N. nuo Komunistų Partijos Cent- 
Y., dalyvaus su dainomis; dai- ro Biuro reikale aukų į Agi-

baisūnas ir baidyklė bei nuos ukrainiškai ir angliškai, tacijos Fondą. Laiškas vien- 
O gy- Šį apvaikščiojimą rengia balsiai priimtas ir ten pat ant 
.1 yralvietinė L.D.S.A. 23-čia kuopa..blankos draugai suaukojo apie 

* 'Kadangi visos darbininkiškos porą dolerių. Blanką pasiėmė 
. buvo kviestos d. V. Burinskas, kuris pasiža-
Idalyvauti šiam’e parengihie, tai dėjo parinkti aukų daugiau.

yra Nutarė, kad turėti plačias dis- 
mobilizuoti savo narius ir pa- kusijas apie organizavimą L. 

-'šalinius darbininkus kuoskait- D.S. k p. Torringtone ir abel- 
.1 lingiausiai dalyvauti šiame ap-'nai apie visą darb. judėjimą, 
.'vaikščiojime. Ypač moterų Prakalbos-diskusijos įvyks se

rą, mes rengiame minias pilie-, darbininkių pareiga yra neap-jkantį nedėldienį, kovo 8 d., 3 
B.'vai. po pietų, šv. Vincento sve-1 

tainėje, Beechwood Ave. Ten 
i bus kalbėtojų, diskusantų. Vi- 
'si' Torringtono lietuviai darb. 
jatsilankykit. Kalbėtojų bus iš' 
|kitų kolonijų.

Draugai torringtoniečiai yra 
gana draugiški. Subatoj, mu
dviem su d. Valaičiu nuėjus 
pas draugus Mizarą,; tuoj d. 
Mizara susodino mus į savo 
auto, paspaudė ant gazo ir 
už poros minutų jau A.L.D.L. 
D. 81 kp. susirinkime, pas d. 

niečių draugų pagirtinas elgė-jK. Gailiūną. Drg. Mizara tuoj 
sis pasimokėti pradžioj metų. į įsirašė į A.L.D.L.D., pasimokė-1 

Rengiamės prie Kovo 8-tos, I Du draugai sugrįžo į A.L.D.L. į damas visas mokestis, ta^p pat' 
Tarptautinės Moterų Darbi-1 B., kurie del tūlų 

1 ninkių Dienos Apvaikščiojimo i buvo pasitraukę; 
iBurinskas ir B.

Binghamtone taip pat yra i tikimasi, J ’ 
'daroma energingas, prisirengi-1siliks dabar ant visados orga- 
,mas paminėjimui Tarptautinės nizacijoj. Visi naujai įstoju

sieji atrodo gana geri drau
gove 8 d., sekmadienį įvyksg-ai ir tinkami darbininkų or- 
. didžiulės prakalbos ir koncer- j ganizacijose.
Itas, 2-rą vai. po pietų, Lietu-Į Tame susirinkime teko da- 
jvių Svetainėje. ■ lyvauti ir mudviem su draugu

Bus trys kalbėtojai—Van!v. J. Valaičiu.
jEtton, draugės: Eileen Holmes j išdavė raportą 
į ir Mabel Husą.
j Koncertinę programą išpil-!mo. 
Įdys Aušros Choras ir 
j žiedo Vaikų Choras, 
[chorai yra 
Inos draugės Stefanijos Vėžiu-iliucijos 
įtės. Dalyvaus jauna ir gabi'kad ii

pasaulio gynėjas.

F. Meilingas — “K. Markso vanoja tik gimusį pilietį 
‘Kapitalas'išleista Kaune giais drabužėliais... 
1921 m., B-ves “šviesos,“ 26 Darbininkai paskelbia 
pusi., 5 centai. ką; kartu su jais ir tas

Garsusis Vokietijos darbiniu- ninkas. Jo žmona pyksta, jį
kų kovotojas F. Meiringas po- keikia. Sūnus, kuris kaip iš 
puliariai apibūdino K. Markso akių luptas užveizdai, badauja. 
“Kapitalo“ pirmą tomą. Jis sa- Darbininkas nueina streiklau- 
ko: “Marksas, piešdamas ka-ižiauti. Kiti draugai streiką 
pitalo kilimo procesą, pasikėlė. pralaimi. Sugrįžę i darbą, j 
taip augštai, jog visa dabartį•,streiklaužį neapkenčia ir! Mes kovojame prieš inipe-; 
irių socialių santikių sritis tapo [ vienas iš streiko vadų, kuris i rialistų rengimąsi karau, mes' 
aiškiai ir lengvai apžvelgiama, su kitais jau negauna daugiau !mokiname minias paversti im- 

ten darbo, susitikęs ant gat- ■ perialistinj karą Į piliečių ka- 
vės, dar daugiau nurodo darbi-b 
ninkui, kad jis turi užveizdos , čių karui; mes remiame ir ko- leisti šio jiarengimo. 
meilužę ir yra jų parinktasis munistai 
tik tam, kad žmonių akyse bū-į (Chinija ir 

bruo- :tų jis jos vyras. . . 
Darbininkas baisiai 

si, kad išdavė savo 
į klasių kovos metu ir 
;del ypatos, kuri jį apgaudinėja.
Jis padeda savo galvą ant prie- 

Seniau ji parsidavinėjo pusėti- ikalo ir paleidžia 10,000 pūdų 
na kaina, dabai- ant pusės, nu- kūjį. . 
piginome ją. | venimą.

tarytum tam keleiviui kalnuose, 
kuris nuo pat augščiausios kal
no viršūnės regi kalnų paveiks
lus ii- reginius, kurie |ra že
miau po jo kojų.“

Brošriuraitė trumpais
žais labai aiškiai apibūdina K.
Markso mokinimą, išreikštą 

^“Kapitalo“ pirmajame tome.
Kiekvienas darbininkas ir dar
bininkė privalėtų perskaityti.

. Ir taip baigia savo g,v

•tų organizacijų pareiga
NAUJAS IŠRADIMAS*

Užrakinkite Atidarytus Langus!
Mano nauju išradimu užrakintą atdarą langą 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vejas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

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

Visi daktarai mbs 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 žilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie jūsų langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit/? naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčianie. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, het ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Suminėjimui, kiek naudos 
turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti. Čia tik 
primename apie juos ir parodome jų mažą 
paveiksliuką.

KAINA $3.00 UŽ TUZINĄ (12)
Mažiau tuzino nesiunčiame ant užsakymų.
Reikalaujame agentų, geras uždarbis.

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

Telephone, Mitchell 2-2554
Už $1 duodame 4 locks del persitikrinimo 
ir patys apmokame persiuntimą. Window Lock

Išradejas
F. LASECK 
(Lasevičias)net organizuoja ' 

t. t:) kolonialių:
Į vergų karus, prieš imperialis-; 

kankina- tus, už tų kolonijų paliuosavi-’ 
draugus- mą. ' Reiškia, mes ne prieš 

tą atliko visus karus. O šiame kūrinė
lyje kaip tiktai jokio atskyri- 

'mo nėra. Tas patsai ir su ki
tomis didelėmis' “asabomis.“ 
Jokio aiškumo ir nebus jokios 
naudos iš to. kūrinėlio.

i D. M. Šolomskas.

TORRINGTON, CONN.
Vasario 28 d. A.L.D.L.D. 

kp. pas drg. K. Gailiumi Įvy
ko susirinkimas.
sirinkimą buvo kviesta “Lais
vės“ skaitytojai ir pritarėjai.

Prie kuopos prisirašė 5 nau
ji nariai; nauji draugai pasi
šnekėjo Įstojimą ir metines 
.mokestis. Taip pat ir senieji 
;kuopos nariai pasimokėjo me
tines duokles, Tai torringto-

j minima su-

Man garbingai,

Apysakaitė labai užimanti ir; 
interesinga.

Visų šių brošiūrų yra A.L.D.
L.D. Centre. Jos bus 
liejamos skyriumi ir 
rais knygynėliais.

E. F. “ARELIAI”. Išleistai 
Kaune, B-vės “šviesos,” 1921 i 
m. Į

Apysakaitė iš imperialistinio į 
karo pasėkų ir 
voliucijos, labai 
torius sako: 
išraustos kalvos 
tolį, išnarstytos 
lų spygliuotų dratų. .Kadaise I nias veikaliukas. Jau susilau- 
čion buvo gražūs beržynai, da-' kė pusėtinai tingimos kritikos 

}įš d. Džiugo pusės.
, ištiesti, yi;a ne

vykęs. Jau pati pradžia ir pa
matau paimta toki dalykai, kaip 

i “Senas Pasaulis 
Karas

proletarinės re- ■ 
užimanti. Au-1 
“Iškoneveiktos, i 
liūdnai tęsėsi j į 
begaliniu tink- i

pardavi- 
tam tik-

“Randoni žiburiai 
Vincas. Tilpo “Laisvėje.“

Tai teatralis vaikam skiria-
veikaliukas. Jau susilau-

— Senas ’

bay gi juodavo apdegę, išdras
kyti kelmai, ;
Į augštį išdžiūvę baugūs šakų 
stuobriai.”

Ir čia dabar blindaže gyveno 
vienas seneli; pas jį atėjo ka-!Saulis,“ “Karas,” “Taika,” “Re 
reivis, suvargęs, netekęs spėkų.' voliucija,” ir t. t., tai jau per 
Senelis papasakojo, kaip jis j 
čia pirmiau gyveno, kaip tokis ■ 
pat suvargęs kareivis atėjo, ap
sigyveno ir i jį įsimylėjo sene
lio dukrelė Anelė, o jis pamylė- i 
jo ją. Senelis džiaugiasi...

Paskiau kareivis sužinojo, 
kad imperialistai puola Sovietų 
Rusiją, jis parėjęs papasakojo:

—Vėl ištiko karas. Ne tokis, 
senuk, kokis seniau buvo. Se-' 
niau vyrai vienos valstybės dur
tuvais smeigė vyrus kitos vals
tybės. Už ką? Už ponų turtus. 
Nesusitarė ponai, nepasidalino 
pelno, paskelbė karą. Sunaiki
no, matai, ir mano, ir tavo vis
ką, ir visų sodiečių. Pamatė 
Rusijos darbininkai, kad taip 
gyventi negalima, ėmė spalio 
mėnesį ir praginė ponus, ir ka
rą užbaigė, kareivius namo pa
leido. Štai nuo to laiko aš ir 
atėjau pas jus. O dabar aš iš
girdau, kad ponai susibūrė ir 
nuo mūs laisvę nori atimti. Ug
nimi ir kardu nori mus užka
riauti ir vėl į vergiją Įstumti. 
Išgirdau, ugnimi užsidegė ma
no krūtinė. Eisiu, seneli, lais
vės ginti. Bangus jūs man, 
bet laisvė brangesnė. Matai, 
si^naikino mūsų kraštą, dar ma
ža to, eina Į retežius sukaustyti. 
Nedaleisime to! Sudie, seneli! 
Sudie, Anele!...

Už kiek laiko kareivis sugrį
žo mirtinai sužeistas, atsisvei
kino su seneliu ir Anele ir nu
mirė.

Prisiplakė kokis tai turčius 
prie Anelės, siūlė savo ranką, I 
bet jį atmetė ir jis gavo galą.

O Anelė išėjo į karo frontą 
kautis už darbininkų' reikalus, 
kovoti išvieno su raudonarmie
čiais už Sovietų galią.

u iipuegę, įsuins- : K
Nejaukiai stiebėsi Veikaliukas,

daug.
Kam “simbolizuoti“ toki di

deli reiškiniai, kuomet vaiku- 
čiarps imti paprastus iš gyveni
mo dalykus daug geriau? Pcr-

BINGHAMTON, N. Y

dalykėlių 1 aukojo ir j Agitacijos Fondą.; 
tai dd. V.

iBurinskas ir B. Damauskas,
kad tie draugai pa-

Draugas Marshall parūpino; 
pas save nakvynę, draugė I 
Marshall ryte pagamino pus
ryčius. Ačiū.

Draugas K. Gailiūnas ne tik 
suteikia kuopai pas save susi
rinkimams vietą, bet pavėžino 
Į nakvynę, ir ant rytojaus jo 
sūnus atvažiavo ir pavėžino 
mus veik iki namu. Reikia iš- 

Drg. Valaitis j tarti už visus patogumus šir- 
jiovitvvv iš “Laisvės” dingą ačiū. Draugam Tor-
|Bendroves šerininkų suvažiavi- j ringtone reikalinga tuojau su- 

—- r-- . *..v. Po paklausimu tūlų dą- sitverti L.D.S. kp. Pasekmės 
• Ateities Į lykėlių, raportas buvo vienbal-| būtų geros. Naujų judėjimui* 

Abu šiai ’priimtas, ir ant vietos | spėkų, draugai, gautumėt. Vi- 
vadovaujami jau- draugai priėmė trumpą rezo- si nedėlioj į diskusijas—pra- 

formoj pareiškimą, kalbas, Beechwood Ave Hall.
___ jie pilniausia sutinka,

! Darbininkių Moterų Dienos.■ * c

J. Ž

skai-

kaip 
pus.,

Jūsy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

A. LUTVINAS

A’. Oliger — “Kas Kaltas?” 
Išleista tos pat bendrovė, 
ir pirmesni kūrinėliai. 30 
5 centai; apysakaitė.

ši apysakaitė supurto
tytoją. Vaizduoja, kaip valstie
čio sūnus nuo 6 metų jau pa
vergiamas išnaudotojų. Jis dar' 
jaunutis patenka į miestą, kur 
jį nugabena tėvas duonos pel
nyti. Užauga, subręsta, pamy-. 
Ii vieną fabrikos merginą. Pirm 
apsivesiant ji jam pasako, kad 
ji jau nuskriausta, bet slepia 
jos “išžagintoją.” Dirba jis 
plieno fabrike.

Darbininkai jam pastebi, kad 
jo žmoną “myli“ fabrikantas; 
darbininkas netiki. Valiau pa
ti žmona pareiną naktį vėlai, at
siduoda degtine, pasisako, kad 
buvo pas darbdavį puotoje jo 
varduvėse ir pasigiria, kad ji 
jaučiasi, jog jau taps motina... 
Sulaukia sūnų. UŽveizda apdo-

r

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IAM0K1NAM, kaip apsieiti >.i rtiKiniu au'otnoteiliu ; dalinas Į tris daliai

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planui 
kaip surasti sugedimus: kaip i žardžiui ap
statyt i. Tas viskas mokinama kiekvieną ato- 
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetismas. Tai reikaUn- 
giausia prie dabartinių automobilių.

8. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu iof*. 
riu.
l’aiiaiyę mūsų mokyklos kursą, turite pHną 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama lai»- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai iietuvlft- 
k»i ir angliškai. Kaina priinanoa visiem*. 

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAV1C1US. T-ekcijoe dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidarytu nuo 9 iki 9 vai., nedčklicniais nuo 10 iki 2 P. M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street New York, N. Y.

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

girdėti—rmoksliškas ištj rimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamos akinius, kuriė jums reikalingi.

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

Phone, Stagg 2-8342
JAU 80 METU, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELI^ABETHE
Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer-

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 if pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

A. LUTVINAS
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 

Tel. Trinity 3-1045
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A. L. D. L D. ŽINIOS
KAS VEIKIAMA A.L.D.L.D. clevelandiečiai, tai nežinome, 

kam jie mane rinkti aukas lai
ke maršruto; jie naujam ko
mitetui apie maršrutą nepasa
kė nei mū, nei bė, anot tos 
pasakos, bet mes instruktavo
me kalbėtoją, kad aukos visur 
būtų renkamos lėšų padengi- 

jmui ir prisiųstos j Apskritį, 
i Dabar skaitau organe “Lais
vėj” korespondenciją iš 
Youngstowno, Ohio, kad au
kos buvo renkamos T.D.A. Ne-

IV APSKRITYJE?

Apskričio komitetas laikė 
savo susirinkimą 22 d. vasario.! 
Padaryta gerų tarimų. Nuta- j 
ta rengti paskaitų maršrutas 
Pittsburgho apielinkėj; nutar-1 
ta surengti pikniką Apskričio' 
naudai vasaros sezone, o pra
džioj žiemos sezono—teatrą. 
Taip pat nutarta prašyti Ohio, Ros buvo renkalil£)s T.D.A. Ne. 

[blogam tikslui, bet kas pa- 
„ ir iš kur, maršruto iš

laidas? Iš kitų Ohio valstijos 
kp. prakalbų taipgi nieko ne
girdėt, kam rinko aukas, o gal 
visai nerinko?

Pittsburgho apielinkėj kuo- 
[pos pasielgė gerai su prakalbų 
laukomis: 180 kp., Wilmerd- 

’ ling, Pa,; 33 kp., Pittsburgh 
: (Soho) ir 236 kp., Washing
ton, Pa. Neatsiteisė arba ne- 
prisiuntė aukų 40-ta kp., Mc
Kees Rocks, Pa.; 74-ta kp., 
New Kensington, Pa., ir Cud
dy, Pa.

Apie metines duokles Apsk- 
Iričiui ir kitus finansinius rei- 
ikalus, manau, praneš Apskri- 
čio fin. raštininkas, d. Miliau- 

■’ skas. Tai tiek apie mūs Ap- 
jjų nuesciuKų n«-jskrįt| §įuo sykiu; kitu kartu 
kuopą. Manome,•'sudėsiu smulkmeniškiau visų 

11 kuopų bei narių griekus, jei 
nepasirodys su darbais.

IV Apskričio Užrašų 
Raštininkas J. D. Sliekas, 

3121 Elwy Avė., 
Brentwood,-Pgh,

vasario 15 d. vakarienė naujos 
L.D.S. 57 kuopos puikiai liudi
ja, kaip bolševikams “nesise
ka.” Nepaisant jūsų liežuva
vimo ir skundų valdžiai, į L. 
D.S. vakarienę susirinko svie
to virš 600. Ar dėlto bolševi
kai puola desperacijon ? ži
noma, kad melagius.tik kitą 
melagium vadinti ir tegali.

Tėmytojas.

valstijos kuopų surengti Apsk 
ričio naudai pikniką, supran- | 
tama, kur nors apie Clevelan- 
dą. Ką manote, clevelandie- 
čiai ir visos Ohio valstijos kuo
pos ?
Kas Gero Pittsburgh© Apielin- 

kės Kuopose ?
Nuo drg. Mizaros prakalbų, Į. 

Washingtone, Pa., 236-ta kuo- ■ 
pa rodo daug gyvumo; linki
me draugam washingtonieciam 
dar geresnių pasisekimų, negu 
iki šiol.

Draugas Lekavičius, Apskri
čio kasierius, raportavo, kad 
jis užmezgė ryšius su kai ku
riais draugais iš Donoros ir j 
Monessen, Pa. Jis bandys at
gaivinti Donoros kp., sui- 
mant tų dviejų miesčiukų na
rius į vieną 1 
kad draugai donoriečiai 
monesseniečiai dirbs su d. Le
kavičium sutartinai ir sudarys 
tvirtą kuopą; laukiame, 
draugai, sėkmingo darbo.

Sekretorius raportavo, 
N.S. Pittsburgh, Pa., 87 
labai apleista; sakė, kad 
ypatiškai skundėsi 
kp. nariai, kad neturi kam 
perduoti jų mokesčius, 
siūlau vienam, siūlau i 
bet nei vienas neima, 
tas tiesa, tai draugai 
naitis, Bagužas, Kairys 
verti labai barti už tai. 
tarta, kad Apskričio organiza
torius turi pervažiuoti, padary
ti maršrutą visose kuopose, 
kurios silpniau gyvuoja -šioj 
apielinkėj.

Kaip dalykai Wilmerdinge, 
Pa.? Iš ten, kol kas dar vis 
nieko negirdėt. Wilmerdingo 
draugai, kaip Piontka, Teraila, 
Vilkas, Barstys ir kiti, sukrus
kite.

O kaip su East Pittsburgh o 
222 kp.? Ar dar *įi gyva? 
Už ją, manau, daugiausia at- 
sakomingas d. Levine.

Draugai, kaip matote, Aps-lįf 
kričio Komitetas imasi darbo, i

NĖR
DAUGIAU
RAUM AT1ZMO
Naujos iri Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir galimą del 
Inkstų, Kejjenu ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet yirš 200 metų gyduolei dau
geliui ligų.- Malonios ’vartoti. 
Visose vaistinėse trijų! dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai’” yardo 
kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL

I PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

jūs,

kad 
kp. 

jam 
minėtos

Girdi: 
kitam, 
Jeigu 
Simo- 
ir kiti 

. Nu-

Pa.

CUFFSIDE, N. J
Darbininkas Rašo Netiesą
“Laisvės” num. 49-tam Dar

bininkas rašo iš A.L.D.L.D. 77 
i kuopos susirinkimo ilgą kores- 
•pondenciją. Apart kitko Dar
bininkas »rašo ir apie raportą 

[ir diskusijas “Laisvės” Bend
rovės šėrininkų suvažiavimo 
i klausimu. Darbininkas rašo, 
kad galima suprasti, jog vien
balsiai buvo užgirta tame su
sirinkime kokusninkai ir pasi
sakyta prieš Komunistų Parti
ją. Tai netiesa.

Vasario 18 d. A.L.D.L.D. 77 
kp. susirinkime buvo išduotas 
raportas iš “Laisvės” Bendro- 
ivės šėrininkų suvažiavimo, 
i Raportavo K. Steponavičius, 
i Jis šmeižė Bimbą ir visą su- 
| važiavimą. O Butkų ima gir- 

, girdi, kokusninkų pozicija 
‘teisinga. Kiti draugai kritika-

BOSTON, MASS.
Komunistų Partijos Moterų Sky

rius Pirmo Distrikto rengia masinį 
mitingą paminėjimui Tarptautinės 
Moterų Darbininkių Dienos 8 kovo, 
sekmadieni, 8 kovo, Paine Memorial 
Hall, 9 Appleton St. Pradžia 
vai. po pietų. Kviečiame visus 
lankyti.

HARTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadienį, 9 d. kovo, Lab
or Lyceum svetainėj, 29 Lawrence 
St., 7:30 vai. vakare. Visi nariai at-|

bet tas darbas bus tinkamai Įvo butkinius kokusninkus, už- 
atliktas ir duos naudos orga-!gyr^ “Laisvę,” kad jinai pali- 
nizacijai tik tuomet, jeigu vi- ko p0 Komunistų Partijos kon- 
sos kuopos energingai ir su pa- trolf> kad «L.” tano išgelbėtatrole, kad “L.” tapo išgelbėta 

nuo pražūties. O Darbinin
kas rašo, kad vienbalsiai 
girta sklokos šalininkai.

Steponavičius aiškino,

siryžimu kooperuos su Apskri
čio Komitetu, šių metų komi
tetas yra pasiryžęs neatleisti 
nei vienai Apskričio ribose i 
kuopai bei nariui už mažiau- jg draUgų kitų kolonijų__
šią nepaslankumą, nepaisant,: kajavo per Steponavičių “Dar- 
kad kaip kuriem tas būtų irjbo» adreso. Vadinasi, tie 
nemalonu. Kiekvieną kuopą ■ žmonės, kurie ėjo ir eina su 
ir narius per spaudą, laiškais!skloka> turi reikalus i? su re- 
ir gyvu žodžiu tol bombar-,:nCgat0 Jankausko redaguoja- 
duosime, kol atliks savo par-įmu laikraščiu. Tai matote, 
eigas. Visi įsitėmykit tatai, |kur nuvedė tie butkiniai sklo- 
draugai! ikininkai, net pas menševiką

Nuo Apskričio metinės kon- į jankauska. 
ferencijos prabėgo jau virš 
mėnuo laiko, o kuopų delega
tai, sugrįžę į kuopas, dar ne-' 
parodė jokio veiklumo; o kon-i 
ferencijoj veik visi karštai!

• kalbėjo už tuojautinį ir spartų j 
veikimą. Kam mes, draugai, j tas fašistėlis Krasinskas 
rl n neri a ii fiVimp • 'Miinšird'žinm 1 kia. kad Tėmvtoias “mel

uz-

kad 
rei-

Marytė,

WORCESTER, MASS.

PHILADELPHIA, PA. 
&

Liaudies Namo Komitetas rengia 
puikų balių šeštadienį, 8 kovo, Liau
dies Name, 8th ii* Fairmount Ave. 
Pradžia 8-tą vai, vakare. . Bus gera 
muzika, galėsit smagiai ' pasišokti. 
Kviečiame visus atsilankyti ir pa
remti. Komitetas.

(55-56)

BINGHAMTON, N. Y.
L.D.S.A. 23-čia kuopa rengia ma

sinį mitingą apvaikščiojimui Tarp
tautinės Darbininkių šventės 8 d. ko
vo. Šis mitingas įvyks sekmadienį, 
8 d. kovo, 2-rą vai. po pietų, Lietu
vių svetainėje, 315 Clinton St. Drau
gai ir draugės! Reikšmė 8 d. ko
vo mums visiems, kaipo susipratu- 
siems darbininkams, yra žinoma, to
dėl mes visi ir turime pasirūpinti 
tinkamai jąją apvaikščioti. Ne tik 
mūsų visų pareiga yra dalyvauti 
šiame masiniame mitinge, bet mes 
privalome raginti bei kviesti savo 
draugus ir pažįstamus, kad ir jie 
dalyvautų šiame darbininkių šventės 
apvail^ščipjime. Apart prakalbų, bus 
įr trumpas koncertėlis, kurį išpil
dys Aušros Choras ir A. Ž. V. D. 
Choras. Nepraleiskime jprogos ir 
dalyvaukime visi.
j ‘ ’Kviečia Rengėjos.

MONTELLO, MASS. 
Koncertas ir Prakalbos

Rengia A.L.D.L.D. 6-ta kuopa nedė
lioję, 8 d. kovo (March), 1931, Lie
tuvių Tautiško Namo svetainėje, 

I kampas N. Main ir Vine Sts. Pra- 
I džia 7-tą vai. vakare. Programą iš- 
I pildys V. Putvinskaitė-Balkicne iš 
I Montellos, merginų sixtetas iš --So. 
Bostono, ir Liuosybės Dailės Ratelio 
Choras. Kalbės drg. A. Taraška iš 
So. Bostono. Kviečiame visus atsi
lankyti į šį* koncertą ir prakalbas, 
nes bus vienas iš geriausių parengi
mų šiame sezone, nes dar neturėjom 
koncertų su prakalbomis. Čia išgir
site gerų dainininkų, taipgi ir kal
bėtojus. Kviečia atsilankyti

Rengėjai.

moTntello, mass.
Smagius šokius rengia 

Namo Knygynas šeštadienį 
Liet. T. Name apatinėj 
Prasidės 7:30. vai. vakare, 
gera orkestrą įvairius, šokius, 
nedidele, 
kyti ir pasilinksminti.

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėmc 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

<

Liet. T. 
, 7 kovo, 
svetainėj. 

Grieš 
Įžanga 

atsilan- 
Komitetas.

(54-55)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo 13-tos kuopos susirinkimas bus 
eikite laiku, turime svarbių reikalų i sekmadienį, 8 kovo, Lietuvių svetai- 
aptarti. Pasirūpinkit ir mokesčius ' nėj, 29 Endicott St., 10:30 vai. ryte, 
užsimokėti. Atsiveskit naujų narių, j Visi nariai ateikit, yra svarbių rei- 

' kalų aptarti. Atsiveskit ir rfaujų 
nariu. Org. H. S.

(54-55)
WILKES-BARRE, PA.

A.P.L.A. 51-mos kuopos susirinki- 
__ _.,.,mas bus sekmadienį, 8 kovo, papras- 

ų. Drau-1 toj vietoj, 2-rą s vai. pp pietų. Visi 
mokėkitės I nariai ateikit, nes bus; renkama cen

tro valdyba. Atsiveskit ir naujų na
rių.

Pasirūpinkit ir

2:30 
atsi-

Sekr. J. Rudzinskas.
(55-56)

EASTON, PA.
A.L.D.L. D. 13-tos kuopos susirin

kimas įvyks nedėlioj, 8 d. kovo, Eas
ton Baking Co. svetainėje, 34 N. | 
7th St., kaip 3 vai. po pietų 
gai, visi dalyvaukite ir i-----------
duokles, nes reikalingi pinigai išlei- j 
dimui taip didelės ir brangios kny-! 
gos, kokia yra “Aliejus” ir kurią 
neužilgo gausime. Naujų natrių taip
gi atsiveskite. ’ * "

, Sekretore B. E. S.
—,--------

Tą pačią dieną ir toj pačioj vie
toj, tuojaus po A.L.D.L.D. 13 kp. su
sirinkimo, kaip 5:30 vai. po pietų, 
L.D.S.A. 14-ta kuopą rengia pami
nėjimą . Tarptautines Moterų Dienos 
—8 d. kovo. Tam tikslui yra ren
giama labai svarbi paskaita, kurios 
išgirsti privalo ateiti kiekvienas' 
darbininkas ir darbininkė.

’Visi yra širdingai kviečiami.
Valdyba.

EASTON, PA.
Subatoje, 7 d. kovo, Tarptautinis 

Darbininkų Apsigynimas rengia pui
kų ir Įdomų maskaradų balių, Hun
garian Hali," 513 Atlantic St., Beth
lehem, Pa. Draugai eastoniečiai pri
valo

Kviečiamej visus

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE 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 figūrhvo 
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 ~
(LIETUVIlftlACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūšų laikraščių skaitytojų labai mylimas., šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.

1 Jeigu jū» įsigeriate ■ del, sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,”- . , 
del pamiršimo savo bėdų,—-tai šioje knygoje surasite rezultatus,. lęo-n ( 
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—

lietovos Darbininkės ir Poniutės
Paraše V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

Apysaką

MOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucines dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; /parodo kaip

x caro kazokai ir policija brutališkai trempė darbinin
kus kiekviename pasipriešinime išnaudotojams.

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
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- 
voliucioinieriąi veikia viltingai. Pas juos žyd romansai,

■ gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jię 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.

Sėkr.' P. Maslaveskas. I 
(54-55)1

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39-t6š kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 8 kovo, po 
No. 1610 Washburn St., 2-rą vai. po 
pietų. Visi nariai ateikit laiku, yra 
svarbių reikalų aptarti. Išgirsite 
raportą iŠ “Laisvės” šėrininkų su
važiavimo. K. Kubilius.

(54-55)

DETROIT, MICH.
A.P.L.A. 47-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 8 d. kovo, 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Vernor j 
ijighway, 10 Vai1/’ryte. Visi nariai | 
ateikit, • nes yra išrinkta iš 5 narių 
komisija peržiūrėjimui konstitucijos i 
if patiekimui susirinkimui planų, kas . 
y!ra taisytina. Todėl kiekvienam na-, 
riui svarbu išgirsti tai ir išsireikšti j 
savo nuomonę. Atsiveskit ir naujų! 
nariu. Sekr. V. Norkus. !

(54-55)

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30-tos kuopos susirin

kimas bus sekmadienį 8 d. kovo, 
Lietuvių Kliube, 339,^Ę. 4th St., 
10:30 vai. ryte. Visi nariai ateikit, 
yra^ svarbių reikalų aptarti. Atsi- 
veskit ir naujų narių.

Sekr. I*. Kašarauskas.
- ■ (54-55)

> ELIZABETH, PL J.
L.D.S.A. 4-tos kuopos susirinkimas 

bus antradienį, 10 kovo, -po No. 69 
S. Park St., 8-tą vaK vakare. Visos 
narės ateikit, yrą svarbių reikalų 
aptarti. •; C ■ Valdyba.

. (54-55)
DETROlf~MiCH.

L.D.S.A. 17-tos, kuopos prakalbos

visi dalyvauti. Remkime T.D.
Prasidės lygiai 8-tą vai. vaka-

Rengėjai.

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioj, kovo 8 d., įvyks A.L.D. 

L.D. 4-to Apskričio naudai vakaruš
kos, kurias rengia bendrai A.L.D.L. 
D. 22 ir 190 kuopos, Grdina svetai
nėj, 6021 St. Clair Ave., pradžia 5 
vai. vakare. Kviečiame visus norin
čius linksmai laiką praleisti atsilan
kyti. Įžanga 35c ypatai.

Rengėjai.

, CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 190 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks utarninko vakare, ko
vo 10 d., Slovėnų svetainėje, 15810 ( 
Holmes Ave., 8 vai, vakare. Kvie-' 
Čiame visus narius atsilankyti ir pa- j 
sistengti užsimokėti duokles, nes I 
kaip žinote, juk tik tiems nariams • 
bus siunčiama knyga 
bus užsimokėję už 1931 m. k . , „ . , _ .
bus ir keletas svarbiu kp. reikalu įyyks 7 d. kovo, 7:30 vai. vąkare 
apkalbėti. I__

Kovo 15 d. bendromis x _ Tx- ..... ,,Lyros Choro, L.D.S.A. 24 kp. ir A. Inlul Tarptautines Darbininkių Mote-
M. Bacevičius, 
rius. Dainuos

ir Aido Choras po ,vadovyste d. W. 
Žuko. Visi draugai ir draugės daly
vaukite.

Kviečia Valdyba.
(45-55)

bayonNe, n.“j.
A.L.D.L.D. 212 kuopa ir R.B.S; 

kuopa rengia šaunų balių sekmadie
nį, 8 kovo, Capitol Hall, 10 W. 22nd 
St. Pradžia 6-tą vai. vakare. Šis 

Įžanga1 * veltui." balius rengiamas Daily Worker nau- 
pirm. Bacevičius ir dai, todėl kviečiame visus atsilankyti 

ir paremti. Bus gera muzika šo
kiams. Įžanga 35c. Rengėjai.

(53-55)

PA.

rc.

duokles,

• “Tėvynės” num 9 patentuo- 
veikimą. Kam mes, draugai, j tas fašistėlis Krasinskas tauš- 
daugiau tikime: Nuoširdžiam ‘ kia, kad Tėmytojas “melagius” 
organizaciniam darbui, ar tuš- ir neteisingai aprašė, pora mė
čiam plepėjimui ?

Nuo pareikalavimo per or- rinkimą. Tačiau nei vienos ei- 
ganą “Laisvę” kuopų sekreto- lutės necituoja, kas pameluo- 
rių antrašų, prabėgo apie mė-'ta, net nepasako, kokiam 
nuo laiko, o dar nei vienas Brooklyn© bolševikų ‘ organo 

{ sekretorius neatsiliepė. Ko numeryje tas melas buvo pa- 
| vertas tad mūs konferencijoj rašytas. Kam čia sakyti, kad 
V,tarimas, kad talpinti organe visai kitoks tikslas melagiavi- 

kp. sekretorių antrašus kas 6 mo. ,Mat, mūsų fašistėliai 
“gudrūs” ir daugiau negu 
aišku, kad jiems labai patiko 
šaudymas į Tėmytoją mela
gium'. Mat, jie mano, gal su- 

Maršrutas, rodos, pasibaigė sipeš bolševikai, tai galėsim 
su 15 d. vasario. Kokios jo atsigriebti iš po didelio ?u- 
pasekmės, negalima pasakyti, Smukimo.
nes dar neturime nuo kalbė-l Turiu pasakyti, kad veltui, 

. tojaus atskaitos. Bet vienas vyručiai, jūs džiugaujat, kur 
J dalykas, tai aišku, kad mini- reikėjo, buvo atsakyta faktais, 

mas maršrutas Apskričiui kas- Tėmytoją apšaukti melagium, 
tuos tarpe 8.0 ir 90 dolerių, ypatingai iš fašistų liogerio, 
Apskrityj yra $30.00. Kur yra tuščias burbulas. Juo la- 
gausim pinigų, tai klausimas, j biau tuščias Krasinsko džiaug- 
Kadstngi minimą maršrutą ismas, kad bolševikam nesise- 
pradejo sehasis komitetas — ka visuomenėj veikti. Juk

nėšių atgal, S.L.A. 318 kp. susi-

Aliejus,” kurie;
Be to!

Šekr. J. Ž. ’! Draugijų Svetainėj, 4637 W. Ver- 
! nor Highway.

šnekomis i Šios prakalbos rengiamos pamineji-

L. D.L.D. 190 kp.’bus sulošta'vienas Irų Dienos, kuri įvyksta 8 d. kovo, 
ir puikiausių veikalų MADAM X. I haWojum. hiisr d. M. P— 
Šis perstatymas įvyks irgi Slovėnų į . administratorius

mėnesiai ?
Draugo Mizaros Prakalbų 

Maršrutas

svetainėj, 15810 Holmes Ave. Pra
džia 4-tą vai. vakarą. Tėmykite vė
lesnius pranešimus. Rengėjai.

' (55-56)

DETROIT, MICH.
L.D.S. 21 kp. rengia debatus te

moje “Kas yra griovikai S.L.A.?” 
Debatai jvyks nedėlioję, 8 d. kovo 
(March), Lietuvių svetainėj, 25 ir 
Vernor Highway. Debatai prasidės 
1:30 vai. po pietų. T*----- —n—•
Debatuos L.D.S. pir 
vietinės 352 kp. narys.

Kviečia Komitetas.

DETROIT, MICH.
L.D.S. 21 kp. stato scenon 5-kių 

Aktų Politinę Komediją “S.L.A. 36 
Seimas” nedėlioj, 15 d. kovo, Lietu
vių Svetainėj, 25 ir Vernor Highway. 
Suloš Proletarų Meno S. 4-ta kuopa. 
Lošimas prasidės 6-tą valandą po 
pietų. Po lošimui šokiai prie geros 
muzikos. Įžanga 50c ypatai. Kas 
norite matyti S.L.A. Seimą ir prisi
juokti, tai būkite šiame parengime.

, Kviečia Komitetas.

PHILADELPH
Tarptautinė Moterų\Diena sekma

dienį, 8 koyp. 
nos yrr----- 1
certu
W. Pine St. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Visos moterys ir vyrai prašomi atsi
lankyti ir.kitus paraginti. Bus geya 
Srograma ir žymus kalbėtojas iš 

[ew Yorko. Rengia visos darbinin
kų organizacijos bendrai. '

Komitetas.

^fkOui tos die- 
kalbos su kon-

Pam, 
■ą rengiama p: 
Boslower Poll 'svetainėj, 701

New Yorko. Keng: 
kų organizacijos b<

L
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Puslapis Penktas

nieko neturės.
Ir taip knygas grąžino

WILKES-BARRE, PA

L.” Koresp.

BIENFAIT, SASK, CANADABūsiu.

A.L.D.L.D. 36-ta kuopa su- savo LIETUVIS

pntat-

ir užnavimo
kainų,

tės pas:

01-

KANE’S CORN PLASTER

Y
O

* g j
Praktika ant vie- H |WORCESTER, MASS

» . s ----------i/----------------------

Pirmininkas J. Miliauskas. giau, kai dvi špaltos prirašy- o
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be jokio reikalo, 
pradėjo stumdyti 
maršuotojų daly-
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SMETONA PALIUOSAVO 
ŽMOGŽUDĮ OLŠAUSKĄ

tik del 
gi kru- 
pralotą

o
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o

o 

o
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o
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koncer-;
delei iš-

Vilijos 
ir Cho-

Kuopos vardu
Juodas Bilis.

JU- 
skaus- 
būsite 
nauja

šian

jį “išmokinus vogti,” tai
i šmeižimas “Lais-

arba
Pa

A.P.L.A. 9-tos Kuopos Pasvei" 
kini mas Komunistų Partijai
l^ew Kensington, Pa., A.P. >

Kunigas Maco- 
Šis veikalas labai aiš- 

kietai gėlių, labai gražiai pa- ]<iai parodo dvasiškijos juodą 
- j Vieta: 102 N. Sher- gyvenimo pusę; aiškiai paro-

rhntuotą 

 

sugrąžinama 
nepagelbės

rtin. Sekr. J. Yesadavičius.
Iždininkas P. Povilaitis.
Nuo Red.—šias abi rezoliu

cijas gymiai sutrumpinome

Nacionalė Mainierių Unija
rengia šokius kovo 14-tą die- ’vaidino 14-tą vasario, Ukrai
ną, tad kitos organizacijos nu Darbininkų Svetainėje L_ 
nieko nerengkite, bet visi pa- tūrių veiksmų Kalnų Dukters 
siruoškite būti parengime. Bus tragediją:

“Tėvynėj” Reklamuojasi 
Žulikas

“Tėvynės” 8-tam num. dau-

iniiKnetizniH. ir važiavimų, 
lietuviu ir atitrlu kalbose. 

Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti, 
mažą užmokestį. Mes padoriam 

Užsirąšymąs į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

žema
nuliūdimo va-

j Bell Phone, Poplar 7545

i A. F. STANKUS
! GRABQRIIJS-UNDERTAKER

■ ISbalsamuoja ir laidoja nunjlrusiua ant 
i visokių kapinių. Norintieji geresnio pn- 
j tarnavimo ir už žemų kainų nuliūdimo 
į valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
j galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
P geriausiose vietose ir už žemų kainą. ...

UHi;i»ii:iffiiMiiiBi^

NEW^HAVEN, CONN.

KONCERTAS

jjį

Ldfiu

žiūrėkite, 
pirmiausia; 
Iš dzūkų

»iiaiiiaiiiaHiaiiiaiiiaiiiaiiianiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiioiiioiijaiiiai»roiii(y»iaiiiaiiiaiiiainQiiioiiisiiiaiiiaiiioiiiaiiiQ

mentui įsigyventi mūsų įstai- leidžiama laimėjimui keli bu- chas. 
gose ir organizacijose... T ’

(4) Mes matome nepateisi- daryti.

VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 
SUKIETĖJIMUS

Kaina 25c
už Dėžutę

A t s i ų skite 25c 
.stangomis ar pi
ni

Norindeji ge

riausio

25 centai už skrynutę.

1 fe!'

ar

MM

y

Penktadienis, Kovo 6, 1931

’laisvės” Reikalu 
Rezoliucijos
Mūsų Pareiškimas “ Laisvės” 

šėrininkų Suvažiavimo 
Klausimu

Mes, So. Bostono lietuviai 
darbininkai, bendrame susirin
kime 1 d. kovo, 1931, išklausę 
A.K.P. Lietuvių Frakcijos 
Centro Biuro atstovo d. F. 
Abeko raportą iš įvykusių gin
čų prieš dienraščio “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimą ir iš pa
ties suvažiavimo ir visapusiai, 
plačiai apkalbėję, prieiname 
prie sekančios išvados:

(1) Mes užgiriame dabarti
nę dienraščio “Laisvės” pozici
ją, kuri reiškia pilną A. K. P. 
kontrolę ir suprantame, kad 
jokis tikrai darbininkų reika
las ginantis laikraštis negali 
būti patekintas už atsiskyrimą 
nuo tikros revoliucinės darbi
ninkų klasės partijos.

(2) Mes smerkiame tuos, 
kurie dalyvavo kokuse del iš
traukimo “Laisvės” iš po Par
tijos kontrolės. . .

(3) Mes smerkiame A. K. 
P. L. Frakcijos Centro Biurą, 
kad jis nebuvo ant sargybos 
ir leido oportunistini^m ele-

delei pirmiau išdėstytų prie
žasčių, palikdami pagrindinę 
draugų mintį jų pačių žo
džiais išreikštą. Tikimės, jog 
kaip Bostono draugai, taip 
New Kensingtono kuopa prieš 
tai

Kas Rengiama?
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 48-ta kuopa rengia sil
kių vakarienę, kovo 7-tą die
ną, 7-tą vai. vakare, 139 S. 
Main St. Prie šios vakarie
nės ruošiamasi gana šauniai. 
Sakoma, kad vakarienė bus 
“dzūkiškų” silkių ir “zanavy- 
kiškų” pipirų. Gali būti, kad 
bus labai šaunios silkės. Bet 
aš joms pareiškiu protestą ir 
dzūkams silkių karą. Aš suor
ganizuosiu visus kalakutus, 
tuomet ir dzūkams su zanavy
kais nebus vietos, 
kad visi kalakutai 
užimtumėt vietas, 
liks tik skutai.

YONKERS, N. Y iD.L.D. 200 kuopa paaukojo 
(mūsų kuopai daug knygų, bet

XT . t , , .kuomet knygos atėjo, tai val-
. New y°.rko ^GC^^1’_ džia neišdavė, sakydama, jog

biai, maisuodami į Albany, N. knygos bolševikiškos ir jose 
Y., su savo reikalavimais, bu- ragoma apie Sovietų Sąjungą, 
vo čia sustoję ir laikė trumpas nOrs fen visai tokių knygų ne- 
prakalbas. j buvo. " ’ * '

Kalbėtojai paaiškino, kokiu, atgal.
tiksiu tie darbininkai maršuo- 
ja net į Albany su savo reika
lavimais. Jie m aršu o j a, kad 
reikalauti greitos paramos be
darbiams darbininkams. Tie 
darbininkai, kurių nebuvo taip 
didelis skaičius, traukia į val
stijos rotušę ne tik su savo rei
kalavimais, bet ir su tų dar
bininkų, kurie negali ir gal ne
pajėgia bendrai maršuoti su 
tais reikalavimais.

Policija dar nedrįso maršu o- 
tojus pulti 
Vienok jau 
kai kuriuos 
vius.

KAUNAS.— Kaip buvo 
spėta, taip atsitiko. Smeto
nos valdžia nė nemanė tin
kamai nubausti žmogžudį 
pralotą Olšauską. Fašistų 
teismas buvo nuteisęs jį ne
va aštuoniems metams ka
lėti, bet tai buvo 
svieto akių. Dabar 
vinasis Smetona 
Olšauską paleido iš
mo, dovanodamas jam 
bausmę.

Pralotas Olšauskas 
i laisvas, vėl galės tęsti 

ke-'bjaurų darbą. Sakoma, kad:

namą prasižengimą tų draugų man St., Lenkų svetainėje. Šo- do, jog visoki stebuklai kuni- 
ir pritarėjų, kurie atsisakė dė- kiam bus gera muzika. !gų išmanyti del išviliojimo iš
ti į dienraštį “Laisvę” Parti- * -:- -:- -:-
jo^Jr C. B. pareiškimus. . . ’ ?

(ė) Mes karštai raginame hnėjimams reikalingus tikietu- 
dienraščio “Vilnies” šėrinin-jkus. Laimėjimas bus balan- 
kus stoti už Partijos kontrolę!džjo 26-tą dieną, 206 Oliver, 
ant “Vilnies” ir laikyti dien- St., Luzerne, Pa. N. M. 
raštį “Vilnį” arti surištą su šiose apielinkėse prasideda 
Komunistų Partija ir visapa- ganizuotis, ji organizuoja ne 
sauliniu revoliuciniu darbiniu- tik mainierių uniją, bet ir be- pažinti, 
kų judėjimu. ’darbius kovais kad jiems.būtų taip šventi, kaip jie save per-

P. S. šis pareiškimas buvo!mokama pašalpos iš ‘valdžios stato. Bet atsirado dar ir to- 
priimtas viepbalsiai susirinki- ir kompanijų iždų. '. Darbas tamsuolių, kurie mano, jog 
mo, kuriame dalyvavo apie 70iyra didelis ir svarbus, tai visi m®s lU'iaujame jų tikėjimą, šis 
So. Bostono lietuvių darbiniu-^sąmoningi darbininkai supran--veikalas mažoje mūsų lietuvių 
kų, kurie labiausiai rūpinasi ir!ta. T 
budavoja vietos ir apielinkės • tikietus, kaip galint greičiau 
darbininkų judėjimą.

A. P. Taraška.

7tikinčiųjų jų sunkiai uždirb- 
N.M.U. išleido dovanų lai- Jcus centus ii- kaip jie su tais 

pinigais paleistuvauja, turėda
mi po kelias meilužes.

Publika buvo labai paten
kinta, net labiausia kunigų su
klaidintos moterys turėjo pri- 

kad kunigėliai nėra

: ir kuo daugiausia, 
i vienus, I ‘ 
I laukite daugiau.

Prie to, minėtą dieną bus 
geras koncertas; dalyvaus ga- 

kew Kensington, Pa.? A.P>*ausios 1dail6s^p5į?s- G®rai 
L.A. 9-ta kuopa, 1 d. kovo lai-'Vlal\ St J£Tm!!*a?’
kytame savo susirinkime, nu-|solsaį r u vSU <?'”tfrėme pasveikinti Amerikos'X ZdaUt&'nkX 
iZzv™.,t seiys zjoaniutes iinKsmms sa

ta. Tad stengkitės išplatinti kolonijoje pastatyti gana buvo 
- - , sunku—nekurie draugai net 

X Vz 1 V A 14 v4 |

Pardavę J30 tris roles turėjo. B(e to, 
kuriuos turite} reika-idau# prijaučiančią pa

sidarbavo ir daug ką paskoli
no šio veikalo pastatymui, už 
ką kuopa savo mėnesiniame 
susirinkime išreiškė širdingą I 
padėkos žodi.

Kanados valdžia labai bijo 
susipratusių darbininkų. A.L.

ir ramiai kentėt. Smetona 
juos laiko už grotų ir naiki
na juos, o žmogžudį pralotą 
paliuosavO!

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

GRABORIUS

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas*

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

TEL.. MIDWOOD 8-6261

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJA8
Laisniuotas New Jersey 

ir Pennsyivanijos valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiar.sias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

jis dabar stos į vienuolyną.! 
Ten jam ir vieta. Ten juk' 
prisiglaudžia visi panašūs 
juodieji paukščiai.

Tuo tarpu Lietuvoje šim
tai darbininkų ir valstiečių 
sugrūsti pūdomi ir kankina
mi kalėjimuose. O jų pra
sižengimas tik tame, kad jie 
atsisako nešti kruvinųjų fa
šistų jungą, atsisako badau t

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

landoj- šauki

162 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Rezidencija: 13 West 3rd Street 
Tel.: So. Boston 0304-W

WE
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VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?
kad

J. TURGELIS JR I. J. MARKUS
Savininkai

222 MANHATTAN AVE.

1 O

2
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, nigai, jei

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

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakciją už išlaikymą A.P.L. 
A. organo “Laisvės” po Ko
munistų Partijos vadovybe. 
Nuoširdžiai sveikiname Ame
rikos Komunistų Partiją ir 
tuos draugus, kurie stengiasi 
palaikyti Amerikos lietuvių 
darbininkų judėjimą ir mūsų 
draugijos organą “Laisvę” po; 
komunistų revoliucine vadovy
be ir linkime, kad “L.” visa-į 
dos pasiliktų Amerikos lietu
vių darbininkų revoliuciniu 
įrankiu. . .

vo maloniais' balsais, dalyvius. 
Daugeliui j žinomas draugas K. 
Miškinis dainuos solo. Tai tik 
dalis dalyvių, kurie dalyvaus 
programoj. Apie kitus pakal
bėsime vėliau.

ta iš Worcester, Mass., po ta 
j koresp. pasirašo Antanas T. 
; Jasaitis. Toj korespondencijo
je giriasi tas ponas, kad neiš
pasakytus visuomeninius dar
bus nuveikęs pereitais metais. 
Tiesiog vaikiškai, tai yra me
las; tačiaus p. Vitaitis tuos 
šlamštus talpina. O čia Wor- 
cestcrio visuomenė tuo pačiu 
sykiu Antaną Jasaitį mato (iš 
anglų vietinės spaudos) areš- 

įtuotą ir paleistą tik po $1,000 
! kaucijos už nelegali vežimą 
degtinės 10 galionų.

Vos kelios dienos praėjo, 
i vėl .Evening Gazette ir Post, 
i vasario 27 d., rašo, kad An
tanas Jasaitis, sykiu su kitais 
trimis, areštuotas kaipo gink
luotas banditas, ir kiekvienam 

, ių nustatyta kaucija po $500/ 
i Taipgi surasta apie pusantro 

“mūnšaino.” 
(Reikia pažymėti, kad tas Vi- 
jtaičio gerbiamas tautiškas su-! 
tvėrimas apie metai laiko at-1 
gal per “Vienybę” viešai pri- ’ 

Isipažino “nelegaliam” naudo-i 
:jime gazo, bet tai buvo po; 
tam, kada buvo sugautas. Jis

BALIUS
Rengia Darbininkiški Chorai

Suftatoj, 7 Kovo-March,1931
Pradžia 7:30 Vai. Vakare

UKRAINIAN HALL 
222 Lafayette St., 

New Haven, Conn.'šimto galionų
Gerbiamieji! šiame 

te dalyvaus’du chorai 
pildymo programos: 
Choras iš Waterbury 
ras Daina iš New Haven. Po 
programai bus šokiai iki vėlu- 
mai nakties; šokiams grieš ge- kaltino, kad bolševikiška‘“Lai 
ra%rkestra. Kaip jau is pra- svg» - 
eities žinote, kad chorai duo- j njekšiškas 
da linksmus parengimus, tai1 
nenusivilsite, manydami, jog 
šitas kaipo pirmas toksai pa
rengimas žieminiame sezone, 
tai tikrai bus gražus.

' - (55-56)
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| ATKREIPKIT ATYDĄ ANT NAUJO ANTRAŠO j 
i AUTOMOBILIŲ MOKYKLOS I
g 325 E. 14th STREET, NEAR 1st AVE., NEW YORK^CITY g

Trumpame laike išmo- Į 
kiname viską' kas link I 
Automobilių Mechaniz- |l 
mo. 
tos

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir 
ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais S r- •. - • . • - -.................. ..............

g Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už 
Ę kiekvienam prie pirkimo karo. 
§ iki 9-tai valandai vakaro.

I COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
g 325 E. 14th STREET NEW YORK
EiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiN

Reporteris.

vės.”
S.L.A. nariai piktinasi, ma

tydami savo organe tokius pa-j 
šlemėkus, besididžiuojančius ■ 
šavo nebūtais darbais. Bet' 
Vitaitis nepaiso, jam bile bol
ševikų ėdikas, tai geriausias 
bendradarbis. Tėmytojas.

NESIKANKINKIT
SLOGOMS ■ 

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia 

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

Išpiklykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.
Vardas _______________
Adresas ----------------------
Miestas ____________ _

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

sampalą.

IQIHSI

Jūs turėtumėt pirkti jūs laivakortę pas gerai patyrusį agentą, kad tuo- 
mi išvengus nesmagumų, sugaišties ir išlaidų.

FIRST NATIONAL BANK SCRANTON’E yra seniausiu ir didžiausiu 
Banku šiaur-rytinėj dalyj Pennsylvania’os, kuris taipgi yra oficialiu 
agentu visų Garlaivių Linijų.

SIUNTIMAS PINIGŲ Į EUROPĄ—mūs bankiniai susisiekimai į visas 
dalis svieto, .palengvina mums siuntimą pinigų Suvienytų Valstijų-Do
leriais ar užrubežiniais pinigais, pagal žemiausią dienos kursą.

I ---- ---- —
LEGAL1ŠKUS SKYRIUS—mes padarome įvairius legališkus dokumen
tus, įgaliojimus, affidavitus ir pagelbstim nepiliečiams gauti Amerikos 
Pilietiškas Popieras.

MŪS UŽRUBEŽJ.NIS SKYRIUS randasi ant trečių lubų, kambariai No. 
325, 26 ir 27, ir randasi atdaras kiekvieną paprastą" dieną nuo 9 iš 
ryto iki 5 ;val. pa pietų ir šeštadieniais nuo 9 ryto "iki 12 dienos ir 
vakarais nuo 7 iki 8. -. z

FIRST NATIONAL BANK,
Kampas Wyoming Ave. & Spruce Street

SCRANTON, PA.
“MANDAGUMAS—MŪSŲ SVARBAŽODIS”

iiiBiitsmBiiism IIISIIIBIIIBIII5HI

r ra lietuviška drapanų ištaiga, kuri turi 
rnoderniškiausius 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 feikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

K am pa s Maujer St. Brooklyn, N. Y.

lIBIIIBilISHIBIIIBII

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačiąligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 

Ameriką pagarsėjusius

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. ,Už 75c už 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę. žino priešo!

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

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

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas.
No____
MiesuiB

ŪMOM

Street or Avenue

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

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

. NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
267 DIVISION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
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i Puslapis šeštas r Penktadienis, Kovo 6, 1931

VIETOS ŽINIOS
—.... t

Pastaba kit laiku, turime svarbių reikalų ap
tarti. Pasirūpinkit ir mokesčius už
simokėti. M. B.

Drg. L Prūseika 
Kalbės Šiandien

Grand 
kampas

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
UetuviŲ Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
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.

R., aprašydamas A.L.D.L.D. 
1-mos kuopos susirinkimą, ap
silenkia su teisybe. Jis sa
ko: “Paskui tęsėsi diskusijos 
“Laisvės” suvažiavimo klausi
mu. Tūli draugai nuėjo net 
į ‘lankas’.”

Buvo diskusuojamas A.L.D. 
L.D. Centro knygų leidimas ir 
nekurie draugai palietė “Lai
svės” suvažiavimą. Aš norė
čiau R. paklausti, ar jis tą va
dina į lankas nuėjimą, kad d. 
Mizara paaiškino, jog knyga 
suvėluota del stokos pinigų. 
Jam buvo pastebėta, kad Cen
tro komitetas bereikalingai 
pinigus eikvoja—50 dolerių 
Agitacijos Fondui ir už tuos 
pinigus pasiųsti Abekas ir šo- 
lomskus kelti suirutę A.L.D.L. 
D. kuopose. Paskui, d. Jan
kūnas ir d. Kreivėnas, Centro 
knygų peržiūrėtojai, raporta
vo, kad Centro Kom. užlaiko 
agentus ir jiems moka iš Cent- 

'tro iždo: šolomskui ir žaldo- 
sėjusio Dmitro Furmanovo ir|Kul- 
turėjo nepaprasto pasisekimo! Susirinkimo pirmininkas 
Sovietų Sąjungos teatruose. į Kazakevičia.

Apart šio teatrinio vaidini-Į 
mo. tą vakarą čia bus ir dide-l 
lis balius su šokiais dviejose) 
gretimose svetainėse. Jžanga) 
tik 75 centai.

“Sukilimas,” Revoliucinė 
Drama Rūsy Kalboje

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Gimnastikos Kliubas ren

gia šaunią party šeštadieniio vaka
re, 7 kovo, savuose kambariuose, 168 
Maroy Avė. Kviečiame atsilankyti 
ir smagiai laiką praleisti. Įžanga 
$1.00. Komitetas.

(54-55)
šiandien, kovo 6 d., 

Manor svetainėje, 
Havemeyer ir Grand gatvių, 
Brooklyne, sakys prakalbą d. 
L. Prūseika, kuris šiuo tarpu 
yra atvykęs iš Chicagos įvai
riais organizaciniais reikalais. 
Prakalbas rengia East New 
Yorko ir Ridgewoodo darbi- dramtiškas 
ninkiškos organizacijos.

Gyvename nepaprastai svar
biu laikotarpiu: krizis, bedar
bė smaugia kapitalistinę sis
temą, kuomet Sovietų Sąjunga 
—proletariate šalis—žygiuoja 
pirmyn. šita tema svečias 
kalbės ir todėl visiem svarbu 
išgirsti jo prakalba.

Atsilankykit visi ir visos!

Rusų komunistų laikraštis 
“Novyj Mir” turės didelę pra
mogą kitą šeštadienį, kovo 14 
d., 8-tą vai. vakare, Manhat
tan Lyceum svetainėje, 66 E. 
4th St., New Yorke. Bus su
vaidinta “Miaiež,” arba “Su
kilimas,” astuonių veiksmų 

veikalas. Jame
vaizduojama didvyriška Rau
donosios Armijos kova Turkes
tano fronte; kūlokų (buožių) 
intrigos, karžygiška raudon
armiečiu dvasia: žygis į Fer
gana ; kovojančių partizanų 
būriai, prekėjai, dinamiškas 
darbo minių veiksmas.

Tai dar pirmą kartą Ame
rikoj tas veikalas bus suvai
dintas. Jis parašytas pagar-|

Broderick Gali Būt 
Apkaltintas

Unit-Betyrinėjant Bank of 
ed States subankrūtavimo 
procesą, buvo pašauktas liudy
ti N. Y. valstijos bankų de-| 
partmento direktorius, Joseph 
A. Broderick. Paaiškėjo, kad 
jis senai žinojo apie netikslu
mus subankrūtavusiam banke, 
bet nieko nedarė. Už tai ga
li būti ir jis apkaltintas ir 
baudžiamas. Tai gali būti 
daroma, kad jo vieton kitam 
pol itik ieriui gavus 
drauge parodžius 
riam, katrų pinigai 
“valdžia baudžianti 
gelius.”

Lavinimosi Mokyklėlės 
Mokiniy Atvdai

vietą ir 
depozito- 

žuvo, jog 
prasižen-

Adatos Amaty Darb 
Unijos Bazaras

Daug darbininkų organiza
cijų pasižadėjo dalyvauti Ada
tos Amatų Darbininkų Indust
rinės Unijos bazare, kuris 
įvyks kovo 19, 20, 21 ir 22 
dd.. Star Casino, 107th Št. ir 
Park Ave., New’ Yorke.

Tai bus turtingas bazaras, 
nes pereitų dviejų metų šitos 
unijos bazarai įrodė tai. Te
gul tom dienom visos darbinin
kų organizacijos vengia rengti 
ką nors, kad būtų galima 
lyyauti bazare.

da-

Einšteinas Vėl 
New Yorke

Mokslininkas Einšteinas 
savo žmona ir palydovais jau 
sugrįžo iš Californijos ir lai
kinai sustojo New Yorke. Greit 
iis apleis ir šį miestą, iške
liaudamas į Vokietiją.

su

Iš Aido Choro Mėnesinio 
Susirinkimo

d.Jis įvyko vasario 24 , 
Draugė Kairiūtė raportavo iš 
bedarbių konferencijos.

■ prisirašė ir buvo oficialiai 
priimti į Chorą sekami nauji 
nariai: šopiūtė, Buivydžiūtė, 
-Sinkevičiūtė, Leoniūtė ir dar 
viena, kurios pavardės neatsi
menu. Daugiausiai rašosi čia 
nueręg jaunimas. • Vadinasi, 
A»das auga.'

Dabar Choras rengiasi prie 
savos vakarienės, kuri įvyks 
knvo 22 d. O gegužės 17 d. 
Aido Choras turės pikniką 
Klaščiaus Parke. 1 
nėšio pradžioj bus vaidinamas 
dMelis veikalas “Spartakas.”

Darbininkiškas jaunimas — 
merginos ir vaikinai—ateikit 
ir prisirašykit prie Aido Cho
ro. nes tai tinkamiausia vieta 
lavinimuisi dailėje ir susipa
žinimui su kitais darb. reika
lais. •

Dainos mokinamasi ne vien 
t(k ,lietuviškos, bet ir angliš
kos.

Kovo 8 d. Aido Choras da
lyvaus Tarptautinės Darbinin
kių Moterų Dienos apvaikščio- 
jime. kuris įvyks Grand Man
or, kampas Havemeyer ir 
Grand gatvių, Brooklyne. Pra
džia 2-rą Vai. po pietų.

'* 1 ' J. Saulėnos.

BROOKLYN, N. Y. /
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

susirinkimas bus penktadienį, 6 d. 
kovo 
220 
Visi

(March), kliubo kambariuose, 
Leonard St., 8-tą vai. vakare, 
nariai malonėkit ateiti.

Sekr. A. įteikus.
(54-55)

MASPETH, N. Y.
L.D.S. 14-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks penktadienį, 6 d. 
kovo, 1931, 7:30 vai. vakare, ' pas 
d. Zablackus, 70-42 Link Court, Mas- 
peth, N. Y. Visi nariai būtinai da
lyvaukite ir atsiveskite naujų na
rių. Eva Bimbiene, Sekr.

(54-55)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 dideli kamba

riai po No. 39 Maujer St. 
subway, puikiai ištaisyti, 

kaimynai. Randa $20.00.
' lės po minėtu numeriu pas 
ant pirmo floro.

arti 
lietuviai 
Kreipki- 
jani torių

(53-55)

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) PARDAVIMAI

PARSIDUODA bučerne, biznis geroj 
vietoj, apgyvento vokiečiais ir ai

riais, įdirbtos per ilgus metus. Biz
nis geras, bet kaina irgi neprasta. 
Norinti įgyti gerą biznį, kreipkitės 
į “Laisvės” ofisą, gausit adresą.

. . ; , r (53-58)

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas 

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

Y

Kazakevičia matomai nesupra
to, ką skaitęs. Ne Reporteris 
sakė, kad tūli draugai nuėjo i 
lankas, bet jis tik parašė, ką 
kiti sakė. O kad taip buvo, 

i tai pripažįsta ir pats K. Juk 
■pradėjimas diskusūoti 
{klausimo (apie knygas) ir su- 

, maišymas “L.” šėrininku šuva- 
Perei-j žiavimo ir yra nuėjimas į lan- 
pamo-ikas, nesilaikymas temos?

i (Apie Abeko kelionės i 
Unijų {Washingtona išlaidas iš Kaza- 

__ i rašinio praleidžia- 
Palauksime iki jis pats 
š ir paaiškins. Negali

me leisti laikraštin tokiu da
lyku, kurie nežinomi, migloti. 
—Red.)

Į PAJIEŠKOJIMAIĮ
be

vieno

Draugai ir draugės! 
tą savaitę į lavinimosi 
kas atsilankė 35 mokiniai. Tai j 
džiuginančios žinios, 
klausimas palukštentas pama- įkevičiaus 
tiniai ir, mano manymu, sisime> 
klausimas reikės kitu kartu 
kalbėti, mat, yra platus, e’ilus 
ir žingeidus dalykas. Patsai 
Am. unijų judėjimas mažai li
kosi paliestas, taip pat Ameri
kos Darbo Federacija, kaipo 
tokia reikės plačiau apkalbė
ti. šį sekmadienį, 8-tą kovo, 
bus gvildenama esamasis kri
zis ir išeitis iš io. Patartina 
kiekvienam šis klausimas stu
dijuoti, imant baisa diskusijo- 

A CIO pcvvo Z/1I1V^U0, IYV«J 

se- /metais buvo nuvykęs
Tankiai mūsų drangai misi- Odessoi 

skundžia, kad mūsų kuopu su- šnipas ir vos nevos savo ku- 
ririnkimuose nėra kas ’ 
Susirinkimai nuobodūs. Moky
klėlės veikiantysis komitetas 
ra trina apielinkės draugus prie 
sekamo darbo. (1) Kiekvie
nos kolonijos kuopa turi pa
skirti iš savo tarpo drauga ir 
pasiusti į lavinimosi mokyklė
lę studijavimui Įvairių klausi
mu: (2) Tie mokiniai, kurie nuomonę, 
lankys mokyklėlę per mėnesi ] '
laiko, turėtu kuopu susirinki- Kiekvienais metais nauja gene-

PAJIEŠKAU draugo P. Puodis,_ gy-Į 
vena Philadelphia, 

svarbų reikalą, meldžiu 
šaukti arba kas žinote, 
adresą. C. Strauss, P. 
Thomas, W. Va.
PAJIEŠKAU apsivedimui gerai at

rodančio ir pasiturinčio vaikino, 
tarpe 30 ir 40 metų. Vietiniai galit 
pasimatyti ypatiškai. Atsiliepdami 
laiškais, prisiųskit ir savo paveikslą. 
Daugiau informacijų suteiksiu laiš
ku. S. K„ 11351 Nagel St., Ham
tramck, Mich. 50-56 '

Pa. Turiu į 
jį patį atsi- ! 
praneškit jo 
O. Box 414,!

(54-55)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

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

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Po Desėtko Mėty
Šiomis dienomis sugrįžo iš 

Sovietų Sąjungos Milwaukes 
pirklys, Jacob H. Rubin. Tai 
,tas pats žmogus, kuris 1920 

; ir ten, 
suareštuotas, kaino

veikti, dagiu iš ten išnešė.
"AT »» • . • Z Z 1 • — 1

Tuomet 
jis agitavo ir “liudijo” visur 
(lygiai kaip “Naujienų” Gri
gaitis), kad Sovietų Sąjunga 
neišsilaikys, kad ji susmuks.

Dabar gi Rubin, pasikalbė
jime su spaudos koresponden
tais sekamai pasakė:

“Dabar aš pakeičiau savo 
Bolševizmas su 

kiekviena diena vis stiprėja.

pasidarytų gy-

racija (karta) vis labiau ir la
biau persisemia komunizmu.”

Jo patarimas: £U Sovietų 
Sąjunga reikia vesti prekybą 
Amerikai, reikia palaikyti ar
timi ryšiai. Baigdamas, Ru
bin sekamai nupasakojo:

“Amerikos fabrikantai tu
rėtų daryti biznį su Sovietu 
Sąjunga tol, kol jie gali. . Į

me duoti lekcija kuopų na
riams. Mes tai darydami pa
darytume dvigubą naudą šiai 
visai apielinke ir mūsų kuopų 
susirinkimai
vesni, Įdomūs, ir būtų pamo
ka ne mažai grupei draugų, 
bet dideliam būriui: (3) Jeigu 
paskirtas draugas neišgali pa- 
simokėti kelionės lėšų, tai kuo
pa siusdama toki drauga i i du ar tris metus ta prekyba 

sumažės. O į tris ar keturis 
metus Sovietų Sąjunga jau 
lenktyniuos su Amerika bizny
je.”

pa siusdama toki drauga i 
imnkvklėle. turėtų pamokėti 
kelionės lėšas.

Chicagos draugės moterys 
turi lavinimosi mokyklėlę ir 
ią, kaip pranešimai rodo, lan
ko r*Arns būrvš draugiu. L__
nradžioie ' mūsų mokyklėlės 
draugių moterų tjb trys. Nn. 
ir kur mūsų Brooklyno L.D.S. 
A. kuopos su savo nariu bū
riais? Mano manvmTi ir tos 
draugės turėtu lankytis 'i šia 
mokyklėle! Taip nat negali
ma praleisti nepastebėjus ir 
Jaunu Darbininku Kliubo jau
nimui. kurio būtina pareiga

Bet ^MIRTYS- LAinOTUVtsJ]

Anthony Janulevich, 16 me
tų amžiaus, 177 Russell St.^ 
mirė kovo 2 d. Palaidotas 
kovo 5 d. Kalvarijos kapinėse. 
Laidotuvių apeigomis rūpinosi 
graborius J. Garšva.
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Spalių me-; lankyti mokyklėlę ir studiiuo-
ti teoretinius bei dienos klau
simus. Kliubo iaunimui nepa
kanka gimnastikos, bet kartu 
su suaugusiais reikia studijuo
ti įvairus klausimai.

Sekr.

Sugrįžo Sinclair Lewis
Nobelio premijos (už litera

tūrą) gavėjas Sinclair Lewis, 
kuris lankėsi Skandinavijos 
kraštuose, 'Vokietijoj ir Ang
lijoj, jau sugrįžo su savo žmo
na. Novelistas ir vėl rengiasi 
rašyti apysakas, keliant Ame
rikos buržuazinio gyvenimo 
silpnąsias puses viešumon.

SUSIRINKIMAI 
SVARBIOS PRAKALBOS 

BROOKLYNE
Šią pėtnyčią, kovo G d., Miller’s 

Grand Assembly, kampas Grand ir 
Havemeyer Sts., 7:30 vai. vakare, 
drg. L. Prūseika, “Vilnies” redakto
rius iš Chicagos, sakys labai svarbią 
prakalbą apie bėgamus darbininkų 
reikalus. J Visi brooklyniečiai ir apie- 
linkės darbininkai privalo masėmis 
susirinkti, nes tokia proga retai ka
da pasitaiko. Prakalbas rangia L. 
D.S.. 40 kuopa, A.L.D.L.D. 55 ir 185 
kuopos, L.D.S.A. 111 ir 132 kuopos. 
Įžanga veltui.

Kviečia Rengimo Komisija.
(53-55)

C. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 24-tos kuopos susirin

kimas bus pirmadienį, 9 d. kovo, 
Gervės svetainėj, 85 Hudson Ave.,' 
8-tą vai. vakare. Visi nariai atei-

Telephone, Stagg 2-4409

416

mwitk

GAMINAME IR PIETUS

namie prie geros

VAL.12 IKI 3

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

i

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restau tanuose, ale 
gaspadinės stalo.

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

libalzamuoja ir laidoja numiruidv 
ant visokių kapinių; parsamdo a» 
tomobllius ir karietas veselijom. 
krikltynome ir pasivažinėjimam

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

laidotuvių direktorius

vadinamus “short

GeresnioTasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur
Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 

Gausite šviežių

Pas mus pietūs ne taip kaip’ 
taip kaip

Duonos—Duoneles—Skaniausios »
Kokią tik duoną kepa Varpo Keptuvė, tokios rasite ant 

stalo Varpo Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir duona 
visada šviežia.

GRABORIUS
(Undertaker)

MOT. LAUKUŠ, Fotografas

’į? i r Tt 7"— *•.*.*• *

Ateikit' ;'Pcisit ik nnii

Telephone, Greenpoint 9-2320

I GARŠVA

5

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

<5r

Mes

KUNDROTO APTI EK A

229

Iftkirpkit ii Akelhim* Ir prtatiudclt tunu «u atsakymu.
r

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

K audroto aptieks yra didžiausia ii seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtines iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuusuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumafšyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
mfrigas, h* galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai khip ir suaugu
siems. Kaina................................................ - 60c, per paltą

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Kamp. N. 4-tos gatvžs Tel., Gree.nnoint 0-2017-2360-3514

RAKEI

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

VARPO VALGYKLA
38-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Bafts, hrc.

ĮŽANGA DIĘNA IR NAĖTJ ft#?
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir mięgojimag per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35ė 
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
Šviežiu vandeniu. Lapuotos vantas firkipSrimtrf veltui! 
MOTERIMS PĄNĖDfcLTAIS IR UTARNlNKAIS, riuo 
10 valandos dieną.iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turktfka^ tr ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis', oringaš miegojimu! 
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 K-1090

KELRODIS: B. M. T. eieveitejrtu; iilipt, ant Flushing Ąvet stoties^ 
B M T «nbway—ItHpf Ant Montrbse Avs. «itWas; visais .

Broadway karais—iilipt ant ITusbing Ava.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

t

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANDA
/

(Levandauskas)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.




