
* Paryžiaus Komunos

Yorke
NEW YORK.— Kovo 18 

d., šiandien, yra ruošiamas 
didelis masinis susirinkimas 
paminėjimui 60 metų su
kaktuvių Paryžiaus Komu
nos. Taip pat bus kalbėto
jų aiškinama reikšmė ir 
darbai rusų menševikų, ku
rių teismas nesenai įvyko 
Maskvoje, ir kurie pasiro
dė nuožmiausiais Sovietų 
valdžios ir darbininkų kla
sės priešais. Bus įrodyta, 
kaip Amerikos socialistai 
padėjo rusams kontrrevo
liucionieriams jųjų kruvi
nuose darbuose prieš darbi
ninkų respubliką.

Susirinkimas įvyks Cent
ral Opera House, kampas 
67th St. ir Third Ave. 
sides 8 vai. vakare.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasaulį! '
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
' Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Kauno Miestui Trūksta 
Mažiausia 6,000 Butu

Kauno spauda praneša :
Savivaldybės surinktomis 

žiniomis, pernai Kūune 44,- 
420 gyventojų gyveno 1—2 
kambarių butuose ir tik 
21,312 gyventojų turi nor
malius butus. Šančiuose dar 
blogiau: čia per 50 nuoš.

Pra-1 gyventoji], gyveną 1 kamba- 
; ry, o 30 nuoš. gyventojų gy- 
iveną 2 kamb. bute.

Kauno miesto ligonių ka
sos medicinos skyriaus ve-

.PERSERGĖJIMAS VISIEMS “LAISVES” 
SKAITYTOJAMS IR ŠIAIP KLASINIAI 
SĄMONINGIEM LIETUVIAM DARBININ.

Pasikėsintojas ant SSRS. 
Atstovo Pasidavė Policijai

TOKIO, Japonija.—Vyras 
apie 35 metų atėjo į polici
jos stotį, lydimas savo bro
lio ir kamarotų, pasivadino 
Nobukatsu Šato ir pasida
vė, prisipažindamas, kad ■

DRAUGAI CODER IR HURST PATYS PA
AIŠKINA, KAIP JIE BUVO PAGRIEBTI 

IR NUPLAKTI BEVEIK IKI MIRTIES
KANSAS CITY, Mo. — dę kraujuose ir su surišto- 

Draugai Coder ir Hurst, mis rankomis.
Anksti rytą juodveidžiai

Patyrėmc, kad mūsų revoliucinės spaudos skaityto
jams yra siuntinėjamas ir platinamas purvinas ir pro
vokatoriškas buvusios sklokos vadų aplinkraštis po ant- tai jis porą dienų atgal šo- kuriuos Ku Klūks Klanas' Anksti rytą juodveidžiai 
galviu “‘Laisvės’ šėrinink'ų Suvažiavimo Didžiumos Pa- ve į Sovietų Sąjungos ko- pagriebė ir nuplakė beveik fermeriai ėjo pro šalį ir pa
reiškimas.” Po juo pasirašo E. Butkus, J. Kuodis ir B. mercijos atstovą P. Anikie- iki mirties, išleido sekamą matė mus .gulinčius. Jie pa- 

leido musų rankas ir parsi-Jis sakosi, kad tą darėJokubonis. va. Jis sakosi, kad tą darė
Šitie trys samozvancai. (patys save. pasiskelbę vadai)’ ne politiniais išrokavimais, 

__ __________ ; asmeniš
kai. Buk kada jis gyvenęs 
Sibire, tai drg. Anikievas 
neišpildęs jo prašymo. 
Draugas Anikievas yra 
goninėje.

atvirai ir begėdiškai visaip išniekina ir apšmeižia Ame-į bet keršindamas 
rikos Komunistų Partiją ii- stačiai visokiais purvais 
drabsto mūsų lietuvių darbininkų judėjimo pirmaeilius 
draugus. Niekeno neįgalioti, jie drįsta kalbėti vardu “L.” 
šėrininkų suvažiavimo didžiumos, kuri aiškiai pa
sisakė už Komunistų Partijos vadovybę. Jie tai daro 
su tikslu apgauti ir suvedžioti klasiniai sąmoningus dar
bininkus, išvesti jus prieš komunistinį judėjimą ir tuo- 
mi pasitarnauti fašistams ir socialfašistams.

Butkus, Kuodis ir Jokubonis nori pasėti mūsų judė
jime suirutę ir suskaldyti jį, šaukdami “Laisv.” šėrinin- 
kus ir skaitytojus nepripažinti “L.” šėrininkų suvažiavi
mo teisėtai išrinktų direktorių, tik už tai, kad jie yra 

, j veiklūs ir ištikimi komunistinio judėjimo darbuotojai. 
clai • Kiek mums pranešta, tai tie trys elementai ir dar keli 

jų pasekėjai Brooklyne ir kitūr visokiais apgavingais 
būdais renka iš klasiniai sąmoningų ^darbininkų pinigus 
sa^ęs pasilaikymui ir išleidinėjimui panašių šmenžtų 

i prieš Komunistų Partiją ateityje. Saugokitės tų mūsų 
i judėjimo vienybės griovikų. <

Draugės ir draugai: Mes sakėme, kad Butkus ir kiti 
! sklokos vadai norėjo užgriebti “Laisvę” ir atkreipti ją 
| prieš Komunistų Partiją. Mes sakėme, kad tie elemen- 
i tai, prakišę suvažiavime, nepajėgė pravaryti savo užma- 

. WASHINGTON.— Reak-jčias, nesialiaus toliau ardę ir demoralizavę mūsų revo- 
. - jCionierius H. Fish, dūksta,; bucines spėkas. Tai visa išsipildė. Jeigu “Laisve” bū-

_ .. . jis siūlo, kad emigracijos, tų patekus į Butkaus rankas,
x _ .t labiau su-1 toks šlamštas, kokiu yra tu

Nesik mieste _ 5,0001 varžytų ateivystę, idant ne- i atsišaukimas.
- ------ J ir kovėsi suiįieistų komunistų, taipgi, ■ kos

policija, keletas darbininkų įacį Jaugiau ir daugiau de- ir dabar yra, šiandien jau turėtumėme laikraštį, ugnim

Indijoj DarbininkaiM v "1 - p JL* dejas dr. Garmus konsta- INUSVllpe uanoill tuoja, kad ligonių kasos na-
rių daugiausia sergą ' ir 
mirštą tuberkuliozu 

Išeina, kad
Šan- 
blogi

BOMBAY.— Čia atvykęs 
pardavikas M. Gandhi pra- čiuose. 
dėjo kalbėti. Komunistai butai—džiovos lizdai.4 ir šiaip darbininkai šaukė: 
“Šalin jis I :
kongresas ir Anglijos JmPe“ įyentojams normaiįam gyve- 
nahstrn!” Darbininkai puo- • ? kaktu reikia
le prie estrados, nuplėšėi b 
pardavikų vėliavas, . patys. 
užsilipo, pasistatė raudoną;----------------
vėliavą ir kalbėjo, nurody-‘ .... .
darni, kaip Gandhi parduo-Į Reakcionierius r ish 
da darbininkus, kaip jis ir ■ n * n 1 • • i
jo pasekėjai aklai bernauja' Dūksta pries Darbinink.i 
Anglijos imperialistams.

1 Gandhistai ir policija nu-- 
• veikė komunistus ir vėl pa-' 

statę savo vėliavą laikė pra- ■ 
kalbas. . . . , jis siūlo, kad emigracijos, tų patekus į Butkaus rankas, tai šiandien ji jau būtų
Indijoje bruzdėjimas vis ■ departmentas dar labiau su-; toks šlamštas, kokiu yra tų trijų samozvancų išleistas 

< auga. Nesik mieste_5,000'varžytų ateivystę, idant ne-!atsišaukimas. Vietoj revoliucinio, bolševistinio Ameri- 
demonstravo ir kovėsi sujįieįs^ų komunistų, taipgi,; ko> darbininkų organo, kokiu “Laisvė” buvo iki šiolei

i 
ta. _ portuotų ateivių darbinin- spjaudantį prieš revoliucinį judėjimą.
^ijos valdžia padarė kų,. kurie-tik pasirodo kla-

Gand-; sįų kovoje. Jis puola net ia “Umsyei , 
liberalų Civilių Laisvių Uni- duoti ^jai mirtiną Jinansinį jsmūgį.

i§he dūksta, kad So-

Vokietijos Fašistai

li-

Kauno savivaldybes ap-
Šalin pai davikų! skaičiavimu, kad Kauno gy-
• Anrrlnnc imno- . 0,7

portuotų ateivių

sutartį s
hi ir paleidžia 3s 
14,335 jo pasekėjų, bet lai^ 
ko kalėjimuose komunistus yįetu

pareiškimą: . leido mūsų rankas ir parsL
“Mes buvome suareštuoti ve(jė į savo namus. Mes ten 

!S0_V0_.4 d. Jr apkaltinti ‘nu-1 išbuvome penkias dienas, 
Tą pačią naktį kac| atgauti sveikatą. Ant

ines buvome^ sumušti kalėjj- radienio vakare, po priė
mė per mušeikas ir kumš- danga tamsos, mes nusida- 
tininkus, kuriuos policija Vgme į Corsicona, Texas, ir 
buvo specialiai tam tikslui 'pasigavome tavorinį trauki- 
atsiuntus. Nepaisant, kad!nį. Pasiekėme Texarakana 
mes buvome sukruvinti ir [ miestelį, kur mes įsėdome į 
negalėjome _ pasijudinti, i^itą tavorinį traukinį, ku- 
mums nedavė jokios medi-;rjs atvežė į Kansas City, 

y iMo. Mes neturėjome laiko
Į “Antradienį, kovo 5 d., i h* progos susisiekti su vie- 
apie 8 vai., mus išėmė iš | tine Komunistų Partijos bei 
kamaraičių ii? nuvedė į po- ‘Daily Workerio’ raštine, 
licijos stoties skiepą. Mums nes neturėjome 
ten pasakė, kad mes esame cento kišeniuje ir bijojome T • j • • j 9 1 1 • • — ... . ' . « • w •

žiūrėjime.’
po prie-

u v — i/ • i ir 1 mums neuavc Nušovė Koimmishj Vadą kalės pageibos.

HAMBURG, Vokietija.— 
Trys fašistai nušovė, auto
buse komunistą atstovą 
draugą Ernest Henningą. 
Šešis šūvius suvarė pirm, 
negu jis parpuolė, ir dar de
vynis paleido po to.

Fašistų partija matyda
ma, kad tas veda prie dide
lio pasipiktinimo visus dar
bininkus, neva išbraukė

paleisti ir atiduoti į mūsų 
advokato Edwardso rankas. 
Kuomet mes išėjome iš po
licijos stoties į šaligatvį, 
mus apspito grupė vyrų, kai 
kurie iš jų atkišo revolve
rius ir privertė mus sėsti į

raštine, 
nė vieno

rizikuoti pasirodyt viešai 
su savo apkruvinta ir su
žalota išvaizda.

“Mes tikimės grįžti atgal 
į Dalias, kaip tik greitai at
sipeikėsime, tęsime kovą už

!'bedarbių apdraudą ir prieš 
a u t o m obi Ini , 1c u i is ten pat - persekiojimą juodveidžių. 

nei
1S-

tuos elementus du nasida- T ----- ...........~ . V1' juuuvci’ stovejo su einanclu mzinu- Nei Ku Klūks Klanas,
įLa npTyinn Vienas !š tų’ ^une' turėjo valdžios agentai, kurievė policijai, < 

ne. Jie pasidavė, nes žino, 
kad teismas bus su jais. Vi
sų fašistų galva Hitleris, 
taipgi, del svieto akių, neva 
pasmerkia žmogžudžius, 
bet dar daugiau tulžies lie
ja prieš komunistus ir kurs
to savuosius prieš darbinin
kų kovotojus.

Komunistai visur rengia 
protesto susirinkimus. Fa
šistai ir buržuazinė valdžiai - v. , ,. .
trukdo. Hamburge uždarei “Pavažiavus. kokias 30į 
komunistų laikraščius. Ber- mįnučių n\ išvažiavus is;jc AveBr00Kiyne, apaipo 
lyne neduoda leidimo ko- m^sto, automobilius susto-, gerger street policijos stoty, 
nistam laikyti susirinkimus, mums įsakė išlipti lau- bepasakodamas detektyvams,

revolverius atkišę, buvo vįen su jaįs veikia, pajėgs 
prie policijos^ deskos skiepe, įšvyti mus įg Texas valsti- 
1 1..... jos.”kuomet mes ten buvome nu
vesti ir paleisti.

“Automobiliuje buvo trys 
vyrai; du iš jų laikė į mus! 
revolverius atkišę. Mums! 
važiuojant, jie keikė mus ir

Pasirašo:
Lewis Hurst; .
Chas. J. Coder.

Bet jiems nepavyko suvažiavime. Tai jie dabar keršy- 
”, kad sukurstyti prieš ją skaitytojus ir už- 

. Budėkite! Nepasi
duokite naujoms tų elementų apgavystėms. Atmuškite 
tuos mūsų judėjimo griovikus, dar energingiau moraliai 

j, dar 
tampriau suglausdami savo eiles po Amerikos Komunis
tų Partijos ir Komunistų Internacionalo vadovybe!

“Laisvės” Redakcija.

ko kalėjimuose komunistus vietu SaTcmgos Penkių tuos juaejimo gnoviKus, uai energingiau m< 
ir šiaip kovingus darbinin- pianas eeraT’sekasi ir finansiniai remdami mūsų revoliucinį dienraštį ik *- & k -Efurmvi on ciirvliiHcrlorm* onvn nilnc; A mnv!Izzao IVnvkus. j ir jis rėkia, kad daug kalti 

j amerikiniai biznieriai, ku- 
Dallas Policijos Galva ’ rie ne tik parduoda savo ta- 
Paskelbė Karą Komunistamsl”.,Sovietabet( ,net iivuiu oiuuw (tam įjkrą nuoslmt| ant kre

dito duoda.
Reakcionierius putoja, 

būk Sovietų’ Sąjungos dar
bininką dirba už mažas al
gas ir, girdi, todėl Sovietų 
produktai negali būt įlei
džiami Amerikon.

Darbininkai ir darbinin
kės 28 d. kovo turi masi-

šaukė: ‘Jūs purvini negrų Išbadėjęs Darbininkas 
mylėtojai, argi jus nežinote, 
kad tokio dalyko mes nepa-i 
kęsime Dalias mieste!”

Apalpo Policijos Stoty
Alfred llobson, 43 metų, be- 

in ;/derbis, gyvenantis 580 Pacific įsvazi vu Ave Brooklyne, apalpo

DALLAS, Texas.— Poli
cijos komisionierius Graves 
pareiškė, kad jeigu draugai 
Coder ir Hurst sugrįš į 
Dalias liudyti teisme, tai 
‘‘bus panaudota tūkstančiai 
gazinių bombų” sudaužy
mui bile kokios demonstra
cijos už komunistus. Visi,
girdi, kurie tik dalyvaus de- i niai pasirodyti gynime atei- 
monstracijoj, bus suaręs-j vių teisių ir kovot už darbi- 
tuoti ir nubausti po $200. i ninku klasės reikalus.

Tuo tarpu darbininkų 
simpatija komunistams Dal
ias mieste labai didelė.
Ypatingai juodveidžiai jau

tį; čia, kad tiktai Komunistų
IŠ UETUVOS

Moteriškės Lavoną
Reikalauja Paliuosuoti 
Visus Politinius Kalinius

atAKRON, Ohio.— čia 
sibuvo darbininkų organi
zacijų atstovų konferencija. 
Vienbalsiai nutarta reika- 

i lauti, kad visi politiniai ka
liniai, kurie yra laikomi 

' Jungtinių Valstijų kalėji
muose, tuoj aus būtų pa
liuosuoti. Priimta tame 
klausime rezoliucija. Taip
gi nutarta kovoti prieš Ohio 
valstijoje gyvuojantį Kri- 
minalio Sindikalizmo įsta
tymą.

BEDARBIU MASĖSE SKURDAS IR BADAS DIDE 
JA; TIK ORGANIZUOTA KOVA IŠGELBĖS 

MILIONUS
Net ir buržuazinės įstai

gos jau pripažįsta, kad ba
do šmėkla v^s didesnėms ir 
didesnėms masėms bedar
bių žiūri tiesiai į akis. Ne
begalima paslėpti to bai
saus skurdo, į kurį tapo 

'įblokšti milionai proletarų. 
Į Tuo tarpu Hooverio agen
tas Woods, ''paskirtas' val
džios “bedarbės komisijos” 
pirmjninku, jau kelinta die
na leidžia melus, būk pra
monė pradedanti atsigrieb
ti ir vis daugiau ir daugiau 
darbų atsiranda. Jo tiks
las yra užmigdyti bedar
bius, sulaikyti juos nuo ko
vos.

Badas^siaučia tarpe mai- 
nierių. štai pranešama iš

Karšto parapijono X. nu
mirė žmona ir vargšas užsi
manė būtinai ją palaidoti 
su bažnytinėmis ceremoni
jomis. get neturėjo iš ko Little Rock, Ark., kad spe- 
kunigui užmokėti. .Todėl cįa]e valstijos legislatures 
jis kreipėsi prie kunigo L., komisija surado, jog toj 
kuris, po ilgo maldavimo, api^inkėj 1,000 gyvena iš 
sutiko palaidoti veltui. Su- almužnos, o virš 3,000 ba- 
žinojęs apie tai klebonas, dauja. 
atbėgo į kapines ir pradėjo Fairmount, W. Va., 
kun. L. ausis taškyti. Ir nei Raudonasis Kryžius, nei 
taip du kunigai apsipešė už Salaveišių Armija nieko ne- 
moteriškės lavoną, už kurį reiškia, nes badaut pradėjo 
klebonas norėjo biznio pa- (didžiausia masė mainierių. 
sidaryti.

bet komunistai vistiek lai
kys.

Vokietijos parlamente, 
kada komunistu atstovas 
draugas Ernst Lohagen 
kalbėjo apie fašistų žmog
žudiškus puolimus, tai jam 
atimta balsas ir uždrausta 

pu ocvvcvxvcj, vioud uuuo jper 30 dienų lankyti parla- 
darbininkus atleido. Vadi-lmentą. Kissel mieste 
naši, tas garsus blofinimas, 
kad New Yorko mieste tūk
stančiai gauna darbų, pasi
rodė dar viena buržuazijos 
apgavystė.

Visa tai aiškiai kalba į 
bedarbius, kad reikia orga
nizuotis kovai prieš alkį ir 
prieš valdžios ir bosų apga
vystes. Reikia stoti į Be
darbių Tarybas, kurias 
kuria Darbo Unijų Vieny
bės Lyga.

mas “Prosser Komitetas”, 
kuris kelios savaitės atgal 
buvo davęs darbo 4,000 šei
mynų galvų, mokėdamas tik 
po $15 savaitėj, visus tuos

Motinai Paliudijus, Sūnus 
Nuteistas Kalėjiman

Ateina žinia iš
kad

Pereitą pirmadienį T. Car
roll, 21 meti] amžiaus, nuteis-

New Ybrke taip vadina-

kan. Ten pribuvo dar trys kad jau trys dienos, kaip nie- 
automobiliai, pilni Ku Klūk- ko nevalgęs ir neturįs darbo 
sų, šnipų, provokatorių ir.nei pinto-
policistu, kurie paskui mus I Jis buvo nuvežtas Kings 
atsekė/ Mums surišo ran- County ligoninėn Jr gydytojų 
kas į užpakalį. Keli iš jų 
mus užpuolė ir mušė.’ Kum- j 
ščiais mus primušė iki pali- Į« . o • • i •
kome be sąmonės. Kuomet dVarbllS dUSinilkimaS 
atgavome sąmonę, tada mus 

nu-!nuvilko į mišką ir plakė 
teista 11 komunistų nuo 4; rykštėmis. Paskui mes bu
ild 22 savaičių kalėjiman. jvome palikti tenai pasfcen-

pripažintas nusilpnėjusiu iš 
bado.

“Laisvės” Svetainėje

KRUVINOJI SMETONOS VALDŽIA DAR PASIUN
TĖ KATORGON TRIS UETUVOS 

DARBININKU VADUS
KAUNAS.— Nesenai čio- gon, o Jankauskas 12 metų, 

nai pasibaigė byla Lietuvos 
darbininkų vadų—Antano bus supūdyti kalėjime. A- 
Sniečkaus, Jono Kasperai-'merikos lietuviai darbinin- 
čio ir Povilo Jankausko. Jie kai turi su padidinta ener- 
buvo kaltinami priklausy-'gija padėt Lietuvos Romu
me prie Lietuvos Komunis- nistų Partijai vesti kovą

Tai dar trys kovotojai

Kovo 19 d. (ketvirtadie- 
=|nį), 7:30 valandą vakare, 

I yra šaukiamas susirinki
mas visų lietuvių komunis
tų frakcijos, ALDLD. 1 k*p., 
LDSA. 1 kp., ir TDA 17 km 
narių, taipgi Williamsburj 
go “Laisves” prenumeratol 
rių. Susirinkime bus išduo
tas platus raportas apie pa
saulinę ir Amerikos darbi
ninkų padėtį. Bus apkalba
ma mūsų organizaciniai ir 
spaudos reikalai, kovo 28 
dienos ateivių gynimo de
monstracijos ir Komunistų

tų Partijos ir sudaryme prieš kruvinąjį fašistų rėži- Partijos naujų narių gavi- 
partijos centro komiteto. mą. Čionai turime atgai- mo reikalai. Visi draugai

Darbininkų vadus teisė (vinti veikimą prešfašistinių ir drauges virš minėtų or- 
kruvinas karo teismas su komitetų. jganizacijų kviečiami daly-

mą. Čionai turime atgai- mo reikalai. Visi draugai

su; komitetų.
tas du mėnesiu į darbinį kale-'budeliu pulkininku Engle- 

riu priešakyje.
Visi trys kovotojai atras-'nios praneša 

ti “kaltais” ir pasmerkti areštus, najus

jrnią.
Jo motina išreikalavo jo 

areštavimui varanto ir teisme 
liudijo, kad jis yra nuolatinis 
girtuoklis, neina dirbti ir ne
nori klausyti jos*

Lietuvoje fašistinis tero- 
• ras nesustoja. Kasdien ži- 

apie naujus 
nuteisimus,

sekamai: Sniečkus ir Kas- naujus kankinimus kovingų ke. 
paraitis po 15 metų kator- darbininkų bei valstiečių. ‘

vauti.
Greitoj ateityje panašus 

susirinkimai bus šaukiami 
Maspethe ir East New Yor-

Komun. Frakcija.
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Komunistų Partija Atmetė ir Pasmerkė 
Oportunistinius Griovikus Mūsų lietuvių 

Darbininkų Judėjime

Ateiviai su Amerikonais Darbininkais Gali 
ir Turi Sustabdyti Deportavimus

Komunistų Partijos Centrali-. Pradėjo plaukti rezoliucijos už 
Komunistų Partiją ir dienraštį 
“Laisvę”. Mūsų oportunistai 
pradėjo šaukti, kad tai esąs 
“pragaištingas triukšmas,
reikalingas žmonių erzinimas 
ir tt. 
nori 
savo 
bus.

;» Vien tik sausio mėnesį šiemet 1,500 .ateivių deportuota, su
lig warranty, iš Jungtinių Valstijų, kaip rašo New Yorko 

jTimes savo redakciniame puslapyje kovo 16 d. Daugelis jų 
i buvo iš pasalų, užkluptinai suimta ir pusiau-slapta arba, visai 
slapta išgabenta iš Amerikos. Tame skaičiuje, suprantama, 
buvo didžioji dauguma bedarbiai ir darbiinkai.

Šiomis gi paskutinėmis savaitėmis nauji šimtai bedarbių ir 
dirbančiųjų areštuota ir skiriamą (panašiam deppi’tavimųiį

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas (International įliabor 
Defense) atidengė tuos valdžios slepiamus ateivių 'gaudymus 
ir kelia vis smarkesnę ir platesnę kovą, kad sustabdyti tokius 
deportavimus. Ir jie yra galima .sustabdyti, jeigu tik į ateivių 
apsigynimo judėjimą' bus įtraukta pakankamai didelės dirban
čiųjų ir bedarbių mąsės. 
nalis Ateivių 
vai už Negrų 
dabar plėtoja 

_28-tai dienai.
gų protestui prieš ateivių ir negrų darbininkų persekiojimus ir 
kovai už jų teises; prieš skiriamus dėportavimus draugams 

' Bebritsui, - vengrų komunistų dienraščio redaktoriui; audėjų
• streiko vadui Murdockui, kitiems darbininkų

klasės kovotojams. "****--*-^^^
Visuose, bent svarbesniuose, pramonės centruose yra šiomis 

dienomis ruošiama konferencijos bei mitingai prisirengimui 
/ prie kovo 28 d. išstojimų.

Lietuvių darbininkų organizacijos, A.L.D.L.D., Darbininkių 
Susivienijimo, T.D. Apsigynimo ir kt. draugijos ir kuopos tu
ri tuo tikslu sušaukti prirengiamuosius mitingus, arba kur ta
tai negalima, bent reguliariuose savo mitinguose mobilizuotis 

. kovo 28-tai dienai. Darbininkiškų organizacijų komitetai pri
valo pasirūpint, kad būtų pasiekta ir įvairios kitos draugijos, 

. vis tiek, kokia būtų tų draugijų politinė, bei tikybinė pakraipa, 
j bile tik jos didžiumoje susideda iš darbininkų.

Savaime suprantama, kad visos minimos organizacijos turi 
dalyvauti dabar šaukiamose tarptautinėse prisirengimo konfe- 

"rencijose bei mitinguose, sykiu su visų ateiviškų tautų darbi
ninkais jr amerikonais.

Sumanymais naujų griežtų .įstatymų, persekiojimais, depor-
• tavimais ir visokiais grumojimdis Amerikos kapitalistai sten

giasi nuvaikyti ateivius nuo vieningos kovos su amerikonais 
darbininkais ir bedarbiais, nuo streikų prieš uždarbių kapoji
mus, nuo kampanijos už bedarbių apdraudą ir tt.

_ Lietuviai, kaip ir visi kiti, turi žinot, kad 
nizubtą ateivių darbininkų veeikimą galima 
yisus Fishės ir kitų fašistų pasikėsinimus ant ateivių.

Ruoškimės į kovo 28 d. demonstracijąs! Parodykime kapi
talistams, kad nesileisime jiems paskirstyti ir suskaldyti darbi- 

L ninku spėkas, sulig jų tautų; kad mes tas spėkas dar drūčiau 
. ’ suvienysime kovai prieš kapitalizmą šiuo krizio metu!

Specialiai gi tą darbą varo Niacio- 
Gynimo Komitetas. Drauge su juom Lyga Ko- 
Teises ir Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas 
didžiausią vajų už sumobilizavimą minių kovo 
Tai bus diena masinių demonstracijų ir mitin-

uždarbių kapoj i-

per masinį orga- 
niekais paversti

Bedarbių Žudymasis ir Bado Mirtys
Bedarbių žudymasis ir badu mirimas pasidarė jau nebe nau- 

■ jiena. Tai “paprastas,” kasdieninis dalykas, žudosi ne tik 
I pavieniai; dažnai bedarbis vyras vienu sykiu sunaikina ir pats 
“ save, ir visą savo badaujančią šeimyną.
; Spausdindami tokius pranešimus, kapitalistiniai laikraščiai bet-
♦ gi pritepa, kad Sovietų Sąjungoj tai dėdasi “baisūs dalykai;” 
; ten, girdi, ilgas valandas reikią Jaukti duonos su kortelėmis;
♦ ten “diktatorius” Stalinas verčias darbininkus dirbti,
♦ “vergus.” O vis dėlto buržuaziniai gazietninkai nedrįsta 

mesti, kad Sovietų Sąjungoj bent kas mirtų badu, kaip
! yra šioje turtingiausioje Amerikoje. Toks primetimas
" perdaug kiaurai permatomas visiems melas. Tačiaus abelnai- 
. siais išmislais ir dalykų iškraipymais buržuazija per savo 
i spaudą stengiasi plačiausiai pasėti tą klaidinimą, būk Amerikoj
♦ ir bedarbiams dar esą “geriau,” negu ten darbininkams.

Amerikinė' kapitalistų spauda bando įvairiomis gudrybėmis
♦ paslėpti^ kiek ištikro bedarbių žudosi ir badu miršta. Newyor- 
1 kiniai jų laikraščiai, pav,, pripažįsta, kad čia' ant vietos pabi

ri e- 
va- 
kad

kaip 
pri- 
kad 

būtų

taikjy itpkių nelaimių, bet vakarinėse valstijose “niekam 
trinta maisto- ..drabužio bei pastogės” (N. Y. Times). O 
karinių valstijų buržuaziniai laikraščiai jums nurašys, 
įvairiose kjtpse vietose bedarbiai esą “pusėtinai aprūpinti/

Žudosi ‘bedarbiai turintieji mažiausiai klasinio susipratimo, 
toliyftiausiav stovint nuo komunistų. Revoliuciniai, pasiryžę, 
komunistiniai darbininkai žino, jog per savižudystes neišriš! 
bedarbės klausimo. Jeigu nereikalingas, atliekantis nuo fabri
kanto darbininkas nusižudo, tai kapitalistas del to neikiek ne
sielvartauja ; jam dar geriau, kad visas perdidelis darbinin- 

&ų perviršis išsižudytų. Bet komunistai ir su jais einantieji 
įdarbininkai yra kietai nusistatę neduot kapitalistams tokio 
“pasilengvinimo”. Revoliuciniai darbininkai patys kelia kovą 
U’ šaukia *visus bedarbius ne nusiminti, -bet kovot, kad priverst 
kapitalistus ir jų valdžią .duoti žmonišką užlaikymą,. pavidale

* apdraudos pensijų, visiems bedarbiams, kaip kapitalizmo ap-
* luptoms aukoms.

Pirmoje vietoje čia stovi Bedarbių Tarybos, kurias visur or- 
- ganizuoja ir vadovauja Komunistų Partija ir Darbo Unijų 
•'Vienybės Lyga. Tik, deja, reikia pastebėti,, kad lietuviai dar- 
’ biiynkąi ir bedarbiai dar niekur, apart Chicagos^ neparodė jo-
* kio rimtesnio susidomėjimo Bedarbių Tarybomis. Tas apsilęi- 
Vdjmąs turi, būl tuojmis taisomas.

nio Komiteto pareiškimas, til- 
pęs “Laisvės”* No. 62, delei mū
sų kovos su dešiniaisiais opor
tunistais lietuvių darbininkų 
judėjime turėtų atkreipti aty- 
dą kiekvieno klasiniai sąmonin
go darbininko ir dabininkės. 
Amerikos proletariato vadas iš
nešė savo nuosprendį. Klausi
mas dabar turėtų būti aiškus: 
su^Komunistų Partija ir Komu
nistų Internacionalu, arba su 
darbininkų klasės priešais.

Komunistų Partijos Centra
iinis Komitetas išnešė nuos
prendį atsargiai ištyręs višą 
padėtį ir visus mūsų ginčus. 
Jis davė visas progas oportu- 
nistinei frakcijai išdėstyti ir 
apginti savo liniją ir savo užme
timus Centro Biurui. Konferen
cijoj, kuri tęsėsi dvi dienas, bu
vo duota pilniausia laisvė d. 
Pruseikai ginti savo ir savo ša
lininkų pažiūras. Centro Komi
teto draugai kantriai ir šaltai 
išklausė jojo argumentus. Ne
gana to. C. K. buvo pasiūlęs d. 
Pruseikai išdėstyti ir apginti 
savo liniją Komunistų Interna
cionale su ta išlyga, kad paskui 
jis priims Kominterno nuos
prendį ir vykins jį gyveniman, 
kaip sąžiniškas, disciplinuotas 
bolševikas.

Iš savo pusės, mes entuzias
tiškai priėmėme Centralinio 
Komiteto pasiūlymą pavesti 
Komunistų Internacionalui mū
sų ginčų išsprendimą. Mes 
pilnai sutikome tenai ginti 
partijos liniją mūsų kovoje su | 
oportunistais. Iš sykio pasiūly
mą priėmė ir d. Pruseika ir pa
sižadėjo Komunistų Internacio
nalo nuosprendžiui 1 pilniausia 
pasiduoti. Bet paskui, pasitaręs 
su savo šalininkais Brooklyne 
ir Chicagoje, susigriebė ir pa
reiškė, kad Centralinio Kornite-- 
to pasiūlymas jam nepriimtinas. 
Tuomi d. Pruseika atvirai pa
reiškė savo nepasitikėjimą Ko
munistu Internacionalu. Tuomi 
jis sulaužė savo prižadą, duotą 
Komunistų Partijai.

Savo pareiškime C. K. sako, 
kad opozicija yra anti—komu
nistinė ir kad jos ideologija ir 
tendencijos yra smulkiaburžu
azinės. Pareiškime skaitome:

“Šis besikristalizuojantis de
šinysis sparnas yra išraiška 
smulkiaburžuazinių tendencij ų 
ir elementų, kuriuos lietuvių 
darbininkų judėjimas Jungtinė
se valstijose atsinešė iš praei
ties. Tūlus sugadintus darbinin
kų elementus ir smulkius biz
niems išgąsdino beaštrėjanti 
kova ir Fish Komiteto valdiškų 
puolimų grūmojimai. Juos pa- 
alsino klasių kovos našta, kurią 
ant jų uždėjo paaštrėjusi ka
pitalistų klasės priespauda. Jįe 
nori pabėgti nuoK kovos ir susi
taikyti su kapitalizmu. Tuo 
būdu jie organizuojasi ir kovo
ja prieš ^Komunistų Partiją ir 
iškelia obalsį paliuosavimo lie
tuvių laikraščių ‘Laisvės’ ir 
‘Vilnies’ iš po partijos kontro
lės.” m : \

Tai; tokią; yta. oportunistinė 
frakciją,;'kuri (iabąr nori už
duoti Istųiįgį' -lietuvių’ darbinin
kų judėjimo vienybei ir dięn- 
raščian>s /“Laisvė?’ ■ > |ir “pil
niai”. ' Joi 1 siekiai ir obalspi 
yra atvirau anti-komunistinįai. 
Jos vaįąi žodžiais; garsiai skel
bia ištikimumą Komunistų par
tijai, pet darbais/ veda kovą 
prieš partijos leninistinę liniją 
mūsų judėjime. Jie priesai- 
.kauja lojališkumą Komunistų 
Internacionalui, bet atvirai ro
do jam savo nepasitikėjimą. 
Jie puola Centro Biurą, bet 
bijo savo liniją ir pažiū
ras apginti pasauliniam re
voliucinio proletariato štabe. 

I

Savo Tikslus Slepia Nuo 
Darbininkų Masių

Po “Laisvės” šėrįnįnkų su
važiavimo mūsų darbininkiškos 
organįzacijos ir kfasiniąi są
moningų darbininkų susirinki
mai .pradėjo plačiai diskusuotą 
Komunistų Partijos koyą su 
oportunistais mūsų judėjime, rodo,

“be-

O dalykas tame, kad jie 
paslėpti nuo darbininkų 
tikruosius tikslus ir dar- 

__  Jie nenori, kad darbinin
kai žinotų, su kokiais tikslais 
buvo suorganizuota skloka.

Iš antros pusės, Centraiinis 
Komitetas ir jų lietuvių Centro 
Biuras .skatino ir skatina kla
siniai sąmoningus darbininkus 
kuoplačiausia susidomėti šia 
Komunistų Partijos kova prieš 
visokias . ; smulkia-buržuazines 
tendencijas ir prieš visokį opor
tunizmą mūsų judėjime.. Tik
tai tuo keliu eidami mes su
stiprinsime savo komunistines 
eiles ir apvalysime judėjimą 
nuo oportunizmo.

paduota 136 .balsų, ,o /prieš 67. 
Susilaikiusius nuo balsavimo 
Pruseika neleistinai skaito 
“priešpartijiniais.” Gi Centro 
Biuras mano, kad didelė didžiu
ma susilaikiusių ėjo su -Komu
nistų Partija.
Pruseikos Oportunistiniai 

Manevrai
Drg. Pruseika bando įkalbėti 

svietui, kad K. Partija yra vie
nas dalykas, o lietuvių Centro 
Biuras—kitas. Tai daroma su 
tikslu, kad apgauti partiją ir 
suvedžioti darbįninkus. Parti
jos Centraiinis Komitetas pui
kiai suprato šių* drg. PruseikOs 
oportunistinių manevrų tikslus • 
ir’.
d. Pruseika žino, kad Centro

Kaip Vyksta Kinų Revoliucija u
Visas pasaulis bu didžiausiu'! provihlcijų sovietų' tvarka, 
m rl n t i ii za 1 r i « •« 1     1 J X- so- 

susidomėjimu seka Kinų revo-'.vietų valdžia persimes toliau į 
liucijos eigą—buržuazija, impe^dtas provincijas, išsiplės 
rialistai su baime, proletariatas] 
su džiaugsmu ir viltim. Visj 
mato, kad revoliucinis milionP 
nių Kinų valstiečių 
dėjimas vis labiau 
plečias, apima vis 
naujus rajonus, vis 
naujas milžiniškos Kinų šalies 
sritis.

Kokios priežastys iššaukė, pa
gimdė revoliuciją Kinuose?

Dešimtys milionų Kinų darbo

masių ju- 
išsi vysto, 

naujus ir 
naujas ir

po
Pisą milžinišką Kinų šalį. Ta- 
■la ir pati sovietų tvarka 
nuošė taps tobulesnė, pakils 
aukštesnio revoliucinio laipsnio. 
Iš ’’ revoliuciniai demokratinės 
darbininkų klasės ir valstiečių 
diktatūros' organų Kinų sovie
tai taps proletariato diktatūros 
[ organais.

Šį pavasarį, kaip visam pa
saulyj, ypač Vakarų Europoj, 
taip ir Kinuose pakils ir susti
prės revoliucinio judėjimo ban-

Ki- 
ant

juos griežtai pasmerkė. Juk valstiečių sukilo prieš feodahz-
Pruseika žino, kad Centro mo ?varki>’ .pries baudžiavą, ga .....................

Biurą skiria partijos 'Central!- pr.!c(s .v^avimą dvarininkų, šis “gilių pnezaseių pagini-
‘ hfnviol-M IV irnvį r\| mi-lll Vii Lril Minac ml 11 c- r r r* 1i i

i vergavimą < 
militaristų ir vertelgų-lupikų Jdytas gilus, galingas ir ątjtak-' 
gaujai? Milioninės Kinų darbo pus liaudies judėjimas” pagim- 
valstiečių masės per revoliuciją Į dys Sovietų Kinus, kas turės 
liuo.suojasi nuo t eksploatatorių, lemiančios istorinės reikŠmėsA

62,3 nuoš. visos Kinų žemės visai pasaulinei proletarų revo- 
yra vidutinių ir stambiųjų žem
valdžių rankose, šitie visi žem
valdžiai tesudaro 16.2 nuoš. vi
sų Kinų ūkių. Tuo tarpu 
šią žemės dalį—37,7 nuoš. 
doja 83,8 nuoš. visų ūkių, 
šie smulkieji ūkiai pilnai 
klauso- nuo stambiųjų ir vidu-

Dl’g. Pruseikos Slidus ir susirinkime ir patiekė partijos tinių žemvaldžių— dvarininkų 
ir buožių. Darbo valstiečiai — 
biedniokai ir vidutiniai skaitosi 
tik dvarininkų ir buožių žemės 
nuomotojais. Už, nuomą (aren- 
dą) dvarininkai ir buožės iš 
biedniokų ir vidutinių išlupa 
lig 80 nuoš. visų metų derliaus. 
Kinų kaimo biednuomenę ir 
dkrbo valstietį žiauriai eksploa
tuoja ne tik dvarininkai ir buo
žės (smulkieji dvarininkai), bet 
ir militaristai—įvairūs genero
lai, kariuomenės dalių vadai, 
kurie renka iš darbo valstiečių 
mokesčius už dešimtis metų

nis Komitetas. Priėš jį Biuras 
ir atsako. Kiekvienas Centro 
Biuro žygis žinomas partijos 
komitetui. Visi Biuro protoko
lai priddodamib C. K. del per
žiūrėjimo ir užtvirtinimo.

Tam pačiam “L.” šėrininkų 
suvažiavime kiekvienas žygis 
buvo daromas su C. K. žinia 
ir po tiesiogine jo vadovybe.

; Komiteto atstovas d. Amteris 
dalyvavo komunistų ''frakcijos

liku- 
nau- 
Bet 
pri-

liucijai.
Kelių šimtų milionų revoliu

cinė masė, tai nebe lašas revo
liucinio pasaulio jūroj, o visa 
revoliucijos jūra.

Pavojingas KeliasPavojingas Kelias liniją. Jis taip pat dalyvavo 
( šėrininkų suvažiavime ir .svei-

Centro Biuras , mato būtiną ^mo jį partijos vardu.
.atsakyti į kai kuliuos i chįcagOje (WVą su baltaisiais 

užmetimus, daromus Pruseikos! 
straipsnyje, tilpusiam “Vilny
je” už vasario 23 d., kuris d. 
Pruseika pastate oportunistinės 
frakcijos priešakiu iv suteikė 
an ti-kom u mistinę platformą vi
sokio plauko oportunistiniams 
griovikams. Be to, savo laiške 
Centro Biurui, kovo 10 d., 
Pruseika kategoriškai pareiš
kia: “Nuo savo straipsnio 
neatsisakau.“ Vadinasi, jis 

i bėra pasiryžęs vesti kovą.
Iki šiol mes neatsakėme į 

straipsnį todėl, kad pildėme 
Centraliniame Komitete pada
rytą sutartį ginčų išrišimą pa
vesti Komunistų Internaciona
lui. •

Kaip turinys, taip ir dvasia 
d. Pruseikos straipsnio yra 
priešpartijinė ir 
tinė. Štai kodėl tokie elemen
tai kaip Butkus, Jokubonis ir 
Kuodis to straipsnio obąlsius ir 
argumentus vartoja savo atvi
roje kovoje prieš Komunistų 
Partiją, štai kodėl visokį anti-'* 
partijiniai smulkiaburžuaziniai 
elementai taip godžiai platina 
tą straipsnį, kaipo “svarbų do
kumentą” ir spiečiasi po drg. 
Pruseikos vadovybe.

Savo straipsnį Pruseika pra
dedą savęs-garbinimo manija. 
Jis sako: “Kaipo vienas iš tų, 
kuris nuo pat 1912 metų beveik 
visą laiką, dirbau prie ‘Laisvės’, 
po jos pastoge įkūriau Darbi
ninkų Literatūros Draugiją » ir 
visuomet dalyvavau bendrame 
mūsų judėjime, laikau savo 
priederme padaryti platesnį 
pareiškimą.”

Pruseika nemato Komunistų 
Partijos vadovybės.- Jis nema
to bei nepripažįsta pastangų

Iš Sunkiųjų Darby 
Kalėjimų

aš 
te-

šovinistais pradėjo tiesioginiai 
pati partija per savo distriktą. 
Centro Biuras ėmė tame klau
sime tiesioginį dalyvumą tiktai 
tuomet, kada tas klausimas jau 
buvo iškeltas. Ir tada C. B. 
veikė bendrai su Chicagos dis- 
triktu ir su Centraliniu komi
tetu. Tyrinėjimą vedė C. K. 
sudaryta komisija.

jDrg. Pruseika primeta Cent-
ro Biurui nedarymą skirtumo pirmyn, daro rekvizicijas, Be
tarpe biznierių ir biznierių. įsiog plėšia paskutinę mantą, 
Tai ne tiesa. C.B. nebandė ir 
nebando atstumti tuos smulkius 
biznierius, kurie remia revoliu
cinį darbininkų judėjimą. Bet 
jis kovojo ir kovoja su tais biz
nieriais ,kurie eina pyieš revo
liucinį judėjimą arba bando ųž- 

straipsnio' yra i;kart ant mūsų judėjimo ir or- 
• prieškomunis- .'ganizaęijų , smulkiai-buržūazipę

jo

ideologiją.;
ir tame, būk 
buržujais, kar- 

čiamninkais ir biznieriais” vi
sus, kurie ėjo su kokusu “L.” 
suvažiavime. Centro Biuras ir 
“Laisvė” tik nurodo, kad opo
zicijoj lošė svarbią rolę pasitu
rinti biznieriai, su svetima darb. 
revoliucin. judėjime idealogi- 

įja. Bet ta^p pat aiškiai pa
brėžė, kad opozicijoj buvo 
įtraukta visa eilė ir dorų, ge
rų, bet suklaidintų, darbinin
kų, kurių vieni jau pamatė, o 
kiti pamatys padarę klaidą ir 
vėl stovės su partija ir visu re
voliuciniu proletariatu.

Be daugelio kitų nepamatuo
tų priekaištų CB., d. Pruseika 
sako, kad CB. atstūmė nuo 
“Laisvės” (iš redakcinio dar
bo) d. V. Paukštį. Nieko pana
šaus. D. Paukštys “L.” aplei
do nesveikatos delėi ir jis tai 

Tuo pačiu

CB. skelbiąs

tūkstančių revoliucinių darbi- V^^71S’.
nin budavojime mūsų komunis- ir Komunistų

Jei 
ištikrųjų nori sužinoti, 
verstino darbo produktai plau
kia į šią šalį, lai patyrinėja 
šios šalies sunkiųjų 'darbų ka- 
Įėjimus', ypatingai Walfare Is
land, Harts Island ir Fikers 
Island. *

čia kaliniai dirba ilgiausias 
valandas už dyką po ginkluo
tos policijos nuolatine priežiū
ra. Jie atlieka ūkio darbus, tai
so kelius, dirba dirbtuvėse, kur 
gaminama lovos, drapanos, če- 
verykai, šuotos ir kiti daiktai. 
Dirbtuvės vis didinamos; nau
jos, moderniškos mašinos deda
mos; darbas dauginamas ir jo 
gaminimas • greitinamas. Čia 
darbo visad pilna..
• Tuo pačiu • sykiu mįlionai
“ant laisvės” esančių darbinin
kų negali gauti darbo ir mirš
ta badu. . '

Kiti kaliniai yra verčiami 
dirbti ant miestavu biednuome- 
nės kapinių, kur kas savaitę at
vežama po kelias dešimtis bied- 
niokų, užkaltų paprastuose bak- 
suose, kurie tankiausiai yra mi
rę nuo bado ar šalčio. Kali
niai turi iškasti duobes ir at
likti visas palaidojimo ceremo
nijas.

Kalinių prižiūrėtojai, kurio 
yra įsitaisę į šias vietas už ma
žesnius ar didesnius pasitarna- 
vimus valdžios šmugelninkams, 
su kaliniais apsieina labai žiau
riai : už mažiausį prasižengi
mą baudžia juos brutaliSkai ir 
ant kielJVieno žingsnio perse
kioja.

Kaliniai ne vien tik čia iš
naudojami fiziniai, toet labda
ringų draugijų ir pavienių žmo
nių supirktas ar suaukotas mai
stas, drapanos ir kiti daiktai < 
neduodama kaliniams veltui, 
bet pardavinėjama už pinigus.
* Viskas kalėjimų viršininkams 

leidžiama daryti liuosai ir nei 
prieš nieką jie neatsako.

A. Taraška.

Amerikos kapitalistai 
iš kur

atima paskutinį kąsnį. O pir
kliai, pinigų skolintojai, vertel- 
gos-lupikai lupa už paskolas lig 
360 nuošimčių per metus. Dva
rininkas, militaristas ii’ vertel
ga pirklys kartais esti tas pats 
asmuo, štai prieš kokias pa
siutusias dėles, prieš kokius ri- 
jūnus-smauglius sukilo Kinų 
darbo valstiečių masės. Impe
rialistai, norėdami daūgiau tur
to išplėšti iš Kinų darbo masių 
palaiko šią feodalinės vergijos, 
baudžiavos tvarką, palaiko Ki-i 
nu dvarininkus, militaristus, I 
buržuaziją, palaiko Kinuose 
kontr-r evoliuciją. Aišku, kad 
sukilusios Kinų darbo masės, 
kovodamos su visais eksploata
toriais, kovoja ir prieš imperia
listus.

Vykstanti dabar Kinuose re
voliucija yra buržuaziniai de
mokratine revoliucija. Svar
biausias šios dienos Kinų revo
liucijos uždavinys—išrišti agra
rinį klausimą—atimti žemę iš 
dvarininkų ir buožių, kurie yra 
smulkūs dvarininkai, 
rininkų šalininkai ir 
jai.

Kaip sekas Kinų 
jai vykdyti šis didis uždavinys?

Provincijose Chubei, Che- 
nan ir Cziansi, o dalinai ir pro-' 
vincijose Fuczian, Guandun, 
Guansi — Centralinėj Kinijoj 
—smarkiai įsigalėjo revoliuci
nis valstiečių judėjimas. Čia su
sidarė tvirta Kinų revoliucijos 
bazė. Čia išrištas agrarinis klau 
simas — žemė atimta iš dvari
ninkų ir buožių, čia jau įvesta 
ar įvedama sovietų valdžia, 
reiškianti revoliuciniai - demo-. 
kratinę darbiniiikų klasės ir i 
valstiečiu diktatūrą. L„. 
nė sovietų Kinija sudarė 
revoliucinę raudonąją ;
kuri sėkmingai! pliekia kontr-; 
revoliucinę čan- Kai šekb ir

tikri dva- 
palaikyto-

revoliuci-

Fartiją. Jis, be to, tatai pada
rė dar tuomet, kada veikė sena
sis CB., esant d .Siurbai sekre
torium, kuomet d. Bimba dar 
gyveno Clevelande.

šitas d. Pruseikos anti-parti- 
jinis straipsnis, jo fnesiskaity
mas su partijos Centraliniu Ko
mitetu, jo nepasitikėjimas Ko- 
mūiiistų Internacionalu, jo 
Oportunistinė anti-partijinė 
prakalba Brooklyno masiniam 
susirinkime, jo atsisakymas tai
syti padarytas klaidas, jo toli
mesnis tęsimas kovos prieš par
tijos ir pagalinus sukuopimas 
aplink save smulkia-bufžuaži- 
nių ir kitokių anti-komunisti- 
nių elementų ir net atvirų Ko- i 
munistų Partijos priešų, kaip b^azij^dr^'m^ i 

asmeniniais laiškais; draugų,Butkus Kuodis-visi tai paro- 
kurie patys buvo įtraukti į ko-|^°*. Pi’useika pasirinko

tinio judėjimo.
Drg. Pruseika puola “Lais

vės” šėrininkų suvažiavimą ir 
jame pravestą partijos liniją. 
O tikslas yra- tame, kad diskre
dituoti ir neigti Komunistų 
Partijos rolę ir vadovybę lietu
vių darbininkų judėjime4 Drg. 
Pruseika negali nežinoti, kad 
tas *jo žygis; yra priešpartijinis, 
neleistinas jokiam partijos na
riui. i

Pruseika sako, būk “Lais
vės” suvažiavimas buvęs netei
singai aprašytas. Tuomi jis 
bando užduot Smūgį dienraš
čiui sėdamas darbininkuose ne
pasitikėjimą juomi. Antra, 
pats nebuvęs suvažiavime, Pru
seika vaduojasi poros draugų 
asmeniniais laiškais;

kuša ir todėl, suprantama, bu
vo prietaringi partijos praves
tai linijai.

Didesniam diskreditavimui 
partijos, šėrininkų suvažiavimo 
ir .“Laisvės,” d. Pruseika skel
bia grynai neteisybe. . Jis sako, 
kad už komupįstų surąšą tebu- 
•yę paduotas. vienas trečdalife 
balsų, cįu trečclatiai bųv§ > hĮ1* 
sistatębprieš’. ,, Qr yękortiai pa- 

kad už' ’-partijos surašą

kelią, žalingą musų revoliuci
niam judėjimui. Visi tie jo 
žygiai, noroms nenoroms, pasi
tarnavo ir pasitarnatf|a mūsų 
priešams fašistams ir socialfa- 
šistams. To negali nematyti

(Tąsa 3 pusi)

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

BAYONNE, N. J.
Iš 'ALDLD. 212 Kuopos • 

Susirinkimo. .
Senai buvo toks skaitlingas 

_v0 i šios kuopos sdsirinkimaš, ka'ip 1 zl - » ** • -rr J 1 r i • 1 9 1

ReVoliuci- i 
savo i

aj! šis, 7-tą koVo. Mat, įvykęs “L.” 
Į šėrininkų suvažiavimąs šiuo 

, .... . , . . bedarbės laiku kiekviena darbi-kitu militaristų kariuomenę, ne- . , . , ' • • . - .. .Y mnką jųteresuoja. Reikia pa
žymėti, kaęi šis susirinkimas 
buvo gyvas ir .padaryta . gerų 
nutarimų, pav., nutarta. įsteig
ti lavinimosi mokyklėlė. Taipgi 
buvo pakelta klausimas apie * 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mą. Kuopa pageidauja, kad 
“Laisvė”, kaip kad iki šiol buvo 
po Komunistų Partijos vadovy
be, taip ir pasiliktų. • '

žiūrint to, kad kontr-revoliu- 
cijai eina į .talką visi imperia
listai. Kinų reevoliucija, muš
dama kontr-revoliucinę Kinų 

ir im
perialistus Europos , Amerikos 
ir Azijos (Japonijos)’ kapita- 
listus-gruobonis, plėšiančius ir 
smaugiančius Kinų šalį.

Sovietų valdžia Kinuose šian
dien apima jau apie 50 milio- 
nų žmonių. Reikia tik, kad re-’ Knygų siuntimo komisija ra- 
voliucinis miestų darbininkų i portavo, kad tuojau knygas 
judėjimas neatsiliktų nuo revo-1 persiųs į užsienį, t. 
liūcinio valstiečių judėjimo (dė 
ja, jis šiandien dar atsilieka). __
Tada revoliucija Kinuose galu- todėl nenlinėšiu. 1

•• tinai' sustiprės, -pasidarys ne
pergalimą • ir iš ‘ revoliuciniu

y. Kana
dos ai*ba Argentinos draugams. 

Kiti dalykai buvo vietihiai,

< ĄLDbD. W kp. 
•Ovg. At d.ąkaitia. .

m
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D.S.A. Kuopoms Conn.

Valstijoj

EASTOM, PA.
... ............

Melais Komunistų Partijai 
Kelio Nepastos

Del pavyzdžio, paimkim 
vieną jų bjaurų .melą. Jie
kia, būk partija nubankrutavu- 
si laikraščius ir jųjų namus. 
Bet dienraščiai “Uj Elore” ir 
“Freiheit” šiandien išeidinėja 
ir turi milžiniškos įtakos tų 
tautų darbininkuose, nepaisant 
visų keblumų ir nuostolių, ku
rių tiems laikraščiams pridarė 
senoji reakcinė spaustuvninkų 
unija, kuri buvo susitarus su 
valdžia komunistų dienraščius 

!užsmaugti. Jie sapalioja, būk 
Komunistų Partija nubankruta- 
vus visus savo namus, gi šian
dien partija turi įsigijus namą 

"ĮNew Yorke, l>uris pęnkius sy- 
Chicagos 

»! namas, ir tris sykius turi dau- 
, negu namas ant 

Union Square. Partijos organas 
“Daily Workeris”, nepaisant 
visų sunkumų, jau septyni mė
tai gyvuoja ir jau dasikasė iki 
40,000 skaitytojų.

Numaskuoti sklokos vadai K. 
Partijai paskelbė “bankrotą”, 

, bet šiandien ta partija, ' eidama 
, . . . Pe1’ dist-1 leninistine linija, apsivalius
i rikto organizatorių d. benjami-; nuo renega(H įr oportunistų, 

..............v... p.ia’ kaiP° social patriotą i, kad i vrtdovauja milžiniškoms Ame- 
’ būtų greitai atkreiptaŪau i-ll0nlei-> H10 būdu, jie (But-, rj|<os darbininkų kovoms, kaip 

kus ir jo salininkai) pastatė; bedarbių, taip dirbančiųjų. Ko- 
■ klausimą. kokią moralę teisę mmiistu Partija yra vienatinis 
'turi ta saujelė partijiečių (tai 
yra, komunistų—CB) nieehani 
škai kontroliuoti dešimti tūks 

■tančių organizuotų lietuvių dar- 
'bininkų?” Matote, jau tuomet!

. vinie veidmainingai bažijosi, I 
kad jie kovoja tik prieš Centro 

į Biurą, o ne prieš Komunistų 
;Partiją, girdamiesi ,būk jie net 
j priėmę rezoliuciją, kurioje visi 
■pasižada stoti į Komunistų Par-į 
itiją—tie žmonės (Butkus ir jo į 

atsisakyta kolegos), dabar atvirai pasisa-i 
mes nuro-'^0’ ^ad jau pereitą vasarą, 
atstovauja ^uoniet senas Centro Biuras te-' 
nnmttinic i betvarkė, kuomet Centro Biuro' 

;sekretorium dar buvo d. Siur

kad blikoę buvo nedaug, j išsinešė iŠ to /vakaro gerą 
ypač moterų tai’buvo mažai, i įspūdį, pageidaudami daugiau 
Prastai, jei jum ir savi reika- : panašių paskaitų ir diskusijų.

; lai neapeina. Atsilankiusieji i L. V. •Teatras

Vasario 21 d. įvyko teatra-j 
liškas perstatymas, vaidintai 
“Farmazonnai.” Rengė A. L. 
D. L. D. 13 kp. Perstatyme 
trukumų buvo nemažai, ta-' 
čiaus paėmus domėn tai,, kad' 
neturėta režisieriaus pamoko
se ir pačiame perstatyme, tai 
aktoriai atliko savo roles vidų-, 
tiniai. Pats veikalas darbiniu-' 
kams netinka, nieko ten nėra| 
pamokinančio. Iš techniškos I nnlnciTi '

Draugai ir draugės, 
L.D. ir L.D.S.A. kuopų 
jums žinoma, kad abudu apsk
ričiai savo metinėse konferen
cijose yra nutarę remti visais 
galimais, būdais naujai susior
ganizavusį Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą: tverti kuo
pas, l\ur dar jų. nėra, o kur 
jau susitvėrė, visiems stoti įp..... . .......... , — ------•
L.D.S. ir padėti L.D'.S. nariams Į P«s^„a6ra 
prirašyti naujus narius į L.D.S. 
Jūs tą, draugai, turite nepa
miršti, kad yra gyvas reikalas, 
nes gavimas ilgųjų narių į L.; 
D.S. yra svarbus dalykas. Jo-! 
kia organizacija negali gyvuo-Į 
ti be narių, o jų galima gauti,! 
nfes dar yfa didesnė didžiuma 
lietuvių darbininkų,' kurie ne
priklauso jokiose1 pašelpinėse! 
draugijose. Tiktai reikia vi-1

nariai
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Centro Biuro Apibudinimas t 
Sklokos ir Jos Tikrųjų
Tikslų Pilnai Išsipildė

Dar prieš “L.” šėrininkų su
važiavimą Centro Biuro pareis-1 
kime, kuris buvo 
talpinti dienraštyje, 
dūme, kad skloka 
sniulkia-buržuazinek 
tines tendencijas/mūsų judėji . . . v .. i-,—- *..... -> -r---- v

,me, kad josios tikslai yra an- Ha’ ąr8amzavosi pries partiją. į ^us didesnis, . negu, 
ti-komunistiniai, n u k r e i p t i, Atsakyčiam! į klausimą, kodėl,!........ . _
prieš Amerikos Komunistų Par-l. ’f J1. ^a,.a. opozici- gįau vietos,
tiją ir Komunistų Internačiona-lįa’ s!11^ didvyriai ne Centro 

’ l.t. Mes jau tuomet pabrėžė-,],llll U1’ )et PaitlJai verčia visą 
mė, kad sklokos vadai su But- į 'a 
kum priešakyje tiktai slepia sa-!( ar 
vo tikruosius tikslus, 
damiesi lojališkumu ___ __ .
tų Partijai ir sakydami, kad |tas’ 
jie 
Partijos 
lei. ” 
kūme, kad jeigu jie laimėtų, tai | 
“Laisvė” 
prieš Komunistų Partiją ir vi
są revoliucinį judėjimą.

Tas mūsų apibudinimas sklo
kos vadų tikslų buvo pilnai tei-1 
singas. šiandien, po pasirody-, 
ino “‘Laisvės’ šėrininkų šuva-; 
žiavimo didžiumos pareiškimo,'5, 
kjarį pasirašė Jokubonis, Kuo
dis ir Butkus, kiekvienas tą 
aiškiai mato. Dabar tie ele
mentai numetė maską ir pasi
rodė atvirais komunistinio ju
dėjimo priešais. Dabar jie jau 
nesako, kad jie organizavosi 
kovai tiktai prieš Centro Biu
rą arba prieš d. A. Bimbą. Da-1 Paskui eina tolimesnis begė- 
bar jie atvirai išeina ir pra-. diskas šmeižimas Komunistų 
keikia visą Komunistų Partiją, į Partijos, būk ji norėjusi kont- 
pildami ant jos tokias melų, i roliuoti per savo “ekspertus vi- 
šmeižtų ir provokacijų sutras, įsas ‘Laisvės’ įplaukas”, būk jilapgavingų obalsių, buvo sukir- 
kokių iki šiol netankiai tekda-1 norėjusi ant savęs užsirašyti I šinę prieš Komunistų Partiją, 
vo matyti net fašistinėj f? so- ‘“51 nuoš. ‘Laisvės’ Šerų,” būk susipras ir atmes tuos griovį-. 
cialfafiistinėj spaudoje. partijos komisija reikalavus! kus, mūsų judėjimo vienybės

šitas nelemtos sklokos vadų .'nuo ‘“Laisvės” darbininkų ko-' ardytojus, kurių tikslai dabar j 
atvirumas prieš partiją, mes kių tai “keistų informacijų pro- • visiems aiškūs. Darbininkai 1 pačią dieną, vakare, Stamford 
tikimės, atidarys akis dauge- į vokacijos tikslais”, būk partijos maršuos su Komunistų Partija Čonn. 
liui tų darbininkų, kurie buvo Centralinis Komitetas nutaręs ir su Komunistų Internacionalu, 
Suvedžioti. Mes norime, kad “palengva panaikinti visas sve- 
Pruseika i** g• , » . .... .
partijos nariai, kurie vadovau- ir visus 
ja oportunistinei frakcijai Centro”, 
prieš partiją, 
matytų, kokie 
palaiko.

Kas Per Vieni Tie Ele- Į 
mentai?

Butkus, Kuodis ir Jokubonis 
drįsta įžeisti “L.” šėrininkų su
važiavimą, sakydami, kad su
važiavimas juos įgaliojo šituos 
puolimus daryti ant Komunis
tų Partijos, kuomet milžiniška 
suvažiavimo didžiuma aiškiai 
ėjo su Komunistų Partija. Ma

tų žmonių ambicijos pra
yra

Par- 
dirb- 
nieko

tik viena scenerija per ■ 
tris aktus. Publikos buvo 
daugiausia. Pelno liko.

VISUS
i ne-

šitie

Jie sako, meluoja, būk 
pereitą vasarą partijos 

maskuo- ’viršūnės nusitarė išsijot laukan 
Komunis-I beveik visus lietuvius komunis- 

!‘ būk jau tuomet buvo “ap- 
p a s i d u o d a Komunistu :^ųsti Centro Komitetui \ isi 

"idealoginei kontrol ;lletuvlal komunistai 
Mes jau tuomet sa

Iš Susirinkimo 
' t 1 <<

Kovo 8 d. atsibuvo A. L. D. 
L. D. 13; k p. susirinkimas. 
Apart kitko buvo raportuota, 
kad A. L. D. L. D. VI Ąpskr. 
sutiko Čia duoti mHršr'u- 

. . . tą. Maršruto programa tokia:
siems bendrai pradėti dirbti Teatrališkas perstatymas, pra

kalbos, koncertas, monologai

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių. •
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

A. LUTV1NAO

Lu t w i n’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir. Svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir į pardavimui 
namų it žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. M ūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J., 
Tel. Trinity 3-1045

Jūsy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą |organkatyvį darbą, o mes ]<aĮbos, koncertas, 1 ‘
trumpu laiku galime pasivyti jr t. t.. Tas viskas įvyks kovo 
ir pralenkti fašistų kontro- 28 d., Y.M.H. 
liuojamą S.L.A., nes patys fa-11-------- -----
šistai pripažįsta, kad mums 
yra galimybė išauginti L.D.S. 
iki 50,000 narių. Bagočius, 

! kalbėdamas Waterbury, tą 
pripažino.

I Taigi, draugai, apskričių 
[Valdybų laikytame savo posė- 

i, nutarė ra
gint visas kolonijas prie darbo, 

kankina kalėjimuose, deportuo- ir apskričių valdybos dirbs su j skutin^is'(116000^(1 ’ Sasnmu 
jumis. Apskričių valdybos' skienė pranešė, kad del tūlų 
yra nutarusios, kad jų nariai' svarbių priežasčių negalės at- 
atsilankytų į visas kolonijas, į vykti. Tapo pasitenkinta vie
kui* tiktai bus pageidauta, ir tinio d. J. Bimbos prakalbėle 
padės jums suorganizuoti L.D. į1- J’* Abeko paskaita: “Dar

bininkės Moterys, Stokite Ko
munistų Partijon!” Paskaita, i 
reikia pasakyti, yra viena iš j 
geriausių. Ten plačiai išdės-į 
tomą moters-darbininkės rolė 
darbininkų judėjime ir reika
lingumas priklausyti Komunis
tų Partijai. Patartina kiek
vienai kolonijai parsitraukti 
minimą paskaitą. Užsibaigus 
paskaitai, iškilo diskusijos pa
skaitos paliestais klausimais 
k. t. šeimyna kapitalitinėje si
stemoje ir prie komunizmo; 
bedarbė, krizis ir jų priežas
tys ir t. t. Rimtai ir visapusi 
siška'i išdiskusavus tuos klau
simus, pas visus pasidarė iš
vada, kad tik komunistinėj sis
temoj darbo žmonės pilnai bus 
viskuom aprūpinti... Gaila,

revoliucinis Amerikos darbinin
ku klasės vadas. Valdžia ir bo-',lv-/ įL rį voLnrml * , , Uyjv, U.. VdbelllOsai komunistus terorizuoja,

... , • , . .. Ja, linčiuoja, plaka ir žudo;val-
jie planaxo, kaip išpiešti iš PO:(j^ja planuoja išimtinus istaty- 
komunistų Partijos vadovybės ]mus jcS Komunistu partija; 
ne tik dienraščius Laisve iri
“Vilnį”, bet taip pat visas mū
sų revoliucines organizacijas, 
tai yra, visą “dešimtį tūkstan
čių organizuotų lietuvių darbi
ninku.”

ant Komunistų Partijos ugnim 
spjaudo fašistai ir social fašis
tai ii’ kitokį parazitai. Kaip 
tik šiuo laiku prieš Komunistų 
Partiją pakėlė ranką visokio 
plauko oportunistiniai griovi
kai ir renegatai.

Bet klasiniai sąmoningi lietu
viai darbininkai, net ir tie, ku
riuos Butkus ir kiti, pagelba

. A. Svetainėje, 
j kampas Ferry ir Walnut Sts. 
Tai bus puikus parengimas vi
sais atžvilgiais.

i Paminėjimas Kovo 8-os Dienos

Tą pačią dieną, kovo 8-tą, 
j vakare, L.D.S.A. 14 kp. turėjo 
' paminėjimą Tarptautinės Dar- 
i bininkių Moterų Dienos.#? Bu
vo garsinta, kad kalbės d. Sas
nauskienė iš Brooklyn, bet pa-

S. kuopas.
Draugas Siurba, “Laisvės” 

redaktorius iš Brook lyno, N. 
Y., kalbės sekamose kolonijo
se: 10 d. balandžio, vakare, 
New Haven, Conn.; 11 d. ba
landžio Union City, Conn., va
kare. Taipgi tą patį vakarą, 
apie 11-tą valandą, turės kal
bėti Waterbury, Conn., vaka
rienės, kurią rengia Komunistų 
Partija. 12 d. balandžio An- 
so^iijoj, Conn., po pietų. Tą

T * ' •)>.».

( Draugai minėtų kolonijų, 
prieš visus, kurie trukdo darbi- pasistengkite surengti prakal- 

ir kiti chicagiškiai'timkalbių darbininkų įstaigas ninku klasės kovai prieš išnau- bas ir gerai išgarsinkite, kad 
laikraščius leisti iš dotojus. J .
idant “svetimkalbių | Draugės ir draugai, glauski-Į .19 d. 

nors dabar pa-' darbininkų aukos tektų “Daily tės ix> karinga Amerikos Ko- Conn.
elementai juos Workeriui”’, būk buvę sudaryti munistų Partijos ir Komunistų i D.S.

įplanai “Laisvę” iškelti antį Internacionalo vadovybe. Sto- Skričio
- — — į Union Square,” idant ją “1 

siog nubankrūtavus,” "Būk-par-. kartu su 
tija reikalavus net “pusvienuo- buciniais 
likto tūkstančio dolerių” pasko- su 
lomis ir aukomis, būk ji nore- j 
jus “Laisvei” užkarti “ispanų ’ 
ir italų laikraščių išleidimą”, 
kas vėl būtų “lėšavę dešimts 
tūkstančių dolerių” ir tt. štai 
dar daugiau fašistinių purvų, 
metamų ant partijos: būk par
tija suėduš rusų “Novy Mir”, 
vengrų “Uj Elore,” žydų “Frei
heit”, o ypatingai jų įstaigas, 
būk partija nupirkus ir suban
krutavus 
New Yorke 
teturinti tik 
Pagalinus tie mūsų nelaimingi 
“didvyriai’’ sušunka: ‘'Vienu 
žodžiu,, kur tik. pažvelgsi — 
visur bohkrutas ir bankroto#”.

Taip, bankrotas, bet tai jau 
ne Komunistų Partijos, ale ne
laimingų sklokos vadų, kurie 
taip sušilę dabar talkinin.kau-' 
ja fašistams ir social-fašistam.

Ir būtent delei šitų “priežas- ■ 
čių”, delei partijos “bankrūto”,1 
jie “suėjo pasitarti”, tai yra, 

į suorganizavo siroką, o ne vien 
I prieš Centro Biurą ir jojo pa-

būtų geros pasekmės.
kovo, New Haven, 

bus diskusijos apie L. 
Bus viso A.L.D.L.D. Ap- 

valdyba. Visi New
tie- kime j kovą prieš kapitalizmą1 Haven draugai prašomi pribūt

visais

visais Amerikos revo-.^ą vakarą į diskusijas.
•tu I Apskričio org.

j Strižauskas.
darbininkais, ,kar 

pasaulio kovotojais.
Centro Biuras,

AJVKP. Liet. Frakcijos.

Tapo pasitenkinta vie-

KADA JUS VARGINA 
KONSTIPACI JA

Konstipacija leidžia susirinkti nuodingoms 
atmatoms. Šie nuodai būna išneAiojami po 
visų kūnų ir yra priežastis beveik visų ligų 
ir silpnumb. abclno sumenkėjimo. Nugu-Tone 
iAvalo kūną ir kraują nuo Ilgas gimdančių 
medžiagų, sustiprina inkstus ir pūslę ir nu
gali konstipaciją. Kada šie nuodai lieka pa
šalinti iš sistemos, pilvas ir kiti organai 
įgauna naują spėką ir nervui ii’ muskulai 
pasidaro stipresni.

Nuga-Tone suteikia jums gerą apetitą, 
'maistas daug lengviau suvirškinamas, tnie- 

i gus yra poiisingas ir atgaivinantis, svarumas 
ia pas suliesusius, suvargusius žmones 

I ir abelna sveikata žymiai pagerėja. Jūs gali-

WORCESTER, MASS. ._ _
WILKES-BARRE, PA. IFa-istį ,TIau“a Tai8*”a” ,«... >i uMiuv * <>« jvusią S.L.A. Kuopos Valdybą padidč.i

■ ■ | ir abe!’
Knvn rtd Snrifną itpilrn fm* 1 te fzauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra par-A.OVO Ii) U. Senid.b |LC1KC It-.l ; davinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų

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

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

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

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
396 Broadway, Brooklyn, N. tY.-

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

ŠIOJE VIETOJE

JUOZAS MICKŲ N AS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau.’ 
Siunčiu ir į kitus miestus. Kairia 40c už setą. Brooklyne pats pri
de Reikalaujant, galiu pribūti į iūsų namus ir pąrodyti visa 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari 'fahgai. Su pareikAl«Vln»16 
prLiųskite ir pinigus. ' ■ ■ .

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

Mano nauju išradimu užrakintą atdarą langą
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vejas 
ncbaiadoja, kad ir di
džiausioje audroje.

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

Window Lock 
ir kad niekas per jį 
nai, ir eik< kur nori;

Man garbingai, 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 Jangą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, k«ul niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris fabai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, Jcad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 

-pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų iūsu narnai, nrie iūsn langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šrjubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
iūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. ' 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

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

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

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

Telephone, Mitchell 2-2554

5 d. kovo buvo Aido Choro .. , __
susirinkimas. Išduota rapor- smo ^ikalavimą M. Staliulio- 
tas už 1930 metus. Iš rapor-'1111?1’ ^* JS* ^alaviejui, E. J. Sie
to paaiškėjo, kad buvo laikyta gah ^’K* Kaiazmjai,
10 susirinkimų, choras dalyva-' Yai^a1’ J^* Jusiui, I. Šupiemm 
vo 9 parengimuose su daino-,11. • Jelskiui. Sulig reikala- 
mis be atlyginimo, turėjo 7 sa- j v,m°’Jie tari s^t] teisman ko
vo parengimėlius, kurie davė vo Suifo < paviete, Bos- 
pelno apie $440; išlaidų turėjo
apie $375. IšaukojZ darbinių-! ldomu>. k.ot ? t,e, zmone® 
kų reikalams: T.6.A.—$25- trauk‘aml ’s. Worcesteno net 
80; "D. Worker”—$5; Meno.! Bostoną teisman Mat; jie 
Sąjungos suvažiavimo pasvei- ^url advokatą, jisai
kinimui—$5. Viso išaukota Praklšo .W?vrces ta) dabar 
$35 gq jau nori išbandyti savo mies-

Prish-ašė 2 nauji nariai;1 , Kitas Bagočiaus tikslas:
vienas buvęs choristas Lenių-: P3'13^’. ,darbnnnkan.ls dau? 

' kas ir Kazlauskas. į ”!au, !slaldP’ nes.!Isai zlno> kad
■ Nutarta su šenadoriečiais' krt®k,V-Pnprovojimų negaus, 
apsimainyti veikalais. Mes! ?lsal nieko negavo nei per
pus juos sulosime “Pepitą,” 15 T“" savo kvr»,eJ‘"’° 'Prov°J . 

Id. bai., o jie pas mus suloš dar prieš Seimą. S.L.A nariai 
“Nebaigta Kova” 30 d. bal.’ture^. P"es ..tal Protestuoti, 

'Taipgi Aido Choras 25 d. bai. nes tai edtvojimas orgamzaci-

tyt 
įlenkė jų protą. Butkus 
prašalintas iš Komunistų 
tijos. Jisai metų metus 
damas “L.” spaustuvėj 
neveikė mūsų revoliuciniam ju
dėjime.

Kuodis kelius metus dirba 
komunistų “Laisvės” spaustu
vėj, bet nepriklausė prie Ko
munistų Partijos ir per visą 
laiką nedirbo jokio darbo mū
sų revoliuciniam judėjime. Be 
to, nesenai abudu Butkus ir 
Kuodis trenkė spaustuvės dar
bą be jokio pranešimo išanks- 
to, su tikslu sutrukdyti dien
raščio išleidimą. Vadinasi, pa
bartojo sabotažą prieš “Lais
vę” ir padarė nemažai nuosto
liu . |t______________

Jokubonis yra dešinė ranka Įstatytą sekretorių, kaip kad jie i
renegato Jankausko, ir nesenai [veidmAningai skelbė šėrininkų I s*uTosK.'.^pita”‘Š7r7ntone.’ Nu- turto.

I suvažiavime ir kaip kad dabar ‘ ------
U.tebeskelbia d Prūseika (jis tą 26 ’d. 'bai

įtvirtino konferenciioi Centra- ..

stake, nanrašykil j; užsakyti jų del jūs iŠ 
savo džinberio.

namą Chicagoje, 
ir t.t., o dabar 

“warehouzę” ir tt.

Hell Phone. Poplar 7545

I A. F. STANKUS
G RABOR1US-UNDERTAKER

14l>»>»unriuojH ir laidoja numirusiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainą.......

vienam dideliam būryj darbi-'suvažiavime ir kaip kad dabar 
ninku šaukė: “Visa Komunistų J - -- - -
Partija susideda iš judošių. .tvirtino konferencijoj CentTa- 
Tai tokie žmonės bandė, suve- Iiniarn Komitete).
džioję dalį darbininkų, užgrieb
ti “Laisvę” šėrininkų suvažia
vime. Tokie žmonės (Butkus 
ir Jokubonis) bandė įsiskverb-

, ti į “Laisvės” direktorius. Tai
> šitie žmonės dabar nori, kad 

lietuviai darbininkai pasirinktų 
eiti su jais, o ne su Komunistų 
Partija ir Komunistų Interna
cionalu.
Bjaurus šmeižimas Komu- Savo laiku paaaaiai

Būtų eikvojimas laiko ir vie
tos atsakinėti j tuos visus pur
vus ir šmeižtus tų “didvyrių,” 
paleistus prieš Komunistų Par
tiją. Juk mes ne sykį ir ne du 
beveik žodis žodin esame skai
tę panašius šmeižtus prieš mū
sų partiją ir prieš visą komu- 

inistinį judėjimą tąšistų “Vie
nybėj ” arba social-fašistų “Nau

dergė komunistus Zabu
lionis, židžiunas ir Mickevi
čius. Taip1 šiandien dergia mus

nisty Partijos
Tie žmonės, kurie prieš šėri

ninku suvažiavimą ir suvažia- renegatas Jankauskas.
t

tarė dainuoti 20 d. kovo T.D. .. Trumpu ateitis parodys kas 
į iseis is sios fašistų atakos

Naujosios Mainierių Unijos Prieš darbininkus ■ 
koncerte, kuris įvyks Luzerne,! ' emy oja8‘
Pa. :

Parengimų komisija prane-- 
šė, kad 21 d. kovo yra ren-į 
giama vakarienė su koncertine j 
programa 
Franklin
Park Ave. Įžanga tik 50 cen-. 
tų visiems; vaikams 25 centai.

Kaip matome iš nutarimų, 
tai mes turime daug darbo at
likti, o tas reikalauja, kad vi
si būtume pamokose. Tuomet 
galėsime gerai pasirodyti She- 
nandoahryje ir Scrantone.

Korespondentas.

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

ir šokiais. Bus1
Hose House, Lee'

du šimtmečiu¥? TJ Ą O Gold Medal Haarlem 
VJ H/ IV u gyduolė Inkstų, Kepe-

Virš
Oil buvo pripažinta
nu ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 
^ąNDIMPRoi^ roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.

tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 
L 75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu

tėse “Gold Medai” vardo ir kitų neimk?



PARYŽIAUS KOMUNA

WU&BMM, PA.
tarpe

s Ketvirtas

Ko- 
darbi-

pasaulid sąmoningi darbinin
kai eina prie visapasauliriės 
dirbančiųjų komunos!

' D. 'M. šolomskas.

m

Trečiadienis, ^ovo 18,

tidengė kanuolių ugnį. Komu- 
narai didvyriškai kovojo, gynė
si ir kartais pereidavo į kontr- 

į puolimus. Bet pačioje komuno
je buvo svyruojančių elemen-

impe- tų, nebuvo partijos, kuri suvie- 
karas nevyko inytų visas dirbančiųjų spėkas. 

Vokiečiai sumušė Darbininkų klasė neturėjo savo

k 
i

UI

•t

•I

•i

5

Kovo 18 d. sukanka 60 metų 
nuo įsikūrimo Paryžiaus 
munos, arba nuo pirmos 
ninku valdžios įsikūrimo.

1870 m. užsiliepsnojo
Francijos ir Vokietijos 
rialistų karas;
francūzams. ______ _____ _________ v ____ ____________
jų vieną po kitai armiją, o prię| tokios partijos, kaip kad Rusi-

Pasekrtiingas “Laisvės” skaity
tojų Susirinkimas.

Kovo 9 d. įvyko ‘“Laisvės” 
skaitytojų susirinkimas. Drg.

o. . ... x. -. L ;Abekas davė raportą apie da-Sienamo sunaikino pačias svar-.jos darbininkija 1917 metais !bartinį kapitaliz^0 k!rizf ir ra. 
blausias franeuzų spėkas ir pa-.turėjo Komunistų Partiją, kuri dikalėjimą darbininkų. Jis aiš- 
ėmė į nelaisvę patį impęrato-1 sujungė ir vadovavo darbinin- 
rių Napoleoną III. Po to vokie-:kijos jėgas.
čiai įžęngė į Franciją, ėmė mie-Į 
stą po miestui ir apgulė Pa
ryžių. • , . .

Francijoj kilo revoliucija.
Nuversta monarchistinė valdžia 

' ir paskelbta respublika. Bet 
naujoji valdžia pateko į darbi-> 
ninku neprietelių rankas. Nau
ji valdininkai pradėjo persekio-i 
ti revoliucinius elefnentus iš 

.. darbininkų ir smulkiosios bur- 
~ žuazijos tarpo, pulti liaudies 

gvardiją, kuri stovėjo už darbi
ninkiją. Tautos gvardijos Pa
ryžiuje buvo iki 100,000. Pa
ryžius revoliucijoš centras. Jis 
į seimą buvo pasiuntęs revoliu-; 
cinius atstovus. čia buvo ir 
Darbininkų Tarptautinės cen
tro vadai. Buržuazinis seimas 
nutarė perekelti iš Paryžiaus 
sostinę į Versaliu, kąd ten ra
miau rengtis prie užsmaugimo 
visų revoliucijos laisvių ir nu
ginkluoti tautos gvardiją.

Kovo 15 d. į Paryžių pribu
vo apie 25,000 valdiškos kariuo
menės" i r naktį iš 17 ant 18 "ko
vo puolėsi užgriebti ginklus ir 
nuginkluoti tautos gvardiją... 
Pirmiausiai tą pastebėjo mo
terys darbininkės. Kilo neramu
mas. Gvardiečiai pradėjo rink
tis, bubnai tratėjo. Įvyko tar
pe valdžios kariuomenės ir 
tautos gvardiečių ir darbinin
kų iš kitos pusės susikirtimų. 
Bet kadangi valdžios karuome- 
nė nepilnai buvo ištikima, jos 
kaip kurie pulkai pradėjo jug- 
tis su gvardija. Reakcinė val
džia pasidarė bejėgė. Krauge- 
ris Tjeras ir, generolas Vinua, 
kad- išgelbėjus nors likučius 
savo armijas, su ja pabėgo į 
Versaliu (apie 19 verstų nuo 
Paryžiaus), kjur buvo daugiau 
reakcinių spėkų ir stovėjo vo- mums tarnauti 
klėčių armija.

Paryžiuje galia pereina į tad

kiai ir nuosekliai dėstė dabar- Į 
įtinius ’įvykius klasių kovoj 

Versalicčiai, 'kaip pasiutę šu-1 kodėl darbininkai turi stoti
nys, skersdami ir žudydami be- Komunistų Partiją ir veikti jo-
laisvius, 21 d.’ gegužės įsigau- Je*
na į Paryžįų. Komunarai ne- j Diskusijose ; dalyvavo dalis 
pajėgia; suorganizuoti ( organi- draugų, jos buvo įvairios. Apie 
zuotą apsigynilną. Išauga šim- visas diskusijas neteks ištisai; 
tai barikadų, 'ant jų didvyris- žymėti) tik nekuriuos dalykus 
kai kaujasi;: darbininkai, gvar- pažymėsiu. Kadangi yra labai 
diečiai, moteryš ir net vaikai, Plačia^ paleista girdėsiai, kad 
gindami savo laisvę. Bet buržū-' laisvės 5 seni darbininkai 

įazijos kariuomenė su pagalba ' ir
vokiečių ima vieną po kito ba
rikadas ir žudo jų gynėjus.
Stato komunarus prie sienų ir 
šaudo tūkstančiais! Paryžius 
dega. Gaisro ugnis apšviečia 
krauju aplaistytas ir lavonais 
nuklotas gatves. Lavonų ; kal
nai. Versaliečių kanuolių i ra
tai aplipę komunarų smegeni
mis ir sukrekėjusių krauju. 
Kaip pasiutę žvėrys, buržujai 
drasko savo aukas ir tyčiojasi! 
Grūda degančius cigaretus į 
mirštančių komunarų žaizdas. 
Poniutės lietsargiais varsto į 
jų žaizdas. Nuo 21 d. iki 29 d. 
gegužės skerdžia komunarus, 
norėdami įbauginti darbininki
ją, kad daugiau nekiltų prieš 
išnaudotojus. Kovotojai, vadai: 
Varlen, Flurancas, Diuval, De- 
lekluze, Domrovskis ir kiti vie
nas po kito žūva. Komuna mir
šta. Buržuazija triumfuoja savo 
pasiutusia pergale, areštuoja 
tūkstančius komunarų, žudo 
juos ir grūda į kalėjimus. Pa
ryžius neteko apie 100,000 gy
ventojų, pusė jų krito aukomis 
už laisvę.

Paryžiaus Komuna buvo pir
mas įvykis, kada proletariatas kojomis”. Mat, Vilkelis nori sa- 
buvo paėmęs į savo rankas ga- ve pasistatyti: “žiūrėkite, koks 
lią. Pirmą kartą parodyta, aš esu didelis vyras! Aš buvau 
kad negali buržuazinė valstybė Komunistų Partijoje, aš žinau, 
„uuuo kad ''ją reikia kas joje dedasi. Ten viskas yra
sudaužyti ir pakeisti darbinin-1 ardoma, verčiama augštyn ko- 

__ e x_________ t ;kų valstybe. Komunarai padarė jomis, negeri vadai”.
tos gvardijos Centro Komite- j klaidų: jų klaida buvo, kada jie i .
to rankas. Džiaugiasi minios,; leido buržuazijai pabėgti į Ver- kuomet reikia daugiau 
tam rybų nėra. Visur plėvė-! salių ir ten- susiorganizuoti. Jie 
suoja raudonos vėliavos.t Prie-įdarė klaidą, kad nesikreipė iš 
šas nugalėtas, darbininkijil lai-1 pat pradžios 
mėjo. darbininkų. Jie padarė klaidą,.

Centro Komiteetas paskelbia prileisdami prie rinkimų ir iš
rinkimus. Rinkimai naudotojus. Jie negana energin- 

d. kovo. Dalyvauja j gai veikė vidujinių reikalų 
nekonfiskavo Pary- 

Rinkimuose padaryta į žiaus banko, kuriame buvo pa- i i • i • • v i j _ _ _ _ — 1 2’  .»f 1 _

.. Komunos
įvyko 30

t 287,000 balsuotojų, išrenka Ko-j tvarkyme.
muną. 7 *
klaida, kad leista ir išnaudoto- Į Rankamai pinigų del jų reika- 
jams balsuoti.

Komuna iš savo tarpo sudaro 
9 komišariatusi Eina viskas 
tvarkiai, nyksuu piktadarystės?. 
Darbininkų būvis gerinamas, 
algos pakeliamos, valandos 
trumpinamos. Valdžioje yra 
daugiausiai paprasti darbinin-

\ kai, arba žemesni tarnautojai.
'Atidengiama religijos skleidėjų 
bjaurūs darbai: klėtkos, kur 
kahki'namOs męterys, kankini
mo ir žudymo įrankiai. Mokini
mas ^pradedamas vesti teisin
guoju keliu. Gerinamos darbo 
sąlygos, konfiskuota stambes
nės ir neveikiančiosios įmonės, 

f namai,'suteikta juose vieta dar
bininkams ir jų šeimynoms.

u žojdžju,, nauja darbininkų val
džia. Senoji pravyta, o nauja 
užima jos vietą,-ir taip reika
lus pradeda vesti, kaip darbi
ninkų Veikalai reikalauja.

Bet viešpataujanti klasė, pa- 
bėgusi į Versaliu, ten mobili- 
zuoja savo spėkas, smaugia ki- 

' tuose miestuose mažesnius su- 
• kilimus, drūtina armiją. Vo

kietija, tas “priešas”, grąžina 
francūzus belaisvius buržuazi
jai. Jau susidaro iki 130,000 re-

• akcinės armijos. Kasdiena da
romi puolimai
sargybinių, juos žudo. Buržua
zijos spauda rėkia, kad visus 
komunarus reikia išskersti! 
Kratigeris Tjeras savo cirkulia-

-- re 1 d. balandžio oficialiai pra- 
dėjo karą prieš Komuną ir a-

ant Komunos

Alley. Prasidės 7-tą vai. vakare. 
Visi vietos ir apielinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti. Po vakarienei 
bus šokiai prie geros muzikos. Įžan
gos tikietai nebrangūs, tik 25c. Ti- 
kietus galit gauti pas komisijos na
rius: d. Valinčių ir Diškauskienę.

Rengėjai.
(65-66)

WILKES-BARRE,"“PA.
Aido Choro Vakarienė if Balius
Turime už garbę pranešti, kad Ai

do Choras rengia pasilinksminimo va
karėlį. Tai bus obuolinių pyragaičių 
vakarienėj koncertas ir šokiai. Cho- Į 
ras dainuos naujas dairias. Mūši) ko- ' 
Jonijoj lietuvių organizacijos gavėnios 
laiku nedrįsdavo rengti vieštj pasi
linksminimų, bet dabar tas senas 
įprotis sulaužytas ir pradėta rengti 

r” j gavėnios laiku pasilinksminimo pa
ir rengimai. Aido Choras, galima sa-

• I kyti, pirmutinis pradėjo laužyti tą 
religinį įprotį,, ir dabar .kviečia visus 
atsilankyti. Tas parengimas bus šeš
tadienį,' 21 kovo, Franklin Hosė 
House, Lee Park Ave. Pradžia 7:30 
vai. vakare. • Įžanga tik 50c.

, . Rengėjai. •
' ’ ‘ ’ (65-66)

; “Laisvės
'likosi prašalinti ir į jų yiętą 
paimti kitataučiai, kuriems mo
kama net po penkias dešimtis 
dolerių Į savaitę, tai d. Abekas 
nurodė, kad tai yra melai, sklei
džiami, kad algos nėra moka
mos didesnės, kaip kad ir se
niems darbininkams. Ir kad 
ne “Laisvė” pašalino darbinin
kus, bet kad skloninikai 
skelbė sabotažą, pasitraukė 
jįarbo ant sykio. Dabar turi 
ti .aišku, kas nori “Laisvę” 
dyti, griauti.

Kalbant apie būdavo j imą, 
ginimą K.P., vieni aiškina vie
nokius trūkumus, kiti kitokius. 
Bet Vilkelis, tai kaip Vilkelis 
ir nukalbėjo. Jis gana karštai 
šaukė, kad Komunistų Partija 
viską augštyn kojomis verčia. 
Tik tokie save vadinanti susi
pratusiais, kaip Vilkelis, pabė
go iš Komunistų Partijos, nu
sigandę revoliucinio judėjimo, 
nusigandę darbininkų kairėji- 
mo,tai ir rėkia prieš K. P. Jie 
bijo dalinti lapelių prie dirbtu
vės, nes gal tekt būt suareštuo
tu ir gali policisto paika užlip
ti ant kupros. Todėl tie, save 
vadinanti dideliais revoliucio
nieriais, dabar šūkauja, kad K. 
P. viskas “verčiama augštyn

pa- 
iš 

bū- 
ar-

au-1

Taip rė
kia Vilkelis. O jis, tai geras, 

dirbti 
revoliucinį darbą, dalyvauti ko
vose prieš algų kapojimą, va- 

• 1-4. • x dovauti beduonių demonstraci-pne kitų miestų |jo . yi]k b f
kad drąsuolis!

Po diskusijų likosi priimta 
rezoliucija 10 balais prieš Ji. 
Vilkelis balsavo prieš. Keletais 
susilaikė.

DETROIT, MICH. '
A.L.D.L.D. 52-ji'os kuopos. susirinki

mas bus šešiadiem, 21 kovo, Drau
gijų svetainėj, 4637 W. Vernor High
way, 7:30 vaL vakare. Visi nariai 
ateikit laiku, turime svarbių reikalų 
aptarti. Delegatai išduos raportą, iš 
A.L.D.L.D. 10 Apskričio konferenci- 

' jos. Pasistengkit ir mokesčius užsi
mokėti. ,

Sekr. N. Astrauskiene. I 
(65-66)

WILKES-BARRE,~PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo miesto komitetas rengia apvaikš- 
eiojimą paminėjimui Paryžiaus Ko
munos. penktadienį, 20 kovo, Work
men’s Circle Hall, 69 S. Hancock 
St. Pradžia 8-tą vai. vakare. Bus 
gera programa, dainuos Aido Choras, 
bus klasiškų šokių ir geri kalbėto
jai lietuvių ir anglų kalba. Visi lie
tuviai darbininkai, dalyvaukit.

Komitetas.
(65-66)

PHEwELPHIArPA.
Svarbios Prakalbos Apie Sveikatą 

Rengia Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoje 11-ta Kuopa. įvyks 
nedėlioję, kovo (March) 29 dieną, 
1931, Lietuvių Tautiškoje Salėje, 928 
E. Moyainensing Avenue; pradžia 
2-rą vai. dieną. Kalbės Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Tai tas garsusis gydy
tojas iš Newark, N.J., kuyis darbi
ninkiškoje spaudoje duoda lietuvių vi
suomenei naudingų raštų ajjie sveika
tą. Dr. J. J. Kaškiaučius ijau senai 
yra pageidaujamas kalbėti Philadel- 
phijoje, ant laimes jau sulaukėme 
progos jį išgirsti. šiais bedarbės 
laikais labai yra svarbu įgyti žino
jimą apie palaikymą sveikatos. Nes 
privačiai eiti pas gydytojus daugelis 
darbininkų jau neturi pinigų, šiose 
prakalbose veltui gausite labai nau
dingų patarimų. Tat atsilankykite 
patys ir kvieskite kitus ateiti. Bus 
graži muzikais programa. Dainuos 
Lyros Choras,. Rusų Choras ir drau
gė Vaidžiutienė su Ę. Siručiu duos 
duetų. Įžanga veltui. Maloniai kvie
čiame atsilankyti.

Liet. Darb. Susivienijimo Amer. 
U-ta Kuopa.

(65-66)

VISŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu, kad aš savo studi

ją perkėliau nuo 15 W. Oak St. ant 
402 W. Centre St. Visi ‘mano drau
gai ir klijentai, įsitėmykite naują 
adre:’4 ir, reikalui esant, atsilanky
kite. —J. D. TAUNIS, 402 W. Centre 
St., Shenandoah, Pa.

Dalyvis.

lų. Jie neturėjo organizuoto gy
nimosi plano, kada juos, puolė 
versaliečiai, ir neplaningai ve
dė savo kdiitr-atakas. Bet to 
viso priežastimi daugiausiai bu
vo tas, kad jie neturėjo politi
nio vado, Komunistu Partijos, 
kuri sujungtų visas jėgas ko
vai.

Paržiaus Komuna suteikė 
daug painokų darbininkų kia-j 
sei. Rusijoje proletarinėj revo
liucija ir įsikūrusi Sovietų vai- svetainėj, 
džia pasinaudojo tomis pamoko- Programą .

.-. ... .v .. , . . . i seserys Pauliukoriiflteš ir V. Putvmsmis ir galėjo išvengti tų klai-j1 - < •..............
dų. Sovietų valdžia, tai yra pa- per 5 n?et?s- 
tobulinta darbininkų valdžia, 
kurios pirmas pavyzdys buvo 
Paryžiaus Komuna.

Viešpataujanti klasė 
žiaurumu ir pasiutusiu įdūkimu 
1871 metais užsmaugė Pary
žiaus darbininkų valdžią. Bet 
dabar jau keturiolikti metai, 
kaip gyvuoja SSSR ant vienos 
šeštos dalies žemės paviršiaus. 
Ir Paryžiaus ir visos Francijos 
ir kitų kraštų darbininkai jun
giasi po Komunistų Interna
cionalo kovos vėliava, spiečiasi 
apie Kominterno sekcijas .— 
Komunistų Partijas, kovoja'ir 
eina prie Sunaikinimo kafcitalh 
stinio išnaudojimo pasaulio ir 
prie įsteigimo komunistinės 
tvarkos!

Paryžiaus 
niekados. Jos 
yra tęsiamas

Skaitykit ir Platinki t 
“LAISVĘ”

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

tt

savo

MONTELLO, MASS.
L.D.R. Choras rengia gražų kon

certą sėkmadienį, 22 kovo, L.T. N.
Pradžia ’7-tą vai. vakare, 
išpildys vietinis choras,

kaitė-Balkienė, kuri nėra čia dainavus 
Bus ir vyrų kvartetas 

ir kitokių įvairumų. Kviečiame visus 
atsilankyti. Rengėjai.

(65-67)

Pittston, pa.
A.L.D.L.D. 12'ir L.D.S.A. 88 kuo- 

os rengia kruopelių vakarienę sek
madienį, 29 kovo, po No. 51 Butler

LOWELL, MASS.
Kadangi dabartiniu laiku miltai 

duonai yra veik per pusę nupigę, o 
vienok duonos kaina ta pati, kaip ir 
keli metai atgal, todėl 8 kovo, pasi
baigus Liet. Sūnų ir Dukterų Susi
rinkimui, buvo pakeltas klausimas 
kas link duonos brangumo, ir liko 
nutarta sušaukti visų vietos lietuvių 
masini susirinkimą apkalbę fonui to 
taip svarbaus klausimo. TtJrcl kvie
čiame visus vietos lietuvius dalyvauti 
tame susirinkime, kuris įvyks sek
madienį, 22 kovo, po No. 84 Middle
sex St., 2-rą vai. po pietų.

S. Paulenka.
(64-66)

pTttsburg, pa.
Labai Įdomios Diskusijos 

Rengia Pittsburgho ir Apiclinkes Lie- 
tuv. Darbininkų Draugijų Priešfašis- 
tinis Komitetas nedėlioja, Kovo 
(March) 22,' 1931, Liet. Mokslo Drau
gijos Svetainėje, 142 Orr Jpt. Pradžia 
2rą vai. po pietų. Tema: “Ar Ap- 
vaikščiojimas Dabartines Lietuvos 
Nepriklausomybės Yra Visu Lietuvių 
Darbininkų Reikalas?" Tie, kurie 
mano, kad visų lietuvių reikalas gar
binti fašistinę dabartinę valdžią, ga
lės prirodinėti, kad ji yra visų lietu
vių valdžia, o priešingoji puse priro- 
dinės, kad nėra visų lietuvių reika
las garbinti Lietuvos fašizmą.

Kaip matote, diskusijos bus įdo
mios, todėl kviečiame visus lietuvius j 
skaitlingai atsilankyti, visi turėsite į 
lygų balsą ir progą diskusuoti. Įžan- i 
ga visiems veltui! Visus skaitlingai 
kviečia atsilankyti Komitetas.

. (64-65)

ei

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai: 

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

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

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda 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 Ustijanaųskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga c

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

Joje apra 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.

i

4

r

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

Apysakų

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 
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. Tačia^s, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

ATKREIPKIT ATYDĄ Į NAUJĄ ANTRAŠĄ!

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLOS I 
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY g

Trumpu laiku išmokiname 1
B viską kas link AUTOMO- e

. BĮLIŲ M ECJĮtANIZMO.I

Praktika ant vietos.
Ilaydymas, sutaisymas. sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, š 
Įr; tilaYią automobilio; mokinam dienomis ir vakarais įietuvių ir anglų kalbose.

’Mokytojais .yra žymūs ekspertai—Ii. TIOHNIAVIČIŲS,, B.; J, VAITKUNAS ir kiti. B 
Leidimą (License) ir Piplomą gvarantuojame už mažą užmokesti. Mes padedam g 
kitkViėrram prie pirkimo-karo. UŽsiraSymas i mokykla kiekviena dienu nuo 9 ryto g

•0L I
1W YORK CITY g

Komuna, nemirs
pradėtas darbas
SSSR ir viso

ir .plakit automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
’Mokytojais .yra žymūs ekspertai—Ii. TI6HNIAVIČIUS, t-B.; J, VAITKUNAS ir kiti.

Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
-kiekViėnam prie pirkimo’1 karo. UŽsiragymas Į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki U-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 Vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCH0 *"
325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NE

Telephone,'Algonquin 4-4049
MiMiiimMniiiimifiiiiiwiiiniiflMinuiiiiftM
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«
Puslapis Penktas .

kos Kom. rartiii 
tacijos Fondui $2.50, S. L. A. 
gynimui $25, T. D. A. $7., ižde 
liko $4.54.

Dabar biskį A. L. D. L. D. 
IV apskričio naujam sekreto
riui d. J. D. Sliekui. Draugas J. 
D. S. ‘“Laisvės” No. 55, apra
šydamas, kas veikiama A. L. D. 
L. D. IV Apskrity, 40 kuopą 
aprašo neteisingai kas link pra
kalbų maršruto d. R. Mizarai. 
Nors pirma yra pasakęs, kad 
neturi nuo kalbėtojo atskaitų,

A.L.D.L.D. 40 kp. susirin- kos Kom. Partijai $2.50, Agi- 
kimas,kuris įvyko 8 d. vasario, 
1931 m., buvo pagirtinas. Nors 
mūsų kuopa turi tik 14 narių, 
bedarbės prispaustų, bet visgi 
10 narių užsimokėjo metines 
duokles. Ir draugai pasiryžo, 
kad šiemet mūsų kuopa turėtų 
du syk tiek narių, kiek perei
tais metais.

Svarstant apskričio reikalus, 
po abipusiškų apkalbėjimų, pa
sirodo, kad Pittsburgho apie- 
linkėj galima kai kur atgaivin
ti, o kai kur sutverti naujas A.’bet tolinus vėl rašo, būtent 40 
’ — - — - kuopa neatsiteisė ,su aukoms.

Turiu pasakyti d. J. D. S., 
kad vas. 6 d. d. R. MizAros pra- 
kalbosė aukų surinkta $7.67, ir 
buvo priduotos d. R. Mizarai 
ant vietos. (Turiu paliudijimą 
nuo d. R. M.) Toliaus kaslink 
A. L. D. L. D. kuopų sekretorių 
antrašų. Aš d. J. D. S. du sy-

L. D. L. D. kuopas.
Kadangi dabartiniu laiku A. 

L. D. L. D. IV apskričio valdy
ba randasi Pittsburghe, ir visi 
valdybos nariai yra gana veik
lūs, tai A.L.D.L.D. 40-tą kuo
pa duoda IV apskričiui pasiū
lymą, kad IV Apskritys sutver
tų per pirmus 6 mėnesius nors 
vieną A. L. D. L. D. kuopą. Je- kiu ypatiškai pridaviau savo 
gu to nepadarys, tai 40 kuopa antrašą. Pirmą’sykį, kada bu- 
apsiima per paskutinius 6 mė
nesius sutverti ne mažiau 2-jų 
kuopų. Taigi išlygos geros.

silpnėjimo. Visa tas I 1
daryta, padaryta tikslu gaivin- ’-tuvoles viena 1
ti nuskurusią mūsą dvasią...” jduVis, iįo>s niekas nieko neper-

O kas kelia tą nuskurusią ka, neturi ištekliaus.
dvąsią? Skaitome toliau: I Jau prasidėjo ir namų atimi-

“ Vakarienes metu į susirin- nėiimas. nes bankai reikalauia

r’r > t

kas jų pa- rių. Beje, net tos pačios krau- ir pas mus, iš visur? tdarbiniu-■ 
po kitai uždaro I kus. atleidinėja. Algos kapoja-' 

1 mos, o jkurie dar dirba, kai ne-: 
pi|ną laiką. Darbininkai taip
gi mažai organizuoti. Daug 
nerašysiu, nes manau, kad pa
rašys apie tai plačiau ALDLD. 
sekretorius, dr. J. Krapavic- 
kas.

Vas. 14 d. atsibuvo Lietu
vos Dukterų pašelpinės drau
gijos šokių vakaras. Publikos 
prisirinko neperd au giausiai. 
Gal tai buvo del mirties mū
sų seno vietinio gyventojo, J. • 
Vitonio. Nuostolių nebuvo, 
bet ir pelnas nedidelis.

Vas. 16 d. buVo manyta Su
organizuoti choras, nes dabar •* 
turim choro mokytoją, bet • 
pasekmės buvo blogos. Pada- : 
ryti sąrašą veik nebuvo iš ko. 
Gal su laiku ir susitvers koks 
chorelis, bet tai; yra neleng
vas darbas, nes mūsų jaunuo
menė baigia visai suameriko-' 
nėti.

į susirin- nėjimas, nes bankai reikalauja 
kusius prakalba kun. J. Petrai- atmokėti dalį morgečių, 
tis, kun. L. Brigmanas, .slavo- liau bus daugiau tokių, 
kų kunigas iš Phillisburg. Iš riem namai bus atimti už mor- 
vietinių tarpo kalbėjo: žą- igečius, nes tik vienam šeimy-
sytist S. Meškatiskas, K. Arma- noje dirbančiam po 16 valandų 

(Pa- į savaitę, niekaip negalima už-.
| tenkamai nusipirkti maisto, o 

nes'ką jau kalbėti apie kitas išlai-
Idąs. .Tokiu būdu proletarų eilės 

iš pri- į kas miela dipnelė didėja ir di- 
!dėja.

S- P- Tokiu būdu korespondentas 
jokių nuo savęs komentarų ne
deda, nes patys faktai kalba už 
save ir darbininkai turi žinot, 
ką' reikia daryti, kad išėjus iš 
tokios padėties. Daugelis ugnim 
spjaudė ant tų darbininkų, ku
rie kas sykis sake, jog yra rei
kalas tvirtai susiorganizuoti ir 
kovoti prieš blogas sąlygas dir
btuvėse, prieš mažas algas ir 
dar labiau prieš jų mažinimą. 
Dabar jau pats gyvenimas pri
veda prie susipratimo. Neberei-

lavičius, J. Lusys ir tt.” 
brėžimas mano. — L. V.).

Pridėti neblieka nieko, 
faktai už save kalba.

Oh! kaip gardu gerti 
spiaudyto šulinio!

NEW BRITAIN, CONN
Iš Vilijos Choro Parengimo.: 

f 1
Vasario 14 d.j Vilijos Choras 

buvo parengęs šokius ir kon
certą. Publikos buvo vidutiniš
kai. Mat, bedarbės našta .ir. čia 
jaučiama. Vienok ir nuo .šio pa
rengimo liks pelno.

Mūsų choras yra pasibrėžęs 
laikyti parengimus laiks nuo

Vė- 
ku-

paiko, nežiūrint ar jie duos pel-jkalo rengiamos demonstracijos

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

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas •

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

TEL., MIDWOOD 8-6261

w
%

A. Apšegienė.

B.

o

’I

222 MANHATTAN AVĖ.
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J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJAŠ
Laisniuotas New Jersey 

ir Pennsylvanijos valstijose •
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 

-kainą. Nuliūdimo valandoje prašaux 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell -----------------------  Oregon 5136
Ęeystone _____________ Main 1417

J. YURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
ELIZABETH, N. 
Second St. 
Second St.

be-
kad būtų '

be-

“LAISVE”
Mickus, 278
Figens, 221

V. Donaven. 182 First St.
Ir nas Sinereri.

f

S

I

ft

1

patar-

•>ir, už

kainą, 1

‘ rl

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

3 VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?

Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y.

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

navimo

žemą

nuliūdimo va

landoj. šauki- 
tis pas:_ __

Norintieji gė 

riausiO

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

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

vo priešfašistinė konferencija.! . ... v. , .. . . j tt • • no, ar ne. Bet iki sioiei,Antrą sykį pas d. Varnagirj, |;ad n- vieno tokįo 
kaip buvo draugiškas pasikalbę- rengini0 neturėjome, kad 

ras būtu pralaimėjęs. * » V . Į7CHJH ItkJVX VKJIAL K.X C.

[ Negalima praleisti nepaminė- L-n-hin rniknlavimni ^S'sXto^^:\^'jUS’ ka“ laike Paren8im° - du^U da± aZ’duona 
Apskucio sekietonui sax o ant-!įęU1.įe choristai ir choristės pui-: 
rašą, tai sykiu siunčiu d. J. D. ikiai pasidarbavo, ypatingai į “

j pardaveinėdami saldainius. Dau į 
i giausiai pasidarbavo iš mūsų ' 

jegu turite kokį ypatišką pik-^ priaugančiųjų draugių Gerdau-į 
tuma ant ypatos, tai nesmer-:skiūte ir Kučkaijiūtės. Įžangos; 
kjt?. ?.r nei^noru°kite kuopos.. tikietų daugiausiai išpardavė d. I 

_____ Ji. Jonas Scabedukas,' 
’ nors dar perjauna.s priklausyti 

darbą, c.hore, bet šiam parengi-.

Draugai dirbkite. (Nes mes ne|jimas> Tuo syfc buvo ir d. R
’ ) Mizara. Bet kad draugai maneinorime lipti per galvas.)

Atitaisymas klaidą
Draugė Mažeikienė, buvusi

re-'čia visados būna didelės;
Pa- kia pasakyti dar tiek, kad 

ch°"|kas sakys labiau didūs ir
j pasirekš aštresni ir aštresni

V V v • IS. laišką su antrašu ir žemiau. 
A.L.D.L.D. IV apskričio sek- padedu savo antrašą. Draugai,' 
retorė, savo raporte IV 
kričio susivažiavime visai 
kraipė 40 kuopos raportą.

Draugai verčia mane atitai- Nejieškokite ką nepametėt, nes Į)rLičiut(: 
syti klaidą. Tai ir atitaisau:; nerasite, o be to meskite savo 
1930 m. buvo vienos prakalbos, j “aš” į šalį, 0 dirbkite darbą,
Antrų prakalbų d. L. Prūsei-, kuris yra naudingu-darbiniu-. niulgabiai pagelbėjo/išpavd^-

? v j dainas daug “barčekių”. Dar j
. D. 40 kuopos i’ašt.'meĮus palauksime, tai jau ir,

Aleks Skerb.n, 'jonas galės pas mus* chore dai-;
817 O’ Donovan St. *nuoti. Tad, Jonai, būk pasiren 

Mc—Kees Rocks, Pa.! gęS į

= j Dabar choras rengiasi 
į sekančio parengimo, .kurįc 
įvyks greitai po velykų.
bus sulošta operete “Šieną
viai”. Manoma, kad ir prie liečiu Kliubas. Vasario 27 j 

į_ šios operetės dar bus kokių pa- dienos susirinkime Kliubas pa-1 
S : marginimų, o gal ir šokiai.

Be operetės, /choras mokinasi 
_____  x--t . i. ’ kurių 
bet dar vis ’ mūsų publika dar nėra gi.rdeju-

kai negalėjom surengti ,nes! kams.
d. Mažeikienė Nesiuntė laiškų,A. L. D. L 
kuopos Paštininkui, bet paša-;
linėms ypatoms. Tokiu būdu ne
galėjome svetainės gauti. Au-

BOSTONAS IR APIELINKĖ I
MAYNARD, MASS.

EASTON, PA

Mūsų Veikimas »
Mūsų A.L.D.L.D. 165-tos' 

.’ kuopos veikimas, tai net gali-' 
ma lygint prie .jūros bangų 

i pakyla ir vėl atslūgsta, h 
vo 6 d. turėjo įvykti geras i 
sirinkimas, reikėjo apkalbėti 

! Tarptautinio Darbininkų Ap- 
isigynimo reikalus. Bet prie-j 
šingai, narių atsilankė nedaug,' 

. ĮT.D.A. reikalai likosi neaptar-i 
l?ll.G: ti. Kaip kada, rodos, A.L.D.1 

s 1? L.D. nariai gerai darbuojasi.
,_u; Veikimas pakyla. Dar pvi-i 

tipju-1 duoda energijos Amerikos Pi-1

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJIMUS
Kaina 25c 
už Dėžutę

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

Ši fakcija ga
rantuota arba 
sugrąžinama pi

nigai, jei nepagelbės.

KANE PRODUCTS CO.
8630-981h St., Woodhaven, Tn? Y.

HISŲIBIlIfllIll

kad

AMERICAN CLOTHING CO

Kelia Nusmukusią Dvasią.
Jau visiem, šioj apielinkūj ži 

noma, kad S. Meškauskas, 1 
žąsytis ir kiti jų gizeliai nu 
ėjo bažnyčion —■ atsivertė prie'visą eilę naujų dainų, 
“dvasios šventos”, ■ 
radosi vienas kitas, kuris abe
jojo, girdi, tai negalimas daik-1 
tas, kad tokie buvę “revoliucio
nieriai” taip žemai nupultų. 
Prisieina plačiau pakalbėti.

Ataikrausčius kun. Drauge
liui į Eastoną, ėjo kova tarpe

Šamas.

NEW BRITAIN, CONN.

Majoro Raportas Apie 
Bedarbius.

Nereikia dabar galvą sukti 
Kun. Draugelis pamatė,'apie tai, kiek yra bedarbių šia- 

. štai kaip pats mie- 
stu majoras Quigley kalba: 

i-1 ti, kad Run. Draugelis turi la-* 2,900 yra aplikantų Miesto Be-

Žinios iŠ Tarptautinio Veikimo
Vasario 23 d. buvo surengta 

koncertas ir Šokiai. . žmonių 
atsilankė nemažai. Pelno liko 
20 dol. Visas pelnas pasiųs
tas darbininkų - dienraščiui 
“Daily Worker.” /

Dainų programą išpildė dd. 
Ignas Kubiliūnas iš Bostono ir 
AdelėCMickeviČiūtė iš Marlbo
ro. Buvo pasižadėjęs daly
vauti ir Aido Choras iš Hud-1 progresyviu ir sufašistėjusių e- 
so, bet nepribuvo, tačiaus i lementų su Meškausku priešą-1 
mes nepykstame, nes žinome, [kyj. ■ 
kad jis kitą sykį mums atsi-įkad čia galima gauti naujų na-'me mieste, 
lygins, o šiuo sykiu publika'rių bažnyčiai (reikia pripažin-’sto 
buvo pilnai patenkinta viršmi-j 
nėtais dainininkais.

Rusų Teatras
Kovo 7 d. draugai rusai ren

gė teatrą. Lošėjai buvo iš bar turi sau gerus pagelbinin-jįSą tikrai 
Bostono. Publikos buvo ne-jkus. Kiekviename “pašventini-.’ ‘' 
daug. Atrodo, kad ir pelno me” kokios nors» stovylos, bei! 
mažai liks, kuris buvo skir- daikto, 
tas rusų darbininkų laikraš
čiui “Novy Mir.”

pės “gudrumą”), nesnaudė, 
landžiojo po stubas ir su 
mandagia kalba “sužavėjo 
kius, kaip S. Meškauskas ir da-'paago iki 3,300.

i tik 4,000 bedar- 
pašventini-'bių, o apie 4,000-5,000 dirba tik 

Inuo 16 iki 32 valandų į savai- 
mūsų tę. Dabar . majoras štai ką sa- 

užimdavo ko apie šelpimą bedarbių ir jų 
!skaičių: Valdžia šelpia 1,200 

, mažiausiai skai- I - J
> 7,440 žmonių. 

Taip pat nurodo, kaip i d -Tai buvo pašventinimas į Miesto šelpimo Komitetas duo- 
... .1 , nr • , ’ v , £ja

žmo-

o . darbių Biure, kurie reikalauja 
savo ’ darbo. Tai buvo dar sausio 1 

to-'dieną, šiais metais. Dabar jau 
Jo manymu, 
4,000

aitkojo T.D.A. -5 dol. • i-ži . .
Reikia pasakyti, kad Lin-į- 

dene darbininkų veikimas ei-į 
na gerai ir hiekas jį nesulai-l 
kys. T.D.A. kuopa turėjo lai- j 
kyti susirinkimą A. Rupšio, 
svetainėj, bet savininkas pra- j 
'•nešė, kad jisai delei tūlų prie-: 
žasčių negali duoti susirinki-■ 
mui svetainę. Todėl susirin-’ 
kimas neįvyko. Reikia įieško-■ 
ti svetainės kitur.

Dabar jau susisiekėme sui 
draugais iš Darbo Unijų Vie-: 
nybės Lygos,, kuri pasiėmė na- 
mą savo reikalams, ten ir mesi 
galėsime laikyti savo susirin-' 
kimus.

Ta vieta randasi: City Line, 
Rosselle ir Linden, St. George 
Ave. ir Fern St., Rosselle, N.

LIETUVIS GRABORIUS
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tai visuomet
“rrevoliucinioriai” 

t “garbingas” vietas.
Veikalas vaidinta apie Len-i Paskiausios “iškilmės” buvo’šeimynų, tai, 

kų Komunistų Partijos veiki-r1^0.10. bažnyčioje; vasario įtant, pasidarys 
mą. —r ,— --------... , ,i
valdžia siunčia šnipus į Parti-'varPŲ> kuriuos padovonojo Lin- dąs pašelpą 757 šeimynom, 
ją, kad sužinoti visą Partijos!čiai, iš Alpha, N. J. Kainavo jau pasidarys virš 2,000 
veikimą ir t.t. t $800.00. Tose, I

6 (i eV moan’ ? r

Veikalas gana geras ir jei 
kas išverstų į lietuvių kalbą, 
būtų galima juomi naudotis.

Tarptautinė Darbininkių 
Diena

Kovo 8 d. vietos darbinin
kės moterys buvo surengusios 
koncertą. Jos darbavosi ga
na energingai ir gerai. Būtų 
buvę daug publikos, jei ne tas 
nelemtas sniegas ir lietus, net 
su griausmu, kuris sulaikė Į 
daug žmonių nuo atsilanky
mo.

čia mes, draugai, galėsime 
laikyti susirinkimą. Tėmykite 
dieną ir’laiką, kuomet bus 
pranešta apie susirinkimą T. 
D. A. kuoposJ

Hokus Pokus.

LEWISTON-AUBURN, 
MAINE

o

o

cT

, kaip ir kitose, 
iškilmėse” dalyvavo ir visi 

“sūnus palaidūnai” su Meškau
sku priešakyj. Po tų “iškilmių” 
net patys k’atalikai juokėsi iš 
jų, sakydami: “bolševikai bol
ševikus keikia”. Mat, katalikai 
dar vis mano, kad S. Meškaus
kas ir kiti buvo ir 
ševikais.

Dabar netikėtai 
gauti “Garsą”, už 

i 1931 m. Ten telpa korespon- 
[dencija iš Eastono, po kuria 
autorius nepasirašo, bet iš vis
ko matyti, kad tai paties ku
nigėlio raštas. Korespondenoi- 

Kitų tautų moterys pas mus joj, apart išgarbinimo tam tik- 
ir darbuojasi, bet lietuvių mo-irų ypatų už dovanas ir išgyri-
terų darbininkiškame veikime 
nesimato.

Laikas būtų ir lietuvėms 
moterims pradėti dalyvauti 
darbininkų veikime ir mesti tą 
naminį kumetišką paprotį.

Visur Buvęs.

SKAITYKIT IR ČLATIN- 
. KIT “LAISVĘ”

tebėra bol-

man teko 
kovo 2 d.,

mo, kokie gardūs užkandžiai 
buvo ir kaip gražūs varpai ta
po pašventinti, randame ve ko
kį prisipažinimą:

“...Jiems visiems priklauso 
dvigubo dėkingumo žodžiai, kad 
taip sunkiai bedarbių laikais, 
nepasigailėjo suteikti stambias 
aukas ir kad visa tai suteikė, 
nepaisydami taip .didelio tikybi
nio Šios kolonijos lietuvių nu-

nių. *
Tai tokį raportą lokalinėj 

spaudoj pats miesto galva pa
tiekė šiomis dienomis. Ir be di
delio mokslingumo galima sus- 
kaitliuoti, kiek yra, sulyg ma
joro pareiškimų, bedarbių 
dirbančių, šiuo- kartu dar 
biau darbai mažta. Be to, pra-| 
deda eiti gandąi, kad miestas: 
tuojau neteksiąs pinigų -bedar
bių šelpimui. /

Klausimas, kas bus tada? Iš 
apie 70,000 žmonių, esantį 
šiame, miestuke dirbama -tik 

apie 4,000 darbininkų, o kiti tik 
po keliatą valandų į savaitę. 
Vadinas, miesto majoras, nors 
ir labai norėjo suskaitliuoU be
darbių skaičių, bet “nemokė
jo”. Kožnas gali suprasti, kad 
kur kas yra didesnis skaičius 
bedarbių, negu majoras sako. 
Čia nėrar stambių pramonių, iš
skyrus keliatą dirbtuvių. Namų 
dabar nestatoma, keliai netaiso
ma, nes dar žiema, dirbtuves iv 
gi nedidina, kai^ kad būdavo 
pirma, kuomet veik kas metas 
pribudavodnvo po naują sky-

Keli žodžiai iš Apsnudu- 
sio Kampelio.

Nors mūsų kampelis, suly
ginant su kitų miestų ir mies
telių, progresyviame judėjime 

įp Į nėra žymus, kaip ir apsnūdęs, 
j | tačiau kas metai būva sureng- 

į tos prakalbos bei koncertas 
mūsų darbininkiškų reikalų 
naudai. Taipgi ir šių metų 
pradžioje, vasar. 11 d., atsibu
vo prakalbos. Kalbėjo drg. S. 
Vincas - Jakštys . Klausytojų 
buvo pusėtinai daug. , Aukų 

•surifikta irgi .nemažai.
Su darbais, kaip kitur, ,taip

o

T

o
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NESIKANKINKIT1 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia 

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

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

. KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas _____ ______ _____
Adresas -------------------------
Miestas ________________

ĮlBIIIB»ltBllipillBlllfil|IBIIIBI

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

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

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

jū- 
skaus- 
būsite 
nauja

šian-

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

a §

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAMI, kaip apsieiti su

Mokykla po Vadovyste J. DUKQRSKY. 
r6ti mūsų mokyklą. / ‘ 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą

" i 2tB Berond Arsnus

Kasiniu automobiliudalinas j tris 'dalis:
1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planui 

kaip aurąsti sugedimus; kaip išardžius su 
statyti. Tas vlhkaa mokinama kiekvienu stu 
dentq praktiškai, po priežiūra instrpktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalio 
'glausta prie dabartinių automobilių.

J 3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu loto 
riu. * J

Pabaigę mūsų mokyklos kurs$, turite pilns 
progų pasinaudoti vienu. Iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama lala 
nius ir diplomą.- . Mokinamo grynai lletuvib 
kai ir angliškai ' Kaina priinama visiems

. . Lekcijos dięnomis h! vakarais. Ateikite apžlG-
Atidarytu nuo 9, iki 9 vai., nedėltlleniais nuo 10 Jki 2 P. M.

kig.,. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., . nedėldieniaiB nuoM0>tki 2 P?il.
NEW YORK AUTO SCHOOL ;

K^Bipaa 'litb Street . New York, N.<’Y

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas.
Na____
Micsuib

I

JL

Street, or Avenue
, State--------------

MALONŪS RŪKYT
Brook]yno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo 
rūmuose nuo senai su pasigerėjimu JOHN’S 
Cigarus bizniavoja. Taip pat visos Svaresnės 
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 viršmįnetais vardais Cigarų.^fAnt pa
reikalavimo visur Amerikoje išsiuntinėjam 
per paštą. Adresuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI 
267 DIVISION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

4’



( Puslapis Sestas Trečiadienis, kovo 18, k

' < 7 New Yorko Miesto

VIETINES ŽINIOS SS-“-
&r j .

I New Yorko miesto ligoninių 
i komisionierius Dr. J. G. Wil- 
! liams Greeff išleido atsišau
kimus į visas privatiškas ligo
nines, prašydamas tų ligoninių 

i savininkų priimti visus ligo
nius,. kurių negalima sutalpinti 
į miesto ligonines. Miesto ligo
ninių administracija prižada 
dalinai atlyginti jom už tai. į 

Jis savo atsišaukime sako, j 
kad šiais metais serga daugy
bė biedmj žmonių, neturinčių 
pinigų užsimokėti gydytojams 
už vaistus ir už priežiūrą li
goninėse. •

Taip, darbininkai žmonės neį
tari darbo, neturi pinigų, už 
ką nusipirkti maisto, drapanų; 
sušąlą, išbadėja, serga ir mirs- • 
ta. ■ • ’ ’ ’

Šiandien Paryžiaus Komunos ! Bendras Susirinkimas Trijų 
Minėjimas ir Raportas iš Kuopų Narių ir “Laisvės” 
Menševikų Teismo Maskvoj Prenumeratorių

Šį vakarą susirinks tūkstan-i Lietuvių Komunistų Frakci- 
čiai New Yorko darbininkų į! ja Williamsburghe šaukia ket> 
Central Opera House, 67th St. virtadienio vakarą, kovo 19 d., 
ir 3rd Ave.. New Yorke, pa-! susirinkimą visų narių Ameri- 
minėt Paryžiaus Komuną ir iš- ros Lietuvių Darbininkų Lite- 
klausyti raporto iš menševikų > ratūros Draugijos 1-mos Kuo- 

j pos, Darbininkiii Susivienijimo 
1-mos Kuopos ir Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 17-tos 
Kuopos. Į tą susirinkimą taip 
pat yra kviečiami “Laisvės” 
prenumeratoriai.

Susirinkime bus išduota pla
tus raportas, peržvalga svar
biausių mūsų organizacijų rei
kalų, jų santikių su komunis- 

“ Socialistų Partijos vadui tine spauda, ypač paliečiant 
kontr-revoliucinius planus sa- prisirengimą prie kovo 28 die- 
botažavimui Sovietij Kespubli- nos demonstracijų delei ateivių 
kos ir išprovokavimui imperia
listinio karo prieš Sovietus.

Viso New Yorko visų tautų 
darbininkai didelėmis masėmis 
turi dalyvauti šiame mitinge.

teismo Maskvoj?
Oficialiai kalbėtojai šiame 

dideliame mitinge bus dd. W. 
Z. Foster, I. Amter, M. J. Ol- 
gin ir J. Louis Engdahl.

Be paminėjimo Paryžiaus 
Komunos, šiame mitinge New 
Yorko darbininkai išreikš sa
vo protestą prieš viso pasau
lio, o ypatingai prieš Amerikos

Gerai Pavyko T.D.A. 17-tos 
Kuopos Vakarėlis

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 17 kp. vakarėlis ge
rai pavyko. žinoma, dar ir 
tas daug prisidėjo prie padidi
nimo įplaukų, kai keli nariai 
aukojo vakarėliui. Garbačaus- 
kas aukojo du “keisu” alaus, 
Depsienė dėžę saldainių. Kiti 
aukotojai buvo “Laisvėj” mi
nėti prieš parengimą. Tokiu

*

£
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j

t

t.* ft

giai lėšavę visa tai įvesti, su, SKAITYKITE “LAISVĘ” .
1 • 1 f »*1 — • I • • *” •derinti; .reikėję net specialių 

i n ž i n i e r i ų patarnavimo iš 
Western Electric Kompanijos.

Nors veikalas yra pacifisti
nis karo baisenybių slėpimas, 
tačiaus abelnai kelia ūpą prieš 
skerdikišką patriotizmą.

Žiūrovas.

įAįįEŠEsMįįįAįMįįjMMįAKA

MES TIKIMĖS
JUS MATYT

ADATOS AMATŲ

Ketverge, Petnyčioj^ Sybatoj 
į * ■ W T 1 - 1 • • 7Nedėlioję ; ' ! ■ ■ ; 

t f ' / ’ »

Kovo (Mareh) :

■"■■r

Telephone, Stagg 2-9910

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla ,

VISOKIU ROSIU SV1E20S VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARGIUKAI
, 417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

apgynimo, Komunistų Partijos 
naujų narių vajų, kovą už be
darbių reikalus ir kt.

Visais tais klausimais bus 
diskusijos, kur galės kalbėti 
bile vienas minimų organizaci
jų narys bei vietinis “Laisvės” 
prenumeratorius.

Susirinkimas bus “Laisvės” 
svetainėje; pradžia 7:30 
vakare.

Brooklyno Mitingai 
Prisirengt prie Kovo 
28 D. Demonstracijos

vai.

Kad sėkmingiau prisirengti 
prie kovo 28 d. protesto de
monstracijos prieš persekioji-

jr pelno pasidarė $25. jr deportavimą ateivių dar
bais pinigais kuopa galės selp- bjn|nkų, prieš niekinimą ir 
ti pohtinL kalini per 5 mė- ]ynčiavimą negrų darbininkų, 
nesiūs, kurį T.D.A. yra pasky- Lyga Kovai už Negrij Teises, 
ręs musų kuopai šelpti, pasiun- ateivių Gynimo Komitetas, Be" 
c\ant jam kas menesi po $5. darbių Tarybos ir kitos darbi- 
.. neatsilankė del beyer- njnkų organizacijos rengia ,vi- 

• Č’ų įsrokayimu, daug prasižen- ję masjnjų mitingų. Brook-
gč prieš T.D.A.

Puntulrietis.

Svarbi Prelekcija 
Šeštadieni

lyne mitingai įvyks sekančiose 
vietose: Trečiadienio vakare 
mitingas bus atviram ore prie 

, 1373 43rd St., o kitas mitingas 
į Įvyks svetainėj po num. 2853 
West 23rd St., Coney Island.

Penktadienio vakare bus mi
tingas Finij Darbininkų Svetai-

Sekaptį šeštadienį, 3 vai. po jie j, 764—40th St.
pietų, WVorkers’ School Audi
torium, 35 East 12th St., New 
Yorke, d. Ę. B. Jacobson duos 
rrelekciją. Jis savo prelekci- 
joj nurodys veikalus įvairių 
kapitalistinių autorių su nau
jais darbininkų autorių raštais 
Sovietų Sąjungoj.

ši jo prelekcija tęsis kiek
viena šeštadien., per dvyliką 
savaičių. Įžanga 20 centų. 
Vienas įžangos tikietas į visas 
prelekcijas $1.50.

Draugas Jacobson lankėsi 
Sovietų Sąjungoj ir dabar tik 
ką sugrįžo. Jis yra plačiai ap
sipažinęs su Sovietų Sąjungos 
gyvenimu ir rašėjais.

Trečiadienį, kovo 25 d., 
įvyks masinės prakalbos “Lais
vės” svetainėj. Kalbėtojai bus 
lietuvių kalboje.

Kovo 28 d. Brooklyne pra-1 
sidės demonstraciia [ 2 :30 vai. 
po pietų, prie 39th St. ir 9th 
Avė, o užsibaigs prie 50th St*, 
ir 5th Avė.

Brooklyno darbininkai turi 
skaitlingai dalyvauti, kaip pri
sirengimo mitinguose, taip 
pačioje demonstracijoje.

ir

Šokiai Bedarbių Tarybos 
Naudai Kovo 28 D.

Tarptautinio Darb. Apsigyni
mo Sacco-Vanzetti kuopa ren
gia šaunų vakarėlį su šokiais 
šeštadienį, kovo 28 d., 
Prospect Ave., Bronx’e. , ,

Nuo šio vakaro visas pelnas 
eis Bedarbių Tarybai, kuri da
bar pradeda vesti kampaniją 
už suorganizavimą visų bedar
bį. , ’ . .
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New Yorke Atidarė Kliniką 
Gatvių Valytojams

Dar Nevėlu Rinkti Daiktus 
Sukniasiuviu Bazarui

• 1 • f A

Streikuojančių sukniasiuviu 
New Yorke ir Philadelphijoj 
paramai bazaras prasidės ket
virtadienį, kovo 19 d., ir baig
sis sekmadienio vakarą, 22 d. 
kovo, Star Casino svetainėj, 
107th St. ir Park Ave., New 
Yorke.

Bazarui daiktus dar vis ga- 
ima rinkti. Nors paskutinėmis 
dienomis lietuviai turėtų 
smarkiau pasidarbuot šiam ba
zarui.

Visus aukotus ir surinktus 
daiktus atneškite į “Laisvę,” ■ 
užadresavę Tarpt. Darb. Apsi-I 
gynimo kuopos komisijos na- E2T1XL
riams dd. Depsienei ar Garba- 
čauskui.

Vyriausias bazaro rengimo 
komitetas praneša, kad jau 
yra surinkta daug visokiij 
daiktų, kurie bus parduodami 
pigesnėmis kainomis, negu 
krautuvėse ar “wholesale’iuo- 
se” yra parduodami.

Įvairios New Yorko darbi
ninkiškos organizacijos' laiko 
specialius susirinkimus ir ta
riasi, kaip padėti Adatos Dar
bininkų Unijai prirengti patį 
bazarą ir vesti visą tvarką.

Moterų ; Darbininkių Taryba 
jau pasižadėjo išpuošti švetai*- 
nę ir valgyklos kambarį.

Darbininkiškų sportų 
dailės grupės pasižadėjo 
lyvauti programoje.

Įžangos tikietų kainos
už ketvirtadienio, penktadie
nio ir sekmadienio vakarus po 
35 centus, o už šeštadienio va
karą 50 centų arba vienas do
leris Už visus keturis vakarus.

Lietuviai darbininkai prašo
mi nueiti į Star Casino ketvir
tadienį ir padėti prirengti sve
tainę ir abelnai pasidarbuoti 
bazarui.

ir 
da-

bus

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
“STEBŪKLAS VERDONE”

“Stebuklas Verdune” yra 
vardas nepaprasto dramatiško 
veikalo, kuris dabar rodomas 
Martin Beck Theatre, 45th St., 
West pusėj nuo nuo Broadway, 
New Yorke. . Tai • Hanso 
Chlumbergo drama> kuri pir
mu kartu, buvo /suvaidinta 
Leipcige, Vokietijoj, paskui

Po nūm. 103 Lafayette St. 
tapo atidaryta klinika, kurio
je bus teikiama medikalė prie
žiūra New Yorko miesto gat
vių valytojams, kurių yra apie 
1,6,000. Iki šiolei gatvių? va-
lytojai visai nebuvo aprūpinti Ę#ryzibjė, Londone ir kituose 
medikale priežiūra; • tankiai ^°P°^ ^dldmiespLUPse^o da
bodavo sužeistą darbininką;^1" įjrtnu kartu persta- 
paguldo arklių tvarte-ari kito-į 01?.a Amerikoj.
kioje panašioje vietoj# kol pri-l $iame veikale karčiai pasie- 
būdavo gydytojas,, ir daug bu- 
vo atsitikimų, kad tokiose vie
tose darydavo net ir operaci
jas. •

Ten bus jūsų draugai, būkite 
su jais 

f • 

Valgykite kaip namiė virtą Va
karienę už žemiausią kainą ge
riausiame Bazaro restaurante.

Koncertas ir Šokiai 
Kas Vakaras

Labai pigūs 
moterų v

įžanga
Visom

čia bus vyrų ir 
drabužiai ir bus šimtai 
kitokių dalykų
35c, Nedėlioję 50c
4 Dienom Tikietas $1

(NOTARY. P OBLIŲ)
į Patarnauju Visiems' be 

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

z • ! * * 1

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

| PAJIEŠKOJIMAI |

PAJIEŠKAU pusbrolio Jono Karec- 
ko, kuris 3 metai atgal gyveno 

Ęrooklyn, N.Y., bet vėliau išvažiavo 
ųežinia kur. Išrašau būtinai atsi- 

’saukti arba kas žinote, malonėkit 
pranešti, būsiu labai dėkinga. W. 
I^apereckaitė, 135 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, Nl Y.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoze
' Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

I. GARŠVA

JONAS STOKES
šiuomi pranešu 

riams, kad perkėliau 
ją iš po num. 
naujon vieton, 
rion 
cey

ivo ko.-tume- 
?o studi-\ 
e Street, 

po num. 512 Ma- 
Broadway, Chaun- 

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

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

Atnaujina senus ir krajavus

St., kamp. 
St ■stotis,

mis.
ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

IWW WWW WWWWWWl

231 Bedford Avenue 
: BROOKLYN, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE ’

Maspeth, L. I.
Juniper 5-6776

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

laidotuvių direktorių*

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

auuizamuoja ir laidoja nurmruiut. 
ant visokių kapinių; parsamdo ao 

■mobilius ir karietas veselijom 
’dkityTioms >r pasivažinėjimą*’

GAMINAME IR PIETUS

namie prie geros

Duonos—Duoneles—Skaniausios

2-0783
Kasdien gaminame pietus, 

paprastai restauranuqse, ale 
gaspadinės stalo.

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, »N„ Y.
Kokią tik duoną kepa Varpo Keptuvė, tokios rasite ant 

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

VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

Pas mus pietūs ne taip kaip 
taip kaip

GRABORIUS
(Undertaker)

J. LeVANOA
(Levandauskas)

BAK£

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio' Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

PlfeTŲ LAIKAS NUO 12 IKI 3
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

VARPO VALGYKLA
Itreet .. , Brooklyn, N. Y

! NAUJAUSIOS MADOS J

f’ L S »
’ r —/ rt- - - ------1 ■ 1 H.

--------------------------------------------------------------- --------- -------------------------

TEL

MOT. LAUKUS, Fotografas

SOE3OO30C30X

S VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
=□000^

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

! šių 13,000,000 vyrų, kurie pa
klojo savo galvas laike pereito 
pasaulinio karo. Gyvųjų akto
rių vaidinimas jame sėkmingai 
sujungtas su trimis scenomis 
kalbančiųjų judžių. Judamie
ji paveikslai yra įspūdingai 

i pritaikyti ir prie gyvųjų aktų. 
Mat, judžiais galima parodyt 
tokius vaizdus’ir gamtinės šce- 

. nerijas, kokių negalima K nie- 
ikaip kitaip/ ,Teatro vedėjai 
praneša, kad jiems gana bran-

Rusiška PIRTIS Turkiška Šiais vaistais neuitraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
eumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gyli. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina............................ 60c, per paltą <6?

Mee

KUNDROTO APTIEK A

229 o
Iškirpkit ii akelbim* (r uriHlu^Kn kartu au oJUiairjMu.

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarą receptus, ir užtikri- 
■am, kad sudėtinės iių receptą dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

taip pat tunme žolių ir gerą aandčlj gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

P. J. KUNDROTĄ. Ravimi^
Bedford Avenue Brooklyn, N. Y

Kamp. N., 4-tos gatvės Tel., Grftp.npoint Q-2017-2360-3514

| ATEIVIŲ DARBININKŲ GYNIMUI

KOSTIUMU BALIUS
; STAR CASINO SVETAINĖJE

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

Tarptautine Paroda—Liaudies šokiai 
Vaizdas is Persekiojimo Ateivių Darbininkų

Programoje dalyvaus visos tautos su savo ypatingais 
Į darbininkiškos dailės kūriniais z

ŠEŠTADIENYJ, 28 KOVO (MARCH), 1931
Visų darbininkų užduoti^ dalyvauti šiame parengime

Įžanga 50 centų ypatąi , :

SUSIRINKIMAI
A. L. D. L. D. 185 KUOPOS 

NARIAM
A.I^.D.L.D. 185-tos kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
19 d. kovo, 8-tą . vai. vakare, svetai
nėj 218 Van Sicklen Ave., East New 
Yorke. Viąi nariai dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių reikalų- Jeigu 
nariai nčrės/tSai Ihue»ir paskaitėlė.. I fffcVwri v p

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
JŽANGA; DIIpNA IR NAKTĮ 50c I

Antroj klašėj lašais išsimaudymas ir miegojimą^ <per 
visą naktį ant,trečių lubų, oringam kambary—35c 

‘ i ATDARA, DIENA IR NAKTĮ ’
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai1 perdirbtai Riisiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios lūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia Įtaisyta didelis plaukimui prūdas su

: iviįsiiv \vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai deki išsipSrimo; Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausią garantuotu patarna
vimu. . ■
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts. 

x Ties Broadway* ir Flushiiig Avenue, Brooklyn, N. Y.
, į: i , Telefonas! Pulaski 5-1090 (

KELRODIS: B^ M. t; eieveltėriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
k • B. V. T cnihwny—iilipt ant' Montrose Ave. stntkaj jisaia

_ Broadwax kwaUh—lWaf Uinhlni. AK
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