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PARYŽIUS

Prie trijų
Grigaitis, pavyzdžiui, visuo

met sapalioja, kad Anglijoj ir 
kitur socialistai neturėjo su sa
vim liaudies daugumos, tuo bū
du negalėjo vykinti socializmo. 
Bet Austrijoje gi turėjo daugu
mą,, absoliutę daugumą. Bet ar 
įvykino socializmą? Ne, įvyki
no fašizmą!

Buvo 
Y ork 
turė- 
Wor- 

Hath-

Darbininkai Visu Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį I

Tai šitokia 'socialdemokratų 
viešpatavimo istorija Austrijoj. 
Tokia pat juoda istorija jų 
viešpatavimą Vokietijoj ir kito
se šalyse. Palyginkime dabar 
Austriją, socialdemokratų vadų 
valdomą 1918 metais, su Sovie
tų Sąjunga, kurioj 1917 metais 
bolševikai paėmė galią į savo 
rankas. Austrijoj kruvinasis 
fašizmas, o Sovietų Sąjungoje 
budavojamas socializmas!

Matomai šitas socialistų va
dų žygis buvo atsargiai išanks- 
to suplanuotas. Tam tikslui 
aplinkui kalbėtojo stalą buvo 
pastatyti parinkti razbaininkai!

Lai šitą “The New Leaderio’’ 
pripažinimą giliai įsideda į gal
vą kiekvienas socialistas darbi
ninkas, kiekvienas socialistų 
simpatikas. Socialistai paėmė 
valdžią į savo rankas 1918 me
tais ir išgelbėjo ką? Jie patys 
sako, kad seni valdonai buvo 
pabėgę. Socialistai* j Uos susi
grąžino ir palengva atidavėI 
jiems*visą galią. Vadinasi, so
cialistų vadai išgelbėjo situaci
ją del buržuazijos, del kruvi
nųjų fašistų.

Ar bereikia žvėriškesnio, fa- 
šistesnio užpuolimo ant begink
lio ir bejėgio draugo? Juk tai 
tikrai budeliškas užpuolimas! 
Gauja razbaininkų pasigrobė 
žmogų užsivertė ant geležinės 
relės ir mėsinėjo tartum kokie 
amžinai sužvėrėję sutvėrimai. 
O už ką ? Už tai, kad drg. 
Hathaway norėjo gauti minutei 
balso, idant atsišaukus į publi
ką, kad nusiramintų!
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KRISLAI
žvėriškumas!
Savo Rankomis Pabuda- 

vojo Rojų Fašistams.
Darbininkai Brangiai 

Užmokėjo.
Rašo KOMUNISTAS

Vakar dienos “Laisvėje” pla
čiai buvo rašyta apie Socialistų 
Partijos vadų surengtas* mušty
nes Madison Square Garden su
sirinkime vasario 16 d. 
parodyta, kad net “New 
Times’o“ korespondentas 
jo pripažinti, kad “Daily 
kerio’’ redaktorius drg.
away buvo bjauriai užpultas ir 
begailestingai sumuštas.

Kitas kapitalistų laikraštis, 
“New York Journal“ padarė 
tokį pat pripažinimą. To lai
kraščio korespondentas rašė: 
“Hathaway priėjo prie kalbė
tojo. Dubinskis (socialistų va
das ir darbo unijų biurokra
tas—Kom.) supykusiai nustū
mė jį šalin. Staiga, iš būrio 
aplinkui kalbėtojo standą, 
grupė drūtų jaunuolių matėsi 
linkui jo (Hathaway). Pa
grobdami komunistų redakto
rių, jie nugrūdo jį į šalį, už
vertė ant apsaugos relės ir 
tuomet, kuomet jis gulėjo be
jėgis, daužė jo veidą ir kūną*’’

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Nusipjovė Liežuvj, kad 
Neišduoti Draugus
: LISBON, Portugalija. 
'—čionai tapo suareštuo
ta darbininkas* Jayme Re- 
belo. Jis kaltinamas pri
klausyme prie Komunis
tų Partijos ir .ėjime gru
pės organizatoriaus par
eigų. Jį baisiai kankino 
ir reikalavo išduoti drau
gus. Bijodamas* kad ga
li neiškentėti kančių ir iš
duoti savo draugus bude
liškai valdžiai, darbinin
kas britva persipjovė lie
žuvį ir dabar kalbėti ne
gali. Jis randasi ligoni
nėj ir sugys, bet kalbėt 
jau negalės.

UŽSIMUŠĖ BELGIJOS BUDELIS KA- ■ 
RALIUS, KOMUNISTAI REIKALAUJA 
ĮSTEIGIMO BELGIJOS RESPUBLIKOS\

I

Drg. Stalinas Numatė 
i Revoliucinius Sukilimus

BRUSSELS, Belgija. — savo draugus ’ ___ ,
Vasario 18 d. į kalnus išėjo Alberto įsakymu keli regi- i 
pasibaladoti Belgijos kara
lius Albert ir dingo. Po ke
lių valandų jieškojimo ras
tas negyvas, su perskelta 
galva nuvirtęs į griovį. Ma
noma, kad koja paslydo ir 
karalius nusirito į gilų grio- 

! vį, persiskeldamas galvą į 
i skalą.

Jo vietą užims jo sūnus 
Leopoldas, kuris yra 32 me
tų amžiąus.

Karalius Albertas buvo 
ibrutališkas vergų savinin- 
ikas.. Jis kontroliavo dide
lius plotus Afrikoj, Congo 
distrikte, kur viešpatauja 
vergija. Albertas buvo taip 
pat budelis. Laike pasaulį- 

Vasario , nį0 karo, kuomet Belgijos 
18 d. kelios dešimtys tūks- kareiviai atsisakė šaudyti į 
tančių darbininku palaido-!-------------------------------------

572,500 DARBININKU BUS IŠMESTA IŠ
' darbo PENKTADIENĮ, VASARIO 23

se kapinėse, šalę tos sienos, ___ 6
kurioje .tebėra kulkų žymės, |
kuomet sužvėrėjusi buržua- Works Administracija (C- 
zija 1871 m. šaudė komu- WA) oficialiai pranešė, kad

Darbininkai Palaidojo 
Žuvusius Komunistus

mentai kareivių buvo su- I 
šaudyta. Jie buvo pastaty- ' 
ti prie sienos ir iš užpakalio I 
sušaudyti.

Nežiūrint to, popiežius į 
pasiuntė apgailestavimą del i 
užmušimo šito budelio ir ti-1 
rono.

Belgijos Komunistų Par
tija išleido manifestą ir 
šaukia darbininkus versti 
visą monarchijos sostą ir 
įsteigti Belgijos respubliką, 
šitas obalsis randa daug 
pritarimo darbininkų masė
se. Socialdemokratai, ku
rie yra galingiausia partija 
Belgijoj, be abejonės, padės 
Leopoldui užsilipti ant sos
to ir ant liaudies sprando.

MASKVA, — Nesenai 
įvykusiam Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos 
kongrese draugas Stali
nas savo prakalboje nuro
dė, kad revoliucinis krizis 
ateina, kad įžengiame į 
laikotarpį naujų sukili
mų ir griežtų kovų Euro
poje. Jis parodė, kad 
darbininkai geruoju ne
pasiduos kruvinajam fa
šizmui. Gi sukilimai 
Francijoje ir Austrijoje 
pilniausiai patvirtino šių 
Stalino išvadų teisingu
mą, v

Austrijos SociaMemokaty Partijos 
Vadai Prisipažįsta, kad Jie Padėjo

Dar Įvairiuose Austrijos Kampuose Darbininkai Tebesilai
ko, bet Nėra Vilties Tuo Tarpu Laimėti Prieš Fašistus; 
Dollfuss Prižada Keršyt Tiems, Kurie Drįso Griebtis Gink
lo Prieš Fašistus
Buržuazinės spaudos re

porteriai turėjo pasikalbėji
mą su Austrijos Socialde-

Imokratų Partijos vyriausiu
įvadu ponu Otto Bauer, ku
ris randasi ^pabėgęs Čecho-

i ;
Slovakijoje. Tai didžiausios;
istorinės svarbos Bauerio , reiškimas ir prisipažinimas 
pareiškimas. Jis pripažįs- bus plačiai lukštenamas ryt- 
ta ir aiškiai nurodo, kaip dienos’ “Laisvėje.” Jis dar

tiksliai palaikė juos begink
liais.

Bauer pripažįsta, kad 
darbininkai perlipo per so
cialistų vadų galvas ir suki
lo prieš kruvinuosius fašis
tus.

Šitas svarbus Bauerio pa-

| ir | • • Id 11 dlblxldl I1U1 UUU, lYclip CllvIlUb iJdloVCJv. Ulo ULCXL

JUHglllWniS Valstijoms:desperatiškai socialistų va-i kartą parodo, kokią baišią 
dai bandė įsipiršti Dollfus- išdavystę atliko Austrijos 

, sui į talką, bet kaip tas bu- socialdemokratija prieš dar- 
delis ir visi austrai fašis- bininkus.

i tai jų talkos nepriėmė. Jis i Paskutiniai pranešimai iš 
i parodo, kaip tie vadai kovo-; Austrijos sako, kad dar 
jo prieš prisirengimą prie daugelyje vietų darbininkai 

• ginkluotos kovos prieš fa- ■ tebesilaiko prieš fašistus. • 
išistus, kaip eiliniai socialis- Bet, aiškus dalykas, jie ne- 
■ tai sukilo prieš Socialdemo- atsilaikys, nes pats kovos 
kratų Partijos vadų politi- nugarkaulis jau sulaužytas.

Taip vadinama “Russell • 
Sage Foundation” įstaiga 
tyrinėjo Amerikos anglies 
pramonę ir paskelbė savo 
pasiūlymus. Raportas gi-, 
ria Sovietų Sąjungos pra-: 
vestą anglies kasyklų sočia-' 
lizaciją ir siūlo, kad Ame-; 
rikoję taip pat anglis būti 
atimta iš privatiškų ranki 
ir kontroliuojama valdžios 
Bet šita buržuazinė įstaigs 
nesupranta arba nenori su
prasti to skirtumo, kad So
vietų Sąjungoje viešpatauja 
darbininkai, o čia kapita
listai.

narus.

Sudege Arsenalas

PAKVIETIMAS. SOCIA
LISTŲ Į KOMUNISTŲ 

SUSIRINKIMĄ

Austrijos fašistams kelią 
praskynė Austrijos Socialde
mokratų Partija. To negali pa
slėpti net patys Amerikos so
cialistai. štai Socialistų Par
tijos organe ‘The New Leader’’ 
(vasario 17 d.) randame pripa
žinimą, kad 1918 metais, kuo
met revoliucija nušlavė parazi
tų viešpatavimą, socialdemo- Į 
kratai atėjo ir išgelbėjo buržu
aziją. štai to laikraščio istori
nis pripažinimas:

“1918 metais Vienos miestas 
buvo griuvėsiuose, fiziniai ir 
dvasiniai sugriautas. Jo senie
ji valdonai buvo pabėgę. Jo 
žmonės buvo išsisėmę. Labai 
mažai vaikų išliko gyvais per 
karo baisius laikus... Tai bu
vo socialistai ir tik socialistai 
vieni, kurie išgelbėjo situaciją. 
Jie paėmė valdžią į savo ran
kas. Niekas kitas nenorėjo 
pasiimti ant savęs tą atsako
mybę.”

Komunistų P a r t i j os 
^New Yorko Dištrikto Ko
mitetas kviečia visus 
New Yorko socialistų 
partijos ir darbo unijų 
narius darbininkus atsi
lankyti į mitingą, įvyk
siantį antradienį, vasario 
20 dieną., St. Nicholas 
Arena, 69 West 66th St., 
New Yorke, kaip 7 vai. 
vakare.

Šiame mitinge dalyvaus 
Komunistų Partijos na
riai ir prijautėjai, o d. 
Clarence A. Hathaway, 
“Daily Workerio” redak
torius, kalbės apie bend
rą frontą tarpe socialistų 
ir komunistų kovoje prieš 
fašizmą.

Po Hathaway praneši
ma o įvyks \ laisvos diskusi
jos, kuriose x galės daly
vauti kiekvienas, daly
vaująs susirinkime.

Į susirinkimą, beje, bus 
įsileista visi, kurie i atsi
neš savo organizacijų na
rystės knygutes. , 

Komunistų Partijos 
Dištrikto Sekretariatas.

šį .penktadienį, vasario 23 
į d., iš darbo bus išmesta ne 
1400,000 darbininkų, kaip 
buvo pirmiau pranešta, bet 

1572,500! Pirmiausia bus 
prašalinami tie, kurių šei
mynose dar vienas asmuo 
turi kokį nors darbą. Po
nas Hopkins pareiškė, kad 
dar liks prie CWA darbų 
apie 3,104,000 darbininkų,

WASHINGTON. — Civil | kurie bus laipsniškai atlei- 
dinėjami.

Tai dar ne viskas. Vasa
rio 16 d. jau buvo atleista 
nuo federalių valdžios dar
bų apie 200,000 darbininkų. 
Kurie dar pasilieka dirbti, 
tiems bus nukapotos algos 
iki 30 centų į valandą. Nuo 
vasario 23 d. taip pat leis
ta bus į savaitę dirbti tik 
24 valandas miestuose, o 
provincijose tik 15 valandų.

Šaukia Negrus Padėti 
Austrijos Darbininkams

Italija, Francija ir 
Anglija Persergsti 
Fašistų Vokietiją

Bijo Komunizmo, Siūlo 
Valstybinį Kapitalizmą

LONDON.—Anglijos, Ita-, 
lijos ir *Francijos valdžios 
išleido bendrą pareiškimą, 
kad jos visos susitarė “pa
laikyti Austrijos nepriklau
somybę”. ^Tai yra perser
gėjimas Vokietijai, kad Hit
lerio valdžia dar nebandytų 
prijungti Austriją prie Vo
kietijos. > . *

Komunisty Spauda Nu
sipirko Naują Presą

NEW YORK.—Darbinin
kų Centre, Komunistų Par
tijos name, yra spausdina
ma “Daily Worker”, “Frei
heit” ir keli kiti darbinin
kų laikraščiai. Jie buvo 
spausdinami ant 35 metų 
amžiaus preso. Tai buvo 
energijos ir pinigų eikvoji
mas, nes ta mašina buvo at
gyvenus savo dienas. Da
bar nupirktas ir įvedamas 
naujas presas, už kurį /už
mokėta $22,000.

DETROIT, Mich.—Dema
gogas kunigas Coughlin per 
radio pripažino, kad dabar
tinis kapitalizmas atgyveno 
savo dienas. Bet jis rėkė, 
kad reikia saugotis Karo
lio Markso mokslo, komu
nizmo. Jis siūlė, kad Ame
rikoje būtų įvestas “valsty
binis kapitalizmas,” arba 
“socializuotas k a p i t a 1 iz- 
mas.”

SPRINGFIELD, • Ill. — 
Čionai kilo gaisras valdžios 
amunicijos arsenale. Amu
nicija eksplodavo. Nuosto
lių gaisras padaręs už 
$850,000.

Pasadena, Calif. — šioje 
valstijoj 1909 metais buvo 
išleistas įstatymas romi jL 
mui protiniai nesveikų 
žmonių. Ikkpabaigai 1933 
metų buvo išromyta net 
9,782 žmonės.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo sekreto rius 
draugas William L. Patter
son, pats' būdamas juodvei- 
dis, išleido atsišaukimą į 
Amerikos negrus. Jis ragi
na visus negrus eiti talkon 
Austrijos kovingam prole
tariatui prieš fašizmą.

Nužudys Dvyliką Darbininkų 
Už Kiekvieną Žuvusį Fašistą

BERLYNAS. _ Fašistų 
armijos galva Boehm išlei
do įsakymą, kad tuojaus 
būtų suimama ir nužudoma 
dvylika darbininkų už kiek- 
viėhą užmuštą fašistą. Tie 
dąibinįnkai negaus jokio 
teismo, jokių apkaltinimų.

Jiems ir Socialistai 
“Raudoni Bolševikai”

VIENA. — Dolfusso 
dešinė ranka Emil Fey 
spaudai pareiškė, kad jis vi
suomet stojo prieš susitai
kymą, su socialistais todėl, 
kad pastarieji esą “raudo
ni bolševikai”. Jis buvęs ir 
esąs. įsitikihęs, kad iš tos

Vien' 1933 vienybės būtų niekas neiš
lietais išromyta'1,278., ■ r ; ėję.

! ką. Darbininkai matė, kad 
fašistai ruošiasi kruvinam 

i smurtui ir reikalavo, kad so- 
\ cialdemokratai tuojaus ren- 
igtųsi atmušimui fašistų už
puolimo. Bet iki paskutinei 
dienai vadai neleido darbi
ninkam ruoštis mūšiui ir

Vasario 18 d. per radio 
kalbėjo kruvinasis Dollfuss. 
Jis pareiškė, kad revoliuci
niai darbininkai bus me
džiojami ir begailestingai 
baudžiami, kam jie drįso 
pasipriešinti fašistų gau
joms.

SOVIETU VALDŽIA REIKALAUJA PALIUOSUOT 
\ DRAUGŪS DIMITROVA, POPOVĄ IR TANEVA
| MASKVA. — Pranešama 
iš Berlyno, kad Sqyietu Są
jungos ambasadorius ofici
aliai pareikalavo, kad Hit- 
lėrio valdžia paliuosuotų 
draugus Dimitrov, Popov ir 
Tanev. Jie dabar yra ‘So
vietų Sąjungos piliečiai ir 
Vokietijos valdžia neturi 
teisės juos laikyti kalėjime. 
A m b a s a d orius pareiškė,

kad tų draugų išvažiavimui 
į Sovietų Sąjungą jau vis
kas parūpinta.

Hitlerio valdžia prižadė
jus tris komunistus paleisti 
taip greitai, kaip formališ
kumai būsią atlikta. Ir taip 
gal pavyks išgelbėti gyvybę, 
trijų komunistų iš rankų 
Vokietijos fašistų.

.iv Lindberghas Susiplėšė 
Didelius Turtus

Lenkijos Ir Sovietų 
Sutartis Prailginta

Lakūnas L i n d b e rghas, 
kuris, yra prisiplakęs prie 
orlaivių kompanijų ir kuris 
yra įveltas į pastos šmuge
lį, pripažino, kad jis bėgyje 
paskutinių šešių metų pasi
darė gryno pelno $345,000.

VARŠAVA.—-Čionai kal
bama,. kad tapo prailginta 
nepuolimo sutartis tarpe 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos iki dešimties metų. Su
tartis buvo padaryta 1932 
metais- ir turėjo tęstis tik
tai tris metus.

Bulgarija Pripažinsianti 
Sovietų Sąjungą

SOFIA, Bulgarija.—Val
džios budžete pažymėta, 
kad turi .būt paskirta tam 
tikra suma pinigų Bulgari
jos ambasados užlaikymui 
Maskvoje. Tas aiškinama, 
kad Bulgarija rengiasi grei
tu laiku pripažinti Sovietų 
Sąjungą.

Dar Vieno Laivo Darbininkai 
Streikuoja

BOSTON.
laivų streikuojančių darbi
ninkų prisidėjo darbinin
kai dar laivo “S. S. Thur- 
lo.” Jie irgi reikalauja su
grąžinimo 1929 nletų algų 
skalės.
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Draugi; Šukiu Laiškas iš Sov. Sąjungos

P. Buknys.

WATERBURY, CONN.

k

tik!ir norsė pribuvo.

viskas sumobilizuota
$113.94

gruo-

>

i

■**

Ame- 
niekas

Dėka išdavikiškai social-demokratijos 
lyderių politikai, Austrijoje šiandien ga
lima daug ko tikėtis!

ir vėl 
augš-

presą.
$110.94

3.00

Įžanga tik 25c., o vaikams 
10c. Šį veikalą vaidins Vili-

Mukden, Mandžurija. — 
Besirengiant apkarūnavoti 
Henry Pu-yi Mandžurijos 
karaliumi, 
penki šimtai kariuomenės
saugojimui jo galvos. Bijo
ma pasikėsinimo ant naujo 
monarcho gyvybės.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-796-1

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

IŠSIPŪTĘ GYSLOS ANT 
BLAUZDŲ

Aš esu moteris 22 m. am-

Viso preso fonde
Preso kaina yra $1,950.00 
Perkant reikią

nesį gaudavau, o dabar 300 
rublių ir kambarius gaunu. 
Tai šitaip, brolau, darbinin
kų tėvynėje einasi. Čia jau-1 I Preso fondą skiriame i
čiuos pilnai namie esąs. Nie- į grynai tas aukas, kurias 

: kas man nerūpi, nieko nesi-1 patys aukotojai paskiria 
; baiminu. Kad ir toks atsi- i tani tikslui.

žemiau talpiname d. d. J. dirbi ir žinai, kad pats sau 
ir M. šukių laišką, rašytą dirbi.
d. Bukniui, iš Minsko, Sovie
tų Sąjungos. Kaip žinia, Už darbą buvau premy- 
“Naujienų” senis jau buvo ruotas 800 rublių pinigais 
gerokai apsidžiaugęs d. šu- įr kambarius: naujus, mo- 
kio ilgu nerašymu ir buvo1 derniškuS kambarius ga- 
paskelbęs, jog Šukys nėra- pflqkioliq iš stnlin
šąs, todėl, kad Sovietų Są-1 \au* rasKiaus iS^StallO- 
jungoj “labai blogai.” Mes j1:iaUS į rakandų priziūrėto- 
manome, kad dd. Šukiai da- jus pervestas. Staliorium 
bar parašys mums dažniau dirbdamas 250 rublių j mė
žinių iš Sovietines Baltarusi
jos.

‘ ‘ Laisvės ’ ’ R edalcc i ja.

SUBSCRIPTION BATES:
United States, per yeaf' ................. 15.09
Brooklyn, N. Y., per year ................. $7.00
Foreign countries, per year ............. $7.00
Canada and Brazil, per year ............... $5.00
United States, six months ............. 12.50
Brooklyn, N. Y., six months ............... $3.50
Foreign countries, six months ........ $3.50
Canada and Brazil, six months ........ $2.50

šiame mieste yra rengiamas 
I geras vaidinimas, “Mieganti 
Liaudis.” šis veikalas bus 
vaidinamas vasario 25 dieną. 
Venta svetainėje, 103 Green 

į St., svetainė atsidarys 7 vai. 
vakare, o vaidinimas prasidės 

Draugas Geo. Bernotas iš 8 vai.
I, N. J., rašo:

ir darbininkės turi
me dalyvauti šiame parengi
me. Dalyvaudami mes pa- 
remsime ir Vilijos Chorą, ku
ris rengia šį parengimą.

Be gero vaidinimo, bus ir 
kitų pamarginimų. Todėl ^i- 

įsi būsite patenkinti.
į S. Sautburietis.

Nuo Elenos Kaulinienes! 
gavome $1.00 aukų. Ir ji. 
velija pirkti naują
Anksčiau įplaukė 
Dabar aplaikėme

Antras Puslapis
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augusiųjų skyrių. Kuopos registruojasi 
dalyvauti lenktynėse ir išrodo, kad bus 
nemažai pasekmių.

Apskritai, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas auga ir stiprėja, nepaisant tų 
zaunų, kurias atlieka nusišpicavęs poli
tikierius, p. Prūseika.

Užvirė Reakcija
Budelio Dollfusso valdžia Austrijoje 

pradėjo keršto terorą prieš socialdemo
kratus ir. visus tuos^ kurie prisidėjo prie 
kovų prieš -fašistus. Žinoma, šiuo žy
giu daugiausiai nukentės socialistai dar
bininkai. Skelbiama, kad tūkstančiai so
cialistų tapo išmesta iš valdviečių, į ku
rias jie buvę išrinkti, p tas vietas Doll- 
fussas pastatys savo pakalikus.

Valdžia konfiskuoja social-demokratų 
organizacijų, pavienių asmenų (o tokių 
ten buvo gerai pasiturinčių!) visus tur
tus ir jais atlygins tiems, kurių giminės 
žuvo kovodami už valdžią su ginklu pa
sipriešinusiais darbininkais. Be abejoji
mo, “gudresni” lyderiai, išanksto numa
tę ateitį, nemažai pinigų išgabeno į už
sienius daug pirmiau.

Tolydžio eina galabinimas tų, kurie 
stovėjo kovų priešakyje. Tik tai perei
tą šeštadienį tapo pakarti penki kovoto
jai. Visa eilė kovotojų yra nusmerkta 
mirti ir veikiausiai su jais greit apsi
dirbs. Tūkstančiai tebesėdi sukišti į ka
lėjimus, o tūkstančiai slapstosi.

Tai tikėtas įvykis. Už jai pasipriešini
mą buržuazija visuomet žiauriai atsimo
ka darbininkams. Tai parodė Paryžiaus 
Komuna,^ 1905 metų revoliucija Rusijoje 
ir kiti įvykiai visoj eilėje šalių.

Su tuo buržuazija tačiaus nesunaikins 
revoliucinio darbininkų judėjimo. Jiex 
organizuosis slapta, palėpyj. Organizuos 
į Komunistų Partijos eiles—partijos, ku
ri rodė socialistams darbininkams reika
lingumą bendro fronto ir kuri aiškino 
social-demokratų lyderių politikos pra
gaištingumą.

Beje, buržuazinė spauda skelbia, kad 
dalis social-demokratų pereina nazių 
'(hitleriečių fašistų) pusėn ir tuo būdu 
bando “atkeršyti” Dollfusso valdžiai. 
Neabejotina, tokių bus nemažai. Su to
kiu apsireiškimu turi būti vedama griež
ta ideologinė kova, kad sulaikius dorų 
darbininkų emigravimą į fašistų abazą, 
bet pasukus į revoliucinį komunistinį ke-

LDS Pastogėje
Vasario mėn. 10 ir 11 dd., Brooklyne 

jvyko Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mo Centro Valdybos suvažiavimas, ku
riame buvo svarstyta, be kitko, ir t., v. 
endowment apdraudos įvedimas. “Tie
sa” rašo, kąd LDS Centro Valdyba pro
jektuoja įvesti naujus apdraudos sky
riui, būtent

išmokėjimas sutartos apdraudos sumos už 
20 metų. Tai yra taip vadinamas 2Cf metų 
"endowment” planas. Tos rūšies apdrauda 
suaugusiems bus dviejų laipsnių: $500 ir 
$1,000. Narys, apsidraudęs ant bile tos. 
apdraudos Laipsnio galės pinigus gauti po 
20 m. nuo užsirašymo tos apdraudos. Taip
gi atsitikimįp mirties galės gauti pomirtinę 
toje sumoje, ant kokios buvo apsidraudęs.

Vaikams taipgi nutarta įvesti 20 metų 
“endowment'” apdraudos du skyrius $300 ir 
$500. '

. Pirma LDS seimo bus paskelbta “Tiesoj” 
tų skyrių taisyklės ir narinės mokestys, .ir 
nariai turėt progą apkalbėti. Paskui tą 
klausimą svarstys LDS seimas, kuris įvyks 
Detroite, berželio mėnesį ir jeigu seimas 
užgirs, tai tie skyriai bus įvesti.

Tolydžio tas patSt. laikraštis praneša ir 
apie LDS vajų už naujus narius. Per šį 
vajų jau esą gauta 65 nauji nariai į su-

Bendras Frontas su Fašistais 
Prieš Komunistus

Tai, kas įvyko Madison Sq. Gardene 
i pereitą penktadienį, turi būti žinoma 

kiekvienam darbininkui, nes tai dar kar
tą buvo įrodyta tas komunistų tvirtini- 

į mas, kad socialistų lyderiai daro bend
rus frontus prieš revoliucinius darbinin
kus! Teisingai “Daily Workeris” paste- 

’ bi: Vokietijoj socialistų lyderiai (social- 
1 fašistai) šaukė darbininkus balsuoti ’už 

kaizerio generolą Hindenburgą, “kad iš
gelbėti kraštą nuo fašizmo,” ir tuo pa
dėjo atvesti fašizmą; Austrijoj socialistų 
lyderiai rėmė Dollfussą, kuris pastatė 
princą von Strahembergą su jo fašistų 
organizacija heimwehr, kurie skerdžia 
socialistus. Amerikoje gi socialistų ly
deriai, pereitą penktadienį, pasikvietė 
talkon atviriausį fašistų pere to ją ir or- 
ganizuotoją Matthew Woll ir miesto ma
jorą La Guardia, kurio policija daužė 
galvas tiems darbininkams, kurie de
monstravo ties Austrijos konsulatu, pro
testuodami prieš darbininkų skerdynes 
Austrijoj!

Tiktai prieš kelias savaites tas pats 
Matthew Woll pasiuntė laišką preziden
tui Rooseveltui, ragindamas; įsteigti Am
erikoje slaptą policiją, kurią būtų gali
ma naudoti šnipinėjimams ir provokaci
joms prieš revoliucinius darbininkus, o 
socialistų lyderiai, pereitą penktadienį, 
pasikvietė jį kalbėti prieš-fašistiniam mi
tinge !

Geltonoji stambaus kapitalo spauda, 
socialistų lyderiai ir įvairios rūšies re
negatai skalija, būk komunistiniai dar
bininkai ėję į Madison Sq. Garden^tikslu 
“ardyti masinį mitingą.” Tai bjaurus 
melas, į kurį peržema ir atsakinėti! Ko
munistiniai darbininkai ėjo į Madison 
Sq. Garden tūkstančiais, vedini vieno ir 
didžiojo tikslo: sudaryti bendrą frontą 
su visais darbininkais ir pareikšti savo 
vieningą protestą prieš fašizmą Austri
joje, ir, žinoma, podraug čia pat, Jung
tinėse Valstijose. 

* •Bet social-fašistų išstatyti sargai ant 
syk pradėjo provokacijas. Einant į di
džiulę svetainę, pastatyti jų žmonės darė i 
kratas pas nužiūrėtus asmenis, ar neras I 
komunistinės literatūros. Nužiūrėtus 
asmenis tie įmonės bandė neįleisti į ap
atinę svetainės dalį. Iš komunistų atim- 
dinėjo iškabas (signs), ant kurių buvo 
iškelti obalsiai, šaukią už komunistų ir 
socialistų darbininkų vienybę.

Pradėjus programą, kalbėtojai tuojau 
ėmė provokuoti komunistinio nusistaty
mo darbininkus, atakuodami Sovietų Są
jungą ir šaipydamiesi iš vietinių revoliu
cinių darbininkų. Pasisodinę ant plat
formos Wollus ir kt. nenaudėlius, socia
listų lyderiai manė dabar jau atkeršysią 
bolševikams, pravardžiuodami juos įš tri- i 
bunos, j kaip jiems gerklės leido. Žino- < 
ma, kad tokiam atsitikime darbipinkai 
turėjo teisę pareikšti savo protestą! Ži
noma, kad jų pareiga buvo į tuos šmeiž
tus ir provokacijas atsakyti šūkiu: “Sd- 
cialists and Communists, unite and 
fight!” (Socialistai ir Komunistai, vie
nykitės ir kovokite!) Reikia suprasti, 
kad tokių darbininkų svetainėje-’(iš 20,- 
000 su viršum žmonių)' buvo ne mažiau, 
kaip du trečdaliai, o gal ir daugiau. So
cialistų, lyderiai galėjo susivaldyti; Jie 
turėjo atsiminti, jog čionai ne socialistų 
partijos lyderių sušauktas susirinkimas, 
ne •fašistų sušauktas susirinkimas, •» bet 
obalsiu bendro fronto susirinkimas, į ku
rį išsiliejo tūkstančiai darbininkų, pačių 
kovingiausių darbininkų!

Kuomet “Daily Workerio” retįąktor., d. 
Hathaway, užėjo ant platformos ir pa
prašė pirmininko leisti jam. minutei lai
ko padaryti atsišaukimą (o ne svaidyti

keiksmais, kaip dare socialistų lyderiai) į 
darbininkus del tvarkos, tai pirmininkas, 
social-fašistas Lee buvo pats pirmutinis, 
kirtęs kumštimi į galvą d. Hathaway. Šį 
chuliganišką žygį pasekė kiti ant plat
formos sėdėję socialistų lyderiai, pulda
mi prie d. Hathaway ir mušdami kumš- 
čiomis, o paskui—kede!

Žinoma, po šito užpuolimo mitingas

įmokėti $650.00
Pavasaris artinasi, prasi- 

jdeda darbymetis ant spau
dos darbų, presas reiktų 
tuojau pirkti.

Nusipirkus automatišką 
presą, būtų galima dar pa
laikyti žemas kainas ant 

_ spaudos darbų, kad ir vis- 
| kam brangstant. Tat, drau- 

11 gai, kurie norite, kad už 
j]plakatus ir kitus spaudos 

; darbus pasilaikytų žemos 
įkainos, padėkite “Laisvei” 

r-...  ,-------- Į įsigyti naują presą.

VKI I r7 I Dideliuose ir mažuose pa-
Tldl liauju I I j rengimuose, mitinguose, 

'“parėse” ir kitokiuose su
ėjimuose tarkitės, kaip su
kelti pinigų įsigijimui pre
so.

Šitaip darbininkų nenaudėliai remia 
Austrijos kovotojus! Ne sumušimas fa
šizmo jiems rūpi, o fašizmo stiprinimas!

Socialistai darbininkai, buVę šitam mi
tinge, be abejo,* pamatė, kur link eina jų 
lyderiai. Nuo dabar jie padarys dar di
desnį pasisukimą linkui komunistų. Mes 
raginame juos padaryti tai juo greičiau!

Draugė E. Cibulskienc, iš 
Nanticoke, Pa., rašo: “Pa
stebėjau, kad mano prenu
merata už “Laisvę” jau pa-! 
sibaige, tai siunčiu čekį už] 
$6.00, $5 už prenumeratą,! 
o $1.00 aukoju nupirkimuii 
naujo preso.”

Minskas, 25-1-34.
Drg. Bukniui
Brangus Drauge!

Matai, koks iš manęs rū-į tikimas: 15 d. gruodžio gri-i 
pestingas susirašinėtojas; j pu apsirgau. Pranešus 
po vieną laišką į metus. Bet: kur reikia, tuoj daktaras< prookfield,
nepyk, drauge, ne . tik ! ir norsė pribuvo.. Jau pra- ] “Prisiunčia $5.00 už “Lais- 
jums, bet niekam nerašiau dėjau pasveikti, ir kaip tai! Vg

’ —laiko neturėjau. 
| grade būnant 
i miestą ir viską kas jame,! gavau. 
; pamatyti. Na, ir kol pilie- 
| tybės reikalą atlikome, 

daiktus iš tamožnos atsi
ėmėme—nors kalba ir žino
ma, bet formules nežino
mos, tai daugiau laiko ima, 
negu žinančiam.

Į Minską atvažiavus, tuoj 
darban pajungė. Čia, mat, 
darbipinkų nusitarta val
džios namą “Dom Pravitel- 
stva” iki 16 rev. apvaikš- 
čiojimui pabaigti. Dirbom, 
skubėjom, kol pabaigėm; 
paskui, mane paskyrė viso 
namo rakandų prižiūrėto
jam. Namas 616 salių ir 
kambarių, yra kas veikti, o 
aš mė£$tu tokį darbą, kur 
su rakandais turėti reikalą 
—apie rakandus darbuotis. 
Čia, mat, viskas nauja. 
Naujas puikus 9 augštų 
moderniškai, kaip ir Ame
rikoj, įrengtas namas. Visi 
nauji ąžuoliniai naujausio 
stiliaus rakandai, deskos, 
šėpos, stalai, kėdės, kanap- 
kos, etc. ,.,Teko ■ man dar
bas kaip tik toks, kurį aš 
mėgstu, tai man nesunku 
ir ilgesnes valandas padir
bėti, bile viską tvarkoj tu
rėti ir tvarką palaikyti.)

Senasis Minskas, nedide
lis miestukas, ir labai į lie
tuvišką miestą panašus. 
Viskas taip, rodosi, kad Lie
tuvoj būtum. Bet nauja
sis’ Sovietų išbudavotasis ir 
te bebūdavo j amas—tai ją,u 
didelis ir moderniškas. Ga
lybės naujų dirbtuvių ir 
mokyklų pribūdavota ir vis 
dar tebebudavojama.

Ateinantį pavasarį pradės 
milžinišką miesto teatrą ir 
kino studijas budavoti. Pie
čius, kuriame pamatas iš- 
mieruotas, gal virš poros 
desėtkų akerių žemės už
ims. ■ Gražaus buš darbo. 
Apart to, gyvenamuosius 
namus vis , tebebūdavo j a. 
Nauja tvarka, naujas gyve
nimas čia, brolau, virte- 
verda; ęlirbi žmogus ir vi§ 
noris dirbti ir dirbti. Nes

Lenin- Per ] 
norėjosi džiau ir plaučių uždegimą 

Tuomet ir antras i fonckl 
. specialistas daktaras pribu

vo. Du daktarai ir norsė I
darbavosi, kol ligą pergalė-1 
jo. Jau sveikstu. Vaikščio-1 
j u, Norėjau į darbą eiti, 
bet daktaras liepė dar ke
letą dienų namie būti. 
trečdaliu algos moka, ir nei1 
daktarai nei vaistai nei ka
peikos nekaštavo: 
dovanai.

Viskuom es^in 
kinti, geriaus, negu 
riko j e gyvename, 
mums nei senatvė, nei liga 
nerūpi.

Žiema nešalta, tik 
ižio 7 d. šaltis buvo 
miau zero ir tuo jaus 
sušilo. Dabar 15-18 
3iau zero laikosi. Oras kaip ] 
ir Lietuvoj.

Na, o kaip pas jus eina
si? Sveiki, drūti? Roosevel- 
to “prosperity” kaujatės? 
Ar nemanote, kad persunku I 
bus visus laikraščius ir žur-J 
nalą išleidinėti? Per tuos 6 j 
•mėnesius nei' jokię. laikraš- • žiaus, metai, kaip vedus, ir da- 
čio rankoje neturėjau; dir- bartės aš nėščia. Ir aš pama- 
bome, tik dabar, sirgdamas Čiau, kad ant mano dešinės 

Jaunuolių or-; kojos jau yra iškilusios kelios 
Pui- |tos gyslos (varicose veins). | 

;lr jos netaip da baisios atrodo, 
i bet jos vistiek ištoli galima 

’įmatyti. Jos man yra ant 
- - ~ i tai aš malonėčiau,

nes iš čia yra kas ra-!kad Jūs man duotumėt kokį, 
surėdy-; patarimą, kad jos pranyktų.

. į ricose Pernai as vieną tokią gys- j
i gydytojo 
nėra.

ista greičiau, o didesnėms rei
kia daugiau įčirškinimų dary
ti.

Lais-i O tuo tarpu ir ateityj, kad 
tos kojų gyslos nebūtu taip 
pilnps kraujo privarytos, bent 
keletą kartų kasdiena, po ke- 

pra- lėtą minučių, palaikykite ko- 
, ga- jas augštyn iškeltas, kad kratl- 

esti jas iš gyslų savo svarumu, nu
slinktų į didžiąsias pilvo gys
las. • i

Gilus kvėpavimas, pilvu irgi 
padeda kraują lygiau išvarU 
nėti ir palengvina žemutinių 
venų pritvinkimą. Pasivaikš
čiojimas, mankštynės ir gi get
ras daiktas, o nusisėdėjimas, 
nusistovėjimas veikia neigia
mai i tas gyslas.

v vės” prenumeratą ir $1.00 jos Choras. Visi lietuviai dar- 
neatsargumą uzsisal- aukoju spaudai! bininkai

i Šią auką dedame į preso 
nes laiškas rašytas 

jau po šėrininkų suvažiavi
mo, kur buvo nutarta pirkai 

| Presą.

DARBININKU 
SVEIKATA &

peržiūrėjau, 
ganizacija paaugusi, 
ku! Bravo jaunuoliai!

Na, pakaks šiam kartui, , ,. T 
. . , t . . v i matyti. Jos man

kitą kaitą daugiau*,paiasy-įi^i^u^sdos, tai aš 
siu, 
syti, s ! Čia naujas 
mas būdavo jamas. Na, lin 
kim'e jums viso geriausio Ją turėjau, ir aš buvau nuėjus 
darbuotis. : ' pas vieną daktarą, tai jis man

Su komunistiniais linkę-vaistu i gyslą (injec-, 
• ition), ir dabartės pranyko vi-i

J ’ sai ta gysla ir nematyt.
Patarkite man per 

pažįsta-;vę”- nes aš j!! skaitalL 
ATSAKYMAS

Nėščiai moteriai dažnai 
deda atsirasti tų išpūstų, 
rankščiuotų venų. Taip 
nuo padidėjusio slėgimo pilvo 
viduje. Beaugantį gimtuvė 
laiko paspaudusi didžiąsias 
grįžtamąsias gyslas—venas, ir 
nuo to jose susitrukdo kraujo 
ėjimas. Ilgainiui tūlos tų ve
nų šakos, ypač žemutinės, ant 
kojų, ailt blauzdų, ima ir pra
siplečia, susirango, susigaran
kščiuoja.

Sakote, Drauge, kad Jums 
vieną tokią gyslą gydytojas 
jau išnaikino, įčirškimo būdu. 
Tai yra geriausis būdas vari- 
kozuotoms venoms gydyti.

Padalykite taipo pat ir da
bar. Eikite vėl pas tą pati 
gydytoją: tegul jis Jums vėl 
įšpricuoja sutraukiamųjų vais
tų. Nuo tokių vaistų išpūsto
se venų dalyse sukeps, sukra- 
šės kraujas, ir tada tos vietos 
susitrauks, .sumažės, ir išnyks 
garankščiai.

‘Injection treatment of va- 
veins” yra moderninis

geras gydymas. Patyrusio 
rankose, pavojaus 

Mažesnės gyslos išnyk-

J. M. Šukiai.
P. S. Labų dienų visiems į 

laisviečiams -ir 
miems!

x J. ir M. Šukiai

FAŠISTAI KONTRO- , 
LIUOJA ŠOKIUS 

z BERLYNAS. — Hitlerio 
vidaus reikalų ministeris 
Goering išleido patvarky
mą, kad viešuose šokiuose 
nevalia dalyvauti jaunuo
liams, kurie dar nėra sulau
kę 18 metų amžiaus.
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Fašizmas, Karo Pavojus ir Ko
munistu Partijų Uždaviniai

(Komunistų Internacionalo Vykdan
čiojo Komiteto TryliktozPlenumo, įvyku
sio gruodžio mėn., 1933, Priimtas Tezis, 
Pasiremiant Drg. Kuusineno raportu.)

grandinį

šovinistiš- * ’

Užsibaigus palyginamajai stabilizaci
jai (lygsvarai), ką atžymėjo pereitas 
(Dvyliktas) Komunistų Internacionalo 
Vykdančiojo Komiteto Plenumas, kapi
talizmo visuotino krizio išsivystymas jau 
sukrėtė kapitalistinę sistemą iki • ^oli-; 
siekiančio laipsnio ištisame pasaulyje.

Kuomet Sociąlistinių Sovietų Respub
likų Sąjunga—ta tarptautinio proleta
riato ir prispaustųjų tautų tvirtuma— 
plėtoja savo socialistinę kūrybą ir kelia 
savo galią į vis ’ augštesnį lygmalą, tai 
kapitalistinio pasaulio ūkis trupėdamas 
griūva. Skurdo, sunykimo ir bado kilpa 

*• vis standžiau užsiveržia. Buržuazija vi
su pašėlimu įtempia ekonomines išnau
dojimo priemones fašistiniais prievartos 
būdais, apiplėšdama dirbančiąsias kla
ses ir vesdama grobikiškus karus prieš 
kitas tautas. Bet tuo pačiu laiku vis 
labiau auga revoliucinis darbo masių pa
sipiktinimas *ir jų pasiryžimas nuverst 
tą nepakenčiamą išnaudojančiųjų klasių 
jungą.

Baisus įsitempimas klasinių priešta
ravimų viduj kapitalistinių šalių, lygiai 
kaip ir tarptautinių prieštaravimų įsi
tempimas, paliudija tą faktą, kad ob
jektyvios (tikros) revoliuciniam krizini 
būtinos sąlygos yra tiek pribrendusios, 
jog dabartiniu laiku pasaulis arti priei
na prie naujo revoliucijų ir karų ruožto.

7.—Fašizmas ir Revolhicinio Krizio 
Pribrendimas

(1) Fašizmas yra atvira, teroristiška 
diktatūra reakcioniškiausių,
kiaušių ir imperialistiskiausių finansi
nio kapitalo gaivalų. Fašizmas bando 
įgyti masinį pamatą monopoliniam kapi
talui tarp smulkiosios* buržuazijos, atsi
šaukdamas į valstiečius, amatininkus, 
raštinių ir valdžios tarnautojus, išmes
tus iš jų normalaus gyvenimo bėgio, 
ypač atsikreipdamas į išklasintus ele
mentus didmiesčiuose; ir jis taip pat 
bando prasibriauti į darbininkų klasę.

Fašizmo augimas ir jo paėmimas ga
lios Vokietijoj ir eilėje kitų kapitalisti
nių kraštų reiškia:

(a) Kad revoliucinis krizis ir plačių
jų masių apmaudas prieą kapitalo vieš
patavimą auga; '

(b) Kad kapitalistai jau nebepajėgia 
išlaikyt savo diktatūrą parlamentiškais 
(seimiškais) būdais ir buržųaziškai-de- 
mokratiškais būdais apskritai;

(c) Kad, be to, parlamentizmo ir 
, buržuaziškos demokratijos veikimo bū

dai abelnai darosi4 kapitalistams skers- 
paine, kaip vidujinėje jų politikoje (ko-

*voje prieš proletariatą), taip ir užsieni
nėje jų politikoje (karui del pasaulio 
imperialistiško persidalinimo išnaujo);

(d) Kad todėl, kapitalizmas yra ver
čiamas pereiti į atvirą teroristišką dik
tatūrą šalies viduje ir j neribotą šovi
nizmą užsienihėj politikoj, kas reiškia 
tiesioginį ruošimąsi imperialistiniams 
karams.

Gimęs iš buržuaziškos demokratijos 
yšcios, fašizmas, žiūrint kapitalistų 
akimis, yra priemonė išgelbėt kapitaliz; 
mą nuo sukritimo. O kad socialdemo
kratija užginčija buržuaziškos '• demo
kratijos fašiste j imą ir praveda princi- ' 
pinį skirtumą tarp demokratiškų šalių 
ir fašistinės diktatūros šalių, taip social
demokratija daro tik tuo tikslu,'kad ga
lėtų apgauti ir nuginkluoti darbininkus. 
Fašistinė diktatūra gi, iš antros pusės, 
nėra neišvengiamas buržuazijos diktatū
ros laipsnis visose šalyse. Galimybė at/ 
remt ją paeina nuo kovojančio proleta
riato pajėgų, kurias darkančioji social-

f

demokratijos įtaka-paralyžiuoja labiau, 
negu kas kita.

(2) Kuomet bendroji linija visų bur- 
žuaziškų partijų, taigi ir socialdemokra
tijos linija, veda linkui buržuazijos dik
tatūros fašistinimo, tos linijos pravedi- 
mas praktikoje neišvengiamai sukelia 
tarp jų nesutikimus, kas liečia fašistini
mo būdus ir pavidalus. Tūlos buržuazi
nės grupės, ypač socialfašistai, prakti
koje neapsistojantieji ties nieku savo po
licinio smurto žingsniuose prieš proleta
riatą, ragina toliau palaikyti parlamen- 
tiškus valdžios pavidalus, bevykdant bur
žuazijos diktatūros fašistinimą. Fašis
tai, tačiaus, spiriasi, kad turi būt visiškai 
arba dalinai panaikinta tie senieji, su
kratyti buržuazinės diktatūros pavida
lai, kad fašistinimas būtų įgyvendintas 
per įvedimą atviros fašistinės diktatū
ros, plačiai tam naudojant ir policinę 
prievartą ir fašistinių govėdų terorizmą. 
Atėjęs į galią, fašizmas šalin nustumia, 
suskaldo ir iškrikdo kitas buržuaziskas 
partijas (pav., Lenkijoj) arba jąsias už
daro (kaip kad Vokietijoj ir Italijoj). 
Tas fašizmo siekimas politinio monopolio 
pasmarkina viešpataujančiųjų klasių ei
lėse vaidus ir susidūrimus, plaukiančius 
iš vidujinių fašistėjančios buržuazijos 
prieštaravimų.

(3) Fašistinės diktatūros įvedimas 
Vokietijoj numaskavo vokiečių socialde
mokratiją viso pasaulio akyse. Nuo kru
vino 1918 metų proletarinės' revoliuci
jos sukriušinimo, per ištisą
pardavysčių ir streiklaužysčių, per visas 
sudėtines (koalicines) valdžias, per žvė
riškus policijos žudymus revoliucinių 
darbininkų, per balsavimą už Hinden- 
burgą, kaipo “mažesnįjį blogumą,” iki 
vergiškų pasinešimų atvirai bendradar
biauti su fašistinėmis govedomis-—toks 
tai yra rekordas Vokiečių socialdemo
kratijos, vadovaujančios Antrojo Inter
nacionalo partijos.

Vokietijos socialdemokratija buvo ir 
dar tebėra pirmaujanti vėliavos nešėja 
visų Antrojo Internacionalo partijų, se
kančių Vokietijos socialdemokratijos pė
domis.

Socialdemokratija tebevaidina vaidme
nį svarbiausio buržuazijos ramsčio taip 
pat atviros fašistų diktatūros šalyse. Be
kovodama prieš revoliucinę proletariato 
vienybę ir prieš Socialistinių Sovietų Re
spublikų Sąjungą, socialdemokratija pa
deda buržuazijai prailginti kapitalizmo 
gyvavimą, beskaldydama darbininkų kla
sę. Daugumoje šalių, tačiaus, socialde
mokratija jau randasi krikimo procese. 
Socialdemokratinių darbininkų kairėji
mas didina peštynes tarp soeialfašistų 
vadovaujančių ratelių. Dygsta grupės 
atvirai pasisakančių naujoviškesnių fa
šistų (arba neo-fašistų); atskyla “kai
riosios” skeveldros ir mėgina sukurti 
naują Pustrečią ' Internacionalą. . Troc
kis, 'kontr-revoliucinės buržuazijos leka- 
jus, nesėkmingai stengiasi sulaikyti so
cialdemokratinius darbininkus, kad ne
pereitų į komunizmo pusę, niekšiškai be
sistengdamas sudaryti Ketvirtą Interna
cionalą ir beskleisdamas priėš-sovietiniūs 
šmeižtus. Pagal aštrius priešgyniavi
mus tarp imperialistinių kraštų, kaipo 
pagrindą, trupa ir tarptautinė socialde
mokratijos organizacija. Antrojo Inters 
nacionalo krizis yra faktas.

(4) Finansinės oligarchijos (mažo 
skaičiaus galios) politika; per kurią yra 
stengiamasi įveikti krizį (apiplėšiant 
darbininkus ir valstiečius, o pinigais iš 
valdžios remiant kapitalistus ir stam
bius žemės savininkus), ta politika nega
li sugrąžint kapitalizmui lygsvarą; prie
šingai, ji padeda dar toliau krikti kapi
talistinio ūkio mechanizmui (ką \rodo 
disorganizacija piniginės sistemos, vals
tybių pajamų-išlaidų sąskaitų, valstybi
niai bankrutai, tolesnis lauko ūkio krizio

gilyn ėjimasį); tokia politika prisideda 
prie griežto aštrinimo .-pamatinių kapita
lizmo prieštaravimų.

Tokioj padėtyj visos kapitalistinės ša
lys išvysto, savo kariškas pramones iki 
dar nebūto dydžio ir pritaiko svarbiau
sias gamybos šakas, taip pat ir lauko 
ūkio, karo reikalams. Taip sutvertas 
“reikalavimas”, žudymo ir naikinimo 
priemonių, sujungtas su atvirai daroma- 
infliacija (Amerikos Jungtinėse Valsti
jose, Anglijoj ir Japonijoj) ir su pri
dengta infliacija (Vokietijoj), pereitais 
metais padidino gamybą tūlose pramo
nės šakose kai kuriose šalyse (ypač gele
žies, plieno, negeležinių metalų, chemi
kalų ir audimų pramonėse). Bet su' 
tuom gamybos paplakimu greityn nepro- 
duktyviams tikslams, arba su spekulian
tiškais gamybos šuoliais,—pasinaudo
jant pinigų infliacija, kaipo pamatų,— 
sykiu reiškiasi tūnojimas ant vietos ar
ba gaminimo nupuolimas įvairiose kito
se pramonės šakose (mašinų gaminime, 
statyboje, vartojimo reikmenų gamybo
je) ; ir visa tai turi artimoje ateityje 
privesti prie dar didesnio valstybinių fi
nansų su^atymo, ir juo griežčiau paaš
trinti bendrąjį kapitalizmo krizį.

Įtūžusi kova del rinkų užsieniuose ir 
kolonijose jau pasireiškia pavidale tikro 
tarptautinio, ekonominio karo.

(5) Todėl visiškai yra klaidingas so
cialdemokratų sprendimas apie pasauli
nę dabar padėtį, kad, girdi, kapitalizmui 
pavykę sudrūtint savo poziciją ir kad 
jis jau įstojęs į kelią, vedantį linkui nu
galėjimo visuotinojo savo krizio. Skir
tingai nuo . pirmosios kapitalistinėse 
valstybėse fašizacijos bangos, kuri buvo 
pakilus tuo laiku, kuomet buvo pereina
ma nuo revoliucinio krizio prie daliuos 
lygsvaros, dabar kapitalistinis pasaulis 
pereina iš kapitalistinės lygsvaros už
baigos į revoliucinį krizį, kuris nusako 
kitus fašizmo plėtojimosi planus ir pa
saulinį revoliucinį darbo žmonių judėji
mą.

Net nuožmiausias teroras, kurį buržu
azija naudoja, beslopindama revoliucinį 
judėjimą, negali taip sudrebinto kapita
lizmo sąlygose ilgam atgrąsinti pažan
giuosius dirbančiųjų sl.uogsnius ir sutu
rėti juos nuo darytinų žygių. Pasipik
tinimas, kurį šis teroras sukėlė net dau
gumoj sekusių socialdemokratus darbi
ninkų, daro juos dar palankesniais ko
munistinei agitacijai ir propagandai. 
Kuomet buržuazija savo svirduliuojan
čių, diktatūrą perorganizuoja fašistiniais 
pagrindais, norėdama sukurti tvirtą, 
drūtą valdžią, tatai dabartinėse sąlygose 
veda ne tik prie stiprinimo klasinio jos 
terorizmo, bet taipgi prie drūtinimo tų 
elementų, kurie ardo jos galią, prie su
naikinimo buržuazinių įstatymų autori
teto plačiųjų masių akyse, prie didėjimo 
vidujinio trynimos! tarp pačios buržua
zijos ir prie pagreitinto žlugimo svar
biausio socialio jos ramsčio—socialdepio-

kratijos. Kuomet, pagaliau, buržuazija 
su užpuolinga kariška politika stengiasi 
sustiprinti savo poziciją užsienyj, tatai 
aršiausiai paaštrina tarptautinius prie
šingumus ir iš to kylantį pavojų pačiam 
kapitalizmui.

(6) Todėl tai būtų dešinioji oportunis- 
tinė klaida nematyti dabar objektyvių 
tendencijų, ekonominių ir politinių, bu- 
'į pagreitėjusi brendimą revoliucinio kri- 
•zio kapitalistiniame pasaulyje. Bet tų 
tendencijų, ekonominių ir politinių bu
vimas nereiškia, kad revoliucinis judė
jimas augštyn einas savaime arba be su
trukdymų, be pasipriešinimo tam iš prie
šingai veikiančių jėgų pusės. Revoliuci
nį plėtojimąsi tuo pačiu laiku trukdo ir 
spartina fašistinis buržuazijos šėlimas. 
Ir klausimą, kaip greit proletariatas nu
vers nusibankrutavusio kapitalizmo vie
špatavimą, išspręs kovingas prisirengi
mas darbininkų klasės daugumos, sėk
mingumas Komunistų Partijų darbo dė
lei suardymo socialdemokratijos įtakos 
masėse.

Dabartiniame dalykų stovyje, tokiose 
sąlygose, kur priešingos klasių jėgos 
yra įsitempusios iki kraštutinumo, tai 
revoliucinis masių judėjimas atskirose 
kapitalistinėse šalyse mažiau tegali eiti 
lygiu bei pastoviu būdu, negu pirmiau. 
Chinijoj yra karas, ginkluotas įsikišimas 
iš užsienio ir revoliucija. Japonijoj au
ga revoliucijos jėgos ir mobilizuojasi ka
riškos fašistinės jėgos išvakarėse didžių 
klasinių susikirtimų. Ispanijoj eina su
sikirtimai tarp revoliucijos ir kontr-re- 
voliucijos. Amerikos Jitngtinėse Valsti
jose yra pakilus banga darbininkų ma
sinių streikų ir farmerių pasipiktinimo 
prieš buržuazijos programą, kuri taiko
ma krizini nugalėti. Vokietijoj revoliu
cinė proletariato neapykanta dabartiniu 
laiku auga netaip atvirais pavidalais.Mil- 
žiniška revoliucinė energija kaupiasi ma
sėse ir naujas revoliucinis antplūdis pra
sideda. Įtempta Vokietijoj padėtis be
galiniai aštrina klasių santikius kitose, 
kaimyniškose šalyse—Čechoslavijoj, Au
strijoj, B attiko valstybėse, taip pat Skan
dinavijos šalyse, Holandijoj, Belgijoj ir 
Šveicarijoj. O Lenkijoj su masiniais 
darbininkų streikais šaligrečiai eina 
stambūs revoliuciniai veiksmai lenkiško
se sodžiaus apygardose. Bulgarijoj, ne
žiūrint teroro, darbininkų klasės daugu
ma drūčiai eina su Komunistų Partija. 
Rumunijoj—didelis gelžkeliečių streikas 
su barikadų kovomis.

Tuo pačiu laiku vyriausia pasaulinio 
proletariato tvirtuma, galingoji Sovietu 
Šalis, pergalingos darbininkų klasės 
kraštas, įveikdamas paskutinius ekono
minius keblumus, keldamas darbo masių 
gerbūvį į naują ir augštesnį lygmalą, su 
savo didžiais socialistiniais nuveikimais 
tarnauja kaipo įkvėpimas visų šalių 
darbo žmonėms revoliucinėje jų kovoje.

(Tąsa bus)

METINIS 5«U DIENŲ BAZAR AS
Rengia International Labor Defense New York Dist.

Vasario (Feb.) 21,22,23,24 ir 25,1934
Puiki programa bus kiekvieną vakarą

MANHATTAN LYCEUM—66 East 4th Street
Kalbės nacionaliai žinomi kalbėtojai. Valgomajame 

kambaryje F. S. U. Balalaikų orkestrą grieš kas dien. 
Šokiąi kas vakaras. , '

Už pigiai bus parduodami įvairūs daiktai. ,

New York. — Vasario 19 
d. paskelbė streiką 50,000' 
darbininkų, dirbančių ' prie J 
valymo ir dažymo drapanų.' 
Streikas uždare 20,000 tos; 
rūšies storu, v

Phone, E Vergine e n 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying. 
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y.
Near Manhattan Avenue 
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MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio naistantu Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ilapinimosl 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $*^OO“UH I egzaminavimas

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m.; 
literatūros, politikos ir visuome-; 

nes mokslų mėnesini žurnalą ;

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau; 

rūpinsis luietuvių sovietinės ir; 
proletarinės literatūros kėlimu,; 
SSRS socialistinės statybos, kapi-; 
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro-; 
letariato gi-nklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių kom’unistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 cėncų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

Telephone Stagg 2-440$

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

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

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien ateiki- 
te delei savo svei-

VĮ katos ištyrimo, o 
iums bus išaiškin- 
ta» ka*p Jūs 
kai stovite.

I Odos Nušašėji-
/ mai, Nervų Ligos, 

mG*J// Abel nas Silpnu- 
smy mas, Skilvio Zar- 

nU ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervą 

bei Reumatiški Nesveiku-įdegimas 
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

i X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZI NS
i m m ct hi v
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

i O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 

visą darbą atliekame patys ąnt vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

®r- Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
894-398 Broadway, 331*338 Division Ave., Brooklyn, N. Y.
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Katalikas Darbininkas Iškelia Alks 
ten Kunigu Nešvarius Darbus.

žemiau telpa ilgai veikusio ka- į Bedarbių Apdraudoa Klau- 
tolikiškose organizacijose dark J. i gfaM pafcgliau Labdarybės 
Jusevičiaus straipsnis. Jis dau-!
giau negu kas kitas parodo lie- į HOHllwW
tuviškų jagamasčių anti-darbinin- i Man tas ga|£> patiko įr 

mažais praleidimais) paimam iš, netlk sutikau ant jų pasirasytl, 
“Vilnies”. Kunigų “Draugas” už: bet ir pasižadėjau pats pasidar- 
tai prakeikia J. Jusevičių, išva-; buoti tarpe lietuvių kataliku 
negražiais ^vadinimais. I darbininkų rinkime parašų.

“Laisvės” Redakcija. Į Mūsų skyrius šelpimui be- 
Trys metai atgal krizis buvo I darbių laikydavo susirinkimus 

pasiekęs augšČiausio 
vargšai darbininkai 
mi iš niekur jokios 
(pašalpos) 
šeimynomis 
tragingų įvykių buvo 
sų Chicagoj ir kituose dides
niuose industrijos miestuose. 
Apie tai buvo plačiai rašoma 
ne tik kapitalistų angliškoj 
spaudoj, bet ir lietuvių spau
doj. Taip pat plačiai paskly
do kalbos, kad ir tarpe lietu
vių bedarbių siaučia baisus var
gas ir skurdas ir nekurioms 
šeimynoms tiesiog gręsia badas.

Tada visų tautų darbininkų 
organizacijos,gyvuojančios Chi
cagoj, pradėjo tvertis savųjų 
tarpe komitetus rinkimui aukų, 
kad šelpt savuosius. Nuo to 
neatsiliko nė lietuvių, ypač be
darbių, organizacija, kuri pra
dėjo tverti skyrius kiekvienoj 
lietuvių kolonijoj bei parapi
joj. Tokis skyrius įsikūrė ir Į 
mūsų kolonijoj 
Brighton Park

laipsnio i antradienio vakarais ir aš įne- 
negauda-!šiau be^al° naudingą del 
pagelbos | 
čielomis 

Tokių
mu : lo naudingą’ ’’sumanymą, del 

darbo žmonių gerovės rūpintis 
išgaut nuo valdžios apdraudą.

Komisija ’su tuo sutiko ir 
įgaliavo mane pasirūpinti gaut, 
tų peticijų. Gerb. kun. P. Vai- f 
tukaitis pareiškė, kad* jis net 
bažnyčioj užsakys, kad ne tik i 
darbininkai, bet ir krautuvinin- 

Ikai, biznieriai turėtų rašytis 
ant jų, nes ir jų likimas bei 
gerovė priklauso nuo darbo 
žmonių. Jis sako, šiandien daug 
nusiskundžia, kad virš 40 me
tų nebegali jau gauti darbo, 
tai ką tie žmonės darys atei
ty? Toliaus gerb. įkun. P. Vai
tukaitis sako: “Apdrauda yra 
būtinai reikalinga ir tai yra 

j grynas reikalas J. V. valdžios 
, . ... aprūpinti savo piliečius.”bei parapijoj,

(Chicagoj—; Kunigams Nepatogu Rū- 
Red.). Aš buvau išrink-; pintis Bedarbių Reikalais 
. ---------- į raštininku.

pradėjo 
žudytis. į 

įvykių

tas to skyriaus

Pavargome Bedirbdami
Taigi man kaipo raštininkui apdraudos reikale, su pa

reikėjo vesti ir tvarkyti visas 
labdaringas darbas mūsų para
pijoj. Tadgi ir ne vieną varg
šą teko aplankyti ir su jų var
gingu gyvenimu arčiau susipa
žinti. Su skausmu širdyje tu
riu pasakyti, kad tarpe lietuvių 
šeimynų suradome tokių, kurios 
buvo išmestos iš namų už ne
galėjimą randų užsimokėti, gy- vasario sklokos 
veno prie kanalo šandėse ir iš- misijas, 
matomis maitinosi. (damas Pruseika

Mes rinkome aukas iš gera- Karšino Grigaičio 
širdžių žmonių ir šelpėme tuos t°del, kad geriau 
vargšus kiek tik buvo galima.. ro^!usi.?.a^p Is. e^sVa ^ai" 
Bet greitai ūpas mūsų tarpe 
nupuolė; pavargo mūsų rinkė
jos; nusibodo ir geraširdžiams; 
žmoneliams nuolat aukauti del (landų kalboje apie 
vargšų. Na, ir pasirodė, kad• įsigalėjimą Vokietijoje ir ne
neturėsime galimybės nuolat. buvimą revoliucinės padėties, 
šelpti vargšus, patys būdami ■ kartojo pasigailėjimo tonu, 
Beturčiais (vargšais). tikrindamas, kad jis “ščyrai iš Į

Sužinojau Apie Darbininkų
Bedarbių Apdraudos

Reikalavimus

kau su šiuo reikalu pas gerb. 
kun. J. Draugelį, West Side lie
tuvių. parapijos kleboną. Jam 
išdėsčiau šį reikalą. Nuodug
niai apkalbėję šį būtinai reika
lingą klausimą, gerb. kun. 
Draugelis man pareiškė, kad 
jis su tuo pilnai sutinka ir dės 
pastangas, kad tos kolonijos vi
si lietuviai rašytųsi ant petici
jų.

Toliaus jis sako, kad pas jį 
kasdien ateina vyrų virš 40 me
tų ir skundžiasi, kad jau nie-

kaip į jūsų kontr-revoliucinę: 
misiją, švarus darbininkas ir 
susipratęs darbininkas jumyse 
mato savo klasės priešą, kuris 
del savo pilvo ir kailio ardai 
darbininkų vienybę ir kartu’ 
demoralizuoji jų eiles kovoje 
prieš badą, fašizmą ir karo 
pavojų.

Poneli, buožės sūneli, nepa
vyks Cleveland© darbininkus 
prisivilioti kontrrevoliucijos 
pusėn, nežiūrint, kaip tu nesi-

kitais, kurie turi “spaviedo- 
tis” prieš Staliną. Jis kartojo, 
kad Leninas sugyvenęs su to
kiais, kaip jis, griešninkais.

Jei Pruseika netarnautų 
buržuazijai, tai jis būtų ne tik 
paminėjęs apie Sov. 
Komunistų Partijos 
17-tą kongresą ir jį 
nęs. 
kas, 
būtų 

i visus 
jant 
vaire stovi d. Stalinas; jis bū-i Sovietų Sąjungos gyrimu, jos 
tų pasakęs, kodėl Sov. Sąjun- i “diplomatišku sugabumu.” 
gos darbininkai su valstiečiais J Pažįsta darbininkai clevelan- 
revoliuciją laimėjo ir sėkmin
gai budavoja socializmą, o 
Vokietijoj tapo pralaimėta; 
revoliucijos abiejose šiose ša
lyse įvyko vienų metų skirtu
me : Rusijoj prie proletariato 
diktatūros, Komunistų Parti
jos vadovybėj ne tik išlaikyta 
revoliucijos laimėjimas, bet 
net baigiama išnaikinti kapi
talizmo. likučiai: Vokietijoj, 
iš antros pusės, socialdemo
kratų vadovybėj, ne tik kad 
neišlaikyta revoliucijos laimė
jimai, bet šalis vedama prie vi
duramžinio kanibalizmo. Toji 
p. Pruseikos “švari” vadovys
tė socialfašistų, išdavė Vokie- 
jos darbininkų reikalus, pa

vesdama valdžią į Hitlerio 
! rankas, bet renegatas turi

“LAISVES” KNYGŲ
Sąjungos 
triumfalį 
apibūdi- 
menševi-

IŠPARDAVIMAS
Jei jis nebūtų 

pusininkas Grigaičio, tai 
pripažinęs Sov. Sąjungos

pasisekimus, vadovau-
Lenino Partijai, kurios' stengtum girtis demagogiškai

Dienraštis “Laisve” skelbia didelį ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nupiginimu. Daugelio knygų nedaug tu

rime ir vėliau jau nebus galima jų gauti.
Sekamo* knygos yra išpardavimui:

i šiau šį, begalo naudingą del
1 darbo žmonių, apdraudos klau
simą komisijos susirinkime, i kur į darbą nepriima jų, sako 
Plačiai išdėsčiau Darbo Unijų' perseni. yra. Kun. Draugelis

i Vienybės Lygos gražų ir bėga- <klausia manęs: “Ką darysime 
su tais žmonėmis?” “Vienin
telis būdas yra išreikalauti dar
bininkų bedarbių apdraudą nuo 
nedarbo ir senatvės”,, aš atsa-

1 kiau.
1 Tada kun. Draugelis man sa
ko: “Matau, kad. tamista gerai 
tuos dalykus supranti ir gali 
tinkamai toje linkmėje pasidar
buoti. Mums kunigams užsi- 

? imti šiuomi darbu yra neparan
ku, civiliam žmogui yra paran
kiau tais reikalais darbuotis: i drąsos kaltinti komunistus.

*•

mes jį nuoširdžiai remsime.”
Toliaus kun. Draugelis man 

patarė, kad aš parašyčiau atsi
šaukimą į visus lietuvius dar
bininkus, kad jie visi rašytųsi 
ant tų peticijų, kuomet atsilan
kys pas juos rinkėjai, ir tą at
sišaukimą pasiųsti į “Draugą”, 
kad jį patalpintų.

Na, aš ir parašiau atsišauki
mą išdėstydamas būtiną reika
lingumą rašytis ant tų peticijų 
visiems lietuviams darbinin
kams.

Aš, gavęs pritarimo šiame be 
i galo naudingam del darbo žmo-

keltu dar didesniu ūpu nuvy- (Bus daugiau)

Pruseika Kaltino Orą, Kuomet Mažai 
Atsilankė Į Jo Misijas

ti, kad Pruseika, girdamas So
vietų diplomatiją, nori laimėti 
savo juodam darbui?

1) Jis užslėpė imperialistų 
sąmokslus prieš Sovietų Są
jungą, visus jų žygius, prade
dant intervencija ir baigiant 
pereitų metų Anglijos inžinie
rių šnipinėjimo iškėlimu.

2) Pruseika užslėpė visų 
imperialistinių valdžių vestas 
“taikos” konferencijas, kurios 
yra niekas daugiau, kad nu
kreipus darbininkų atydą ir 
paslėpus nuo jų rengimąsi 
pulti Sovietų Sąjungą; jis pa
slėpė Roosevelto Jingo Savai
tę, imperialistų sumas, skiria
mas ginklavimuisi, kurios sie
kia bilionus dolerių.

3) Tas renegatas užslėpė 
draugo Lenino pasargą: “Jei 
mes, darbininkai, nekovosim 
prieš imperialistų karo planus

kuri bus baisiai buvo pikta, kad komu- kiekvieną dieną, valandą ir 
kad nistai socialdemokratų parda- . kiekvieną momentą, 

išleistu įstatymą darbininkų be- vikus vadus vadino 
darbių apdraudos: nuo nedar- • šistais. 
bo, ligos ir senatvės.

Taipgi, jie man papasakojo, 
kad tas blankas (peticijas) pa
gamino Darbo Unijų Vienybės

CLEVELAND. Ohio.— 12 d. 
tėvas turėjo 

Ekstrinis,” perstaty- 
k’albėti, pa- 

prakalbas. 
pasi-

būtiriojo” Užkuraičio gali 
“puikus” sklokininkas.

Pruseika pirmoj dviejų, va-
fašizmo

būdami Įkartojo pasigailėjimo 
tikrindamas, kad jis .......

į tikros širdies jums teisybę sa
kau; tikėkite man...”

■į Del fašizmo įsigalėjimo Vo
kietijoje kaltino “abejus”, so- 

Vieną sekmadienį atėjo pas Į cialdemokratus ir komunistus, 
mane du vyrai; vienas ameri-jBet pirmuosius suminėjo tik iš 
konas, kitas slavas. Jie per-; sklokiškos mados, bet komu- 
sistatė save, kad jie renka pa- nistus kaltino iš esmės. Jam 
rašus po peticija, 
įteikta J. V. kongresui,

Antroj kalboj pasakė, kas 
sklokos tėvo supratimu yra 

1 “švari vadovystė,” tai mustie- 
čiai, Trockio pasekėjai ir opo
zicija (suprask skloka). Pru
seika pamiršo paminėti dar 
dvi “švarias grupes,” tai love- 
stoniečius su Grigaičiu.

Rooseveltas esąs su
norais” ir “abiem pusėm 
ro velijantis, tik ne mūsų kla-; 
sės žmogus. Išgyrė Woodrow 
Wilsona, kad buvęs plačių 
idėjų. Prieš NRA stambūs 

j bizniai eina, todėl naudos dar
bininkam nepadarys. .

Amerikoj Komunistų Parti
ją turi vesti jankės, ateiviai 
gali būt tik pridėčkas. Par
tijos discipliną išjuokė, o 
Klampynės “savikritiką” išgy
rė.

Apie bedarbių kovas neuž
siminė. Tik kartojo, kad žio-; 
plas dalykas vesti ofensyvą 
prieš kapitalistus ir klausyti 
Angariečio, kuris nenusimanąs 
apie Ameriką.

Beje, 
kad “ 
kenkė, 
pasakyti, 
nekaltas, 
kė. Bet 
priežastis 
me. Tikriausiai, tai taip yra: 
Ne oras jūsų misijom paken
kė, bet jūs orui. Kas gi į taip 
užterštą orą gali lankytis,

diečiai tave iš tavo darbų. 
Šimtai iš mūs bedarbiai ir tu
rim kovoti prieš badą. Mes 
žinom Komunistų Partijos ro
lę; mes žinome, kas vadovau
ja šioj šalyj bedarbių kovose 
už socialę apdraudą, kuomet 
tu ir skloka visaip stengiatės 
tąją vadovybę diskredituoti.

Poneli, buožės sūneli, tavo 
bijojimas prisiminti apie tero
rizuojamus ir linčiuojamus ne
grus ir Scottsboro jaunuolius, 
išduoda tave esant darbininkų 
priešu. Tu pajuokei Komu
nistų Partiją, kuri kovoja 
prieš baltąjį šovinizmą. Tu 
bijai abiejų spalvų darbininkų 
vienybės; to paties bijosi ir 
išnaudotojai. Tarpe tavęs ir 
bosų skirtumo nebėra.

Nešdinkis geriatis pas dar
bininkų priešus ir nesidangs- 
tyk “komunistų opozicija.” 
Cleveland© darbininkai žino 
tavo nuodingas užmačias.

Gali pasidžiaugti, kad fašis- 
tėliai jum delną paspaudė už 
“revoliucinę” prakalbą.

Ir tuom pat kartu gali kal- 
Įtinti orą, kad jūsų misijom 

^eiak’■ pakenkė. Toliaus Cleveland© 
j bus dar prastesnis oras del ta- 
ivęs, ponuli.

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSI PLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

Engelsas, vienas iš komunizmo tėvų, šią knygą privalo skaityti 
kiekvienas darbininkas ir darbininkė ir , studijuoti. Ji turi 238 
puslapių. Yra sunkesnių žodžių žodynėlis’ Kaina apdarytos buvo 
75 centų. Dabar 35 centai. Neapdarytos 25 centų

IŠ KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavaduojamas vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su 
šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais jV abelnai kokia 
bus tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap
darytos 60 centų Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

ANARCHIZMAS (R SOCIALIZMAS- Parašė G. Plechanov. 
Knygoje išaiškinama skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo. 
Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c. Neapdarytos 20 centų.

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJĄ. Parašė A. Bogdonov. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes visuomenines tvarkas, 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos ir baudžiavos laikais. 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 
darbininkams, 
ir todėl labai 
$1.00. Dabar

Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 

tiktai 50 centų.

IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. TaiVALSTYBĖ
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra skirtu
mas tarpe buržuazinės ir proletarinės- valstybės. Lenino raš
tai—pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina 
buvo 75c. Dabar 40 centų. Neapdarytos

apdarytos
25 centai.

Knygos Apie Religiją
MOTERIS IR IŠPAŽINTIS. Pa rašė A. B. Iksas.

iš geriausių brošiūrų kuri nušviečia ką kunigai stengiasi suži
noti iš moterų laike ausinės. Kokios to pasekmės ir kaip kuni
gus išmokina mokyklose. Brošiūra turi 96 puslapius. Jos kai
na buvo 20 centų. Daba? tik 10c.

Tai viena

Jam

Bedarbis.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

139 
va

AR STEBUKLAI PAGYDO?
turi 64 puslapius. Joje rasite apie
dus.” Ką reiškia “stebūklyngos” 
ąpie “stebuklingus” visokių dievų užgimimus, 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

Parašė R. Mizara. Brošiūra 
“stebuklus” ir visokius “cū- 

vietos Melden, Kalvarijos ir 
Brošiūros kaina

Iksas. Brošiūroje 
prieš “Laisvę” ii

KLEBONIJOS PASLAPTYS. Parašė A. B. 
rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą 
daug kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy
venimas ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c.

Kas pirks visas tris knygeles, tai gaus už 30 centų.

Ar Nori Būti Sveikas?

daug kartų kartojo, 
pas jumis tas oras pa- 
” Turiu p.

kad oras
Jis nieku
žmonių

tai ne oro pakenki-

Pruseikai 
čia nieku 
nepaken- 
nebuvimo

GREAT NECK, N. Y.
T.D.A. 48 kp. rengia svarbias dis

kusijas, kurios įvyks 25-tą dieną va
sario, pas drg. Z. Straukus, 
Steamboat Rd., prasidės 6 vai. 
kare.

Diskusijos bus šioj temoj: “Kokia 
ateitis laukia Amerikos darbininkų” 
ir, “Ką darbininkai turi pasimokinti 
iš Europos sukilimo.”

Kviečiam visus darbininkus ir dar
bininkes dalyvauti ir svarstyti ir dis- 
kusuoti šiuos svarbius klausimus.

Kviečia Rengėjai.
(43-44)

HARTFORD, CONN.
L.D.S. 79 k)), rengia didelį balių, 

24 dieną vasario, 57 Park St. sve
tainėje, 8 vai. vakare.

Kviečiame visus ir visas atsilan
kyti ant šio baliaus, bus valgių, gė
rimų ir gera orkestrą grieš lietuviš
kus ir angliškus šokius. Ateikite 
praleist linksmai vakarą ir kartu 
paremt darbininkišką organizaciją.

Komisija.
(42-43),

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė-y 

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖJE. Parašė Dr. 
J. J, Kaškiaučiaus. Knyga turi 126 puslapius. Joje aprašyta 
virš. 250 ligi}, jų priežasčių ir kaip gydytis, ši knyga, tai tik
ras namų daktaras. Kiekvieno darbininko namuose turėtų ras
tis ši knyga. Jos kaina buvo $1.00. Dabar 50 centų. Kas 
užsirašys “Laisvę” ant metų prisiųsdamas $4.50, tokis naujas 
skaitytojas gaus tą knygą visai veltui.

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa 

kojimas pereito imperialistinio karo įvykių. Belgijos, Francijos- 
Vokietijos fronte. Knyga labai įdomi. Kaina buvo 50 centų 
Dabar tik 25 centai.

KARAS LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai j pereitą karą ir 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. Kai
na tik 35 centai.

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. Andrejev. “Raudonas Juo 
kas” yra didis protestas prieš karų „ baisenybę. Jame aprašoma 
Rusų-Japonų karo vaizdai. Knygelė turi 108 puslapius. Kaina buvo 
35 centai. Dabar tik 15 centų.

BADAS. Parašė H. Hamsun. Viena iš’apysakų, kuri labai smulk- 
meningai ir interesingai piešia varg* visą eilę kitų klausimų. 
Labai interesinga. Gražia apdryta. Knyga turi 260 puslapių! Pir
miau kaina buvo $1.00. Dbar tik 50 centų.

MOTINA. Parašė M. Gorkis. Vertė V. Andrulis ir P. Kra- 
kaitis. Knyga turi 502 puslapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusiją, kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 
buvo $1.50. Dabar $1.00. Neapdarytos 50 centų.

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos interesingas

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves

SkaitytojasLyga, kuii laike konferenci- i bijojo suminėti.

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

prieš Japoniją
Ameriką su

Tai atsimi- 
patraukianti

re nega to Pra
kalbą apie

prasidės vajai už mūsų spaudą ir ALDLJD. Bus šimtai 
ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra.

Kas trauks daugiau, kaip

GYVENIMO BANGA. Apsakymėlis. Turi 48 puslapius. Pirmiau 
kaina buvo 15 centų. Dabar tik 10 centų.

turi 16 puslapių. Kaina tik 5 centai.

BOLŠEVIKAI. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. 
nimai iš piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir 
knyga. 346 puslapių. Kaina 50c.

“LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y

IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai
apsakymas, kaip Varšavoje, caro laikaiš, buvo išvogta 10 politinių 

.kalinių. Brošiūra tūri 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų.

IŠDAVIKAS. Poema. Eiliaraštis. Parašė Jonas Kaškaitis. šis 
dailės kūrinys turi 264 puslapius. Naudingas perskaityti kiekvie
nam mylinčiam dailę ir literatūrą. Pirmiaus kaina buvo $1.00. 
Dabar 50 centų.

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig* mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

LAISVĖS KALINYS. Eilių knygele. Turi 48 puslapius. Pir
miau kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

NAKTIES PASLAPTYJE. Parašė V. K. Varnėnas. Aprašoma 
kalinių pabėgimas ir visa eilė informacijų apie politinius kalinius. 
Brošiūra

Dabar 
prakalbų 
Parsitraukite ir platinkite masiniai, 
po vieną knygą arba knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne
paisant, kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų išpardavi
mą. šis išpardavimas yra neilgam.

ją Chicagoj. Toliau jie sakė, l
_Jęad konferencijoj buvo iškeltas • Veidmainiškai, gyrė ir “aiš- 
klausimas šelpimo vargšų be-'kino” Sovietų diplomatijos ga- 

, norėdamas dvejopai 
savo juodajam dar- 

Pirmoj vietoj, įsipiršti 
keliem suklaidintiem

imperia- 
socialfa- Į Jistų §kerdynčj vis mes žūsi- 

. Sulyg jo. tas pa-Įme.”
kenkė sudarymui, bendro fron-1 4) Vieton raginimo sakė:
to prieš Hitlerį ir atsakomybę 1 “Dabar Sovietų Sąjungą Hit- 
turi imti už tai komunistai. Jeris nedrįs pulti tųdel, kad 
Kad komunistai herojiškai ko-' Sovietų -sugabi diplomatija 
voja prieš kruvinąjį Hitlerį, savo pusėn patraukė Franciją 

. • Tik d. Dimit- su Lenkija, o
rovo vardą puse lūpų palietė, bolševikai

dąrbių ir plačiai jis buvo dis-1 bumus, 
kilsuojamas. Galų gale prieita į “laimėti 
prie išvadų, kad dabartinis sa
vęs šelpimas tik laikinai galės 
egzistuoti. Jis tuojaus turės 
likviduotis, nes vargšų ilgai ne
galės šelpti. Tai yra grynai 
valdžios reikalas rūpintis savo 
piliečių likimu bei jų gerove. 
Europos valstybės turi savo 
darbininkus apdraudę -nuo ne- 

• darbo, ligos ir senatvės, tas tu
ri būti ir čia Amerikoj. Ir 
vienbalsiai buvo nutarta paga
minti šių peticijų rinkimui pa
rašų.

bui. 
tiem 
darbininkam, kad jis ir skloka 
stoja už Sovietų Sąjungą; žiū
rėkite, taip gražiai giria jos 
diplomatiškus pasisekimus (o 
Pruseika su skloka yra “ko
munistai opozicijoj). O žiū
rėkite, tie “bimbiniai” geram 
žmogui ramybės neduoda. Vi
saip jį šmeižia-pravardžiuoja. 
Magaryčiom dar kontrręvoliu- 
eionierium vadina! Nekune 
paklaus: Kaip aš galiu įrodv-

turi
Rooseveltu.”

Palyginkime: 
seikos klastingą
nebuvimą karo pavojaus prieš 
vienatinę darbininkų šalį su 
d. Lenino pasarga, kaip dar
bininkai turi budėti ir kovoti 
prieš imperialistų rengiamas 
užmačias. Leninas ragino 
vesti kovą prieš karą kas die
ną, valandą ir kiekvieną mo
mentą,” o.renegatas užtyli tą
jį pavojų, nei žodeliu nepri
mena. To negana buvo Pru- 
seikai, kad užtylėti, bet jis 
norėjo įtikinti klausytojus, jei 
Leninas būtų ^yvas, tai nebū
tų. atsitikę taip su Trockiu ir

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

' I K
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AUGŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA UETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge^of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 55121335 Medley St

Netaip Suprastas Svarbus 
Dalykas

! Veikiausia ir 3 kuopos drau
gai, jeigu tiktai būtų supratę, 

ijogei reikia laiškais ar atviru
tėmis paraginti einančius prie 
susispendavimo narius, nebūtų 
'reiškę jokio protesto. šitas 
• paaiškinimas veikiausia bus. 

išreikšta j labai vietoje.
Taipgi draugai turėti! visai

“Laisvės” 38 numery drg. J. 
Gataveckas, APLA. 3 kuopos 
fin. sekretorius, rašo, jogei 3 
kuopos susirinkime i 
nepasitenkinimas Centro sek-' 
retoriaus sekamu pranešimu : j neįsižeisti, kuomet Centras de- 

jda pastangas palaikyti narius 
[geram stovyj, kad jie nesusi- 
įspenduotų. Tokiame sunkia- 
■me krizio ir bedarbės laike 
.■mes visi turime daug daugiau 
i darbuotis prižiūrėjimui savo 
j narių. Visai neprošalį, jeigu 
__ _____ i arba tam tikros 
komisijos aplankytų ir namus 
tų narių, kurie braukiusi iš or
ganizacijos. 47 kuopos drau
gai taip padarė ir gavo kele-1 
tą tokių, kurie jau buvo nu-!

“Sekretoriai .visada turi pa-! 
raginti tuos narius, kurie duo- j 
klės užvilkę bent du mėnesiu, I 
kad iki 15 dienai trečio mė-i 
nėšio būtinai užsimokėtų, nes i 
kitaip lieka suspenduoti. Ku- i 
ne sekretoriai neparagina to-1 \ . ., . . , v . 7, I sekretoriuikiu nanu, prasižengia.

i

... t

; ' .... r' *''' 1

Penktas Puslapis

kokio nors nesusipratimo ar 
ypatiško įsižeidimo kai kurie 
pradeda neit į susirinkimus ir 
išsibraukia. Tokie draugai 
aplankyti tankiai galima iš
gelbėti nuo išsibraukimo.

Taigi, būkime visados or
ganizacijos sargyboj. Ypatin
gai kuopų finansų sekretoriai, 
kurie turi tiesioginius ryšius 
su nariais, jeigu daugiau dar
buotųsi, visiems nariams ir vi
sai organizacijai padarytų la
bai daug naudos, 
toriai, kurie daug 
kuopose 
dą, kad 
braukia, 
kreipia į
sados turi ilgus listus išsibrau- 

jkusių narių.

jaunuolis būtų taip elgęsis.” 
kur kitur tarpe amerikonų iri48--- 
kitų žmonių, o ne tarpe susi- į 
pratusių, tai jisai būtų paša
lintas iš svetainės. Mūsų žmo
nės to nedarė, jie gerai 
prato, kad tas jaunuolis, 
bažnytinio “mokslo” auka.

šu
tai

Kuomet šis jaunuolis dar 
buvo pas mus, tai. jisai buvo 
labai geras vaikas, o kuomet 
pateko pas kunigą, tai jį te- 
nais sugadino. Mūsų jaunuo
liams jį reikėtų bandyti 
grąžinti ir pataisyti.

SU-.

yra
pa

Alvina*, 2322 Scotten Ave., De- LIETUVOS SŪNŲ IR .DUKTERŲ "Aušros” Draugijos susirinkimai (vyksta 
antrą ketvirtadienį kiekvieno mėnesio Lietu
vių "Laisvės*, svetainėj, 269-73 Second St.,

1807 Davis Avenue

' 47—J. K. ;
troit. Mich.

Sabanauskaa, 
ersville. Pa.

49— A. Matulevičius, 1

50— Mary Orman, 37

51— P. Maslaveckns, 
Wilkea-Bnrre, Pn.

52— P. Deveikis, 1011 
Chicago. Ill.

53— J. Gudišauskais, 437 Elm 
Pa.

54— Geo Braknit, 
Pontiac. Mich-

55— P. Al'sko, 980 Bruce St., R-
Washington, Pa.

5*-V. Glaubičiu*, 316 George Ave., N. End. | 
'vMke*-Barre. Pa.

57— John Norkus, 851 Ferdinand St., Scran- i 
ton. Pa.

58— S. Rairiard, 28 Clarkson Street, 
Dorchester, Mass.

Edwardsville, Pa., Tel. 74073 .
Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave., Į

Wilkes Barre, Pa., Tel.
Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch 

Wilkes Barre, Pa., Tel.
Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St 

Wilkes Barre, Pa.
Centro Telefonas 91840 ro Aug. Stravinsko,

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

DETROIT, MICH.

416 Coal St.

147 Fulton Ave.
Jersey City, 

' Norwich Avenue,
West View,

Empire

Salle St.,

Min-

N. J.

69

N.

S.

La

Pa.
St.,

St., Tamaqua,

222 Crystal Lake

D. 1.

Pa., Tel.

Tol.

Dr.

DRAUGIJA. ffRAND RAPIDS, Ml
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL I EiL«hXBVN.’ j’.

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Chas. Margis, 

1323 Muskegon Ave
Vice Pirmininkas; A. J. Kareckas, 

730 Nason St. N, W.
Protokolų Sekr. Kari Rasika*,

R. R. No. 9, Box
Finansų Sekr. Ant. Garbanauska*, 

ir Svetainės Randavotojas, 
1108 Elizabeth

Iždininkas Ant. Daukša, 
t 1131 Walker

i A. Kaupai,

117.

Avė.

1108 Elizabeth Are. 
Trnstisai:

J. Ružinskas, J. Urbonas, T. Razikaa, ; J. 
i Korsikas, J. Jtuseckas,

Revizijos Komisijai
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai (vyksta kiekvięno 
mėnesio antrą utarninką, tavam name, 
1057-63 Hamilton ^ve.

j M.

34625 1 J- 
Lane Į 
20061

32511 i

Ligonių
Varnienė,

AndruŠka,

Ave.
LIGONIŲ LAN.eshrdetaocm

Lankytojai

1326 McReynold Avė.

Iždo
1351 Broadway 

Globėjai:
Avė.

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St.
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, .Sekr, K, Šimkūnas, į

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Wuterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskas. 135_ Logan 

ir J, Jokubčnas, 228 
Maršalka, V. Genis, 16 

Visi Gardner. Mass. 
Ligonių Globėjai J.

Broadway Ave. N. W.
M.

N. W.

St.
‘ainignjo -j

ROCHESTER, N. Y.
DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI:

Pine St.
Wright St.

ANDRUSKA,

VAZNIENC, 1326 McReynolds

Dženitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 
Ave. N. W.

Trustlsta!:
T. RASI KAS, J. JURGAITIS. J. RU

ČINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVICIA.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAVIČIA, M, ŽIŪ

RĮS. ii
Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarninką, savam name, 1057- 
63 Hnm'lton Ave. N. W.

ir Centre
mažiausia

Bet tie,
tai daug

Tie sekre- 
darbuojasi, 
turi rekor- 
narių išsi
kari e ne- 

atydos, vi-Tasai pareiškimas 3 kuopoj 
suprastas, jogei kuopų sekre
toriai turi eiti per stubas ir 
narių duokles kolektuoti. J. 
Gataveckas rašo: “Kitaip sa
kant, kuomet tie nariai neatei
na į susirinkimus, tai kuopų 
sekretoriai turi eiti pas tuos 
narius i namus ir išrinkti iš 
jų mėnesines duokles.”

Draugai 3 kuopos nariai tu
ri tačiaus gerai prižiūrėti, ką kad kuopų susirinkimai būtų I ras kviečia draugus ir drauges _ v___ i__________________ : , •, i • • •• i , ' v j • • • i v j • savo i 

min- j 
‘dik-| 

bosas,” J 
tiktai laiškais, atviru- nėra sveika, nes Centras nie- • 

! temis arba ypatiškai paragin-■ kur nepasirodė diktatorium, i 
' ’ ' ■ 1 • i - i - .p uždėjęs,

minėtą pareiškimą, pageidau-! ir užsimokėti duokles. Tiktai'Mes turime draugiškai daly- 
ja ir sykiu reikalauja, kad Į tokiuose atsitikimuose, kuo-’kus rišti, o ne mėtytis kokiais Į 
kuopų finansų sekretoriai laiš- ’met numatoma, jogei atlanky-’ nors nepatinkamais 
kais arba atvirutėmis paragin-imas nario išgelbsti jį nuo iš-^Jeigu matorųa, kad

■ ’ * ’ .... t sibrąukimo iš organizacijos, i sekretorius ar kitas
būtinai reikia tokius narius

To jaunuolio pavyzdis 
daugelio jaunuolių, kurie 
tenka į kunigų globą auklėji
mui ir mokinimui. Iš jų pas
kiau niekad nelieka, kaip tik 
darbininkų priešai ir savais 
pasielgimais jie netenka jo
kios gėdos nei užsilaikymo.

Todėl jaunuolių .auklėjimas 
klasiniai yra ne tik kad pada
rymas jų sąmoningais darbi
ninkų klasei, bet sykiu nau
dinga ir jų pačių asmeninei

Būtų gerai, kad ir kiti drau-j naudai. Mokyklos reikia dari 
sprendę pasilikti APLA. lau-lgai, ypatingai kitų kuopų fi- labiau organizuoti ir jaunimas 

' . ‘ . i išsireikštų., lavinti.
Jeigu ir [kaip jie mano geriausia prižiū- labai dideli darba. 

tai būtų daro-j rėti narius, kad jie nesusi- 
i ir heiŠsibrauktų. Į 

Kiekvieno draugo nuomonė 
draugai sako, labai svarbi. Nuolatos Cent-

ko pusėj, bet drabar vėl po bis-’nansų sekretoriai 
kį pradeda mokėti.
visose kuopose f ' ___
ma. turėtumėm daug geresnių ■ spenduotų 
pasekmių.

Tiesą 3 k p.

rašyti į organą, reikšti 
žinoma, tokios

jie kritikuoja. Jie tada visai • neskaitlingi, jeigu kuopti se 
nesuras nei vieno žodelio, rei-; rotoriai turėtų eiti per stubaš Į mintis.

kad kuopos se- ir kolektuoti duokles. Centras i tys, kad čia Centras yra
1 In*!visai to nereikalauja. Jisai rei-1tatorius” ir koks nors I ‘

kalaujančio, 
kretorius eitų per stubas i 
rinktų duokles. Centras visai! kalauja 
tokios minties nei neturėjo, i temis arba ypatiškai paragin-■ kur nepasirodė

Centras, padalydamas virš ti narius ateiti į susirinkimus i jokių bausmių nėr

žodžiais. 
Centro 
atsako- 

mingas draugas žalingus or-j 
žingsnius daro,'! 

tuojaus reikia reikalauti Cen-’ 
tro Komiteto, kad jis sutvar 
kytų dalykus.

daugelį; kio nesmagumo.
eąti. jdaųg j narių nuo išbraukimo išgelbė- I Centro Sekretorius,

Tankiai delei menko i J. Gasiun^s.

tų ateiti į sekamą susirinkimą 
ir užsimokėti duokles tuos na
rius, kurie jau nemokėję du atlankyti, su jais draugiškai ganizacijai 
mėnesiu. Centras to pagei 
dauja ir.reikalauja todėl, kad!gumą ir naudingumą pasilikti 
daugelis narių delei neapsi-! organizacijoj. Manau, jei 
žiūrėjimo susispenduoja ir ta-'mes taip dalytume, 
da tiems nariams 
nesmagumų. 1 tume.

Toksai Centro pageidavi-i 
mas, kad sekretoriai geriau 
prižiūrėtų savo narius, nėra; 
jokia “diktatūra,” bet labai 
naudingas dalykas. Todėl, 
vietoj reikšti nepasitenkinimą, i 
visi nariai turėtų raginti savo visai nesimato 
kuopų finansų sekretorius,: čiuose. 
kad jie laiškais arba atvirutė- niau parašyti savo jaunuolių 
mis paragintų tuos, kurie eina 
prie susispendavimo. .Taipgi 
būtinai reikia pranešti ir da pasirodo, 
tiem, kuriem sueina penki me-i . . 
nėšiai, jogei jie, jeigu neužsi-' KalP !nes Padėjome orga- 
mokės duoklių šeštam mėnesy, n^uot' jaummų tarbus gero- 
praėjus šešiems mėnesiams vi-]k.as lalkaĮ atfak , Tlkral. ne- 
sai išsibrauks iš organizacijos. I Pamen“> bet kai kurie is šių

Taipgi reikia priminti 3 ; Jaun,uoh«>«lku daL^° 
kuopos nariams ir d. J. Gata-j 
veckui, kad šis Centro sekre-, 
toriaus raginimas visai nenau
jas. Centro Komiteto leidžia-i . . . 
mam Buletine už balandį, i 
1932, buvo ve kas pasakyta: •-— — ----- y;

“Kuopų finansų sekretoriai etas. metų praėjo, 
taipgi turi žiūrėti savo narius. 
Jei tiktai mato, kad tas ir tas 
narys yra užsilikęs, tuojaus

pasikalbėti, išaiškinti reikalin-

NEW HAVEN, CONN
Mūsų Jaunimas

Apie mūsų jaunimą, rodos, 
mūsų laikraš- 

Jie patys turėtų daž-

laidoje, kuri kas savaitė eina 
“Laisvėje,” tačiaus mažai ka-

i tik berniukai ir mergaitės. 
'Šiandien jau kai kurie tų jau- 
! nų berniukų yra užaugę ir 
baigę augštesnes mokyklas.

i su šeimyno-
i mis. Tai reiškia, kad jau ke

Per keletą metų 
; būta nesugabumo 
jaunuolių apšvieta.

pas mus 
rūpintis 

Todėl 
turi pasiųsti paraginimą, kad daug jaunuolių likosi suklai- 
užsimokėtų...” Įdinta. Daugelis jų nuėjo ten,

Rugpjūčio men., 1933 visos kur jiems patiko. Vieni pate- 
kuępąs gavo Centro laišką, Į ko į kunigų globas, kiti pas 
kuriame ve koks paragrafas' fašistus, tautininkus ir tt. 
randasi: i Taip nebūtų atsitikę, jei mes

‘OCuopų fipansų sekretoriai, būtume stengęsi jiems skiepy- 
, matydami, kurie nariai yra ti klasinę sąmonę.
nemokėję už du mėnesiu, tre-j Dabar jau kitaip apie tai 
čio mėnesio pradžioj turi pra-, manoma. Pasidėkavojant dar- 
nesti tiems nariams, kad jie bininkų organizacijoms, perėi- 
turi užsimokėt iki 15 dienai, o tais metais suprganizuota jau- 
jeigu iki tai dienai neužsimo-■ nuMiiį mokykla pereitą vasa- 

Mokyklon pasiųsta penki 
Tai buvo padary

ta didžiausias mūsų žingsnis. 
___  ___ ____ laiš-(šie jaunuoliai paskiaus pa

ke visoms kuopoms ve kas pa-^kleidė tą klasinį žinojimą Vi-' 
: “Sekretoriai visada ' sai jaunuolių grupei. Tie jati-

.... ------J"’ ~ „„o
jeigu iki tai dienai neužsimo- j nuol 
kės, liks suspenduoti. Sekre- ra. 
toriai turi tą pareigą būtinai jaunuoliai, 
atlikti.”

Spalio mėnesio, 1933,

xsakyta*: “Sekretoriai visada(sai jaunuolių grupei, 
turi pasiųst paraginimus tiems nuoliai šiandien jau gali pas! 
nariams, kurie nemokėję 
praeitus du mėnesius.”

Vadinasi, nuolatos 
. primenama toji finansų

retorių pareiga ir niekas 
tai iki šiol neprotestavo.

1 sa, konstitucijoj tas nėra nu
sakyta, bet daugelis smulkių 
dalykų taipgi nenusakyta, o 
mes vistiek turime juos atlikti.

u-ž'didžiuoti savo klasiniu supra- 
apšvietos 

irbuvę 
sek- 

prieš 
Tie- Tie jaunuoliai jau 

naujos

timu ir abelnai 
klausimu. Tai yra garbė 
jų tėvams. jau nepadarys 
gėdos jų tėvams ir organiza
cijoms,
žengia į ateitį prie 
draugijos ir naujo gyvenimo. .

Nuo šių jaunuolių jau pri
klauso žmonijos šviešestiė'

i

1351

Ave.

Taip mes atliksime

Jaunuoli:? Draugas

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA

NAUJI

Kuopos
2— A.

CENTRO KOMITETO
ANTRAŠAI

APLA KUOPŲ 
SEKRETORIAI

Sekretorius ir antrnHns 
, Carson 
Pa. 
St.
Carnegie. 

Ave.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 

‘MacKenzie Ave.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

Dai'ton Ave., Eva Vegeliene, 7715

4926

7148

Pirm., Černauskas B., 103 Mailing Drv. 
Pirmininko pagelbininkas Miller, J. 

f ’ 
Protokolų rašt. Gendrėnas^ S.

Iždininkas, Galinaitis K.,
29 

Finansų raštininkas Manelis

Finansų rašt. pagelbininkas, 

Maršalka, Feliks Manelis 

Iždo Prižiūrėtojai: 
Andriunas, P..

Yenėius, M., 

Švedas, Geo., 

Prūsas, J., 

Susirinkimai būna 
nedėldienj. Pradžia

8 Ludwig

67 Cutler

Pulaski Street
F. ,
9 Kostner Pk.

G. Zurgulienė
52 Dalo

52 Hoff

St.

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašu rašt., K. Venslauskas,

12 Andover
Ligoniu rašt. A. Baronas, 16 Holbrook A re. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, ?2 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 1 

atsibūna kas mėnesį, kiekvieną pirmą seie- : 
dą, Lietuvių Tautiškame name.

TORONTO.
Šiuo pranešu, 

Sūnų ir Dukterų
I na ui k oi t .** * **

ONT., CANADA
kad siu metų Toronto 

K. L. S.P. D---jos Komitetas 
jų antrašus: 

Toronto

Pk.

St.

Street

Street

1.
28

3.

4.

Street290 Wilkins

45 Townsend St.

943 Avenue D

18 Dudley St. 
kiekvieną mėnesi pirmą 
3 vai. po pietų.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos 

dai ir adresui:
Pirm. .1, Bagdriunas, 228 Duffy. Alcy, 

Plymouth, 
Vice pirm, .1, Kulponas, 27 Corler St. 

Telf,: 32511 Wilkes Barre, 
Kiisierius K, Randarčikas, 613 Main St. 

Tel, 74037 Edwardsville,
Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane

Wilkes Barre, Pu, 
Prot. rašt. J, Sankevičius, 10 Melrose Av, 

Tel,: 34625 Wilkes Barre, Pa. 
Duobkasiu J, Kulponas Tel. 32511 Centro 

tel. 91840. pas Aug, Stravinską,
‘vj 'ųinout^ia Xjjoj oi

Pa,

Pa.

V1ENVBFS DRAUGYSTfc 
MONTELLO. M»u.

V aitry»a 1931 metam:
Pirm. W. Geiutevlėia. 51 Glendale 8t.
Pirm, paeglb. A. Sauka,

1 256 Amen St.
Nutarimų rašt. J. Stripinie, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Ven«lau»ki«,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jatukevičia,

153 Ame* St.
Iždininkas M. Miškini*.

9 Burton St.
. Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Are., 

B. Zdanaviėia. 11 Glendale St.. J. Bale- 
vičia. 86 Webster St.
MnrKalka A. Barkauekna

ALDLD 148 kuopos susirinkimai 
kiekvieno mėnesio trečią nedėldienj, 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
1 gynimo 37 kuopos susirinkimas atsibūna 
! tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje

Labai svarbu reguleriai lankyti šių or- 
i ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės 
gauti naujų narių į minėtas draugijas. Ku
rie negalite duoklių užsimokėti, atsikreip- 

; kito i susirinkimą ir būsite paliuosuoti.
Dayton Ave.

Iždin. Antanus Vegela, 7715 Dayton
Ave

102 Hantington St.
Visi Montell. Mum

Pirm.

J. Bale-

atsibūna 
9-tą vai.

GARDNER. MASS 
A.L.D.L.I) 53 Kuopos Valdyba 

' Organizatorius, M. Šleiva,
80 Lennan St.

1 Iždininkas B. Bartulis,
' 6Crawford
i Finansų raštininkas, A. Siekis,

P. O. Box 
j Protokolu raštininkas, S. Rasimavičius,

140 Mechanic

FINANS V J
! pasikeitė ii' žemiau paduodame , 

Gorevale,
376 Crowford Sirst.,Yankauskas. 3317 W. 

Corliss Sta., Pittsburgh. 
3—J. Gątaveckas, 109 Cress

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio 
doah. Pa.

5 kp.—K. Dumčius, 123 E. 
McAdoo, Pa.

6— K. Romand, 
Cleveland, Ohio.

7—J. D. Sliekas, 8121 
wood. Pa.

8—JJ. Urbonas, 
Pittsburgh, Pa.

9—J. Ynsadaviče,
Kensington. Pa.

; 10—J. Albauskis, J100 Union Ave., ’ Chicago 
Height*. Ill.Tada nebus JO-!11—J. Barškietis, P O. Box

12—John Kinder!*. 
Ambridge, Ta.

• 13—S. Orban, R. F 
I Pa.

14 Geo. Urbonas, 815 Middle Street,
-N. Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa, 
Pa.

16— J. Šileika, 142 Pino St., Nanticoke,
17— F. Senulis, I*. O. Box 136, Eustl 

Pittsburgh, Pa.
19— J. Dzikas, P. O.

20- -Wm. Yonikas, P.

Cibulskis. 286

pu.
Shenan-

Monroe St.,

699 E. 92nd ' St

Elroy Ave., BrenU

1401 Page St.,

538—3rd Ave., New

Courney, Pa.
439 Maplewood Ave., j

D. 42, Rice* Landing, i

Pa.

Box 21 
Minden, W.

O. Box 11, 
Atlasburg,

So. 2nd St.,

Žais-I 24—P. Sodeikis, 125 So.
... •• V . ,, _ r < Ohio.Kur link jie žengia? Man 125—j. Dieiininkaitis, 41 

lo. N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 

Girardville, Fa.
27— E. Narakienė, Box 241,
29— Antanas Kubilski*, Box 

ter, Pa.
30— J. Leonaiti*. 107 N. Duquoin St., 

ton, Ill.
~ Tilvik, 38 N. 7th St., Easton,

_ 1117 Quarry Ave.,
Grand Rapids, Mich.

34—J. Audicjaitis, P. O. Box 113 Royal-

Sha-

ateitis. Jie jau neša naujos 
draugijos vėliavą.

Dabar mes pažvelgkime į 
tuos jaunuolius, kurie nuėjo 
pas kunigą “basketball 
ti.
teko girdėti, kad jų suėjimai 
bažnytinėj svetainėj, tai yra 
tikrai netikę. Girtybė 
pas juos labai išsiplatinus, i 
kalbos pas juos gatvinės. Gir
dėdamas, net 
turi iš gėdos 
kalbų.

Tai kas iš 
gali išaugti ?
pasilieka darbininkų 
priešai, bet ir taip draugijai 
jie palieka nenaudingi. Man 
teko tokį jaunuolį matyti vie
name mūsų parengime. . Tai 
negalima pasakyti, kaip netin
kamai jisai elgiasi. Jei tokis

suaugęs žmogus 
rausti nuo jų

tokių jaunuolių 
Ne tik, kad jie 

klasės

Va.

Brooklyn, N. V. 
Pearl St Yogstown,

Eckert St., Buffa-

Mahanoy Ave.,

Wilsonville, Ill. 
236, Coal

E.

Cen-

Ben-

32— T.
33— P. Samulionis,

Pa.

ton, Ill.
35— M. Rrikštanas, 1512 Mohauk St., 

mokin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas. 1009 So. Hobson 

Harrisburg. Ill.
37— J. Siniauskas, Box 182, Coverdale,
38— F. Šaučulis. 304 E. 6th Street, West 

Frankfort, Ill
39— Tony Zedolek, 514 Autumn Ave., Col

linsville. III.
-10—J. Kirtiklis, 4388 Andrus St., Akron, O.
41— Win. Michalites, P. O.

III.
42— P. Yonaitis, Box
43— M. Llngevlčienė, 

Saginaw, Mich.
44— Mary Barnes, , 602 . _

45— M. Savukaitienė, P. O.
•Pa.

46— D. Simutis, 
Ind.

st.,

Pa.

Box 387, Benki.

Buckner, 
Fordney

Pine St., 
Zeigler,- Ill.

Box 262, Cuddy,

P. O.. Box 27, Blanford.

76, 
424

So.

ui.
Ave,

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA ■
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prięinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
’ . f

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., ~ DETROIT, MICH.
----------- .4.^ ip.-: t - - ...

r « ’ ’ ‘ • t k- t t * ‘ * 7----- A--------------- ----- į------------------ -—-----------------------------------------------------------—----------------------------------------------- -----------------------------------A

•OOOOOOOOOOOOO'

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

060 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duodamos: myli-

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj

kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą^ i'

Pirm. M. Guoba, 157
Vice-pirm. J. Linartas,

Toronto
Sekr. J. Barčas, 137 Manning St.. Toronto
Fin. nekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St.,

Toronto
Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto

Centro sekretorius,
J, Barčas.

LOWELL MASS.

Firm.

Fin.

st.

St.

Drau

Mass.

Mass.

Mass.

Maas.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
gystės Valdyba 1934 metams: 

Pirmininkas A.’ Palubinskas, 
Belle Grove, Box 108 Dracut, 

pagelbininkas J. Daugirda, 
29 Whipple St., Lowell,

raštininkas, A. Rutkauskas, 
1 Vine St., Lowell, 

Prot. raštininkas, V. Mikalopas, 
973 Central St., .Lowell,

Iždininkas, St. Paulenka, 
13 Walnut St., Lowell, 

Iždo globėjai: J. M. Karsonas, 
10 Tyler St., 

Ir A. Raudeliunas, 
75 Union St., 

Uždavinis, 
Pleasant St., 

laiko mėnesinius ‘susirinkimus 
kaip 2

Lowell,

Lowell,

Lowell,

Mass.

Mass.

Mass.
Maršalka, M.

39
Draugystė 

antrą nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
vai. po pietį). 338 Central St., Lowell, Mass, 
nesj, o metinis gruodžio men.
Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mė- 

Organo prižiūrėtojas,
J. M. Karsonas.

Mass.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpinės Draugijos 

Valdybbo antrašai 1931 m. 
Pirmininkas: A. Mazūras,

310 Price St.
Pirm. Pagelbininkas: F. Bortuzevich, 

1131 Wood Ave.
Protokolų Raštininkas: R. Trutulis, 

1411 < 
Finansų Rašt.: G. Lcnarth, 

110 
Iždininkas: J. Uskurėnas, 

150 
Trustistai: J. Vertelis, 

203 W. 16th
L. Bartkienė, 19 E. 19th Si.
Maršalka: F. Marozas, 

1413 Clinton
Korespondentas: O Vcrtclicnė,

203 W. 16th 
Visi iš Linden, N. J.
Draugija laiko susirinkimus kas pirmą 

trečiadienį, Linden Hall, Wood Ave., n 
16th St., Linden. N. J.

PITTSBURGHO IR
PRIEŠFAfilSTINIS

AŲSROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. J 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
! Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 4th St. i 
i Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pine St. | 
• Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls į 

Ave., Linden, N. J.
i Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI.
' Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St.
; Iždo globėjai: Paulina Kalnicticnė, 144 South 

Park St.,' si. Kraknuskas, 300 First St.
i "Laisvės’* organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St. j
I Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St.

0

i

i

i

or——

ulis,
Clinton St. Į

W. 11th St.

S. Wood Ave.

203 W. 16th St. I

St.

St.

APIELINKfiS 
K-TAS. 1931:
854 Marguerite 
Pa.

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Ęa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcun.
Way. S. S Pittsburgh, Pa.

414

El-

St.

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.Pirm. _ 
Vice-pirm. O. Turtkienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt; T. Zlzen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kaaoz Globėjo*:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Ame* St.
V. Bartkiene, 29 Intervale St.
Ligoniu ' Rašt. M. PoUus, 184 Ame* St. 
Maršalka J. Slmanakienė, 88 Vine St.

Viso* gyvena Montello, Man. 
kare.

IK

Mo-

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931. Metam:

Pirm. K. Yufika, 825—4th Ave., 
line, III. ’’

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—lOtb 
Ave., E. Moline, III,

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & Bth 
Ave., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Ave., E. Moline, 111.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St
& 5th Ave., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—83rd St, 
Moline, III

3

3

J

3

a

i

i

3

g

s

£

i

ii

y

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausu, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

' “LAISVĖS” KNYGŲ,IŠPARDAVIMAS
ATSKIRI MO ŽENKLUS. Ar 

bet kad palengvinus skaityti.
Jos

nori žinoti 
Jie yra ne 
Jeigu nori 

kaina buvo

LEKCIJOS APIE 
ką reiškia ženklai: ( . * — * ” ' 7
pamarginimui rašto, I 
žinoti, kur juos rašyti—skaityk Šią knygelę. 
15centų.' Dabar tik 10c.

KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra 
turi visus reikalingus pilietystės išėmimui popierių reikale klau
simus anglų kalboje ir lietuvių kalboje išaiškinimus. Jos kaina 
tik 25 centai.

PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS. Knygelė apie susirin
kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa
ranki turėti kišeniuje. . Kaina !25 centai.

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Ar nori žinoti, kada atsirado šeimy
na, kokia ji buvo ir kaip vystėsi? Skaityk šią knygelę ir suži
nosi. Kaina 10 centų.

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
■'naudinga brošiūra. Turi 40 puslapių.
Dabar 10 centų.

SOCIALIZMO BESIVYSTYMAS Iš 
Parašė K. Radek.
centai. Dabar 10 centų.

GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS, 
kaina buvo 10 centQ. Dabar tik 5c.

VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip 
moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų, 
centų. Dabar 5 centai.

FR. ENGELSAS. Trumpa I ‘ 
perskaityti kiekvienam darbininkui, 
buvo 15 centų. Dabar 5 centai.

ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ VALSTYBĖJE. 
Parašė Aleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra. Kaina numušta 
ant pusės iki 5 centų.

MIRTIS KOVOTOJŲ Už LAISVĘ. Parašė A. Bimba. Istorija 
N. Sacco ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra 
daug paveikslų. Brošiūra turi 64 puslapius. Kaina buvo 15 centų. 
Dabar tik 10 centų.

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankvedėlis del komunistinių la
vinimosi mokyklėlių ir taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi 
30 puslapių. Kaina tik 5 centai.

KAS TAI YRA TROCK1ZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu
šviečia Trockio ir jo pasekėjų priešdarbininkiškus žygius. Turi 64 
puslapius. Kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10 centų.

SOCIALIZMUI? Labai 
Kaina buvo 15 centų.

MOKSLO J VEIKIMĄ.
Brošiūra turi 54 puslapius. Kaina buvo 25

Šios brošiūros

vyrui, taip ir
Kaina buvo 10

Trumpa biografija Fr. Engelso. Verta 
Turi 54 puslapius. Kaina

REVOLIUCIJOS PAMOKOS. Parašė pasaulinis darbininkų va
das N. Leninas. Brošiūra labai naudinga. Turi 34 puslapius. Kai
na buvo 10 centų. Dabar 5 centai.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ. 
Paraše M. Undžienė. Labai naudinga brošiūra. Tiktai iš spaudos. 
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū
roje yra 41 darbininkų revoliucinės dainos. Turi <50 puslapių. 
Kaina 10 centų.

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie
čia kas yra alkoholis ir kokios pasekmės jo vartojimo. Ką reiškia 
firtuokliavimas ir visa eilė kitų klausinių. Knygos kaina buvo 

1.00 Dabar parduodame už 50 centų.
Norėdami įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

“LAISVĖ”, 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

n
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Šeštas Puslapis

; Edgard

R.
5-9467

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

PARDAVIMAI
■ Irti'

Telephone, Evergreen 6-5310 Valandos: nuo 1—6 po pietųPARSIDUODA
8

LAUK-TUVIŲ DIREKTORIUS

čia

231 Bedford Avenue

8
9

|

iki 4 kasdien, Seredomis ir Sukatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

MONTREAL - CANADA

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN.

Tel.: Glenmore

I

i 
I a
! Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
į ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir karietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams. 
I 
B

»$4D—— WU 

fi

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
ĮVAIRIOS ŽINIOS

ALDLD. 1 Kp. Susirinkimas

Org.

Visu Darbininką Atydai

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057 I

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

ryto

Valdyba.

*

draugės, daly- 
visos, nes tuom

bet nuo dabar pasi
renti tik Komunistų

J. A. Draiigelis.
(43-44)

Rengėjai-

darbi- 
rinkimo ir
Internatib-
Grcenwich

U L

kuris yra iš- 
Būtinai 

‘At- 
pri- 
yra

yra 
pa- 
bet 
po- 
pa-

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

AR NORI BŪT PILIETIS
J. V. AMERIKOS

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bas, Union Avė. ir Stagg St. Brook
lyn, N. Y., pradedant 24 d. vasario, 
šių metų, kiekvieną šeštadienį, nuo 
7 vai. vakare duos pamokas ir su
teiks reikalingas . blapkas gavimui 
pilietybės popierių. KĘįubo nariai ir 

Bus raudonų ; v*si lietuviai, norintįi tapti Amerikos
Bus suvaidin-

REIKALAVIMAI 
REIKALINGA

REIKALINGA patyrusios 
ninkės prie avių žarnų 
mieravimo. Kreipkitės: 
nal Trading Corp., 625 
St., New York City.

Aido Choro Dramos Gru
pė vaidins vieną iš geriausių 
veikalų “Moteris Gatvėje”.

Viešbučių darbininkų pa
reiga tvirčiau jungtis apie kai
rias unijas ir laikytis kovoje 
už savo reikalus.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

ALDLD 23-čios kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, 23 d. vasario 
(Feb.), 7:30 vai. vakare, pas drg. 
Matthews, 410 W. 33rd St., N. Y. C., 
apt. 4. Būtinai visi nariai būkite, 
nes, viena, kad turime svarbių/rei
kalų aptarti, o' kita, kad nariams 
duodama naujas žurnalas “šviesa” 
šis žurnalas nebus paštu siuntinėja 
mas.

Draugijos susirinki- 
Jis bus kaip ir visada 

svetainėje. Visi

MES VISI BŪSIME TEN MES VISI VALGYSIME TEN

5 DIENĮJ APSIGYNIMO BAZARAS
RENGIA I.L.D.N.Y. DISTRIKTAS

Atsidarys Rytoj, Seredoj, 21 d. Vasario, 5 Valandą
MANHATTAN LYCEUM, 66 E. 4th St., New York City

Bus užimtas visas budinkas 
Programoj dalyvaus Andre Cibulskų Irving Koremann, Red Dance 

Group, Symphony Ensemble
Šokiai—valgiu kambarys kur F.S.U. Balalaikų Orkestrą Grieš— 

Visokie dalykai bus pigiai parduodami
ĮŽANGA 35 CENTAI—kurie eidami į bazarą atsinešit šį skelbimą bus

10 CENTŲ ŽEMIAU ANT ĮŽANGOS
10 nuošimtis nuo pirmo vakaro pelno bus paaukuota Vokietijos 

darbininku kovoms, vadovaujamoms Komunistų Partijos

RADIO-SIAND1EN

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Antrad., Vasario 20, 1934

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

“Daily Worker” Gauna Daug 
Darbininką Laišku

Socialistai vadai susijungė 
su pardavingais vadais iš 
Amerikos Darbo Federacijos. 
Tas buvo aiškiausiai matoma 
pereitą penktadienį Madison 
Sq. Gardenė, kur jie, nusigan
dę susiartinimo tarpe komu
nistų ir eilinių socialistų bei 
unijų narių, išprovokavo muš
tynes. “Daily Worker” gau-, 
na daug laiškų nuo darbinin-1 Patikus
kų socialistų, kurie pasmer
kia socialistus vadus. Jaunųjų 
Socialistų ir Socialistų Parti
jos narys Bernard Mishkin ( 
parašė atvirą laišką “Daily j 
Workeriui’’ ir Socialistų Par-j 
tijos organui “New Leader,’’! 
kuriame smerkia : 
vadus ir šaukia
prie bendro fronto. Daugeliui ( 
darbininkų paskutiniai įvykiai, 
atidarys akis, nes 
svetainėje aiškiai
kad socialistai vadai vienijas11 
su didžiausiais reakcionie- ' 
riais prieš komunistus 
binihkus, kuomet
darbininkai nori bendro fron- 1 
to su komunistais.

Renegatai ir Socialistai Iš 
vien Prieš Komunistus

Pereitą penktadienį fašis
tiniai reakciniai unijų vadai ir 
social-fašistiniai socialistų va
dai priešakyje su A. Lee iš
provokavo Madison Square 
Gardene susirinkime mušty- 

ines. Jie tą atliko niekindami 
į komunistus ir komunistų sim- 

>, kurių buvo didžiuma 
susirinkime. Po to reakci
niai unijų vadai priešakyje su 
Lee ir renegatai su Lovestonu 
išleido pareiškimus prieš Ko- 

bando 
komu- 
komu- 
tą su- 
pareiš- 
Komu-

Ketvirtadienį, 22 d. vasario, 
7:30 vai. vakare įvyks Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros 
mas.
“Laisvės 
draugai ir draugės privalo at
eiti, nes yra daug svarbių rei
kalų. Taipgi dar daugelis ne
atsiėmė pereitame susirinkime 
žurnalą “Šviesą,
ėjęs ir labai geras, 
dalyvaukite ir pasiimkite, 
siveskite ir naujų narių 
rašyti. Būkite laiku, nes 
daug reikalų.

pardavinėti savo kūną, kad 
galėtų pati d r duktė gyventi. 
Tuom kartu girdisi Roosevelto 
apgavingos 'pasakos apie būsi
mą “gerbūvį.”

Šį parengimą rengia Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
1 kuopa. Įžangos tikietas iš 
kalno perkant 25 centai, prie 
durų bus 30 centų. Tai tik 
vienam vakarui. Gaukite ti- 
kietus iš anksto. Galite gauti 
“Laisvės” raštinėje.

WMCA-—570 Kc.
5:30 P. M.—Roy Shelley, Songs
5:45—Dinner Music
7:45—Studio Orch.

10:45—Dance Music
11:30—Gene Marvey and Jerry

Lester Songs

WEAF—660 Kc.

visą bėdą suversti ant 
Ristų. Jie sako, kad 

socialistus! nistai. nebuvo kviesti į 
darbininkus i sirinkimą, bet juk jų 

' kimai kvietė visus, juk i •■ • : unijos norint padaryti tą susi- 
Madison 1 rinkimą skaitlingu per visą 

pasirodė, l?-iką šaukė darbininkus į su- 
i nistų Partija ir revoliucinės 
• susirinkimą, tą jie žinojo. Bet 
' savo provokacijas nori suverst 

socialistai ian^ komunistų ir tame išvien 
- _ su socialistais vadais eina re

negatai—lovestoniečiai, Prū-
seikos-Butkaus pusbroliai.

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

11:30—Lane Orch.

WJZ—760 Kc.
7:45 P. M.—Gus Van, Songs;
Arlene Jackson, Songs

8:00—Lady With Coffin—Sketch 
8:45—Bavarian Band
9:00—Alice Mock, Soprano 
Guest, Poet; Koestner Orch.

9:30—Du chin Orch.
1.1:15—Anthony Frome, Tenor 
11:30—Himber Orch.
12:00—>»M asters Orch.

WNYC—810 Kc.
3:00 P. M.—Chamber Music
4:15—W. Chosnyk, Violin

4:45—Marguerite Zender, Songs
5:00—-Thar She Blows—John 

Saunders
WAEC-—860 Kc.

5:45 P. M.—Hall Orch.
7:30—Serenaders Orch.
8:00—Little Orch.

■9:00—Philadelpia Studio Orch.
9:15—Ruth Etting, Songs; Green 

Orch.
10:45—Harlem Serenade
11:15—Charles Carile, Tenor
11:30—Nelson Orch.
12;00—Lopez Orch.

512

5:45 P. M.—Mountaineers Music
6:00—Frances Alda, Soprano
6:30—Midweek Hymn Sing
6:45—Cheerio Musicale
7:00—Mary Small, Songs

30—Wayne King Orch.
00—Bernie Orch.
15—Jesters Trio
30—Whiteman Orch.

12:00—Vallee Orch.
• WOR—-710 Kc.

6:30 P. M.—Stern Orch.
6:45—Josef Ranald, Hand Analyst;
Music

10:00—Teddy Bergman, Comedian;
Betty Queen, Songs;
Rondoliers Quartet

10:30—Eddy Brown, Violin
10:45—Sports—Boake Carter
11:00—Moonbeams Tilo

T.D.A. 17 Kp. Susirinkimas 
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo 17 kuopos susirinki
mas įvyks 21 d. vasario, tai 
yra trečiadienį, kaip 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
St.

šis susirinkimas yra tuom 
svarbus, kad mes turėsime pri
sirengti prie TDA didžiulio 
bazaro ir grąžinti tikietus, ku-; 
riuos turime. Kaip jau žino
ma, bazaras bus per 5 die
nas, kad sukčius pinigų, nes 
TDA turi labai daug bylų gi
nant darbininkus ir labai rei
kalingi pinigai. Ateikite visi 
nariai ir pasimokėkite dokles.

Org. P. Višuiauskas.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

PARSIDUODA saliūnas ir restau- 
rantas labai gražioje biznio vieto- 

1 je, kur galima netik pragyventi, bet 
ir susitaupyti mokant tą biznį vesti. 
Vieta nedidelė, naujai Įrengta, nau
ji visi rakandai. Toks biznis čia lai
kosi jau 3 metai. Jis yra gerai gy
venančiu sekcijoje, daugiausia vo
kiečiais apgyventa vieta. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Tuo
jau kreipkitės šiuo antrašu: 46 Ten 
Eyck St. Brooklyn, N. Y.; 
gausite biznio vietos antrašą 

(43-48)

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Astuoni Žmonės Sudegė i
Šeštadienį prasidėjo gaisras j 

50—7th St., ant 5-to augšto. į 
Liepsna greitai apėmė namą, i 
Sudegė S. Spellman, 44 metų į 
amžiaus, jo žmona ir trys jų I 
vaikai. Taipgi sudegė 
renela ir du jos vaikai, 
gelis žmonių skaudžiai apde
gė. Gal būtų dar daugiau su
degę, bet ugnį pamatęs šuva 
pradėjo loti ir pažadino žmo
nes. Bet ir patsai šuo dingo 
ugnies liepsnoje.

nuo 10 vai. ry
to

to

to

LEGALIZATION

Viešbučiu Darb. Kovoja

20,000 Darb. Sustreikavo

(37-43)
koman-

STEPHEN BREDES, JR.darbi-

Lietuvis Advokatas

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

JUOZAS LEVANDA
(Levandauskas)
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
sAteikite ir persitikrinkite

107 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
156 W. 44th ęt. Room 302 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telephonas MEdallion 3’1328

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARčIUKAi
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

D.rbi.mk.i už Kom. Partiją

Susirinkimas Šį VakarąDrg. C. A. Hathaway, kurį 
social-fašistai sumušė, gavo 
telegramą, sekančio turinio: j 
“Siunčiame jums revoliucinį 
pasveikinimą ir linkėjimą, 
greitai pasveikti. Social-bandi- 
tai pramušė jums galvą politi
niais sumetimais. Gana mums 
sekti darbininkų išdavikus! 
Mes esame nepartijiniai dar
bininkai, 
žadame 
Partiją.”

NRA ponai su E. M., Her
rick priešakyje ir reakciniai 
unijų vadai jau buvo susitarę 
užbaigti viešbučių darbinin
kų streiką ir jų reikalus pa
imti į NRA, kapitalistų, ir uni
jų vadų rankas, kas reiškia, 
kad jie padarys taip, kaip ka
pitalistams reikia. Bet pasi
rodo, kad eiliniai darbininka'i 
po vadovyste kairiųjų ir ko
vingų darbininkų smarkiai pa
sipriešino tiems ponų žygiams 
ir tęsia viešbučių pikietavimą. 
Dar didesnį smūgį ponai ga
vo, kada net iš devynių vieš
bučių darbininkai, kurie jau 
buvo pasidavę vadų
dai, atėjo ir pranešė, kad iš
naudotojai nepriima 
ninkus, kad jų vietoje nori pa
silaikyti streiklaužius. Tada 
jau net ir unijos vedėjas po
nas B. J. Field, kuris pirmiaus 
liepė cįanbininkams eiti j dar
bą, pradėjo nervuotis, žino
ma, jis kaipo reakcinis linijos 
lyderis viso labo ketina tik 
protestuoti prieš išnaudotojus 
ir duoti skundą LaGuardijai ir 
Rooseveltui. Suprantama, kad 
jis nori tik darbininkus užbo- 
vyti tokiomis pasakomis.

Vasario 20 dieną, tai yra šį 
vakarą, Komunistų Partijos 
vienetų susirinkimų nebus. Vi
si komunistai ir simpatikai, tai 
yra unijų ir mūsų, masinių or
ganizacijų nariai, yra šaukia
mi j bendrą susirinkimą,. kuris 
įvyks St. Nicholas Arena, 69 
W. 66th St. New Yorkei Pra
džia lygiai 7 vai. Kalbės drg. 
Clarence A. Hathaway, kuris 
reakcinių unijų lyderių buvo 
sumuštas pereitą penktadienį. 
Visi komunistai privalo daly
vauti šiame susirinkime be jo
kių išimčių.

KP. II Dist. Sekretoriatas.

20,000 darbininkų dirbančių 
- prie valymo ir mazgojimo dra
bužių paskelbė streiką prieš 
NRA sąlygas. Streikas 
sujungtas ne vien už jų 
čių darbo sąlygas ir algas, 
kartu ir . protestas prieš 
nūs NRA vedėjus, kurie 
leidžia 35,000 darbininkų iš 
darbo, kurie buvo pirmiaus 
priimti pagal padarytą sutar
tį tarpe JJRA ir dviejų unijų.

Šis streikas veik išimtinai 
suparaližavo visą tą darbo. .
industriją. Streiko vadai sa- Vaidinimas įvyks per dvi die- 
ko, kad ’paleidimas 35,000 mas, šeštadienį ir sekmadienį, 
darbininkų iš darbo pastato į 
vargo ir bado padėtį 100,000 
darbininkų, jų moterų ir vai
kų. žinoma, išnaudotojai ir jų 
valdiški NRA ponai nepaiso 
kaip bus su bedarbiais darbi
ninkais ir jų šeimynomis. Jie 
rūpinasi tik savo pelnais ir 

'tik tuom, kad jiems būtų ge
rai.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo bazaras prasidės 
trečiadienį, 21 d. vasario, 
Manhattan Lyceum svetainėj, 
66 E. 4th St. New Yorke. Pra
sidės 5 vai. vakare. Iš kalno 
perkant tikietus vienai dienai 
tik 25c, prie durų 35 cen
tai. Nedėlioję iš kalno per
kant bus 40 centų, o prie durų 
50 centų. Kas norės dalyvau
ti visas dienas, tai del 5 dienų 
tikietas tik 85 centai. Bazaras 
bus ir dienos metu. Sekmadie
nį jis prasidės 

i to.
Draugai ir 

vau kite visi ir
paremsite Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą, kuris turi 
tiek daug svarbių darbų ir ko
vų už darbininkų klasės rei
kalus, o pinigų visai neturi. 
Dalyvaudami ne tik paremsi
te TDA, bet ir patys turėsite 
naudos, nes bus labai daug vi
sokių daiktų, dalykėlių, ku
riuos galėsite pigiai nusipirk
ti. Prie to bus labai gera 
koncertinė programa. Daly
vaus keli sugabūs Sovietų Są
jungos dainininkai ir jų tar-, 
pe A. Cibulski. __ _______ .,
šnkikiu otiidp Rhq Qiivnidin i Piliečiais, naudokitės šia proga,šokikių gtupe. BUS suvaidm | Taipgi nauj-j na iai j kHubą (lahar 
ta keli veikaliukai ir jų tarpe ! yra priimami iki 45 metų amžiaus, 
vienas apie Scottsboro negrus ! įstojimas $1.00. Susirinkimai laikomi 
jaunuolius. Dalyvaus rusų I Š ^nmk‘a(,ien' kiekvieno mėnesi° 
mandolinų orkestrą ir dauge-: 
lis darbininkų chorų. Bus so- į 
listų ir daugiau darbininkų 
dailės spėkų. Dalyvaukite vi
si ir visos !

G. Waresonas.

PAJIEŠKOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pajieškau pai^nerio, turiu keturis
j kambarius, fornišiuotUs, garu apšil-

- - domi. Vienas blokas nuo West End
. Te- i stoties; partnerio Šeras $12.50 ant 
Datl- iričnesio. Galima kambariai matyt

; per superintendentą namo, J. Krow- 
j ley. 1710—77th St., Brooklyn, N. Y. 
'Nulipkite ant 77th Street stoties.

41-43) I

Off illegal immigrants. Certain de- 
i portess reetendered. Personal letter 
boxes to let. Income Tax Returns 

I filled out. Send for free, informa- 
I tion.

ALL NATIONS EXCHANGE
; 207 East 84th St., N. Y.

Tel.. REgent 4-7166

BROOKLYN, N. Y
20 St. James St. East

Tel. HArbour 3424
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Matykite Gerą Veikalą “Mo
teris Gatvėje”

24 ir 25 vasario, 8 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje, Lori
mer ir Ten Eyck |St. Brookly- 
ne.

Tai drama trijų veiksmų. 
Didelis ir vienas iš geriausių 
veikalų, kuris vaizduoja dar
bininkę krizio metu. Jame 
yra dainų, juokų, šokimo, ko- 
Vos, vargo ir ašarų. Tai tikras 
gyvenimo paveikslas. Vyras 
yra areštuotas, moteris ir jos 
mergaitė badauja. Moteris 
yra priversta eiti į gatvę ir Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašap kreiptis prie 
mapęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Pell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6




