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KRISLAI
Pašumijo ir Nyksta. 
Kodėl Pralaimėjo? 
Dar Vienas Priešų 
-Balsas!

Gerai Moka Duokles.
Rašo KOMUNISTAS

“Na, vyrai, pajudinkime že
mę”, šaukia į savo pasekėjus 
kunigų dienraštis “Drąugas” 
(vas. 17). Laikraštis nusi
džiaugia kad vasario 16 dieną 
patriotai šumijo ir minėjo Lie
tuvos nepriklausomybę. Vieni 
stačiai gArbino Smetoną, kiti 
šaudė pro šalį.

“Bet kas toliau?” atsidusęs 
klausia “Draugo” redaktorius. 
“Ar tik tautos švenčių proga te
prisiminsime Lietuvos praeitį, 
jos kovas ir rūpesčius?” Ir at
šauna : “Ne, to neužteks.” Gir
di, nors čia, Amerikoje, galima 
gerai veikti bet vistiek ‘“tau
tiškai nykstame.”

Taip nykstate. Ir joks kle- 
boninis aleksyras neatgaivins 
to “tautiškumo”, kuris Lietu
voje garbina Smetoną, o Ame
rikoje ant kelių šliaužioja prieš 
Rooseveltą. Darbininkai, spau-' 
džiami baisios bedarbės, atsi
meta" nuo kunigų ir stoja į ko
vą už duonos kąsnį, štai kame 
paslaptis “Draugo” vaitojimo, 
kad “mes tautiškai. nykstame”.

Chicagos menševikų “Naujie
nos” (vask 14 d.) rašė: “Aust
rijos socialistai griebėsi už gin
klo ne su tikslu nuversti val
džią, bet tiktai gindami savo pi
lietines teises ir namus”. Tas 
tiesa, už tai ir neapgynė nei 
savo teisių, nei savo namų. Vi
sos darbininkų teisės paskan
dintos jų pačių kraujuose, o jų 
namai paversti į griuvėsius!

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasaulį!

Intelektualai Diskusuoja 
Leninizmo Klausimą

PRAGA, Čechoslovaki- 
ja. — Miesto knygyne bu
vo surengta intelektualų 
susirinkimas, kairiame 
prelekciją davė profeso
rius Dr. Nejedly temoj 
“Lenino Gyvenimas”, ir 
redaktorius Stoll kalbėjo 
temoje “Lenino Ideologi
nis Išsivystymas.” Susi
rinkimas buvo skaitlin
gas. Po susirinkimo kai
rieji intelektualai išleido 
manifestą, kuriame užgi
nama leninizmas ir Ko
munistų Partijos bolševi- 
stinė kova.

BOMBA SUGRIOVĖ 
ŠTORĄ

HAVANA, Kuba. — Va
sario 19 d. čionai vienam di
deliam štore eksplodavo 
bomba. Nuostolių padary
ta už $50,000. Du žmonės 
sužeisti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Brussels, Belgija. — Ko

munistų Partija rengia dar
bininkų demonstraciją prieš 
monarchiją vasario 23 d., 
kuomet Leopoldas bus ka
rūnavo jamas j r karalius. _

Tame ir buvo Austrijos dar
bininkų nelaimė.’ Jie tikėjo 
Baueriams ir Deutschams, kad 
nereikia versti Dollfusso kruvi
na fašistinė valdžia. Priešin
gai, tie pardavikai ant kelių 
vaikštinėjo aplinkui tą budelį ir 
maldaute maldavo, kad priimtų 
jų talką neva kovai prieš na- 
zius (vokiečių^ fašistus). Tai 
buvo baisi darbininkų klaida ti
kėti tiems vadams. Už tą klai
dą Austrijos proletariatas už
mokėjo labai brangiai ir labai 
skaudžiai. Jeigu jisai būtų 

.ėjęs Komunistų Partijos rodo
mu keliu, jeigu jisai būtų prisi-! 
rengęs ginkluotai kovai už nu- . v
vertimą Dollfusso valdžios, tai dziuje gasu užtroško Char- 
šiandien jisai būtų laimėtojas, 
šiandien Austrijoj gyvuotų pro
letarinė diktatūra, o kalėjimuo
se sėdėtų ne tūkstančiai darbi
ninkų, bet saujalė budeliškų 
parazitų. Gyvenimas būtų ki
toks. Darbininkų teisės ir na
mai būtų pilnai apsaugota.

Socialistų Internacionalo Galva Užgiria 
Budelio Karaliaus Darbus

BRUSSELS,. Belgija..— 
Socialistų Inter nacionalo 
pirmininkas ir didelis šulas 
Belgijos socialdemokratijos 
Vandervelde pareiškė del 
mirties karaliaus Alber
to : “Aš nematau prie
žasties, kodėl Alberto sū
nus Leopoldas III negale- Belgijos Komunistų Parti- 
tų pravesti gyveniman jo j v 1 ’ 1 1 ’ ' 1
pavyzdingo tėvo progra- pripažinti monarchijos, ko-i 
mos. A manau, kad kara
lius Albertas buvo vienas iš

žymiausių Europos valsty
bes vyrų!”

Tas parodo, kad socialde
mokratai pritaria palaiky
mui monarchijos Belgijoj ir 
padės Leopoldui užsiriog
linti ant sosto. Tuo tarpu*1

ja šaukia darbininkus ne-;

voti prieš Leopoldą ir steig- , 
ti respubliką. 1

VALDŽIA MAITINA DARBININKUS UŽNUO
DYTA KIAULIENA, REIKIA PRIEŠ TAI KOVOT
Boston, Mass. — Luigi 

Tomassini mirė nuo suge
dusios kiaulienos, kurią jis 
buvo gavęs iš valdžios.

New York. — Dr. Rice, 
i miesto valdžios komisionie- 
1 rius, raportuoja, kad sau
sio mėnesį New Yorke ap
sinuodijo 24 žmonės nuo su
gedusios kiaulienos.

Hamtramck, Mich.—Nu-

kapojus CWA darbinin
kams algas, valdžia “susi
mylėjo” ir davė po kelis 
svarus kiaulienos, stačiai 
supuvusios. Darbininkai 
nešiojo supuvusią mėsą ant 
lazdų pakabinę ir reikalavo 
žmoniškos'’ algos visiems 
darbininkams. Valdžia bu
vo priversta pripažinti Re
lief Workers’ Protective 
Association.

ŽINIOS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS

Vokietijoje Tebeareštuoja 
Darbininkus

BERLYNAS. — Hitle
rio valdžia negali išgau
dyti komunistų. Areštai 

‘eina dirbtuvėse. Darbi- 
mukai kaltinami priklau
syme prie nelegalės Ko- 
‘munistų Partijos. “Rie
del” chemiškam fabrike 
suareštuota 5 darbiniu-, 
kai. Slapta policija sako, 
kad jie sudarė komunistų 
grupę bei branduolį ir 
skleidė komunistinę pro
pagandą tarpe darbinin
kų. “Oberspree” dirbtu
vėje suareštavo tris dar
bininkus.

AMERIKOS LAIVAI 
VLADIVOSTOKE

VLADIVOSTOKAS, So
vietų Sąjunga.—Vasario 3 
d. čionai pribuvo pirmu sy
kiu Amerikos tavoriniai lai
vai. Tie laivai atplaukė 
San Francisco.

Naziy Ultimatumas 
Dollfusso Fašistams

iš

BEDARBIU TARYBOS ŠAUKIA I KOVĄ 
PRIEŠ ATLEIDINĖJIMĄ CIVIC WORKS 

ADMINISTRACIJOS DARBININKŲ
Bedarbių Tarybų Nacio

nalis Komitetas įleido atsi
šaukimą į visus darbinin- 

i kus, kad organizuotųsi ir 
stotų į kovą prieš Roosevel
to valdžios atleidima iš dar
bo CWA darbininkų. Be
veik šeši šimtai tūkstančių 
CWA darbininku bus išme
sta iš darbo šį penktadienį, 
vasario 23 d. Komitetas ra-

gina visur sudaryti bendrą 
frontą ir pasipriešinti Roo- 
sevelto žygiams.

Drg. Amteris, Bedarbių 
Tarybų nacionalis sekreto
rius, sako, kad keturi mili- 
onai darbininku nestovės 
rankas sudėję, kuomet Roo- 
seveltas šluos juos laukan 
iš darbo. Darbininkai or- 
ganizūosis ir priešinsis.

KUR DARBININKAI KOVOJA, TEN JIE TURI 
LAIMĖJIMŲ, PAMOKA VISIEMS KITIEMS

Powhatan Point, Ohio. — vo prašalinę 1,000 darbi*- 
Bedarbių delegacija priver- ninku, 
tė valdžios pašalpos admi
nistraciją pripažinti bedar- i 
bių tarybą.

Union City, N. J.—Skait- ganizuoti, per kovą priver- 
linga CWA darbininkų de- į tė sugrąžinti į darbą praša- 
monstracija privertė sugrą-pintus darbininkus. Taip 
žint prašalintus CWA dar-'pat laimėjo kitus reikalavi- 
bininkus atgal į darbą. Bu- ■ mus.

Cincinnati, Ohio.—CWA 
darbininkai, kurie yra or-

TROCKISTŲ VADAS PRISIPAŽINO PRIE 
KLAIDOS IR NORI GRĮŽTI K. PART1J0NBERLYNAS. — Vokieti

jos nązių < {fašistų) ginkluo
tų būrių inspektoriui per 
radio davė Austrijos fašis
tams ultimatumą, kad jie 
turi susidėti su Vokiečiais 
naziais. Laiko duota aštuo- 
nios diėnos. Jeigu Dollfusso 
pasekėjai nesusitaikysią, tai 
vokiečiai naziai pradėsią 
“tikrą kovą”.

MASKVA. — Renegato 
Trockio dešinė ranka Kris
tijonas Rakovskis, kuris 
1927 metais buvo išmestas 
iš Komunistų Partijos, at
sikreipė prie partijos Cent- 
ralinio Komiteto ir prašo 
priimti atgal į partiją. Jis 
prisipažįsta, kad, kovoda
mas prieš partiją, jisai pa
dėjo buržuazijai ir kontr- 
revoliucijai. Nuo dabar 
Rakovskis prisižada atitai
syti savo klaidas ir nori vėl 
darbuotis po komunizmo

vėliava.
Kadaise Rakovskis buvo 

žymi figūra. Jis buvo So
vietu valdžios ambasado- u
rium Franci jo j, Vokietijoj 
ir Anglijoj. Paskui politi
niai sudurnavo jo ir pakliu
vo ant Trockio meškerės. 
Po septynių metų klaidžio
jimo ir kovos prieš Komu
nistų Partiją, pamatė žmo
gus baisią klaidą ir bando 
vėl sugrįžti į kovingo pro 
letariato eiles.

Philadelphia, Pa.—Gara-

ga-
Sovietų valdžia nesnau-MADRIDAS. — Visoj Is-

! panijoje plečiasi darbininkų ^ia aky vaizdo j imperialis-

kal-

be

Skebas Pašovė Streikieiį

Streikuoja 400 Darbininkų

PARYŽIUS. — Francijos 
komunistai ir socialistai rei
kalauja, kad dabartinis par
lamentas būt paleistas ir 
paskelbta nauji rinkimai.

les Carey, 52 metų ir Bes
sie Doyle, 39 metų.

streikai prieš fašistinę re
akciją namie ir už parėmi
mą Austrijos <
Štai Oviedo distrikte į strei
ką išėjo . <

tų Sąjungos. Plaukios pre
kybiniai ir pasažieriniai lai
vai.

morpj , 
susirėmimas su policija.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyi)

MASKVA.—Sovietų 
džia nutarė mokėti po 
rublių per mėnesį trims žu
vusių baliūnistų šeimynoms.

val-
500

tinės Japonijos grūmojimų
Sovietiniam Sibirui. Rau-• \

SovieĮų Sąjungos J preky-. 
binis laivynas planuoja tuo- 
jaus įvesti tiesioginį ir, re- 
guliarį susisiekimą laivais 
tarpe New Yorko ir Sovie-

prirengta atmušimui už-

Maskvoje 130,000 jaunų 
darbininkų nusprendė padi
dinti savo technikinį žinoji
mą, lankydami įvairias 
technikos mokyklas.

Kur tik gali, renegatai kanda 
Komunistų Partiją. Kartu su 
Lee, Woll ir LaGuardija ponas 
Lovestonas purvais drapsto ant 
komunistų už įvykius Madison 
Square Garden susirinkime. 
Bet bepartyviai darbininkai, 
kurie buvo susirinkime ir matė 
įvykių eigą, rašo rezoliucijas ir 
kaltina Socialistų Partijos va
dus už sukėlimą muštynių ir už 
sumušimą drg. Hathaway. So
cialistai darbininkai rašo7* laiš
kus “Daily Workeriui” ir kalti
na savo partijos vadus. Tuo 
tarpu Lovestonas staugia prieš 
Komunistų Partiją!

* Pasirodo, kad tuojaus po Ma
dison Square Garden susirinki
mo, Jaunųjų Socialistų Lygos 
nariai sudarė komisiją ištyri
mui susikirtimo pradžios ii’ kal
tininkų. šita komisija raporta
vo Socialistų Partijos komite
tui ir - nurodė, kad Socialistų 
Partijos vadai išprovokavo muš
tynes. Tas komisijos raportas 
tapo nukniauktas, paslėptas.

(Tąsa 5 pusi.)

New York City. — Vasa
rio 20 d. miestą užklupo la
bai didelės pūgos ir pusėti
nai kietas šaltis. Transpor- 
tacija tapo sudemoralizuo- 
ta.

Donbaso kasyklose pada
rytas sėkmingas bandymas 
į gazą paversti anglį po že
me. Bet ims dar laiko, kol 
šitas atradimas bus galima 
pilnai sėkmingai panaudoti 
produkcijos procese.

Tarpe Uralu ir Kama 
upės pabaigtas budavoti 
trąšų gaminimo kombina
tas. Į dieną bus padaroma 
2,400 tonų trąšų. Aplinkui 
fabriką išaugo miestelis 
iš dvylikos tūkstančių gy
ventojų.

Virš Keturi Miliūnai 
Darbininku Dirbo CWA

London. — Anglijos val
džia sumobilizavo visas gin
kluotas spėkas prieš bedar
bių demonstraciją, kuri ren
giama pabaigoje savaitės, 
kuomet visi alkani maršuo- 
tojai pasieks miestą.

Sovietinėje Turkmėnijoje 
atrasta labai turtingi sluog- 
sniai anglies ir žalvario rū
dos. Tuoj aus bus plačiai 
pradėtas tų ’gamtinių turtų 
šaltinių išnaudojimas 
mybos reikalams.

Londono Studentai Pasitiko 
Alkanus Maršuotojus

Maskva. — “Pravda” ra
šo, kad paskutiniai Austri
jos darbininkų sukilimai bu
vo tik pirmas‘žygis prole
tariato kovoje phieš kruvi
nąjį fašizmą. Reikia lauk
ti dar didesnių išstojirrių. 1

Londonas.—Anglijos val
džia įsakė savo ambasado
riui Austrijoj praąyti Doll
fusso pasigailėjimo darbi
ninkams, kurie tapo suareš
tuoti laike sukilimo. Mat, 
šituo žygiu Anglijos valdžia 
tikisi pasigauti daugiau įta
kos Anglijos darbininkuose.

Viena, Austrija. — Mies
telyje Bruck fašistai nutei
sė mirtin ir pakorė majorą, 
kuris ėjo su darbininkais 
laike sukilimo. Nuo. suareš
tavimo iki pakorimo prdėjo 
tik septynios valandos?

Tadžikistane Pamir 
nuošė būdavo labai sunkus 
susisiekimas tarpe Ošo ir 
Korogo.' Kupranugarių pa- 
gelba imdavo 35 dienas pa
siekti tas vietas. ■ Dabarėta- 
po pabudaVdtas autoinobL 
liais važiuoti kelias, 800. ki-. 
lometrų ilgiė. Dabar susi-: 
siekimas tarpe tų punktų 
ima tik\5 dienas !

Sovietinėj Gruzijoj nutar
ta pabudavoti tris natijuš 
arbatos fabrikus. Per me
tus tie fabrikai sudžiovins 
ir sukirs šešis mįlionus ki
logramų arbatos :lapų. •_

LONDON.—Oxfordo uni
versiteto studentai susior
ganizavo 4r išmaršavo iš 
miesto pasitikti Londonan 
atmaršuojančius alka nūs 
bedarbius. Studentai nešė 
iškabas ir dainavo “Inter- 
nacionalą’b Tai puikus stu
dentų solidarumas su 
darbiais.

WASHINGTON. — Dar
bo sekretorė Perkins rapor
tavo senatui, kad sausio 
mėnesį prie CWA darbų 
dirbo 4,039,474 darbininkai. 
Jie visi bus paleisti iš dar
bo su gegužės 1 diena.

Už Budelį Karalių 
Meldžiasi Bažnyčiose

Moka Pensijas Žuvusių 
Draugų Šeimynoms

1,000 CWA Darbininkų 
Išmetama Iš Darbo
. MINEOLA, L. L—Nas
sau paviete CWA administ
racija pareiškė,/kad tuojaus 
bus paleista iš darbo 1,000 
darbininkų. 1Toks įsakymai 
gautas iš Washington© nuo: 
Roosevelto valdžios.
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Ispanijoje Politiniai Sovietų Sąjunga 
Streikai Prieš Fašizmą Apginkluoja Sibirą

Matomai, t kunigai žino, 
kaip sunku bus jų ^patronui 
Belgijos karaliui Albertui 
pakliūti į “dangąus kara
lystę,”;, kad; net ’New. Yor
ke už jį laikys mišias. Mat, 
kiekvienas kruvinas monar
chas katalikų kuniguose 
randa užuojautos.

BUFFALO, N. Y. — Iš
ėjo į streiką ’keturi šimtai 
North Buffalo Hardware 
Foundry ir Standard Foun
dry darbininkų. Darbinin
kai Teikaįauja algų pakėli
mo. Jiems vadovauja Plie
no ir Metalo Darbininkų In*, 
dustrinė. Unija. ‘ •>

darbininkų. donoJi Armija Sibire pilnai 
-- - - ’ prirengta atmušimui už-

ką išėjo . dvidešimt, penki PU0^^U; Antios ičlėsMeda- 
tūkstančiaį darbininkų.; Za- mos Prie Sibno gelzkeho, 

įvyko, streikininku idant pagerinus transportą- 
”1 ei ją, nes, kilus karui Rytinis 

, Chinų Gelžkelis būtų prie- 
šų užkirstas. Jisai eina per 
Mandžuriją, kurią užgrobė 
Japonija.

EL CENTRO, Calif. — 
Policija ir fašistinės darb
davių organizacijos pradėjo 
terorą prieš streikuojan
čius žirnių rinkėjus. Suare
štavo tūkstantį meksikonų 
darbininkų ir kelis ameri
konus, ir uždarė koncentra
cijos kempėje.' Vienas 
streikieris - tapo pašautas 
per skebą.f O skebas ran- 

Idasi policijos globoje.

Reikalauja Paleisti 
Francijos Parlamentą
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Austrijos Socialistų 
“Herojų” Kalbos

Pačioj pradžioj. Austrijos darbininkų 
su fašistais mūšių, į Čechosloyakiją pa
bėgo du socialistų stambiausi šulai, Dr. 
Julius Deutsch ir Otto Bauer. Ir dabar 
tiedu ponai ten sau ramiai gyvena. Per- 
ęįtą šeštadienį “New York Times” ko
respondentas, Mr. G. E. R. Gedye, turė
jo su pabėgėliu Baueriu interviu, kurį 
Newr Yorko kapitalistų dienraštis iš
spausdino savo laidoj už sekmadienį. 
Ten pat atspausdintas Deutch su Asso
ciated Press korespondentu interviu.

Ką gi tiedu ponai pareiškė? Ilgai ir 
begėdiškai, atvirai kalbėjo Otto Bauer, 
smegenys Austrijos social-demokratijos. 
Jis pasakė, kad socialistų partija (t. y. 
lyderiai, kalbėję partijos vardu) buvo 
pasiūlusi Dollfussui panaikinti dviem 
metam parlamentą ir suteikti galią val
džiai valdyti, kaip ji mato reikalo. Bet 
turėjo būti palikta maža parlamentarinė 
komisija, kuri turėtų galią kritikuoti val
džią ir kad, būtų paliktas “konstitucinis 
teismas.” Bet Dollfussas šį šocial-demo- 
kratų pasiūlymą atmetė. Taigi, patys so
cialistų lyderiai pasiūlė Dollfussui panai
kinti parlamentarinę tvarką, o šiandien, 
del žmonių akių, jie kalba neva priešin
gai! '

Kuomet Vokietijoj pilnai užviešpatavo 
Hitleris (su kovo mėn. 5 d. 1933), Bauer 
sako, Austrijos socialistai visaip prisilai- 
žinėjo prie Dollfusso. Dollfussas perėjęs 
į fašistų pusę dar pradžioje balandžio 
mėnesio, 1933. Socialistai tai žinojo, bet 
jie palaikė Dollfussą ir neruošė darbi
ninkų kovai prieš jį!

Per dešimts mėnesiu Dollfussas ir 
Seimwehr banditai ruošė ginkluotas pa
jėgas sukriušinimui darbininkų organi
zacijų, ir socialistai darbininkai tai pa
stebėję, nerymavo. Bauerio lūpomis,

Su valdžios provokacijų augimu, augo 
darbininkų nepasitenkinimas mūsų partijos 
komiteto konservatyviška politika. Darbi
ninkai sakė, kad valdžia ginkluojasi, slopi
na mūsų dvasią ir laukia tiktai tinkamo 
momento mūs užpuolimui. Pastaromis sa
vaitėmis tasai sąjūdis pakilo iki augštam 
laipsniui.

Bet sęcialistų lyderiai (socialfašistai) 
nekreipė į tai mažiausio^ domės, 
ris .tęsia:

.Pereitą sekmadienį (vas. 11 d.) 
iš Linz miesto į Vieną draugas ir
gėjo mane, kad tame mieste darbininkai 
buvo labai pasipiktinę ir persiėmę apmau
dą pries “heimwehr” veikimą ir pareiškė,, 
kad jei anie toliau bapdys atimdinėti iš jų 
ginklus, tai jie, del gerovės respublikos, ap
sigins sąve. - /

Na, kas čia blogo? Partijos vadas iš 
ta tiktai pasidžiaugt turėtų, matydamas 
darbininkų kovingumą. Bet Baueris

;sako:
^Aš nusigandau išgirdęs apie tokį pasL 

rįžimą. Pasitaręs su savo informuotoju, 
mes abu nutarėme pasiųsti Linz miesto 
darbininkams pareiškimą, patariant, jiems 
laikytis/ šaltai. Sakiau savo nurodyme, 
kad, jeigu mes Vienoje galėjome pakant
riai žiūrėti i daromas ginklų kratas mūsų 
raštinėse, tai jie privalo daryti tą patį. 
Bet, matomai, mano pareiškimas pasiekė 
juos pervėlai.
vės

Štai kas patvirtina mūsų anksčiau pa
darytą nurodymą, kad Austrijos socialis
tai darbininkai išstojo su ginklu prieš 
vadų norą, per vadų galvas! Chicagos

I' . i'j,' ■ j"!‘ Į •. i '
Grigaitis bandė šitą mūsų tvirtinimą su
mušti, bet jo paties kamarbtas, Baueris, 
dabar patvirtina, kad mes buvome teisin
gi. Baueris prisipažįsta daręs viską su
laikyti ginkluotą darbininkų prieš fašis
tus išstojimą, tik jau buvo pervėlai. Dar
bininkai nebeklause jo, nes jie pamate, 
kad jis jų yra ne draugas, bet priešas, 
jeigu pataria tokius dalykus, kaip ra
miai nusilenkti prieš fašizmą.

Tegul kiekvienas darbininkas įsitėmi- 
ja šitą Bauerio pareiškimą, kadangi tai 
tipiškas social-fašistų nusistatymas lin- 

• kui fašizmo. Jų tikslas daryti viską, 
kad nuslopinus darbininkų kovingumą 
kiekvienam pastarųjų pasijudinime prieš 
išnaudotojų klasę. *

Dr. Deutsch pareiškė Associated Press 
korespondentui, kad jis per pastaruosius 
kelis metus bandęs nuginkluoti republi- 
konų gvardiją, (t. y., tą organizaciją, ku
rioje radosi daug socialistų darbininkų, 
ypačiai tų, ką dalyvavo pereitam impe
rialistiniam kare), bet nepavyko. To
liau :

Mes nebuvom prisirengę prie to, kas at
sitiko. Ginklai, kuriuos mes naudojome 
(nieko panašaus p. Deutsch nedarė; jis pir- ; 
mas paspruko į užsienį, palikdamas kovo- 1 
jančius darbininkus! — “L.” Red.), buvo 
tranšėjų (iš pereito karo) palikimas... I 
Mes galėjome naudoti tuos ginklus bile ka
da. Jeigu mes būtum planavę šitą išstoji
mą būtum pradėję jį anksčiau, kada bu- ' 
vom stipresni. Ar jūs nemanote panašiai? ■ 

Šitokį buvo “kovotojai” Austrijos so- i 
cialistų lyderiai prieš fašizmą! Skaity
tojai dabar mato, kad šitie žmonės da
bar patvirtina viską, ką mes apie juos 
sakėme!

Pamatysime, kiek dar daugiau iškils 
niekšysčių, kurias papildė Austrijos so- 
cial-fašistiniai didvyriai! .

darbininkų prieš' reakciją! . . ' > j

Šiuo tarpu, besirengiant prię Jungti
nių Valstijų Komunistų Partijos Septin
tos Konvencijos, visi nariai, studijuo
dami, ima šituos, Kominterno tezius pa
matau savo diskusijų. Patariame drau-

studi
juoti. : Kur Veikia savitarpinio lavini- ^UIU nnuirgv
mosi mokyklėlės, draugai turėtų imti ši- SllkcltS Dsilg PlIligŲ 
tuos tezius ir juos visapusiai lukštenti, į CLEVELAND Ohio._ Va-
rišant, žinoma, su amerikiniais klausi- :sarj0 n d., Masonų Audito- 
mais.

f »

"Laisvės” Direktoriį Tarybos Pareiški 
mas del Preso ir Dienr. Prenumeratos

rium svetainėj, i 2,500 susirin- 
.......... .... ... __ įkusių, kalbėjo Lord Morley. 

Mauretanijos”lKalbs!ojas ' ir0“> kad 
J pranešimai apie Vokietijos fa-

IS aue

atvyko
perser-

“Žmonės Jau Ne Razginėm
. Gaudomi...” i

Šitokią išvadą daro tūlas “tėvynainis”, 
j rašydamas apie Brooklyno smetoninių

• * ‘ * *
I demokratų organo (“Vienybės”) nepasi

sekimus. Jis rašo Clevelando “Dirvoje”, 
kuri, matomai, turi savo žmones vienybi- 
ninkų pastogėje, katrie suseka strums- 
kinių visus “trubelius”. Nurodęs, kaip 
strumskiniai nubankrūtavę “Vienybę” ir 

j vėl išnaujo ją pradėję leisti, buvo atsi- 
; kreipę “į visuomenę” aukų, kurių, sako 
j fašistų rašytojas, išdavos “yra blogesnės, 

negu net buvo galima laukti.”
Mat, šimtdolariniai milionieriai tikėjosi, 

rašo jis toliau, kad jei jie prikiš po šimti- 
nę-kitą tai jau viskas bus baigta, likusius 
suaukaus visuomenė. Bet kad ir po šimtinę 
sudėjo, kAd ir save į priešakį išsistatė, vi
suomenė pas juos nei krutėt nekruta eiti. . . 
Mat, šiandien žmonės jau ne rezginėm gau
domi... Pinigą nuo idėjos atskiria leng
viau, negu ponai mano.

Štai tų ponų surengtame bazare teatsilan- 
ko per dieną pustuzinis žmonių, o kai ku
riomis dienomis bazarą teko visai uždary
ti neatidarius. . . Na, čia galima sakyti gal 
nuskriausti šėrininkai neremia, jų draugai 
tiems ponams nesimpatizuoja. .

Bet kaip bus galima pateisinti vasario 4 
d. Piliečių Kliubo salėje Brooklyne įvykusį 
“Sandaros” jubilėjų, kuriame atsilankė tik 
48 žmonės su kalbėtojais, dainininkais ir 
rengėjais? Juk jį rengė “Tėvynės”, “Vieny
bės” ponai, Sandaros 1 ir < 
Matusevičiaus vedamas, .“Vienybės” i kont
roliuojamas radio! Bęt žmonių nepągavo. 
Kokiais vardąįs nevadinai vis varnas, var
nu lieka. , ■ ’
Girdėti, kad valaitiniai-klinginiai ruo

šiasi leisti savo gazietą—atvirai fašisti- 
' nę. Abejo jam, ar ir jiem pavyks razgi- 
I nėm gaudyti žmones. < ,

Draugai “Laisvės” Šėri
ninkai, Skaitytojai ir 
Rėmėjai!
Šitas “Laisvės” direkto

rių pareiškimas - atsišauki
mas daugeliui iš jūsų nebus 
naujanybė, nes paskutinis 
šėrininkų suvažiavimas įtei
kė galią direktoriams pirkti ■' 
automatišką mašiną,1 — 
spausdinti — dirbti mažus 
darbus. Ji yra būtinai rei
kalinga “Laisvės” spaustu
vei.

■ l

Pirmame po šėrininkų su-1 
važiavimo susirinkime nauji' 
direktoriai nutarė pirkti ją, • 
nežiūrint, kad ir stokuojaj 
finansų. Direktoriai darė 
šį nutarimą, remdamiesi 
tuomi, jog mūsų draugai-į T““ 
pribus į preso pirkimo pa-; 
gelbą pagal savo išgalę. Mūs į 
dienraščio įstaiga būtinai 
privalo turėti tinkamas ina- 
šinas, idant galėtų atlikti 
skubius darbus darbininkų 
organizacijoms. Direktoriai | 
taip jaučia, kad “Laisvė” i 
yra jūsų, o jūs “Laisvės” ir i 
mes visi turim susikalbėti I 
šiuo klausimu—naujos ma-1 
šinos klausimu, kaip pavie-1 
niai, taip ir organizuoti 
draugai.

Nauja mašina kajnuoja 
$1,950; įmokėti reikia $650. 
Likusia sumą reikės išmo
kėti po $70 į mėnesį, 
keti septynias dešimtis 
leriu kas mėnuo, tai, 
bartiniu bedarbės laiku, 
dideli pinigai.

Todėl mes, “Laisvės” di
rektoriai, prašome, kaip 
pavienių draugai, taip ir or
ganizacijų, pribūti į pirki
mo preso pagelbą.

O už jūsų draugišką 
rama, varde “Laisvės” V z

riu širdingą ačiū!

v i ų. Bet
kapitono biaižinyj yia ^O- ,gjg^nį terorą nėra perdėta, bet 
menka, o kaip ropė, nosis su i dar nedasakyti. Kalbėtojas 
aiškiomis šnervėmis ir dar paminėjo, kad Vokietijoj vei- 
ilgi chiniškos mados ūsai į i 

žiūrėti į darbininkų švieti- vieną ir kitą pusę.
Anglijos mokslininkai bu-

i kimo organizacija veikia ir jos f 
veikimas kyla. Vadinasi, ne
paisant kalėjimų ir galvų ka- 

Jpojimo, Vokietijos darbininkai*
i veikia. Svetainėjr 

pa-

mo įstaigą visu rimtumu.
Dabar daugiau, pegu kada vo pirmutiniai užginčyt to i'/Vadas
nors pirmiau, reikalinga jūrų žvėries naujumą arba darbininkai sveikino tą
draugų kooperacija palaiky- stebuklingumą. Sako, vei-;reiškimą, 
mui komunistinės apšvie- klausia pasirodė vienas 
tos1. . į jau žinomij jūros gyvento-

J. Nalivaika,' |jų>. bet žihonių vaidentuvė 
Direktorių Sekretorius, jį savotiškai perdirbo. •

IS

<30 kuopos Įir |

(Mūsų pabraukta.—“Lais
Red.)

Skaitykit ir Studijuokit!
Kiekvienas mūsų skaitytojas ragina

mas atydžiaį skaityti šiuo tarpu dieriraš- 
tyj telpančius Komunistų Internacionalo 
13-to Plenumo tezius. Tai trumpai, Let 
brandžiai apimąs pasaulinius padėties 
dalykus dokumentus. Jame telpąs ąna- 
lizas apie darbininkų kovų aštrėjimą su 
fašizmu puikiai buvo užakcentuotas pa
čių’ gyvenimo faktų—išstojimu Austrijos

w'

ĮDOMUMAI
Danijos mokslininkai gi 

įspėja; jog tai galėtų būti 
koks didžiokiškas m a rių 
ungurys, rečiau kada pavir
šiu išplaukiantis. Kopen- 
ha g e n o gamtmokslinianle 
muzėjuje yra peras-“kirme-

Suminėjus vardus draugų 
Dimitrovo, Torglerio, Popovo 
ir kitų, kilo ovacijos. Apie Vo
kietijos terorą pasakyta da^ig 
šiurpių vaizdų. Daugelis Vo
kietijos komunistų nužudyta. 
Apie 100.000 darbininkų‘kalė
jimuose ir koncentracijose. 
Daugelį nušauna, kitus kitais 
būdais nužudo.

Kalbėtojas ragino visus dė
tis į komitetą, kuris jau veikia 
43 šalyse. Paskiaus buvo 
(rinkta aukos. Kai kurie au-

... .v . .v . , kavo net po 100 ir 50 dol. Vi-su- Ilgio, is ko galėtų issivysty-1SQ aĮjkų gurinkta $1>500 00.
Tai reiškia, kad ne tik dar-

Naujas “Jūrų 
Siaubūnas”

Ekonoihinio gyvenimo 
ikrikimas blogai atsiliepia ti 80 iki 100 pėdų ungurys, 
; daugeliui ir protiniai, aks- jeigu tie jūriniai unguriai bininkai, bet labai didelė da- 

ilgesni, I hs vidutinės klasės nepritaria 
kirmė- I Vokietijos fašizmui ir pasiry

žę kovoti prieš jį. išauga ■ .
i y gi- -------------

. Ispanijos Valdžia Vėl ia nėra 1« . , n • susipyko su Popiežium 
MADRID, Ispanija.

Popiežiaus pasiuntinys Te- 
descini savo pamoksle pa- 

Į kritikavo Ispanijos valdžią. 
Tuoj aus valcĮžia pasiuntė 
popiežiui protestą prieš to
kia Tedescino kalba, v

i tina tikėjimą visokiems; tiek sykių išaugtų 
(lyginant su jų perų 

Plačįai išsivystė leidimas' bitėmis," kaip kad 
Į ir skaitymas šlamštų apie i paprastas ungurys, 
■ astrologiją— laimės spren- nant su jo peni.
. dimą sulig žvaigždžių ir Šiaip ar taip, bet c 
planetų, jieškbjimas “susiži-! vietos stebuklingiems įsi-' 

su mirusiųjų dva- vaizdavimams. Kaip “ste- 
senovės jūriniai 

baisūnai, juos mokslui ištyr 1 
rus, pasirodė arba papras-' 
tais dabar žinomais gyviais, 
b kiti paliko tik pasakomis, 
taip bus ir su šiuo nauju 
“marių stebuklu.”

i nojimo” 
isiomis, būrimas sau viduji
nės ramybės pagal Buddos- 
! indusų “išmintį” ir tt.

Nuo visų tokių sapalioji- 
jinu, viršgamtiniu baimių ir 

. burtiškų vilčių apskritai tė
ra liuosi tik klasiniai sųsi- 

I pratę darbininkai.
Dabartinės snekos apie > 

stebėtinus jūrų siaubūno-1 
smako' “apsireiškimus” pa--. . . , ,
lei Škotiją, Vancouver} iri^ ?laustl cho!era- 
kitur taipgi liudija apie r® žmogus, 
daugelio žmonių nervų iri-! 
mą. Kapitalistiniai gj laik
raščiai tas pasakas su pa
mėgimu kartoja.

Bet leiskime, kad iš jū
ros gelmių ir iškilo, koks 
iki šiol nematytas didelis 
gyvis. Pirm krizio jis būtų 
sužadinęs paprastą idomu- 

ta-1 mą, kas čia ?do paukštis” 
įgalėtų būti. Dabar gi apie 

Pakėlimas Kainos ant “Lai-*jį šneka su slaptingu pasi- 
sves” Prenumeratos s baisėjimu, lyg tai būtų koks 

Kitas naujų direktorių “viršgamtiškas sutvėri- 
tarimas, kuris paliečia mūs;mas, 
visų “Laisvės” skaitytojų! kokias

bėtinieji”

Mo- 
do- 
da- 
yra

pa-

” veikiausia reiškiantis 
naujas nelaimes, 

kišenių—tai pakėlimas 50c'Tamsesnius žmones ima 
ant jos metinės prenumera- i baimė, panaši į senovės bei 
tos. viduramžių prietaringą bai-

Dąbar, nuo pirmos dienos mę, besiklausant tuometinių 
kovo mėnesio, 1934 metų,' jūrininkų pasakojimų apie 
“Laisvės” metinė prenume- i mariu baisūnus, smakus, 
rata bus—$5.50, pusei metų 
—$3.00t Brooklyne metams 
$7.50, pusei metų $4.

, Pakeldami “Laisvės” prę- 
I nųmeratą, męs norime at- 
’k-reipti draugų domę į tai, 
kad dolerio smukimas, pa
kėlimas -kainos ant popie- 
ros ir kitų spaudai naudin
gų reikmenų,—mus priver
tė, kelti kainą jos skaityto
jams, nes be to dienraščiui 
būtų sunku yerstis.

Prie progos reikia pri
minti mūsų draugams šėri- 
ninkams, kad jūs neturėtu
mėt galvoje tokios minties, 
būk pakėlimas prenumera-! žiūrėjęs, 
tos išrišo mbsų spaudos pa-1-žaltys, jo pašautą ap^į pra- 
laikymo klausimą ir dau- rijęs ir smailiu liežuviu sau 
giau mums j.au nereikės j(ą- shukį apsilaižęs. To sutvėt 
ja rūpintis. Mes, kaip- pir- rimo galva esanti kaip ark- 
miaus, taip ir dabar turime

Sąn Pedro, Calif. — Čio-
. ............. ..... Inai ant jūrų prasidėjo

Manila, Philippinai. . —; Jungtinių Valstijų karinio ; 
'Sausio mėnesį buvo prade- laivyno manevrai. Daly-

Mirė vauja 90 iaivų, 300 orlaivių
ir 27,000 vyrų.

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

Telephone: Humboldt 2-7964 ,

DA R BIN INK U 
SVEIKATA

DEpERVINŽS AR PADLICA 1 dymas padarytų bent gerą
Aš esu vidutinio amžiaus j 

moteris. Aš turiu baltus plė-, 
mus ant rankų, jau šeši me-, 
tai, ir vis eina daugyn. Tą1 . 
ligą senovės moterys vadinda- i nių 

ta,

; pradžią.
Jeigu Jums yra baltoji de

dervinė, “psoriasis.” tai gali
ama būtų vartoti da smarkes-

"Chrysarobini, 45 grains; 
Liq. guttae perchac, N. 
F. 1 oz.”

Padažykite minkštą šepetu- 
i r- 

plonutėliai dėmėtas

metinė prenume-1 marių baisūnus 
f vėlioribas 4r kt.

Net “Mauretanijos 
kapitonas į ,§avo garlaivio 
dienyną įrašė, kad sausio 
30 d. matęs žaltį-siaubūną 
65 pėdų ilgio ir apie 6 pėdų šitokia liga. Jūs sakot, Jums 
storio-pločio. Sako, jis* bu-1 yra baltos dėmės, tuo tarpu 
yo juodas, kaip derva. Ale I kaip geltonoji dedervinė yra 
kapitonas vis dėlto nubraižė 
jį margą, sųx Veidu /panašiu 
į žmogaus ir lyg su trumpai 
apkarpytomis kates ausi
mis.

Bet laukinių ančių me
džiotojas C. B. Andrews pa
duoda skirtingą baisūno fi
zionomiją, o jis gerai prisi- 
v‘ nes stebėtinasis

vo padlica. Patarkite, ar 
liga išgydoma ar ne.

ATSAKYMAS
Negaliu tikrai nusakyti, ko-1 ką (“camel hair brush ) ir 

kia būtent Jums yra ta odos į tepkite plonutėliai i—------
liga. Kiek man žinoma kai-!v*etas, vieną kartą kas diena.
miečių tarmė, tai kai kur pa-

Idlica vadinama tam tikra rū- 
” laivo I šis dedervinių. Geltonoji de- 

- - - dervine būtų, manding; 'tfrika- 
ij nliausias •;pavadinimas. Kitur 

I dar. gi vadiną ją

Už kelių dienų dėmėtos vietos 
įpyks, paraus; atrodys, kad 
pasidarė da aršiau. Tada ga- ' 
Įima porų dienų apleisti be te- 
pliojimo, q paskui ir vėl rei-

1 - -• t o-eitlige. Ne- jkia teplioti, kol galų gale dė- .
I žinau, ar Jums akurat ir yra ^ės visai nusišęrs, nutrupės ir w . . , . , . ' . t < iSnulze Tn oi 1 rva Azintria <r£> _

lio, tiki be ausų ir be šner-

gelsvi 'šlakeliai, dažniausia 
ant krūtines. Šitokia dedervi
nė paeina ,nuo mažulyčių pa
razitų—grybelių ir ji yra lim
pama. Ją gražiai nugydo 
formalin© skiedinys: “Formal
dehyde solution, 1 oz,.” Pusę 
šitos bonkutės. tai yra. pusę 
uncijos įmaišykite į pusRvor- 
tę Vandens-ir tuo skystimu vil- 
gykite dėmeles, dėmėtas vie
tas rytais ir vakarais. Tegul 
paskui nudžiūsta. O ant nak
ties tepkite gyvsidabrio mo’s- 
čia: “Ammoniated mercury 
ointment, 2 ozš.” (

Jei Mums būtų ir kitokios 
rūšie/ dedervine, tai šitoks gy-

: išnyks. Tuomet tbs vietos ga
lima teplioti cinko mosčia. 
“zinc salve.”

Jei Jums būtų ta baltoji de
dervinė — “psoriasis,” tai 
Jums būtų gerai ir vidun vais
tų vartoti, skydinės kaklo liau
kos: “Thyroid tablets, gr. y>, 
No. 100,” po vieną tabletėlę

■ prieš valgymą, per keletą sa
vaičių. apleidžiant mėnesinių

i laikotarpiais.
Žinoma, ir minėti nereikia,. , 

kad būtinai turite imti iodo 
tinktūros, po lašą, i vandenį, 
du kart kas savaitę. Vartoji
mas daugiau daržovių ir vai
sių, o rpažiau gyvulinio paėji
mo maisto,- taipgi duoda gerų 
pasėkų baltosiom dedervinės 
nuotikiais. z
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Fašizmas, Karo Pavojus ir Ko
munistu Partijų Uždaviniai

(Pabaiga)
Vyriausios kapitalizmo atramos yra 

naikinamos per jo gilius, neišsprendžia
mus . prieštaravimus. Pasaulinis ekono
minis krizis yra glaudžiausiai susipynęs 
su visuotinuoju kapitalizmo krizių, ir aš
trina visus pamatinius kapitalistinio pa
saulio, priešingumus iki tokio laipsnio, 
kad persilaužimas gali įvykti bile ku
riuo momentu, persilaužimas, kuris reikš 
ekonominio krizio pasikeitimą į revoliu^ 
cinį krizį. Didysis tarptautinio prole
tariato uždavinys yra paversti .šį kapita- 

' listinio pasaulio krizį į proletarines re-

II.—Imperialistiniai Prisirengimai Nau
jam Pasauliniam Karui

Augąs buržuazijos netikrumas, kas lie- 
.'čia galimybę surast išeitį iš krizio vien 

tik per pasmarkintą darbo žmonių iš
naudojimą savo šalyse, privedė imperia
listus prie to, kad vyriausia savo viltį jie 
deda į karą. Tarptautinė padėtis turi 
visus ženklus naujo pasaulinio karo iš
vakarių.

(1) Naujo pasaulinio karo liepsnos 
žybčioja Pacifiko (Ramiojo) vandenyno 
srityje. Japonijos militaristai, akstina- 
mi gilaus naminio krizio, kurį pergyve
na buržuazijos-dvarininkų monarchija, 
tebetęsia grobikišką karą prieš Chiniją, 
ir su Kuomintango pagelba pasijungia 
šiaurinę Chiniją ir ruošia smūgį Mongo- ’ 
lijos Liaudies Respublikai. Anglijos im
perializmas' ištiesia savo ranką į Chini- 
jos pietų-rytų provincijas, į Tibetą, 
Szechwana, kuomet Francijos imperia
lizmas ištiesia savo ranką linkui Yunna- 
no. Japonijos fašistiniai-kariška šaika 
veikia kaip taranaš (pilies sienų pramu
šimo įrankis) prieš anti-imperialistinę ir 
valstiečių revoliuciją Chinijoj. Ameri
kos, Japonijos ir Anglijos imperializmai 
stovi už Kuomintango pečių šeštoje jo 
kampanijoje prieš žmonių valdžią Chini
joj, prieš Chinijos Sovietus. Sovietinės 
revoliucijos laimėtos pergalės Chinijoj,. 
partizanų karas Mandžurijoj, revoliuci
nių jėgų augimas Japonijoj ir kolonijų 
tautų judėjimo augimas delei pasiliuosa- 
vimo, visa tai sudaro naują frontą prieš 
imperialistus iš už nugaros. Sovietinė 
Chinijos revoliucija pasidarė didelis 
veiksnys Pasaulinės Revoliucijos.

(2) Japonijos militaristai šaukiasi į 
Vokietijos fašistus ir Anglijos imperia
listus mestis į kontr-revoliucinį karą 
prieš Socialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungų iš Rytų ir iš Vakarų. Atkakliai 
tęsdami nuolatinių provokacijų politiką 
prieš Sovietų Sąjungą ir planuodami 
grobti Sovietų žemes, Japonijos fašisti
niai militaristai darbuojasi, kaipo pry-.

y šakinis būrys kontr-revoliucinio karo 
prieš Sovietų Šalį. Tuo pačiu laiku Vo
kietijos fašizmas ’siūlosi tarptautinei 
'buržuazijai, kad pirktų jo nacional-so- 
cialistinius parsidavėlius kovai prieš So
vietų Sąjungą, varinėdamas intrigas su 
Anglijos, Italijos ir Lenkijos imperiąliz- 
mais (Vokietijos-Lenkijos derybos). An
glijos imperialistai dabartiniu laiku •už
ima vietą francūzų, kaip vyriausi orga- 
nizuotojai karo prieš Sovietus., ’

Sovietų Sąjunga turėjo žymių pasise
kimų nesvyruojančioj ir tvirtoj taikos 
politikoj, vesdama ją delei visų darbo 
žmonių naudos (eilė nepuolimo sutarčių, 
nauji pripažinimai, užpuoliko apibūdini
mas, , privertimas Anglijos panaikint už
draudimą prekių įvežimo iš Sovietų ša
lies). Sovietų Kraštas yra vienatinė tvir
tuma taikos ir nepriklausomybės silpno
sioms valstybėms prieš' užpuolimus iš 
imperialistinių plėšikų pusės. Su savo 
proletarine politika jinai įgyja vis dau
giau pasitikėjimo tarp viso pasaulio dar- 

*bo žmonių ir prispaustų tautų. Milži- 
* nišku savo galybės išaugimu suturėdama

; naujo karo išsiveržimą, Sovietų Sąjun
ga del to sukelia prieš save naują neapy
kantos bangą iš reakcingiausių ir už- 
puolingiausių imperialistinių grupių pu-

i sės.,
(3) Vokietijos fašistų valdžia, vyriau- l 

sias karo kurstytojas Europoj, provo- j
i kuoja kivirčius Danzige, Austrijoj, Sa- J 
i are, Baltiko šalyse ir Skandinavijoj, ir 

po priedanga kovos prieš Versajės sutar
tį, stengiasi sudaryti bloką, kad išriau- 
jo kruvinai perraikytų Europą naudai 
Vokietijos imperializmo. Imperialisti
niai blokai, vadovaujami Francijos arba 
[talijos arba Anglijos, kuri už jų nu
garos varinėja intrigas, yra karštai per
organizuojami pagal svarbiausius impe
rialistinių prieštaravimų punktus. Euro
pa virto, parako sandėliu, kuris gali bile 
momentu eksploduoti.

Anglijos ir Amerikos imperializmai, 
naudodamiesi karo išgąstim Europoj ir 
įvykiais Tolimuose Rytuose, didina savo 
prisirengimus sprendžiamajai imperialis
tų kovai delei pirmenybės Atlantike ir 
Pacifike.

(4) Toje padėtyje socialdemokratija 
ties nieku neapsistoja, beremdama savo
sios buržuazijos imperialistinius reika
lus, ir tą paramą sujungia su savo tar
nyba tarptautiniam kapitalui prieš So
vietų Sąjungą.

Japonijos socialdemokratija ir darbo 
unijų vadai, sekdami generolą A rakį, 
skelbia civilizuojančią Japonų imperia
lizmo misiją Azijoj ir pateisina grobi
kiškus savo buržuazijos daromus užka
riavimus Chinijoj, sakydami, kad tai ei
na “socializmo naudai.” Anglijoj nacio- 
naliai darbiėčiai, bendrai su konservato-, 
riais, laikosi angliškojo imperializmo 
plėšrumo politikos; Darbo Partija, ap
gaudinėdama darbininkus neva-opozici- ! 
ja prieš valdžią, stengiasi gauti minis- į 
terių vietas, kad galėtų tęsti faktiškai ! 
tą pačią imperialistinę politiką. Fran- ■ 
cijos socialistai (lygiai kaip Čechoslavi- į 
jos, Lenkijos ir kt. socialdemokratai), ! 
vykdydami “šventąją tautos vienybę” < 
su obalsiais “demokratijos apgynimo” ir : 
“apsigynimo nuo Vokietijos fašizmo,” • 
veikliai dalyvauja prisirengimuose karui į 
prieš Vokietiją. Vokiečių socialdemo- , 
kratai atvirai Reichstage (seime) bal
savo už tautinį frontą Vokietijos fašiz
mo, kuris ruošiasi kariškai avantiūrai.

Tuo pat laiku Antrasis ir Amsterda
mo Internacionalai pritaikinėja savo po
litiką karo išvakarių padėčiai, steigiasi 
apsaugoti savo buržuazijos reikalus ir 
užsitikrinti, kad svarbiausias smūgis bū
tų atkreiptas prieš Sovietų Sąjungą; jie 
veidmainiškai tatai maskuoja, išreikšda
mi pasirengimą atsiliepti į karą visuo
tinu streiku ir boikotu, bet jie išanksto 
užreišlpa, kad jie tatai darys tik prieš 
tą valdžią, kurią Tautų Sąjunga paskelbs 
kaipo užpuolikę. Jie nuduoda, būk boi
kotuoja tavorus iš fašistinės Vokietijos, 
bet jie persekioja tuos dąrbininkus, ku
rie ištikrųjų vykdo tokį boikotą. Prisi
dengdami . obalsiais pacifizmo (taikinin- 
kystės) ir kovos prieš karą ir fašizmą, 
jie dirba kaipo pirmutiniai viešosios 
nuomonės kurstytojai kapitalistinėse ša
lyse į kontr-revoliucinį karą prieš So
vietų Sąjungą. 

• •<< * * 
n.

Su pagelba kriminalio imperialistinio 
karo ir kontr-revoliucinio žygio prieš 
pergalingojo socializmo šalį, buržuazija 
nori atidėt kapitalizmo prapultį. Didy
sis tarptautinio komunizmo uždavinys 
yra sumobilizuoti plačiąsias mases prieš 
karą net pirm karui prasidedant ir tuo 
būdu pagreitint kapitalizmui mirtį. Tik 
bolševikiška kova del revoliucijos laimė
jimo, vedama pirm išsiveržiant karui, te
gali užtikrinti pergalę revoliucijai, kuri 
išsiveržia ryšyj su karu.

.III,—Komunistų Partijų Uždaviniai ■ * * • • •*
Sąlygose bręstančio pasaulinio revoliu

cinio krizio, kuomet buržuazija stengia
si masių bruzdėjimą, nepasitenkinimą ir 
apmaudą nukreipti į fašizacijos ir karo 
vagą, kad sudrūtint savo diktatūrą, vy
riausias komunistų uždavinys yra - at
kreipi šį masinį judėjimą į kovą delei 
nuvertimo išnaudotojų klasių diktatūros.

(a) Kova prieš Fašistinę Ideologiją.
Komunistai turi:
kasdien ir konkrečiai (faktais) kiek- 

| vienoj šalyj masėms parodyti, kas yra 
j šovinizmas, ir prieš jį statyt proletarinį 
į tarptautiškum ą ;

imperialistinėse šalyse, griežtai eiti už 
nepriklausomybę kolonijoms, už priklau
somųjų tautų paliuosavimą nuo visokios 
tautinės priespaudos; svarbiausiuose tau
tinių prieštaravimų punktuose komunis
tai turi. kovoti prieš imperialistinę oku
paciją (užėmimą) ir prievartą, už apsi
sprendimo teisę (Augįstajai Silezijai, 
Saarui, Šiaurinei Bohemijai ir kt.), vi
sose tose srityse išstojant, taipgi ir Aus
trijoj ir Danzige, prieš savo 'tautinės 
buržuazijos šovinizmą ir prieš tų kraštų 
inkorporavimą j Vokietijos fašistinių ko
rikų “trečiąją viešpatiją;”

plačiai aiškinti, kaip yra išspręstas 
tautinis klausimas Sovietų Sąjungoj ir 
kokiu didžiu ekonominiu, visuomeniniu 
ir kultūrinių laimėjimų ten pasiekė tos 
tautos, kurias paliuosavo Spaliu Revo-

(b) Kova prieš Buržuazinių Valdžių Fa- 
šistinimą ir prieš) Karą.

Kovoje prieš vadinamų “demokratinių” 
šalių fašistinimą, Komunistų Partijos 
visųpirm turi šalin nušluoti tą fatalisti- 
nę (likimo), nieko negalėjimo laimėt fi
losofiją, sulig kurios fašistinė diktatū
ra ir imperialistinis karas tai esą neiš
vengiami dalykai; taip pat turi būt ša
lin nušluota oportunistinis nedakainavi- 
mas fašizacijos greitumo ir imperialisti- 

i hio karo pavojaus. Nes tokie nusistaty- 
' m ai bei filosofijos pasmerkia Komunis- 
; tų Partijas nieko' neveikimui (pasyvu- 
i mui). /

Akylai aiškindami ekonominę ir politi
nę vergiją, kurią fašistinė diktatūra ne
ša, darbo žmonėms, išrodinėdami ma
sėms, jog fašistai nėra socialistai ir ne
neša naujos tvarkos, bet yra kapitaliz
mo lekajai ir batlaižiai,—komunistai turi 
laiku išjudinti mases, kad apgintų darbo 
unijas, darbininkišką spaudą, darbinin
kų kliubus, laisvę streikuoti ir darbinin
kų susirinkimus daryti, organizuodami 
protestus, demonstracijas, streikus ir su
kurdami kovingus apsigynimo būrius, 
kad atsispirtų prieš teroristines govėdas.

Kovoj prieš fašistinę diktatūrą komu- 
‘ nistai turi: L

(a) imant kaipo pradžios punktą, ap
gynimą kasdieninių ekonominių ir politi
nių darbo žmonių reikalų, kelti mases 
prieš fašistų diktatūrą, kuri prigavo 
darbininkus, valstiečius ir miestų darbo 
žmones, ir aikštėn iškelti fašizmo dema
gogiją ir visas jo provokacijas (kaip kad

^^ichstago padegimas, Reichstago rinki
mų klastavimas ir tt.), sužadinant strei
kus ir vedant proletariatą iki masinių 
politinių streikų;

(b) įeiti į visas fašistines masines or
ganizacijas ir taip pat pirmyn varyti re
voliucinį darbą verstinųjų darbų stovyk
lose ; kovodami prieš revoliucinių darbi
ninkų traukimąsi iš fašistinių darbo uni
jų, bet ne šaukdami darbininkus stoti į 
fašistines darbo unijas, komunistai turi 
panaudot visus masinius judėjimus, taip 
ir visus nepasitenkinimo reiškinius^ ku
riuos parodo masės fašistinėse darbo * 
unijose, kad galėtume budavoti ir stip
rinti neprikląusomas klasines darbo uni
jas, tuo pačitį laiku tęsdami savo revo
liucinį darbą viduj fašistinių organizaci
jų; • . ,

(c) valstiečių akyse numaskuoti politi
ką, kurią fašizmas varo naudai dvarinin
kų ir buožių, pavyzdžiuojant tatai fak
tiškais pavyzdžiais iš jų pačių gyvenimo 
ūkyje; stoti į masines fašistines organi-

zacijas sodžiaus apygardose, kad nuo jų 
atskeltume darbo valstiečius; organizuo
ti žemdirbišką proletariatą į nepriklau
somas* darbo unijas, kurias turi tarnaut, 
kaipo svarbiausia dalba (buomas) visam 
veikimui kaimiškose apygardose.

Kovodami prieš karą, komunistai turi 
jau net dabar ruoštis pakeist imperialis
tinį karą į piliečių karą ir kiekvienoj ša
lyj sutelkti savo jėgas pamatiniai svar
bioje dalyse imperializmo karo mašinos.

Apart pasmarkintos agitacijos, Komu
nistų Partijos turi visais galimais būdais 
užsitikrint praktišką masinio veikimo 
organizaciją, kad užkirstų kelią gabeni
mui ginklų ir kariuomenės, kad nepri
leistų išpildyt (ginklų, amunicijos ir kt.) 
užsakymus kariaujančioms šalims, kad 
organizuotų demonstracijas prieš kariš
kus manevrus ir tt.; ir turį pasmarkint 
politinio švietimo darbą armijoj ir laivy
ne. i j , , . ■ •

Komunistų Internacionalo Vykdančio
jo Komiteto Tryliktas Plenumas atsišau
kia į visas Komunistų Internacionalo 
sekcijas, į visus pasaulio darbininkus ir 
darbo žmones, kad pasiaukojančiai ap
gintų Sovietų Sąjungą‘nuo kontr-revo
liucinio imperialistų sumokslo ir kad 
apgintų Chinų revoliuciją ir jos Sovietinę 
valdžią nuo ginkluoto imperialistų įsiki
šimo.
(c) Prieš Socialdemokratiją ir už Bend

rą Frontą iš Apačios
Savo kovoje prieš socialdemokratiją 

komunistai turi darbininkams įrodyti, 
kad naujasis socialdemokratijos ir Ant
rojo Internacionalo bankrutas buvo is
toriniai neišvengiamas. Masėms akylai 
parodydami ir sumušdami veidmainiškus 
ir išdavikiškus socialdemokratijos filoso
favimus, komunistai turi patraukti so
cialdemokratinius darbininkus į veiklią 
revoliucinę kovą Komunistų Partijų va
dovybėje.

Komūnistų Internacionalo Vykdančio
jo Komiteto Tryliktas Plenumas pilnai 
užgiria atsišaukimą del bendro fronto, 
kurį išleido Kominterno Vykdančiojo Ko
miteto prezidiumas; taip pat užgiria Ko
minterno Vykdančiojo Komiteto Sekreta- 
riato poziciją susirašinėjime del to su 
Anglijos Nepriklausomąja Darbo Parti
ja. Socialdemokratija, kuri per savo iš
davystę suskaldė darbininkų klasę laike 
imperialist, karo ir Spalių Revoliucijos, 
taip pat visose šalyse, pagal Antrojo In
ternacionalo patvarkymus, atmetė pasiū
lymus, kuriuos Komunistų Partijos da
rė del suvienyto darbininkų klasės veiki
mo, ir sabotažavo suvienytus priešfašis- 
tinius ir prieškarinius judėjimus, susi
kūrusius Amsterdame ir Paryžiuje, ir 
akivaizdoje fašizmo ir karo stengėsi pa
gilinti skilimą proletariato eilėse.

Komuhistų Internacionalo Vykdančio
jo Komiteto Tryliktas Plenumas atsi
šaukia į visas Komunistų Internacionalo 
sekcijas neatlaidžiai kovot už sudarymą 
bendro kovingo’fronto su socialdemokra
tiniais darbininkais,—nepaisant išdavi
kiškų socialdemokratijos vadų ir prieš 
jų valią. k

Šis Plenumas pilnai'užgiria Kominter
no Vykdančiojo Komiteto prezidiumo re
zoliuciją 1933 m. balandžio 1 d., delei pa
dėties Vokietijoj ir tą politinę liniją, ku
ria ėjo Vokietijos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas, su draugu Thaelma- 
nu galvinyj, pirm fašistinio perversmo 
ir laike to perversmo. Plenumas atžymi 
bolševikišką, karžygišką kovą, kurią ve
dė Vokietijos Komunistų Partija prieš

• fašistinę diktatūrą. <
, (d) Masinio Darbo ir Komunistų Partijų 

Stiprinimo Uždaviniai
Tų pamatinių uždavinių išpildymas 

reikalauja tikro perorganizavimo viso 
Komunistų* Partijų masinio darbo, ypač 
veikimo dirbyklose ir darbo unijose, kas 
vis dar tebėra silpniausias jų skyrius. 
Padėtyje, kur reiškiasi didelis darbo 
žmonių bruzdėjimas, komunistai, skai- 
tydamiėsi su masių ūpu, turi formuluoti 
(išdirbti) obalsius ir reikalavimus pada-

(Tąsa 4-tam pusi.)

Mexico City, Meksika. — 
Valdžia pradėjo tyrinėti 
graftą, kuris varomas Mek
sikoje su amerikonais, no
rinčiais gauti divorsus. Pi
nigų turinti amerikonai 
persikelia per rubežių ir be 
jokių ceremonijų už pinigus 
nusiperka perskyras.

Jie Nemirs”
SCOTTSBORO BYLOS

Kiekvienas darbininkas turi matyti

Royale Theatre 45th St. W. of B-way 
Rodoma kiekvieną vakarą 8:10. Die
nomis ketverge ir sub. nuo 2:30 p. p.

ĮŽANGA PRIEINAMA VISIEMS

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

(Buvusio aaietantų Hamburgo universiteto 
klinika).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ilapinimoal 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai baktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 4^nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir S«~>OO
•DM I egzaminavimas

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m. 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
: 1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
; rūpinsis luietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucines darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj 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 domes į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci-i 
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų; 
rašytojų raštų talpinimą. ;

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

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

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kięm 
402

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marey Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Šiandien ateiki

te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nu ša Sėji
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.
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WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas
i?

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

fta

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

DETROIT, MICH.
Detroito Aido Choras perstatys gra

žų ir jdomų dviejų aktų veikalą var
du “PEPITA” arba (Yankių .Milio-

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

są dąrba, o laiko labai mažai tebeli
ko.

Komitetas.
(44-45)

? ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
, “Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė- 
Į liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akų Pritaikymui Akinių

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

Ketvirtas Puslapis x

FAŠIZMAS, KARO PAVOJUS IR KOMUNISTU PARTIJŲ UŽDAVINIAI

PRANEŠIMAI Iš KITUR

su-

S.

visus

4

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

su- 
pa- 
pil- 
pa-

daug svarbių dalykų ap- 
Nekurie dar kalendorius 
Atsiveskite naujų narių.

Valdyba.
(44-45)

draugiją šmeižiate ir prasi- 
kalstate prieš jos įstatymus.

Sekr. J. J. Bakšys,
35 Seymour St., 

Worcester, Mass.

2-rą valandą po pietų.
Visos narės būtinai 

nes

Įsigykte įžangos ti 
iš kalno.

T.D.A. Komitetas.
(44-45)

NEWARK, N. J.
Draugai ir draugės, veikalo “Irf- 

kvizicija” praktikos įvyks 22 dieną 
vasario, 8 vai. vakare, sykiu su chor 
ro pamokomis. į

Todėl dalyvaukite visi, nes vieno 
arba kite neatsilankymas sulaiko vi-

PHILADELPHIA, PA.
Am. Komunistų Partija rengia 

svarbias diskusijas 25-tą dieną va
sario, Rusų Liaudies name, 996 N. 
5th St., antrą yal. po pietų.

Diskusijos bus bedarbės klausime, 
todėl visi dirbanti ir bedarbiai turėtų 
•skaitlingai dalyvauti ir kartu dis- 
kusuoti ir svarstyti šiuos klausimus.

Komisija.
(44-45)

ULSTER PARK, N. Y.
Reikalingas vienas darbininkas 

dirbti ant mažos farmukės, ant vi
sados; turi žinot visą farmos darbą 
ir mokėt karves milžti. Turim dvi 
karves ir arklį. Alkoholinių gėrimų 
mes neturim, ir pageidaujama nevar- 
tot tabako ir abelnai užsilaikyti šva
riai.

Algos negalėsime mokėt dideles, 
nes kaip ir kiti maži farmeriai, ne
turim iš ko daug mękėti. Drabu
žius duosime gerus ir valgis labai 
geras, 
tas.

CHESTER, PA. J
Čia Tarptautinis Darbininkų Ap

sigynimas rengia vakarienę su pro
grama, sekmadienį, vasario 25 d., 8 
vai. vakare, Ukrainų Kliubo svetai
nėje, 2524 W. Second St.

Draugai ir drauges, Šita vakarienė 
yra rengiama dėlei naudos politinių 
kalinių. Užtai atsilankykite visi, 
kurie atjaučiat darbininkų klasių ko- į 
vos reikalus,, 
kietus

švariai ir šviežiai pagamin- 
Kreipkit^ės ąekamai: j

' A VANTA FARMS, 
Ulster Park, N. Y.. , ' ' 

(44-46).

141 
mas 25 vasario, 10 vai. ryte ant 928 
E. Moyamensing Avė. Draugai iri 
draugės, nepamirškit visi ateiti, nes 
yra labai 
svarstyti, 
neatsiėmė.

PHILADELPHIA, PA. 
kuopos šaukiamas susirinki-

SHENANDOAH, PA-
LDSA 69 kpš. (A.L.U.L.A. 157 

kps’.) susirinkimas jvyks sekmadie
nį, vasario 25, 1934 Sweets svetainėj,

dalyvaukite, 
bus daug svarbių tarmų.

Prot.- Rast.
B. Judzentavičiutė.

(44-45)

NEWARK, N. J. *
ALDLD. 5 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks penktadienį, 23 d. vasario, 
i 8 vai. vakare, > Lietuvių svetainėje,

Draugai ir. draugės, ateidami į šį 
i susirinkimą atsiveskite ir savo drau- 
i gus, išgirsite raportą iš bedarbių

shingtone.

dar reikės organizacijos reikalai ap
tarti. » .

Org. J. P.
(44-45)

TreČiad., Vasario 21, 1934

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

rant taip, kad jie kiltų iš dabartinio ju
dėjimo lygmalo; tuo pačiu laiku jie turi 
rodyti darbininkams revoliucinę išeitį. 
Tatai reiškia:

(a) Kad agitacijos ir spaudos turinys 
ir kalba nuo šiol turi būt kreipiama į 
plačiausius proletariato ir dirbančiųjų 
žmonių sluogsnius, parodant Komunistų 
Partijų veidą ir agitacijoj ir masiniuose 
veiksmuose (demonstracijose, streikuose 
ii4 kituose masiniuose veiksmuose);
(b) trumpiausiu galimu laiku padaryti 

griežtą pasisukimą į veikimą dirbtuvė
se, suspiečiant Partijos organizacines 
jėgas nulemiančiai-svarbiose įmonėse 
ir pakeliant politinį lygmalą vadovy
bės, branduolių (kuopelių) duodamos 
kasdieninėms klasės kovoms;

(c) Padaryt galą opoTtunistiniam, bevil
tiškam apleidimui veikimo darbo uni
jose, o ypač viduj reformistinių unijų 
ir masinių fašistinių ir krikščioniškų 
darbo unijų, sulig patvarkymų, ku
riuos davė Kom. Internacionalo Vyk
dančiojo Komiteto Dvyliktas Plenumas 
delei darbuotės viduj darbo unijų;

(d) Tikrauišvystyt masinį veikimą tarp 
bedarbių, vedant nenuoalsią kovą del 
sociales apdraudos, del visokeriopos 
pašalpos iš savivaldybių (miesto ir 
kt.);

(e) Pasmarkinti revoliucinį darbą so
džiaus apylinkėse, prieš dvarininkų- 
buožių “suvienyto sodžiaus” obalsį iš
statant darbo žmonių klasinius obal- 
sius ir Sovietines revoliucijos žemdir
bišką programą; tolydžio išvystyti ko
vą už visus tuojautinius, dalinus vals
tiečių reikalavimus, tuo pačiu laiku iš- 
stojant prieš buožių reikalavimus, ku
rie yra priešingi reikalams proleta
riato ir kaimo varguomenės; gauti 
papėdę (lauko darbininkų unijose, 
valstiečių komitetuose) tarp farmų 
darbininkų, valstiečių varguomenės ir 
pusiau-proletarinių sodžiaus elementų; 
savo pusėn patraukti pamatines smul
kiųjų ir vidutinių ūkininkų mases j

(f) Padidinti masinį darbą tarp moterų, 
tuo pačiu laiku iškeliant ir lavinant 
net jau dabar sąstatą veiklių partiji- 
nių moterų, kurios karo metu galėtų 
įvairiuose atvejuose pavaduoti armi- 
jon sumobilizuotus draugus;

(g) Padaryt užbaigą tam Jaunųjų Ko
munistų Lygos siaurumui ir iš tikro 
pakreipti ją linkui dirbančių jaunuolių 
masių, vedant kovą prieš verstiną val
dišką sistemą fašistinimo ir kareivini- 
mo (militarizacijos). Komunistų Par
tijos turi duoti visos galimos pagelbos

• Jaunųjų Komunistų Lygai, kad išvys
tytų darbą buržuazinėse ir reformisti- 
nėse jaunimo masinėse, organizacijose 
(kultūros, sporto ir kt.) ir pristeigtų 
Jaunųjų Komunistų Lygos branduolių 
(kuopelių) dirbyklose. 

i * * *

Komunistii Internacionalo Vykčkinčio- 
jp Komiteto Tryliktas Plenumas stato vi
soms Komunistų Partijoms kaipo svar
biausius uždavinius: daryti reguliarį ir 
nuolatinį patikrinimą, kaip yra vykdo
ma nutarimai, ypač masiniame darbe;

• drūtinti savo eiles organizaciniai, prisi
ruošti pereit į pogrindinę (slaptą) būk
lę, sudrūtinti discipliną ir tinkamumą 
kovai kiekvienos partijinės organizacijos 
ir kiekvieno Partijos nario.

Visa padėtis reikalauja, kad Komu
nistų Partijos gerai išanksto prirengtų 
kadrus (veikėju sąstatus) pogrindiniam 
(slaptam) darbui, kad jos rimtai imtų 
domėn klausimą kovos prieš provokato
rius, kad jos sujungtų griežto slaptumo* 
metodas su įgijimu geriausių ryšių su 
masėmis, vengdamos schematiško , (kaip 
sulig mechaniško braižinio) pogrindinės 
organizacijos subudavojimo ir darbo.

Tik visų Partijos organizacijų pastan
gų sutelkimas sudarymui pogrindinių 
branduolių darbavietėse ir pasmarkini- 
mas komunistų frakcijų darbo vijose ma- 

sinešė organizacijose tegali užtikrinti 
ryšius su masėmis ir taip pat didžiausią 
slaptumą ir pasekmingumą.

Šiuos uždavinius bevykdant, komunis
tai turi panaudoti visas legales (viešas) 
galimybes, kad išvystytų masinį darbą 
ir sujungtų legalį darbą/su pogrindiniu 
darbu.

Komunistų Internacionalo Vykdan
čiojo Komiteto Tryliktas Plenumas at
sišaukia į visas Kominterno sekcijas be- 
gailestingai rauti laukan visokeriopą o- 
portunizmą, o labiausia “dešinįjį” opor
tunizmą (kurį atstovauja Guttman, Rem- 
mele, Neumann/ “defytistai”—beviltiški 
nusiminėliai—kitose šalyse jų sprendi
muose apie Vokietijos revoliucijos gali
mybes). Nes be to Komunistų Partijos 
nesugebės davesti darbo mases iki lai
minčių jų kovų del Sovietų Galios.

(e) Už Revoliucinę Išeitį iš Krizio— 
Už Sovietų Valdžią

(1) Komunistų Partijos turi visu pa
siryžimu iškelti masėse uždavinį revoliu
cinės išeities iš kapitalizmo krizio.

Prieš šundaktariškus fašistų ir social- 
fašistų receptus delei pūvančio kapitaliz
mo išvadavimo, komunistai turi minioms 
įrodyti, kad kapitalizmo blogumai yra 
nepagydomi. Komunistai, todėl, visais 
būdais begindami dabartinius darbinin
kų reikalavimus, turi nenuoalsiai rodyti 
kenčiančioms alkį ir išnaudojimą ma
sėms visą tiesą, būtent, kad tragiška jų 
būklė darysis vis blogesnė ir blogesne po 
smūgiais nuolatiniai daromų užpuolimų 
iš kapitalizmo pusės, kol darbo žmones 
suvienys savo pajėgas taip, kad galėtų iš 
savo pusės kirsti smūgį ir sukriušinti 
buržuazijos viešpatavimą.

Iš kapitalizmo visuotino krizio nėra 
kitokios išeities, kaip ta išeitis, kurią 
parodė Spalių Revoliucija, būtent, kad 
proletariatas turi nuversti išnaudojau - 
čiąsias klases, atimti bankus, dirbyklas, 
kasyklas, važiotę (transportą), namus, 
produktų sandėlius iš kapitalistų, žemę 
iš dvarininkų, bažnyčios iš monarchijos.

(2) Reikia vis labiau ir labiau popu- 
liarizuoti gyvąjį Sovietų šalies pavyzdį 
ir aiškinti dirbančioms ir išnaudojamoms 
masėms visuose kapitalistiniuose kraš
tuose, kaip Sovietų ūkis, paliuosuotas 
nuo kapitalizmo anarchijos ir krizio, su
geba nevaržomai plėtoti gamybos jėgas 
socialistinio plano pagrindais; kaip So
vietų darbininkai ir visi darbo žmonės 
yra suinteresuoti tuom plėtojimu ir jo 
sparčiu greitumu; kaip proletarinė So
vietų valstybė, kuri tuo pačiu laiku yra 
organizacija proletariato galios ir vieš
pataujanti gamybiška visuomenės orga
nizacija, nuolat didina socialį turtą ir 
tuom kelia visų darbo žmonių gerovę, 
kuomet kiekviena buržuazinė valstybė, 
vis labiau ir labiau tapdama socialio ūkio 
parazitu, ryja ir išsemia ekonomines 
žmonių pajėgas.

Reikalinga atskleisti ir išrodyt! kiek
vienos šalies darbo žmonėms programą, 
kuri,—remiantis patyrimais laimėjimų, 
pasiektų Sovietų darbininkų ir kolekty
vių ūkininkų visuose klasinės kovos ir 
socialistinės kūrybos punktuose,— turė
tų, imant domėn ypatingąsias sąlygas 
įvairiose šalyse, parodyti, ką Sovietų'Val
džia duos jiems jų pačių šalyje. Toly
džio reikia ypač pabrėžti bedarbės pa
naikinimą ir .neužtikrinto rytojaus paša
linimą prie Sovietų Galios; nuolatinį dar
bo sąlygų gerėjimų. ir socialę apdraudą 
sykiu su darbo dienos sutrumpinimu; so
džiaus darbo žmonių paliuosavimą *nuo 
visų baudžiavos likučių ir nuo visokio 
pavergimo; žemės suteikimą bežemiams 
ir mažažemiams valstiečiams; paramą, 
duodamą vargingiems valstiečiams, ir 
paspirtį, teikiamą kooperatyvėms vals
tiečių draugijoms ir kolektyviams ū- 
kiams; atidarymą visų kultūrinio vysty
mosi durų darbininkų klasės jaunuoliams 
ir visiems darbo žmonėms, ir tt.

Sovietų Galia, rymanti ant masinio 
susiorganizavitno darbininkų ir pusiau-

j proletarų, suteikia galimybę • plačiai įr 
tikrai naudotis demokratija visoms dar
bo masėms, kurias pirmiau slėgė kapita
lizmas. • , į x į

Sovietų Galia yra valstybinis proleta
riato diktatūros pavidalas.

Sovietų Galia yra valstybinė forma > 
revoliucinės demokratiškos proletariato 
ir valstiečių diktatūros, kuri užtikrina 
peraugimą iš buržuaziniai-demokratinės 
revoliucijos į socialistinę revoliuciją 
(Chinijoj ir kt.).

Tai yra demokratija darbo žmonėms, 
bet stropi diktatūra prieš išnaudotojus.

(3) Reikalinga visu ryžtumu kelti ga- 
| lios klausimą masiniame Komunistų Par
tijų darbe. Vyriausias Komunistų In
ternacionalo obalsis yra: Sovietų Galia.

Socialistinių Sovietų Respublikų Są
jungos pavyzdys yra Bolševizmo pavyz
dys. Tik šis pavyzdys parodo išeitį ir 
kelią, kuriuo einant galima išgelbėti iš

naudojamuosius in prispaustuosius vi- 
, Į suose imperialistiniuose ir J kolęnijiniuo- 
’ ! se kraštuose^.; ’ į i ų »

Bolševizmb pavyzdys yra proletarinio 
tarptautiškumo pavyzdys. Socialistinės 

i revoliucijos laimėjimas tėra galimas tik 
per sudrūtinimą revoliucinio proletaria
to tarptautinių ryšių. Bolševizmo kelias 
yra kelias vienijimo visų tautų ir rasių 
proletarinių pajėgų; tai yra kelias jų 
bendros kovos, veikiant ranka rankon 
su Sovietų .proletariatu prieš prispaudė
jus ir išnaudotojus.

Komunistų Internacionalo Vykdančio
jo Komiteto Plenumas uždeda visoms

nierius) atsibus 25-tą dieną vasario 
Finų svetainėj, 5^69—14 th St., kam
pas McGraw. Lūšimis prasidės ly
giai kaip 6 vai., vakare, po lošimo 
bus šokiai. Įžanga iŠ anksto 35 cen
tai, pr:' 'urų 40 centų.

Šis veikalas yra labai įdomus, bus 
lošiamas kaipo ^operetė ir Aido Cho
ras pasekmingai tą operetę keli me
tai atgal vaidino, šį metą dar ge
riau vaidins, nes jie yra daugiau iš
silavinę; bus žymiij artistų, kurie 
ims 
gai

solistų vietas, tad visi skaitlin- 
dalyvaukite.

Komitetas.
(44-45)

Kom. Internacionalo sekcijoms par
eigą stovėti sargyboje kiekviename įvy- 

• kių. krypsnyje ir dėti visas pastangas, nei 
vieno montento • veltui neeikvojant, kad 
revoliuciniai priruošt proletariatą jau 

1 ateinantiems sprendžiamiesiems mūšiams 
del galios paėmimo.

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos 3-čias distrik- 

tas šaukia masines prakalbas užpro- 
testavimui prieš karą ir fašizmą. 
Šis įvyks 24 d. vasario, 8 vai. vaka
re, Broadway Arena, Broad ir Chris- 
tion St.

Visi darbininkai ir 
skaitlingai atsilankykite 
daug svarbių reikalų.

darbininkės 
ir išgirsite

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Sūnų ir Dukterų 

Broliškos Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyko 6 dieną va
sario. Prisirašė du nauji na
riai. i

Šiame susirinkime pasirodė, 
kad pereitais metais 8 nariai 
išsibraukė ir du mirė. Prie 
jų priklauso ir Jonas Miški
nis, kuri automobilius užmušė.

Pastaba kitiems nariams, 
. kad užsimokėtu laiku, nes, 
kuomet iškyla nelaimė, tai pa-Į 
čių narių kaltė, kuomet jie 
negauna pašalpos. Tie nariai, 
kurie užvelka mokesčius arba 
neužsimoka, tai ,ne draugiją, 
bet patys save apgauna.

Paskiaus skaityta laiškas 
nuo Komunistų Partijos, k u- | 
riame prašoma aukų mokyk- j 
los vedimui. Ant vietos 
rinkta aukų $2.00.

Vasario 10 dieną buvo 
rengta draugijos metinis 
rengimas. žmonių buvo 
uos dvi svetainės. Buvo ir
šalinių. Įžanga buvo po 50c. 
Draugijai padarė gerai pelno.

Reikėtų kad ir tie, kurie 
dar nepriklauso, ateitų ir pri
sirašytų prie draugijos. Vyrų 
moterys turėtų prisirašyti, o 
tėvų vaikai, tai būtų labai 
graži šeimyna šioje draugijo
je. Jokia kita draugija taip 
ilgai pašalpą nemoka, kaip 
kad šita. Pavyzdžiui, už 50c. 
mėnesinių duoklių pašalpos 
moka po $6.00 į savaitę per 
pusę metų ir po $3.00 per kitą 
pusę metų. Kurie moka po 
$1.00 į męnesį, tai gauna per 
32 savaites po 10 dol. ir per 
kitas 32 savaites po 5 dol. Po
mirtinės išmoka $150.00. Tai- 

kita

P. Puodis.
(44-45)

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

kusijas, kūrins įvyks 25-tą dieną va
sario, pas drg. Z. Straukus, 139 
Steamboat Rd., prasidės 6 vai. va
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)

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Dr. 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. ŠCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

Ignition Specialist
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222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenuegi matote, kad jokia 

draugija tiek nemoka.
Todėl mes kviečiame 

tuos, kurie dalyvavo parengi
me, ateiti į susirinkimą ir pri
sirašyti į šią draugiją. Susirin
kimas įvyks 6 d. kovo, 8 vai.’ 
vakare, Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St.

Pastebėjau, kad “Naujoji 
Gadynė” ir vėl apšmeižė mū
sų draugiją. Kalbama, būk ši 
draugija išnešė protesto rezo
liuciją prieš svetainės komite
tą. Paskiaus jie sako, kad 
būk šios draugijos atstovai ne
buvo rinkti į komitetą,: o tik 
juos kas nors paskyrė. Jūs 
visi, kurie pasirašėte po ta re
zoliucija, esate melagiai. To
kių dalykų nebuvo, kaip kad 
jūs rašote. Pirmininkas pa
skyrė tiktai du jaunu vaikinu, 
kad jie užrašinėtų tuos, kurie 
nori dalyvauti metiniame sve-

, t t , • I O Vėli. vaA<UC, JL-1Y5H

tainės susirinkime., Taip pati iso New Yor^ Ave. 
buvo klausta susirinkimo, arJ 
visi sutinka su tokiu patvar
kymu. Visi vienbalsiai sutiko ' konvencTjosTįvyffioFšį mėnesį Wą-. 
SU tuo .patvąrkymu, priešingų | shingtone. Taipgi žurnalas “Šviesa“ 
nebuvo. Surašą man pridavė, i atėjęs, galesite atsiimti, o prie to 
kaipo sekretoriui., Surašė jų 
buvo 48. šiame surašė buvo 
ir sklokininką.

Ar tai čia draugija yra kal
ta, kad jūsų yra taip mažai, 
kad negalėjote priimti rezo
liuciją prieš svetainės komite
tą? Ir dar šie rašytojai yra 
draugijos nariais. Patys savo

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

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

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.

ĮU ------— ' ___ ________ ........................................................ . - rn--|. --------- - -----------.... - ~ "T"*'1 . • i,......
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ten Kunigy Nešvarius Darbus El-

St.,

JUOZAS KAVALIAUSKAS
laisniuotas Graboriusp.

R.

St. • Notary Public

(BIELIAUSKAS)

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,Drau

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli

atsiųstu fjusjįgn(Įusį Lgįyę

kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin-
toliaus, sakydamas:

tas ir už prieinamą kainą.

me-

■t.U<

I

1

darbai užsiim-

ICth St i

Kaina buvo 25Du mėty Negavo Algų a

šios brošiūros
9

5

3

r— i

1
i

8

■a

me-
♦—PAIN-EXPELLER

zur-
nors

vyrui, taip ir
Kaina buvo 10

Sąjungoje. Brošiū- 
Turi 50 puslapių.

nori žinoti 
Jie yra ne 
Jeigu nori 

kaina buvo

I 

8

8

Pa
S.,

i ?

para- 
p. ši-1 
jo vi-

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

mus atsilieptų bei 
Juk mes juos (ko- 
engėme, niekinome,

mėn. •
jVykšta birželio

J. M. Karsonas.

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj,

st.
st.481 Hudson

Hartford, Conn.
70 Ward Pl.,

Lowell,

Lowell,

Lowell, 
susirinkimus

Evana J.,

Daukas, Geo.,

Iždininkas Druseikis J.,

Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko 
vienų mėnesį, antroj savaitėj, penktadienio 
vakaro; pradžia 7:30 valandų.

SOCIALIZMUI? Labai 
Kaina buvo, 15 centų.

MOKSLO I VEIKIMĄ.
Brošiūra turi 54 puslapius.-

dienomis 
vakarais 
iki

Mass, f

Mass.

Mass.
„ IMass. ;

Mass, i

Mass. ;

Mass. .I
Mass. 'I Kunigai Apleidžia Katali

kus Darbininkus Sunkiau
sioj Gyvenimo Valandoj

VIFNYBFS DRAUGYSTE
MONTELLO. M»m.

Vtdffyfca 1931 roetnin:
W. Geiusevičla. 51:' Glendale St. 
paeplb. A. Sauka,

Pa.

Pa,

SOVIETŲ SĄJUNGĄ.
Tiktai iš spaudos.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškls P., 4,

1120 North Street
Pirmininko pagelbiniųkas, Žirgulis, P.,

52 Dale Street
Protokolų raštininkar Gendrcnas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

i .8 Ludwig Pk.
Prie_ finansų pagelbininkni:

640 Ridgeway Avenue

131 Joseph Avenue

52 Dayton Street

30 Kelly St. 
susirinkimus kiek-

M1LZINISKAS I.L.D. BAZARAS
< Manhattan Lyceum, 66 E. 4th St.r New York City

Bus užimtai visas budinkas

Vasario 21, 22, 23,24,25--Fįkruary
1 O-tas Nuošimtis Nuo Pirmo Vakaro pelno Bus Paaukota Vokietijos Darbininkų 

Kovoms, Vadovaujamoms Komunistų Partijos
Didelis valgių kambarys, kur F. S. U. Balalaikų Orkestrą5 grieš; puiki prograpa ,ir 

šokiai.» Visokie dalykai bus pigiai parduodami

310 Price SI.
Bortuzevich,
1131 Wood Ave. .

Trutulis,
1411 • Clinton St. -

W. 11th St. ■

S. Wood Ave. |

W.

bo, Bet Gina Darbininkų Iš-1 
naudotojų Reikalus

Įvykusiame Seime, 
Mes darbininkai įšstatėme | re> Fa., sužinojau, 

daug tokių įvykių buvo ir ki-

Telcphone: Evergreen 7-0072

DR. L COHNf
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme'

Ausų, AIūų ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1
5 iki 7
nuo 11
Avenue

BROOKLYN, N.„ Y.

SI. i

. St’| 
pirmą i 
j., ir :

Pa.
j Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkes Barre, Pa,
I Prot. rašt, J, Sankevičius, 10 Melrose Av,

Tol,: 34625 Wilkes Barre, Pa,

j Duobkasis J, Kulponas Tel. 32511 Centro 
tel, 91840, pas Aug, Stravinską,

40 Ferry St,. Plymouth, Pa,

žmonių: nors jie iš pastarųjų 
gyvena, bet prieš darbininkus susiėrganizuoti ir 
dirba, eidami ranka rankon su ; prieš farmų pardavinėjimą 
jų išnaudotojais kapitalistais. | už taksus.

. J. Jusevičius* 1 »

LIUBLIJANA, Jugoslavi
ja. — Bogovinos distrikto 
mainieriai dii'bo ir negavę 
algų per du metu. Paga- 
liaus badas privertė sukilti ’
ir -šeši šimtai darbininkų j _ 
paskelbė. streiką.

Katalikas Darbininkas Iškelia Aikš

Avė. 1I 
... i New į

Ava

538 3rd Avė.,

J. KARECKAS, 730 Nason

KARL. RASIKAS. R.

svetaines randuotojns 
1108 Elizabeth Avc.

V. K. KARVELIS, 20 Dals

A. ANTRAŠAI 1032 M.
Čclkis, 900 Talbot

Stašinskas, Box 655,

nės apie 
manytų ? 
munistus) 
o dabar jų tą sumanymą rem
tume. Jokiu būdu negalima 
to daryti neatsiklausus bažny
čios viršininkų.”

Tada man atėjo mintis, ar 
tik nepaveikė ant kun. Drau
gelio atkaklus p. šimučio pa- 

'sipriešinimas spausdinti ma
ino atsišaukimo raštą. Kitaip 
, ir būti negalėjo. Nes jis (kun. 
i Draugelis^ būtų** pareiškęs pa- 
- ----tada, kada aš 

i jam buvau viską išdėstęs nuo
dugniai, kas tą naudingą su-
■ manymą yra padarę bei su
manę.

Tada aš vėl užklausiau: 
į “Tai ką kunigėli? Visai atsi-
■ sakote tą naudingą sumanymą 
; del vargšų darbininkų parem- 
I ti” ? Atsako—“Taip.

Tada mano akyse pradėjo 
Nuvažiavus man į redak- i vaizduotis tų vargšų bedarbių

(Pabaiga)
“Draugas” Netalpino Kata
likų Aiškinimo delei Bedar

bių Apd raudos
Pasiunčiau į “Draugą’

Šimučio vardu. Taipgi para
šiau nuo savęs asmenišką laiš
kelį ir nuoširdžiai prašiau, 
kad jis tą atsišaukimą įdėtų 
artimiausiam “Draugo” nume- į 
ryje. Taip pat pažymėjau1 
laiškelyje, jeigu nesutiktų to į 
raštelio dėti į “Draugą,” . , . v. . : 
kad jis jį grąžintų man atgal; | 
ir įdėjau 2 krasos ženkleliu 
padengimuWrešų.

Per tris savaites laukiau ir' 
p. šimutis mano to atsišauki
mo netalpino į “Draugą” ir 
jokio atsakymo jis man neda
vė. Nusprendžiau važiuoti i 
pats Į “Draugo” redakciją pas : 
p. šimutį paklausti kodėl jis J 
netalpina to mano atsišauki
mo. 1-------------------  t____  , - .
ciją, p. šimučio neradau. Pa- i varginga būklė, ypač A. Abu- 
klausus ten vieno iš darbinin-1 gčlio, kuris su 6 vaikučiais gy- 
kų: ar kariais p. šimutis su-lvena Pr^e kanalo sandėj ir iš- 
grįžta Į redakciją 
Gavau atsakymą— 
tais sugrįžta, 
yra užimtas 
reikalais, tai jis čia nepribus.

Tada nusprendžiau, i___
pas kun. 
sužinosiu priežastį netalpini-, 
mo atsišaukimo, kurį jis pats ■ gerinimų, kad mūsų 
man patarė parašyti. 'būtų užtikrintas.”

. ___ .. _ . Kunigas Draugelis nieko
Kunigai n Kiel įkalu Vadai man neatsakė: ant mano pa- 
Priešingi Bedarbių Apdrap- reiškimų. Tada aš kalbėjau

vakarais? vežtomis iš miesto išmatomis ■ 
taip, kar-\ maitinasi.

bet šį vakarą' Tada vėl aš pradėjau kal
kėtais svarbiais būti tardamas: “Juk mes dar- 

”jbininkai, šios šalies piliečiai, 
nueiti išsirenkame sau valdžią ir 

Draugelį, gal iš jo mes turime pilną teisę iš jos 
i reikalauti sau šiokių tokių pa- 

i rytojus

dai, nes Tas Paliečia 
Turčių Kišenių

Nuėjus pas kun. Draugelį 
jis mane mandagiai priėmė 
Pradėjome kalbėtis apie bė
gančius reikalus ir aš jo man-1 
dagiai užklausiau. Ai. gęib. ■ ba^nygias klebonijas, moder- 
kun. kartais nežinote pnežas- niškai jas iren(,gme gyvenimui Ir/xcl/xl ** Tlwn 1 i n 1ties, kodėl “Draugas” netal- į 
pino mano parašyto atsišauki 
mo” ?

Kun. Draugelis nedrąsiai at- 
sakė: “Taip žinau.” Toliaus 
sako: “P. šimutis gavęs nuo 
jūsų atsišaukimo raštą, kuris 
buvo nuodugniai svarstomas ir 
diskusuojamas. Ir galų gale1 
priėjome prie išvadų, kad jo 
talpinti negalime. Vien dėl
to, kad tas buvo sumanyta tos 
unijos, kurią vadovauja ko
munistai. Tai kad jis būtų ir 
geriausias ir. naudingiausias 
del darbo žmonių, mes jo ne
galime remti, tai yra viena, 
antra, tai yra prieš turčių ir 
valdžios norą.”

ir užlaikome jus, mokėdami 
i geras algas su geru priedu už 
■ mažinusį patarnavimą, o jūs, 
kunigėliai, mus darbininkus 
apleidžiate mūsų gyvenimo 
skaudžiausioj valandoj, kada 
darbininkai likosi iš dirbtuvių 

■išmesti į gatves kenčia jie bai
sų vargą ir skurdą ir gręsia 
jiems mirtis iš bado.

“Darbininkai jums buvo ge
ri, kaip jie dirbo ir iš jų ga
lėjote išvilioti paskutinius cen
tus visokios rūšies įstaigoms 
varde ‘dievo garbės.’

“Bet dabar matote, kad iš 
tų vargšų nieko negalėsite iš
kaulyti, tai jie jums nereika- 

llingi; juos apleidžiate, pamo- 
Kunigai šmeižia ir Niekina Jate ranka ant jų ir nebepa- 

• Komunistus, Kurie Kovoja ■žystate daugiau. Nei uz- 
ones Kapitalistus; uz ? . . . ,P • i i uz Juos, JŲ sunkiose kovose
Darbininkų Reikalus del pa]aikymo savo ir šeimy- 

Tada aš atsakiau: “Man nų narių gyvybės.”
rodosi, kad geri ir naudingi1 Kunigui -Draugeliui neatsa- 
sumanymai del vargšų darbi- j kius nei žodžio į mano pa- 
ninkų gali būti remtini, nežiū-1 reiškimus aš pasikėlęs išėjau 

Mano vaidem 
mintys, 

kad kun. Draugelis nėra dar- 
man bo 'žmonių draugas, bet aršus 

Jeigu mes paremtu-. jų priešas.’ . ;
Turėdamas kopiją . to savo 

rašto, nuspren-

rint iš kokių jie šaltinių pači-• iš klebonijos, 
tų, ar iš komunistų,. rępubli- tuvėj pradėjo suktis 
konų, ar denjokratų.”

Tada> kun. Draugelis 
atsako: '“J 
me šį naudingą darbininkams 
sumanymą, tai kokioj padėtyj: atsišaukimo 
mes atsidurtume?, Kaip žmo- džiau jį pasiųsti į “Vilnį.

kad patalpintų. Taipgi 
šiau priežastį, kodėl jo 
mutis netalpino ir man 
sai negrąžino, nors buvau pa
siuntęs krasos ženklelį padeii- 
gimui lėšų. Ir aš nei savo laiš
ke p. šimučio neapšmeižiau, 
jis tilpo “Vilnyj.”
Katalikai Darbininkai Turi 
Lavintis, Kad Suprasti Savo 

Vadų Veidmainystes
Aš negaliu suprasti, kaip 

katalikai darbininkai nepaste
bi tokio p. Šimučio griežto nu
sistatymo prieš katalikų dar
bininkų reikalus, j---’-- ------
nę jų būklę. Jeigu šiandien 
katalikai darbininkai būtų 
šiek tiek daugiau prasilavinę, 
jie tuojaus pprmatytų, kad 
“Draugas,” šimučio vedamas, 
yra jų didžiausias priešas, ko
kį tik žmogus sau gali įsivaiz
duoti.

(Tąsa iš 1 pusi.)
Pereitą sekmadienį įvyko 

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Pildomo
jo Komiteto susirinkimas, 

i Draugijos sekretorius drg, šo- 
lomskas raportavo, kad nariai 
duokles moka pusėtinai gerai. 
Sakė, kad šiemet su duoklėmis 
stovim geriau, negu stovėjome 
pernai šiuo metu. Tai 'reikia' 
labai džiaugtis. Nors labai 
krizio suvarginti, bet darbinin
kai įvertina svarbą priklausy
mo prie savo brangios apšvietos 
organizacijos. Dabar nariai 
veltui gauna didelį ir naudin
gą žurnalą “šviesa”. Tas, be 
abejonės, prisideda prie paska
tinimo užsimokėti duokles, idant 
Pild. Komitetas galėtų ir 
nalą toliau išleisti ir dar

prieš geros- vieną knygą.

*'11 '• V J PLYMOUTH, ;i»Ą.
Di A(u SSai, KliriOS j Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos

• 441 • M v A dai ir adresai:lun Laisvę uz OrganuP1™- B"***““. «•
_______ ' i Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corler St.

, ’ I Telf,: 32511 Wilkes Barre,
LIETUVQS SŪNŲ IR DUKTERŲ ! Kasierius K. Ramlarčikas. įMsin SL 

DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA

1933 METAMS
Pirm. M. SelicKaw, 31 Amity St., 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas.

7 Seymour Ave., W. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St., 
Organo Prižiūr A. Klimas, 36 Russell St., 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisves Choro Svetainėje, 
59 Park St,, Hartford, Conn.

Streikai Uždrausta, De > 
portuoja Svetimžemius į

HAVANA, Kuba.—Men- 
dieto valdžia griežtai už
draudė Kubos darbinin
kams streikuoti. PaskirtaĮ 
specialiai teisėjai persekio- i 

l'jimui ateivių darbininkų, j 
; Dvidešimts keturi ispanai! P 

to_ i darbininkai nusmerkta įš
liauš atsigynus nuo bado, pa-į deportavimui. Jie kaltina- 
sisavino $29.5 48 kp. narių sūrimi agitavime darbininkų 

Todėl veik streikuoti.

Vargas ir Skurdus Gyveni
mas Katalikus Darbininkus

Priveda Prie Vagysčių
LRKSA. 160 kp. finansų j ii 

rašt. J. M., būdamas ilgai be ! 
darbo, su šeimyna, išleido vi-; 
sus sutaupytus centus, kad

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GIJOS VALDYBA 1933 METAMS GRAND 

RAPIDS, MIGH
Pirmininkas A. DAUKŠA, 1131 Walker St.

N. W.
Vice pirm. A.

St. N. W.
Protokolų rašt.
9 Box 117

Finansų sekr.
GARBANAUSKAS, 

Iždininkas ’ 
N. E. x 

A. F. L.
, Pirmininkas,
i Braddock, Pa.
■ Vice pirm. K.
; Kensington, Pa.
- Sekretorius J. Gasiunaa, 626 Woodwarad
I McKees Rocks. Pa
, iždininką* .1. Yesadavičiu*, 538 3rd 
i New Kcnui-agtor.. Pa.
i Iždo tūobčjn; •- -

• j Urbonas G., 815 Middle St., Broddock, 
’. TT»-Ko«as, 1925 Harcums Way, S.

I Pittsburgh, Pa.
- į J. Miliauskas, 626 Woodward Ave.,

i McKees Rocks, Pa.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

mokėtu duoklių.
visi kp. nariai buvo ’ suspen-______________
duoti. Aš daug turėjau dirb- e
ti, kol viską- išlyginau su Ap- Sokhiisigai Iskclž 
draudos komisijos atsiųstu ^^„5; Laiva 
žmogum. • £

1 -------------------

Dvasiški Katalikų Vadai į MASKVA.—Gautas_____ _ . _ pra- a.
Gyvena iš Darbininkų Dar-jnegimas ^ad Juodosiose Jū- W ■Vx 1 1 • • 1 -»■ V I '

j rose Sovietu valdžios ekspe-
Į V

; dicijai pavyko iškelti į vir- 
W1!k^!šų didelį laivą “Generosa”,

į kuris buvo paskandiptas
i tose kuopose. Jeigu darbiniu- 1918 metais laike imperia- 
kai turėtų bedarbių apdraudą listų intervencijos. Laivas 
nuo nedarbo, ligos ir senat- turi 6,800 tonų įtalpos. At- 

jiem nereikėtų tokiais ne-1 vežtas į Novorosijsko UOS- 
LL-IL-Jj .darbai užsiim- .

* 4^ *

vės, , 
krikščioniškais 
ti.

O kas tuos 
priveda prie 
Skurdus gyvenimas, 
O mūsų katalikiški 
yra priešingi 
darbių apdraudai. 
jiems matyti katalikus darbi
ninkus vagiliaujant ir skurde 
gyvenant, negu jų būklė turė
tų būti pagerinta.

gerus katalikus 
tų vagysčių ? 

bedarbė, 
vadovai 

darbininkų be- 
Verčiau

Neleido Parduot Farmą
SISSETON, N. Dak. — 

Šeši šimtai farmerių susi
rinko ir neleido šerifui par
duoti vieno biedno farme- 
rio Henry Nieland ūkę už 
neužmokėjimą taksų. Pa- 

m . , . . ,A1. . , , skut farmėriai atlaikė sušilai tau ir prietėliai darbo! ... . J 1 . .rinkimą1 ir nutarė pastoviai 
kovoti

Philadelphia, Pa. — Penn- 
sylvanijos valstijoje per 
sausio mėnesį dirbtuvių 
darbai sumažėjo 5 nuoš., tai 
yra, 'darbo neteko 36,000 
darbininkų! Tą patį mėne
sį darbininkams išmokėtų 
algų'suma buvo 8 nuoš. ma
žesnė, negu gruodžio mėne
sį. Tai tokių gerovę darbi
ninkams sugrąžino prezi
dento Roosevelto valdžia!

Jūsų Draugai Bosų Įkalinti Šaukia Jus Kovot už Jų Paliuosavimą!
AR JŪS ATSAKYSIT E J JŲ ŠAUKSMĄ

PITTSBURGH© IR * ĄPIELINKfiS 
PRIEšFASISTINIS K-TAS. 1831:

Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

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

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

I Ižd. J. Gataveckas, 109- Cress 
Carnegie, Pa.

• Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
1 Way. S S. Pittsburgh, Pa.

LOWELL, MASS.
(
j Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 

gystės Valdyba 1934 metams: 
Pirmiųinkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108 Dracut, 
Pirm, pagelbininkas J. Daugirda, 

29 Whipple St.. Lowell, 
Fin. raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., I,owcll,
Prot. raštininkas, V. Mikalopas,

j 973 Central St., Ixnvell,
Iždininkas, St. Paulcnka,

13 Walnut St., Lowell,
i Iždo globėjai: .1. M. Kantonas, 

10 Tyler St., ' 
Raudeliunas,

'75 Union St., 
į Maršalka, M. Uždavinis, .

39 Pleasant St.,
Draugystė laiko mėnesinius Susiruiniuiun < 

antrą nedeldienj kiekvieno mėnesio, kaip 2 
vai. po pietų, 338 Central St.., iJoWell, Mass, i 
nesj, o Tnetinis gruodžio 
Pusmetinis susirinkimas 

Organo prižiūrėtojas,

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės ' Prtšalpinės Draugijos 

Valdybbo antrašai 1934 m.
Pirmininkas: A. Mazūras, 

Pirm. Pagelbininkas: ' F. 

Protokolų Raštininkas: R. 

Finansų Rašt .: G. Lcnarth, 
110 

Iždininkas: J. L’skuičnns, 
150 

Trustistai: J. Vertelis, 
203 

L. Bartkienė, 19 E. 19th St. 
Maršalka: F. Maiozas, 

1113 Cliųton 
Korespondentas: O Vcrtclicnė, 

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

trečiadienį. Linden Hall, Wood Ave., 
16th SC, Linden, N. J.

Pirm.
Pirm. . _

255 Ame* St.
Nutarimų rafit. J. Stripinla,

49 Sawtello Ave.
Turto rait. K. VenalauskH,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevlčia.

153 , Ames St.
Iždininką* II. Miškinis,

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušai. 141 Sawtelle Ave.

B. ZdanaviČia, JI Glendale St., J. Bale 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkav»ka*

AI.DLI) 148 kuopos susirinkimai atsibūna 
kiekvieno mėnesio trečią nedėldienj, 9-tą vai. 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuopos susirinkimas atsibūna 
tuom pačiu laiku ir toje pat vietojo

Labai svarbu rcguleriai lankyti šių or
ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės 
gauti naujų narių j minėtas draugijas. Ku
rie negalite duoklių užsimokėti, atsikreip
kite į susirinkimą ir būsite paliuosuoti.

Dayton Ave.
Iždin. Antanaą Vegela, 7715 Dayton 
z Avė

102 Hantington St.
Vist Montell. Mass.

Nusmeiki Farmerių Vadus i
WARSAW, Ind. — Čionai į 

teismas nusmerkė Jungti-1 
nes Farmerių Lygos vadus ■ 
Alfred Tiala šešiems mė
nesiams kalėjiman ir $200 
bausmės ir Jesse Hann še
šių dešimtų dienų kalėjiman 
ir pasimokėti $100. Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas duos apeliaciją į 
augštesnį teismą.

UŽTROŠKO DU BROLIAI 
' ELIZABETH, N. J. — 

Gązu užtroško broliai How- 
laųdai — Franklin 83 metų 
amžiaus, o Theodore 79 
tu.

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalinimui pečių 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pelleriu skaudamą vietą — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expelleris greitai 
persisuyks į pačias nesmagumą sakais 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pcllffFio namudse ir naudokite jj neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vatsbaženklj.

LAISNUOTAS GRABORIUS

Tcl. STagg 2-5043

“LAISVES”'KNYGŲ
IŠPARDAVIMAS

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS. Ar 
ką reiškia ženklai: (.,; — 
pamarginimui rašto, bet kad ' palengvinus skaityti, 
žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. Jos 
15centų. Dabar tik 10c.
.KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra 

turi visus reikalingus pilietystes 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 centų. Dabar tik 5c.

VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip 
moteriai. Joje yra daug interesingų .dalykų, 
centų. Dabar 5 -centai. 1

FR. ENGELSAS. Trumpa biografija Fr. Engelso. Verta 
perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius. Kaina 
buvo 15 centų. Dabar 5 centai.

ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ VALSTYBĖJE. 
Parašė Aleksandra Kojlantai. Naudinga brošiūra. Kaina numušta 

j ant pusės iki 5 centų. 
1 MIRTIS KOVOTOJŲ Už LAISVĘ. Parašė A. Bimba. Istorija 

N. Sacco ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra 
daug paveikslų. Brošiūra turi G4 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.

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

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE
Parašė M. Undžienė. Labai naudinga brošiūra.
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų 
roję yra 41 darbininkų revoliucinės dainos. 
Kaina 10 centų.

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr.JL J. Kas- 
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 klausimų. Knygos kaina buvo 

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

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



tešlas Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS RADIO-SIANDIEN FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Trečiad., Vasario 21, 1934

Šį Vakarą Prasidės T.D.A. Bazaras
Trečiadienį, 21 d. vasario, | teatralė programa, čionai 

Manhattan Lyceum svetainėj, į vaidinami per darbininkų 
66 E. 4th St. prasideda TarpGgėjus teatrų vaizdeliai. Daly- 
tautinio Darbininkų Apsigyni-' vaus. daug darbininkiškų cho- 
mo Bazaras. Jis tęsis net pen- rų, solistų ir duetų. Bet dar 
kias dienas. Tai bus vienas i daugiau svarbu, kad koncerti- 
iš didžiausių bazarų. Tikietai nės programos išpildyme da- 
perkant del visų penkių dienų jlyvaus Sovietų Sąjungos daini- 
tik 85 centai. Perkant sky- ninkas A. Cibulski. šio vaka- 
rium kiekvienai dienai iš kai-Iro koncertinė programa: A. 
no yra 25 centai, o prie durų Cibulskis dainuos Sovietų ir 
35 centai. Nedėlioję iš kalno Amerikos dainas. > Irving Ko- 
perkant 40 centų, o prie dur.ųirenman skambins pianą. Rau- 
50 centų. T^i^i geriausiai nų-!donų šokikių grupė šoks įvai- 
sipirkti vieną tikietą del visų rius šokius, 
dienų, nes ir pigiąu ir paran
kiau, 
tas patsai asmuo, arba pasi
mainant vyras su žmona.

šiame bazare bus labai 
daug įvairių įvairiausių daly
kų. Bet apart’ to visko jame 
bus labai gera koncertinė ir

bus 
m ė-

iiki Pirmos Gegužės gauti 10,- 
’000 “Daily Workerio” pilnų 
.skaitytojų ir 20,000 skaitytojų 
tik šeštadienio laidos. Bus vę- 
damos lenktynės su kitais dis- 
triktais, kaip ve Chicagos, 
Bostono, Cleveland©, Philadel- 
phijos ir tt. Kiekvieno kon- 
vingo darbininko pareiga už
siprenumeruoti “Daily Worke
rs”, taipgi stengtis gauti jam 
naujų skaitytojų.

LaGuardia Prieš Streikierius

mas.
“Laisvės

rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos susirinki* 

Jis bus kaip ir visada 
svetainėje. Visi

draugai ir draugės privalo at
eiti, nes yra daug svarbių rei
kalų. Taipgi dar daugelis ne
atsiėmė pereitame susirinkime 
žurnalą “šviesą,” kuris yra iš
ėjęs ir labai geras. Būtinai 
dalyvaukite ir pasiimkite. At
siveskite ir naujų narių pri-1 
rašyti. Būkite laiku, nes yra j 
daug reikalų.

Org.

Bus vaikučių sim- 
foniška orkestrą ir daugelis 

Su tuom tikietu gali eit į kitų labai svarbių dailės ka- 
valkų. Kiekvieno darbininko 
ir darbininkės pareiga daly
vauti ir paremti T.D.A., 
organizacijai reikia pinigų 
dime bylų už darbininkų 
votojus.

nes 
ve- 
ko-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sujudo New Yorko Bedarbiai 

ir CWA Darbininkai

witz 63 metų nusižudė gazais. 
šie seni darbininkai neturėjo 
darbo ir labai vargo. Vienas 
iš jų bandė pasidaryti gyve
nimą supirkinėdamas skarma
lus. Abu buvo geri draugai 
ir matomai susitarė baigti var
gingą savo gyvenimą.

Miesto majoras LaGuardia 
reikalauja', kad viešbučių dar
bininkai, kurie streikuoja, su
stotų pikietavę apie viešbu
čius. Amalgamated unijos 
sekretorius ponas J. B. Field 
pritaria šiam streiklaužiškam 
reikalavimui. Industrinė Mais
to Darbininkų unija tęsia ko
vą ir darbininkus organizuoja 
atremti išnaudotojų ir jų pa
dėjėjų puolimus. Fašistinių 
laiku išnkudotojai ir reakcinių 
unijų vadai pradėjo organi
zuoti gengsterius prieš kovin
gus

Matykite Gerų Veikalą “Mo
teris Gatvėje”

Gru-

viešbučių darbininkus.

Trumpos Žinutės
vadi-

Roosevelto valdžia pusėtinai 
buvo nuraminus bedarbius 
darbininkus su visokiais paža
dais CWA, N-R A ir kitais sky- 
mais. Bet Nerw Yorke iš pus
antro miliono bedarbių darbų 
buvo gavę tik apie 115,000 
darbininkų, šimtai tūkstančių i

Socialistai Darbininkai Svei
kina Draugą C. Hathaway
Grupė socialistų darbinin

kų, pirmadienio vakarą, atėjo
Daily Worker” raštinę ir

Samuel Jacobs, kuris 
nosi Sidney Jaffe, sėdėjęs ka
lėjime už vagystes, tapo ne
žinia keno peršautas ir Gou- 
verneur ligoninėj mirė.

Aido Choro Dramos 
pė vaidins Vieną iš geriausių 
veikale] “Moteris Gatvėje”. 
Vaidinimas įvyks per dvi die
nas, šeštadienį ir sekmadienį, 
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 Rrizio metu. Jame 
yra dainų, juokų, šokimo, ko
vos, vargo ir ašarų. Tai tikras 
gyvenimo paveikslas. Vyras 
yra areštuotas, moteris ir jos 
mergaitė badauja, 
yra priversta eiti 
pardavinėti savo
galėtų pati ir 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 
duru bus 30 centu. Tai tik 
vienam vakarui. Gaukite ti- 

Galite gauti

Moteris 
j gatvę ir 
kūną, kad

Dainininkė Marie Jeritza jau 
sveiksta. Ji buvo pagavusi 
šaltį ir todėl negalėjo kelis

susiregistravę, mėnesius laiko sveikino draugą C. Hathaway i bartus pasirodyti dainavime, 
jie laukia ir darbo negauna. ■ “Daily Workerio” redaktorių, ' 
Dabar gi paskelbta, kad New i kurĮ pereitą penktadienį so-
Yorke iš viešų darbų bus pa
leista 35,000 darbininkų. Dau
gelis jų vos spėjo gauto taip 
lauktus darbus ir vėl jų neten
ka. Sujudo bedarbiai cįR'bi- 
ninkai ir dirbanti prie CWA 
darbų. Ponai CWA darbų 
davėjai matydami didelį dar
bininkų bruzdėjimą ketina

cialistai vadai ir Amerikos 
Darbo Federacijos reakciniai 
vadai sumušė Madison Sq. 
Gardene. Socialistai darbi
ninkai pasisakė, kad jie stoja 
išvien su komunistais už dar
bininkų bendrą frontą prieš 
fašistus. Draugas Hathaway 
vis dar yra silpnas po sumuši-;

Vagiai įsigavo į pašto sky
rių ant Nostrand 
sprogdino “seifą, 
nigus ir daug

Ave., iš- 
pavogė pi- 

krasaženklių.

WMCA-570 Kc
7:15 P. M.—-Zinaida Nicolina, Songs
7:30—Marilyn Mack, Songs
7:45—Dance Orch.
9:00—Al Shayne, Baritone; Sylvia 

Miller, Soprano; William Kenne
dy, Tenor

9:30—Harry H, Balkin, Character 
Analyst

9:45—Ballad Baritone ,
10:00—Mildred Windell, Soprano;

Concert Orch.
10:80—Kaye Janice, Songs; Mauro, 

Cottono, Organ.
WEAF—660 Kc

6t:00 P. M.—Cugat Orch.
6:45—Henry Burbig, Comedian;

Rhythm' Boys/ Songs ' .
7:00—Martha Mears, .Songs •>
7:30—Shirlėy. Howard, Songs; Jes

ters Trio
8:30—'Wayne King Orch.
9:00—Troubadours Orch.; Donald 

Novis, Tenor
10:00—Hillbilly Music
11:15—John Fogarty, Tenor
11:30—Denny Orch. -
12:00—Harris Orch.

WOR—710 Kc
7:15 P. M.—Comedy; Music
8:15—Jones and Hare,- Songs

8:30—Concert Orch.; Frank Munn, 
Tenor.

9:45—Robinson Orch.
10:30—Dorothy Miller, Songs
10:45—Sports—Boake Carter
11:00—Moonbeams Trio 
11:30—Nelson Orch.
12:00—Robbins Orch.

WJZ—760 Kc
6:30 P. M.—Irene Beasley, Songs
7:00—Amos ‘n’Andy
7:15—John Herrick Songs
9:30—John, McCormack, Tenor;

Daly Orch.
10:00—Lopez Orch.
11:00—Pickens Sisters, Songs
11:45—Rogers Orch.
12:00—Molina Orch.

WNYC—810 Kc
3:00 P. M.—New York Civic
5:45—Max Olanoff, Violin

WABC—860 Kc
7:30 P. M.—Armbruster Orch.;

Jimmy Kemper, Songs
8:00—Green Orch.; Men About 

Town'Trio; Vivien Ruth, Songs.
8:15—New—Edwin C. Hill

11:15—Negro Quintet 
11:30—Little Orch.

i 12:00—Belasco Orch.

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

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko-1 
kio pageidauja*- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom . spalvom.
Kainos prieina- ! 
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

Oreli.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Antanas Petravičius, 43 m. 
amžiaus, 67 E. 99th St. New 
York City; mirė vasario 19 d., 
Park East Ligonbutyj; pašar
votas Bielausko koplyčioje. 
Bus palaidotas vasario 22 d. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
Graborius Matthew P. Ballas 
(Bielauskas).

Telephone, Evergreen 6-5310

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) MONTREAL ■ CANADA

į LAUKTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius | 
1 ant visokių kapinių; parsamdo au-l 
I tomobilius ir karietas veselijomsj 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams. |

1 J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

231 Bedford Avenue

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

Tel. HArbour 3424
ĘgŽ2Y???22?S

AR NORI BŪT PILIETIS
J. V. AMERIKOS

Kiek pinigų buvo, kol kas įlietus iš anksto.
spaudoje nepaskelbta.

Kas Aukavo Prakalbose

darbus pratęsti dar del vienos mo, bet jis draugingai kalbė-
“ - ’ 'josi su socialistais eiliniais na-1 įvykusių prakalbų,

riais iki vidurnakčio aiškinda-l 
mas jiems komunistų pozicijas 
įvairiais kovų klausimais. So-

i cialistai darbininkai pasižadė
jo kovoti prieš savo pardavin- 
gus vadus už bendrą darbi
ninkų frantą.

savaitės laiko.

Eiliniai Socialistai Stoja 
Bendrą Frontą

UZ

Newarke Essex apskričio 
socialistai laikė susirinkimą, 
kuriame dalyvavo apie 600 
darbininkų. Eiliniai socialis
tai ir jų tarpe vienas veiklus 
narys Henry Litchman reika- 
layo, kad būtų leista kalbėti 
Komunistų Partijos distrikto 
organizatorei’ d. Rebecca 
Grecht ir “Daily Workerio” 
atstovui. Tą reikalavimą 
smarkiai rėmė kiti eiliniai so
cialistai darbininkai stodami' 
už bendrą frontą komuniste] ir 
socialistų.

472 Studentai Baigė Mokslą
Šią savaitę 472 studentai 

baigė Brooklyno kolegiją. Bai
gusių studentų tarpe yra vie
na lietuvė mergina Mary Mi- 
laszuniutė. šią žinutę mums 
prisiuntė viena'iš mūsų skaity
tojų.

Atvyko Austrą Fašistai
Laivu “Prezident Hardjng” 

atvyko austrų fašistų grupė, 
kaipo biznio reikalais. Jie

Du Bedarbiai Nusižudė 
. Du bedarbiai H. Haufman 

7;5 metų amžiaus ir S. Horo- suptai apleido laivą ir grei-
tai išvyko į Washingtoną, nes

, bijojo, kad* darbininkai ne«u-
: rengtų. pHeš juos audringa de-KONCERTAS IR ŠOKIAI mbnstraoiją. 1 .

RENGIA LIETUVIŲ MUZIKANTŲ 
UNIJA

ĮVYKS ŠEŠTADIENI
24 d. Vasario (Feb.), 1934 •

LIET. AM. 'PILIEČIŲ KLIUBO ( 
SVETAINĖJE

80 Union Avė. kampas Stagg 
Brooklyn, N. Y« 

Pradžia 7 vai vakare, 
įžanga 35 centai

Gerbiama Lietuvių Visuomene!
Rengėjai—muzikantai duos 

įvairią programą, kurios išpildyme ninku Apsigynimas paėmė by- 
dalyvaus apie 100 ypatų, su įvairiais 
muzikališkais instrumentais ir gra-1 
žiausiomis dainomis.
Tai bus kontestas su dainomis ir 

šokiais
Ant kontepto ir kartu ant šokių įžan

ga tik 35 centai.
Dvi orkestras, viena grieš lietuviškus 

kavalkus šokiams, o antra 
* amerikoniškus 
---- : kviečiame visus be skir-

TDA Apgynė Darbininką
Tarptautinis Darbininkų Ap- 

• Isigynimas išliuosavo negrą 
St. i darbininką Oscar Day iš ka

lėjimo; kuris buvo įskųstas per 
jo išnaudotoją ir įgrūstas į ka
lėjimą. Darbininkui primetė 
vagystę. Tarptautinis Darbi-labai

Rengėjai.

Vajus už “Daily Worker j”
- - - - - - -  ; ALDU). 1 Kp. dusinnkimas

New York KomiTnistų Par- • < —— U
tijos Distriktas pasisakė vesti j Ketvirtadienį/ 22" į. vasario, 
vajų už “Daily Worker],” kad 7:30 vai. vakare įvyks Ame-

lą ir kaltintojas negalėjo pri
metimą patvirtinti.
negras darbininkas jau
suotas iš kalėjimo. -

Taigi 
išl luo

‘‘Laisves
Rengėjai-

—— 1T.D.A. 17 Kp. i Susirinkimas
Vasario 14 dieną, laike]'.

' " t Amerikosj Tarptautinio Darbininkų Ap- 
I Lietuvių Piliečių Kliube, buvo Į sigyhimo 17 kuopos susirinki- 
rinktos aukos lėšų padengi- Į mas įvyks 21 d- vasario, tai 
mui ir kovai už bedarbių rei-jyr«i trečiadienį, kaip 8 vai.
kalus. Aukavo sekami drau
gai : J. Seeger 50 centų. Po 
25 centus aukavo : A. Marcin, 
Bevardis, F. Buknys,. Draugas, 
K. Yotautas, K. Levanas, J. 
Visockis, M., Vaicekauskiutė, 
S. Šasna, J. Steponaitis, P. Po- 
škaitis, Simpatikas, Bieliaus
kas, A. Gogis ir P. Masiulis. 
Viso aukų surinkta 
Visiems aukautojams 
širdingai ačiū! Aukų 
bimas įvyko skyrium 
rašymo ir kiek suvėluotas, nes 
tik dabar gavome vardus.

$10.75. 
tariame 
paskel- 

nuo ap-

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Prakalbos Apie Karą
Williamsburgho ‘ Prieškari

nis Komitetas rengia - r 
basi, penktadienį, 23 d.

itetas rengia - prakal- 
. vasa

rio, 8 vai. Vakare, New Royal 
i Palace. ,16 Manhattan Ave., 
netoli' Broadway, Brooklyne^ 

Prakalbos yra rengiamos 
tuom tikslu, kad parodžius 
darbininkams, kaip Amerikos 
ir kitų šalių imperialistai ren
giasi prie karo. Bus aiškina
ma, kodėl ^ Amerikos Jungtinių 
Valstijų imp'erialistai paskelbė 
“prie karo prisirengimo savai
tę.” Darbinirikai ir dąrbinin- 
kės kviečiami masiniai daly
vauti. Kalbinkite ir savo .pa
žįstamus darbininkus, kad at
eitų į šias prakalbas. Prakal
bos bus anglų kalboje.

Lietuvių Amerikos Piliečių KJiu- 
bas,. Union Avė. ir Stagg St. Brook
lyn,-N. Y., pradedant 24 d. vasario, 
šių metų, kiekvieną šeštadienį, nuo 
7 vai. vakare duos pamokas įr su
teiks reikalingas blankas gavimui 
pilietybes popierių. Kliubo nariai ir 
visi lietuviai, norinti tapti Amerikos 
piliečiais, naudokitės šia proga.

Taipgi naujj nariai į kliubą dabar 
yra priimami iki 45 metų amžiaus, 
Įstojimas $1.00. Susirinkimai laikomi 
pirmą penktadienį kiekvieno mėnesio 
kliubo name.

J. A. Draugelis.
(43-44)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT '
• ’ ‘ Pabandykite!

i SAVININKAI MARčIUKAi '
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

i vakare, “Laisvės” svetainėje, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
St.

Šis sūsirinkimas yra tuom 
svarbus, kad mes turėsime pri
sirengti prie TDA didžiulio 
bazaro ir grąžinti fikietųs, ku
riuos turime. Kaip jau žino
ma, bazaras bus per 5 die
nas, kad sukėlus pinigų,0 nes 
TDA turi labai daug bylų, gi
nant darbininkus ir labai rei
kalingi pihigai. Ateikite visi 
nariai ir pasimokėkite dokles.

Org. P. Višniauskas.

PARSIDUODA > saliūnas ir restau- 
rantas labai gražioje biznio vieto

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
venančių sekcijoje, daugiausia vo
kiečiais apgyventa vieta. Pardavimo 
prieža'stį patirsite ant vietos. Tuo
jau kreipkitės šiuo antrašu: 46 Ten 
Eyck St. Brooklyn, N. Y.; iš Čia 
gausite biznio vietos antrašą.

(43-48)

NESUTIKIMAI DEL LIETU
VIŲ RADIO VALANDOS

1 Penktadienį “Daily Mirror” 
praneša, kad J. Valaipio ap
kaltinimas prieš Vincą Matu
sevičių, 390 Lorimer St., Broo
klyn, išmestas iš telsrho. J. Va- 
laiti^.. turi lietuvių, valandą ;pęr 
radio stotį WHOM, o Matuse
vičius per WMBQ stotį. Jie 
del to biznio susipyko.! Valai-, 
tig sako, kad Matusevičius ir 
dar du jo šalininkai grūmoję 
apmušti jį ir todėl jis 
suareštavęs Matusevičių, 
rror” praneša, kad jie 
susipykę del biznio.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau tlniias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priemihio:

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

Sekmadieniais nuo 1'1 ryto iki 12 dienq
Telephonas MEdallion 3-1328 \

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

buvo 
“Mi- 
buvo

Rep.

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 žemės.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
, (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

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 būkitd, 
nes, viena, kad turime svarbių rei
kalų aptarti, o kita, kad nariams 
duodama nsfujas žurnalas “Šviesa”; 
sis žurnalas nebus paštu siuntinėja- 
fnas. / ;

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMĖYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Valdyba.
(43-44) i

Telėphone Stagg 2-7057
. I \ ' ' '

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, j’og jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
‘ nuo 6

252 Berry St.,

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




