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Biurokratija
Rašo KOMUNISTAS

“Ramus perėjimas iš kapita
lizmo į socializmą!” Tokia yra 
pasaulio socialdemokratijos teo
rija ir filozofija. Toks yra so
cialdemokratijos sufušeriuotas 
ir išromytas marksizmas.

Pasekmės štai kokios: Vokie
tijoj penkiolika metų atgal vieš- Į 
patavo socialdemokratai ir iš
bandė savo filozofija. šiandien 
Vokietijoj viešpatauja kruvina
sis fašizmai, - kartuvės ir bude
lio kirvis ant darbininkų galvų. 
Austrijoj penkiolika metų atgal 
viešpatavo socialdemokratija. 
Šiandien ten viešpatauja fašiz
mas. Abejose šalyse tos pačios j 
socialdemokratų partijos ištaš- 
kytos, pavarytos po žeme.

Tai vaisius penkiolikos metų i 
išbandymo socialdemokratų 
lozofijos “ramaus perėjimo 
kapitalizmo i socializmą.”

fi- 
iš

Komunistų (bolševikų) 
marksistinė teorija mokina: per 
revoliuciją ir proletarinę dikta
tūrą prie socializmo, šita teo
rija išbandoma ant vieno šešta
dalio pasaulio paskutiniais še-į 
šiolika metų. Pasižiūrėkime i 
Sovietų Sąjungą. Palyginkime 
darbininkų ir valstiečių padėtį 
joje su padėtim darbininkų ii’ 
valstiečių Vokietijoje ir Aust
rijoje!

gi

Sovietų Sąjunga šiandien yre 
tvirtovė prieš fašizmą, prieš 
imperialistinį kapitalizmą. Fa
šistiniai vilkai gali staugti Lon
done, Paryžiuje, Berlyne ii 
Vienoj, bet jų dantis negali pa
siekti darbininkų tėvynės.

Bet stebėtis reikia, kad dar 
vis yra tūkstančiai ir šimtą 
tūkstančių darbininkų pasauly
je, kurie dar tebetiki tai baisiai! 
socialdemokratijos apgavystei' 
apie galimybę “ramaus perėji
mo iš kapitalizmo į socializmą.” 
Išgelbėti tuos darbininkus iš po 
tos apgavystės, atidaryti jiems 
akis ir atvesti juos ant revoliu
cinės kovos kelio yra darbas, 
pareiga ir misija komunistinio 
judėjimo. Be atsiekime to tik
slo neįmatomas darbininkų lai
mėjimas prieš fašizmą ir kapi-, 
talizmą nei Vokietijoj* nei Au
strijoj, nei Jungtinėse Valsti-/ 
jose. '

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik' 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Lengvo Maisto Vakarienė 
Pagelbsti Miegui

Mass. — Dr. Laird darė 
penkių mėnesių tyrinėji
mą, kokie santikiai yra 
tarpe maisto ir miego. 
Jis darė bandymus ant as
tuonių vaiku ir aštuoniu 
suaugusių žmonių. Laird 
atrado, kad vakarienė iš 
lengvo maisto, prieš ei
siant gult, pagerina vai
kų miegą ant 12 nuoš., o 
suaugusių ant’ 6 nuoš. Jis 
pataria neprisikimšti pil
vo kietu maistu einant

SMARKIAUSIAS SOVIETU PRISIREN
GIMAS PRIE PAVASARINĖS SĖJOS1

MASKVA. — Sovietų 
spauda paduoda labai svar
bių davinių iš žemės ūkio 
prisirengimo prię pavasari
nės sėjos. Prisirengimas ei- 

' na daug smarkiau, negu 
pernai šiuo laiku. Su va
sario '45 d. jau buvo patai- 

: syta, prirengta darbui ko
lektyvuose 73,000 traktorių, 
' arba 66 nuošimčių visos 
I programos, gi pernai tuo 
! laiku tebuvo pataisyta 37,-

stas gyvenimai!.
Žieminiai javai (rugiai ir | 

kviečiai) randasi gražioje į 
padėtyje, tai yra nešima-1 
to išpuvimo, iššutinto, nes; 
oras prielankus žiemken-1 
čiams. Rengiamasi šį pa- i 
vasarį taip mechanizuoti že- I 
mes ūkį, kaip niekados pir- Į 
miau nėra buvę.

Sovietų valdžios padary-1 
ta - tokia sutartis su kolek- -

Jauna Bedarbė Mergina 
Apalpo Nuo Bado
‘ NEW YORK.— Union 
Square subvės stotyje ap
alpo ir sudribo Katerina 
Sweet, 18 metų bedarbė 
mergina. Nugabenus į 
Columbus ligoninę, gydy
tojai pripažino, kad dar
bininkė apalpo iš alkio ir 
nuovargio. Ant vietos 
daktarai ir slaugės pada
rė kolekta, kad nors lai- 
kinai vargšę sušelpti ir iš
gelbėti nuo bado mirties.

Sovietą Sąjungos Prolehriatas Eina
Su Finansine Pagelto Austrijos Dar
bininką Šeimynoms, Fašizmo Aukoms

MASKVA. — Visoje So- tančių dolerių sušelpimui 
vietų Sąjungoje darbininkai Austrijos darbininkų šeimy- 

į dirbtuvėse laiko mitingus ir 
diskusuoja Austrijos įvy
kius. Ne tik diskusuoja,

■ bet renka aukas parėmimui darbį paaukoti tam pačiam 
Austrijos kovingo proleta- kilniam tikslui. Savu icw- 
riato, kurį šiandien smau-1 liucijose Sovietų Sąjungos 

i gia

nu. Elektrozavodo darbi
ninkai nusistatė dirbti vie
ną dieną ekstra ir visą už-

Savo rezo-

■ 000 traktorių, arba 40 nuoš. tyvais: Jeigu derlius pa- Washingtonas Svarsto 
; programos. Sovietinės far- sieks 13 centnerių (2,866 
Į mos yra pataisę 23,000 trak/ svarų) grūdų ant hektaro, 
i torių, arba 56 nuoš. progra- tai traktorių stotys gaus 20 
Imos. Pernai šiuo laiku te-!nuoš. žemės išarimą, pa- 
ibuvo prirengę 10,000 trak- sėjimą javų ir nupjovimą. O 

NEWARK, N. J._ Teisė-u torių, arba tik 26 nuoš. pro- jeigu kurie kolektyvai dar
jas Freund priteisė, kad gramos. Sovietų spauda ra- noies, kad tiaktoiių stotys
mokykla užmokėtų del Ro- gina? kad su pabaiga vas ,. javus ir iškultų, tai turės
gatis $13 už tai, kad jo sū- mėnesio visas traktorių pri- pridėti nuo 2 iki 3 nuoš.
nūs buvo uždarytas ir iš- j rengimo planas būtų prave- grūdų už darbą.

Uždarė Vaiką Per Naktį, 
Tėvas Gavo $13

■i)

gatis $13 už tai, kad jo su- į menesio visas traktorių pri-

laikytas per naktį gimnasti
kų kambaryje. Tas užda
rymas įvyko per klaidą, bet 
tėvas reikalavo atlyginimo 
už jo dvasinį susirūpinimą, 
kuomet vienuolikos metų 
amžiaus vaikas neparėjo na
mo.

Žmogvagys Bandė 
Pavogti Bankieriy

pridėti nuo 2 iki 3 nuoš.

DARBININKAI LAIMES BEDARBIU AP
DRAUDĖ {STATYMĄ, JEI KOVOS UŽ JĮ

; gia kruvinasis fašizmas.! darbininkai sveikina tuos 
; Pavyzdžiui, automobilių fa- Austrijos didvyrius, 
briko “Stalin” darbininkai griebėsi ginklo prieš Doll-

j surinko apie dešimts tūks-ifusso budelius.

kurie

Pripažinimą Mandžurijos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, 'SUMOBILIZAVO 20,000 POLICIJOS REZERVU
seveltas yra prielankus pri
pažinimui Mandžurijos, kai
po nepriklausomos valsty
bės, kurią Japonija atplėšė 
nuo Chinijos. Toks Wash
ingtono žygis užduotų smū
gį Chinijai.

PRIEŠ ANGLIJOS ALKANUS MARŠUOTOJUS
stų tvirtoves ir palocius.Londonas, Anglija. — Šį 

sekmadienį yra rengiama 
bedarbių demonstracija pa- 
sitikimui alkanu maršuoto- 
jų iš visų Anglijos kampų. 
Maršuotojai pasieks Londo
ną aštuoniomis kolumnomis. 
MacDonaldo valdžia dreba 
iš baimės. Mano, kad dar
bininkai šturmuos kapitali-

pašaukta prie ginklo dar 
20,000 rezervų ir įsakyta 
būti gatvėse, kuomet prasi
dės bedarbių demonstraci
ja. Biznieriams įsakyta už
daryti štorus tose gatvėse, 
kuriomis bedarbiai mar
šuos.

PASIKORĖ MOTERIŠKĖ
NEW BRUNSWICK, N. 

J.—Pasikorė ponia Snyder, 
73 metų amžiaus. Paliktam 

į rašte sako, kad ji nusižudo 
Darbininkai gali priversti delei finansinių nepasiseki- 

kongresą ir Rooseveltą Dar- j mų ir blogos sveikatos, 
bininkų Bedarbės Apdrau-1 ;-------------------

dos Bilių priimti, jeigu ma-! Nužudė Liudininką 
siniai reikalaus, masiniai už 
ta biliu kovos. Bedarbiu Ta- VU c-
rybos, darbo unijos, visos 
darbininkų organizacijos, 
draugijos ir kliubai privalo 
tuojaus priimti rezoliuciją i nužudė tie, kurie yra tame 
ir siųsti kongresui, reika-1 skandale įvelti ir bijojo iš
laužant, kad Bilius H. R. kėlimo faktų į viršų. Prince 
7598 būtų priimtas. . Geruo
ju kongresas nieko neduosi 
bedarbiams be kovos. Tąl 
reikia suprasti organizuo
tiems ir neorganizuotiems 
darbininkams.

WASHINGTON. — At
stovų Buto Darbo Komisi
ja pradėjo viešą svarstymą 
įvairių bilių, kurie yra įneš
ti del bedarbių apdraudos. 
Bet vienatinis bilius, kuris 
tikrai naudingas darbinin
kams, tai yra Darbininkų 
Bedarbės Apdraudos Bi
lius (H. R. 7598). Tokį pa
reiškimą padarė Mary Van 
Kleek, vedėja Russell Sage 
Foundation industrinio sky
riaus. Jinai kalbėjo varde 
intelektualų, kurie yra su
siorganizavę kovai už lai
mėjimą bedarbiams apdrau
dos.

Janui Socialistai Smerkia Savo Vados, 
Stoja Už Bendrą Frontą Su Komunistais

PARYŽIUS.—Rastas ne
gyvas Albert Prince, žymus 
advokatas ir svarbus liudi
ninkas Staviskio banko 
skandale. Manoma, kad jį

Garden suvirinkime ir pasi
sakė už bendrą frontą su 
komunistais prieš fašistus. 
Jie pareiškė, kad Socialistų 
Partijos lyderiai paskelbė 
kryžiaus karą visiems tos 
partijos nariams, kurie pri
taria bendram frontui ir 
grūda visus laukan iš par
tijos. Tie du jauni draugai 
prižadėjo visais būdais dar
buotis, kad laimėjus socia
listus darbininkus už bend
ra frontą. 

€• C

Komunistų PartijosCHICAGO, Ill. — Čionai 
Morrisono hotelyj du žmog
vagys darė pasikėsinimą 
ant tūlo E. P. Adlerio, laik
raštininko ir bankieriaus iš 
Dayenporto, Iowa. Bandė 
jį pasivogti, bet nepavyko, 
kapitalistas gudriai paspru
ko. Vienas iš užpuolikų su
areštuotas.

kuris įvyko vasario

“perdaug žinojo.”

NEW YORK. — Milžiniš
kam 
narių ir simpatikų susirin
kime,
20 d., dalyvavo daug socia
listų darbininkų. Pasiėmė 

i balsą ir kalbėjo du jauni so- 
| cialistai—Bernard • Mishkin 
ir Pete Mietinen. Jie pa
smerkė Socialistų Partijos 
ir Jaunųjų Socialistų Lygos 
vadus už išprovokavimą 
muštynių Madison Square

ĮVAIRIOS ŽINIOS-EXTRA!

Larchmont, N. Y.—Nusi
šovė advokatas Banchaf, 54 
metų amžiaus. Saužudystes 
priežastis nesusekta.

ko Baldwin-—tuo 
kąd sukurstyti visuomenę 
prieš komunistus.

New Yorko miesto majo- 
ponas LaGuardia. Taip 
manoma, kalbės raketie- 
ir fašistas Wall, vice-pre-

MANAGUA, Nicaragua. 
—Vasario 22 d. Nacionalė 
Gvardija nužudė Augusto 
Sandino, buvusį vadą Nica- 
raguos liaudies sukilimo

Socialistų vadai tą puikiai ži
no. žino jie taip pat, kad jų 
pasekėjai darbininkai ateis prie 
komunizmo. Tuo būdu jie ran
dasi desperacijoje. Jie šaukia i 
prieš komunistus. Jie visokius 
nuodus verčia ant komunistų 
galvos. Jie griebiasi visokių 
provokacijų prieš Komunistų 
Partiją. Jie šaukiasi policijos 
buožes talkon. Jie yra grieš- 
ninkai. Jie nerimsta. Jie bijo 
revoliucijos taip pat, kaip jos

1MPER1AUSTINES VALSTYBES SIUNČIA KARO 
LAIVUS PRIEŠ CHINUOS KOMUNISTŲ ARMIJĄ

bijo Rooseveltai, Morganai ir,prieš Jūngt. Valst. imperia- 
Rockefelleriai.____  į listus. Taip pat nužudytas

Amalgameitų rubsiuvių uni- biolis Socrates Sandino, 
jos konvencija įvyks Rocheste- kuris savo laiku buvo Ame- 
ryje gegužės mėnesį. Sakoma, 
kad konvencijoj kalbėti pakvie
stas 
ras 
pat, 
rids 
zidentas Amerikos Darbo Fe
deracijos nes ponas Hillman 
jau parsidavė Federacijos biu
rokratijai.

Amalgameitų rubsiuvių uni
jos lokalai turėtų užprotestuoti 
prieš biurokratijos pasikvieti- 
mą LaGuardijos ir kitų parazi
tų į konvenciją. Čia, New Yor
ko mieste, La Guardijos valdžia 
laužo streikus, terorizuoja dar
bininkus, policijos arklių kojo
mis mindžioja, darbininkus de
monstracijose, o Rochesteryje 
šitas ponas blofins apie “darbi-’ 
ninku teises” ir garbins Hill
man us ir Schlossbergius.

riko j e, ir dar trys* pasekė
jai. Tai liūdna Sandino pa
baiga. Kadaise jisai gerai 
kovojo, bet paskui jį Nica- 
raguos valdžia papirko. Jis 
padėjo ginklus ir dar sušau
dė kelis savo pasekėjus, 
kurie priešinos tai “taikai.” 
Tai buvo 1933 metų vasa
rio mėnesį? Dabar jis sū 
savo broliu atvyko į Mana- 
guą užbaigti taikos sutartį, 
bet žuvo, nors valdžia bu-’ 
vo davus prižadėjimą, kad 
jis gali saugiai atvykti. Ma
tomai, buvo valdžios suokal
bis atsikratyti nuo Sandino, 
nors apgavingai preziden
tas Sacasa teisinasi, būk nu
žudymas padarytas be jo ži
nios.

SHANGHAI, Chinija. — 
Gautas pranešimas, kad Ko
munistų Raudonoji Armija 
pradėjo veržtis prie uosto 
Kiukiang. Ten randasi aš- 
tuoni amerikonai, 18 anglų 
ir apie 400 japonų. Japoni
jos karinis laivas “Kozu” 
jau išplaukė iš Hankowo ir 
skubinasi į Kiukiang. Ame
rikos ir kibų imperialistinių 

i

valstybių kariniai laivai 
taip pat rengiasi traukti į 
Kiukiang uostą, kad atmu- 
šus komunistų spėkas.

Tas tik parodo, kad Chi
nijos komunistų armija vėl 
traukia pirmyn, vėl turi lai
mėjimų, kad Chiang Kai- 
sheko nauja kampanija 
prieš Chinijos Sovietus ne
išdegė.

Wilkes-Barre, Pa. — Gu
drus vagis, nuduodamas ko- 
stumeriu, iš Jerome Meyer 
krautuvės pavogė deimantų 
už $40,000. Trys' dienos at
gal iš to paties štoro buvo 
pavogta brangakmenių už 
$15,000.

Bedarbių Tarybų Na- 
cionaliai Viršininkai

Washington. — Roosevel- 
to valdžia esanti ištroškus 
sugrąžinti privatinėms or
laivių kompanijoms laiškų 
vežiojimą, kaip greitai bū
sią surastos “sąžiniškos” 
kompanijos, 

t • ' • J

Smerkia Fašistu Melus
Amerikos Civilių Teisių 

Unijos direktorius Baldwin 
sako, kad Californijos “pa
triotų” (fašistų) primeti
mas Mhskvai (Sovietų val
džiai) finansavimo streikų 
yrą bjaurūs išmislas. Taip 
pat bjaurus melas, būk, Ci
vilių Teisių Unija gaunan
ti pinigų iš Maskvos. Tie 
fašistų melai leidžiami—sa
ko Baldwin—tuo tikslu,

Fašistai Muša ir Kankina 
Politinius Kalinius

VIENA, Austrija. — Po
litiniai kaliniai darbininkai 
turi kentėti baisiausias kan
čias kruvinųjų fašistų ran
kose. Juos fašistai muša 
revolverių ir / šautuvų ko
tais. Daugelis taip sumuš
ti, j°g jų kūnai pamėlyna
vę. Darbininkus fašistai 
vadina “bolševikais ir pa- 
škudnėliais.” i

Tokio.—Bėgyje paskuti
nių kelių dienų Japonijos 
karinio orlaivyno manev- 
ruošė sudaužyta penki or
laiviai ir žuvo devyni orlai- 
vininkai. Keturių orlaivių 
ir jų orlaiyininkų nesuran
dama. Mano, kad ir jie bus 
žuvę nelaimėse.

CWA Darbininkai Laimėjo
KANSAS CITY. — Apie 

tūkstantis C. W. A. dar
bininkų privertė bosus tuo- 
jaus išmokėti jiems algas. 
Buvo planuota išmokėti tik 
už savaitės laiko.

Washingtono Nacionalė 
Konvencija prieš Bedarbę 
išrinko sekamus nacionalius 
viršininkus:

Prezidentas, Andrew On- 
da, iš Clevelando.

Pirmas vice-prez., E. C. 
Culpe, iš Vestaburg, Pa.

Antras vice-prez., Math
ilda Lee, iš Collinsville, Ill.

Sekretorius-iždininkas I. 
Amter, iš New Yorko.

Nacionalis organizatorius^ 
'Herbert Benjamin, iš New 
Yorko.

Italija Mobilizuoja
Pagelbą Dollfussui

BUDAPEŠTAS, Vengri- 
ja.—Čionai pribuvęs Musso- 
linio valdžios agentas Su- 
vich deda pastangas, kad 
Vengrija susidėtų su Italija 
ir teiktų pagelbą Dollfusso 
diktatūrai Austrijoje. Iš 
vienos pusės tai diktatūrai 
grūmoja pavojus nuo revo
liucinio darbininkų judėji
mo, o iš kitos—Vokietija 
bando Austriją pasiglemžti. 
Mussolinis nori po savo įta
ka turėti Austriją.

r

Milwaukee, Wis.—Kovo 1 
čionai bus teisiamas Emil 
Gardos už darbininkišką 
veikimą. Bus bandoma at
imti iš jo pilietines popie- 
ras ir išdeportuoti į Veng
riją. Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas gina tą 
draugą.

Streikuoja 1,200 Automobi
liu Darbininką

RACINE, Wis.—Vasario 
21 d. išėjo į streiką 1,200 
automobilių darbininkų. 
Paskelbė kovą prieš algų 
nukapojimą 20 nuoš.
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Atleidinėja iš CWA Masiniai
Tik prieš kiek laiko buvo atleista iš 

C. W. A. (Civil Works Administration) 
darbų 900,000 darbininkų, o su šia diena, 
kaip praneša spauda, bus atleista dar 
572,500. Su 1 diena gegužės mėn. Roose- 
velto administracija mano atleisti iš mi
nėtos rūšies darbų visus darbininkus. 
Podraug vedamas algų kapojimas tiems j 
darbininkams, kurie dar palikti dar- į 
buose.

Aišku, išmestieji iš CWA darbų darbi- • 
ninkai paliekami “dievo apveizdai”, ka
dangi jie nebegaus darbų fabrikuose, nes 
jų nėra. Labdarybės įstaigos apkarpė ■ 
savo duotas pašalpas, o be to ir “apkar
pytųjų” šiuo tarpu labai sunku prisi
šaukti.

Bedarbiai ir dar dirbą darbininkai ga- I 
Ii užbėgti už akių šitai padėčiai, jei jie 
suvienytomis pajėgomis kovotų prieš to
lų valdžios nusistatymą. Reikėtų vi- I 
siems darbininkams, bedarbiams, dirban
tiesiems fabrikuose, ir CWA suvienyti 
savo pajėgas ir pareikšti griežtus pro
testus prie atleidinėjimą iš CWA darbi
ninkų. Jie turi reikalauti priimti dau
giau bedarbių prie minėtų darbų, o po
draug pakelti dirbantiesiems algas iki 
unijinės skalės.

Be to, reikalinga drauge rišti kovą ir 
už priėmimą Darbininkų Bedarbėje ir 
Socialės Apdraudos Biliaus (H. R. 7598), 
kuris yra įneštas J. V. kongrese. Tiktai 
priėmus minėtą bilių, būtų galima bedar
biams turėti užtikrintesnis likimas.

Pradedant su minėta diena metinė “Lai
svės” prenumerata bus $5.50, o pusme
tinė—$3.

Nereikia aiškinti, kad šis nutarimas 
buvo padarytas prieš mūsų norą, t. y., 
prieš norą pačių direkcijos narių ir viso 
“Laisvės” personalo. Gyvenimo sąlygos 
privertė tai padaryti. Pradėjus atpi
ginti dolerį, viskas ėmė brangti ir tas 
skaudžiai atsiliepė ant laikraščio reika- 

I lų. Turim atsiminti, kad “Laisvė” (ir 
i “Vilnis”) ir taip buvo pigesnė už kitus 
j lietuvių kalba dienraščius—pigesnė, visu 
i doleriu. Dar ir šiuo tarpu, pakėlus 50c 

kainą, ji bus pigesnė. Vadinasi, daroma 
viską, kad išėjus kaip galint su mažiau 
išlaidų ir tuo būdu palaikius mūsų dien- 

i raštį, prieinamiausiu visiems darbinin- 
i kams.

Visi draugai skaitytojai, kurių prenu
merata jau pasibaigė, raginami atsinau- 

; jinti ją prieš 1 d. kovo—bus 50 centų pi- 
I giau. Taipgi tie, kurie pageidauja užsi- 
i sakyti mūsų dienraštį, raginami pada- 
i ryti tai dabar, kol pigesnė kaina.

Podraug reikia sunerti rankomis vi
siems draugams ir draugėms, kad gavus 
į mūsų eiles daugiau naujų žmonių, nau- 

į sjų skaitytojų, naujų darbuotojų ir orga
nizacijų narių. Tas palengvina palaikyti 

i patį dienraštį.
Tose vietose, kur pereitam vajuj ma

žai gavome naujų “L.” skaitytojų, dabar 
turėtum išnaudoti visas progas jų jieš- 

! kojiniui. Mes žinome, kad jieškant, dar
buojantis galima gauti naujų darbinin
kų ir sugrąžint dalį tų, kurie buvo mū- 

! su judėjime.

Šįuos žodžius rašant, karaliaus lavo
nas laidojamas, o penktadienį ruošiamos 
karūnacijos naujo karaliaus—Alberto sū
naus, Leopoldo, kuris senai laukė šitos 
progos.

Buržuazija ir social-fa^istai (socialistų 
lyderiai) garbina Albertą, kaipo žmonių 
draugą, kaipo “demokratijos -pažibą,” 
užslėpdami tą faktą, kad jis, karalius 
Albertas, tebelaikė daugybę vergų Kon
ge, kad jis slopino Belgijos darbininkų 
judėjimą ant tiek, ant kiek reikėjo val- 
dančiająi klasei.

Žinoma, Belgijos Komunistų Partija, 
tuojau po Alberto mirties, iškėlė obalsį:
“šalin monarchija!” Kompartija kviečia ' gijos privalo padėti tą presą išmokėti

Viešbučių Darbininkai
Tebestreikuoja ‘

New Yorko viešbučių prie maisto dir
bą darbininkai tebestreikuoja, nors mie
sto administracija deda pastangų strei
ką sulaužyti. Reikia atsiminti, kad šis 
streikas palietė pačius didžiuosius vieš- 
bučius-lizdus stambiųjų kapitalistų — 
kaip Astor, Biltmore, Pennsylvania ir kt.

Kad nenukentėtų jų garbingi svečiai, 
viešbučių manadžeriai pasisamdė govė- 
das mušeikų puolimui pikietininkų. Kiek
vienas didesnis viešbutis dabar turi 
giangsterių šaikas, kuriom moka milži
niškas sumas pinigų. Šiomis dienomis 
New York “Americane” (dienraštyj) til
po charakteringas vieno viešbučio pa
skelbimas, Įterptas skyriuje, kuriame 
jieškoma darbininkų. Skelbimas skam
ba:

Reikalingi sargai; dideli vyrai apsaugai 
darbo; tinime “trubelius” su darbininkais...

Šitaip išnaudotojai elgiasi su darbinin
kais. Ažuot išpildžius jų nedidelius rei
kalavimus, jie leidžia krūvas dolerių mu
šeikom, giangsteriam, kad sulaužius 
streikuojančių darbininkų pasipriešini
mą!

Viešbučių darbininkai, aišku, turėtų iš 
to pasisemti geras pamokas. Šiuo tar
pu jie privalo laikytis vienybėje ir rei
kalauti miesto liberalų administracijos, 
kad ji ištrauktų iš viešbučių mušeikas.

Tik kietas pasirįžimas ir nenuilstąs 
saugojimas savo reikalų privers samdy
tojus išklausyti streikierių reikalavimus.

Vilniuje Areštai
So. Bostono kunigų laikraštis skelbia, 

kad jis gavęs iš Vilniaus sekamo turinio 
pranešimą:

“Vilniaus Rytojaus” redaktorius Rapo
las Mackevičius, bendrabučio vedėjas Cicė
nas, teatro .režisierius Kanopka, 21 mokyto
jas provincijoje ir kiti areštuoti. Priežas
tis kad sulaikytų 16 vasario minėjimą. Tik
slas—uždaryti lietuvių mokyklas.

“Darbininkas” delei to labai skandali- 
ja. Bet juk tai paprasčiausias dalykas 
kapitalistinėj tvarkoj, kurią kunigų lai
kraštis visom keturiom gina. Tai ypa
čiai pasikartoja fašistinėse šalyse, kur 
plačiai veikia ultra-patriotizmas, šoviniz
mas. Lenkų fašizmas slegia pavergtą
sias tautas, slopindamas jų visokį judėji
mą; Vokiečių—žydus ir tuos pačius lie
tuvius; Lietuvių—lenkus, žydus ir kt. 
Kituose kraštuose—vėlgi tautines mažu
mas.

Tiktai vienoj Sovietų Sąjungoj, kur 
darbininkai nuvertė kapitalizmą ir pa
tys valdo, tapo išrištas tautinis klausi
mas taip, kad mažiausia tautelė turi pil
niausią laisvę plėsti savo kalboj kultūrą 
ir apšvietą. Ne tik turi laisvę, bet, kaip 
mesrjau daug kartų nurodėme, Sovietai 
gelbsTi visom silpnesnėm tautom, išleis
dami tam milžiniškas pinigų sumas.

Tarp. Darb. Apsigynimo Pažaras
Šiomis dienomis New Yorke (Manhat

tan Lyceum svetainėje) tęsiasi Tarptau- 
'tinio Darbininkų Apsigynimo bazaras. 
Didžiojo New Yorko ir apielinkių darbi- . 
ninkai kviečiami atsilankyti tūkstaųčiąis 
ir'paremt šitos>organizacijos labai svar
bų darbą. ‘/ {s 1 J • t u U <

Su reakcijos didėjimui; Su artėjimu 
Scottsboro berniukų naujų teismų, ■ Tarp
tautinio Darbininkų Apsigynimo rolė da-, 
rosi vis didesnė ir svarbesnė. Todėl tu-; 
rime remti TDA visais būdais/

Bazaro smulkmenas rasite skelbime, 
telpančiame šitoj “L.” laidoj. į

darbininkų mases vesti kovą panaikini- |O šeštą dolerį skiriu kaipo 
■ auką pirkimui spausdinimui 
mašinos.

Širdingai linkiu jums ge- 
įro pasisekimo..
j y

Draugas .^Mitkus primena 
tą faktą, kad “Laisvės” kai
na pakils. Smarkiai viskam 
pabrangus, su 1 diena ko
vo (March) pabrangsta ir 
“Laisvės” p r e n u m e rata. 
Vietoje $5, metams, bus 
$5.50. Doleriukas aukų pre
sui ir puikus priminimas 
svarbaus reikalo.

: Drg. M.-Budrikio auka 
! auksu paremeta ir ją skai- 
įtome jau į sumą ^suaukotu 
pinigų pirkimui preso. Vi
so aukų šiuom kartu gavo
me $7.00. Iš anksčiau bu-

mui monarchijos ant visados.
Įdomu, ką į tai atsako socialdemokra

tijos lyderiai? Vanderveldė išgarbino 
karalių Albertą. Visos socialistų parti
jos viršūnės už monarchiją, prisilaižinė- 
ja prie būsimo karaliaus. Buvęs social
demokratų lyderis MacDonaldas išgyrė 
mirusį karalių Ahglijos parlamente.

Mes, žinoma, nesitikę jom iš social-bur- 
žujų nieko geresnio!

“Laisvės” įsigijimas atitomatiško pre
so yra nauda draugijoms, nes pigiau bus 
padaroma spaudos darbai. Todėl drau-

Ekonominio Krizio Judėjimas Kapitalistinėse Šalyse
Dabartinių e k o n d minis 

krizis kapitalistinėse šaly
se skiriasi nuo visų analo
ginių krizių tarp kito ko 
tuom, kad jis yra labai ilgu 

i ir užsitęsusiu. Jeigu anks
čiau kriziai išsisemdavo į 1- 

! 2 metus, tai dabartinis kri- 
į zis štai jau tęsiasi 5-ti me

tai, kasmet naikindamas 
į kapitalistinių šalių ūkį ir iš- 

čiulbdamas iš jo taukus, su- 
kaupytus praeitaisiais me
tais. Nenuostabu, kad šis 

; krizis yra sunkiausiu iš vi
sų krizių.

Kuom išaiškinti šį nema
tytai užsitęsusį šiandieninio 
pramonės krizio charakte- 
i'i ?

Tai išaiškinama visų pir
ma tuom, kad pramonės 
krizis užgriebė visas be iš
imties kapitalistines šalis, 
apsunkinęs m a nevravimą 
vienų šalių kitu šalių kaina, v v v

Tas, išaiškinama,, ant^rą, 
tuom, kad pramonės ; krizis 
susipynė su agrariniu kri
zių, apėmusiu visas be išim
ties agrarines ir pusiau 
agrarines šalis, kas negalė
jo neapsunkinti ir nepagi
linti pramonės krizį.

Tai išaiškinama, trečia, 
tuom, kad agrarinis krizis 
per tą laiką padidėjo ir apė
mė visas žemės ūkio šakas, 
tame skaičiūj gyvulininkys
tės, davesdamas jį iki de
gradacijos, iki perėjimo nuo 
mašinų prie rankų darbo, 
iki pakeitimo traktoriaus 
arkliu, iki griežto susiauri
nimo, o kartais ir pilno atsi
sakymo vartoti dirbtinas 
trąšas, kas dar labiau užtę
sė pramonės krizį.

Tai išaiškinama, ketvirta, 
tuom, kad viešpataujanti 
pramonėje monopoliniai 
karteliai stengiasi išlaikyti 
aukštas prekių kainas,—ap
linkybė, daranti krizį ypa-

Šia gi aplinkybe išaiški- £3
narna ir tas faktas, kad kri-

i, ‘praktikuojamą 
beveik visu

dabar
civilizuotų”

zis neapsiribojo gamybos ir valstybių, apie ką protingai Pridėjo8 $7.00,
prekybos sfera ir užgriebė šie dl^sūs ir kilnūs de- Pasidaro $120.94.
taipgi kreditinę sistemą, va- Platai, 
liūtą, skolos prievolių sferą 
ir t.t., sumušęs tradiciniai sie.
nusistačiusius s a n-t y k ius ^zi

Preso kaina $1,950.00.
i įmokėti 

Pramonės reikės $650. Todėl, draugai, 
— ----------- -------e------  , v reiškiniai, UęUrįe išgalite primesti kiek
kaip tarp atskirų šalių, taip išgalėję nuošaly gamybos .aukų šiam svarbiam reika- 
ir tarp socialių atskirų "ša-1 
lių grupių.

Didelę rolę sulošė čia pre- į 
kiu kainu kritimas. Nežiū- i v *- i
rint į monopolijų kartelių Į 
pasipriešinimą kainų kriti- i 
mas augo su stichine jėga, t 
be to kainų kritimas visų; 
pirma ir labiausia prekėms , 
neorganizuotų prekių savi
ninkų—valstiečių, amatinin- j 
kų, smulkių kapitalistų, ir 
tik laipsniškai ir mažes
niam laipsnyj organizuotų j 
prekių savininkų—susivie- i 
nijusiu į karteles kapitalis
tų. Kainų kritimas padarė 
skolininkų (p r a m oninkų, 
amatininku, valstiečiu ir t. 
p.) padėtį nepernešama ir, 
priešingai, kreditorių padė
tį— negirdėtai privilegiruo- 
ta. Tokia padėtis turėjo 
privesti ir ištiesų privedė 
prie milžiniško farrnų ir at
skirų įmonininkų bankroto. 
Bėgyje paskutinių trijų me
tų ant šio pamato pražuvo 
dešimtys tūkstančių akcinių 
bendrovių SAV, Vokietijoj, 
Anglijoj, Francijoj. Pas
kui akciniu bendrovių ban
krotą pasekė valiutų vertės 
puolimas, šiek tiek paleng
vinęs skolininkų padėtį. 
Paskui valiutų vertės puo
limą—valstybės legalizuotas 
skolų nemokėjimas kaip vi
dui, taip ir užsieniui. Kra
chas tokių bankų, kaip 
Darmštato, ir Drezdeno 
bankai Vokietijoj, Kredit- 
Anštallt— Austrijoj, ir to
kių koncernų kaip Kreige- į 
ro koncernas Švedijoj, Insu-1

Taipgi suprantama, kad Perkant, tuojau 
lydėjusieji 

griovimo

!sferos, negalėjo savo keliu nesivėlinkite tai pada- 
nepaveikti p pramonės kri-' 

•zio eigą jo pagilėjimo ir pa- ■ 
;sunkėjimo prasmėj.

Toks bendras pramonės
"; krizio judėjimo vaizdas.

i (Iš J. Stalino prakalbos, saky- 
Visa-Sąjlinginės Komparti
jos 17-tam Kongrese).

P. Buknys.

FREEHOLD, N. J.

DRAUGU ŽINIAI
> Balsai Preso Reikalu

Šiuom tarpu užėjo daug; 
stambių spaudos darbų. La
bai būtų reikalingas auto
matiškas presas. Gi vėliau, 
į pavasarį, darbų bus dar 
daugiau. Senasis presas vis 
labiau pavargsta.

Už pirkimą presčĮ kalba
Draugas M. Budrikis išlį^s

Montello, Mass. “š* 
siunčiu $5.00 . už.. “Laisvės 
prenumeratą, o vėliau gau-; 
site penkinę del spausdini
mui mašinos...”

Geras dalykas!

Vasario 10 dieną, buvo sta
toma scenoje veikalas “Bedar
biai.” Lošimas pavyko gerai, 

'.daug geriau, negu nekuric 
; pranašavo ; verta pažymėjimo 
i tas, kad lošime dalyvavo ke- 
iturios ypatos čiagimiai. Nema- • 
inau, kad jie yra lankę lietu- 
I viską mokyklą, iš pradžių 
Jiems sekėsi sunkiai lietuviš
kai skaityti, bet vėliaus taip 
išsilavino, kad lošė gana gerai 
ir kalba buvo aiški lietuviška, 
amerikoniško akcento visai 
mažai girdėjosi. Su nekuriais 
teko matytis po lošimo; jie 

i daug geriau lietuviškai kal
ba, negu pirmiaus. Iš šito įvy- 

jkio reikėtų imti pamoka ir ki- 
___ > kolonijoms, nesibijoti 

Šiuomi i čiagimiams duoti roles ir čia- 
igimiam jaunimui nesibijoti im
ti tik dėlto, kad neužtektinai 

•_ .'aiškiai vartoja liętuvių kalbą.
Publikos buvo neperdau- 

■ giausiai, kiek ištikro buvo, no- 
nepavyko, 

nevisus ti- 
į kietus surinko ir ištikro nėra 
i žinios, kiek viso tikietų par
aduota, bet girdėjau, kad apie 
keturiasdešimts dolerių liko 

Ino.
Publika už nesilankymą tik- 

rai Verta papeikimo, ypatingai

Laukia-j rejau patirti, bet 
me jūsų penkinės ir prašo-!nes komjsija dar 
me jūsų pakalbinti ir kitus ’ ’ 
draugus primesti tam rei
kalui sulig išgalės.

Draugas St. Simutis iši“^ 
Nashua, N. H. “Prisiun- 
čiu $5.00 už' “Laisvės” pre-, 
numeratą ir vieną dolerį į'tie, kurie save skaito komunis- 
preso fondą. Aš norėčiau, j tais if karštais agitatoriais, o 
kad jūs pirktumėt naują kuomet veikiamas komunisti-
presą ir kad galėtumėt kuo Bis darbas, tai, vietoje veikti 
geriausiai padaryti draugi
joms spaudos darbus.

Jei visi skaitytojai prisi- į

užsiima visai netikusiais orga- 
inizacijai darbais.

Buvo publikoje ir nenuora- uci viol DaaiuvvviaA uiami- . . .v . . ,i ! .v v •< Imu: vieni is jų, svaigalų pri-jdetume po kiek išgalime, jmaukę niurnėjo, o kiti, tai bū
tai mes be vargo nupirktu-1 rej.įs čiagimio jaunimo, kurie 
me tą presą.” įsave skaitė labai “gudriais,”

Tas tiesa. Jei visi dien-jbet nepajėgė suprasti, kur jie 
raščio skaitytojai" primestu ' raudąsi: ant scenos, ar publi- 
nors po. 25 centus, tai tik<koje;“f '’oda"u sveUhižje. 

r . ’ ,v. rmegiino lošti sykiu su lošėjais,
mo ktįzio sąlygose, kuometl kesčių už kreditus ir užsie-;ral Sal®tume džiaugtis nau- į primesdami lošėjams po žodį 

notuvi lr!nin 'Miaskolas. ' snstabdv-i Ja> grazla lr naudinga niasi-; ar kitą. Jie taip puikiai “su- 
na. Kurie iš draugų duo-; prato” veikalą, kad kuomet 
da po doleri ir daugiau, tie ■ buvo ant scenos verkiama, tai 

j do. kiek tie jaunuoliai nekul
tūringi, laukiniai.

Yra kalbama, kad būtų ge
rai ta veikalą sulošti ir kito
se artimose kolonijose. Tas 
užmanymas, manau, vertas vy
kinti. nes mokinusis per kele
tą mėnesiu, kartą sulošti ir pa
dėti į' šalį, tai yra didelis eik
vojimas energijos. Freehold- 
iečiams būtų visai nesunku nu
važiuoti ir sulošti “Bedarbius” 
Newarke, Trentone ir Brook- 
lynas būtų nesunku pasiekti. 
(Brooklyne “Bedarbei” jau

$5, kolei kaina dar yra $5.1 Kliubo Korespondentas/

| tingai skaudžiu ir kliudanti lo koncernas SAV ir t. t 
. prekių atsąrgos išsiurbi- visiems žinomas.
mui. '/V ' Suprantama, kad paskui

' . Tai išaiškinama, paga-1 tuos reiškinius, išjudinusius 
, lios,—-įr /tai' svarbiausią, —! kredito sistemos • pamatus, 

• tuom>. kad; pramonės- krįzis I turėjo pasekti, ir ištiesų 
įsigalėjo bendro : /kapitąįiz-! pasekė, sustabdymas mo-

mui. Suprantama, kad paskui
S* / _ .

kapitalizmaš jąu neturi irlnio ^paskolas/ sustabdy- 
negali tuyėfi nė svarbiau-; mas mokesčių už tarpsąjun- 

■' sioše valstybėse, ne koloni-! ginęs skolas, sustabdymas 
jose ir priklausomose šaly-į kapitalo eksporto, naujas 
se tos jėgos ir tvirtumo, ko-! užsienio prekybos susiauri- 
kiųs, jis turėjo iki karo ir
Spalių revoliucijos, kuomet i porto susiaurinimas, sustip- 
kapitalistinių šalių pramo-! rinimas kovos už užsienio 
nė paveldėjo nuo imperialis
tinio karo chronišką įmonių 
nedakrovimą ir milijonines draugai, dempingas." Aš 
bedarbių, armijas, nuo ku-į kalbu ne apie tariamą Šo
rių ji nepajėgia daugiau pa- vietų dempingą, apie, kurį 
siliuosuot. dar visai nesenai iki užkimi-

Tokios aplinkybės, nusta-i mo rėl^ kai kurie kilniųjų 
čiusios giliai užsitęsusį da- Europos ir Amerikos parįa- 
bartinio pramonės krizio mentų kilnūs deputatai. Ą.Š 
charakterį. kalbu apie tikrąjį, dempin-

nimas, naujas prekių eks

padengia vietą nedirbančių juoko. as paro-
“Laisves” skaitytojų. Dir-1 

įbantieji draugai privalo 
iyąusti, kad be jų pagelbos 
“Laisvė” preso negalės įsi
gyti.

Draugas Tarnas Mitkus
iš Newark, N. J.
“Gerbiamieji:
stom širdingą ačiū už “Lai
svę”, kurią gaunu kas die
ną.

Taipgi prisiunčįu už ją t # x . k-01 vuRiy ii c i
atnaujinnųą prenumeratos vaidinta_ Red.)

i’„:___ ............ .. I .... .

Karaliaus Alberto Galas

charakterį.

rinkas, prekybos karas tarp 
šalių ir—dempingas. Taip,’

Be abejo, draugai skaitytojai jau ma
te, kad mūsų laikraščio bendrovės direk
cija nutaič, pradedant su kovo mėn. 1 d. 
pakelti “Laisvės” prenumeratos kainą.

rašo:
Tariu Tam-“Laisvės” Prenumeratos 

Pakėlimas

“Dievas danguj, o karalius ant žemės,” 
skelbia monarchiškų kraštų kunigija.- 
“Karalius valdo su dievo valia/’ “kiek
viena valdžia nuo dievo,” ir t. t., ir t. t. 
Bet štai vienas tokių dievo leitenantų— 
karalius Albertas Belgijoj — užsimušė 
krisdamas nuo kalno, į kurį jis lipo (taip 
oficialiai paskelbta, bet tikrumoj galėjo 
būti visai kas kita)/
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RYTINIU VALSTIJŲ KOMPARTIJOS 
UETFRAKC1JŲ SUVAŽIAVIMAS

Tokiu gyvenimo momen- reikalais ir kodėl arti sto
tu, kuomet kiekvienoj vai- vinti partijos ir geri simpa- 
stijoj eina streikų bangos' tikai daug daugiau nuvei- 
ir kitokios darbininkų ko-: kia būdami partijoj, 
vos už gyvenimą, šis lietu- kiek buvo, prisirašė 
vių komunistų suvažiavi-; partijos. Tas turėtų 
m a s buvo pertrumpas. daroma dabar. O jei

kaipo darbininkų įrankiui 
prieš samdytojus. Jie visais 
būdais stengiasi išvengti strei- 

O jeigu vistiek dažnai re- 
unijos veda strei- 
ačiu eilinių narių 

į kovą. Išvedę 
į streiką, tų. uni-

kos; kad žodžiais ir darbais 
mes stengiamės įeiti į darbo 
unijas, užimti jose vietas ir 
vadovauti jas, kad mūsų (ko
munistų) uždavinys darbo 
unijose yra sąlygų pagerini
mas kapitalistinės tvarkos ri
bose, kad reikalinga, sulig Le
nino mokslo, steigti tvirtos ko
munistinės 
kad būtų 
munistinė, 
tų tvirtos 
kos prieš 
biurokratus.

Drg. Leninas aiškino, ko
kios didelės naudos duoda 
darbo unijos ekonominei ko
vai ir politinei agitacijai:

Darbo unijos ne tik gali 
atnešti didelės naudos ekono
minei kovai plėšt ir kelt, bet 
ir likt labai įsvaybįų pageįbi-4 

j * agitacijoj ir

kuopelės unijose, 
unijose dvasia ko- 
kad unijose išaug- 
komunistinės spe- 

valdančius unijos

Visi, 
prie 
būti 

vals-
Taip trumpu laiku nebuvo tijų ir kolonijų draugai ne
galimybių palukštenti mū-' veiks, tuomet juos reikia 
su smulkius trūkumus ir; kritikuoti be pasigailėjimo. X I
paklaidėles. Tiesa, d a u g O dabar buvo didelė spraga 
draugų į tuos mažus trūku-; palikta, per kurią buvo ga-

• Įima prieiti ir užduoti pipi
ru Centro Biuro sekreto- 
riui. ■

Diskusijose* ne. Visi drau- 'ninktv 'politinėj • L
gąi galėjo gauti balsą. I revoliucinėj organizacijoj, kad
Trumpa laiko; laikas taupi-! pasiekus to tikslo, kad įvedus 
namas nors peržvelgiami' P^sidėjusį judėjimą į pagei- 

... ... .. .. Idaujama bolševikų partijos
musų \eikime dideli reika-1 vagą ” Dabar unijų judėjimas 
lai. Tokiu būdu, mano su- ,yra vienas didžiausių ir svar- 
pratimu, tik tas suvažiavi- biausių klausimų ' darbininkų 
mas bus geras, kada mes klasei 
dalyviai to suvažiavimo vi-

mus ir klaidas nekreipė do
mės. Aš visuomet tą mintį 
turiu ir kitus draugus noriu 
pertikrinti, kad maži paga
dina didelius, jeigu greitai 
nebūna pataisomi. Mano 
supratimu, tokis suvažiavi
mas turėtų paimti laiko 2-3 
dienas.

Pats suvažiavimas buvo 
skaitlingas, su atstovais iš 
keliolikos didesnių ir maže
snių kolonijų. Iš raportų j sus trūkumus raštu parody - 
pasirodo, visose valstijose įsime Centro Biurui ir pa
ir kolonijose yrav to, kasįtys ant vietos stengsimės 
augščiau pasakyta, mažų pataisyti. Negalėdami vie- 
trūkumų ir klaidelių. Išini padėties pataisyti, šauki- 
Centro Biuro sekretoriausį mės Centro Biuro pagelbos. 
draugo Bimbos raporto gir-i Na, jeigu Centro Biuras 
dėjosi nusiskundimų per- mūsų neklausys, turėsime 
daug, o mažai įrodymų, geriausią ’progą didesnį už 
kiek daug buvo dedama pa- save mušti (kritikuoti). Ka- 
stangų sucentralizuoti lie- da mes Centro Biuro rei- 
tuvių komunistų veikimą.1 kalavimų neišpildysime, jis 
Draugas sakė, daug laiškų ■ mus gali plakti kritika, 
parašė, pasikalbėjo su at-1 Ant rytojaus buvo “Lais- 
skirais draugais kolonijose vės” dalininkų suvažiavi- 
ir valstijose. Tas darbas įmas. Buvo skaitlingas. Su- 
nebuvo nei penkiasdešimts t važiavimo tvarka ėjo gerai, 
nuošimčių gerumo. Nebuvo 
daroma taip, kaip reikėtų.

Gerai atsimenu tą bandy
mą, kurį darėme kolonijoj 
Marquette Park, Chicagoj. 
Susišaukėme šimpa tikus, 
pats draugas Bimba kalbėjo 
tą vakarą, vientik partijos

Administracija ir Redakci
ja raprotus išdavė; gerai 
sutvarkyti; nenuobodūs bu
vo klausyti.

Diskusijose daug dalinin
kų ir vajiriinkų ėmė daly- 
vumą.

Geo. Kuraitis.

Kokie Yra Santikiai Tarpe Darbo Unijų 
Ir Komunistų Partijos?

Visų ręformistrnių unijų va-|listai ir kiti oportunistai,—
žodžiais už neitralumą su po
litika darbo unijose, o dar
bais nei žingsnio nežengia be 
politikos!

Kaip sake drg. Leninas dar
bo unijų klausime (“Profesi
nės Sąjungos,“’ VIII leidinys, 
33 pusi.), bolševikai prirodi
nėjo, kad dabartiniu laiku 
skyrimas politikos nuo darbo 
unijos negali būti aštriai pa
darytos, ir iš čia dare išvadą 
kad turi būt tvirta vienybė 
tarp Bolševikų Partijos ir pro
fesinių sąjungų, kurioms ji 
turi vadovauti.

Pagaliaus, eserai reikalavo i 
griežto sąjungų nepartyvumo 
išvengimui skilimo proletaria
te, tačiaus buvo atmestas bet 
kokis profesinių sąjungų užda
vinių ir veikimo apribavimas 
kokia nors siaura sfera, for
muluojant tą uždavinį kaip 
kovą su kapitalu visam jos 
platume, vadinasi, kaip eko
nominę, taip politinę kovą,

Taip apipiešia faktus pat-
pagerini- sai “Znamia Truda.“ Ir tik ak

las ar visai negalįs protaut 
žmogus gali neigt, kad tų tri
jų nusistatymų kaip tik tas,, 
kuris kalba apie tvirtą vieny
bę tarpe Bolševikų Partijos ir 
profesinių sąjungų, yra pa
tvirtintas Štutgarto rezoliuci
jos, rekomenduojančios tvirtą 
ryšį tarp partijos ir profesinių 
sąjungų.

Mes komunistai laikomės 
Lenino linijos visuomet,- ir be
galime veidmainiauti; ■' med ir 
sakome, kad darbo unijos (ne
gali būt neitralės nuo pojiti-

dai, socialistai ir kiti biuro
kratai žodžiu sako, kad ne
reikia nešti į darbo unijas po
litinę dvasią; turi būti tik gry
na unij ištinę dvasia darbo 
unijose; net Socialistų Parti
jos konvencijų priimtose rezo
liucijose pasakoma, kad uni
ja turi būti atskirta nuo poli
tikos.

Aš manau, kad skaityto
jams bus svarbu žinoti, ar iš- 
tikrųjų reformistinių unijų va
dai ir nedalyvauja savo dar
bais ir obalsiais politikoje.

Reformistiniai unijų vadai, 
ponai socialistai ir kiti biuro
kratai, eina į darbo unijų at- 

' sakomingas vietas ir pilniau
sioj aiškumoj išeina ne tik su 
obalsiais ir darbais už politi
nes partijas, bet ir finansuoja 
jas, varo smarkiausią agitaci
ją, rinkimų kampanijose agi
tuodami darbininkus, kad bal
suotų už jų partijos statomus 
kandidatus į šalies preziden
tus, miesto valdininkus ir kt.

Dabar, eiliniai unijų nariai 
išeina j streiką už
mą savo darbo ir gyvenimo 
sąlygų. Tuč-tuojaus unijų re
formistiniai vadai vieni \patys 
net nesistengia išrišti streikuo
jančių unijistų klausimą, bet 
šaukiasi valdžios pagelbos. 
Valdžia prisiunčia ginkluotą 
policiją, mušeikas, ir ginklais 
riša unijistų streiko klausimą; 
būna užkinkytos visos val
džios spėkos: policija, mušei
kos ir teismai prieš streikuo
jančius unijos narius.

t Ar reikia didesnės veidmai- 
* nystės, kaip kad daro socia-

i. Su juo pravartu a, pa
matiniai susipažinti kiekvie
nam lietuviui darbininkui, o 
pirmoj vietoj kiekvienam ko
munistui, kiekvienam kovoto
jui. Todėl čionai nors trum
poj formoj pakalbėsim apie 
darbo unijas ir jų rolę prole
tariato kovose prieš buržua
ziją.

Jos yra pirmas bandymas 
panaikinti savo tarpe lenkty
nes. Jos reiškia pripažinimą 
to fakto, kad buržuazijos 
viešpatavimas remiasi išimti
nai darbininkų tarpusavinė
mis lenktynėmis, tai yra stoka 
vienybės tarpe jų.

Industrinės unijos yra taip

. pavojingos, šiai soęialei tvar-
• kai todėl, kad jos kerta į taip 
1 svarbų dabartinės socialūs

tvarkos nervą. Kada lenkty
nės tarpe darbininkų bus pa
naikinta, kada jie visi supras

• nesiduot buržuazijai ir refor- 
mistiniams unijų vadams iš
naudoti, tada buržuazijai ir 
reformistinių unijų 
bus galas.

Amerikoje turime 
niai dvejopas darbo 
reformistines ir revoliucinės. 
Amerikos Darbo Federacija ir 
ir geležinkeliečių Brolijos at
stovauja reformistinį -darbo 
unijų judėjimą. Darbo Unijų 
Vienybės Lyga yra centras re
voliucinių unijų ir revoliucinių 
mažumų judėjimo senose re- 
formistinėse unijose.

Skirtumas tarpe reform isti- 
nių' ir revoliucinių unijų ‘ yra 
labai didelis pamatiniai, kaip 
organizacijos formoje, taip ir 
tiksluose.

A matin ė 
jos fornja

Ivenus savo 
na darbininkus į 
skirsto jų spėkas, 
imsime už pavyzdį reformisti
nių unijų organizuotus darbi
ninkus metalo dirbtuvėj, tai 
rasime ne vieną, bet kokias 
penkias ar šešias unijas, kiek
viena kurių turi savo atskirus 
lokalus, atskiras armijas vir
šininkų.

Revoliucinių darbo unijų, 
kurios yra vadovybėj Komu
nistų Partijos, organizacinė 
forma yra industrinė, tai yra, 
visi tos pramonės darbininkai 
priklauso vienai unijai ir tos 
dirbtuvės darbininkai priklau
so vienam lokalu i.

Reformistiniai unijų vadai 
pamatiniai priešingi streikams

vadams

pamati- 
unijas:

unijų organizaci- 
yra nusenus, atgy- 
dienas. Ji padali- 

grupes, iš- 
Jeigu pa-

Nuo Metropolitan Opera House 
Diamond Horse-Shoe '

J:

šį šeštadienį, 1 :35 vai. po piet, Eastern 
Standard Laiku, per NBC'Raudonų ir 
Mėlyną radio tinklus, LUCKY STRIKE 
transliuos New Yorko Metropolitan 
Opera Company pilnoje operoje, 

“TANNHAUSER”.

Visuomet Puikiausias Tabakas

Oontatt, 1034, Tb« Anuricu Tobaceo C»bvm*«

KONCERTAS IR ŠOKIAI
kų.
formistinės 
kus, tai tik 
išsiveržimui 
darbininkus
jų reakciniai vadai deda pa
stangas streiką arba tuojaus pe kriaučių 
sulaužyti arba kuo greičiau
siai užbaigti, parduodant dar
bininkų interesus samdyto
jams. Streikas yra darbinin
kų karas prieš kapitalistus. 
Tame' kare darbininkai revo- 
liucionizuojasi. Reakciniai se
nųjų unijų vadai to bijosi.

Amerikos klasių kovos isto
rija pilna reformistinių unijų 
vadų sudaužytų

RENGIA LIETUVIŲ MUZIKANTŲ 
UNIJA

ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ
24 d. Vasario (Feb.), 1934 

LIET. AM. PILIEČIŲ KLIUBO 
SVETAINĖJE

Union Avė. kampas Stagg St. 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7 vai vakare. 
Įžanga 35 rentai

| Gerbiama Lietuvių Visuomene!
1 Rengėjai—muzikantai duos labai 

kurios išpildyme 
j dalyvaus apie 100 ypatų, su {vairiais 
i muzikališkais instrumentais ir gra
žiausiomis dainomis.
Tai bus kontestas su dainomis ir 

• šokiais
Ant kontesto ir kartu ant šokių įžan

ga tik 35 centai.
orkestros, viena grieš lietuviškus 
kavalkus šokiams, o antra 

amerikoniškus
Širdingai kviečiame visus be skir

tumo atsilankyti.

80

ir L. Prūseika, kad prieš rė- 
voliilcinius darbininkus, ku
rie kovoja prieš reakcionierius 
Amalgameitų Unijos vadus.• 
pasisekė kriaučiuose jam jo 
ardymo politiką pravesti. Tai 
vieną talkininką Hillmanas Į 
gavo. Jankauskas, mat, jau i 
negali drumsti ir skleisti tar- j 

hillmaninės pro
pagandos; tad pribuvo L. Prū
seika, susivienijęs su hillma- ' 
ninio plauko elementais. Iri 
visi Hillmand šalininkai įvairią programą, 
šaukia, kad nereikia kriau 
čiuose politikos, bet jie visi su-1 
sivienijo ir bando lįsti Į lokalo 
valdybą ir užimti visą lietu
viška lokala. v V

Mes visi jau gerai žinome, 
streikų. O | kad socialistai ir sklokininkai 

šiandien Amerikos Darbo Fe- visij yra vienos minties; jie vi- 
Amalgameitų si priešingi streikams; jie ei

na ranka rankon su reakci
niais unijų vadais. Jie pa
smerkia tuos darbininkus, ku
rie veda kovą prieš savo iš
naudotojus, Komunistų Par-

deracijos ir
Rūbsiuvių vadai atvirai susi
vienijo su valdžia ir samdyto
jais laužymui streikų, kuriems 
vadovauja revoliucinės unijos.

Galima paimti pavyzdžiui
kad ir Amalgameitų Unijos i tijos vadovybėj ir industrinės 

.““Įvadų darbus prieš' revoliuci
nius unijos narius ir prieš in
dustrinę uniją, kaipo tokią. 
Jie, susivieniję su valdžia ir 
fabrikantais, laužo kairiųjų 
darbininkų streikus ir samdo 
gengsterius prieš industrines 
unijas, idant jas sunaikinus.

Tai socialistinių reakcionie
rių darbai. Jie daugelyje 
vietų atsižymėjo su policija ir 
gengsteriais prieš tuos darbi
ninkus, kurie bando kovoti 
prieš vadų sauvalių ir prieš 
bosus už pagerinimą savo gy
venimo sąlygų.

Tokios unijos vadai pasilai
ko vien tik su gengsterių ir 
kitokių darbininkų klasės 
priešų pagelba.

Dabar gardžiai pasidžiaugė

unijos vadovybėj.
Stokime i industrines dar

bininkų unijas, stiprinkime jų 
eiles, remkime jų vadovauja
mas kovas ir organizuokime 
kuo ' stipriausias opozicijas 
oportunistinėse unijose!

Mokinys Gužutis.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
15G W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telephonas MEdallion 3-1328

Dvi

Rengėjai.

'( I" KT * . H Svarbi DramaJie Nemirs »
( SCOTTSBORO BYLOS
Kiekvienas darbininkas turi matyti 

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

! ĮŽANGA PRIEINAMA VISIEMS

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jos riešą, išsinarinti ranką ar gauti 
dieglį j pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtas.

Per suvirš 60 metų Anchor Pain- 
Expellcris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

puikaus

TUHKISKO TABAKO

lr tiktai Viduriniai Lapai

. . . viena priežastis, 
kodėl Luckies turi 
geresnį, švelnesnį skonį

Turkijoj taipgi, liktai puikiausias 

tabakas yra išrenkamas del Lucky 

Strike — lengviausi, delikatniausi, 
kvapsniausi lapai. Lucky Strike 
yra pasaulio didžiausias puikaus 

turkiško tabako naudotojas. Tada 

tie gležni, delikatni turkiški lapai 
yra tinkamai sumaišyti su rinktiniu 

tabaku iš mūsų pačių pietų krašto

prikimštu cigaretu—taip apvaliu, 
taip kietu—laisvu nuo liuosų galų.

•>

Štai kodėl Luckies turi geresnį, 

švelnesnį skonį. “It’s toasted” — 

del gerklės apsaugos—del puikes

nio skonio.

NE vidutiniai lapai—jie yra tiedasivyrff—jie 

yra "Šiurkštūs!

Derliaus Grietinė
‘Lengviausias, 

švelniausias tabakas”

NE apat iniai lapai—jie yra iemesuės kokybei 

—itanibūs ir visuomet smėlėti!
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Ar Yra Tikras Dievas?
I

Nuo priešistorinių laikų ir lygiai nū
dien geriausias žmonijos laikas ir ener
gija yra sueikvojama del įvairių dievų 
garbinimų. Visi šitie dievai buvo su
tverti tamsaus žmogaus proto, kuris jieš- 
kojo atsakymų į jam nesuprantamus 
gamtoj apsireiškimus.

Vargšas laukinis žmogus supratimą 
turėjo labai mažą, o kas valandą susidū
rė su daugeliu gamtos apsireiškimų, ku
rių jis nepajėgė suprasti, nežinodamas 
nieko apie gamtą nei apie priežastis, nuo 
ko tas viskas paeina.

Tamsi naktis, dideli vėjai, žaibai, 
griausmai, vandens užsėmimai, įvairios 
ligos, sapnai, jo artimųjų mirtis ir daug 
kitų gamtinių reiškinių įvarydavo lauki
nį žmogų į neapsakomą baimę. Tad nė
ra dyvų, kad žmogus jieškojo būdų, kaip 
apsisaugoti. Jis įsitikėjo, kad kokia tai 
nematoma galinga pikta spėka keršija 
jam ir teikia įvairias nelaimes. Bet tuo 
pačiu sykiu buvo to žmogaus gyvenime 
valandų, kurios jam buvo pageidauja
mos, kaip va: graži saulėta diena, graži 
mėnulio apšviesta naktis, geras laimikis 
medžioklėj, gera sveikata ir t. t.

Visa tai davė “supratimą” laukiniam 
žmogui, kad randasi ne tik nematoma 
pikta spėka (dvąsia), kuri jam blogo 
daro, bet sykiu yra ir kita nematoma 
spėka, kuri yra jo geradariu, jo draugu 
ir teikia jam tas laimes.

Tuo laiku žmogaus žinojimas buvo 
toks mažas, kad jis visur, ant žemės ir 
ore matė savo draugus bei priešus. Pas 
tamsų žmogų nieko nebuvo naturalio. 
Viskas ir viskas, kas tik atsitikdavo ir 
ko jis nesuprato, jam turėjo viršgamtinę 
priežastį. Tuo laiku pasaulis buvo pilnas 
dyvų ir stebuklų. Kiekvienas žmogaus 
gyvenime įvykis buvo skaitoma arba do
vana jo draugo—dievo arba kerštas jo 
priešo—velnio. -Tokia maž daug religija 
buvo necivilizuoto žmogaus: ir tai buvo 
ne vienoj vietoj, bet po platų pasaulį.

Dar ir šiandien laukinės gentys saulę, 
mėnulį, vėją, dausas, jūrą ir kt. skaito 
asmenį turinčiais daiktais ir tą viską 
garbina. Vieton statyti klausimą, ką 
žmogus garbino, todėl, daug logiškiau 
būtų pastatyti klausimą: ko žmogus ne
garbino? Nes ištiesų žmogus bemaž vis
ką yra garbinęs ir dar šiandien tebegar
bina, kaip va, šitame 20-tame šimtme
tyje Thlinkit indijonai varną laiko ga
lingiausiu dievu ir ją garbina; gyvento
jai šiaurinės dalies Borneo salos vanagą 
skaito savo geriausiu dievu; Afrikos gen- 
tė Bijagis ožką laiko didelėj pagarboj, 
nes tiki, kad ožka turi dievišką galybę. 
Gentė Nosarii, vakarinėj Afrikoj, šunį

skaito dievu ir jį garbina. Taipgi daug 
genčių vakarinėj Afrikoj leopardą laiko 
dievu. Tarpe tūlų Sibiro genčių meška 
yra skaitoma turinčia dievišką galią. 
Siam pusiausalyj baltas slonius yra skai
tomas šventu, nes žmonės tiki, kad jame 
randasi pranašo Buddos siela. Indijoj 
buddizmo pasekėjai tiki, kad karvėj ran
dasi Buddos siela, užtai jie gyvenime 
laiko didžiausiu tikslu įsigyti karvę. Tą 
karvę stengiasi kuo geriausiai užlaikyti;

I kiek maisto turi, tai karvę maitina, o 
j patys badauja. Kur eina, tai ir karvę 
; vedasi, nes tiki, kad karvė juos apsaugo

ja nuo nelaimių ir pikto. O kada toks 
indusas, karvės savininkas miršta, tai 

' abiem rankom laiko savo karvei įsikibęs 
į uodegą. Su pagelba karvės uodegos in
dusas tikisi laimėti laimingą pomirtinį 
gyvenimą. Toks panašumas, ką katali
kas tikisi atsiekti su žvake. Net slankio
janti driežai ir gyvatės buvo populiariš- 
ki daugelio genčių dievai ir buvo plačiai 
garbinami. Mūsų dienų krikščioniškos- 
katalikiškos religijos pats pamatas yra 
gyvatė. Jeigu gyvatė būtų neprigavus 
Jievos, tai dievas būtų neturėjęs delko 
'supykti: būtų neprakeikęs žmoniją, tada 
Kristus būtų neturėjęs ką savo krauju 
atpirkti ir, žinoma,—nebūtų buvę krikš
čioniškos religijos.

Gyvulius skaito dievais ir garbina ne 
tik laukinės gentės, bet ir taip vadina
mos civilizuotos. Taip va, senovės ai- 
giptėnai, kurių civilizacija dar ir šian
dien stebina pasaulį, o garbino dievą bu
lių vardu Apis. Aigiptčnų kunigai saky
davo, kad visus šventus ir dieviškus įsa
kymus aplaiko nuo dievo buliaus Apis.

Kaip laipsniškai žmogus žengė progre
so linkui, taip sykiu jis gerino savo dievų 
išvaizdą. Augščiausias žmogaus persi- 
statymas yra žmogiškas dievas, ir todėl 
evoliucijos keliu žmogus išvystė dievą į 
žmogų bei žmogaus figūrą. Tų pačių 
aigiptėnų dievas Osiris buvo skaitomas 
viešpats ant viešpačių, galingiausias val
dytojas viso ko,—dievas šviesos, sveika
tos ir žemdirbystės. Kaip kada jis buvo 
perstatomas kaipo saulė, tai vėl 
Niliaus upė; tai vėl kaipo žmogus, 
j antis ant savo galvos karūną, 
pati buvo Isis, motina jo sūnaus
Horus. Šitie trys sudarė aigiptė
nų traicę ir buvo garbinami per dauge
lį metų. Indusų. dievas Brahma, vadina
mas augščiausias sutvėrėjas, yra ir da
bar perstatomas su keturiomis galvomis 
ir tiek pat rankų. Savo keturiomis ran
komis jis laiko šventą’Vedą (indusų bib
liją). (Daugiau bus)

jums kas draustų arba bandy
tų atkalbinėti nuo išklausymo 
šios lekcijos, tai žinokite, kad 
jis yra priešas jūsų didesniam, 
bei platesniam žinojimui apie 
Sovietų Sąjungą 
apie tai, kaip 
džia rūpinasi 
sveikatą.

J.

ir abelnai 
darbininkų, val- 
apie darbininkų

M. Karsonas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

LOWELL, MASS.
Čeverykų išdirbystės unija rengia 

prakalbas 24-tą dieną vasario, 2 vai. 
po pietų, 84 Middlesex St.

United Shoes and Leather Union 
po įtekme kairesniu sparnu darbinin
kei nutarė surengti šias prakalbas, ir 
garsus darbininkų vadas drg. Fred 
Biedenkapp kalbės apie industriją 
šiandieną. Visi atsilankykite skait
lingai. Vakare toj pat vietoj kalbės 
kaip 8-tą vai. vakare geršus dakta
ras, nesenai sugrįžęs iš Sovietų Są
jungos, tad visi dalyvaukite ir iš
girskite abiejas, svarbias ir labai 
naudingas prakalbas.

Komisija.
: (46-47)

CLEVELAND, OHIO 
Reikalinga Nakvynių

Pradžioj balandžio (April) čia įvyk
sta Komunistų Partijos Nacionale 
Konvencija ir labai reikalinga nak
vynių apie 400 delegatų. j

Prašome draugų, kurie galite per
nakvinti delegatus, tuojau praneškite 
Kompartijos vietinei organizacijai, 
1514 Prospect Ave. Cleveland, Ohio.

Praneškite savo vardų, antrašą, 
pažymėkite ką galite pernakvinti: 
vyrus ar moteris, po vieną ar dau
giau, vedusių porą ir taip toliau.

Neturi būt diskriminacijos tautos 
ar rasės.

Nakvynių prašoma veltui, nes dar
bininkai, suvažiavę iš toliaus ir taip 
turi daug išlaidų. Todėl klasiniai 
sąmoningi darbininkai turi priglaus
ti kovotojus už savo klases reikalus.

Kompartija.
(46-47)

PATERSON, N. J, I
Svarbias prakalbas rengia Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 123-čia 
kuopa; įvyks nedėlioję, 25 d. vasario 
(February), 1934; svetaine 62 Lafa
yette St., Paterson, N. J.

Prasidės nuo 2-ros valandos po 
pietų. Kalbėtojai: J. Siurba, LDS or
gano “Tiesos” redaktorius ir John 
Orman Jaunuolių Skyriaus redakto
rius “Laisvėj” ir “Tiesoj”. '

Įžanga veltui.
Visus Kviečia Rengėjai.

(45-46)

1

LOWELL, MASS

nesio- 
Osirio 
vardu

SO. BOSTON, MASS.
25-tą dieną vasario bus sulošta 

dvi komedijos, tai bus tikrai “Juokų 
vakaras,” prasidės 8 vai. vakare, 376 
Broadway. Įžanga tik 25 centai, tad 
visi atsilankykite ir praleiskite sma
gų vakarėlį.

Rengėjai* 
(45-46)

HARTFORD, CONN.
S. ir D. draugystė rengia svar- 

prakalbas 25-tą dieną va- 
, Laisves Choro svetainėje, 57

L. , 
bias 
sario, 
Park St. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Įžanga tik 10 centų.

Kalbės D. M. šolomskas, pašalpinių 
draugijų klausimu ir abelnai apie 
darbininkų judėjimą. Draugas šo- 
lomskas yra vienas iš geriausių kal
bėtojų, 
dalyvauti 
draugijas 
dėjimą.

PIRMIAU BŪDAVO vyras susiraukęs ei
na į lovą su karšto vandens guminiu mai
šeliu, kada tik jam suskaudėdavo nugarą• 
arba sustingdavo sprandas.... ir jis vers
davo savo kantrią draugę moterį beveik 
kas pusvalandis puldinėti permainyt mai- 
šelyj vandenį.

Dabar jis tik brakšt ir užsideda elek
trinę kaitinančią paduškaitę ir džiaugiasi 
jos kepinančia, giliai pereinančia šiluma 
per valandų valandas, smagiai sau sėdė
damas minkštame krėsle.

Kaitinančioji paduškaitė yra viena iš 
visos eiles elektrinių priemonių, kurios yra 
skiriamos suteikt palengvinimą vargina
miems nabagams žmonėms. Sustirę rau-

menys ir gelia kaulus? Sausas karštis 
intra-raudonoš lempos pers i geria iki kau
lų smegenų ir duoda visam gerą jausmą. 
Saulės spindulių maudynės? Pasinaudoki
te ultra-violetinių spindulių stiprylu. Pa- 
akstinimui, kuris sužadina jūsų kraują 
smarkiai risčioti, nieko geresnio nėra, kaip 
virpintojas.

Šių žieminės energijos gaivintojų kai
na yra prieinama, naudojimas ekonomiš
kas. O jūs rasite juos krautuvėse, par
davinėjančiose elektrinius prietaisus.

(P. S. Žinoma, jeigu jaučiatės ligotas, 
atsiklauskite daktaro, kaip tinkamai var
toti šias pagelbos priemones.)

AH! TAI KAD

G ERAI!

saulei 
duodančių 
pavaduot 

su sauline 
penktadalį

SAU LINK 
pritrūkstant 
spindulių, 
saulinėmis i 
.lempa. 5 
cento.

LEMPA—Žiema 
sveikai;! 

juos galima 
maudynėmis 
minutės už

atliuosuot
ei galvos ir bendro masažo 

minučių už šeštadalį

VIRPINTOJAS-Vibratorius — pa
deda atliuosuot įsitempimus - pui
kus del gaivos ir bendro 
bile kur. 
cento.

INFRA-RAUDONOS KAITROS 
LEMPA —suteikia giliai pcrsig<. 
riančią kaitrą, kuomet jums to 
kaip tik ir reikia. 40 minulių 
u?, 1 centą.

PASIžlŪRKKlTE įdomių, matymui išstatytų elektrinių prie
taisų ir jų naudojimo parodymų mūsų parodos kambariuose. 
Mes čia nieko nepardavinėjame! Jūs galite šių produktų nusi
pirkti ’pas Elektrinių Priemonių Verteiyius ir DepartmentinC.se 
Sankrovose/

THE NEW YORK EDISON COMPANY BROOKLYN EDISON COMPANY. INC.
THE UNITED ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY

NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY

BROOKLYN LABOR LYCEUM a
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

f

A

■ imu ra rwswhrf——*

GRAND ST. at GRAHAM AVE. BROOKLYN j j
DIVIDENDS j

BANK BY MAi L Write far booklet |

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborms .(Undertaker)

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio anistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir )ylies-Slapinimo«( 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
bpecialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe
X-RAY

6

į LAUKTUVIŲ direktorius
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
į ant visokių kapinių; parsamdo au- 
I to liūs ir karietas veselijoms, 
Į krikštynoms ir pasivažinėjimams.

tad visi darbininkai privalo 
ir išgirsti apie pašalpinės 
ir abelną darbininkų ju-

Koinitetas.
(4,5-46)

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

JUOZAS LEVANDA
(Levandauskas)
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Broadway ir 6ti» Avenue
Pasitarimai ir $o£OO 
egzaminavimai!

augščiau

LINE
Del Informacijų Kreipkitės i Vietini Agentą arba:

HAMBURG - AMERICAN
NORTH GERMAN LLOYD

BROADWAY, NEW YORK ——.

Taipgi nuolatiniai išplaukimai ge
rai žinomais kabinimais laivais.
Patogus geležinkeliais susisieki
mas iš Bremeno ar Hamburgo.

Arba kaliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš OWfk £() 
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

ir

renka, o daktaras Paulov ro
do Iliustruotus paveikslus ir 
žodžiu perduoda savo patyri
mus Sovietų šalyje.

Buvau susitikęs draugą N.
K a p 1 aną—b osto n iš k į,—j is sa
ko, kad drg. Paulovo lekcija
ir tie rodomieji paveikslai yra veikimą,

Kiekvieno I galėsite ir pasilinksminti.

j No. 338 Central St., jaunuo-, 
lliai rengia puikiausi vakarą,! 
, kokio dar neturėjo šiame se-!

-1 zone. Bus perstatymas, kon- j 
' certinė programa ir šokiai. I 

i Įžangos tikietas tik 15c., o Į 
kaip 16 metų am-, 

žiaus, 5c. Tikietus jaunuoliai 
’parduoda iš kalno ir jau daug!, . .,d . * be galo įdomus.e' yra parduotų. Geriausio pasi-1 , .... 1 .. , ,

susiorganizavo ir sekimo' įdaibminko, jis sako, tuietų
j būt pareiga matyti ir išklau- 
Isyti, kaip darbininkų tėvynėje 
lyra aprūpinama darbininkų 
i sveikata. Jo patyrimai yra 
(turtingi ir daug naujo žinojimo 
suteikianti klausytojams. Ypa
tingai, kuomet ir 
! matąi savo akimis, tai tas vis
kas lengviau suprasti.

Įsitėmykite, kad tai bus 
Iliustruoti paveikslai, ne kru-j 
tami; bus progos gerai įsižiū
rėti ir aiškinant daktarui juos 
suprasti, nors anglų kalboj. 
Įžangos nebus jokios. Lowe- 
llio Darbininkų Centro Kliu
bas turi už tikslą skleisti viso
kią apšvietą tarpe darbinin
kų 
visiems darbininkams yra 
brangus. ’ Todėl pasinaudoki
te visi ta proga.

Atsilankykite skaitlingai, 
kviesdatni ir kitus, neš tokios 
prozgos retai pasitaiko. Jeigu

Jaunuolių Kliubas Šią Subatą | 
Pasirodys Su Puikiausiu

V akaru
Kažin kaip plati lietuviška, jauniems 

visuomenė jau spėjo sužinoti I žiaus, 5c 
apie tai, kad Lovvellio Jaunuo-i 
lių Kliubas jau apie porą mė
nesių, kaip 
gyvuoja gerai. Laiko susirin
kimus kas penktadienio vaka-i 
rą L.D.C. Kliubo svetainėlėj, 
338 Central St. ir kitokius la-fLowellio Darbininkų Centras 
vinimusis turi, kaip tai, mu-' “ * _
zikos, dainų ir įvairių žaislų,! 
kas liečia dailės sritį. Apart! 
to, Jaunuolių Kliubas turi už

WORCESTER, MASS.
Prieš fašistinis komitetas rengia 

“Jig-Saw-Puzzle” partė 24-tą dieną 
vasario, 29 Endicott St. 7:30 vai. va
kare. Įžanga tik 25 centai.

Visi seni .ir jauni yra kviečiami 
dalyvauti ir paremt priešfašistinį 

, nors su maža auka, kartu

Komisija.
(45-46)

Kaspijos Jūras*
READING, PA.

ALDLD 143 kp. rengia linksmą j 
balių 24-tą dieną vasario, 7:30 vai. I 

ant antrų

Ateinančia nedelia, vasario 
25 d., kaip 8 vai. vakare, sve- 

tikslą, ir tai augščiausis tiks- Colonial Hali, 84 Mid-
)as tapti klasiniai sąmoningais ^^esex St., Lowellio Darbinin- 
jaunuoliais. kų Centro Kliubas rengia la

ibai svarbią lekciją, kurią duos 
Todėl rengiamasi prie dis- • daktaras Paulov ‘ iš Malden, 

kusavimo rimtesnių klausimų I Mass, 
praplėtimui jaunuolių žinoji-! 
mo apie darbininkų kovas ir; 
tam panašiai, 
jaunimo jau 
iš kelių tautų; lietuviškas jau-į 
nimas viršina kitas tautas. Bet! ^a .ingai» 
vis daugiau jaunimo įsitraukia 
ir kitų tautų. Smagu tai ma
tyti.

Ateinančią :
(Feb.) 24 d., 7:30 vakare, po’lekcijos, minios žmonių susi

šis daktaras, yra pargrįžęs 
ęržžus būrys iis Sovietų Sąjungos, kur jis 

susiorganizavęslpl'aleido daug laiko ir patyri- 
į nėjęs ten įvairius • dalykus, o 

kaipo daktaras, 
sveikatos klausime, tyrinė
jo labai daug. Pargrįžęs iš 
Sovietų — darbininkais valdo
mos šalies, dabar visuose mies- 

subatą—vasario (tuose, kur tik jam rengiamos

vakare, 126 N. 10th St., 
lubų. ' "■ f

Grieš Farmerių Zeikų orkestrą.
paveikslus §j0 parengimo pelnas yra skiriatnas

Komunistų Partijai, tad visi skaitlin
gai atsilankykite ir paremkite dar
bininkų judėjimų.

Komisija.
(45-46)

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 rievar-; 
tot tabako ir abelnai užsilaikyti šva- j 
riai. \

dideles, | 
nes kiiip ir kiti maži farmeriai, ne- j 
turim iŠ ko daug mokėti. Drabu-1 
žius duosime gerus ir valgis labai. 
geras, švariai ir šviežiai pagamin-' 
tas.

O sveikatos klausimas Algqs negalėsime mokėt 
darbininkams

ir
Kreipkitės, sekamai,:

A VANTA FARMS,
Ulster Park, N. Y.

(44-46)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų 

gydyme

Ausy, Ahitj ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

Greičiausia Kelionė į Lietuvą

_ BREMEN
EUROPA

EKSPRESINIAI TRAUKINIAI laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą Į KLAIPĖDĄ.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD

DepartmentinC.se


Penktas Puslapis

|g

PITTSBURGHO IR APIEL1NKES ŽINIOS Visa

Buvo

Komitetas-

Pruseikos Misija Nevykusi- a.-,.

ALDLD Ketvirtas Apskritys vi r\ i* • i n % • 
engia prakalbu maršrutą d. NegaVO DaiblDinKŲ Pritarimo
_ . • • « • ■ , I-II ‘

Jisai nupiešė Austrijos 
ir nurodė,

Vienas vyras ir jo moteris

keli lokaliniai kalbė- 
Sekė daug klausimų, 
d. Browderis labai 
atsakinėjo. Entuzias-

Menkebuniutės Koncertas ! X * M 1 « rT^ 2 « V />■ l.Vrt < . Z<«

“Vilnies” Naudai

šizmo. Kvietė budavoti Ko- 
darbuotis

vis Pruseikos
Už tai jam plo- munistų Partiją ir 

'revoliucinėj kovoj.

PenktacL, Vasario 23, 19Š4
1

i

čiai, rusai. Tai bus įvairus 
programas, šokiams grieš dvi 
orkestros—Lietuvių Jaunuolių 

Subatoje, kovo 3, L.M.D. sve-;ir So. Slavų, abiejose svetainė- 
tainėj, 142 Orr St. Pittsburgh, . se.
turėsime vieną puikiausių kon-1 ■ Kviečiame visus dalyvauti 
celių. Didžiąją dalį programo Į ir paremti organizavimą plie- 

. išpildys d. K. Menkeliuniutė,1 no ir metalo darbininkų.
pagarsėjusi dainininkė, nesenai, 
sugrįžusi iš Italijos, dainavusi i 
garsiojoj Metropolitan Operoj. 
Tai bus gera proga ją išgirsti. ! 
Taipgi turėsime gana gerų vie
tinių dainininkų ir muzikų.

Koncertą rengia A.L.D.L.D., 
Ketvirtas Apskritys dienraščio j r 
“Vilnies” naudai. Tikietai vi-' 
sai pigūs—25 centai iš anksto 
perkant 35 centai prie durų.; 
Už tą įžangą išgirsite puikų ' 
koncertą ir paskui teks gražiai į 
pasišokti prie geros Lietuvių 
Jaunuolių Orkestros.

Tikietai jau dabar pardavi
nėjami. Galima įsigyti North 
Sidėj — Lietuvių Darbininkų 
Kliube; So. Sidėj, APLA 8 kp. burgh, 
kliube; Soho—Mokslo Draugi- bare, 
jos svetainėj; McKees Rocks—Į Kovo 4 IJet> SūnŲ Draugi- 
pas Miliauską; Carnegėj pas ’ jos aVetainėj, 110 State St., 
Gatavecką; Braddocke pas G. ■ wilmerdinpr. Pa. Pradžia 
Urboną; New Kensingtone 
pas J. Yesadavičių; taipgi 
daugely kitų vietų.

Svetainės durys atsidarys 
giai 7:30 vai. vakare, 
grama prasidės lygiai 8. . 
Todėl visi nesiveluokite—laiku ■ 
bukite.

ly-
Pro- 
vak.

Kam itetas

Puikus Koncertas ir Šokiai

Bedarbiu Delegato Marlin 
kaus Prakalbų Maršrutas

važiuojąs, tuojaus išskėstomis išeiti.
rankomis jį visi pasitinką. Tik- darbininkų kova 
tai Pittsburghe esą netaip. ge-jjogei einant patiektu Koma
rai: Visa čhieaga, Cleyelan- nistų Internacionalo keliu te- 
das, Brooklynas ir dar dange- galima ’ pasiliuosuoti is po fa
lls miestų tai 
rankose esą.
jo Paniekas ir Bakanas.

Pabaigęs prakalbą karštai

sidės nuo 1800 Fifth Ave. ir 
maršuos per miesto centrą į 
West Parką. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

Visi rengkimės joj dalyvaus agitavo už aukas delei svetai-į tojai.
ti. i ___
daugiau publikos sutraukus į 
demonstraciją. Gelbėkime Au
strijos kovojančius darbinin
kus iš kruvinojo Dollfusso Tau

tkų. Sudarykime tvirtą prieš- 
1 fašistinį frontą.

List. Biuras.

Martinkui, kuris buvo delega
tu nuo Apskričio ir APLA. 
Washingtone bedarbių suva
žiavime. Prakalbos bus šiose .... c,,,.nn(rn

, V U b UI v 1I5 y
vietose . . _ . pruseįkaį Liet. Mokslo Draugi-

Vasario 23, Liet. Sūnų Diau- -os svetaj1Iej. žmonių mažai 
gijos svetainėj, 142 Orr 1 - - -
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kovo 2, APLA C ‘ 
kliube, 109 21 St.. S.S. Pitts-1

. • Pradžia 7:30 vai. va-'

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 adresų ir telefonų.

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

485 Grand’ St., Brooklyn, N. Y.

Garsinkime’visur, kad tik n«s ‘r lapelių. Vos viso labo kuriuos 
- - j porą dolerių, tesurinko. Išlai- gražiai

i du negali padengti. Nuliūdęs tingas buvo mitingas, 
pasakė jis gaunąs iš Rockfelle-: Ten Buvęs,

rio pagelbos. ; -----------------------
Rezoliucijos Priimtos Prieš į Welfare Skirsto šeimynas 

Pruseikos Nora *• I
Paskui trumpai kalbėjo F. į 

Rodgers, buvęs bedarbių kon- i . . ,
ferencijoj. Jisai irgi apsilen- PJ^n^že be aix£'J 
kė su teisybe. Esą, sklokinin- 
kai pasiuntę delegatus į Wa- 
shingtoną, o APLA Centras 
visai nesiuntęs.

Po jo kalbos 
paprašė balsą 
gers neteisybę 

;sai pareiškė, jogei APLA Cen-1 
tras siuntė d. Martinkų kaipo | 
delegatą Washingtonan. Taip-!11* 
gi pastebėjo, kad ALDLD, Ll 
DS, Jaunuolių organizacija.— 
žodžiu, visos lietuvių revoliu-|_ 
cinės organizacijos turėjo sa
vo delegatus Washingtone.; 
Bet Pruseikos “parti j ūkė” vi- 

, todeLsaį nesiuntė delegatų ir visai j 
nors ir esąs mekeesrokie-nekreipg j taj atydos.

Gasiunas taipgi patiekė se-Į 
.____ is dvi rezoliucijas, kurios1

is buvo vienbalsiai pri- ■ 
imtos: I

“Susirinkimas, įvykęs vasa-1 
rio 19, 142 Orr St., Pittsburgh,; 
protestuoja prieš kruvinąją! 
fašistų Dollfusso valdžią už!_. ..

i kovojau-; 
čių darbininkų. Susirinkimas, 

įs'sveikina Austrijos kovojančius! 
darbininkus.”

“Susirinkimas, vas. 19, rei- j 
kalauja, kad būtų kongrese 
priimtas bedarbių apdraudos 
biiius, įteiktas atstovo Linde-i 
no/po No. H. R. 7598.”

Kuomet priimta rezoliucijos,.! 
tuojaus Pruseika šoko vėl i 
kalbėti. Esą rezoliucijos nie- i 
ko nereiškiančios, tai Iii 
politikie'rių pasigarsinimas. Be ■________ _

Austrijos
, nes ne- Sergančiu 

tu- ' pi »V1 vadų llnromskos 
lauko pabėgę).!

Vasario 
Rodgers su

19 mckeesroekietis 
Franckevičium bu- 
prakalbas ponui L.

d. J. Gasiunas 
atitaisyti Rod- 
pasakytą. Ji

ijos svetainėj.
.įdalyvavft. Jeigu nebūtų at- 
jvykę keletas iš kitų kolonijų, 

o o į vargiai būtų galėję ir prakal- 
j bos įvykti.
i Pirmininkas F. Rodgers nu- 
įsiskundė, kad neradę Soho. So.
Sidėj, nei No. Sidėj nei vieno, 
kuris būtų apsiėmęs šiose pra-

■ kalbose pirmininkauti, 
.jam, i
itis, visgi prisieina pirmininkau-1 ( 

neim iU ir Uipgi P° Pru3eikos Jis Į kainas 
.. 1 ‘" į pats kalbėsiąs apie bedarbių j tuojau 
Jlems j suvažiavimą.

Pruseika pradėjo savo kal- 
sekamais žodžiais: “Ger- 

suvažiavi-i biamieji, dabar pasaulis taip 
įmo, tai rašykite ALDLD 4 Ap- susipynęs, susiraizgiojęs, kad

Wilmerding, Pa. 
“7:30 vai. vakare. 
11 New Eagle, Washington ir 

i Carnegie draugai praneša, kad 
jiems paskirtos dienos 
rankios. Kiek vėliau 

(bus paskirta kitos dienos.
Jeigu kurios draugijos no-1 

retų išgirsti raportą iš Wash-| b 
ingtono bedarbių

jskričiui sekamu adresu:
Medley St., N. S. Pittsburgh, dasi pasauly.

kas dedasi pasauly, 
drįso apie tai kalbėti.
kalbėjo apie dvi valandas bė- 

i grodamas iš vieno pasaulio 
• kampo į kitą ii- visados suraš
ydamas to viso susipynusio pa- 
i šaulio kaltininkais komunis- 
, tus. Jeigu ne komunistų “blė- 
! dingą ir kvaila, taktika,” tai,

nieko negali ir žinoti, kas de- šaudymą ir korimą

Pa.
ALDLD 4 Apsk Komitetas.

Nežinodamas, 
visgi jis 

Na, ir
Subatoj, vasario 24, Labor 

Lyceum svetainėj. 805 James 
St.. N. S. Pittsburgh. Plieno ir 
Metalo Darbininkų Industrinė 
Unija rengia didelį koncertą ir 
šokius. Pradžia 7 :30 vai. va
kare.

Programas bus puikus. Lie-1 Subatoj, kovo 3, rengiama: 
tuviai jaunuoliai specialiai pri- Pittsburghe didelė demonstra-1 
sirengę gerai pasirodyti su I cija prieš Austrijos ir kitų ša-1 a.B°t Pruseikos, šiandien pa- 

dainomis ir muzika. Taipgilių fašizmą. 'Maršavimas pra-;3auks nebūtų susiraizgiojęs ir 
į viskas būtų buvę gerai.

Visi Demonstracijon Prieš 
Austrijos Fašizmu

ATEIKITE PAMATYTI
!

to, rezoliucija apie
S°~ fašizmą nesanti gera,

| sveikinanti socialistų (jis 
moiriijo mintyj socialistų

Jais Yra x

VLAD. MAKSYMIAK IR JO MOTERIS MARIJONA
NEPAPRASTAS ŽMOGIŠKŲ SPĖKŲ RODYMAS BUS

Šį Nedėldienį, Vasario 25, Nuo 7:30 Vakare
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 

SAVO SVETAINĖJ, 80 UNION AVĖ.
Brooklyne -

Marijona Maksymiak
. vyrai; kaip gryna ranka ka

lama didelės vinys į storą len
tą, ir daugybė kitokių nepa
prastų dalykų.

Tokios progos dar nebuvo! Ateikite 
visi—pasakykite savo draugams.

Dalyvaus ir žinomas lietuvis 
drūtuolis A. KONDRATAS, 
’•aipgi daugybė kitų lietuvių 
atletų ir sunkių vogų kilnoto
jų. '

Laike rodymo, kuris tęsis 
pora valandų, bus duodama 
proga bile kam iš publikos pa
rodyt savo spėką kėlime sun
kių daiktų. Ateikite, o pa
matysite. kaip 30 vyrų parink
tų iš publikos, sulenks storą 
geležį ant Maksymiako spran
do; kaip sudaužoma didelis 
akmuo ant jo krūtinės; kaip 
kilnojama sunkios vogos; kaip 
pakeliama platforma su 200 
vyrų arba 4,000 svarų; kaip 
sutrinama geležinė jungė ant 
rieselio; kaip padaroma žmo
giškas geležinis tiltas; kaip 
viena ranka pakeliama keturi

Po šio nepaprasto rodymo bus šokiai 
prie geros orkestros

Įžanga labai pigi, tik 40 centų 
asmeniui* Nesiveluokite

$

■v '"^^1

V lad.M a ksyniiak

Pittsburgh, kad Welfare juosi 
perskyrė. Atsisakė pašelpą j 
jiems duoti. Vyrą pasiuntė j 
gyventi pas jo tėvą, kuris ma
žą pensiją gauna, o moterį pa-j 
siuntė pas jos tėvus.

Bedarbių taryba kovoja; 
prieš tokį Welfare viršininkų I 
elgėsi. Reikalauja, tai šeirny-' 

|nai tuojautinės pašelpos.
Bedarbis.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661

esąs;

cialistų Vadus

Kalbėdamas apie fašiz 
įsigalėjimą Vokietijoj ir kitur, Į kurie i 
Pruseika užglostė kruvinus Bandyta gauti balsas padary- 
socialistų vadų darbus ir iš- ti kelias pastabas, bet Prusei- 
davingą jų politiką, 
juos 
jogei “socialistai klaidelių yra 
padarę” ir dabar tas klaideles 
jie matą ir taisą. Socialistų 
Internacionalo vadai jau kal
bą apie bendrą frontą.

Bet komunistai tai didžiau- 
'si esą bendro fronto ardytojai, 
j Komunistai pagelbėję įsigalėti 
i Hitleriui Vokietijoj nebalsuo- 
i darni už socialistų kandidatus, 
i bet statydami savus. Pagal 
Pruseikos išvadą, tai komunis
tai turėjo balsuoti už socia
listų kandidatą į prezidentus 
Hindenburgą, kuris pasodino 
Hitlerį valdyti • Vokietiją. 
“Prasižengusi” 

imunistų Partija, kad nekvie-1 ninkais. 
i tusi socialistus prie 
j fronto. Bet juk visas svietas Į 
i žino, kad Vokietijos 1__....  ,
I nistų Partija labai daug dirbo,'

L kad kaip nors sudarius bend-j • 
ra frontą. Pruseika, vadina-; 
si, tiksliai tą viską užslepia,, 
kad geriau prisitaikius prie; 
socialistų vadų ir išniekinus 
komunistus.
Raudojo Apie Pruseikinių Gal- i 

vų Kapojimą j
Amerikos Komunistų Parti-1 

joj surado galybes “klaidų.” i 
Partija esanti “susmukus” ir 
dar “smunkanti.” Lietuviu! 
judėjime “karštagalviai bimbi-1 j 
niai mūsų draugams galvas Įl() 
kapojo.” Bimbiniai esą “ne-1 
išmanėliai,” ‘‘durneliai” ir dar! 
kitokie. O Pruseika tai ge
riausia viską mato ir žinp. Jo 
pranašavimai iki raidei jsipil- 
dę. Melavo visai neužsipierk- 
damas. Gyrėsi turys su savi
mi dideles mases,. o bimbiniai 
nieko neturį. Kip> tik jis Aliu

Jų politiką. Neva ka šoko rėkti, kad jis neduos 
kritikuodamas .išsireiškė, j niekam daugiau kalbėti. Jis 

vėl pradėjo drožti spyčių ir 
rokuoti 
Partijos, 
cionalo. 
mizerna 
jokių jam pasekmių.

Reporteris.

‘griekus” Komunistų 
Komunistų Interna- 
Taip ir pasibaigė ta 
Pruseikos misija—be

Milžiniškas d. Browderio 
Mitingas

DUODA

92 Union Avė.,

Brooklyn,

U tai įlinkai# ir
Nuo 3 vai. p. p. iki

Apart. 29

Scredomis
7 vai. vakaro I

i

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St, Brooklyn, N. I
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 va)

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

vakarais.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

'Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

parem, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Ignition SpecialistPhone, EVergreen 7-4785

Vyry ir Motery | 
Ligos Gydomos•

Šiandien ateiki- ! 
te delei savo svei- • 
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin- | 
ta, kaip jūs fiziši- j 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio žar- Į 
nų ir Mėšlažar 
nes Ligos, Nervij

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, L,a 
boratoriniai Tyrimai, Serumų be’ 
čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

Pennsylvania ir .New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu’ kad mano pa
tarnavimas Bus atatinka
mi ausias 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 14 J 7

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

KALBAM LIETUVIŠKAI

<t>
< >■L

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

Browder, 
gen erai is 
Pittsbur-

Vasario 19 d. E.
Komunistų Partijos 
sekretorius, kalbėjo 
ghe. Didele Fifth Ave. High

Tarp 4th Ave. ir Irving Place 
Įsisteigęs 25 metai 

Valandos-r-9 A. M. iki 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiij Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. 1 11 1 *

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

PATARNAUJA
DAKTARAI:

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGJER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

Vokietijos Ko-įSchool prisikimšo pilna darbi- 
. Tai buvo pavyzdin- 

bendro jgas mitingas.
Drg. Browderis aiškino apie 

Komu-i kapitalistinį krizį ir kaip iš jo

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

<

< >
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Dr. Anthony Stenger 
Dr. Fred E/Burnham

<>
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Šeštas Puslapis Penktad., Vasario 23, 1934

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Dvi Dienos Vaidinimo “L” Svetainėje
Šeštadienį ir sekmadienį, 24 (bininkams pritariantis biznie- 

‘ . “Laisvės”. rius negalėtų veikalą matyti.
Tikietų kaina labai maža, 

svarbi dra-'Kas pirks iškalno. tai gaus tik 
Rengia j už 25 centus tikietą. Prie du- 

Susivie-' rų 30 centų. Tikietas geras bi- 
Veikalą su-J le kuriam vakarui. Galima 

’* “Laisvės” raštinėje.
Kasgi nenori matyti, kaip 

trijų aktų įgyvena milionai bedarbių, jų

ir 25 dd. vasario,
svetainėje per du vakarus bus' 
vaidinama labai
ma “Moteris Gatvėje.
Lietuvių Darbininkų 
nijimo 1 kuopa.
vaidins geriausi aktoriai iš Ai-i gauti ir 
do Choro Dramos Grupės. Šis; y--- 
veikalas yra ilgas 
ir labai svarbus.
ir kiekviena privalo jį pama-'kąlas tą geriausiai atvaizduo- 
tyti. Kam negalima ateiti su-.‘ja. Jame matysite kovas, bus 
batoje, tai būkite nedėlioję, o . džiaugsmo, juoko, gailesčio ir 
kas esate užimti nedėlios va-1 ašarų. .Visi ir visos dalyvau- 
kare, tai būkite subatoje. Tai-[kite! Atminkite, kad lošįmo 
gi nėra priežasties, kad bent i pradžia, kaip šeštadienį, taip 
kuris Brooklyno ir apielinkės ir sekmadienį 8 vai. vakare, 
lietuvis darbininkas arba dar- Rep.

Pasilikime Ben Goldą
šiandien po pietų į Pennsyl

vania gelžkelio stoti iš Wil
mington parvyks 
darbininkų unijų 
draugas Ben Gold,
buvo 40 dienų kalėjime 
kad 1932 metais kovojo 
darbius prieš policiją, 
policija užpuolė alkanųjų be
darbių maršavimą. New Yor- 
ko darbininkai kviečiami pąsj-

revoliucinis 
kovotojas 
Jis ten iš- 

už tai, 
už be- 
kada

Kiekvienas ■ moterys ir vaikai? O šis vei- savo kovingą draugą.

Atrado Negyvą Žinogtj

ĮVAIRIOS žinios
Cukernės Darb. Vargai

išdirbti, tai ir tai uždirbtų tik 
tarpe 13 ir 20 dol. į savaitę, 
bet dabartiniu laiku, kuomet 
tik apie pusę laiko tegaunama 

nei 
ne-!

išdirbti, tai to uždarbio 
ant mizerno pragyvenimo 
užtenka. Na, o kurie turi dar j Į 
didokas šeimynas, tai prisieina j 

pirmesniuose laikuose dirbda- daug pabadauti. Iš
vo arti tūkstančio darbininkų.! daugelio darbininkų jau girdi- 
Bet laikui bėgant bosai vis ima nusiskundimų, kad jeigu 
daugiau išrado naujų įrankių ;]aįpaj nepagerės, tai bus labai' 

blogai. Mat daugelis darbi- 
! ninku, dar vis mano, kad lai
kai pagerės, bus daugiau dar- 

Nuolbo ir daugiau uždirbs. Sako, 
labai Rooseveltas darbuojasi, tiki 

i reikia duoti jam proga, o už 
metų ar . dviejų bus geriau.

Arbuckles Bros, cukernėje

paskubinimui darbo ir atleidi-1 
nėjo darbininkus iš darbo. Da-į 
bartiniu laiku, jeigu ir pilnai ! 
dirbtų, tai apsieitų su kokiais 
4 šimtais darbininkų, 
praeito lapkričio mėn. 
mažai tedirbama. Per pasku
tinių dviejų mėn. laiką tai tik 1 
dvi savaites teišdirbo po pen
kias dienas. Per tris savaites I 
buvo suvis sustabdyta, o per! 
kelias savaites darbininkai te
gaudavo po 2 ar tris dienas iš
dirbti ir tai nevisi, tik dalis, 
o daugelis dar mažiaus 1-----
tedirbo. Mokestis veik prie! . . . , .. . . ,, , , ---iv. | ekonominiam-krnui, darbo sa-visų darbų nuo vai. Didziumo- . , _. , . v , , . .. , . . i lygom sunkėjant ir uždarbiuije mokama* po 50 centų i vai. . VJV.r. . , . . i mažėjant, galų gale didžiumaLiodavimo skyriuj moka po, _ . ... . .v , . ,, • i • turės prieiti prie išvados, kad45 centus J vai., o merginom, Y. . ... .., . , * . 3 i pagerinimui savo būvio reika-kunų dirba apie 30, rodos, f. ,. , ,. ., • x • i ; Imga patiems stoti i orgam-temoka apie 32 centus i vai. . , , . . ,, . o i • i- izuotų darbininkų eiles.Dirbama visur po 8 vai. j die- • 1
ną. Jeigu ir pilną laiką gautų Koresp.

Lygos, LDS 50 k p..
1 k p., LDS 1 
185 kp. ir TDA 
25 atstovai.

17

A. Butts, 33 metų amžiaus, 
vedėjas Times Appliance Co., 
333 W. 52nd St., atrastas 1415 
Waterlo Pl. nusįnuodinęs gu
zais. Jis, jo žmona ir du kū
dikiai gyveno Homestead vieš
butyje, bet pereitą pirmadienį 
išėjo ir daugiau neparėjo na
mo. Pati su policija pradėjo 
jieškoti ir dabar atrasta ki
tame viešbutyje nusinuodijęs 
gazais.

■ 158 Metu Senumo Vynas

International Beer & Wine 
Co., kuri randasi New Yorke 
ant 46th St., nutarė pasiųsti 
ponui Roosevęltui ispaniško 
vyno, kuris yra dar nuo 1776 
metų, arba turi jau 158 me
tus senumo, 
pakėlimui
girdi, ir George Washingtonas 

[yra gėręs tą patį vyną.

Vis tai daroma 
patriotizmo, nes

1 III v VII cl 1 U V 1CJ v U0 vi 1CL U j

; bet jau yra ir tokių darbiniu- IIKAS NAUJO TARPU! 
kų, kurie nelabai tiki Roose-- 
velto pažadams, bet kad sto
ti į darbininkiškas organizaci^' 
jas ir prisidėti prie kovos (Jei

laiko Pa^er^n^mo sav0 būvio, dar vis

LIETUVIŲ

Sąryšio Konf. Protokolas
atsisakinėja. Bet vis didėjant

mui komisija : K. Šolomskienė, 
M. Lukšienė ir A. Visockienė. 
Raportavo, kad yra atstovai 
nuo sekančių organizacijų: 
Aido Choro, ALDLD 24 kp., 
Kriaučių 
aldld' 
ALDLD 
kp., viso

Konferencijos pirmininku iš
rinkta M. M. Plepys.

Sąryšio valdybos sekreto
rius perskaitė protokolą iš 
pereitos konferencijos—proto
kolas vienbalsiai priimtas. 
Taipgi išdavė raportą iš Są
ryšio pereitų metų veikimo— 
raportas taipgi vienbalsiai pri
imtas.

K. Levanas išdavė pilną, 
smulkmenišką finansų raportą 
—priimtas vienbalsiai.

Sekanti draugai paskirti pa
gaminti rezoliucijas: J. Siur- 
ba, K. Tamošiūnas ir P. Taras.

Plačiai apkalbėta ir išdis- 
kusuota sutvarkymas prie Są
ryšio priklausančių organiza
cijų parengimų dienų.

Po plataus apkalbėjimo nu
tarta kviesti prisirašyti prie 
Sąryšio dar neprigulinčias or
ganizacijas. Taipgi siųsti de
legatus į neprigulinčias orga
nizacijas išaiškinimui svarbos 
prigulėjimo prie Sąryšio.

Nutarta, kad būsianti Sąry
šio valdyba sudarytų pilną 
planą prisirengimui prie ap- 
vaikščiojimo Pirmos Gegužės 
ir sušauktų konferenciją prisi
rengimui.

Po išdiskusavimo Lietuvos 
politinių kalinių rėmimo klau
simo išnešta užuojautos rezo
liucija su $10.00 auka Lietu
vos ir Vokietijos komunistams.

Konfe/encija nutarė, J<ad 
Sąryšis prižiūrėtų, kad vieti
nės kuopos, kuriose- kolonijose 
jau randasi jaunuolių mokyk
lėlės, rūpintųsi, mokyklėlių ge
rove, o tose kolonijose, kur

Organizacijų nesiranda jaunuolių . mokyk- 
, įvykti- lėlių, konferencija autorizuoja 

Sąryšio valdybą raginti orga- 
tokias 
Ridge- 

Central 
Yorke ir

ro negrus jaunuolius; rezoliu
cija pasmerkianti Socialistų 
Partijos vadų gengsterišką už
puolimą ant draugo Clarence 
Hathaway ir kitų kovingų 
darbininkų, kartu smerkianti 
socialistų partijos vadų suda
rymą bendro fronto su fašistų 
agentais, Mathew Woll ir La
Guardia; rezoliucija prezi
dentui Rooseveltui prieš pa
naikinimą civilių darbų (CW 
A) ir reikalaujanti, kad CWA 
darbai būtų toliau tęsiami, 
kad bedarbiai būtų aprūpinti 
darbu arba tinkama pašalpa. 
Rezoliucija Atstovų Darbo Ko
mitetui reikalaujanti, kad 
kuogreičiausiai kongrese įneš
tų Bedarbės ir Socialės Ap- 
draudos bilių., Rezoliucija ra
ginanti visus darbininkus prie 
ankstaus prisirengimo apvai? 
kščiojimo Pirmos Gegužės. 
Taipgi nutarta pasiųsti pasvei
kinimo laišką Drg. Z. Foster 
ką tik sugrįžusiam iš Sovietų 
Sąjungos.

Į valdybą 1934 metams iš
rinkta :

K. Levanas, M. Lukšienė, P. ------------ T------------------------ —
Tai as, Jurgis Chmieliauskas, Lor(jas Marley dalyvaus toje 
K. Grybas, St. J. Balčiūnas, j<onfereilcjjoje įr suteiks daug 
R. Mizara, M. M. Plepys ii F. naU(jjngy patarimų reikale or- 
Yakštis. ganizavimo kovos prieš kara ir

A Iternatai išrinkti sekanti: fa§jzma 
W. Kūlikas, J. Bartašius ir K.l *■’ 
Tamošiūnas.

Pirm. M. M. Plepys, 
Seki*. J. Grubis.

WMCA—-570 Kc
7:45 P. M.—Dance Orch. 
8:30—Peggy Rich Orch. 
9:00—Al Shayne, Baritone;

Sylvia Miller, Soprano;
William Kennedy, Tenor 

11:00—Dance Music 
11:45—Gene Marvey and Jerry

Lester, Songs
WEAF—660 Kc

6:30 P. M.—'Irene Beasley, Songs 
8:00—Concert Orch.; Jessica 

Dragonette, Soprano; Male 
Quartet

9:00—Lyman Orch.; Frank Munn, 
Tenor; Muriel Wilson, Soprano 

10:30—Stoess Orch. 
11:15—Martin Orch.
11:30—Scotti Orch.
12:00—Van Steeden Orch.

, WOR—710 Kc
9:00—Jack Arthur, Songs 
9:15—De Marco Girls;

Sherry, Tenor
9:30—Variety Musicale 

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

10:30—Studio Program 
110:45—Sports—Boake Carter

Frank

Comedian;
Rondoliers

11:00—Moonbeams Trio 
11:30—Nelson Orch. 
12:00—Lane Orch.

WJZ—760 Kc
6:30 P. M.—Three X Sisters, Songs
6:45—News—Lowell Thomas 
7:00—Amos ’n’ Andy
9:30—Phil Baker. Comedian;

Martha Mears, Songs.
Belasco Orch.

10:30—Mario Cozzi, Baritone;
Lucille Manners, Soprano. 

11:00—Three Scamps, Songs 
11:15—Anthony Frome, Tenor

WNYC—810 Kc
4:15 P. M.—Knickerbocker Little

Symphony Orch.
5:45—Ward Eggleston, Songs

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

Jimmy Kemper, Songs 
•9:00—Philadelphia Orch. 
9:15—Ruth Etting, Songs; Green

Orch.
9:S0—Jack Whiting, Songs;

Jeanie Lang, Songs;
Denny Orch.

11:15—Boswell Sisters, Songs 
11:30—Jones Orch.
12:00—Belasco Orch.

i imi m wi wi mi mi imi wi im mi mi wi mi m

Artinasi Raudonosios Spau
dos Didelis Bankietas

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Šį Vakarą Bus Prieškarinis 
Masinis Susirinkimas

Williamsburgho prieškari
nis darbininkų komitetas ren- 

Jos įvyks 
. vasario, 8 
Royal Pa- 
Manhattan 
čionai bus 

Ateikite 
ir dalyvaukite

gia prakalbas, 
penktadieni, 23 d. 
vai. vakare, New 
lace-’svetainėje, 16 
Ave.,; Brooklyne, < 
g*eriausi kalbėtojai, 
visi masiniai 
prisirengime prieš imperialis
tų ruošiama kara.- C v «.

Nedėlioję, 4 d .kovo, New 
Star Casino, 107th St., New 
Yorke, netoli Park, Ave., bus 
komunistinės spaudos bankie- 

bankieto pelnas ski- 
“Daily Workeriui.” 
vienas iš geriausių 
— vakarienė. Jame 

Browder, 
visa 
Bus

Lyceum, 66 E. 4th St. New 
Yorke, yra puiki programa. 
Jos išpildyme dalyvaus šokikų 
grupė. Dainuos Sovietų Są
jungos dainininkai — P. Da- 
gmarova, Berman ir Budarin. 
Tai bus labai puiki programa. 
Kiekvienas darbininkas ir dar
bininkė yra kviečiami atsilan
kyti. Įžangos tikietas 35 cen
tai ypatai. Bazare yra labai 
daug visokių ir Įvairių daiktų, 
kuriuos galima pigiai gauti.

eilė

ku-
So-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN., N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

tas. Šio 
riamas 
Tai bus 
bankietu
kalbės draugas E 
C. Hathaway ir 
kitų kalbėtojų, 
ra koncertinė programa,
rios išpildyme dalyvaus ir 
vietų Sąjungos dainininkas te
noras Sergei Radamsky. Visi 
darbininkai kviečiami, kad jie 
patys dalyvautų ir kad nuo sa
vo organizacijų išrinktų dele
gatus. Tikietas del vakarie
nės ir šokių $1.00.

“Daily Workeris” nusipirko 
naują presą, kuris atsiėjo 
22,000. Tat būlinai privalo
me pagelbėti sukelti pinigų jo 
išmokėjimui. 512

‘ Didžiojo New ^YoVk’o Liet.
Darbininkiškų
Sąryšio konferencijos
sios vasario 18 d., 1934 m
“Laisvės” svetainėj, Brooklyn, i nizacijas, kad steigtų 
N. Y. I mokyklėles, kaip tai

Konferenciją atidarė Sąry-i wood’e, Maspeth’e, 
Brooklyne, East New 
kitur.

Nutarta atmokėti
Bukniui $5.00, kuriuos užmo
kėjo už draugą Aleksyną su
areštuotą dalinant Pirmos Ge
gužės lapelius.

Nutarta užmokėti draugui 
Zablackui už nuvežimą dele
gatų į bedarbių konvencija į 
Albany.

Nutarta, kad Sąryšio pus
metinės konferencijos nešauk
ti, bet bile reikalui esant val
dyba gali šaukti konferenci
ja.

Konferencija įgaliojo Sąry
šio valdybą reikalui esant 
šaukti praplėstus posėdžius su 
organizacijų atstovais, tai yra 
pasišaukti po vieną atstovą 
nuo kiekvienos organizacijos.

Nutarta, kad kuopos būtinai 
priklausytų prie Tarpt. Darbi
ninkų Apsigynimo jų koloni
joj esančioj vietinėj lietuvių 
Huopbj pasiųsdamos atstovą į 
susirinkimus ir užsimokėda- 
mos^ nuskirtą duoklę.

Praplėtimas knygyno 
vestas būsiančiai Sąryšio 
dybai.

šio valdybos pirmininkas K.
Grybas. Mandatų peržiūrėji-

Draugas Clarence A. Hatha 
way Kalbės Brooklyne

riuiM

“MOTERIS GATVĖJE”
TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMATIŠKAS VAIZDAS iš BEDARBIŲ ŠEIMYNOS GYVENIMO

VAIDINS AIDO CHORO DRAMOS GRUPĖ

Vasario 24 ir 25 dienomis, 1934
‘LAISVES’ SVETAINĖJE

46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y 
’ • 1 * I : 1 * * *j . * ’ i

Pradžia Abudu Vakaru Lygiai 8 Vai. Vakare—Durys atdaros 7-tą Valandą

ĮŽANGA PRIE DURŲ 30c. PIRMIAUS PERKANT TIKIETUS—TIK 25 CENTAI
r - ■ ■ ' ------------..............- ............................................................................................................ .................................................. ........................................ ..........................................................

Šis veikalas yra didelis ir vienas iš 
geriausių veikalų šio krizio momentu. 
Jame yra raudos, ašarų, kovų, juokų, šo- 

• kimo, dainų—visa tai, kas yra tikrame 
gyvenime, kuomet šeinjyna stumiama 

‘griebtis pačių paskutinių gyvenimo prie
monių. Vyras areštuotas moteris, mer
gaite ir motina badauja, o paskiau mo
teris priversta eiti j gatvę pardavinėti 
savo kūną. Tuo laiku gi eina Roosevblto

demonstracijos ir girdisi skamba girtos 
dainos: “Ruzvelto alus, pilve nesurugs. 
Gersime daugiau, kad tik būt linksmiau.” 
Taip pat šis veikalas vaidinamas “Lais
vės” svetainėj du vakaru, kad galėjus 
daugiau darbininkų pritraukti veikalą 
pamatyti už mažą kainą. Todėl visi dar- 
l minkai ateikite ir pamatykite gerą vei
kalą, kuriame matysite tikrą gyvenimo 
dramą.

RENGIA LIETUVIŲ DARBIN INKŲ SUSIVIENIJIMŲ 1 KU OPA
• : ’ ■- -. '.. ' ! ; .
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draugui

pa- 
val-

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja išrinkta sekanti: Franas 
Yakštis, H. Mantuška ir Mil
da Krance.

Draugė T. .Vasikoniutė fpa- 
sakė agitatyvišką prakalbėlę 
ragindama, kad prie Sąryšio 
priklausančios kuopos ragintų 
jaunuolius prisirašyti prie 

i LDS jaunuolių kuopų arba 
darbininkų sporto kliubų.

Priimtos sekančios rezoliu
cijos : rezoliucija, reikalau
janti, kad Californijos vals- 
Itijos gubern. Rolph paliuo- 
sūotų Tom <Moorfey„ taipgi 
kad "Alabamos valstijos gub.. Oi Kaci Aiaoamos valstijos guo.
Miller paliuosotų 9 Scottsbo-

Komunistų Partijos 6 Sekci
ja' rengia prakalbas. Jos įvyks 
trečiadienį, 28 d. vasario, 7:30 
vai. vakare, Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grand St. Broo
klyne.

Kalbės draugas C. A. Ha
thaway, “Daily Workerio” re
daktorius ir darbuotojas. Jis 
kalbės apie Austrijos darbi
ninkų kovas, Dolfusso fašisti
nį terorą ir Amerikos socialis
tų vadų provokacijas Madison 
Square Garden 
susirinkime. Bus 
diskusijos. Visi 
1 y vau k i te !

Programa TDA Bazare

Šį vakarą Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo bazare, 
kuris yra laikomas Manhattan CLEMENT VOKETAITIS

PARDAVIMAI LIETUVIS ADVOKATAS

darbininkų 
klausimai ir 
masiniai da-

Išgirskite Lordą Marley 
Priešfašistiniame Mitinge
Lordas Marley tik ką atvy

ko iš Londono, Anglijos, šeš
tadienį, vasario 24 d., 8 vai. 
vakare jis kalbės priešfašisti
niame mitinge, Mecca Temple 
svetainėje, 133 West 55 St., 
New Yorke.

Lordas Mayley atstovauja 
pasaulinį . komitetą pagelbai 
nukentėjųsiemš nuo. . fašizmo, 
jis yra didelis priešas karo ir 
fašizmo. Labai daug pasidar
bavęs delei išgelbėjimo drau
gų Torglerio, Dimitrovo, Po
povo ir Xanevo. Jis atvažiavo 
į jungtines Valstijas su tikslu 
kad sukelti piniginės paramos 
nukentėjūsiems nuo fašizmo ir 
kad sutvirtinti organizaciniai 
prieškarinį ir priešfašistinį 
veikimą šioj šalyj.

Sekmadienį,, vasario 25 d., 
11 vai. ryte New, School for 
Social Research svetainėje, 66 
West 12 Street, bus laikoma 
organizacinė konferencija. Į 
šią konferenciją kviečiama at
stovai nuo visų organizacijų, 
kurios yra susirišę su priešfa- 
šistiniais bendrais ’ frontais.

BROOKLYN, N. Y.
Parsiduoda Manhattan, Bar & . 

Grill. Tikrai gera biznio vieta. Par- ! 
duodu todėl, kad turiu du bizniu. 
Kreipkitės 63 York Street, kampas' 
Adams St. Brooklyn, N. Y.

(4.^58)

PARSIDUODA
PARSIDUODA saliūnas ir restau-j 
rantas labai gražioje biznio vieto-. 

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

(43-48)

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
' Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. 'Y.




