
I

Telephone STagg 2-3878No. 49
3

Tai

Gazais Užtroško 9 Kolegijos Studentai
Butlegerystė Gyvuoja

Morokiečiai vėl Sukilo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

nuos.

Nors

ko-Prakirto lede

7 Žuvo Auto LenktynėseNuteisė 25 Komunistus

Tai

t

šiol 
per 
yra

Washington. — Iki 
Jungtinėse Valstijose 
šias audras ir šalčius 
žuvę 37 žmones.

Ithaca, N. Y. — Nusišo
vė Cornell universiteto stu
dentą^ Willįam, 20 metų 
amžiaus.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Nesenai šifcje vietoj mes pri
minėme, kad nelaimingoji Tė
vynės Mylėtojų Draugija senai 
paversta į gyvą lavoną. Tūlas 
Sekys reikalavo laidotuvių. Da
bar pasirodė ir vienas iš Ame
rikos lietuviam gerai žinomų 
graborių. Tai tas pats viso 
labo tik Strimaitis, kuris pagar
sėjo laidojimu visokių bendro
vių. Jis rašo “Tėvynės Mylė
tojų Draugijos Apžvalgą”, ku
rią galima pavadinti poteriais 
ant to^ draugijos kapo.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

New York “Tingės” korespon
dentas Duranty rašo, kad So
vietų Sąjungoje žmonės nelaiko 
pas save visokių šuniukų tik del 
gražumo, del zobovos. Girdi, 
jeigu valstietis užlaiko žunį, tai 
šuo yra naudingas. Jeigu žmo
gus užlaiko katę, tai jinai nau
dinga žiurkėm gaudyti. Jeigu 
užlaiko paukštį, tai paukštis tu
ri dainuoti. Parazitų nešeria.

Amerikoje taip pat labai ma
žai darbininkų turi šuniukus 
bei kates tik del zobovos. 
daugiausia darbas ponų ir po
niučių, kurie savo nervus su
ramina gražiais šuniukais bei 
kitokiais parazitiniais gyvulė
liais.

New York. — Del nepap
rastai blogo oro sulaikytai 
lekiojimas orlaiviais.

Spaudoje buvo rašyta, kad\ 
menševikų, tautininkų ir kleri
kalų įrankis lakūnas Japušaus- 
kas savo laiku skebavo. Brook
lyn© “Vienybėje” tas ponas sa
ve giria ii’ gražiai tituluoja, 
bet gudriai vengia pasiaiškini
mo apie skebavimą. Matomai, 
spaudos primetimas jam buvo 
teisingas, tuo būdu vyras turi 
tylėti. Ju daugiau kalbėsi, tuo 
daugiau įsivelsi!

Strimaitis primena,*>kaip toje 
draugijoj būdavo išrenkami 
viršininkai. Sako: “Į pirmi
ninkus p. B. K. Balutis gavo 
trijų kuopų balsus, į kitas vie- i -------1---- • --------- ----- -- !
vieną balsą.”

Vienas vieno nario balsas iš
rinkdavo T.D.M. viršininką! 
Ar . galima stebėtis, kad tokie 
viršininkai draugiją nukama
vo?

Hathaway, 
galvas dauge- 
Dabar tie po- 
Oneal ir kiti 
rankas. Bet

vadų sukeltas
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obalsį prieš monarchiją.

Ši bedarbių demonstraci- demonstraciją surengė Ang- 
ja buvo surengta prieš vai- i lijos Komunistų Partija po 
džios pasikėsinimą išleisti i bendro fronto obalsiu.

mo-
Vasario 24-ta

KRISLAI
Nenuplaunamos Rankos. 
Pamylėjo Albertą.
Kodėl Janušauskas Tyli?
Ant T.M.D. Kapo, 
šunų ir Kačių Vieta.

Rašo 'KOMUNISTAS

Socialistų Partijos sekreto
rius ponas Senior išsiuntinėjo 
savo nariams ir kuopoms labai 
nešvarų aplinkraštį. Kalba 
apie įvykius Madison Square 
Garden svetainėje. Kaltina ko
munistus. Niekina juos visaip 
ir bando įkalbėti, būk “komu
nistai yra fašistų draugai.”

Senior sąžinė yra nerami. 
Socialistų Partijos vadai mato, 
kaip darbininkai pasipiktino jų 
darbais tame susirinkime, kuo
met jie pasikvietė talkon Woll 
ir LaGuardiją, o pasamdytas 
gorilas paleido ant komunistų. 
Sumušė draugą 
Krėslais sužalojo 
lio kitų draugų, 
nai Senior, Lee, 
bando nusiplauti 
tas socialistų
muštynes mate apie dvidešimts 
tūkstančių darbininkų ir juos 
apgauti nepavyks.

Tysliava nebūtų Tysliava, jei
gu jisai kam nors rankų nelai
žytų. Matomai, nusibodo Sme
tona, tai dabar garbina užsimu- 
šusį Belgijos karalių Albertą. 
Jis buvęs “vienas iš liberališ
kiausių ir demokratiškiausių 
karalių.” Bet ar tas svarbu 
lietuviam darbininkam? Ar tas 
jau parodo, kad jis nebuvo 
kraugerys ir budelis? Ne, ne
parodo.

Karalius Albertas buvo Ang
lijos ir Francijos įrankis per
eitam kare skersti milionus dar
bininkų. Albertas laike karo 
sušaudė kelis regimentus Belgi
jos kareivių, kurie atsisakė eiti 
į mūšį. Albertas buvo savinin
kas Congo, kur viešpatauja bai
si vergija, kur vergai plakami 
ir žudomi už neklausymą bosų. 
Tysliava šių faktų neužginčija, 
nes jie teisingi. Bet iškoliojo 
mus, kam mes Albertą pavadi
nome budeliu.

tas renkami asmens gavo po; atsivertėlį po tris kartus 
pamurdė šaltam vandenyje. 
Laike krikštijimo pusėtinai 
smarkiai snigo. Sušalę, iš
maudyti fanatikai kiek ga
lėdami nešdinosi į stubas. 
Prajovą pamatyti buvo su
sirinkę keli šimtai žingei- 
duolių. \

(Daugiau žinių 5 pusi.)

Ar Pavyks Sovietams 
Išgelbėti 100 Žmonių?

MASKVA, Sovietų Są
junga.—Šimtas vyrų ir 
moterų randasi kempėje 
ant plaukiojančio ledo Be
ring įlankoje, tolimuose 
šiauriuose. Tai'įgulai lai
vo “Čeliuskino”, kurį le
dai sutraiškė ir paskandi
no. Šiuo laivu važiavo 
mokslinė ekpedicija po 
profesoriaus S c h m i d to 
vadovybe tyrinėti šiau
rius.

Susisiekimas su jais pa
laikomas per radio, bet 
prieiti ir išgelbėti dar ne
pavyko. Vėliausias pra
nešimas sako, kad ledas 
pradėjo trūkti ir grūmo
ja rimtas pavojus gyvy
bei tų vyrų ir moterų.

AGADIR, Moroko. —! 
Francijos Legionas vėl tu-l 
ri darbo malšinime 
rokiečių.
d. padarė puolimą ant mo- 
rokiečių, bet laimėjo tik 
tiek, kad paliko negyvais 
penkis legionierius.

Budavojamas Telesko
pas, Kuris Padarys Re
voliuciją Astronomijoje

CORNING, N. Y—Gali 
būt, kad greitu laiku visas 
astronomijos mokslas per
gyvens revoliucinį pervers
mą, kuomet bus baigtas 
darbas prie būdavo j imo di
džiausio pasaulyje telesko- 
kopo. Šiame miestelyje sti
klo fabrike bus nulietas del 
teleskopo stiklas, kuris bus 
200 colių storumo ir 17 pė
dų platumo. Per šį teles
kopą astronomai galės ma
tyti keturis sykius toliau, 
negu iki šiol esamasis teles
kopais buvo matoma, šiam 
teleskopo stiklui reikės 100 
tonų medžiagos.

Prakirto Ledą ir Apkrikštijo 
Būrį Fanatiką

READING, Pa. — Prie 
Denver prūdo vokiečių bap
tistų bažnyčios kunigas 
Wickler apkrikštijo 'grupę 
atsivertėlių.
didelę eketę ir kiekvieną

921,000 NAUJU BEDARBIU, DOLERIO 
ATPIGINIMAS IR KAINU PAKĖLIMAS 
UŽDAVĖ SMŪGĮ DARBININKU KLASEI

WASHINGTON. — Am- mas, kad beveik milionas 
erikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green savo ra
porte pripažįstą, kad per 
paskutinius penkis mėnesius 
Amerikoje industrinė be
darbė sistemačiai didėjo. 
Sako, kad sausio mėnesį bu
vo 11,690,000 bedarbių, ar
ba 921,000 daugiau, negu 
gruodžio mėnesį. Žinoma, 
Green visuomet tikrą be
darbių skaičių sumažina, 
kad geriau pasitarnavus 
valdžiai. Bet jo pripažini-

CALLAHANATSISAKE IŠKLAUSYTI 
! SCOTTSBORO JAUNUOL APELIACIJA

DECATUR, Ala. — Tei- jelgimas ir apgavingas ir pa
sėjas Callahan visai atsisa
kė išklausyti Scottsboro 
jaunuolių apeliaciją. Pa
reiškė, kad Apsigynimas 
pervėlai pridavęs apeliaciją. 
Bet tatai įbuvo padaryta su 
to paties teisėjo Callahan 
sutikimu ir Užtikrinimu, 
kad nebus pervėlu, nes teis
mo raštininkės nespėjo lai
ku nukopijuoti ir Apsigyni
mui priduoti teismo rekor
dus. ' '

Šis teisėjo Callahan pasi-

Kriminalizmas Sumažė
jęs New Yorko Valstijoj

ALBANY. — Valdžios 
pataisos departmentas ra
portavo, kad 1933 metais 
New Yorko valstijoj krimi- 
nalizmas buvo visais 11 
nuoš. mažesnis. 1931 metais 
už visokius prasižengimus 
buvo 58,155 areštų, 1932 
metais buvo 52,492, o 1933 
metais tik 46,442. žmogžu
dystės sumažėję 4

Didelė Nelaimė ant 
Baltųjų Jūrų

MASKVA^ Sovietų Sąjun
ga. — Gautas pranešimas, 
kad ant .Baltųjų jūrų ati
trūko ledas nuo krašto ir 
nusinešė su savim į jūras 
keturis šimtus žuvininkų ir 
190 arklių. Išlėkė orlaivis 
“ANR-5”, kad surasti tuos 
žvejus, suteikti jiems mais
to ir gyduolių ir nurodyti 
laivams, kur jie turi pribū
ti. Manoma, kad pavyks 
žvejus iš gelbėsi. v

ANGORA, Turkija.. — 
Valdžia nusmerkė . kaleji- 
man 25 komunistus darbi
ninkus. Vieni gavo po vie
nus metus kalėjimo, kiti net 
iki penkių metų.

naujų bedarbių prisidėjo 
sausio mėnesį, yra labai 

,svarbus.
Green taip pat pripažįsta, 

kad Roosevelto politika do
lerio vertės atpiginimo ir 
produktų kainų pakėlimo 
uždavė Amerikos darbinin
kų klasei labai didelį smū
gį. Nežiūrint to, tas pats 
Green ir visa D. Feedera- 
cijos. biurokratija visais bū
dais palaiko Roosevelto val
džią ir jos politiką.

rodo jo pasirįžimą pasiųsti 
į kartuves jaunuolius Pat
terson ir Norris, kurie nu
teisti mirtim Tarptautinis 
Darbininkų A ps i g y nimas 
pasmerkia teisėjo Callahan 
užsimojimą ir Šaukia darbi
ninkų organizacijas protes
tuoti prieš jo elgesį. Tuo 
tarpu Apsigynimas skubiai 
ruošia apeliaciją į Alaba- 
mos valstijos Augščiausį 
Teismą. < .

Ketvirtdalis Chinijos 
Randasi po Sovietais

Nesenai įvykusiam Ko
munistų Internacionalo Pil
domojo Komiteto susirinki
me už Chinijos Komunistų 
Partiją raportavo draugas 
Wan Min. Jis parodė, kad 
šiandien vienas ketvirtada
lis Chinijos yra po Sovietų 
valdžia. Visos pastangos 
Chiang Kai-sheko Sovietus 
sukriušinti nepavyko. Wan 
Min taip pat raportavo, 
kad šiandien Chinijos Ko
munistų Partija turi 400,000 
narių.

Kanada Neįsileido 
Advokato Gallagher

TORONTO^ Kanada. — 
Kanados valdžia pabijojo ir 
neįsileido advokato Leo 
Gallagher, kurį siuntė Jung
tinių Valstijų Tarptautinis 
Darbininkų A p s i g ynimas 
ginti draugą Smithą, sekre
torių Kanados Darbininkų 
Apsigynimo.

BUENOS AIRES, Argen
tina; — Vasario 25 d. auto
mobilių lenktynėse septyni 
žmonės užmušta, o dešimts 
sužeista, kuomet viena mar 
šina įlėkė į žiūrovus.'

Klasių Kova Verda; 
Areštai ir {kalinimai

NEW YORK. — Tarp
tautinis Darbininkų Ap
sigynimas r a port uoja, 
kad šių metų sausio mė
nesį Amerikoj suareštuo
ta ir įkalinta buvo 1,325 
darbininkai laike visokiu 
streikų ir demonstracijų. 
Bet šita skaitlinė bus ne
pilna, nes ne visus areš
tus teko Tarptautiniam 
Apsigynimui patirti. Are
štai dalinas sekamai: 
1,172 darbininkai suareš
tuota už streikus, 63 už 
veikimą tarpe bedarbių, 
41 laike demonstracijų, 17 
už dalinimą lapelių ir 32 
už kitus darbus klasių ko
voje.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Vasario 25 d. dienos ryte 
policija darė kratas įvai
riuose naktiniuose kliubuo- 
se ir jieškojo nelegalės deg
tinės. Suareštuota du šim
tai žmonių .

* PARYŽIUS. — Dr. Ser
ge Voronov, liaukų specia
listas, išvyko Persijon stu
dijuoti tenykščių gyventojų 
amžiaus ilgumą. Sako, kad 
dažnai persai sulaukia 140 
metų amžiaus. Jis ten taip 
pat bandys prailginti gyve
nimą pagelba bendžionės 
liaukų įdėjimo žmogui.

Maskva, Sovietų'Sąjunga. 
—Gaūtas pranešimas, kad 
Mandžurijos valdžia, tapo 
priversta paleisti iš* kalėji
mo šešis Rytinio Chinų 
Gelžkelio viršininkus, kurie 
yra Sovietų piliečiai.

Rockford, Ill. — Šio mies
to taryba užgyrė Darbinin
kų Bedarbės Apdraudos Bi- 
lių (H. R. 7598). Tokio už- 
gyrimo reikalavo bedarbių 
tarybos ir laimėjo.

Minneapolis, Minn. — 
Pavieniai bedarbiai ir jau
nuoliai taip gerai vedė ko
vą, kad privertė miesto val
džią duoti jiems pašalpą, 
kaip' ir vedusiems bedar
biams.

Milžiniška Angli jos Bedarbiu Demons
tracija Londone; Juodmarškiniai Fašis
tai Bijo Pasirodyti Miesto Gatvėse

LONDONAS, Anglija. — ■ Įstatymą, kuris reikalaus 
Vasario 25 d. buvo alkanų- nuodugnaus kiekvieno 4)e- 
jų maršuotojų ir Londono darbio ištyrimo, ar jis turi 
bedarbių demonstracija. Toj gauti pašalpą, ar ne. 
demonstracijoj dalyvavo iki būtų naujas apsunkinimas 
75,000 darbininkų. Valdžia i bedarbiams.

| buvo sumobilizavus 12,000 1 Buvo manyta, kad juodie- 
ginkluotos policijos bedar- ji fašistai, vadovaujami Os- 
bių malšinimui, bet demon- wald Mosley, taip pat turės 
stracija praėjo be susikirti- demonstraciją prieš bedar- 

Demonstrantai iškėlė bius, bet visai nepasirodė.
Alkanųjų maršavimą ir

HANOVER, N. H. — Va- Į buvo išvažiavę namo nedėl- 
sario 25 d. rasta negyvi; dieni praleisti.’ Jie irgi bū- 
9 Dartmouth kolegijos stu-i žuvę.
dentai Theta Chi kliubo!
kambariuose. Jie užtroško; Negyvus ^studentus atra- 
gazais, kurie nakties laiku do namo dženitorius, kuris 
susidarė iš anglinio pečiaus, | atvyko. pataisyti kambarius, 
kuris buvęs prastai užtaisy-! Byte jis buvo du sykiu na
tas. Stebėtina tas, kad ne-. mevJr apžiūrėjo pečių, bet 
liko gyvas nė vienas, kuris' nežinojo, kad studentai jų 
tik buvo namie. Dešimts į kambariuose yia negyvi, 
kitų studentų, kurie gyven-, Tik 4 vai. po pietų juos at- 
davo tame name, tuo laiku | rado užtroškusius.

Audros, Pūgos ir Mirtis 
Pietinėse Valstijose

Ne tik šiaurinėse Ameri
kos valstijose, bet ir pieti
nėse užėjo labai blogi orai. 
Didelis sniegas ir pūgos 
siaučia beveik visam krašte. 
Štai Alabama valstijoje pū
gose žuvo 13 žmonių, Mis
sissippi valstijoje aštuoni ir 
.Georgijoj trys. Visur su- 
demoralizuota komunikaci
ja.

Drg. Dimitrovo Prakalba 
Išleista Brošiūroje

Komunistų “Daily Wor
ker” išleido brošiūros for
moje istorinę drg. Dimitro
vo prakalbą, kurią jis pasa
kė Leipzigo teisme prieš 
budelius fašistus. Brošiū- 
raitė turi 24 puslapius ir 
parsiduoda už 3 centus 
pija.

Naujos Spėkos prieš 
Chinijos Komunistus

HANKOW, Chinija. — 
Buvęs Mandžurijos diktato
rius Chan Hsueh-liang tapo 
paskirtas komandierium ka
ro prieš komunistus Honah, 
Hupeh ir Anwei provincijo
se. O jį komandavos 
Chiang Kai-shekas. Nan
kingo valdžia vėl badysian
ti iššluoti komunizmą iš 
Centralinės Chinijos. Ar 
pavyks, tai kitas klausimas.

Sukilo Visa Sinkiang 
Provincija

SHANGHAI, Chinija. — 
Nauja bėda del Nankingo 
valdžios. Gautas praneši
mas, kad Sinkiang provin
cija pasiskelbus nepriklau
soma valstybe, jau pradėjo 
derybas su Afganistanu ir 
siunčianti atstovybę Sovietų 
Sąjungon del sutarties pa
darymo. Provincija turi 
550,579 ketvirtainių mylio 
žemės plotą ir tris milionus 
gyventojų.

Drg. Thaelmann Bus 
Teisiamas Kovo Mėnesį

BERLYNAS, 
diena dar nepaskirta, bet 
fašistų valdžia planuoja 
Vokietijos Komunistų Par* 
tijos sekretorių draugą 
Thaelmanną teisti kovo mė
nesį. Hitleris bandys pa
siųsti drg. Thaelmanną ant 
kartuvių.

Orlaivio Nelaimėje Žuvo 
Aštuoni Žmonės
SALT LAKE CITY, Utah. 

—Po ilgo jieškojimo atras
tas nukritęs ir sudužęs pa- 
sažierinis orlaivis, kuris pri
klausė United Mr Lines 
kompanijai. Nelaimėje už
mušta aštuoni žmonės—or- 
laivininkas ir septyni pasa- 
žieriai. Orlaivis užkliudęs 
kalno viršūnę.
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Karas Gali Kilti Bile Minutą!
• Hearsto laikraščių korespondentas 

Londone, Mr. Wiegand, pašaukė telefonu 
Austrijos diktatorių Dollfussą, klausda
mas,*ar tiesa, kad Austrijos valdžia mo
bilizuoja savo kariuomenę ir ruošiasi 
prie karo.

Dollfuss tai patvirtinęs. Jis pareiškęs, 
kad girdėjęs, būk Vokietijoj esą austrai 
naziai (jų viso apie 8,000-10,000 asmenų), 
vadovaujami ir apginkluoti Hitlerio vai- ' 
džios, yra paruošti įsiveržimui Austri- j 
jon ir nuvertimui Dollfusso, paskelbimui , 
nazių valdžios ir, žinoma, vedimui tokios į 
politikos, kuri greit sujungtų Austriją 
su Vokietija.

’ ’ i

Kaip žinoma, minėti austrai naziai 
Vokietijoj, nesenai pasiuntė ultimatumą 
Dollfussui, reikalaudami, kad jis su tre- I 
čiadieniu (vasario 28 d.) pasitraukti] iš 
vietos, atiduodamas valdžią jiems. O jei 
jis to nepadarysiąs, tai jie patys pasiim- ' 
šią valdžią spėka.

Norėdamas pasilaikyti valdžioj, ir 
pats atlikti darbininkų kriušinimo dar-

* bą (faktinai, jis tą jau yra padaręs),
Dollfuss dabar mobilizuoja armiją. Ti
kimasi, kad Čechoslovakija ir Italija i 
(ypačiai pastaroji) tuojau įsikištų Aust- i 
rijon su ginkluotom pajėgom, atsitiki
me, jei Hitlerio govėdos įsiveržtų ton ša
lin. ,

. Tuomet, žinoma, kiltų karas, kuris išsi
lietų. į imperialistinę skerdynę pasauline 
plotme.

Vadinasi, imperialistinio karo pavojus 
tokis didelis, kad jis bile valandą gali pa
tapti realybe.

Tolimuose rytuose tasai pavojus nei 
kiek nesumažėjęs. Japonijos imperialis
tai, apsiginklavę iki dantų, laukia pro
gos užpulti ant Sovietų Sąjungos.

Darbininkų klasė turi budėti. Ypačiai 
turi budėti josios priešakiniai būriai — 
komunistai ir visi revoliuciniai darbi
ninkai !

| šistams. Iš “socialistinių” apartment- 
namių tokie darbininkai ir jų šeimos mė
tomi ir apgyvendinama įvairios rūšies 
fašistiniai banditai.' Dollfusso ir jo šai- 
kos pasekėjai.

Areštai tebetęsiama. Suareštuotieji 
darbininkai smarkiai kankinami, šimtai 
darbininkų tupi kalėjimuose visai be jo
kių apkaltinimų.

Tolydžio kyla reakcijos debesys prieš 
žydus, jų įstaigas. Piriųiausiai manoma 
pulti ant spaudos ir šiaip visuomeniškų 
žydų įstaigų, o paskui persekiojimą da- 
vesti prie tokio laipsnio, kokis yra Vo
kietijoj.

Šitokis rūstus vaizdas siaučia Austri
joj. Prie to tą šalį privedė social-fašis- 
tų gaspadoriavimas!

Viskas kitaip šiandien būtų Austrijo
je, jei 1918 metais, kuomet prasidėjo ten 
steigtis sovietai, socialdemokratija būtų 
stojusi su proletariatu prieš buržuaziją. 
Nebūtų ten šiandien fašizmo. Darbi
ninkų klasė būtų toli nužygiavusi kely
je linkui socialistinės tvarkos!

Dar 377,500 Paleidžiama!
Civil Works Administration vedėjas, 

H. L. Hopkins, įsakė savo žemesniems 
darbininkams valdininkams sekantį 
penktadienį dar atleisti iš viešųjų darbų 
377,500, panašiai, kaip pereitą penktadie
nį buvo atleista 575,000 žmonių.- Vadi
nasi, nuo keturių originaliai paimtų mi- 
lionų, prie CWA darbų pasiliks tiktai 
2,607,000 darbininkų. Bet mėtymas bus 
daromas kas savaitė.

Kodėl valdžia tai daro?
Pirmiausiai todėl, kad, prasidedant 

pavasariniams darbams, paruošus didelę 
rinką pigaus darbo. Juo daugiau bedar
bių eilėse rasis darbininkų, tuo, supran
tama,' jie pigiau sutiks parsisamdyti lau
ko darbams ir kitur visur.

Taigi bedarbių eilės vėl žymiai pakils. 
Jau ir taip vargiai panešama našta dar 
sunkesnė jiems pasidarys.

Jei šiandien būtų pravestas Darbinin
kų Bedarbėje ir Socialūs Apdraudos Bi-' 
liūs, kuris yra įneštas J. V. kongresan, 
tai, žinoma, paveikslas visai kitokis bū
tų: kiekvienas bedarbis gautų tam tikrą 
minimalį mokesnį-pensiją, iš kurios jisai 
galėtų pragyventi.

Todėl reikia daryti į kongresą juo di
desnis spaudimas, kad tasai darbininkų 
paruoštas bilius būtų priimtas. Įvairios 
darbininkų organizacijos turėtų . priim
dinėti rezoliucijas ir jas siųsti J. V. kon
gresui, bei savo valstijų kongresmanąmsy 
reikalaujant pravesti minėtą bilių.

tl. ............. ..........—      ■■ ■ JJ.

ARGI JAU TAIP PRASIKALTAU NERAŠYDAMAS AMERIKOS 
DARBININKU SPAUDAI?

Šiame Savo Laiške-Straipsnyje Draugas J. Šukys, Gerai Žinomas Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Veikėjas, Plačiai Aprašo apie Budavojimą Socializmo Sovietų Sąjungoje, apie 

Tvarkų Dirbtuvėse ir Fabrikuose.
Tik ką pakilęs iš lovos 

po sunkios plaučių uždegi
mo ligos, gaunu iš Ameri
kos nuo d. Š,. laišką sekan
čio turinio:—“Draugai, aiš
ku, kad prasikaltote, nera
šydami mūsų spaudai. Bū
tinai turite pasiprovyti.”

Taip. Prasikaltau, ypač 
tas prasikaltimas Amerikos 
darbininkų akimis žiūrint, 
išrodo dideliu.

Teisybė., Išvažiuodamas 
prižadėjau dažnai rašinėti: 
bet kuomet žadėjau, neži
nojau tų sąlygų, galėsiu iš
pildyti, ar ne.

Amerikoje gyvendamas, 
amerikoniškai ir protavau. 
Sulyg vietos sąlygomis 
sprendžiau ir būsimą veiki
mą. Amerikoje būdamas, 
kaip ir visi, maniau—san- 
protavau, kad rašymas, 
kalbėjimas, deklaracijos, re
zoliucijos, yra labai svarbi 
komunistinio darbo dalis. 
Sovietų Sąjungoje antraip. 
Kodėl? Todėl, kad Amerika 
propagandos, periode—lai
kotarpyje tebesiranda. Ten 
kalbėk, rašyk, rašyk, j kal
bėk, aiškink, mokink, 
džiuma amerikiečių 
iš to beveik ir
{Sovietų Sąjungoj kitaip. 
Čia budavok, dirbk špatu, 
kirviu, kūju, raktu, nive- 
lyrių, mašina ir kitais dar
bo įrankiais: socialistinėj 
draugijoj reikalingų įmonių 
aktualus Rudavojimas eina.

Sekite, draugai^ Sovietų 
Sąjungoj einančius laikraš
čius:. “Raudonąjį Artoją”, 
“Priekalą,” ' 
(angliškąjį); kurie skaitote i apsieiti ir kaip darbavietę gai"užsikr«aaw šiltine ir 
rusiškai, skaitykite “Prav-! tvarkyti.
dą”, “Izviestiją,

Čia, mat,1ir apsigyvenimui vietą ap-I reikalus svarsto.
sižiūrėti. Per tai tik vieną Kompartijos skirtinga rolė, i 
pranešimą iš> Leningrado negU kapitalistinėse šalyse.
teparašiau. Minskan atva- Kapitalistinėse šalyse Kom-
žiavus, darbo ir -gyvenimo partijos rolė tik darbininkų 
sąlygos laikinai nedaleido rejkalus p r o t eguoti-ginti;
rašinėti. Ir jeigu, ne ši li
ga, kuri laikinai atitraukė 
nuo kasdieninio darbo, ir 
dabar dar nebūčiau para
šęs. Ir kas. do s trio kas, mė- 
nesis anksčiau, ar vėliau 
parašysiu. Juk ne sensaci
jų iš Sov. Sąjungos laukia
te. O tikrenybė, vėliau ar 
anksčiau bus ta pati, nes 
tikrenybe nesimaino, 
tykite, draugai, mūsų 
dą—viską žinosite.

Juk nenaujiena 
draugai, ir aš pasakysiu, 
kad Sovietų Sąjungą, pil
niausiai valdo darbininkai. 
Viso valstybės aparato, in- 
,d u strijos, transportacijos, 
žemdirbystės, apšvietos. ir 
visko, kas valstybėje randa
si, pilniausiais gaspado- 
riais yra darbininkai ir kol- 
chozninkai. Valia didžiumos 
neatmainomai pildoma.

Paimkime fabriką ar bile 
darbo vietą, kur didesnis 
skaičius darbininkų dirba, 
visur rasime “Rabočkomą” 
—Darbininkų Komitetą, tos 
darbavietės darbihinkų iš
rinktą. Rasime Komparti
jos branduolį, Techniškąją 
darbo dalį veda ir tvarko 
direktorius, darbo 
jas, bet Komparjtijos 
duolys ir darbininkų 
tetas patvarkymus 
tam direktoriui ar darbo ve- j 

‘Moscow Nęws’ ■ dėjui, kaip su darbininkais'

Di- 
darbo 

susideda.

ŠYPSENOS

skai- 
spau-

jums,

darbininkus mokinti, orga
nizuoti kapitalistinės vals
tybės nuvertimui. Kodėl? 
Todėl, kad kapitalistinėje 
šalyje valstybė, valstybės 
aparatas, yra kapitalistų 
klasės sutaisytas jų reikalų 
gynimui aparatas. Darbi
ninkai turi jį sudaužyti, ka
pitalistinę valstybę nuversti 
ir darbininkų reikalų gyni
mui aparatą — darbininkų 

i valstybę'įsteigti.
Sovietų Sąjungoj pSovietų Sąjungoje tas 

aparatas — ta darbininkų 
valstybė — yra šešiolika 
metų atgal įsteigta. Kom
partijos rolė tą darbininkų 
valstybę būdavo ti, stiprinti 

,—visuose reikaluose valsty-
(Tąsa '3-čiarų pusi.)

Velniai ir Dūšios

Pariešutavę, du vaikinai už.- 
) I ėjo ant kapinyno dalintis rie

šutais. Buvo tamsu. Lipant 
per tvorą, du riešutai išpuolė. 
Susėdę ant kapo, vaikinai da
linosi riešutus, skaitydami : 
“du man, du tau, du man, du 
tau,” ir tt. Išsidalino, bet vie
nam dviejų trūko, kad turėti 
po lygia dalį. “Paimsim tuos, 
ką už.tvoros, tai ir bus lygiai,” 
kalbėjo vienas jų.

Tuom tarpu pro kapines 
kunigas su zakristijonu. Iš
girdęs žodžius “du man, du 
tau,” kunigas sako:

—Tai velniai dūšiomis dali
nasi.

Bet kuomet kunigas užgirdo 
vaikinų 
tuos, ką

—Oi.
ir mudu 
peklą.

žodžius, “paimsime 
už tvoros,” suriko:
Jėzau, bėgkime, nes 
velniai nutarabanys į

“Laisvės” automatiškas pre

sas kainuos $1950.00. Ar jau 

aukavote jo nupirkimui ?

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

Telephone: Humboldt 2-7964

D A R B IN IN K U 
SVEIKATA &

1 Reakcija Siunta
Buržuazinės spaudos korespondentai 

Austrijoje skelbia, kad toje šalyje reak
cija užėmė vietą demokratijos, tačiaus 
dar negalima esą pasakyti, kokioj ilgai
niui formoj toji reakcija susitupėsianti: 
musollininė ar hitlerinė. Kiek tai lie
čia Austrijos darbininkų judėjimą, tas 
nesudaro skirtumo. Gali būti kiek tiek 
skirtumo, imant tarptautinį dalykų sto
vio vystymąsi.

Šiuo tarpu jaučiama, kad bile dieną 
fašistų (organizuotos Austrijos fašistų) 
šaikos gali užimti Vieną ir paskelbti sa- ; 
vo valdžią, šalies prezidentas Miklas,

* sakoma, “susirgęs ir norįs pasitraukti”,. 
Dollfussas taipgi veikiausiai eis paskui ■nd. • • •

k
Tolydžio kunigija ėmė smarkiai kelti 

savo galvą. Vyskupai šaukia konferen
cijas ir mano pasinaudoti reakcija su- 

S- stiprinimui savo pozicijų. Pirmiausiai 
pradėta kova prieš deginimą žmonių la
vonų—krematorijas — kurių Austrijoj . 
buvo visa eilė, nes laisvesni žmonės pra
dėjo įsitikinti, jog daug sanitariŠkiau ir ■ 
geriau deginti mirusių žmonių kūnus, 
negu kasti į žemę, štai Linz mieste kre- i 
mato rija tapo uždaryta ir uždrausta

• veikti tai draugijai, kuri krematoriją pa- • 
laikė. Panašiai greit bus padaryta ir 

į .Vienoje.
V Vienoje eina aštrus persekiojimas tų 
| darbininkų, kurie drįso pasipriešinti fa-

Reikia Pasakyti Jiems
Gen. Johnsonas paskyrė savaitę laiko 

tyrinėjimui NBA. Viešas įvairių gru
pių atstovų klausinėjimas bus pradėtas 
Washingtone šiandien, vasario 27-tą die
ną. Į šį viešą'NRA lyg ir teismą bus 
kviečiama, kaip savo administracija, at
stovai tiek nuo samdytojų, tiek nuo dar
bininkų grupių, o kurie negalėsią pribū
ti asmeniniai, tai galį pasiųsti savo nuo
mones laiškais.

Revoliucinius darbininkus minėtam 
tyrinėjime atstovaus Robertas Minoras, 
kovingas ir žymus klasių kovoje darbuo
tojas.

Bet to. neužtenka: reikia patiems dar
bininkams imti; dalyvumą. Kiekvienoj 
dirbtuvėj, kiekvienam fabrike, ..ten, kur 
yra įvesta N RA, darbininkai turėtų pa
daryti susirinkimus ir juose priimti ata
tinkamas rezoliucijas ir pasiųsti jas ty
rinėjimo komisijai. Rezoliucijose reikia 
išparodyti visi NRA žabangai, užkarti 
ant darbininkų.' Drąsiai ir nesvyruojan
čiai reikia iškelti aikštėn ir pasakyti 
tiems ponams, kad NRA tarnauja ne 
darbininkų būvio pagerinimui, bet, prie
šingai, jo bloginimui.

Sukilo Jūrininkai
AUCKLAND, New Zee- 

land. — Pranešama, kad 
ant vieno Anglijos karinio 
laivo sukilo jūrininkai prieš 
blogą maistą ir baisią prie
spaudą.

inors-ir pasilieka apysilpnis.
Ir pašitaiko, kad taip iš

semtos, apsilpę liaukos savai
me neįstengia gerai atsigauti. 
Priseina vartoti priemonių 
joms sustiprinti, atgaivinti.

Parsineškite, Drauge. iš 
vaistinės šito liaukų prepara
to: “Ądreno-spermin (Har- 
rower),v sanitablets No. 100.” 
Imkite po dvi tabletėlcs prieš 
valgymą, tai po 6 kas diena, 
per keletą savaičių, 
dės Jums sutvirtinti 
nes liaukas.

, , . , , . ... ! Tuo patim tarputenka kiek smarkiau eiti ar ii. , -• . ••, .... . ,. , ir geležies toniko:aukštį lipti, tai sirdis pradeda! 
smarkiau plakti: Jokių svai
ginamų gėrimų ir gi negaliu 
gerti; nes nuo mažiausio kie
kio pasigeriu. Kuomet pasige
riu, tai netiek galvoj jaučiu,

i kiek ko jos nusilpsta. Taip gi 
! mažiausio dalyko išsigąstu ir 
nniniraiu. Svarbiausi ar aš su-

Graudinga Mergina

Drauge daktare, malonėkite 
man atsakyti per “Laisvę,” ką 
aš turiu daryti dėl' sekančių :

Aš esu užaugusi mergina. 
10 metų atgal buvau labai 
stipri ir sveika, niekuomet ne- 
Isirgdavau jokia liga, išskiriant 
j dantų skaudėjimą. Gi 10 m. at- 

, o-l L* sir-
Direktorius yra gau 5 savaites. Po to išgijau, 

vvev , matysite, viršininku ant darbininko bet nuo to laiko iki dabar|
ką darbininkai septyniolik-; tik dąrbo laike, kuomet dar- jjaučiuosi silpna ant nervų, la 
tąjį Kompartijos Suvažia
vimą sveikindami raportuo
ja. Rasite užkurtą trečiąjį 
Kuznecko domną. Pasta
tytas tiltas per Volgą. 
“Pabudavota 14 naujų sa
nitarinių lėktuvų;” “Gom- 
selmašas”—dirbtuvė išpildė 
tokį ir tokį nuošimtį dirbi
nių virš plano, “Kolchozas 
‘Bolševyk’ apsiima 10 nuo-

vedė- 
bran- 
komi- 
duodaį

bininkas prie benčiaus ar|bai ®reit Pailstu’ .vi)ač sreit 
;pailsta mano kojos. Ir, jeimašinos dirba. Jeigu tas 

direktorius ar darbo vedė
jas neteisingai kaip nors 
su darbininku apsiėjo, ar
ba darbininkai pastebėjo 
negerai darbą vedant, ar 
dirbtuvės reikalus tvarkant,' 
laike pertraukos, ar darbo' 
valandoms pasibaigus, eina pašokstu.
prie Kompartijos branduo- sirūpinus tuo. kad dėl menkų 

šimčių padidinti plotą savojlio sekretoriaus arba prie dalykų verkiu.
dirbamos žemės” ir tt. Ma- “Rabočkomo”— darbininku nai

♦ •
Air. n lz-4-i i n 111 a cnmallV- I iv. r. ' mau

dirbamos žemės” ir tt. Ma- “Rabočkomo
tote, čia aktualus socializ- komiteto pirmininko ir pa- 
mo statybos darbas, pirmo- j duoda skundą su įrodymais, 
j e vietoje vokuojamas.

Aš taip daž- 
kad daž- 

Kartais 
stengiuosi susilaikyti nuo to ir 
noriu mintis kiton pusėn nu-

• daug verkiu, 
ir būti negali.

1 1 n • 1 livyi. ALI JAUKALAI Aliuli puouu 11L4-

ikad diiektorius ar darbo kreipti, bet negaliu savęs per- 
Aš nesakau, kad nereikė-; vedėjas taip ir taip su dar- galėti, ir ašaros veržte veržia-

• 4 a « • • • z—m 1 • • « • * . - * Ijo ir nereikia iš Sovietų Są- bininkais apsiėjo, ar kitai si. Po tokių “ceremonijų” 
jungos į amerikiečių darbi- betvarkę padarė. Partbran- taip gi jaučiuosi silpna ir ape- 
ninkų laikraščius lašinėti: duolys ir d'arbkom.as skūn- tito4 nu.stoJu- 
reikia'ir rašinėsiu, kuomet | dą ištyrinėja. Radęs skun- į. 
galėsiu. Bet jeigu tam ra- j dą teisingu, direktoriui 
šinėjimui reikėtų aktualų ■ duoda vėjo, štropuoja, iš ma į 
darbą apleisti, tai sulyg So-j darbo paleidžia, arba, ir dar- -• Aį 
vietų Sąjungos darbininkų biriinkų teisman atiduoda, 
nusistatymą, taipgi, negalė- čia, darbo valandose, dar- 
čiau save rokuoti' nenusi- bininkai disciplinuotai' turi

i dirbti, bet po darbui ir savo 
į viršininkus disciplinuoja ir 
'baudžia, jeigu reikalas ran
dasi. J 

Kompartijos branduolio
posėdyje visi toje dirbtuvė- bakteriniai nuodai iššaukia ko-j • 1*1 i • T • 1 i • • • w • i

kaitusiu.
Nerašinejaii, Nes 

Negalėjau
Kol Leningrade1 buvome, 

pirm.visko reikėjo nors kiek 
tiek Sovietų tvarką, Sovie
tų taisykles ir raudonojo 
Leningrado svarbesnios vie
tos pažinti. > Kasgi rašyti, 
nieko nežinant? Reikėjo ir 
kelionės reikalus tvarkyti,

Tatai pa- 
viršinksti-

vartokitc

Iron Ammonium citrate, 
i 1/j. lb” ir “Copper sulphate, 1 
grain.” Ištarpinkite puskvor- 
tėj virinto vandens geležinę 
druską, paskui įberkite tą 
trupučiuką vario druskos. Su
plakite. Imkite po šaukštu
ką po valgio, per keletą mė
nesių.

Imkite iodo tinktūros, po la
šą, į vandenį, dukart kas sa
vaitė.

Be to, nervų arzumui suma
žinti, imkite ir bromo drus
kų:

“Triple bromides, grs. 15. 
tablets No. 100.” Imkite po 
vieną tabletėlę, gult eidama. 
Po vieną ant dienos, kol visas 
užbaigsite. Į stiklą vandens 
ištarpinkite vieną tabletėlę ir 
pusę šaukštelio sodės (“bak
ing soda”) ir išgerkite.

Maistas daug padės Jums. 
Daugiau daržovių, vaisių, pie- 

svei-jniškų, kiaušinių, truputį švie-

Bendrai, apeti
tą turiu nęnoiTnalų. Dažniau- 

", šiai verkiu vietoj kad pykti.
1 Aš labai mažai pykstu, piktu- 

ašaras pakeičiu, 
norėčiau žinoti, ai’ yra 
nors būdas mano
-ateiti į normalias vėžes.Ižios mėsos, žuvų (jūrų žuvų), 

’saldymu.
; Svaiginamų gėrimų, žinoma., 
_  __________ Kam j u rei-

i *'kia? Pasilsėkite dažniau, pa-

koks 
kutai

je dirbanti direktoriai, inži
nieriai ir paprasti darbinin
kai, didžiausiu susidomėji
mu, didžiausiu rūpestingu
mu, bendrai darbo vecĮimą 
ir bendruosius

Atsakymas

Jums. Drauge, nuo tos ne-‘nie nevartokite, 
lemtos šiltinės visas organiz-' f ' e Ij mas yra pusėtinai išsemtas.;miegokite gei/ii. Eikite gerai 
Panašiai esti po bile- kokiai i pasivaikščioti kas diena. Gi- 
sunkiai ligai. Ligos nuodai, liai pakvėpuokite, pilvu.

j Iki geram pavasariui imkite 
dargi žuvų aliejaus, “Cod 
liver oil,” po šaukštą-kitą kas 
diena. Būkite dažniau su- 
draugais, draugijoje, neliūdė
kite sau viena namie. Atsi
gausite, .■ Drauge, sutvirtėsite, 
kaip prideru gerai mergaitei.

vOn visą organizmo atsargą, 
visą jo atsparumą, liaukas, 
endokrinines liaukas. Šios pa
starosios ir nulemia kovą : jei
gu jos įstengia pergalėti, nę- 
itralizuoti bakterijų pagamin-

dirbtuvės tus nuodus, tai/ligonis išgyja.

>
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Kas Reikia Rinkti i S. L A. Pildomąją 
TarybąjSeima?

žemiau talpiname mums prisiųstą dalį lapelio, kurį išleido SLA Narių Darbinin
kų Komitetas į SLA narius.—“L.” Red.

ARGI JAU TAIP PRASIKALTAU NERAŠYDAMAS 
AMERIKOS DARBININKU SPAUDAI?

Trečias Puslapis

Teko patirti, kad SLA Sekretorius p. 
M. J. Vinikas, patiekdamas pranešima 
SLA Pildomosios Tarybos nariams apie 
bondsų pirktų Susivienijimui kaipo in- 
Vestmentų už $800,200 pareiškė, kad da
bar šių bondsų suma bendrai pagal Šian
dieninę jų vertę vra tiktai $273,000. Reiš
kia, arti pusė miliono dolerių sumažėjus.

Taip rašė keli mėnesiai atgal “Ameri
kos Lietuvis,” kuris turi ‘artimus ryšius 
su dabartiniais ponais SLA viršininkais. 
Iki šiol nei ponas Vinikas, nei kitas ku
ris SLA viršininkas neužginčino to fak
to.

Fašistiniai SLA valdonai šimtus tūks- 
tančių dolerių išdavė paskolomis' ant 
morgičių; daugiausia davė “geriausiems 
tėvynainiams,” savo “frentams,” kurie 
rėmė jų priešdarbininkišką politiką. 
Kiek nuostolių davė tie investmentai, 
dar mums šiandien nežinoma. Bet aiš
ku, kad yra nemaži nuostoliai.

Vien ik per šešis mėnesius pereitais 
(1933) metais ponai viršininkai paėmė 
net $2,522.77 sugaištims ir kelionėms. O 
kur jų riebios algos—po $50 į savaitę? 
Kur algos Gegužio ir Gugio “pagelbi- 
ninkams?”

Suplanavo Pakelti Narines Duokles
Prie ko privedė Susivienijimą tokia fi

nansinė padėtis? Pažiūrėkime Į SLA 
naujos konstitucijos tekstą, kuris tilpo 
“Tėvynėj”, ir ten štai ką matysime: SLA 
ponai viršininkai jau suplanavo pakelti 
narines duokles: apdraudos skyriuose 
nuo 5 iki 25 centų į mėnesi; pašalpos 
skyriuose nuo 15 iki 30 centų j mėnesį. i • • • 4 .1
' “Narys, užbaigęs 65 metus savo am
žiaus, negali gauti pašalpos ligoje,” sako 
ponai viršininkai suplanuotoj naujoj 
SLA konstitucijoj, kurią jie bandys per
varyti sekančiam seime, Detroite. Toj 
pačioj konstitucijoj kitoj vietoj jie sako, 
kad už sugaištą dieną ponams viršinin
kams turi būt mokama $10.00, vietoj 
$8.00, kaip dabar mokama. Taigi, po
nai nori dar daugiau gauti už sugaištis.

Koks Susivienijimo Likimas
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 

auga nariais, smarkiai auga finansais. 
1930 metais susiorganizavo, o dabar jau 
turi apie 5,000 narių. Pinigų visai ne
turėjo, o dabar turi suvirš $74,000.

Gi mūsų SLA puola nariais. Nuo 1930 
metų netekome apie 8,000 narių; atsidū
rė tokioj finansinėj padėtyj, kad dabar 
jau suplanuota įvesti didesnės narinės 
duoklės ir nemokėti pašalpos nariams, 
sulaukusiems 65 metų amžiaus.

Kas bus, jęigu SLA ponai pervarys sa
vo suplanuotą naują konstituciją ir di
delį duoklių pakėlimą?'

4 Bus dar labiau užkirstas kelias SLA 
augimui. Tas ves prie dar didesnių 
duoklių, prie specialių mokesčių uždėjimo 
ir taip toliau.

Kas privedė mūsų Susivienijimą prie 
tokios padėties? Tai fašistinė, priešdar- 
bininkiška SLA ponų valdonų politika. 
Jie brutališkai, policijos pagelba suskal
dė mūsų Susivienijimą Chicagos seime, 
1930 metais. Del to netekome tūkstan
čius narių. Tie ponai visą laiką naudoja 
mūsų organizaciją priešdarbininkiškai 
politikai. Jie per organą “Tėvynę” mul
kina narius darbininkus kapitalistų nau- • 
dai: pirma garbino Hooverį ir jo viso-

I kius manevrus apgaudinėjimui darbo 
masių, o dabar garbina Roseveltą ir lie
pia mariams tikėti į jo blofus apie “ge- 

i rovės” sugrąžinimą.
Visai kitaip yra Lietuvių Darbininkų 

Susivienijime. Ta organizacija priside
da pre Amerikos darbininkų kovų, daly
vauja kovoje už įvedimą bedarbių ir so- 
cialės apdraudos valdžios ir darbdavių 
kaštų; jos organas “Tiesa” kalba už dar
bininkų reikalus,, nurodo, kaip darbinin
kai turi organizuotis ir kovoti.

Kaip Mes Galime Pagerinti Padėtį?
• •
Vienatinis būdas, kaip mes galime pa

gerinti padėtį SLA organizacijoj, tai pa
statant darbininkišką vadovybę, vietoj 
fašistinių viršininkų. Tą padarę, mes 
matytume, kaip mūsų Susivienijimas 
smarkiai augtų.

Todėl mes sakome visiems SLA na
riams darbininkams: Rinkimuose į SLA 
Pildomąją Tarybą balsuokite už seka
mus darbininkiško nusistatymo kandida
tus:

J. Gataveckas į prezidento vietą.
V. Šmulkštys į vice prezidento vietą.
J. Miliauskas į' sekretoriaus vietą.
P. Mažeiką į iždininko vietą.
Dr. J. Vitkus į daktaro kvotėjo vietą.
B. žolynas ir M. Girdžiuviene į iždo

globėjų vietą.
Jei kurių čia suminėtų kandidatų var

dai ir nebus ant baloto, tai vistiek įra
šykite jų vardus. Nei vieno balso nepa- 
duokite už fašistų ir socialfašistų kandi
datus.

Jūs labai gerai žinote, kad J. Bago- 
čius, kuris dabar kandidatuoja į prezi
dento’ vietą, buvo išmestas iš Susivieni
jimo ant visados už padarytus Susivie
nijimui. nuostolius. Dabar Grigaitis ir 
menševikai vėl jį nori užkabti ant SLA 
narių sprando.

Ne geresni kiti ponų kandidatai. Visi 
jie visą laiką dirbo išvien su Gegužio 
Vitaičio mašina. Visi jie rėmė Gegužio- 
Vitaičio mašiną skaldyme Susivienijimo. 
Ir Gugis ir kiti ponai policijos pagelba 
suskaldė mūsų Susivienijimą. Visi jie 
atsakomingi už tą politiką, kuri šiandie^ 
privedė mūsų Susivienijimą prie tokios 
padėties, kaip viršuj nurodėm.

Taigi akyvaizdoj tų faktų, pamislin- 
kime SLA nariai darbininkai, ar galime 
balsuoti už tuos ponus?

Kurie SLA nariai darbininkai už juos 
balsuos, tai patys sau smūgį užduos.

Reikia Rengtis Prie Seimo
Pereitas SLA seimas, įvykęs Pitts

burgh, Pa., parodė, kad ponai, sumobili
zavę savo pritarėjus delegatais į seimą, 
gali taip padaryti, kaip jiems patinka.

Todėl reikalinga į sekantį seimą pa
siųsti kuodaugiaūsia darbininkiškai nu
sistačiusių delegatų, kad ponai negalėtų 
užkarti ant mūsų sprando jų suplanuotą 
konstituciją, kad negalėtų nusitarti di
deles algas ir atmokėjimus už sugaištas 
dienas po $10. Reikia pasiųsti kuodau- 
giausia delegatų, kad išrinkti darbinin
kišką vadovybę.

Visi SLA nariai darbininkai, bendrai 
susivienykite ir pasiųskite į seimą* savo 
delegatus. Nerinkite nei vieno, kuris 
yra pritarėjas dabartinių SLA valdonų.

SLA Narių Darbininkų Komitetas,
P. O. Boxi 18 Station W., 

Brooklyn, N. Y.

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
bes aparatui bendradarbiau
ti. Todėl komunistai dirb
tuvių branduolių susirinki
muose svarsto ne kaip alka
nųjų bedarbių demonstraci
jas suorganizuot, kaip dar
bininkus streikan išvest, nes 
tokie veiksniai jau čia pra
eities dalykas, daugiau čia 
nereikalingi, nejaugi patys 
darbininkai prieš save strei
kuotų. Čia jau komunistai, 
pirmose eilėse socialistinės 
statybos stovėdami, savo 
darbininkiškosios valstybės 
aparatui bendradarbiauja. 
Dirbtuvių branduolių posė
džiuose svarsto, kaip geriau
sia tos dirbtuvės reikalus 
sutvarkyti. Transporto dar
buose dirbantieji svarsto, 
kaip transporto reikalus su
tvarkyti. Žemdirbystės dar
buose dirbantieji žemdirby
stės reikalais rūpinasi. Ap- 
švietos mokslo įstaigose 
dirbantieji mokslo — moki
nimo reikalais ir t. t. Bran
duoliai “partaktyvais” ap- 
vienyti, “partaktyvai” — 
rajonais, rajonai—cent vali
nėmis įstaigomis ir 1.1. Dar
bas eina tvarkoj ir Santai-
ko j.

Visą Sov. Sąjungos staty
bos—kūrybos darbą Komu
nistų Partija vadovauja. 
Kas arčiau norėtų susipa
žinti, kaip ji vadovauja,— 
o tuo kiekvienas turėtu su
sidomėti, atydžiai sekite— 
skaitykite mūsų darbinin
kišką - komunistinę spaudą 
“Laisvę”, “Vilnį”, “Tiesą”, 
“Daily Workeri”, Ameriko
je išeinančius, kurie talpina 
raportus 17-to Kompartijos 
suvažiavimo.

Bedarbės Sov. Sąjungoj 
nėra. Visur ypač kvalifi-

Japonijoj Yra 15,000 
Politinių Kalinių

TOKIO. — Apskaitoma, 
kad šiandien Japonijos ka
lėjimuose yra apie penkioli
ka tūkstančių politinių ka
linių. Daugiausia komunis

tai darbininkai.

Milwaukee, Wis. — Išėjo 
į streiką dvyliką šimtų Sea
man Body dirbtuvės darbi
ninkų. Darbininkai reika
lauja 20 nuoš. algų pakėli
mo.

Kaunas. — Gautas pra
nešimas iš Argentinos, kad 
K. Norkus suareštuotas ir 
bus išdeportuotasi Lietuvon. 
Suimtas kaipo kriminalis
tas. Kaltinamas valdžios 
pinigų nusukime.

kuotų darbininkų stoka. 
Dauguma dirbtuvių apskri
tą parą, trimi pakaitomis 
dirba. Nekurios po 14 va
landų dviemis pakaitomis 
dirba. Nedaug tokių, kurios 
viena pakaita tedirba. Vi
sos tos, kurios trimis pakai
tomis dirba, po 7 valandas 
tedirba. Viena pakaita dir
bančiosios po 8 valandas 
dirba.

Bado čia nėr, ir alkanų 
darbininkų nerasite. Jeigu 
kas nedavalgo, tai buvusie
ji ponai ir spekuliantai, ku
rie dirbti atsisako. Gyve
namųjų namų trūkumas 
taipgi mažėja, nes nuolat 
nauji namai būdavo j ama.

Valstiečių ūkiai apie 65 
nuošimčiai į kolchozus suor
ganizuota., . Valdžia jiems 
žemės dirbimui traktorius 
ir kombainus darbymečiuo
se duoda, geromis trąšomis 
ir sėklomis prigelbsti. Ne- 
kurie kolchozai gyvulių, 
ypač kiaulių auginimu spe
cializuojasi. Taip kad žem- j 
dirbystė nuo industrijos pir- 
myneigoje nei kiek neatsi
lieka.

Aš šiuo tarpu dirbu val
džios name, kur visos Bal
tarusijos sovietinės įstaigos 
talpinasi; dirbu rakandų 
prižiūrėto jum. Gaunu 300 
rublių mėnesyje. Kuomet 
sirgau, gavau du trečdaliu 
algos ir du daktarai ir nor- 
sė kasdien lankė ir vaistus
uždyką davė, niekas nei ka-

peikos nekaštavo.
Kas du metu vienoje vie

toje išdirba, tas laike ligos 
pilną algą gauna.

Buvau premiruotas: ga
vau 300 rublių pinigais ir 
gyvenimui kambarius už 
gerą darbą kaipo udarnin- 
kas. Darbininkų tėvynė, 
kaipo tikrus vaikus, mus, 
darbininkus, aprūpina. Mes 
džiaugiamės, ir dirbsime jo
sios statybos darbą, kol gy
vi būsime. ’

J. Šukys.

Cleveland/ Ohio, rašo: “Pri- 
siunčiu $6.00, iš kurių bus 
$5 “Laisvės” prenumerata 
ir vienas bausmės, kad už
trukome.”

Bausmę skiriame į preso 
fondą. Iš anksčiau turėjo
me preso fonde $120.94, da
bar gavome $12.50, viso yra 
$134.44.

Draugai, aukos plaukia 
lėtai. Aišku, jog daugelis 
organizacijų ir pavienių 
ypatų prisidės prie nupirki-‘ 
mo preso, tad norime pri-1 
minti, kad su 15 d. kovo rei-. 
kia įmokėti $650.00, o turi-1 
me dar tik $134.44. j

P. Buknys.

prasidės pradžioje kovo mė
nesio.

Suvaidinta Veikalėlis Anglu
Kalba

Vasario 17 d. ALDLD 2 
kuopa surengė šaunų vakarą. 
Buvo sulošta anglų kalba vei
kalėlis “Oscar Sapp.” Vaidi
no jaunuolės Al. Tamulevičiu
je, II. Žukauskaitė, O. šukiu- 

Vaidini- 
Po vai

te, M. Jeskevičiutė.
mas išėjo labai gerai, 
dinimui buvo šokiai prie ge
ros orkestros.

Žmonių buvo pilna svetainė. 
■Kuopai liks gerokai pelno.

B. Andrius.

PRESO REIKALAI
Draugas J. Matačiūnas, 

iš Paterson, N. J., prisiun
tė $7.50 aukų, kurias drau
gai suaukojo Literatūros 
Draugijos kuopos susirinki
me pirkimui naujo preso.

Prūseika visada didžiavo
si, kad visas Patersonas su 
skloka. Šis draugų paterso- 
niečių žygis yra skaudus 
antausis Prūseikai ir But
kui.

Draugas Joseph Stankus,

SO. BOSTON, MASS.

Organizuojasi Vaiky Mokykis 
lė ir Choras

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija ir ALDLD 2 kuopa 
organizuoja mokyklą ir cho
rą, kas trumpu laiku prasidės.

Pirmiausia bus mokinama 
lietuvių kalbos, organizuoja
ma choras, o paskiaus bus or
ganizuojama pionierių grupė.

Lietuvių rašybos mokys Ol
ga šukiutė, o chorą vadovaus 

i Helen Žukauskaitė. Todėl 
I tėvai, kurie turite vaikus, ga
lite užregistruoti pas J. Bur
bą, 266 Gold St. Mokykla

TIKRAS BIČIŲ MEDUS 
Didelis Vežimas, Kaip Kal
nas Atėjo “Laisvei” Medaus

Tuojau įsigykite ir valgyki- 
i te medų. Jau nekartą esate 
1 skaitę Dr. Kaškiaučiaus pata
rimus naudoti medų vietoje 
cukraus. Dabar turite progą 
per “Laisvę” įsigyti

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

iš. Bethlehem, Pa., rašo: 
“Prisiunčiu $5.00 už “Lais
vės” prenumeratą ir $1.00 j 
už “Priekalo” prenumeratą.1 
Beje, atsiminiau, kad per- i 
kate naują presą, tai dar j 
pridedu dolerį pirkimui1 
preso.”

*
Aplink Bethlehem, Pa., 

smarkiai suko Senas Vin
cas, tačiaus demoralizacijos 
sėjimas jam čia nevyko. 
Draugas Stankus ir kiti kla
siniai apsišvietę darbinin
kai remia savo klasės reika
lus ginantį dienraštį “Lais
vę”.

Draugas S. Rasimkus iš 
Gardner, Mass., kalba trum
pai, bet storai: “Prisiunčiu 
už “Laisvės” prenumeratą 
metams $5.00 ir $1.00 auko
ju kovai su skloka.”

Tą doleriuką skiriame į 
preso fondą, nes Butkus su 
Prūseika dega iš pavydo, 
kad “Laisvė”—komunistinis 
dienraštis—perkasi automa
tišką presą. Kada jie reak
cijos persigandę pabėgo iš 
komunistinio judėjimo, ma
nė, kad iki šiam laikui Ame
rikoje nebus nei ženklo ko
munistinės spaudos. Už tai 
dabar jiems labai pavydu, 
kad kovingasis proletaria
tas praskina savo veikimui 
kelią per reakcijos žaban
gas.

Vienas iš gerų draugų 
rašo: “Prisiunčiu čekį su
moje $6.15. Už “Laisvės” 
prenumeratą $5.00, už kny
gelę Klebonijos Paslaptis 
15c, o dolerį skirkit, kur 
jums patinka. Mano vardo 
prašau “Laisvėje” -neskelb
ti...”

Atliekapią doleriuką de
dame į preso fondą.

Draugas John Mineikis iš 
Montello, Mass., rašo: “Pri
siunčiu money orderį ant 
$6.00, $5.00 už prenumera
tą, o vieną dolerį aukoju 
pirkimui naujo preso...”

Draugė R. Romand, iš

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborhs
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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; Notary Public Tel. STagg 2-5043 |

Į MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 8

LAISNUOTAS GRABORIUS 2

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. §

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli- g 
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 2 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin- 2 

tas ir už prieinamą kainą. 2
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DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviSka aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVIL, DETROIT, MICH.
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Sulig MARSHALL J. GAUVIN Paraše A. M. METELIONIS

Ar Yra Tikras Dievas?
(Tąsa)

žydų bėgimą iš Aigipto yra 
skirtingos tikėjimų istorikų 

Vieni tvirtina, kad žydai,

i

Apie tą 
net kelios 
nuomones, 
kaipo tauta, niekuomet nėra gyvenę Ai- 
gipte. Antri sako, kad žydai buvo Ai- 
gipte, bet jie nebėgo iš ten: faraonas su 
savo kariuomene išvarė žydus iš ten, kai
po tada nekultūriškus ir nepageidauja
mus žmones. Ta biblijos pasaka, būk 
žydai, po dievo komanda, bėgo iš Aigip- 
to yra gana juokinga.

Religijų istorijoj randame, kad aigip- 
tiečiai per kelis sykius valdė Palestiną. 
Nuo 15-to iki pabaigai 13-to šimtmečio 
pirm krikščionybės, Palestiną valdė ai- 
giptiečiai. Tais laikais aigiptiečių ka
riuomenė, be dievo Jehovos pagelbos, iš 
Aigipto į Palestiną atkeliaudavo į porą 
savaičių. Gi žydai tą pačią kelionę po 
dievo komanda keliavo per 40 metų! Jau 
iš to galime spręsti. Kiek Jehova žy
dams toj kelionėj “gelbėjo.”

Biblijos seno testamento dievui Jeho
vai buvo gana sunku įtikti. Jis nuo žy
dų reikalavo tokių aukų, kurios jiems 
buvo arba perbrangios, arba persunkios 
išpildyti. Idant užganėdinti geidulius 
Jehovos, tai iš paskerstų gyvulių gyslų 
buvo išleista upės kraujų. Iš daugybės 
įvairių-įvairiausių dievų tai Jehova, tur
būt, bus pikčiausias. Savęs užganėdini- 
mui jis nuo savo pasekėjų reikalavo keis
tų aukų. Biblijoj, antroj knygoj Moižės, 
persk. 29, štai kaip Jehova instruktuoja 
savo kunigus: “Jūs turite užmušti avi
ną ir paimti jo kraujo ir uždėti ant vir
šaus tiesiosios ausies Aaronui; ir ant vir
šaus tiesiosios ausies jo sūnui ir ant jų 
nykščių tiesiosios rankos, ir ant jų di
džiųjų pirštų tiesiosios kojos, ir apkrapy- 
kite krauju aplink altorių.”

Sunku pasakyti, kiek Jehova žmonių 
būtų išžudęs, jeigu šitie, pildydami jo tą 
paliepimą, būtų padarę klaidą: vietoj de
šinę ausį patepti, būtų patepę kairę ir 
ne tą pirštą.

Niekur nerandame, kad kada nors tas 
žydų dievas Jehova būtų nusišypsojęs. 
Jis tik tada užganėdintas, kada mato sa
vo kunigus, apsidažiusius gyvulių krau
ju, ir suuodžia kvapsnį degančios mėsos. 
Čia kelios ištraukos iš biblijos daugiaus 
parodys žydiško-krikščioniško dievo ge
rumą... Šv. Jereminas (?) sako: “Jūs 
jau uždegėte ugnį mano piktumo, kuri 
degs ant visados.” Penkta knyga Moi
žės: “Viešpats dievas yra naikinanti ug
nis.” Pranašas Isajas: “Ir aš maitin
siu tuos, kurie engia jus, jų pačių kūnais, 
ir jie turės gerti savo kraują, kaip saldų 
vyną”; pirma knyga Samuelio: “Dabar 
eikite ir nudurkite Amalekus, ir visiškai 
sunaikinkite, ką tik jie turi, ir nesigailė
kite jų, bet išžudykite abejus—vyrus ir 
moteris, vaikus ir žindančius, jaučius ir 
avis, verbliūdus ir asilus.” šitos kelios 
iš biblijos ištraukos rodo, kad žydų die
vas buvo deganti ugnis, visada piktas, 
vykdytojas kanibalizmo ir vadas baisiau
sios žmogžudystės. Kodėl žmonija turi 
tikėti, kad knyga, kurioj telpa šitokios 
ir panašios nesąmonės, yra dievo žodis ir 
Šventa? Kodėl mes turime budavoti 
dievnamius ir garbinti tą dievą, kuris 
buvo autorius ir liudytojas didžiausių 
žmonijos kankinimų, mirčių silpnų kūdi
kių bei motinų?

Sulig krikščionybės, tai Jehova yra 
vienutėlis dievas; ir vėl mum norima 
įkalbėti, kad tas Jehova turėjo sūnų, ku
lis taipgi yra dievas; būk tas dievo sū
nus gimė apie du tūkstančiai metų atgal. 
Jo motina buvo pati žydo stalioriaus, o 
kas link jo tėvo, tai dar ir dabar eina 
diskusijos: vieni sako, kad jo tėvu buvo 
motinos vyras vardu Juozapas stalio- 

' rips,, gi kiti sako, kad buvo tėvu pats Je
hova, gi dar kiti sako, kad to dievo sū
naus tėvu buvo dvasia (šventa. Na, ir 
kad dar “geriaus” religiniams žmonėms 
paaiškinti apie tą dievo sūnaus dievystę, 
tai sakoma, kad senis dievas Jehova, jo

Ar tu tikrai myli savo 
Ar tu tikrai tarnauji savo ka- 
O tas Jėzuitų “karalius” tai 

Kaip sveiku protu žmogus ga-

sūnus, kristus ir dvasia šventa yra tik 
vienas dievas. Dar ir daugiaus “stebuk
lų” randasi apie tą dievo sūnaus gimi
mą, būk jis gimė iš nekaltos mergelės. 
Mes, 20-to amžiaus žmonės, gerai žino
me, kad nekaltos mergelės negimdo vai
kų. O jeigu mergelei pasitaiko “pripot- 
kas” pasigauti mažiuką, tai mes žino
me, kad “kas nors yra tam kaltas”; ir 
taipgi žinome, kad tas mažiukas nėra jo
kio dievo sūnus. Kur tik ant paveikslo 
teko matyti tą dievo sūnų su nuogu pil
vu, tai matyt, kad ir jis turi bambą. Iš 
šito jau aišku, kad tas vadinamas dievo 
sūnus gimė, kaip ir visi žmonės kad ge
ma. Net kristaus motina, Marija sa
ko, kad jos vaiko tėvu buvo jbs vyras 
Juozapas. Vieną dieną, kada vaikas pa
klydo ir, suradus jį dievnamyje, ji jam 
sako: “Tavo tėvas ir aš jieškojome tavęs 
liūdėdami.” O kas geriaus gali žinoti 
apie savo vaiko tėvystę, jeigu ne motina? 
Vienok ir šiandien krikščionių bažnyčia 
tvirtina, būk kristus yra dievas ir vėl— 
kristus dievo sūnus. Ir šiandien tas pa
sakiškas kristus krikščionių kunigijai 
yra neišsemiama aukso kasykla. Štai 
aną dieną papuolė man į rankas Ameri
kos katalikų kunigų jėzuitų leidžiamas 
žurnalas vardu “America”. Tarpe dau
gelio kitų “stebuklų” telpančių šitame 
žurnale mano domę atkreipė vienas barz
doto vyro paveikslukas; po paveiksluku 
sekanti klausimai: “Ar tu tikrai žinai 
savo karalių? 
karalių? 
raliui?” 
kristus.
Ii pažinti, mylėti ir tarnauti tokiam ka
raliui, kuris jau arti 2,000 metų atgal 
yra miręs? To Jėzuitai nepaaiškina. Gal 
manote, kad tas “karalius” reikalingas 
jėzuitams? Visai ne. Jie turi jį pardavi
mui lengvatikiams parapijonams ir daro 
puikų biznį. Ten pat ir kaina padėta: 
vienas kristus (karalius)—12 centų; 100 
kristų—$7.00; 1,000 kristų—$60.00. Ka
talikai negali atsistebėti, kaip Judošius 
taip pigiai, už 30 grašių, galėjo jų dievą 

'parduoti. Bet kad šiandien kunigai tą 
patį dievą jiems pardavinėja po 6 centus, • 
tai katalikams gerai, ir šventas darbas. 
Čia reikia šiek bei tiek skaitytoją supa
žindinti su ta krikščionių trilypio dievo 
dogma.

Apie šventą traicę išdalies skaitoma 
sekančiai: “Dievas — galva tėvo ir sū
naus ir dvasios šventos ir visi turi lygią 
garbę. Toks yra tėvas, toks yra sūnus 
ir tokia yra dvasia šventa. Tėvas yra 
nesutvertas, sūnus yra nesutvertas ir 
dvasia šventa yra nesutverta. Tėvas ne
permainomas, sūnus nepermainomas ir 
dvasia šventa nepermainoma. Tėvas 
amžinas, sūnus amžinas ir dvasia šventa 
amžina. O vienok jie yra ne trys amži
ni, bet vienas amžinas. Taipgi jie ne 
trys nesutverti, o vienas nesutvertas; ir 
ne trys nepermainomi, bet vienas ne- 
permainomas. Ir tokioj pat prasmėj tė
vas yra visagalis ir sūnus visagalis, ir 
dvasia šventa visagalė. Bet ne trys vi
sagaliai, o vienas visagalis. Taip jau tė
vas yra dievas, sūnus yra dievas ir dva
sia šventa yra dievas. Bet. įr čia ne trys 
dievai, o tik vienas dievas. Taip pana
šiai—tėvas yra viešpats, sūnus yra vieš
pats ir dvasia šventa yra viešpats. Vie
nok jie sudaro ne tris viešpačius, o vieną 
viešpatį. Todėl mes esame priversti per 
krikščionišką tiesą pripažinti kiekvieną 
(traicės) ypatą dievu bei viešpačiu. Bet 
mums uždraudžia -pati. krikščionybė sa
kyti, kad yra trys dievai arba trys vieš
pačiai.”

Tai šitokis1’ katalikiško trilypio dievo 
išaiškinimas. Ar gali bent kas sumisly- 
ti didesnę žioplystę, kaip šita, kad trys' 
amžini yra tik vienas amžinas; kad trys 
visagalinti yra tik vienas visagalis, ir 
kad trys dievai yra tik vienas ^dievas? 
Kalboj nei raštijoj didesnę žioplystę kaip
šitą sunku surasti. Idant tikėti tokiam i

(Daugiau bus)
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EASTON, PA
Pasekmingų Prakalbų 
d. vasario buvo ALDLD. 
Apskričio ir 13 kuopos

Iš
18 

6-to 
s urengtos prakalbos. Kalbėjo 
net trys kalbėtojai, visi iš 
Philadelphijos. Pirma, drau
gė F. Gedviliutė, kalbėjo 
trumpai jaunuolių klausimu. 
Nors jauna kalbėtoja, bet sa- 

' vo užduotį atliko gana gerai. 
, Turėtų lavintis dar daugiau, o 
su laiku išsivystys gabi kalbė
toja. Antras kalbėjo d. M. 
Žaldokas, ALDLD. 6-to Ap
skričio sekretorius, šis drau
gas kalbėjo plačiai apie šios 
šalies padėtį, apie bedarbių 
sunkų gyvenimą ir jų kovas, 
apie vėliausius įvykius Austri
joj ir Francijoj. Taip pat iš- 
dėstinėjo, ką Leninas mokino 
darbo klasę ir ragino stoti į 
darbininkiškas organizacijas 
ir Komunistų Partiją. Trečias 
kalbėjo jaunuolis d. Ed. Gri- 
ciunas, ragino jaunuolius or
ganizuotis, nurodė, kad nau
jas imperialistinis karas atei
na ir todėl reikia kovoti prieš 
jį. O kovoti galima tik orga
nizuotai. Taip pat priminė 
apie svarbą LDS. jaunuolių 
organizavime, davė kreditą 
Eastonui už suorganizavimą 
vaikų ir jaunuolių kuopelės ir 
ragino suaugusius padėti jau
nuoliams.

Visi trys kalbėjo Eastone 
pirmu kartu ir publikai jie 
labai patiko, kurios buvo pil
na svetainė. Buvo keletas 
draugų atvažiavę net iš Beth
lehem, Pa.

Po prakalbų sekė “klausi
mai,” kurių apsčiai statė keli 
Pruseikos pasekėjai. Ypatin
gai publika pasipiktino š. 
šmeižiančiais ir provokaciniais 
“klausimais,” kurie buvo d. 
žaldoko atremti ir klausėjas 
pastatytas ant pajuokos. Kaip 
Š., taip ir J. tiksliai statė to
kius klausimus, kad tik dis
kreditavus Komunistų Partiją 
akyse nepartinių ir katalikų 
darbininkų, kurie vis daugiau 
atsilanko į prakalbas. Pavyz
džiui abu klausėjai, kaip Švel- 
nikas, taip Januškis, prisispy
rę tvirtino, kad komunistai 
Madison Square Garden, New 
Yorke, užpuolė socialistus ir 
surengė muštynes, metė krės
lais nuo galerijos ir tt. Kiti 
jų argumentai buvo, kad Ko
munistų Partija Vokietijoj pa
sitarnavo Hitleriui, neiššauk
dama generalio streiko bei ne
sukėlė revoliucijos ir tt. Kas 
liečia muštynių, kurias suren
gė Socialistų Partijos vadai, 
su pagelba mušeikų ir Darbo 
Federacijos bosų, apie tai jau- 
buvo plačiai rašoma mūs” 
spaudoje ir net buržuazinė 
spauda pripažino, kad ant d 
Hathaway buvo padarytos 
atakos kaip tik jis nuėjo an 
estrados. Tačiaus mūsų sklo 
kininkams vis Kompartij 
kalta, viską, ką Partija dare 
apverčia augstyn kojom, šmc' 
žia, terlioja, nes taip liepia j 

: dvasinis vadas, pape Prūsei 
ka. Į visus jų šmeižtus-gabie 
ir teisingai atsakinėjo d. ž? . 
dokas ir jie užsitarnavo n 
publikos paniekos. Da 
gelis išėję klausė, kas daro 
su Švelniau, kad jis vis pr? 
kalbose priekabių jieško. Al 
rodo visiškai sugedęs, ųepę 

j taisomas elementas ir net nč 
! kurie jo draugai sklokinjnka 
į rausta iš gėdos d ei e i jo elgė 
! šio.

Aukų lėšų padengimui ii 
Komunistų Partijai surinkt? 
$7.24. Aukavo $1.00 M. Pe
traitis; po 50c: L. Tilvikas ir 

Į E. Stankienė (Bethlehem) ; po 
• 25c: A. Katilienė, R. Staučių- 
■ kienė, J. Kumpauskas, S. Au- 
I dienius, A. Meišon, M. Zda- 
j noff, B. E. Senkevičienė, F. 
Bučkis, V. Morkauskięnė, J.

> šlapikas, V. Stančikas ir A. 
; Tarvydis. Smulkių surinkta 
$2.24.

įvyko masinis 'protesto mitin
gas prieš Austrijos valdžios 
budeliškus darbininkų žudy
mus. Mitingą rengė Komu
nistų Partija bendrai su So
cialistų Partija, Tarptautiniu 
Darb." Apsigynimu ir kitomis 
organizacijomis.

Pirmas kalbėjo nuo Socialis
tų Partijos W. Leverington ir 
ragino sudaryti bendrą fron
tą prieš fašizmą ir visiems 
darbininkams kovoti bendrai. 
Pasirodė, kad S. P. eiliniai na
riai pritaria bendram frontui, 
nežiūrint vadų ir tuo klausi
mu pralenkia lietuviškus sklo- 
kininkus, kurie viešai išeina 
prieš bendrus frontus ir juos 
ardo.

Prašome višus narius ir nares at- 
.silankyti ant šio susirinkimo, nes už
simokėjusi nariai už' 1933 metus 
gaus pirmą numerį žurnalo “Šviesa.” 
Kurie dar neužsimokėję, ateikite pa- 
simokėti ir gauti žurnalą. Taip pat 
visi rengėjai vakarienės, kuri įvyks 
3 d. vasario pribūkite susirinkime, 
kad išduoti pilną raportą.

Kp. Koreop.
(49-50)

PATERSON, N. J.
Protesto masinis mitingas prieš 

Vokietijos ir Austrijos fašizmą įvyks 
seredoj, 28 d. vasario, 7:30 vai. va
kare, Central High School, Patersone. 
Visi darbininkai yra raginami daly
vauti. Kalbėtojai bus: 
jų pirmininkas Baldwin, 
kiti. Įžanga veltui.

Civilių Uni- 
II. Joniti ir 
Komitetas.

(49-50)

DETROIT, MICH.

T.D.A. Karolio Požėlos kuopos su
sirinkimas įvyks 28-tą dieną vasa
rio, 7:30 vai. vakare. Draugijų sve
tainėje, 3600 Vemer Highway.

Draugai ir draugės malonėkite da
lyvauti visi, nes turim daug svarbių 

nes yra daug sVarbių dalykų apta-: dalykų apkalbėti.
rimui. Sekr. G. S. j

(49-50) <'

CLIFFSIDE, N- J.

ALDLD 77 kuopos susirinkimas 
įvyks 28 d. vasario, 7:30 vai. vakare, 
183 Jersey Ave. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti šiame susirinkime,

Vokie-. 
plačiai 
partijų 
Jis ra-

Nuo< Komunistų Partijos 
kalbėjo d. Frank Hellman iš 
Philadelphijos. Jo kalba bu
vo labai turininga, matyt, ge
rai išstudijavęs padėtį 
tijoj ir Austrijoj ir jis 
nurodė socialistinių 
vadų išdavystes ir tt.
gino darbininkus organizuotis 
ir budėti, nes fašizmas visur 
rengiasi prie naujų karų.

Jis nuoširdžiai agitavo už 
bendrą frontą kovai prieš fa
šizmą, prieš naujus imperia
listų puolimus ir sakė, kad 
tokie bendri frontai visur tu
ri būti sutverti eilinių narių 
kadir be pritarimo vadų. Kas 
stovės ant kelio, tas turės bū
ti nušluotas. Po prakalbų su
sidarė komitetas iš įvairių or
ganizacijų, Socialistų Partijos 
ir Komunistų Partijos ir pa
gaminta protesto rezoliucija, 
kuri pasiųsta Austrijos amba
sadai. Rezoliucija mitingo 
dalyvių priimta vienbalsiai.

Mitingas buvo rengiamas 
labai ant greitųjų, bet nusise
kė neblogai ir davė pamatą 
ateities bendram veikimui. 
Kas charakteringa, tai kad 
mūsų sklokininkai nei vienas 
nepasirodė protesto mitinge. • 
Jiems rūpi tik šmeižimas ir 
provokavimas Kompartijos ir 
pirmaeilių draugų, tad jie sa-(1 
vo “užduotį” atlikę lietuviška- i 
me susirinkime nematė veika-Į 
lo dalyvauti bendro fronto 
protest o mitinge. Sklokai nei 
šilta nei šalta, jeigu tūkstan
čiai darbininkų nužudoma, ne 
svarbu ir nepatogu jiems neš
ti protestus prieš nekaltų dar- J 
bininkų kraujo praliejėjus. O 
pakedenti 
Komunistų 
bjaurinti, 
revoliucinį 
veikiančius 
svarbu!
“naudinga ir reikalinga.”

Tie . du viršminėti mitingai 
buvo naudingi ir pamokinanti. 
Daugiau tokių mitingų!

Koresp. B. Narys.—F. B.

Raštininkas, G 
(48-49)

TIK KELETAS DIENŲ
iJau buvo pranešta, kad “Laisves” prenumerata bus 
pakelta. Tai daryti verčia mus visko brangčjimas.

Su 1 Diena Kovo (March) “Laisvės” Kaina
$5.50 Metams ir $3.00 Pusei Metu

C ’̂9"'
Iki pirmai dienai kovo (March) dar galite “Laisvę” 

atsinaujinti už $5 metams. Taipgi naujai užsira
šyti iki 1 d. kovo galite gauti už $5 metams.

Brooklyne “Laisvės” Kaina Bus
$7.50 Metams ir $4.00 Pusei Metu

Išlaikymas “Laisves” dienraščiu rymo ant pačių 
skaitytojų. Skaitytojai daug gali pagelbėti atsinau
jindami visiem metam, mat tuomi sutaupo Įstaigai 
paraginimų kaštus, skaitytojai labai daug pagelbės 
gaudami naujų skaitytojų.

t

Trečiadienis bus paskutinė diena atsinaujinimui ar 
naujai užsirašimui “Laisvės” už $5.00 metams

■ Be atidėliojimo siųskite čeki ar “money order” se
kamu antrašu:
“LAISVĖ,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

4>t f

d>

A? e s
<♦>

<9

<♦>

<0

Dr. Theodore Conklin <*>
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos

Rašomos Mašinėles

Jei esate ‘‘Laisves”

Skaitytojas

ir

iš ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.” 
Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie

tuviškus akcentus už tą pačią kainą

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57-to skyriaus kliubo mė

nesinis susirinkimas įvyks penktadie- 
j, 2 d. kovo, 1934, 8 vai. vakare, 

iubo svetainėje, 4015 E. 141st Str.

CLEMENT V0KETA1T1S
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—G po pietų

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams 

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

Bimbą, žaldoką, 
Internacionalą, iš- 
sukoneveikti visą 
judėjimą ir jame 
draugus, tai jiem

Jiems tatai atrodo

Priesfašistinig Mitingas

Tą pačia diena, tik vakare,

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
• ‘Laisvė’* gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbinio, su naujais

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS 

____ 2________ - _____  
20 St. James St. East 

Tel. HAfbour 3424

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ 
standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
Or. Fred E. Burnham

patobulinimais

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50
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Apsileidęs Jaunimas mokytoju, kurio čion pat nė
ra, iš Suvienytų Valstijų ar 
kitur, apmokėti jam kelionės

BALTIMORE, MD mą. Policija , laiku sučiu
pus sukilimo vadus ir juos

iš— net save skaitosi darbininkų^ 
da vadovais. Didelė gėda tenka

TORONTO, ONTARIO. 
Jau ne kartą buvo ra 
laikraščiuose, kaip pav., “Dar- mūsų daugiau susipratusiems 
bininkų žodyje” ir “Laisvėje,” 
apie Toronto lietuvių jaunimo 
didelį apsileidimą darbininkiš
kame judėjime. Buvo nuro
dyta jų blogi palinkimai ir tt. 
Per laikraščius ir žodžiu sten- 

mestų

“LAISVĖS" KNYGŲŠPARDAVIMASbaidas ii pragyvenimą čio- 
1 nais, kad ir už mokslą nereik
tų užmokėti, tai susidarytų di
delės išlaidos. O iš kur pa
prasti darbininkai apmokėtų, 
jei ir jų pačių tušti kišeniai. 
Mat, pas žmones vis dar gy
vuoja sena mintis, kad' nebai
gęs gimnaziją, universitetą ir 
k., tai toks žmogus nieko ne- 

; žino. Bet šiandien mes gali
me rasti daugybę paprastų 
darbininkų, kurie kitas tik bis- 
kutį ragavęs mokyklos, kitas 
tik per save šiek tiek pramo
kęs ir pastatykime jį su kitu, 
baigusiu, kad ir augštą mokslą 
ir pamatysime, kuris daugiau 
žino politikos srityj ir šiaip iš 
praktikos gyvenime, 
kia, kad jis “neragavęs” 
nazijos, tai nieko nežino, 
priklauso nuo .žmogaus, 
jis yra apsiskaitęs, išsilavinęs, 
turįs prityrimo vienoje ar ki
toje gyvenimo srityje. Todėl’ 
ir mūsų draugams nereiktų 
kreipti domės į tai, kas veda 
šią mokyklėlę, bet žiūrėti, kaip 

j ji vedama.
Taigi, draugės ir

i šio

draugams5, kurie ne tik ką ne
sąmoningai elgiasi, bet ir ki
tiems duoda “gražų”* pavyz
dį !

Pavyzdžių nesunku rasti 
įrodymui, kaip mūsų sąmonin
gi draugai sulaiko nesąmonių-Į 

kaip i gus draugus nuo darbininkis- 
pool-iko judėjimo; Paimkim, kad 

ir kitas, žalą teikiau-j ir šį pavyzdį: Rodos, pirmiau 
’ buvo “Laisvėje” rašyta, kad 

čion yra vedama tarpusavio la
vinimosi mokyklėlė, kurią va
dovauti 
draugai, kurie šioj srityj dau
giau turi supratimo. Tiesa, 
pamokos būna kartą savaitė
je ir tik porą kartų pamokos 
neįvyko del tam tikrų-svarbių 
priežasčių. Į minėtą mokyk
lėlę atsilanko neperdaugiausia 
mokinių ir tai skaičiaus didu
mų, pirmoj vietoj garbė ten
ka vedusiems vyrams. Iš mo
tery ir vaikinų, taip kaip ir 
neatsilanko. Moterys visuo
met randa pasiteisinimo del jų į 
nesilankymo, sakydamos “sar-j draugės ir draugai
matinuosi” kartu mokintis su j Pr*e užbaigos šio rašinėlio 
vyrais, nes, anot jų, vyrai galiiPra^au mesti visus blogus ma- 
“pašidyt,” kuomet jos klaidin- ; - 
gai arba visai neatsakys j 
klausiamą dalyką. Taip jos 
manydamos, tikrai klysta. Juk kimus 
ir mokykla tam yra, kad kąi\ .
išmokti, pasisemti daugiau ži-' ti-dirbti naudingą darbą; tuo 
nių. Jei visi dalyką žinotų,; būdu greičiau atsieksime savo 
tai kam-gi dar ir mokyklą lan- į tikslą ir greičiau atsipalai- 
kyti ir laiką veltui leisti. Tai-' duosime iš kapitalistų jungo, 
gi, moterėlės, mergužėlės, me- 

■ skite tuos klaidingus many- 
• mus apie save—gėdą ir nedrą
są, o lankykite minėtą mokyk;

: lėle; kur pačios iš to naudos 
į turėsite ir kitas galėsite pa
mokinti. -Dabar yra kaip tik 

J f geriausias laikas žiemos metu, 
liuosesnės nuo darbų. Vasarą 

; žmogus šilumoj sutingi, geriau 
. nori liuoslaikį praleisti ant 
i oro, parkuose ir kitur.
I ...Bet dpvanuokite, gerbiamie- 
' ji skaitytojai, ’ nes as truputį 
nuo temos nuklydau,—grįšiu 
atgal.

Daugumą iš draugų tenka 
pakalbinti, kad lankytų minė- 
nėtą lavinimosi mokyklėlę, tai 
gauni įvairiausių atsakymų, 
del kokių priežasčių jie nelan
ko. Dauguma iš draugų atsa
ko, kam jiems lankyti mokyk
lėlę, kad, girdi, patys “profe
soriai” neatsilanko. (Mat, šioj 
mokyklėlėj vadovauti yra iš
rinkti trys daugiau nusima

inanti draugai, kuriuos kaip 
kas “profesoriais” vadina.) 

'Tiesa, iš šių trijų “profesorių” 
du dar nėra nė kartą apleidę 

’mokyklėlę, bet vienas, rodos, 
tik du kartu yra atsilankęs 
per visą žiemos sezoną, čia Į 
jau lyg būtų “vstidas” 'šiam, i tužis likosi 
pastarajam mūsų “švietėjui,” 
kad užmiršta savo pareigas 
atlikti, bet iš kitos pusės gali
ma ir pateisinti, nes jis daž
niausiai yra “užimtai darbu” 
poolrumiuos. Antra-gi,. drau
gai blogai daro, kurie nori pa
sekti tuos draugus, kurie ne
taktiškai elgiasi. Kodėl ne
pasekti sąmoningus draugus, 

' o ne tuos, kurie ištisus vaka-
1. Lyros Choras po vadovyste; rus smirsta. poolrumiuos ar ki- 

St. Altschuler. " j tose lošimo vietose; antri, del
2. Kastancija Menkeliuniutė. nesilankymo į mokyklėlę at-
3. Eileen Kairukščiutė, šokikė, [sako, būk juos niekas asme-
4. Burnett Kliauga, akordinis-! niškai nepakviečia, kad lanky

tas. j tų. Nekartą buvo skelbta apie
5. Joe Paltanavičius, smuiki- šią mokyklėlę ir kviestą ben- 

ninkas.
6. Lyros Choro solistės ir so-■ mai, mūs draugės ir draugai 

listai, kurie dainuos duetus1 reikalauja didelių prašymų; 
ir kvartetus , 
Jeanette Jankauskaitei.

Kaip rų< 
tai bus vie 
gražiausių^ 
landė! 
Po programai bus Šokiai pri 

Geros Orkestros.

gtasi atkalbėti, kad 
tuos blogus papročius, 
nuolatinį lankymąsi į 
rooms
čias, vietas, bet tas mūsų jau
nimui nieko nepagelbėjo; kaip 
lankė, tai taip ir tebelanko 
panašias vi e Ui s mūsų berne- 
liai-dobilel iai; kas kart vis 
daugiau ir daugiau “progre
suodami” šioj srityj." Labai 
daug negalima apkaltinti tuos, 
kurie mažai ar visai neturi 
klasinio supratimo, nes jie 
turi supratimo užsiimti 
riuo naudingesnių darbu ir 
norėdami laiką nuobodžiai 
sti, lanko visokias lošimo įstai
gas, kuriose susirenka ne ma
žas skaičius jaunimo (kai ku
riems ir seniams neprošalį pa
našios vietos). Tai taip lai
kas ir prabėga, užmiršta kas
dieninius savo vargus, sunkų 
gyvenimą. Tape jie randa 
nusiraminimą. Iš tokių klasi
niai nesusipratusių darbininkų 
kito ko ir tikėtis negalima, 
ypač tuomet, kuomet jie prieš 
akis turi gerą pavyzdį, maty
dami, kad panašias vietas, 
kaip “pool-rooms” ir k., nei 
kiek nemažiau lanko klasiniai 
susipratę darbininkai, kurie

Cleveland, Ohio

“VILNIES

buvo paskirti keli

rie- 
ku- 
ne- 
lei-

Nereiš- 
gim- 

čia 
kiek

dėtis yra sunki jr nepakenčia
ma. čia buvo dideli šalčiai, 
daug darbininkų sušalo. 'John 
Christie, 64 metų, 900 Granby 
St., atrastas kambaryje ant 
grindų sušalęs. Ir daug tokių 
atsitikimų buvo, bet žinomas 
daiktas, buržuaziniai laikraš
čiai užtyli, arba numeta kal
tę ant alkoholiaus ar tam pa
našiai.

Na, o tikinti į dievą žmonės 
sako, “kad nei plaukas nuo 
galvos nenupučia be dievo ži
nios.” Tai jeigu dievas žiūri 
iš taip augštai, tai kodėl tas 
“visagalis” neįžiūri žmogaus? 
Juk žmogus yra daug dides
nis už plauką. Bet žmogus 
šala, nuo bado numiršta, po- 
licistas su buože užmuša, o 
dievas nemato.

Bet kodėl nemato ? Mano, 
supratimu, todėl, kad jo nėr. 
Bet jeigu kam atrodo, 
dievas yra, tai jis nėra 
ninku tėvas, nes jis 
ninkus neužtąria ir 
to.

U Z 
jų

kad 
darbi- 
darbi- 
nema-

Industrial

DAR DU KAREIVIAI 
NESMERKTI MIRTIN

SOFIA. — Bulgarijos val
džia nuteisė mirtin dar di 
kareiviu komunistu. Ketu 
ri nuteisti septyniems me 
tams kalėjimam

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Ori

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTĖ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS
Pirm. M. SelicKan, 31 Amity St.,

■ Vice-Pirm. A. Griškevičius,
I Prot. Rašt. J. Kazlauskas,
i fin. Rašt. J. Pilkauskas,

7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn 
Iž.dinjnkas J. Vasiliauskas. 70 Ward PI.,

I Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St..
Organo Prižiūr A. Klimas, 36 Russell St. 

Susirinkimai atsibūna kas antrų ketverge 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje 
59 Park St.. Hartford, Conn.

1366 Broad
481 Hudson

st.
st.

KONCERTAS!
KURIAME DALY AUS IR

K. MENKELIUNIUTE

K. Menkei.
jvyks

RENGIA

LYROS

CHORAS

NEDĖLIOJĘ

4 Dieną KovoMarch
Lietuvių Svetainėj 
6835 SUPERIOR AVENUE 

CLEVELAND, OHIO

Pradžia 5:30 Vakare

Clevelandiečiai! Retai 
šitai ko proga išgirsti musų 
garsių dainininkių, kaip kad 
Kastancija Menkeliuniutė. To
dėl. kviečiame atsilankyti ir 
išgirsti jos išlavintą balsą ir 
daug gražių dainų.

pa-

Programe dalyvaus sekančios 
dailės spėkos’:

dl*ai vi3us lankyti, bet, mato-

i prašymų; 
,vadovaujant į nori, kad kiekvieną atskirai, 

; “pakalniai” paprašytų. Ne- 
tote iš šio surašo, į žino vargšai, kad jie ne tik 
^as iš įvairiausių ir sau, bet ir kitiems tuo būdu 

koncertų Cleve-igero padarytų; treti teisinasi, 
.‘kad jie nenori lankyti pamo- 
’ kas del to, kad nėra profesio- 
'nalių mokytojų. Anot jų, 

Tikietus perkant išanksto 40c; kaip jie gali klausytis pamo- 
šo- kų, kurios aiškinamos jų pa

lčių, nei kiek' ne mokytesnių 
dradgij, kaip jie. čia turiu

prie durą 50c. ypatai;—;
kiams 25 centai ypatai.

Kviečia visus
LYflOS CHORAS, pasakyti sekantį: Darbinipkų

■ nymus, nebūti tokiais dideliais 
i apsileidėliais darbininkiškame 
judėjime, mesti blogus palin- 

>, o vien burtis Į krūvas, 
lavintis politikos srityj ir veik-

Kas Rašė—Nepasirašė.

Pruseikos Žalnieriai 
Pasiliko Kalti

PHILADELPHIA,. Pa.—Jau 
buvo pereitą savaitę “Laisvė
je” rašyta, kad Philadelphijos 
sklokininkai likosi sugauti žu- 
likystėje.. Vasario 14 dieną 
įvyko trečiųjų teisinas ir iš to 
pasirodė, kad pruseikiniai 
“Žalnieriai” likosi kaltais. Tik 
vienas Aleksiejus išteisintas. 
Jisai sakė, kad jam tų barce- 
kių davė Antanaitis ir nežino
jęs, kad jie negeri.

O Antanaitis, prispirtas prie padare užpuolimą ant S. S. 
sienos kliubo susirinkime, iš Glen White darbininkų ir 
n tr Iz- o n 1/ n lz- o rl i o o i a I 1 „ - JI _ Y“ * _ _ fTT • — •

Marine Workers Industrial 
Union planuoja demonstraci-1 
ją; 300 jūreivių .reikalauja al
gų, kokias jie gavo 1929 me
tais. Policija apsupo Penn
sylvania gelžkelio Pier 
Clinton Street. Policija 
prileidžia jūreivių prie 
Mundelta. čia laivų 
ninku kovos su policija labai 
dažnai įvyksta. Pereitą savai
tę policija turėjo sunkaus 
darbo, kuomet jūreiviai mar- 
šavo ant Munsoma doko, ku
ris yra prie Fell Street, Balti
more ir Ohio gelžkelio kom- 
panijos pier.

Baltimorės jūreiviai yra drą
sūs ir kovingi, policija juos ga- 

I na gerai paėsta, nes jau daug 
' kartų policija turėjo pilnas 
j rankas darbo su jūreiviais.

6, j 
ne-1 

laivo; 
darbi-

Laivų Darbininką Kova su 
Policija ir Skebais

BOSTON, Mass. — Laivų 
darbininkų kova eina ašt
ryn. Darbininkai pradėjo 
šturmuoti skebus. Policija

syk sakė, kad jisai pirkęs nuo 
darbininko, kuris čekius par
davinėjo. Bet tas darbininkas

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

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

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

.ANTRAŠAI:
Pirmininkas BuguIiSkia P.,

1120 North Str 
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P..

52 Dale Str
Protokolų raštininkar Gendrenns. S.,

. 67 Cutler Str
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig 1 
Prie finansų pagalbininkai:

Evans J.,

Daukas, Geo.,

Iždininkas Druseikis
52 Dayton Strce 

Maršalka Valeėka A., *.
. 30 Kelly St

L. D. P. Kliubns laiko susirinkimus kiek 
vienų mėnesi, antroj savaitėj, penktadienii 
vakare : pradžia 7 :30 valandų.

j..

640 Ridgeway Avem

181 Joseph Aveni

52 Dayton Strc

30 Kelly S

APIELINKfi> 
K-TAS, 1831:
354 Margueritt 
Pa.

A. Kairys, 4 U

PITTSBURG H O IR
PRIEŠFAŠIST1N1S

Pirm. B. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding, 

*Pirm. pagelb. W.
Broadway, Pitcairn, Pa.

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

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

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

El

St.

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

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

t 12 Andover St
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook A/e 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičin, 702 No. Montello St.
5. Jokubavičius. 162 Melrose’St.
S. Mačiulaitis. 57 ______

Maršalka P. Krušas, J.41 Sawtcll Ave.
Visi iš Montello, 

atsibūna kas mėnesi, kiekvienų pirmų sei 
dų. Lietuvių Tautiškame name.

Arthur St

Draugijos

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

! Keistučio Draugystes valdybos antra- 
. i , ’ -ti/r Sai 1932 metų.ninku ncsurandania,. Meino- Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta

paleido šuvius. Trijų jūri-

davinėjo. Bet tas darbininkas , nnlicim iiioq hns nu Avenue, Detroit, Mich.
pasakė, kad jis nepardavė An- P011C1Ja JUOS Dus nu" Į Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925

žudžius.tanaičiui ir neturėjo tokių če
kių.

Taip tas sklokininkas buvo 
suge > ir nubaustas pasi- 
mokėti 10 dol. bausmės ir jo- MdiniCHy 
kiam kliubo parengime negali 
užimti darbininko vietos.1 Ja- 

nubaustas tokia 
pat bausme ir pašalintas iš 

! gaspadoriaus vietos.
Pažiūrėsime, ką dabar^a- 

1 kys vadai, kaip tai J. B. ir R. 
M., nes kaip šie grajina, tail 
taip Jatužis ir Antanaitis šo- nijas Nacionalčs Gvardijos 
ka; •

Dar turiu pasakyti, 
teisme J. B. susirietęs 
sklokininkus ir sake, <Hacl jie j . v. 
nekalti. Mat, toks tokį visa-' PriPazlnimo unijos, 
da apgina; kaip kad patarlė |------------------
sako; “’ 
Taip ir čia, kuomet tik pa
liesta jų draugai, tai tuojaus! 
ir atsiliepė, 
organizaciją ir jos ttirtą, tai 
tie žmonės apgina šmugelnin- 
kus, kurie aiškiai pasirodė.

Dar reikia pasakyti, kad j 
keli metai atgal, tai šie žmo
nės niekinu ir visaip vadino 
Rutkauską, o dabar jie jį jau 
laižo ir gerbia. Apie tuos 
žmones galėčia ir daugiau pa
rašyti, nes jie m&l gerai ži
nomi jau per 20 metų. Kai 
kurie iš jų dar socialistais bū
dami jau buvo įrašyti į juodą 
knygą. Jei būtų reikalas, tai 
pavardes galima jų paminėti. 
Bet tegul šį kartą dar pasilie
ka.

° Pasiuntė Armiją Malšinimui kIŠo" Globėjai:

COLEANOR, Ala.—Čio
nai streikuoja mainieriai. 
Kompanijos nepajėgė skebų 
pagelba streiką sulaužyti, 
tai valstijos gubernatorius 
Miller atsiuntė tris kompa-

I ginkluotų kareivių mainie- 
ka^rius .nugalėti. Mainieriai 

?yi!e i reikalauja algų pakėlimo ir

vagie kepurė dega.” Tyrinės Sandino Nužudymą
i o Iriinvvont 4 i ir o * tf

įcll, Ldl LUVJdUb TV T A XT A ✓"'ITT A AT*

Vieton apginti MANAGUA, Nicai a.guu
—Prezidentas Sacasa pa
skyrė komisiją, kuri tyrinė
sianti kaip ir kas iš tikrų jų 
nužudė Sandino ir jo pase
kėjus. Bet tai bus tik val
džios bandymas nusiplauti 
rankas, nuo atsakomybės.

Nacionalistą Sukilimas
X \ • *

AMSTERDAM, Holandi- 
ja. — Praųjgama iš East 
Indies, kurias laiko pa vergę 
Holaųdijos i m p e r i alistai, 
kad ten nacionalistinė par
tija buvo surengus sukili-

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviute, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc-

: J. Račiūnas, 6821
Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715

Nepasivčluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”
! 19-34 M. “PRIEKALAS” toliai
; rūpinsis lietuvių sovietines ir 
; proletarinės literatūros kėlimu 
; SSRS socialistines statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo, ir re
voliucinės darbininkų ir darbo; 
valstiečių kovos nušvietimu, ak-; 

; tingai dalyvaus kovingo pro- ] 
; letariato ginklo - marksizmo-le-1 
; ninizmo populiarizavime ir ko-! 
! voje už šio mokslo išlaikymą lie-!
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių see-! 
nos aprūpinimui duos savo skil ! 
tyse'revoliucinių SSRS dainų ver-; 
timų, originalių ir verstinių see-; 
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA-; 
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol,! 
kreips domės į SSRS sovietinės! 
literatūros ir kultūrinės revoliuci-; 
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų; 
rašytojų raštų talpinimą. ;
- 1934 m. “PRIEKALAS” eis 4; 

spaudos lankų—didumo. Kaina; 
Amerikoj ir kitose užsienio vale-;! 
ty-bėse metams .tiktai 1 doleris.;! 
pusei metų — 50 cėncų. ;
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”;l 

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

“PRIEKALAS”
Galima taip pąt išsirašyti per!;

“Laisvę”

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

Engelsas, vienas iš komunizmo tėvų. Šią knygą privalo skaityti 
■ . kiekvienas darbininkas ir darbininkė ir studijuoti. Ji turi 238

puslapių. Yra sunkesnių žodžių žodynėlis. Kaina apdarytos buvo 
75 centų. t Dabar 35 centai. Neapdarytos 25 centų

IŠ KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavaduojamas vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su 

’t šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir abelnai kokia 
bus tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap
darytos 60 centų Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

* ANARCHIZMAS IR SOCIALIZMAS- Parašė G. Piechanov. 
i Knygoje išaiškinama skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo.
I Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c. Neapdarytos 20 centų.
» a '

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJĄ. Parašė A. Bogdonov. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes visuomenines tvarkas, 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos ir baudžiavos laikais. 

' * Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 
( I darbininkams. Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 

ir todėl labai lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 
t $1.00. Dabar tiktai 50 centų.
t

• VALSTYBĖ IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai 
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 

\ ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra skirtu- 
5 mas tarpe buržuazinės ir- proletarinės valstybės. Lenino raš- 
3 tai—pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški

nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. ' Kaina apdarytos 
‘ buvo 75c. Dabar 40 centų. f Neapdarytos 25 centai.

’ Knygos Apie Religiją
MOTERIS IR IŠPAŽINTIS. Parašė A. B. Iksas. Tai viena

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

I AR STEBUKLAI PAGYDO? Parašė R. Mizara. Brošiūra 
turi 64 puslapius. Joje rasite apie “stebuklus” ir visokius “cū- 
dus.” Ką reiškia “stebūklyngos” vietos Melden, Kalvarijon ir 
apie “stebuklingus” visokių dievų užgimimus. Brošiūros kaina 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

KLEBONUOS PASLAPTYS. Parašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
. j rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą prieš “Laisvę” ii 

daug kitų serbių dalykų. Brošiūroje .yra aprašytas kunigo gy
venimas ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c, . -

Kas pirks visas tris knygeles, tai gaus už 30 centų, 
i
j Ar Nori Būti Sveikas?

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR\ NELAIMĖJE. Parašė Dr. 
J. J, Kaškiaučiaus. Knyga turi 126 puslapius. Joje aprašyta 
virš 250 ligų, jų priežasčių ir kaip gydytis, ši knyga, tai tik
ras narni} daktaras. Kiekvieno darbininko namuose turėtų ras- 

, tis ši knyga. Jos kaina buvo $1.00. Dabar 50 centų. Kas 
užsirašys “Laisvę” ant metų prisiųsdamas $4.50, tokis naujas 

i skaitytojas gaus ta knyga visai veltui.
i
! Apysakos ir Apysakaitės

VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa 
kojimas pereito imperialistinio karo įvykių. Belgijos, Francijos- 
Vokietijos fronte. Knyga labai įdomi. . Kaina buvo 50 centų 
Dabar tik 25 centai.

KARAS LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai į pereitą karą ir 

j jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka.'Kai- 
, na tik 35 cental. -

II RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. Andrejev. “Raudonas Juo 

kas” yra didis protestas prieš karų baisenybę. Jame aprašoma 
Rusų-Japonų kaTo vaizdai. Knygelė turi. 108 puslapius. Kaina buvo 

35 centai. Dabar tik 15 centų.

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

;| MOTINA. Parašė M. Gorkis. Verte V. Andrulis ir P. Kra- 
kaitis. Knyga turi 502 puslapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusiją, kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 

H buvo $1.50. Dabar $1.00. Neapdarytos 50 centų.

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

IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai interesingas 
apsakymas, kaip Varšuvoje, caro Jaikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų. ,

L LAISVĖS KALINYS. Eilių knygelė. Turi 48 puslapius. Pir- 
||w miau kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

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

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

NAKTIES PASLAPTYJE. Parašė V. K. Varnėnas. Aprašoma 
kalinių pabėgimas ir visa eilė informacijų apie politinius kalinius. 
Brošiūra turi 16 puslapių. Kaina tik 5 centai.

* 'Dabar prasidės vajai už mūsų spaudą ir ALDLD. Bus šimtai 
prakalbų ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra. 
Parsitraukite ir platinkite masiniai. Kas trauks daugiau,, kaip 

| po vieną knygą arba knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne- 
|| paisant, kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų išpardavi

mą. šis išpardavimas yra neilgam.

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

“LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
U... -......-..............-.................-  -klasė yra neturtinga. 'Kviesti



ieštaa Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS RADIO-ŠIANDIEN

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Iš Darbininkų Veikimo prieš 

Karą ir Fašizmą
Pereitą penktadienį, New 

Royal Palace svetainėje. 
Brooklyne, įvyko masinis mi- 
tingas-prakalbos surengtos peri 
vietos laikinąjį komitetą kovai j 
prieš karą ir fašizmą.' kuris* 
pakol kas susideda iš jaunuo- ( 
lių organizacijų, atstovų.

Kalbėjo dd. Jack Lerner, 
nuo Jaunųjų Komunistų Lygos Į 
ir Norman Tallentire, Lygos ‘ 
prieš Karą ir Fašizmą Nacio- 
nalio Komiteto atstovas. Abu ! 
puikūs kalbėtojai. Taipgi bu
vo klausimai ir leista diskusi
jos susirinkimo dalyviams, f 
Gauta narių.

Susirinkime gerai pasirodė' 
nesenai susiorganizavęs Social IIKAS NAUJO TARP 
Youth Culture Club su skait
lingu narių būriu ir su auka 
$4. Tai kliubas didžiumoje 
susidedąs iš jaunuolių, kurie 
prieš kelis mėnesius apie dar
bininkų judėjimą nieko neži
nojo. Kliųbe veikia vienas 
jaunuolis komunistas ir su jo 
pagelba kliubas sugebėjo pa
sukti į revoliucinį judėjimą ir 
trumpu laiku gerai pasižymė
ti. Puikus pavyzdis.

Kaip Su
Pas mus 

priešfašistinis 
tas. Tą įrodo, kad ir šis mi
tingas, kuriame dalyvavo vos 
dvi komunistės iš visų skaitlin
gų vietos organizacijų ir masii] 
lietuviij darbininkų. Beje, 
kurie geri revoliucinio darbi-

Prie karčemos 1.856 Park | Milwaukee’s “šlicą” ir dary- 
Ave., nežinia kas peršovė tris;damas apyskaitą, kiek Roose- 
žmones. Jie nėra pavojingai, velto tenai paveikslu prika
su žeisti. 'bintą ir kiek jis turi simpati-

---------------------  (jos, anį kįek jam pavyko ap
gauti darbininkus.

Pruseika savo kalboje ne
iškentė nejkandęs Vokietijos 
ir Jungtinių Valstijų Komuni
stų Partijų. Už Hitlerio įsi-

Draugė Pranaitienė Serga ;
. f

Jau du mėnesiu, kaip sun- 
I kios ligos parblokšta draugė 
j iš lovos nepasikelia. Jinai yra : galėjimą esanti kalta Vokieti- 
I ALDLD ir LDS narė ir veikliai |jos Kom. Partija. »Bet Prusei- 
dalyvaudavo kol buvo sveika. ^a bei puse lūpų neprisiminė, 
Net susirgus pasirūpino orga- kad 

: nizacijoms pranešti, kad i 
; rinktų kitus draugus į jos už- 
i imtas vietas, kad organizaci
jos darbas nenukentėtų, 
(lankykime nelaimės 
(draugę.

ištiktą 
Nuvažiavus i Canal

i St. stotį reikia paimti West
End traukinį į Brooklyną ir

(lipti Ft. Hamilton stotyje, 
(gyvena 4608—10th Avė. i 
j Draugė-

Vokietijos' Komunistų 
iš“ Partijos vadai Ernst Thael- 

man'n, Ernst Torgler ir visa 
eilė kitų randasi kalėjimuose, 
kuriems gręsia mirtis bile 
ku.

lai-

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Išgirskite S. Radamskį

Antrad., Vasario 27, 1934

Piano Lekcijas
DUODA

A. N. Valinčiutė
92 Union Avė.,

Brooklyn,
Utarninkais ir

Nuo 3 vai. p. p. iki

WEAF—660 Kc
6:00 P. M.—Mine. Frances Aida

.6:30—Mid-Week Hymn Sing
*6:45—Cheerio’s Mosaics
7:00—Mary Small, Soloist
7:15—Sketch, Billy Batchelor
7:30—Arlene Jackson
7:45—‘The Goldbergs’/
8:00—Leo Rieisman’s Orch.; Phil 

Duey, soloist.
8:30—Serenade: . Wayne King’s 

Orch'.
9:00—Per. Bernie’s Orch.
9:30—Ed Wynn, Fire Chief, band

10:30—Madame Sylvia
.10:45—Robt. Simmons, tenor
11:00—John B/ Kennedy
11:15—King’s Jesters
11:30—Paul Whiteman Orch.

WOR—-710 Kc
I

6:00 P. M.—Uncle Dbn
6:30—Dinner music
6:45—.Palmist; story
7:00—Stan Lomax, sports*'
7:30—Maverick Jirrt dramas
8:00—Radio Vanities: Grofe’s Orch.;

Frank Parker
.-4-_____ ____________ _____________ ___________________________

8:30—Borrach Minnevitch’s Harmo
nica Rascals

WJZ—-760 Kc
6:00 P. M.—Nat’l Education Assn., 
6:15—Superintendence Dept.
6:45—News, Lowell Thomas
7:00—Amos ’n’ Andy
7:45—Gus Van’s Co. and Orch.

WABC—860 Kc
6:00 P. M.—Buck Rogers
6:15—Bob Benson, Sunny Jim
6:30—Mary Eastman, soloist
7:00—Mart and Marge
7:15—Just Plain Bill
7:30—Serenaders
7:45—News, Boake Carter
8:15—Edwin C. Hill
8:30—Voice of Experience
8:45—California Melodies

Į 9:00—Stbkowski Orchestra
i 9:15—Ruth Etting; Orch.
10:00—Glen Gray’s Orch.; Stoop- 

liagle and Budd < *
10:30—Harlem Serenade
11:00—Charles Carlile, tenor
J1:15—(Current Events

i 11:30—Ozzie Nelson’s Orch.

Se vedomis
7 vai. vakare

Sovietii Sąjungos garsus 
dainininkas Sergei Radamsky 
dainuos raudonos spaudos va
karienėje, kurį įvyks sekma
dienį, 4/1. kovo, 7 :()() vai. va
kare, New Star Casino svetai
nėje, 107th ir Park Aye., New 
Yorke, ši vakarienė rengiama 
‘Daily Workerio” naudai, kad 

sukėlus pinigų apmokėjimui už 
naują presą. Bus labai gera 
koncertinė programa. Daly
vaukite' visi!

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., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

512

Tas pats Pruseika per 
šimčius metų skelbė obalsį 
tuviams darbininkams stoti po 
raudona Komunistų Partijos 
vėliava, betgi šiandien, tas 
pats Pruseika atsikrankštęs 
spjaudo į tą vėliavą, kurią jis 
piršo lietuviams darbinin
kams. šiandien reikėtų būti 
labai didelių žioplių arba ig- 
norantu, kad tikėti tokiam 
parsidavėliui Pruseikai, kuris 
maino savo kailį.

Pruseika nurodo, kad, gir
di, mes ateiviai ypatingai lie
tuviai nenuversime kapitaliz
mo, bet “jankiai” įvykins re
voliuciją Amerikoje, šiandien 
net buržuazine spauda tokių 
nesąmonių jau neskelbia, kad 
lietuviai su kitais ateiviais 
įvykins revoliuciją. Komunis- 

j tų .Partija traukia visus darbi- 
! įlinkus nežiūrint tautos nei ti- 
ikėjimo po savo vėliava ir kuio- 
imet jie bus prirengti prie pa- 
; ėmimo galios į savo rankas, 
jie nesiklaus nei karčiamų že
broko Pruseikos, nei kitų par
sidavėlių, bet jie įvykins savo 
diktatūrą prieš kapitalistinę 

ĘaSjklasę, gi visi parsidavėliai bus 
. - 11 e i pašaukti prieš darbininkų kla-vxskus salinus, v1Sur randi, įe Rai . )[0

kad opozicija auga Netikta.,;Sovj Si}jungok) kur Lcono 
gražiai pasikalbi bet visur; Pruseiįos geriausias frentas 
dar ir uzfundina. Rooseveltas' Leonas T1.ocki likosi. išvytas 

mums,!yra šiandien populianskiau-,jš darbininkų tgvynSSi kuris 
; “__  ___  4 (šiandien staugia prieš Sovietų

Sąjungą, taip kaip rudis prieš 
mėnulį, bet jo balso jau dar
bininkai neklauso, taip, kaip 
Pruseikos sklokizmas prigijo 
niekur kitur, kaip tiktai kar- 
čiamose.

Pruseika apgailestauja, kad 
girdi “Naujienos” vedamos 
Grigaičio biskį sudešinėjo. Te
nai labai daug rašoma apie 
lakūną Janušauską, Vanagaitį 
ir kitus, kur girdi būtų galima 
kas nors geresnio parašyti. 
Turbūt Pruseika norėtų, kad 
socialfašistas Grigaitis . dau
giau ėstų komunistus, tai taip 
Pruseika puola darbininkus ir 
su Grigaičiu bando būti ge
riausi frentai. Pruseika apie 
Grigaičio “Naujienas” labai 
prielankiai atsinešė. Bet rei
kia nepamiršti, kaip tą patį 
Grigaitį *kiek metų , tam atgal 
Pruseika kitaip nevadindavo, 
kaip neženotos ožkos bara1-, 
banščiku, o šiandien Pruseika 

ožkos 
Va

ga d y- 
gaila 
kuris

LIETUVIŲ

iš- 
Ji

de- 
lie-

----------—r

Pruseikos Prakalbos—Roo
seveltas ir Lietuviškos 

Karčiamos

Aktorių Žiniai—“Už Pinigus 
Vesta Pati”

Komedijos 
ta Pati” repeticijos įvyks va
sario 28, trečiadienį, 8 1— 
vakare, “Laisvės” svetainėje. 
Taigi visi aktoriai ’malonėkite 
susirinkti.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS PAJIEŠKOJIMAI
Antanas Freitikas 60 metų,

Už Pinigus Ves- Front St., mirė vasario 23 
d. Bus palaidotas vasario 27 j 

vaIe d. Jono kapinėse.
•Laidotuvių apeigom rūpina

isi graborius J. Garšva.

J.’ Juška. BINGHAMTON, N. Y

PAJIEŠKAU Joseph • Stankaičio. Jau
11 metų kaip nesimatėme, iš pro

fesijos muzikantas, dabar jis yra 
j apie'27 metų amžiaus. Turiu svar
bų reikalą ir būčiau dėkingas jei jis • 
pats atsišauktų arba jei kas apie jį 
žinote praneškite man. Rašykite j 
“Laisvę”, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y., pažymėdami raides A. Z.

(49-51)

Vasario 23 d., Lietuviij Pi
liečių Kliubo salėje, Brooklyn- 
ne įvyko žebroko Pruseikos 
prakalbos. Apie 8 valandą 

j ant estrados pasirodė B. Ja- 
ir kubonis ir aiškina, kaip Pru

seika važinėjo su prakalbomis ; 
po plačią Ameriką, kas vėliaus 
iš Pruseikos kalbos pasirodė, ■ 
kad jis daugiausia žebravojo i 
po mainierių stubas ir lietu

kai I viskas karčiamas!
Kalba Pruseika aiškindamas i 

ninku judėjimo draugai buvo! kaip bimbizmas stovi kitur, 
nuėję pavėpsoti į renegato Girdi, kur tiktai užeisi, ]— 
Pruseikos prakalbas, vieton lietuviškus biznierius, • į lietu- 
eiti. į revoliucinį mitingą. Kal
ti visi: ir tie, kurie nemoka
me įrodyti darbininkams skir
tumo, ir tie, kurie nesistengia 
suprasti, atskirti, kas 
kaipo darbininkams naudinga. Į sias žmogus Amerikoje, jis tu- 
kur dalyvauti. Iri labai gerų norų ir gerų pla-

Turime Pasitaisyti del darbininkų jo paveiks-
■ lą rasi visuose saliunose, bet 

Vietos organizacijos turėtų Į jis nėra mūsų klasės, sako 
paskirti po veiklų narį į I^/gos (Pruseika. Nežinau ką Prusei- 
Komitetą Kovai prieš Karą ir(ka nori pasakyti, aiškindamas, 
Fašizmą. Kuomet tiesioginiai I kad Rooseveltas “nėra mūsų 
būsime susirišę—tokios klaidos , klasės ?” Juk Pruseika su re- 
neatsikartos. Taipgi turėtume j voliuciniu darbininkų judėji- 
skaitlingai dalyvauti masinia-|mu senai persiskyrė, jis likosi 
me susirinkime, kuris įvyks šį j išmestas iš Komunistų 
trečiadienį, 28 d.
Grand Paradise svetainėje, 
318 Grand St. "šis susirinki
mas rengiamas protestui prieš 
žudymą darbininkų Austrijoj. 
Susirinkime kalbės d. C. A. 
Hathaway, Daily Workerio re
daktorius, kurį socialistų va
dai sumušė Madison Sq. Gard
en susirinkime.

Lietuviais ?
prieškarinis 
veikimas apleis-

Trečiadienį Brooklyne Kal
bės Drg. C. A. Hathaway
'Trečiadienį, 28 d. vasario, 

7:30 vai. vakare, Grand Pa
radise Ballroom svetainėje, 
318 Grand St., Brooklyne, kal
bės “Daily Workerio’’ redak
torius 
way.

Tai 
tri jos 
darbininkų paskerdė ir sušau
dė, o dabar kitus karia ir žu
do teismų pagelba. Kartu bus 
išaiškinta, kodėl socialistai 
vadai susivienijo su fašistais 
kovai prieš komunistus, kodėl 
jie išprovokavo Madison Sq. 
Gardene darbininkų susirinki
mą.

Kiekvienas - darbininkas ir 
darbininkė privalo dalyvauti 
susirinkime, nes bus, po drg. 
Hathaway kalbai, klausimai ir j 
diskusijos. j

Daily Workerio
drg. Clarence A. Tlatha-

bus protestas prieš Aus- 
fašistus, kupė šimtus

ALDLD 20 kuopos susirin
kimas įvyks 1 d. kovo, ALP 
Kliube, 315 Clinton St. Pra
džia 7 :30 vai. vakare.

Paprastai ALDLD 20-tos kp. 
susirinkimai įvyksta antrą ke
tvirtadienį kiekvieno menesio. 
Bet sekančio mėnesio antrą 
ketvirtadienį Tarptautinė Dar
bininkių Diena, aštuntą kovo, 
kurioje yra rengiamas didelis 
masinis mitingas. Tai kad ne
pakenkus mitingui, del tos 
priežasties šis ALDLD 20-tos 
kuopos susirinkimas ir yra per
keltas savaite anksčiau, 
yra 1 d. kovo.

Visi draugai ir draugės 
sirūpinkime dalyvauti,’ nes 
rime daug svarbių reikalų 
likti. Yra atėjus “šviesa,” 
nariai ateikite 
atsiimti ją. 
būti laiku.

Sekr. O. Girnienč.
(49-50)

PARDAVIMAI
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.

(45-58)

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Parti- 
vasario, Įjos ir visų darbininkiškų orga-

klase

pa
til
au 

tad
į susirinkimą 

Pasistengkite visi

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

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

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

• arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

n i z a c i j ų. Pruseikos 
šiandien, tai Visi tie elemen
tai, kurie ugnim spjaudo į ko
munistus ir prieš visą darbi
ninkų judėjimą veda ■ griežtą 
kovą. Toliau jis sakė: “Mūsų1 
lietuvių esą 90 nuošimčių dar
bininkai ir visi dejuoja, kada 
pasibaigs bedarbė, ir niekas 
nežino ar NRA bus gera ar 
ne. Girdi, tokia progresyviš- 
ka valstija, kaip Wisconsin su 
Milwaukee pryšąkyje turėda
mi savo valdžią irgi nięko ge
ro neduoda. Mat, Milwaukee 
mieslą valdo tokie pat išdavi
kai, kaip ir Pruseika, kuri^ 
būdami valdžioje šaudo 1 be- 

___  ir socialistų policija 
žiauriai slopina bent' įokį be- Į 
darbių pasijudinimą.

Pruseika be galo pyksta, 
kam lietuvių darbininkų orga
nizacijos siunčia savo kalbėto
jus, būtent dd. Bimbą, Mizarą, 
Buknį, Andrulį, Abeką,' Šo- 
lomską ir visą eilę kitų po lie
tuviškas kolonijas, organizuo
dami ir šviesdami tas minias, 
kurios dar nėra įtrauktos į ko
vą prieš kapitalistinę klasę už 
vargstančiųjų minių reikalus. 
A. Bimba, Andrulis, Abekas,1 
šolomskas ir visa eilė kitų, ka
da važinėj'a su prakalbomis, 
tai jie organizuoja minias Už 
jųjų reikalus," o ne taip kaip 

Sako, kad jie pačiupo Pruseika žebravoja po lietu
viškas karčiamas maukdamas

Darb*

Labai Nusigando
New York American, vienas 

stambus kapitalistinis didlapis, 
pereitą .sekmadienį patalpino 
ilgą straipsnį apie tai, kaip ko-’ 
munistai vis daugiau i^auna4darbius i
įtakos mokinių tarpe. “Natio
nal Student League” organi
zaciją paskelbė komunistine. 
Net paveikslus plakatų ir ki
tas “NSL” medžiagas nutrau
kėm Jų tarpe nutraukta Lillian 
Giraitis įstojimo kortos pa
veikslas. , Ta jauna draugė 
gyvena Hartforde ir darbuo
jasi mūsų judėjimui. Kapita
listai labai bijo komunistų įta
kos tarpe studentų.

meilinasi prie to paties 
barabanščiko Grigaičio, 
je, vaje, kokia tai atėjo 
nė! Man sykiais net 
pasidaro Pruseikučio,
taip vergiškai turi nesižeminti 
prięš Čhicagos Pijušą.

Korespondentas No. 1.

Trumpos Žinutės
uz-šeši ginkluoti elementai 

puolė kliubą, 209 W. $3rd St., 
ir apkraustė’30 žmonių kiše- 
nius.
apie $450.00.

Palaidotas Drg. W. Liepoms
šeštadienį, 2 vai. po pietų 

laisvai palaidotas drg. V. Lie
poms, kuris mirė pirmadienį. 
Draugas Lieponis buvo Ameri
kos Darbininkų Literatūros 
Draugijos 1 kuopos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 1 kp. 
narys. Draugas buvo nuošir
dus mūsų judėjimui. Pas gra- 
boriu Levandauską, koplyčio
je, d. D. Šolomska<pasakė 
p^akalbėlę; prie velionio, kars
to. Palaidotas Alyvų kapinė
se; ’

SYKI ATSILANKĘ PERSITIK PJNSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARčIUKAi
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

į Brooklyn, N. Y.

M
LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

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

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

485 Grand St. Brooklyn, N. Y.

M

afewja

aii

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ^NGLIŲįKOMPANIJA) 

485 Grand street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: ĘVergreen 7-1661

S
. Šiandien ateiki-

te delei savo sv.ei-
1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 

ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

■į* Į Odos Nušašėji- 
ji f mai, Nervų Ligos, 
/J Abel nas Silpnu- 
f mas, Skilvio Žar- 

nų ir Mčilažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku' 
mai.

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

> X-Spindulibi, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 

KALBAM

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

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

New York, N. Y.
Valandos Pi lėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki lž dieną 
Telephonas MEdallion 3-1328

Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

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.

DR. ZIN8
110 Fast 16 SI. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770 Telephone Stagg 2-7057

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

Telephone: Evergreen 7-6072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1




