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aplinkiniais keliais, 
reikia laukti šios žinios 
tvirtinimo iš Maskvos.

turi kovoti prieš bolševizmų.” 
Tokia buvo socialdemokratų 
taktika Vokietijoj ir Austrijoj. 
Pasekmes jau turime! Laimė
jo kruvinasis fašizmas ir ištaš
kė tas pačias socialdemokratų 
partijas.

šį sykį nešios karūną, tai ki
tas klausimas.

jasi, kad Amerika sutraukytų 
ryšius su Sovietų Sąjunga.

Taigi, Socialistų Partijos va- 
dtj tokia taktika: Bendras fron
tas su Woll ir amerikonais fa
šistais, o kumščiai ir krėslai 
prieš komunistus. Tą savo 
“naują dalybą” jie panaudojo 
praktikoje Madison Square Gar
den susirinkime. . Pasikvietė

Normąn Thomas pripažįsta, 
kad Socialistų Partija yra su
darius bendrą frontą su juo
džiausiu Amerikos reakcionie
rium' Matthew Woll ir kitais 
Amerikcte Darbo Federacijos 
biurokratais. Woll yra gryno 
kraujo fašistas. Jis darbuoja
si išvien su kongresmanu FiŠe. 
Jis ir šiandien sušilęs darbuo-

bLA organo 
daktorius ponas 
siuntė “Naujienoms' 
sveikinimą ir linkėjimus 
geriausio pasisekimo.” 
ponas Vitaitis atsidūrė 
na Grigaitį ant burdo.

Ne uždyką, žinoma.
savo burnos neaušo veltui. At
eina SLA seimas, eina valdy
bos rinkimai. Vitaitis ir po 
seimo norės pasilikti prie SLA 
lovio. Reikės Grigaičio, Gegu
žio ir Bagočiaus paramos, štai 
kame veriasi Vitaičio linkėjimų 
“Naujienoms” paslaptis.
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BRUSSELS, Belgija. — 
Katalikų spauda paduoda 
savo korespondento Berly
ne pasikalbėjimą su Paul 
Loebe, didelių socialdemok
ratu šulu ir buvusiu Reich- i v e v
stago pirmininku. Tas išda
vikas dabar laisvai gyvena * gėme.

“Naujienų” jubilėjiniame nu- -------------------------------------—
meryje rašo pats bosas Pijus 
Grigaitis “20 metų su ‘Naujie
nomis’.” Prirašęs milžiniškas 
septynes špaltas. Bet straips-. 
nį baigia: ''Turiu baigti savo \ 
atsiminimus, visai nepalietęs to 
visuomeninio dai^'o, kurį 'Nau
jienos' atliko per 20 metre savo 
amžiaus.” Tas “N.” darbas 
yra, žinoma, Grigaičio darbas. 
Tie “visuomeniniai darbai” 
taip “svarbūs” ir taip “dide
li”, kad vyras nedrįso nė pri
siminti septynių špaltų straips- Jungtinių Valstijų, Belgi- 
nyj’c! • jos, Holandijos, Vokietijos,

KRISLAI
Pas Grigaitį ant Burdo.
Bijo Savo Darbus

Parodyti.
“The New Leader”

Slepia.
S. P. Naujas Obalsis.
Jų Bendras Frontas.

Rašo KOMUNISTAS

Woll ir LaGuardiją, 9 krėslais nijos karalium. Kaip ilgai 
išmušė laukan dešimt tūkstan
čių revoliucinių darbininkų.

ji

Suareštavo už Samdymą
„ Žydo SūnausPar-1 ----------- -- . 1

New Hitlerio policija suareštavo

Grigaitis rašo apie savo as
meniškas bėdas. “Naujienas”! 
buvę savo laiku apnikę bolševi- į 
kai. Jis turėjęs sunkiai kovoti.J 
Paskui buvęs šėrininkų sukili- j 
mas. Jis ir juos “nuraminęs”.! . .
Dabar ‘Naujienos” esančios vi-j BERLYNAS. Oficialiai 
sai saugiose rankose, būtent pa- 'paskelbta, kad Lenkijoje 
ties pono Grigaičio! Pilsudskio valdžia ir Vokie-

-------  Itijos Hitlerio valdžia pasi
rašė taip vadinamą “propa
gandos sutartį.” Tai yra, 
Lenkija prižada, kad jinai 
panaudos radio, judžius, te
atrą ir spaudą gyrimui Vo
kietijos fašizmo ir vysty
mui lenkų masių simpatijos 
link Vokietijos. Tą patį 
darys Hitlerio valdžia Vo
kietijoj del Lenkijos.

. Nesenai Austrijos Socialde
mokratų vadai Qtto Bauer ir 
Dr. Deutsch, kurie pajiko dar
bininkus ir pabėgo į čechoslo- 
vakiją, padarė labai svarbias 
išpažintis. Ypatingai Bauer 
smulkmeniškai išdėstė, kaip jis 
ir jo kolegos socialistus darbi
ninkus nuginklavo ir laipsniš
kai ant jų užleido Dollfusso 
gaujas. Jis pripažino, kad so
cialistai darbininkai išsiveržė į 
ginkluotą kovą per Socialdemo
kratų Partijos vadų galvas, ką 
iš pat sykio sakė Amerikos ko
munistinė spauda.

Tas Bauer pareiškimas yra 
istorinis dokumentas. Jis dar 
sykį parodė, kaip socialdemo
kratų vadai priruošia dirvą fa
šizmui.

Amerikos Socialistic Partijos 
organas “The Uew Leader” 
garbino Bauer ir kitus Austri
jos socialistų vadus ir skelbė 
juos didvyriais. Sakė, kad jie 
vadovauja socialistams a'nt ba
rikadų prieš Dollfusso budelius. 
Bet štai dabar “The New Lead
er” nė žodelio nesako apie tų 
vadų (Bauer ir. Deutsch) pa
reiškimus!

Tai Amerikos Socialistų x«i-. t? i •
tija iškėlė naują obalsj. Tos I W1101*! „Vokietija. - 
partijos organas “The New Hitlerio policija Suareštavo 
Leader” (vas. 24 d.) šaukia: ’ir padėjo į kalėjimą Nurem- 
“ Jeigu nori kovoti prieš fašiz-i berg popieros dirbtuvės di- 
mą Jungtinėse Valstijose, tai rektorių už pasamdymą žy

do sūnaus už dirbtuvės gas- 
padorių. v Tokių areštų Vo
kietijoj yra labai daug.

Pirmas
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

VOKIEČIŲ SOCIALDEMOKRATU SULAS 
JAU KALBA UŽ HITLERINIUS BUDELIUS

PRANEŠAMA, KAD HOL AND1 JO J ESANTI ! 
SUAREŠTUOTA JAUNUOLIŲ KONFERENCIJA i _ _ _ i 

>, Norvegijos ir! 
Šveicarijos. Konferenciją; 
sušaukė Holandijos socialis
tų jaunuolių organizacija. 
Holandijos valdžia išdepor- 
tuosianti delegatus iš sveti- 

smų šalių. Nuo Jungt. Val
stijų buvę du atstovai, iš 
Brooklyno.

Pranešama iš Amster-. Franci jos 
dam, Holandijos, kad vasa
rio 26 d. policija padarė už
puolimą ant jaunų “socialis
tų ir komunistų konferen
cijos”, kuri susidėjo iš at
stovų iš septynių šalių —

į Lenkija ir Vokietija 
Propagandos Sutartyje

Anglijos Karo Laivyno 
Milžiniški Manevrai

ST. KITTS, B'.W.L—Im
perialistinės Anglijos mil
žiniškas laivynas apleido 
West Indies vandenis ir 
plaukia link Gibraltaro, kur 
kariniai manevrai bus tę
siami ištisą mėnesį. Dar 
niekados pirmiau į vieną 
vietą nebuvo suvaryta tiek 
daug karinių laivų ir orlai
viu.

Vokietijoj, nes prižadėjo; 
Hitleriui “daugiau nebe-' 
griešyti.” Jis sako, kad: 
Hitleris ir jo šaika “su pui-i 
kiaušiu entuziazmu griebė- 
si išrišti tuos klausimus, 
kuriuos išrišti mes nepajė-

Baisi Geležinkelio 
Nelaimė Pittsburghe

PITTSBURGH, Pa.—Ant 
Pennšylvanijos gelžkelio nu
sirito nuo bėgių traukinys, 
einantis į New Yorką. Nu
sirito nuo iškeltų bėgiū ant 
gatvės. Nelaimėje užmušta 
dešimt žmonių ir labai daug 
sužeista. Manoma, kad dar 
keletas mirs nuo sužeidimo. 
Nelaimė įvyko vasario 26 d.

Munich, Vokietija. — Fa
šistai suareštavo kapitoną 
Scheringer, kaipo komunis
tą. 1930 metais Scheringer 
buvo suareštuotas ir paso
dintas į kalėjimą už skelbi
mą fašizmo. Paskui tren
kė fašistus, pasmerkė Hitle
rį ir įstojo į Komunistų 
Partiją. /

Maskva. — L. Sosnovskis, 
kitas žymus trockistų vadas, 
pasmerkė trockizmą ir krei
piasi prie Komunistų Parti
jos Centralinio Komiteto, 
kad priimtų atgal į partiją.

Londonas, Anglija. — Be
darbiai sulaužė policijos in
strukcijas neiti prie parla
mento arčiau, kaip už my
lios. Bedarbiai ne tik įsi
veržė į uždraustą Vietą, bet 
privertė policiją leisti pa
siųsti delegaciją pas Mac- 
Donaldą, kuris pirmiau 
griežtai atsisakė prisileisti 
bedarbių atstovus.

HSINKING, Mandžurija. 
Kovo 1 dieną Japonijos mi- 
litaristai apkarūnavos Hen- 

’ry Pu-Yi Mandžurijos ka
ralium. Tai jau trečiu sy
kiu tas sutvėrimas taps Chi-

m

Meksikietis artistas Riviera buvo pakviestas 
“Rockefeller City” svetainėj ant sienos padaryti pa
veikslą. Jis ir padarė. ■ Tame paveiksle buvo per
statoma darbininkai ir Leninas. Pasiuto kapitalis
tai. Dar nebaigus piešinį, bosai pavarė Rivierą nuo 
darbo. O šiomis dienomis iškapojo iš sienos ir tą 
puikų revoliucinį piešinį.

MASKVA. — Drg. Kari 
Radekas rašą “Izviestijose” 
straipsnį apie susidariusią 
padėtį del fašistų laimėji
mo Austrijoj. Jisai nurodo* 
kad fašizmas veda prie nau
jo karo. Austrija virto tuo 
kaulu, del kurio plėšosi im-

Associated Press žinių 
agentūra praneša iš Berly
no, kad pagaliaus Hitlerio 
valdžia paliuosavus draugus 
Dimitrov, Popov'ir Tanev. 
Visi trys orlaįviu išskridę į 
Maskvą. Tąčiaus praneši
mas-sako, kad Hitlerio val
džia kol kas šitą dalyką 
slepia, pavykę sužinoti tik 

Dar 
pa-

Farmerys Nušovė 
Milionierių

SEGUIN, Texas.
nai tūlas farmerys Holl- 
moų, 67 metų amžiaus, nu
šovė milionierių Gerald 
Peck, kuris, kaipo galva 
elektros kompanijos, atsisa
kė užmokėti už vandeniu 
apleistą farmerio žemę. Gin
čai kilo advokato ofise. 
Farmerys suimtas ir kalti
namas žmogžudystėje. • .* 

perialistai. Vokietija nori 
prisijungti Austriją ir lai
kyti po vokiško fašizmo vė
liava. Italija plėšia į save. 
Jinai nori suvienyti Austri
ją ir Vengriją ir abi laikyti 
po savo letena.

Audrose Žuvo 60 
Žmonių

Apskaitoma, kad 
šiuos šalčius ir audras visoj 
šalyje žuvo 60 žmonių. Ypa
tingai rytinėse valstijose 
komunikacija sudemorali- 
zuota ir ims kelias dienas 
atsteigimui normališko ju
dėjimo gelžkeliais ir vieške
liais.

Pradėjo Naują Karą 
prieš Chinijos Kom
SHANGHAI, Chinija. — 

Nankingo valdžia oficialiai 
paskelbė, kad “nauja įtempr 
ta kampanija bus pradėta 
prieš komunistus Fukien ir 
Kiangsi provincijose.” Kaip 
ir pirmiau, Chiang Kai-she- 
kas bus generaliu koman- 
dierium tos naujos kampa
nijos. Bet kaip visos pir
mesnės jo kampanijos su
klupo, taip šita, reikia tikė
tis, neišdegs ir Chinijos ko 
munizmas gyvuos.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

Sovieto Sąjungos Liaudis Siūlo Namus 
ir Prieglaudą Vaikams Austrijos Darbi 
ninky, Kritusių Kovoje prieš Fašizmą

Visoje Šalyje Banguoja Tarptautinio Solidarumo Dvasia su 
Kovingais Austrijos Darbininkais; Šimtai Tūkstančių Rub
lių Surenkama Šelpimui Nužudytų Darbininkų Šeimynoms
MASKVA. — Kaip kokia 

galinga audra, siaučia visoj 
Sovietų Sąjungoj dar negir
dėtas klasinis solidarumas 
ir užjautimas Austrijos ko
vingiems darbininkams, ku
riuos terorizuoja ir žudo 
kruvinieji fašistai. Kiek
vienoj dirbtuvėje, kiekvie
name kolektyve, kiekviena
me susirinkime tas klausi
mas diskusuojamas. Darbi
ninkai jau yra suaukoję 
šimtus tūkstančių rublių su- 
šelpimui nuo fašistų teroro 
nukentėjusių d a r b i n inkų 
šeimynoms. Pavyzdžiui, vien 
tik Charkovo miesto dirb
tuvių darbininkai yra sudė
ję apie 150,000 rublių tam 
tikslui. Kūdikių auklėtuvė- 
se paskirta šimtai vietų del 
Austrijos darbininkų kūdi-

Austrijoje Pakėlė 
Galvą Monarchistai i

VIENA, Austrija. — Va
sario 26 d. įvyko pirma 
Austrijos monarchistų de
monstracija. Dalyvavo ke
turi tūkstančiai žmonių. 
Reikalauta atsteigimo mo
narchijos Austrijoje. Aust
rų ginkluotų fašistų vadas, 
kunigaikštis Starhemberg 
dalyvavo demonstracijoje ir 
pritdrė monarchijos sugrą
žinimui. Sakoma, kad Aus
trijos monarchistai turi pil- 
niausio pritarimo nuo Itali
jos vafdžios.

Prez. Rooseveltas prieš 
Veteranu Bonus

WASHINGTON. — Kon- 
grėsė vėl iškilo bilius už ap
mokėjimą veteranams bonų. 
Bilius x reikalauja išmokėji
mo $2,400,0()0,000. Atstovų 
butas balsuos biliu kovo 12 *-
d. Prezidentas Rooseveltas 
jau pasiuntė atstovų buto 
pirmininkui Rainey pareiš
kimą, kad jis atmes tą bi- 
lių, jeigu kongrese ir priim
tų. Rooseveltas nori, kad 
karo veteranai mirtų badu, 
nes jis pats yra sotus.

Duonos Išvežiotoji; 
Streikas Brooklyne

BROOKLYN, N. Y.—In
ternational Brotherhood of 
Teamsters unija šaukia į 
streiką 57 kepyklų duonos 
išvežiotojus. Streikas pa- 

| liečia 1,000 darbininkų.

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

kių, kuriuos bus bandoma 
išgelbėti ir atgabenti So
vietų Sąjungom

Maskvos spaustuvių dar
bininkai, viso 4,350, laikė 
susirinkimą ii nutarė paau
koti dienos uždarbį ir pa- 
siūlvti Maskvos Sovietui, •7 7
kad būtų pastatytas specia
ls namas užlaikymui ir 
prieglaudai del Dollfusso 
budelių nužudytų darbinin
ku kūdikiu. Buksvu fabri- V t V
ko darbininkai į pusę valan
dos sūrėjo 10,000 rublių au
kų. Dynamo dirbtuvės dar
bininkai nutarė dirbti vieną 
dieną ekstra del sušelpimo 
Austrijos darbininkų.

Štai pranešama, kad vie
nas valstiečių kolektyvas 
Ukrainoje sudėjo 1,000 rub
liu auku. t- v

] Užgina Sovietų Žemės 
Ūkio Mašinas

Lietuvos spauda deda to- ■ 
kį pranešimą:

“SSSR žemės ūkio maši
nos ir įrankiai Lietuvoje, 
kiek didesniame kiekyje, 
pradėjo rodytis prieš treje
tą metų. Del šių mašinų 
darbui tinkamumo ir pa
tvarumo, 
mašinas 
firmos ir 
abejojo.

“Laikotarpyje 
griežto stebėjimo, 
iš ūkininku bei žemės ūkio 
kooperatyvų žinių ir Dot
nuvos Žemės Ūkio Akade
mijos Inžinerijos Kabineto 
(bandytos javapjūvės, šie
napjovės, lėkštinės ir spi- 
ruoklines akėčios, kultiva
toriai ir t. t.)1 bandymo da
vinių, prieita išvadų, kad 
SSSR žemės ūkio mašinos 
bei įrankiai, nežiūrint labai 
žemų kainų, visiškai tinka
mos darbui ir patvarios

Laivų Darbininku 
Streikas Plėtojasi

BOSTON, Mass. — Strei- 
ką paskelbė dar “S. S. Eve
rett” laivo darbininkai. Tuo 
būdu šiandien jau streikuo
ja keturiolikos laivų darbi
ninkai.

Šeši Žuvo Mūšiuose
BOGOTA, Columbija. — 

Susikirtimuose tarpe libera
lų ir konservatorių užmuš
ta šeši žmonės. Nemažai 
esą sužeistų.
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tarpu ir tie yra paleidžiami.
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Kas Del To Kalčiausi?
Vakar dienos “Laisvėje” draugai skai

tytojai, be abejo, matė iš Philadelphijos 
korčspondęnciją apie dviejų p. Prūsei- 
kosi pasekėjų žulikiškus darbus Liet. Rep. 
Kliube. Abu, Antanaitis ir Jatužis, bu- - 
vo kliubo teisti ir nubausti užsimokėti po 
dešimt dolerių. Taipgi Jatužis pašalin
tas iš kliubo gaspadoriaus vietos.

Kas gi del to yra vyriausi kaltininkai? 
'Be abejojimo, ne šitiedu asmenys. Di
džiausi kaltininkai yra jų vadai, kurie 
pirmiausiai sugadino šiuos žmones politi
niai. Mes jau ne kartą tvirtinome ir tai 
yra aksioma, (nereikalaujanti prirody
mų tiesa), kad sugedęs politiniai žmo
gui, jei jis greitai nesusigriebia, genda 
ir visaip kitaip.

I^uomet Prūseika ir Ko. pasirįžo 
griauti komunistinį judėjimą^ atsisuko 
prieš viską, ką jis kadaise tvėrė, jo obal- 
sis' savo pasekėjams buvo: “grobkit re
voliucinių organizacijų iždus ir neškit 
man.” Jo pasekėjai daugelyj vietų tai 
darė be jokios sarmatos, nes juk taip 
mokina jų vadas, “mokslo žmogus”! Mū
sų masinius teismus, kuriuos rengėme 
grobikam, Prūseika, pasikvietęs talkon 
Grigaitį, visaip dergė ir išjuokė. Tuo j 
būdu jis akstino savo pasekėjus eiti to
liau ta pačia vaga. ,

Štai; dabar to rezultatai!
Žmonės, pasilikę be jokio' idealo, žmo

nės, praradę viltį revoliuciniame darbi
ninkų judėjime ir pasirengę daryti glau
džiausias sąjungas prieš tą judėjimą, kad 
jį sunaikinti, tie žmonės šiandien vy
riausiu savo tikslu turi tiktai plėštis, 
papuola proga, iš organizacijų ir pavie
nių f ypatų, kad lengviau pramisti, kad 
šiaip taip lengviau pragyventi. Jiems 
'juk’nera jokios disciplinos; jiems jau ne
bereikia išduoti už tai sąskaitą prieš re
voliucinį darbininkų judėjimą.’ Jie jau
čiasi laisvi ne tik šmeižti komunistus, bet 
ir lupti, kur tik lupasi.

Ne vienas iš Prūseikos pasekėjų šian
dien galvoja: jeigu mano vadui tas leis
tina^ tai kodėl ne man?

Šitokią “politiką” pradėjęs, Prūseika, 
be ^bejojimo, ją ir tęs. Tas visiškai su- 
gadys dar ne vieną darbininką. Mūsų 
pareiga kalbėtis su Prūseikos pasekėjais 
darbininkais ir juos traukti atgal į re
voliucinį judėjimą; traukti atgal tuos, - 

t kurie dar nėra nuėję Jatužių ir jiems pa
našių keliais.

Palyginkite!
Rockforde, III., nesenai įvyko 

darbininkų bendro fronto prakalbos, ku- 
• riose kalbėjo J. K. Šarkiūnas, Abekas, 

Jtisevičius ir Kastėnas (jaunuolis). Kaip 
žinoma, šarkiūnas savu laiku buvo beei
nąs su Prūseika. Pastarasis skaitė Šar- 
kiūną savo stipriausiu ramsčiu Chicago- 
je (oficialiai tuo ramsčiu dėjosi Strazdas, 
bet pastarasis turi labai mažai politinių 
smegenų).

Šarkiūno prakalbą “Vilnies” korespon
dentas charakterizuoja sekamai:

Jo kalba buvo Turtinga faktais, kaip bo
sai išnaudoja darbininkus, kaip atsiranda 
pataikūnų bosams iš darbininkų- tarpo, kaip 
darbininkų vadai padaro klaidas ir kaip ne- 
kurie iš jų nenori taisyti padarytų .klaidų. 
Jis padarė išvadą, kaip reikia tuos visus 
blogumus prašalinti nuo paviršiaus žemės 
kamuolio, tik laikantis vienybės ir pabrėžė, 
kad darbiniiikams neužtenka vien tik vieny
bės, o reikia geros vadovybės, ir kad vienin
telė vadovė del darbininkų yra Komunistų 
Partija.' Tik po Komunistų Partijos vado
vybe, jis sakė, galėsime tuos visus blogu
mus, graftus, suktybes, išnaudojimą ir ka
rus prašalinti; kad kito kelio nėra del dar
bininkų būvio pagerinimo.

Toliaus jis sake: “Mes už ‘Vilnį’, taipgi 
už Komunistų Partiją. Aš nepykstu,' kad 
mane kas smerkia ir pila pipirų man už 
kaklo, nes aš žinau, kad kartą padaręs klai
dą turi nukentėti.” Ir jis patarė visiems 
sklokininkams, kurie buvo Prūseikos suklai
dinti, suprasti savo klaidas ir taisyti jas.

Žinoma, Prūseikai šitie Šarkiūno pa
reiškimai bus nesmagu skaityti. Prūsei
ka, kuris šiuo tarpu trankėsi po eilę val
stijų su savo blevyzgom, prie kiekvienos 
progos kramtė Komunistų Partiją ir vi
są Komunistų Internacionalą, prisilaiži- 
nėdamas prie social-fašistų . Tačiaus. 
faktai pasilieka faktais. Doresnis ele
mentas, daugiau suprantąs ir numatąs 
dalykus elementas, ištikimesnis revoliu
ciniam darbininkų judėjimui elementas, 
daug ar mažai rėmęs prūseikinius, šian
dien pamato, jog tai buvo klaida ir grįž
ta prie mūsų judėjimo.

Prūseikos darymas bendro fronto su 
grigaitiniais prieš komunistus Chicago j e 
ir Brooklyne, jo nuolatinis piktas prunk- 
štavimas ant mūsų organizacijų laipsniš
kai atidarinėja akis daugeliui jo pasekė
ju- I

Kiek tai liečia J. K. Šarkiūną, jis per 
tą visą laiką, per kurį Prūseika mus sis- 
tematingai puola, parėmė mūsų spaudą 
medžiaginiai. Mes manome, jis turėtų 
pasidarbuoti daugiau ir aktyviai sugrą
žinimui-visos eilės buvusių mūsų žmonių 
į mūsų judėjimą.

r
lietuviu

Depresija
(Iš J. Stalino Prakalbos)
Tuo laiku, kaip svarbių

jų kapitalistinių šalių pra
monė visą laiką krito, pra
dedant 1930 metais ir ypa
tingai nuo 1931 m., daėjusi
1932 m.. iki didžiausio nu
kritimo taško,—1933 m. ji 
pradėjo šiek tiek atsigauti 
ir kilti. Jeigu paimti mė
nesinius davinius 1932 m. ir
1933 m., tai jie dar labiau 
patvirtina šią išvadą, nes 
jie sako apie tai, kad šių ša
lių pramonė, nežiūrint į jos 
p r o d u kcijos svyravimus 
1,933 m. bėgyje, nerado ten
dencijos davesti svyravimą 
žemyn iki didžiausio nukri
timo lygmenio, turėjusio 
vietą 1932 m. vasarą.

Ka tai reiškia? v 
i

Tai reiškia, kad 
biausių kapitalistinių
pramonė, matomai, jau pra- 
ėjo didžiausio nukritimo Tačiau Dav TrOksta iki

• v -4 f \ f* 1 *■* * ! Reikalingos Sumos $650.00.negrįžo 1933 m. begyje.

! šalių pramonei šiek-tiek 
I rimčiau pakilti į viršų. Kal- 
!pa eina apie besitęsiantį 
! bendrą kapitalizmo krizį,
kurio, apystovose vyksta'
ėkonominis krizis, 
Chronišką įmonių nedakro- 
Vimą; apie chronišką masi- 
nį nedarbą, apie sušipyni- 
mą pramonės krizio su ž. ū. 
krizių, apie stoką tendenci
jų šiek tiek rimtesniam pa
matinio kapitalo atnaujini-. 

! mui, pranašaujančiam pa
prastai pakilimo užstojimą 
ir tt. ir it.

Matomai, kad mes turim 
reikalą su perėjimu nuo di
džiausio pramonės nukriti
mo taško, nuo didžiausio1 
pramonės gilumo taško— 
prie depresijos, bet nepa-’ 
prastos depresijos, o ypa-i n .
ti„E„ rtUta. depresijos, ta-1

[taip padarytų, khip pada-1 rint pirkti naują. . Jei iki 
re drg. Kupres, tai dienraš- 15-tai sekančio mėnesio ne- 
tis nenukentetų. gauname $650.00 aukų, tai

negalėsime pirkti naujos 
, mašinos. Todėl, prašome 
visų “Laisvės” skaitytojų ir 

d’ėkingas? ‘ kad i vis4 darbininkiškų organi- 
i zacijų nesivėlmti su para- 
! ma.

Gamyba Kyla, Darbai Mažėja
ojo kapitalo organas New York 

’ skelbia, kad pereitą sausio mė- 
imant apskritai, Jungtinėse Valsti- 

pakilo, bet darbai sumažė- 
sausio mėnesiu neteko darbų 

darbininkų.
o, sako laikraštis, įvairių pra- 
reikmenų kainos “pakilo visa-

nes}/ iman 
josergamy 
do. .Vienu

pušiai
Ten

pereitą ss 
bių ll,6ę(

Žinoma 
resnis.

pat paduodama skaičiai ir ADF 
p. Green, kuris skelbia, kad 

sausio menesį išviso buvo bedar- 
,000. -

vasario menuo buvo ne ge-

Literatūros Naujienos
Šiomis dienomis gavome du “Prieka

lo”, numerius—11-tą ir 12-tą (už lapkri
tį ir gruodį, 1933 m.). Abu turiningi ir 
verti įsigijimo ir skaitymo.

Gavome pranešimą iš Argentinos, kad 
ten (Rosario mieste) ruošiamasi leisti 
mėnesinis žurnalas “Dabartis”. Pradės 
eiti su kovo mėnesiu.
ALDLD leidžiamas žurnalas “šviesa”, 

kaip girdėti, padarė gerą įspūdį (pirma
sis numeris). Dabar ruošiamas spaudai 

balandį, gegužę ir '

J. v. 
sugrą 
dien? 
tiuliai

ir štai kovo mėnuo. Sukanka nie
kaip p. Rooseveltas įsisėdo į 

prezidento kėdę ir paskelbė, būk 
in si as “prosperity0. Kur ji šian- 
AiŠku, demagogai, Roosevelto bi- 
tikrins, kad per vienus metus ne

sis numeris). Dabar 
antrasis numeris už 
birželio men.*

J. V. Kompartijos 
“The Coiuriiunist“ už vasario mėnesį tal
pina svarbių straipsnių apie amerikinį 
darbininkų judėjimą, jo perspektyvas ir 
uždavinius. Be kitko, telpa, beje, Komin- 
terno 13-to Plenumo tėziai ir svarbus 
d. ‘Browderio strdipsnis, kuriame pla
čiau išanalizuojama Amerikos padėtis te
zių šviesoje.

teoretinis organas

Draugas Victor Kebort, 
Coketon, W. Va., pabrieže: 
“Labai esu < 
nepaliovėte siuntinėję man 
dienraštį “Laisvę”. Čia ran-! 
date $6 čekį, $5 už “Laisvę” 
ir $1.00 bausmės...”

Manome, kad teisingesnio 
nuosprendžio ir lengvesnės i 
bausmes jokis teismas ne- ■ 
galėtų padaryti, kaip patys i 
prasikaltėliai kad pasidaro, j tuomet jį labai sužeidė auto- 
Tačiaus, reikia labai teisin-i mobilius, nuo kurio jisai dai 
gu ir prasikaltėliu,- kurie sa- i Pagulėjo 3 mėnesius ligoninėj 
vo liuosa valia ’ pasiskirta iir Paaimirž va«ariot 5 d- (

1 į Velionis veike tarpę lietu
vių darbininkų per daugelį 
mefų. Iš karto, kaip ir dau
gelis lietuvių darbininkų, pri
klausė Socialistų Partijai, o 
paskiaus tapo Komunistų Par
tijos nariu. Velionis gyveno 
San Francisco ir Clcvelando 
miestuose. Paskiaus. 1933 
metais, velionis grįžo į Seattle 
miestą ir čia manė baigti sa- 

; vo gyvenimą ant mažos rar- 
’ i, bet nelaimė 

j velionį ištraukė nelaiku iš mū- 
/1 sų tarpo.

Velionis paeina iš Lietuvos, 
. Mari jam po- 

Amerikon atvy- 
1 ko dar tik 17,metų amžiaus 

Preso fondas šiomis die- būdamas. Is amato velionis 
, . ■. Tv buvo barzdaskutvs. Taip patnomis stovi sekamai. Is, . . • - ’ , ,,v. -v vėlioms baigė mokslą

anksčiau buvo $134.44, 1S i chj1OĮ)ral\tiko ir buvo 
augŠČiau paduotų aukų yra ’ vadinamas vegeterijonas, 
$33.05; viso $167.49.

bausmes už prasižengimus.

Draugas P. Alexander, iš

P. Buknys.

SEATTLE, WASH.
Mirė Juozas Žielčius

Juozas žielčius ėjo gatve ir

“Laisvės” Red.! Rrisiunčiu 
$5.00 už “Laisvės” prenu
meratą ir $1 del preso. Pra
šau atleisti, kad anksčiau 
nepi’isiunčiau, nes trukau 
pinigų.*..”

Paprastas dalykas darbi-1 nV,kes sesc[ia 
ninkui trūkti pinigų. Bet, sų tarpo 
pagirtina tai, kad draugai, i -■ 
pasigavę doleriuką, stengia- Suvalkų rėdybos.

. , . „į I ALDLD 3-čias Apskritys, i si draugiškai atsiteisti su [ lės valsčiaus.
Kai kurie linkę pi iškil ti į įį Connecticut valstijos, pa-1 įstaigom.

Į reiškinį išimtinai dirbti-1 aukojo $5 00_ Laike Lieįu. Preso

ii neveda prie naujo pakili
mo ir pramonės pražydėji
mo, bet ir negrąžina ją prie 
•didžiausio nukritimo taško.

svar-
šaliu

nu faktorių įtakai panašių j ,1 
kariniai infliacinei konjunk-l J 
turai. Nėra abejones, kadį^Į 
kariniai infliacinė konjunk
tūra čia lošė nemažą rolę. 
Tai ypatingai teisinga kas- 
link Japonijos, kur šis dirb
tinas faktorius yra svar
biausia ir sprendžiama jėga 
kaikurio pagyvėjimo, neku
riu, svarbiausia 
pramonės šakų. Bet būtų

vos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos prakalbų Hartford, 
Conn., surinkta .$8.50. Drau
gus D. M. Šolomskas, kuris 

’ tčn kalbėjo, dar gavo nuo 
' draugų K. Jakniunas,

Obeliūnas, J. Totorelis ir 
Totorelis po $1.00 
preso f

ant 
taip 

sa
: kydavo, kad nereikia gyvulius 
i užmušinėti ir t-1-—

_____ atkreipti!man® gyventi
i x • i „j :i ♦ i Tačiaus velioni patiko r A. draugų dome į tai, kad ikij _ 

Totorelis po $1.00. Viso į 15 d.
preso fondą hartfordiečiai $650.00 kaipo rankpinigių 

, . . sudarė $17.05. ^mokėjimui už presą,karinių,  !-;
Bridgewater, Mass., dave i

stambi klaida išaiškinti vi- $|2.00. Drg. Geo. J. Krance.j 
pjrisiuntė aukų į preso fon- 

k.1" da nuo sekančių draugų:
Iz. Katilius $2.00; K. Peslis, 
Zimuden Bros., Geo. J.

is au-

są tai kariniai infliacine 
konjunktūra. Toks išaiški
nimas neteisingas nors ir 
todėl, kad mano charakteri- 
zuotieji kaikurie pasistūmi- Sa7ce‘ir"Š.” J.’-Kiršlič 
rnai pramonėje pastebimi kojo $100; p SalR E 
ne atskiruose ir pripuola- £ ,Ant Beržini
muose rajonuose, o visose/ 
arba beveik visose pramo
nės šalyse, tame skaičiuje 
ir tvirtos valiutos šalyse. 
Matomai, kad greta kari
niai infliacinės konjunktū
ros čia turi vietą taipgi vi
dujinių ekonominių kapita
lizmo jėgų veikimas.

Kapitalizmui pavyko šiek 
tiek palengvinti pramonės 
padėtį darbininkų lėšomis— 
keliu eksploatacijos pagilė
jimo sustiprinant jų darbo 
intensyvumą, farmerių lė5 
šomis—keliu pra vedinio la
biausia žemų kairių politi
kos jų darbo produktams, 
maistui ir dalinai žaliavai, 
kolonijų ir ekonominiai silp
nų šalių valstiečių lėšomis 
-keliu dar didesnio jų darbo 
produktų kainų numažini
mo, svarbiausia žaliavai ir 
paskui maisto produktams.

Argi tai reiškia, kad mes 
turime reikalą ąu perėjimu 
nuo krizio prie paprastos 
depresijos, vedančios paskui 
save naują pakilimą ir pra-? 
monės pražydėjimą? Ne, 
nereiškia. Jokiam atvejyje 
dabartiniu laiku nėra tokių 
davinių, tiesioginių arba ne
tiesioginių, kurie sakytų 
apie ateinantį pramonės pa
kilimą kapitalistinėse šaly
se.. Dar daugiau,—iš viso 
ko sprendžiant, tokių davi
nių ir negali būti bent ąrti- 
miausiu laiku. Negali bū-

Krūkonis, W. Ermalovich. 
J. Gricius ir J. Jezukevičius 
po 50c.; P. Valeckas, G. Ši
leikis, J. Salus, V. Piragis, 
Peter Jurkštas ir Al. Ma-| 
žiukna po 25c.

Dar norime
valgyti. Jisai

apie 200 metų, 
nclai-

kovo reikia tuieti'j Velionis paliko brolį ir sese- 
_ . [ ri, kurie gyvena ant ūkės.
no- i j Senas Grinorius.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

D A RBININK U 
SVEIKATA &

Niežinčios Rankos.

Aš esu moteris 38 m. ‘am
žiaus. Jau 6 metai, kaip man j 
nugedo rankos. Iškilo puč-' 
kutis, pilnas vandens ir labai 
niežėjo. Greitu^laiku pučke- 

Kaip

ointment, containing
acid and 6%

nic-

r, .. . . . . , v. mezejo. ureitu uantu
Puikus dalykas, kad ŠIUO pasidarė daugybė. Kaip 

reikalu draugai . pradeda nukasau, tai vanduo bėga. Tie- v . • adarbuotis organizuotai.

Dar pluoštas gražių atsi
liepimų, prašome persiskai-

, Klasės Vadai! Rasite če- 
kutį vertės $6. Už “Lais
vės” prenumeratą $5 ir vie
ną dolerį aukoju naujam 
presui. ’» >

“Atsiprašau už mažą au
ką] toliaus gal galėsiu dau
ginus paaukoti darbininkų 
klasės reikalams. Draugiš
kai J. J. Deksnis, Worces
ter, Mass.”

Doleriukas aukos yra pui
ki [parama. Jei nors kėt- 
virtdalis dienraščio skaity
tojų primestų po doleriu ką 
aukų , tai su išmokėjimu 
mašinos nebūtų bėdos.

sės rankos letenos viršus nuge
ri ęs, o kairės—šonas, ir 
pradeda niežėt alkūnės.

Aš buvau pas daugelį gy
dytojų, bet neišgydė. Vienas 
gydytojas *kiek apgydė, 
už poros 
kartojo, 
draudė 
Gydytojų 
pildžiau.
vadina ekzema.

Malonėkite pranešti per 
“Laisvę,” kaip man gydytis, ir 
nuo ko tą ligą gauni, už ką 
aš būsiu labai dėkinga.

AĮ^akymas^

Gali būt. Jums, Drauge 
yra tam tikra ckzemos rūšis, 
tačiau tenka abejoti, bene bus 
tik Jums kas kita. Iš Jūsų 
aprašymo daryčiau išvadą, kad 
veikiausiai Jums yra slapioji 
dedervinė, angliškai vadinama 
“ring worm.” Tai yra apkre
čiama odos liga. Paeina nuo 
tam tikrų mažulyčių parazitų 
—grybelių (“fungi), lyg ko
kių pelėsių.

jau

be t 
mėnesių ir vėl atsi- 
Man gydytojai už- 
nekuriuos valgius, 
įsakymą rūpestingai 
Gydytojai šitą ligą

ir

Draugas Jos. Kupres, iš 
Geneva, Ill., rašo: “Šiuomi 
prišįunčiu prenumeratą už 
“Laisvę” už 1934 metus $5 
ir $l aukoju ant preso. Tai 
aš užmoku baudą už tai, 
kad pasivėlinau. prisiųsti 
prępujpę^atą.., ”

Šiuo tarpu yra gerokas 
ti, kadangi veikia visos,^os skaičius “Laisvės” skaityto- 
nepalankios sąlygos, ku- jų, kurie .-pasivėlino užsimo-

Jei visi | Gaukite iš vaistinėsįTos neduoda kapitalistinių Į keti prenumeratas.

field’s 
3% salicylic 
benzoic acid, 2 ounces.” 

Ta mosčia tepliokite 
žinčias vietas kartą ar du kar
tu kas diena.' Už savaitės- 
kites, nuo šitos mosties. oda 
įpyks, paraus ir pasidarys pa
šiurusi.- Tai taip ir turi būti. 
Matot, tie »parazitpalaikiai gi- 
lokąi odoje perisi, tai mostis 
turi būti pusėtinai smarki, 
perimanti, kad ii’ ‘giliau siek
tų. O giliau persisėsdama, 
mostis ganabija netik tuos 
parazitus, bet r ir pačią odą 
įjaudina. Tai. jeigu kada oda 
pasidarys pašiurpusi, nustoki
te tepę ta mosčia ir keletą 
dienų tepkite paprastu kold- 
krėmu arba cinko mosčia 
(“zinc salve”).

Už keliu savaičių tas nie
žulys—slapioji dedervinė tu 
rėš n ūgy ti. Jeigu nepavyktų, 
tai štai da vienas būdas.

Įpilkite paprasto gazolino, 
ne to, ką turi savyje kokių 
dadėčkų, bet. pačio pigiojo ga
zolino įpilkite į dubenį, geriau 
kur lauke, kad neįvyktų ko
kio sprogimo su ugnele ir kad 
neįkvėpavus nuodingų jo dujų, 

j Pamirkykite vieną minutę 
j rankas, kad niežinčios dalys 
! būtų gerai įmerktos. Tik vie- 
1 ną minutę. Paskui ■nušluosty- 
' kite rankas, kaip nieko nebū- 
i ta. Rytoj ar poryt vėl tai po

Slapioji dedervinė yra labai ! pat pamirkykite rankas vieną 
atspari ir nesiduoda nugydyt, Į minutę gazolino. Nuo to tos 
nes tie grybeliai auga ir vei- dedervinės parazitai veikiau
sias! ne ant paviršiaus odos, j šiai išnyks.
bet giliau jos t sluogsniuose. j Jums uždraudė nekuriuos 
Nelyginant kaip ir tie niežai, i valgius. .Dėl ckzemos kai ka- 
'Bet-liiežai4 paeina nuo mažy-j da esti reikalo taip •daryti.\> 

niežai Bet Jūsų nuotiky, manau, bus 
/daug geriau, jeigu Jūs sau 

štai kaip, Drauge, darykite, valgysit bet kokį sveiką, natu- 
Whit-1 raliui, nesugadintą maistą.

čiu vabaliukų odoje, ir 
lengviau nugydyt. 1

■X- •_
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Trečias Puslapis

Jonai, laukan iš Rojaus!
(F eljetonėlis) Tiesa, Tutkauską kriauciai iš 

biznio agento pagaliais išvijo.
—Vyrai, žinote, kad kliubeTarp žmonių yra bibliška pa

saka apie tai, kad dievo leite
nantas su degančiu kardu išva
rė Adomą ir Jėvą iš rojaus už 
tai, kad jie tarp medžių šakų 
pasikavojo ir apsižiūrėjo, kad 
jie nuogi. Bet tai tik pasaka. 
Štai dviejų milionų gyventojų bet už tokius, kur reikia taip plaukais_ Verkys.
mieste, Philadelphijoje, mieste, i padaryti, kaip Prūseikos linijai" 
kuris žinomas po vardu j reikalauja. Ką statysime prie 
liškos Meilės Miestas" arba dar , melžtuvės, tai yra, rinksime 
po senoviniu vardu “Quaker i gaspadoriumi ?—klausė Tutkow- 
City”, tai tikrai įvyko šių die- ' sky. 
nų “stebūklas”—didelis Prūsei-J 
kos Jonas Jatužis, vienas iš ar-[ 
šiųjų komunistų priešų, išmes-Į 
tas iš “rojaus”.
Skloka Davė Jam “Rojų
Trys dienos prieš Philadel- j 

phijos šiaurinės Dalies Lietu
vių Republikonų Kliubo susirin
kimą, kuriame turėjo būti iš-1 
rinktas gaspadorius, Prūseikos- : 
Butkaus žmonės laikė kokusą. i 

, Kam? Kam klausti, šiame kliu
be gaspadorius daug reiškia 
Čia buvo gaspadorių, kurie į i 
mėnesį gaudami algos iš kliu
bo tik po $5.00, niekur kitur 
nedirbdami, nusipirko limozi- 
nus, namus, saliūnus, tapo poli
tikieriais, keldavo Prūseikai ir 
Butkui puotas—reiškia, ta pen
kinė labai skalsi, “cnulazma”, 
apauganti kitomis penkinėmis, 
tartum kokį, magnasų turėda
ma. .. Suprantama. . .

Susirinkimą 
_ kauskas, kuris 

būdamaš~7fcms 
su čeledypu, 
Scholssbergu puikiai sugyveno

bininkas.
—Laukan juos iš kliubo! Iš- kų darbas, 

mesti!—reikalauja senyvas na
rys.

—Ta-ta-ta!
pirmininkas

. Ta-ta-ta!—kala mat, 
apgailestaudamas

bus rinkimai, tai tam tikslui ir | juos.
sušauktas šis susirinkimas. i
Nors mes prieš “kokusus”, bet, giminės, ponai, tamstos del die- 
tik prieš komunistų, prieš to-‘ vo jr Vytauto meilės leiskite 
kius^ kurie reikalauja veikimo jiems pasiaiškinti,—skerėčioja- 
laike streikų ir demonstracijų; sj nedidelis vyras gerbėtais

—Draugai, broliai, prieteliai,

—Ta-ta-ta i—pirmininko plak
tukas.—Nusiraminkite, lai kal
tininkai pasiaiškina.

Kalbėk, taip kalbėk, kaip sa
ikiau,—pusbalsiai tarė Tutkaus- 

, —Šimanską! šimanską! —. kas storam Jonui.
i sušuko Indaravičius.

—Draugai, broliai, draugai, 
' tavoriščiai,—kaip kulkasvaidis 
, pradėjo tratėti Verkys,—ąš, aš 
] manau, kad nereikia šimanską, 
! kad jis bus geras, geras kitur, 
i kad mes turime, turime pasta
tyti mūsų slonių, verbliūdą, 
milžiną, krepastį, drūtuolių ka-

1 ralių ar kaip ten nepavadinsi
me Joną Jatužį. Juk ten rei-

j kia meškiškos spėkos^ tik jį rei- kalauja pirmininkas.— 
kia gerai užšriubuoti.

—Jatužį!
—Joną Jatužį!—sušuko keli 

ir ant to Prūseikos-Butkaus su- 
saidės organizatorių 
suokalbis prieš kliubo 
pasibaigė.

kalbio, kad čia nebūtų birnbu- 
Laisvės” darbas, 

matote, mes turime teisti ne 
Jatužį, ne juos, bet “Laisvę”, i 

mes šėrininkai, tai ture- Į 
j turn teisti “Laisvę”, ir “Vilnį”, 
i ir “Daily Workerj,” ir visus ko
munistus. “Laisvę,” Staliną..

■—Nutilk tu, barškale!—per
kirto vieųas iš “džiūrės.”

—Mes susirinkome teisti 
tuos, kas grūdo falšyvus barče
kius, o ne ką kitą,—protestavo 
kitas.

—O, taip, taip, draugai, tai 
mano klaida, mat, arklys ant 
keturių kojų suklumpa, o aš su 
vienu liežuviu, tai nepadyvai. 
Na, pasakyti prieš juos nieko 
neturiu, tegul jie teisinasi.

—Ką turite pasakyti kalti
ninkai ?

—Tą pat, ką kliube sakėme, 
—atkirto visi.

Per du vakarus jie malė tą 
patį, o “prokuroras” jiems gel
bėjo teisintis. Ant galo jis pa
sakė “reikalaudamas apkaltini
mo” daug maž tokią kalbą: ( 

—Draugai, Aleksiejus nekal- 
žmogus geras, pirko tikie-

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kuopos, mėnesi

nis susirinkimas įvyks kovo 1 
dieną> 7 vai. 
Kliube. 
lankyti, 
svarbių

Taip

vakare, L. U. 
Visi nariai turi atsi

neš mes turime daug 
dalykų aptarti.
pat jau atėjo žurna

las “šviesa,” tai nariai šiame 
susirinkime galės gauti šį 
žurnalą.

Sekretorius,
S. Penkaiiskas’

NORWOOD, MASS

TIK KELETAS DIENŲ
(Jau buvo pranešta, kad ' “Laisves” prenumerata bus 
pakelta. TAi daryti verčia mus visko brangėjimas.

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

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.

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

Norwoodo Darbininkus ir
Darbininkes

—Draugai, mat, mat, - ne... 
nežinau, nežinau, kaip. Na, aš 
radau kišeniuje tuos barčekius. 
Girtas buvau. Girtas radau. 
Kišeniuje radau. Girtas buvau, 
barčekius rad...

—B-u-u! Girtas ir mat bhr- 
čekius kišeniuje rado. Meluo
ja! Meluoja! Meluoja per akis! 
Laukan!

—Ta-ta-ta!—raminkitės, rei-
Aleksie- tas.

;jus, ką turi pasakyti? tų ir kitiems dalino, kad kliu-
• —Tik nesuklysk, taip kaip' bui būtų daugiau biznio, tai 
mokinome, kaip mokinome,— j kas, kad vienas, kitas biskį ki- 
kalba, (jam patarimus duoda), tokis tai nuo saulės nuplukęs... 
trumpas storas gerbėtas vyras, 
laikydamas Aleksiejų už ran-

I kos.
—Aleksiejus! — reikalauja 

pirmininkas.
—Draugai, mielučiai draugai, 

ponučiai ir draugučiai girtas 
buvau... Girtas buvau... Ir 
caro valdžia dovanodavo, kada 
girtas padarydavo šelmystę... 
O ką aš čia. . . Girtas buvau. 
Pirkau barčekius... Gavau 
barčekius... Pirkau barčekius. 
Girtas buvau... Dalinau’bar-

svarbiais klausimais.
rma, “unijimas ir unijų role

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

Trečiadienis bus paskutinė diena atsinaujinimui ar 
naujai užsirašimui “Laisvės” už $5.00 metams
Be atidėliojimo siųskite čekį ar “money order” se

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

j Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 9 
kį>., savo susirinkime, 4 d. ko- . 
vo, 2 vai. dieną, Finų svetai- [ 
nėję, 37 Chapel Court, turės ' 
prakalbas ir viešas diskusijas ] 
dviem 
Pi
klasių kovoj.” Drg. J. Gal- 
gauskas duos platų ir aiškų 
unijų klausime išaiškinimą. 
Uiįijos darbininkų judėjime 
lošia labai svarbią rolę, todėl 
kiękvienam darbininkui turi 
būįi svarbu susipažinti su uni
jų klausimu. Po drg. Galgau- 
sko kalbai galėsim visi disku- 
suoti.

rytu

Cleveland, Ohio i

JUOZAS KAVALIAUSKAS

hisniuotas GraboriusKONCERTAS.•a Pennsylvasiia ir New

RENGIA
LYROS

CHORAS

NEDĖLIOJĘ

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

pa-

i-

ra-

5.

6.

slaptas 
narius

inko 
tas

sakysi,— 
žmogus, 
neatėjo,—

nariai 
“švie
ti ar bi- 
nariai,

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

atidarė J. Tut- 
dar komunistu 
špygas rodė ir 
Jankausku ir

CLEVELAND, OHIO
Pradžia 5:30 Vakare

išr
Vos

NEDĖLIOMIS
K

Nuo 10 iki 12 vai. iš

1 t Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi- 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

KURIAME DALVAUS IR

K. MENKELIUNIUTĖ

“VILNIES

kas
tai j
at-!
jau

— kudakino

Vasario 6 dieną, rinkosi kliu- 
biečiai, rinkosi pikti, į susirin- 

smuiki- kimą. Jie žinojo, kad baliuje 
buvo virš 400 žmonių ir jis biz-

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

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.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

K. Menkei.

ĮVYKS f

4 Dieną Kovo-March
Lietuvių Svetainėj Į 
6835 SUPERIOR AVENUE |

Kliube labai lengvai 
Joną į gaspadorius. 
klausimas buvo pakeltas, kaip 
visi Prūseikos pasekėjai sušu
ko :

—Joną Jatužį!... Nominuo
ju Jatužį!.. Perstatau Jatužį!.. 
| Siūlau Jatužį!.. Renku Jatu
žį!.. Balsuoju Jatužį!..

—Taukšt!—pirmininkas plak
tuku į stalą ir pareiškė, kad (čekius—girtas buvau...
Jonas Jatužis tampa gaspado- C ' ’ ’ .
rium ir kliubo vyriausiu sau
gotoju.
Barčekiai Jatužio Kišeniuje

Jonas Jatužis greitai susidė
jo savo turtą ir traukia į kliu
bą. Išeidamas iš namų pasiė
mė muziką, kuri paprastai din
gsta jo ūsuose, ir užgrajino:

Sudiev kambariai, sudiev,
Jonas jumis jau apleis;
Kliuban gyventi greit išeis,
Prūs’eikos mokslą plačiai 
skleis. ,
Jatužis persikraustė į kliu- laiko pauzą'ir pradeda:

Į —Draugai, man, man, sakė
Prūseikos pasekėjai vaikš-1 pasakyti, 0 ne, ne... ne, man 

nesakė, bet man davė barče
kius mano giminaitė...

—O kas tavo giminaitei juos 
Verkys davė? — užklausė vienas kliu- 

vieno bo narys.
—Man

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

—Gana! Ir tas meluoja! Ga
na ! šalin!—šaukė nariai.

Ta-ta-ta!—ramina pirminin
ko kujalis.—Verkys ką turi pa
siteisinti?

—Kas aš, aš nesu teisme— 
nusigando Verkys.

—Rutkauskas, ką 
vėl šaukia nervuotas

—Dar mano eilė 
atsiliepė Rutkauskas.

—O, ką aš čia, Antanavičius, 
■ Antanavičius, Antanavičius.

Antanavičius pąsirauko, iš

•Reikia teisti “Laisvę.” Reikia 
teisti “Vilnį,” “Daily Workerį” 
ir Staliną.... Reikia...

Jatužis ir Antanavičius turė
jo negerų čekių. Bet jie 
buvo gerokai išsigėrę.., Bet. 
įrodymų nėra.,.. Reikia teisti] 
“Laisvę”. Reikia teisti “Vil
nį”. “Laisvė” labai išgarsino 
šį teismą. “Laisvė” net ant 
pirmo puslapio įdėjo žinią, kad 
jie kliubą apžulikavo, už tai 
reikia teisti “Laisvę.” Dar aš 
ir į “Naują Gadynę” taip pa
rašysiu. Manau, kad jie kalti 
ir kad jie nekalti, štai Anta
navičius visai nekaltas, jjs pat
sai barčekius nepasidarė. Bet 
jiems padarė. Bet jam davė jo 
giminaitė, o giminaitei davė ko
kis tai vaikinas, kada šokda-1 
mas numynė jai koją, tai bar- 
čekių jai davė, o ji vaikino ne
žino. Tam vaikinui gal kas vėl 
barčekius yra davęs. Taigi 
mes ir per tūkstantį metų galo 
nesurasime. Jie kalti ir ne. 
Jūs esate “džiurė,” kliubo teis
mas, taigi ir teiskite.
Jonai, Laukan iš “Rojaus”!

Nepaisant vijurkiško “proku
roro” sukinėjosi ir padidėjimo 
kaltininkams teisintis kliubo 
“džiūrės” 11 narių nubalsavo, 
kad Antanavičius ir Jonas Ja
tužis turi pasimokėti po $10.00 
pabaudos ir didžiulį Joną išme
tė iš kliubo gaspadoriaus vie
tos.

—Laukan iš gaspadoriaus!—• 
sušuko “džiurė.”

—Na, jau na, reikia mylėti 
—Laukan ir iš kliubo!

savo neprietelius”—Kristus mo
kino, o juk “džiurėje” yra ti
kinčių darbininkų. Jeigu 
duos tau per vieną žandą, 
jam atsuk dar ir kitą, kad 
sakančiai užvažiuotų, taip 
Jėzus mokino..
“prokuroras,” •

Reiškia, tavo supratimu, kad 
jeigu jie turėjo f ai šyvų b’arče- 
kių, tai dar to negana, dar juos 
reikėtų ir pagirti ?—pyko vienas 
iš “džiūrės.”

■—Taip jau dievas mokino, o 
jūs, “džiurė”, darykite ką nori
te.

bą ir prasidėjo medaus mene-! 
sis. ~ 
čiojo kaip koki jaunikiai. Ir 
kodėl ne, valdyba veik jų, gas- 
padorius, ašis, apie kurią su-į 
kasi visas biznis, jtį. Pasitari-1 
mai, pasikuždėjimai... 
tik ir vaikštinėja nuo 
prie kito ir vis garbina Joną. Į

Vasario 3 diena įvyko' kliubo ne,.. ne, 
balius. Kliubo balius—visų na- minaitei davė tuos 
riu. Kas nebus \ T 
tiek tikietu turės nusipirkti. Ir 
štai ūžia Indaravičius, smagus j 
Rutkauskas, linksmas šimans- i 
kas. jaunikiu vaikštinėja Alek
siejus ir savo, pažįstamiems do
vanų — davinėja barčekius. O 
Jonas gaspadoriškai šynsojasi, j 
viskas gerai, viskas puiku.

—Koki čia barčekiai? Kur tu 
iuos gavai?—sušuko vienas 
darbininkas.

—O. štai ir Jatužis davė fal- 
šyvus barčekius!

—Ir Antanavičius. Ir. . .
Vėl Skloka Teisme

1932 metų pradžioje, 700 
“Broliškos Meilės Miesto” dar
bininkų teisė Prūseikos-But- 
kaus vadus už pasisavinimą ar
ti dviejų šimtų dolerių kultū
ros ir apšvietos organizacijos

Programe dalyvaus sekančios 
dailės spėkos:

1. Lyros Choras po vadovyste 
St. Altschuler.

2. Kastancija Menkeliuniutė.
3. Eileen Khirukščiutė, šokikė, iždo.

Burnett Kliauga, akordinis-!
tas.

Joe Paltanavičius, 
ninkas.
Lyros Choro solistės ir so- niškai blogai išėjo, o tai jau ne
lįstai, kurie dainuos duetus pirmas. Pirmas atsitikimas, 
ir kvartetus ,vadovaujant kad sugauta falšyvi, tiesa labai 
Jeanette Jankauskaitei. ] panašūs, barčėtiai, bet nepir- 

Kaip matote iš šio surašo, mas bizniškas kliubo nepasise- 
tai bus vienas iš įvairiausių ir 
gražiausių koncertų Cleve- 
lande!
Po programai bus šokiai priel

Geros Orkestras.

sakė pasakyti, o ne, 
nesakė, bet mano gi- 

______ .... _ ___ barčekius 
-kokis tai vaikinas, kurio pavar
dės ji nežino.. .

—Gana, per akis meluoja!
,Teisti juos!

—Teisti!—šaukia kliubo na
riai.

j —Draugai, tamstukės, priete- 
liukai, draugučiai, kaimynukai, 
teisti, tai teisti, bet tai bimbu- 
kų išmislas... įsikišo mažas 
garbėtas.

—Nustok malęs! — perkirto 
Verkį.

—Teisti! Išrinkti džiūrę!,
—Ta-ta-ta!—reikalauja 

mybės pirmininkas.
—Perstatau į džiūrę šimans- 

kį,—šaukia storas Jatužis.
—šimanskį negali perstatyti 

patsai kaltininkas į “džiūrę.”
—Tai aš perstatau šimanskį, 

—suriko gerbėtas nedidelis.
—Į “prokurorus” poną/atsi

prašau, draugą* Rutkauską.
—Apsiimu, priimu, ginsiu 

kliubą, man kliubas pirmoje 
vietoje, aš gatavas numirti už 
kliubą, aš kliubą myliu, aš juos 
gatavas Sibiran pasiųsti, aš vi
sada stojau už kliubą,—rekla
mavosi Rutkauskas.

f I

Teismas Apgavimas Kliubo
Rutkauskui rūpėjo ne kalti

ninkus nuteisti, bet juos ištei
sinti. Bet jis gudrus, moka 
saldliežuvauti.

—Draugai, mes susirinkome 
teisti, mes turime nuteist kas

Antras, taip jau labai svar
bus ir visus darbininkus palie- 

j čiantis klausimas, ypatingai 
smulkiuosius namų savininkus 
ir randauninkus, tai yra kova 
prieš taksų kėlimą. Vietos 
valdininkai šiems metams pla
nuoja taksus pakelti net po 
10 doleriu ant tūkstančio. Tai 
nesvietiškas bus apiplėšimas. 
O daugeliui smulkiųjų savinin 
kų gręsia savo nuosavybės ne
tekimas. Taipgi tokis augš- 
tas taksų pakėlimas reikš ir 
randų pakėlimą.

To d e] šis taksų 
lieč|ia visus, kaip 
turinčius, taip ir 
kus. Todėl prieš 
mą turim išvystyti didelę 
smarkią protestų kovą, 
klausimas ALDLD 9 kp. susi
rinkime bus nuodugniai išdis- 
kusuotas ir bus išdirbtas pla
nas, kaip pradėti kovą prieš 
taksų kėlimą. Norwoode ir 
taip augštos taksos ir labai 
augštai įkainuotos nuosavybės. 
Todėl šiais visuomeniniais 
svarbiais klausimais turim su
sirūpinti visi darbininkai ir 4 
d. kjovo, 2-rą valandą dieną, 
visi būkim Finų svetainėje ir 
šiuoš klausimus nuodugniai ir 
rimtai išdiskusuokim. Apart 
visuomeninių klasinių, bus ir 
ALDLD 9 kp. susirinkimas, 
šiame susirinkime visi 
gausite puikų žurnalą 
są.” j Atsilankykite visi 
ninkai, kaip ALDLD 
taip ir neprigulinti.

ALDLDD 9 kp. org.,
J. Grybas.

kėlimas pa- 
nuosavybę 
randaunin- 
taksų kėli- 

ir 
Šis 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

kimas.
—Ta-ta-ta!—muša pirminin

ko plaktukas į stalą.
—Teisman žulikus!—šaukia 

| senas kliubietis, kurio knygu-
Tikietus perkant išanksto 40c;. tės numeris parodo, kad jis yra 
prie durų, 50c. ypatar;—šo- vienas iš dešimts pirmųjų kliu- 

kiams 25 centai ypatai. bo tvėrėjų. ’ / ___ r ___ _____ ____ ___ _
Kviečia visus | —Teisman Jatužį! Teisman' kaiti/bet mes turime būti ant

LYROS CHORAS. • Aleksiejų !•—šaukia sausas dar-sargybos, kad čia nebūtų suo-

Didelis Jonas, dar didesnia
me nusiminime ir pyksta ant 
savo sėbrų, kurie ant jo, kaip 
ant kokio sloniaus jodinėja. Jo- 
nąs didelis, Jonas daug ir žino, 
bet jis ūsą prikandęs tyli, nes 
“prokuroro” instrukcijos jam 
yra diktatoriški įsakymai, nes 
mažiukas garbėtas barškalas 
apkurtintų jį, jeigu jis išdrįstų 
atidengti tą “.slaptybę” : kaip jo 
kišenių j e atsirado tie bar čekiai.

Jono Kaimynas.

“Laisvės” automatiškas pre
sas kainuos $1950.00. Ar jau 
aukavote jo nupirkimui?

St. Louis, Mo.—Policija 
nušovė Norųian Godier, 30 
metų, ir James Griffin, 24 
metų, neva už pasipriešini
mą areštui.

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

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

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
I

Tuojaus kreipkitės į “Lais-1 
vės” ofisą ir gausite medaus' 
tiek, kiek tik norėsite.

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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Ar Yra Tikras Dievas?
Ar Lietuvoj Vien Tik Celes Žydi ir Pievos 

Žaliuoja?

atsiimti ją. Pasistengkite visi 
būti laiku.

Sekr. O. Girnienč.

bet, taipgi perstatysim. daug naujų 
narių.

Pro t. Sekr. A. Bružas.
(50-51)

PRANEŠIMAI E KITUR

aptarimą savo diedui 
Nėra kūno, nėra dalių, 

nėra

(Tąsa) 
absurdui, tai pirma reikia atsisveikinti 
su sveiku protavimu. Bet, ištiesti, kas 
yra tas trilypis dievas? Ar tas žodis 
“dievas” perstato bent kokį daiktą?

Krikščionys sako, kad jų trilypis die
vas yra dvasia. Tai kas per paukštis ta 
dvasia? Ar tą dvasią galima matyti, 
jausti arija girdėti? Ar ji turi svarumą 
ir užima vietą? Jeigu žodis “dvasia” 
reiškia bent ką, kas yra žinoma, tai ko
kia jos išvaizda? Čia ir vėl aš klausiu— 
kas yra tas dievas? Episkopalų bažny
čia šį klausimą atsako panašiai: “Yra 
tik vienas gyvenantis tikras dievas, am
žinas, be kūno dalių ir geidulių.”

Beprotiškesni 
sunku surasti,
nėra geidulių,—tai galima sakyti, 
galvos, nėra smegenų, nėra žinojimo, nė
ra nervų, nėra jausmų, nėra meilės, nėra 
neapykantos ir nėra nieko. Vienok jis 
yra “amžinas.” Amžinas kas? 
amžinas niekas?!

Gamtoj yra vienas neužginčijamas fak
tas, kad kur tik yra gyvybė, ten turi bū
ti medžiaginė forma. Jeigu protavimas 
ir patyrimai reiškia bent ką, tai mes pri
einame prie išvados, kad visi tie, ką sa
ko, kad jų dievas neturi “kūno, dalių nei 
geidulių,” tai jie patys nežino, ką jie 
kalba. Jeigu tas pasakiškas dievas yra, 
tai jis turi turėti kūną: turi būti me
džiaginis. Jeigu jis protauja ir “viską 
žino,” tai jis turi turėti smegenis; jeigu 
tas dievas jaučia, pyksta, myli ir t.t., tai 
jis turi turėti nervus. Nėra galima tu
rėti protą be smegenų; ir negali būti 
įspūdžių bei jautimų ten, kur nėra ner
vų. Ir vėl, smegenų ir nervų sistemą ne
galima suprasti atskirai nuo pilvo, nes 
kas tik turi gyvybę, turi maitintis. Gam
tos išimties šitam patvarkymui nėra. 
Bet ir vėl, kaip gali daiktas, turintis kū
ną su smegenimis, pilvu, nervais ir ki
tais organais būti dievu? arba kaip daik
tas, turintis žmogaus ar kito gyvio for
mą, gali turėti neaprubežiuotą galią bei 
žinojimą? Mums yra sakoma, į)ūk die
vas protauja, daro planus, juos vykdo 
gyvenime, kad jis yra geras, piktas, ma
lonus, pavydus, mylintis, keršijantis ir 
t.t.. Jeigu viskas, kas čia pasakyta apie 
dievą, būtų tiesa, tai dievas turi būti pil
nai kaip žmogus ir turėti sau asmenį. 
Bet jei dievas yra asmuo, tai kaip jis 
gali būti amžinas, be pradžios ir pabai
gos? Asmenyje negali būti amžinasties, 
kaip viename cente negali būti miliono 
dolerių. Tas, kuris sako, kad jo dievas 
yra asmuo, tai pilniausiai parodo, kad 
jis nieko nežino apie gamtą.

Žmogus, negalėdamas suprasti gamtos 
nei jos tvarkymosi, iš baimės pats pasi
dirbo’sau dievą, na, ir tiki, kad jo die
vas yra toks, kaip ir jis—žmogus. Šių 
dienų civilizuotas žmogus su panieka 
kalba apie pirmykščio žmogaus religiją 
ir dievą, o tuo pačiu sykiu jis garbina 
asmenini ir amžina dievą. * v v

Astronomijos mokslas • prirodo, kad 
mintis apie dievą-asmenį yra tik kūdi
kio protavimas. Čia mes valandėlei ap
sistosime ir biskį pažiūrėsime į visatos 
sąstatą.

Mūsų žemė yra viena iš astuonių sau
lės planetų. Žemės diametras (skersi
nis) yra 7,900 amerikoniškų mylių. Už 
žemę yra trys mažesnės planetos: Vene
ra turi diametrą 7,800 mylių, Marsas 
4,200 mylių ir Merkuras 3,600 mylių. Bet 
kitos keturios planetos: Jupiteris, Sa
turnas, Uranas ir Neptūnas yra daug di
desnės už mūsų žemę. Vienas Jupiteris 
yra 1,300 sykių didesnis už žemę. Nuo 
žemės iki saulei yra 92,830,000 mylių. 
Saulė, kuri šviečia ir šildo mūsų žemę, 
yra 1,305,000 sykių didesnė už mūsų že
mę. Bet yra nemažai žvaigždžių, kurios 
yra milžiniškai didesnės už saulę, žvaigž
dė Arkturus yra 1,500,000 sykių didesnė 
Už'saulę o kita žvaigždė Betelguese yra

net 10,000,000 sykių didesnė už saulę. Gi 
tų milžinų žvaigždžių visoj beribėj visa
toj yra ne tūkstančiai, ne milionai, bet 
bilionai! Mūsų žemė tai visotoj nei tiek 
nereiškia, kaip ta akia nematoma dulkė. 
Na, kaip gali tas asmeniškas dievas būti 
tvarkytoju tokios beribės visatos? Kaip 
jis gali būti visur ir tuo pačiu laiku? 
Duok tam dievui dydį miliono mylių 
augščio, duok jam smegenis, kaip visos 
žemiškos jūros, ir tada su tais nesuskai- 

I tomais bilionais įvairybių, judėjimų, di-
■ durnų ir tolumų toj beribėj amžinoj vi- 
i satoj, tai ir tada dievas būtų bespėkis. 
; “Palauk,” sakys krikščionis, “dievas tu

ri kontroliuoti tą viską, nes jis ją sutvė
rė.” Čia ir kalbėsime apie tą “sutvėri
mą.”v

Pirma, negu dievas užmanė sutverti 
visatą, tai nieko nebuvo: nei gyvybės, 
nei šviesos atspindžio, nei oro—nieko ne
buvo, tik vienas dievas. Persistatyki- 
me sau, kad be pradžios ir visogalis die
vas leido amžinystės laiką tuščioj, be 
oro tamsybėj, tartum amžinai pasmerk- 

i tas kalinys urve. Tik laikams bėgant, 
; kada jam vienam atsibodo gyventi, tai 

dievas sumanė sutverti saules ir pasau
lius. ■ Būtų žingeidi! žinoti, kur dievas 

i tam visam gavo materijolo? Ir čia krikš- 
i čionis pasiskubins atsakyti, “dievas vis- 
į ką sutvėrė iš nieko.” Bet kaip tą nieką 
i dievas galėjo paversti bent į ką, o ypa

tingai į tokią beribę ir stebėtiną visatą? 
Net ir dievas iš nieko tegalėjo sutverti 
tik nieko. Jeigu buvo materijolo, idant 
padaryti dievą be pradžios, tai kodėl ne
buvo užtektinai materijolo, idant pada
ryti visatą?

Tvirtinti, būk buvo laikai, kuomet vi
satos nebuvo ir sakyti, kad ta visata bu
vo sutverta iš nieko, tai yra vaikiška ir 
žiopla. Visata yra čia, kurią mes žino
me ir kuri susideda Iš jėgos ir medžia
gos. Mokslas įrodo, kad jėga ir medžia
ga yra neatskiriamos ir nesunaikinamos. 
Daiktas, kuris yra nesunaikinamas, tai 
aišku, kad jis yra amžinas, šiandien jau 
rpilionai žmonių šypsosi iš tos pasakos, 
būk visata turėjo sumanytoją bei tvėrė
ją. Bet dar daug žmonių, žydų ir krikš
čionių, laiko tą pasaką teisinga ir net 
šventa. Jie net lygina visatą prie laik
rodžio. Esą, jeigu laikrodžio padary
mui yra reikalingas laikrodininkas, tai 
visatos padarymui yra reikalingas die
vas. Visata tai ne laikrodis ir nėra nei 
mažiausio įrodymo, kad ji buvo sumany
ta bei padaryta. Ir vėl, jeigu visatai rei- 

| kėjo sumanytojo, tai kaip galėjo atsiras
ti dievas be sumanytojo? Beje, dar 
krikščionys šitame klausime argumen- 

| tuoja ir sekančiai: “Laikrodis yra įdo- 
; mus daiktas, todėl jis turėjo turėti su

manytoją—sutverto ją, laikrodininką. Vi
sata nepaprastai įdomi, todėl ji turėjo 
turėti sumanytoją-suvertoją, dievą.” Bet, 

( sulig šito “argumento”, tai dievas turi 
būti įdomesnis ir už visatą; vienok jis ne- 

i turėjo nei sumanytojo nei sutvertojo. Ka- 
į da beargumentuojant su “sumanymais” 
i ir “tvėrimais” prieiname prie paties “tvė- 
' rėjo”, dievo, tai jis visai sunyksta.
■ •’ Jokiu būdu sveikai-protaujantis žmo- 
i gus negali prieiti prie išvedimo, kad mū- 
; su pasaulį ir visą visatą kada tai suma

nė ir sutvėrė viską žinantis, su neapru- 
bežiuota galia, teisingas ir geras dievas. 
Nes jeigu tas visagalis ir viską žinąs die
vas kontroliuoja gamtą, tai jis yra atsa- 
komingas už visą tą, kas tik jo kontro
liuojamo j gamtoj įvyksta. Tada kiekvie
nas ugniakalnio išsiveržimas, kiekvienas 
žemės drebėjimas yra darbas dievo ran
kos. Kiekvienoj girioj iri kiekvienoj jū
roj eina nepabaigiama kova, kur stipres
nis maitinasi silpnesniu. Jeigu dievas 
yra ponas pasaulio, tai jis yra kaltinin
kas visų žiaurumų, visų kentėjimų, koki 
tik buvo. Jis kaltininkas ir autorius vi
sų bjauriausių ligų; jis kaltininkas Balt
ramiejaus nakties skerdynės; jis. kaiti-

(Daugiau bus)

MONTREAL, Canada. —- 
Klerikalai suruošė paminėji
mą 16 metų nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo 18 d. vasa-t 
rio. Kalbėtojų buvo visa ei
lė ir visi pasakė vieną ir tą pa
tį. Graibstėsi, lyg patamsėjj 
bijodami tiesos pasakyti.

Daug buvo 
atvadavimą 
klausomybės. 
žodelio apie 
vos padėtį, 
nas, kaip jos išauklėjo narsius 
karžygius, 
pasakė, 
žygių 
dien 
moj ” 
tonos

■ tinę karvutę 
j Gal jos sūnus, kuris kovojo už 
j Lietuvos nepriklausomybę, pū
na sunkiųjų darbų kalėjime, 
ar užsienyj kur bastosi, po 
Brazilijos plantacijas, gyvaty
nus? Ar gal Kanados vargu- 
vių kempėse ir “bread liuese,” 
ar po plačiosios Kanados gi
rias prisieina vaikščioti ištisus 
šimtus mylių, j ieškant darbo.

Ne vienas Lietuvos karžy
ges jau yra sukriušintas po ta- 
vorinju traukiniu, bejieškant 
pragyvenimui duonos kąsnio. 
Tai šitiek vargų prisieina per
nešti, turint savo nepriklauso
mą “tėvynę.”

Tą nepasakė nei vienas. 
Daugiausia jie kalbėjo apie 
tas žydinčias gėlos ir žaliuo
jančias pievas ir kitus mūsų 
tautos papročius.

Mos, darbininkai, prieš tai 
nieko nesakom. Bet gerai ži- 

mom, kad nepriklausomoj Lie
tuvoj gamta stebuklų nedaro, 
j Yra tie patys pasikeitimai, ne- 
i malonus ruduo ir žiema su

kalbama apie 
Lietuvos nepri- 
Bet, deja, nei 

dabartinę Lietu- 
Prisiminė moti-

Bet nei vienas ne
kaip tų narsių kar- 

senutės 
gyvena 

Lietuvoj.
valdžia pardavė pasku- 

iš varžytinių ?

motinos šian-
“nepriklauso-
Gal jau Sme-įl komisarui”.

Nagi

nieko, bando įti- 
pasekėjus. Įsikąrš- 
pareiškė, “kad So-

kad net D r. 
knygos ir žur- 
apie pralotą 
naikinamos ir

HARTFORD, CONN.
ALDLD organizacija rengia dis

kusijas. Prasidės 1 vai. po pietų. 
57 Park Str. Diskusijos bus šiais 
klausiniais: Kada bedarbe pasibaigs,? 
Kaip ilgai dar tęsis? Ar bus kar^s? 
Jei karas įvyktų ar bedarbe pagerė
tų? Visus kviečiame dalyvaut. 
si

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. rengia svarbias 

prakalbas, 4 dieną kovo, 7 vai. va
kare, 9219 Russell St., virš Rusų 
restauranto. Darbininkai ir darbi
ninkes, prakalbos bus svarbios, nes 
delegatės duos raportą iš Washing- 
tono bedarbių konferencijos, bus kal
bama apie sklokininkus ir Pruseiką, 
taipgi 
dienos

bus abelnos diskusijos, šios
klausimais. Komisija.

(50-51)
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vietų mokslas supuvęs”. Tai 
bent tikrai kunigiškas argu
mentas. Visas pasaulis pripa
žįsta, kad Sovietų mokslas ne- 
kuriose šakose atsiekė iki 
augščiausio laipsnio. Pakil
dami stratosferon sumušė vi
sus pasaulio augštumo rekor
dus, atidengė daug naujų mo
kslo paslapčių. Ir bendrai 
technika ir agrikultūros moks
las statoma ant tobuliausių pa
matų. Tą jau nieks nepajėgs 
užginčyti.

Vėlesni dvasiško tėvelio ar
gumentai, dar žioplesnį. Gir
di, “kad Sovietų ūkininko viš
ta priklauso jam, o kiaušinis 

O kunigų Lietu-
' vos ūkininko priklauso ne tik 
višta su pačiu kiaušiniu, bet 
ir visas ūkis valdininkams ir 
kunigams.

Vienas darbininkas iš publi
kos, patiekęs pirmininkaujan
čiam raštą, norėjo, kad leis
tų atsakyti į tas visas priple
pėtas nesąmones. Bet kur 
tau ponai leis. Tik ką pra- 
idėjus jam kalbėti ir palietus 
■Lietuvos darbininkų ir vargiu-1 
jgųjų valstiečių padėtį, puolė I 
pats Bobinas, šaukdamas: 

’“Sėskis,” “sėskis,” “nutilk!” 
Daugumas pasipiktino ir, 
įkilę, apleido svetainę. L 
tieji,Bobino pasėkėjai šukelėj 
baublių koncertą. Pradėjo į 
staugti, lyg Kanados kojutai; 
Igirioj. Rodos, gatavi 
inulinčiuoti tą, kuris 
pasakyti teisybės žodį, 
sęs Bacys šaukė: “Judošiai,” i 
(“besmageniai.”

Pastarasis kalbėtojas pasi
rodė ant estrados lyg susimai
šęs. Mikčiojo, kad “kaip kū
nas be sielos, taip Lietuva be 
Vilniaus negali gyventi.” Mat,' 

į žiauriais šalčiais ir sniego pū- šis -žmogus dar 
1 go m is.

Per ištisus vasaros karščius į mitinguose, 
prakaituoja Lietuvos valstie- [kalbas apie darbininkų išnau- i.! 
čiai, kad pagaminus užtenka- dojimą ir jų skurdų gyvenimą* 
mai pašaro, kad jo mantai ne- Man kyla klausimas, ar Matu-!!.; 
prisieitų badauti. Reiškia, ir Įaičio siela buvo iš kūno iš-1 • J 
gamtiniu atžvilgiu žiūrint nei ėjus, kuomet buvo prisiplakęs 
vienas nedasakė. O antra, ką i 
gi bendro turi su nepriklauso- m 
mybes paminėjimu gamtiniai ’ 
vaizdai.

Apie spaudos laisvę daug 
buvo kalbama, kad gali meke
no nevaržomi lietuviškai skai
tyti. Taip, tai teisybė, gali 
skaityti, bet ką ? Tai nei vie
nas nepasakė. Pavyzdžiui, 
galima paimti visą daugybę. 
Nekalbant apie pačią darbi
ninkišką spaudą, kuriai šian
dien nėra vietos Lietuvoj.

Už menkinusį lapelį, nepa
lankų Smetonos valdžiai, yra-rių valstybinių mokesčių 
grūdami į sunkiųjų darbų ka-j paskolų, praranda net 
Įėjimus ilgiems metams. Dar- nuosavybę, ūkius. Prie 
bininkiški laikraščiai visai ne
leidžiami.

Ką benorėti, 
šliupo nekurios 
nalisto Belecko 
Alšauską yra 
autoriai baudžiami.

Tai tokia spaudos “laisvė” I
žydi šiandien nepriklausomo.) 
Lietuvoj.

Ponams tas yra gerai žino
ma, bet neprisiminė nei vie
nas apie tai. Neprisiminė ir 
apie dabartinę Lietuvos vals
tiečių padėtį, kaip tvankios 
fašistinės miglos slegia vargin
gąją liaudį. Anstoliai r‘nv- 
duoda ūkininkų ] 
gyvulius, ūkio padargus, trio- 

i besius ir net pačią žemę už 
į neišmokėtas valstybines sko
las.

Skamba aidai po Lietuvos 
kaimus “Varžytinės”. . . “Var
žytinės.”.. Ir dar sykį “Var
žytines” . . . Tai toks žydėji
mas valdomoj fašistų Lietu
voj. Tą jaučia , kiekvienas 
darbininkas. /

Pats Bobinas pradėjo argu
mentuoti apie Sovietų Sąjungą. 
Keista, kuomet žmogus, nesu
prasdamas 
kinti savo 
čiavęs net

Vi-
turesit lygij balsą. Įžanga dykai, j 

ALDLD Komitetas.
(50-51) j

MINERSVILLE, PA.
‘Sutrupinta Imperija” 

ment of an Empire”), 
krutami paveikslai bus rodomi kovo 
(March) 3, 1934, Ukrainą svetainėje. 
501 Sunbury St., Minersville, ] 
Valstietis Filimonow, nuo kanuolių I 
trenksmo, pasaulinio karo metu, ne
teko atminties, 
atgavęs mintį nauju gyvenimu ste
bėjosi: nauji žmonės, fabrikai, ma
šinos, kolektyvai, darbe nėra boso, 
pati su kitu ženota, jtnerginos plau
kus nusikirpę ant liciperių (trakto
rių) jodo.

Labai žingeidus moksliškas vaiz
das, ypatingai tiems, kurie neturėjo 
žinių iš naujo Sovietinio Pasaulio 
vystymosi.

Įžanga 25c, jauniems 10c. Jaunų
jų Komunistų Lygos grupė dainuos 
revoliucines dainas. Rengia IWO 
u k rainų kuopa.

C.W.A. Katorgos Vergas.
(50-51)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57-to skyriaus kliubo mė- 

! nosinis susirinkimas įvyks penktadie- 
į nj, 2 d. kovo, 1934, 8 vai. vakare, 

(“A Frag- j Kliubo svetainėje, 4015 E. 141st Str. 
Sovietiniai ! Prašome visus narius ir nares at- 

! silankyti ant šio susirinkimo, nes už- 
I simokėjusi nariai už 1933 metus 

pa’ j gaus pirmą numerį žurnalo “šviesa.” 
-•'Į Kurie dar neužsimokėję, ateikite pa- 

j simokėti ir gauti žurnalą. Taip pat 
Už daugeBo^metu 1 visi rengėjai vakarienės 

3 d. vasario pribūkite 
kad

, kuri įvyks 
susirinkime, 

išduoti pilną raportą.
Kp. Koresp.

~T IFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kuopos susirinkimas 

įvyks 28 d. vasario, 7:30 vai. vakare, 
183 Jersey Ave. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių dalykų apta
rimui. Sekr. G. S.

(49-50)

SO. BROOKLYN, N- Y.
LDS 50-tos kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 1-mą dieną kovo, 8 vai. 
; vakare, International Kliube, 723 

SU- į 5th Avė., kampas 23-čios gatves. Vi- [ kith 
trš- s’ nariai dalyvaukite ir laiku, nes j 

' turime daug svarbių dalykų apkal-i “

PATERSON. N. J.
Protesto masinis mitingas prieš 

Vokietijos ir Austrijos fašizmą įvyks 
sercdoj, 28 d. vasario, 7:30 vai. va
kare, Central High School, Patersone. 
Visi darbininkai yra raginami daly
vauti. Kalbėtojai bus: Civilių Uni
jų pirmininkas Baldwin, H. Joniti ir 

Įžanga veltui. Komitetas.

būtų į 
norėjo

Įnir-į
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ne persenai I — 
kalbėdavo d a r bininkiškuose į - 

Sakydavo pra-lh

prie darbininkiškų organizaci- 
'■ i ? Jam rausta veidai iš ge
ldos prieš publiką, būnant 
veidmainio rolėj.

Nors visi kalbėtojai kėlė j 
patriotinius jausmus, bet jokio 
entuziazmo nebuvo. Kiekvie
nas šiek-tiek protaujantis ži
no, kad Lietuvoj skurdas ir 
Vargas žydi. Valstiečių gami
nių kainos nupuola iki žemu
tinio laipsnio, o fabrikų pre
kėms pabrangus, valstiečiai 
atsidūrė visai keblioj padėtyj. 
Nebepajėgdami išsimokėti įvai- Į 

ir 
savo 

[nuosavybę, ūkius. Prie esa- 
pios padėties, Lietuvos darbi
ninkai ir valstiečiai neminės 
fašistinės diktatūros viešpata
vimo sukaktuvių.

Subyrėjo carų sostai ir Si
biro geležinės katorgų sienos, 
subyrės ir Lietuvos ponų gar
binama fašistinė, diktatūra.

Lietuvos Darbininkas.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirin

kimas Įvyks 1 d. kovo, ALP 
Kliube, 315 Clinton St. Pra- 

louču par- džia 7 :30 vai. vakare, 
paskutinius | Paprastai ALDLD 20-tos k p. 

susirinkimai įvyksta antrą, ke
tvirtadienį kiekvieno mėnesio. 
Bet sekančio mėnesio antrą 
ketvirtadienį Tarptautinė Dar
bininkių Diena, aštuntą kovo, 
kurioje yra rengiamas didelis 
ijnasinis mitingas. Tai kad ne
pakenkus mitingui, del tos 
priežasties šis ALDLD 20-tos 
įuopos susirinkimas ir yra per

tai
yra 1 d. kovo.

Visi draugai ir draugės 
irūpinkime dalyvauti,, nes 
ime daug svarbių reikalų

Yra atėjus “šviesa,” tad
susirinkimą

s
i 
likti.
rjariai ateikite į

MONTREAL - CANADA
J. M. ROSENFELD i

ADVOKATAS 
Kalba Lietuviškai

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
BEN GERSOVITZ

NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akinių

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

PATARNAUJA
DAKTARAI:

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

Mes

3

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

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

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

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums i namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais į.

TYPEWRITERS

<♦>

o

< >

<♦>

<♦>

<♦>

t

^alinimais

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

I

Skaitytojas

anksčiau,

pa
tu- 
at

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 
“keyboard©.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
RAŠYKITE: “LAISVĖ”

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

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

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

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

.Wį.- Yfk,.
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AUGŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

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

APLA REIKALAIS

Veik Jokios Agitacijos Nema
tyti už APLA iš Centro 

miteto Puses
Ko-

tik nuo 1932
Centro Komitetas

Automobiliy Darbiiiin- K“nAS
kai Maršuoja į Kovą —Turi “Laisvę” už Organą “LAISVES” KNYGŲIŠPARDAVIMASLIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA

1933 METAMS
Pirm. M. Selictcaw, 31 Amity St., 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481. Hudson St 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas.

7 Seymour Ave., VV. Ilartfdrd, Coni 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward Pl., 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St., 
Organo Prižiūr. A. Klimas, 36 Russell St 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketyerg 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėj* 
">9 Park St., Hartford, Conn.

Iš visų automobilių ga- i 
minimo centru ateina ži- • i'
nios,” kad darbininkai ren
giasi į kovą. Toledo j jau 
streij<uoja du tūkstančiai ir 
dar penki tūkstančiai ren
giasi į streiką, Automobi
lių dalių dirbėjai streikuoja 
Milwaukej, Racine ir Ke- 
noshoje. Bruzdėjimas pra
sideda Detroite ir Clevelan- 
de. , Darbininkai pradeda 
sukilti prieš pardavikišką 
sutartį (kodeksą), kurią 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadai pasirašė su kom
panijomis ir Roosevelto val
džia.

APLA Finansine Atskaita už
1933

Kaip žinoma, šio vajaus lai
ku įstojimas buvo labai numa
žintas. Nariai tiktai už ket- 

ivirtadalį įstojimo gali prisira
šyti, jeigu kuopos neima savo 
dalies. Nuo bal. mėnesio vėl 
reikės pilnas įstojimas mokėt, 

ikaip konstitucija nusako. To
dėl per šį mėnesi daugiau dar- 

! buokimės gavimui naujų na- 
I riti.

Kaip
APLA
veik visiškai sustojo vedęs agi
taciją už APLA., tik išskiriant 
Centro Sekretorių, kuris mėne
siniuos raportuos (praneši
muos) . po biskį paagituoja ir 
per spaudą šiek tiek parašo. • 
tai ir viskas. Kažin kodėl • Kuopų finansų sekretoriai 
šio vajaus laiku nebuvo išleis-! privalo daugiau prižiūrėti ir| 
ta joki atsišaukimai-lapeliai su i senuosius narius. Visada rei-i 
agitacija už APLA, kaip pir-■ kalinga pakviesti ateiti į se-j 
miaus buvo daroma? Taipgi karną susirinkimą tie nariai,1 
per spaudą nebuvo ir nėra‘kurie jau du mėnesiu neužsi-l 
kiek didesnės agitacijos. Taip mokėję, ir informuoti juos, jo- 
pat jokio prakalbų maršruto gei neužsimokėję trečio mėne- 
nebuvo surengta ir nėra ren- sio susirinkime arba 
giama. Kodėl agitacija už i dienai, 
APLA iš Centro Komiteto pu- Reikia 
sės taip dabar sustojo? O gal kais arba ypatiškai ir 
dabar jau tokios aplinkybės kurie 
susidėjo, kad Centro Komite-: mėnesius ir jau eina prie iš-j 
tas nemato reikalo vesti agi- sibraukimo.
taciją už APLA? Visgi mes 
norėtume žinoti, ką Centro I 
Komitetas mano tuo kiauši-i 
mu ? Ar jis mano ką veikti, ar 
sau saldžiai miegoti ir ant to
liau ?

-Laisvės-’ No 38 skaičiau, jįį dūoid^^'į'pomhtt^’ir 
kad Raymond, Wash. D. L. K. fQnd uip 1(ad nej.si_ 
Gedemino Pašalpinė .Draugija , brauktu organizaciios. 
prisidėjo prie Lietuvių Darbi-1
ninku Susivienijimo. Tai Ia-,ReikaIaukim priimti Bedarbiui 
bai puiku, kad lokalinės drau-Į a , ,... ; Apdraudos Bibugijos dedasi prie centralmių .
<1 a r b i ninkiškų organizacijų.! Jungtinių Valstijų 
Reikia tos prisidėjusios drau-lsan yra įnešta Bedarbių 
gijos visi nariai tik pasveikin- draudos 
ti už tai. Pirmiau - — •
APLA prisidėjo 
draugijų, bet dabar jokio pri-; siūlytas 
sidėjimo nėra. Mat.
nėra jokios agitacijos už to-ideen. 
kių draugijų prisidėjimą. O; 
Centro Komitetas turėtų iŠsi-l 
judinti ir pradėti vesti agita-i 
ciją ne tik už naujų narių ga- i 
vimą, bet ir už čielų draugijų ! 
prisidėjimą prie APLA. Mano ■ 
manymu, Centro Komitetas tu
rėtų išleisti agitacijinių lape
lių, »kad jie tiktų visoms kuo
poms, palikti vietą parašyti 
miestą, mėnesi, diena ir susi
rinkimo vietą.
pai turėtų būti paagituojama į į savaitę 
už APLA organą “Laisvę7’ i 
kiek jos kaina APLA nariams ’šeimynos nariui. Tos 
ant metų. Už šiuos lapelius,’mokėjimui fondas turi būt su-'

m. 
be-

Geriau Prižiūrėkim Senuosiu

Įplaukos * 
Išlaidos

$17,048.07
14,69.6.17

bankuose 
Morgičiaus 
čekiai

Pelnas
Nuošimtis
Nuošimtis
Nemainyti
Aukos per seimą
Sugrąžinta nuo 

kaucijų
Į1932 m. balansas 

a* | Inventorius

iki 15 
liekasi susispendavę. 

būtinai pranešti laiš- 
tiem. 

neužsimokėję penkis

Viso 
Į Bankuose ant 

taupymo 
Bankuose ant - 
Ant morgičių 
Pas sekretorių 
“Laisvės” šėra< 
“Vilnies” Šeras 
Paskola antrai kp. 

del teismo 
Vedim o 

inventorius

Kuopos turėtų svarstyti.> 
kaip palaikyti tuos bedarbius,

• kurie nepajėgia užsimokėti 
duoklių. Gal kai kurios kuo-

’ pos galėtų kiek nors paskolin- 
I ti tiems bedarbiams užsimokė- 
i ti duokles, nors į pomirtinės ir 
' lėšų fondą, taip kad neišsi-

$2,351.90
385.49
440.10

4.62
9.57

16.94 
23,136.09

$27,279.46

$12,618.38 
čekių ? 3,246.33 

9,060.00 
50.00 

s ' 10.00 |
10.00 !

; Gaisre Žuvo 6 Žmonės

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškla P.. 

1120 North Streo1
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P., 

52 Dalo Streo’
Protokolų raAtininkar Gendrenas. S., 

67 Cutler Street
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk . 
Prie finansų pagclbininkai:

Evans J., (
Daukas, Geo., 

Iždininkas Druseikis J., 
Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kllubas laiko _______
vienų mėnesj, antroj savaitėj: penktadienio 
/akare : pradžia 7 :30 valanda.

640 Ridgeway Avenu<
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek-

------------------ ; PITTSBURGHO IR
UTICA, N. Y. - Vasario ; PR,EŠFAŠIST1N1S

A PI ELI NK ĖS 
K-TAS, 1931:

i 26 dienos anksti Pyto kilo ; Pi™- S. Ivanauskas, 354 Marguerite J ' Ave.. Wilmerding, Pa.
414

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

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

Moksliniai Raštai
X MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

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

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

ANARCHIZMAS IR SOCrALIZMAS._ Parašė G. Plechanov. 
Knygoje išaiškinama skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo. 
Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c. Neapdarytos 20 centų.

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJĄ. Parašė A. Bogdonov. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes visuomenines tvarkas, 
kaip ‘gyveno žmonės senovėje, vergijos ir baudžiavos laikais. 
Kaip yya sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 
darbininkams. Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
ir todėl labai lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 
$1.00. • Dabar tiktai 50 centų.

VALSTYBĖ IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninai Tai 
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji 4 subudavota ką reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra skirtu
mas tarpe buržuazinės ir proletarinei- valstybės. Lenino raš
tai—pamatinis* mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. ' Kaina apdarytos 
buvo 75c. Dabar 40 centų. 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.

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 
rasite smulkmenas, apie kunigo Petkaus bylą prieš “Laisvę” ii 
daug kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy
venimas ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c.

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

Ar Nori Būti Sveikas?
• PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖJE. I ’a rašė Dr.

J. J, Kaškiaučiaus. Knyga turi 126 puslapius.* Joje aprašyta 
virš 250 ligų, jų priežasčių ir’ kaip gydytis, š* knyga, tai tik
ras namų daktaras. Kiekvieno darbininko namuose turėtų ras
tis ši knyga. Jos kaina buvo $1.00. Dabar 50 centų. Kas 
užsirašys “Laisvę” ant meių prisiųsdamas $4.50, tokis naujas 
skaitytojas gaus tą knygą visai veltui. *

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa 

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

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

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

* BADAS. Parašė H. Hamsun. Viena iš apysakų, kuri labai smulk- 
meningai ir interesingai piešia 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. Vertė V. Andrulis ir P. Kra- 
kaitis. Knyga turi 502 puslapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusiją, kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 
buvo $1.50. Dabar $1.00. Neapdarytos 50 centų.

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 Varšavoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra turi 48 piislpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų. ,

LAISVĖS KALINYS. Eilių knygelė. Turi 48 puslapius. Pir
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 
kaina buvo 15 centų. Dabar tik 10 centų.

i
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.

— fe, _
Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 

Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. sekr. A. K. Sliekiene, 3121 

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J Gataveckas, 109 Cress 

Carnegie, Pa.
Fin. sekr J. Urbonas, 1925 Harw 

Way

j gaisras mediniame Marrone 
350.00 hotelyje. Buvo 16 žmonių. 
934.75 Dešimts spėjo pabėgti, bet

i šeši gaisre žuvo. Kaltina 
miesto gaisro departmento

; Viršininkus už neapžifirčji- 
! mą to namo.

$27,279,46
vasarioKnygos peržiūrėta 

18. 1934.
Pasirašo Kuopų Atstovai:

2 kp. M. Paulauskas,
3 kp. J. Giraztoff,

7 kp. Jonas Bikinas,
50 k p. M. Ur/noniutė*

Liberaly Prašymas 
Prez. Roosevelhii

S S Pittsburgh. Pa

El-

BAYONNE, N. J.

Sulauktuviu Vakarėlis v

V. Sakavičiūtė (Orlova)
Kpngre-

i Bilius H. R. 7598. j grįo iš Sovietų Sąjungos vašu- j draustų 
prie Tai yra Darbo Unijų Vienybės; ri0 17 d. J’ ‘ ’

nemažai Lygos ir Bedarbių Tarybos pa-: kiai pasakoj: 
Bilius, kurį sutiko kų tėvynę. Sako,

dabar‘Kongresai! įnešti atstovas Lun-|Vės ir gyvenimo namai auga. 
! kaip kad grybai po lietaus.

Visos APLA kuopos ir ki- i Dirbtuvėse yva del darbiniu- 
i.jkų gera tvarka ir padėtis jų 

gerėja. Jinai sako, jei kapi
talistinės šalys Sovietų Sąjun
ga dar neužpuls, bent per du 

i metu, tai ši darbininkų šalis 
paspės jau pašalinti visus trū- 

•linoi knn I kumus, kurie dar yra-gyveni- clipjįl K O U- | . me.
Draugė mano ir vėl grįžti į 

kiekvie-1 Sovietų Sąjungą ir pasiims ša
šu savim. Liepė

su

WASHINGTON. — Ame- 
irikinė Civiliu Laisvių Uni- 
!ja, liberalų organizacija, 
i pasiuntė prezidentui Roo.sc- 

- Į veltui prašymą, kad jis už- 
i kompaničnas uni- 

Tai kvailas • prašymas, 
os unijos yra organi-

MONTELLO. MASS. 
ROKO P Aš ALPINĖS 

DRAUGUOS
Adresai, 1933 Metų

M. Meškinis, 9 Burton St.
K. Venslauskas,

12 Andover
A. Baronas, 16 Holbrook A ze. Į 
. Petrauskas, 22 Merton St.
J. Stoškus, 20 Faxon St.

Petravičių, 702 No. Montello St.
Jokubavičius. 162 Melrose St. 

57 Arthur St
141 Snwtell Ave.
Draugijos susirinkimai 
kiekvieni) pirmų sere

name.

Valdybos
Pirmin. A. Krukonis, 23 Bunks St.
Pirm, pagclb.
Užrašų rast.,
Li vonių rašt.
Iždininkas Ign 

l Pinanslj rast.
Iždo Globėjai :

S. Mačiulaitis.
Maršalka P. Krušas, 

Visi iš Montello, 
atsibūna kas mėnesi, 
du, Lietuvių Tautiškame

St.

Jinai labai prielan-
apie darbiniu- i 

kad dirbtu-! . _ . .Izuojamos po Roosevelto vai 
■ džios globa.

, tos organizacijos turėtų roi- 
' kalauti. kad šitas Bilius kon- 
i grėsė būtų priimtas. Seka
muose susirinkimuose priimkit 
rezoliucijas ir pasiuskit prezi-

identui Rooseveltui, Darbo sek- 
: retorei Perkins ir 
i gresmanam.

Bilius reikalauja
Taipgi trum- nam bedarbiui mokėti po $10[vo motina

nedarbo, darbininkams kovoti prieš ka- 
ir itaipgi po $3 ekstra kiekvienam pitalistinę tvarką čia ir stoti į 

sumos Komunistų Partiją.

Studentų Lavonus Pasiuntė 
ju Tėvams

I DETROIT. MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

i Keistučio Draugystės valdybos antra- 
| šai 1932 metų.
i Pirminiu. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
I yice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Į Op;den Ave.
. Nutarim. rast. Ona Gyviute, 7148 
i MacKenzie Ave.
i Turtų rašt. A;> Jekstis, 1462 Junc- 

i tion A ve.
Kasos Globėjai: J. Raciutias, G821

I i Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715

laike jo

S. Radusis pakelė klausimą,
kurios kuopos išsigali, tai tu-' dėtas valdžios ir bosų lėšomis j kad, kiek kas gali, paaukautų 
retų apmokėti, o kurios netur-;ir pačių darbininkų -
tingos, tai toms duoti dykai, i kontroliuojamas. 
O kuopos prieš kiekvieną arba 1 
kas antrą susirinkimą turėtų Kovokim Prieš Kruvinąjį 
juos išplatinti tarpe vietos lie-; 
tuvių darbininkij ir tokiu bū-į 
du gal bus galima gauti dau- j 
giau naujų narių į APLA.1 
Taipgi Centro Komitetas turė
tų ką nors surengti, kad pasi-1 
daryti kiek ekstra įplaukų del į 
vedimo agitacijos, 
kia ] 
apie APLA 1-mą 
kad ir šitas Apskritys nieko 
neveikia. J^ik Apskritys tik ir 
yra dėlto, kad vesti agitaciją 
už APLA. Diibar apie šį Aps-.pnęšfašistinių- komitetų ir|w • ' c * U J
kritį nieko nesigirdėti. Tikra bendrai darbuotis rėmimui nuo ■ Nepaisant u3V0 VduŲ 
grabinė tyla. Kodėl, draugai i fašizmo nukentėjusių. Taipgi i 
iš 1-mo Apskričio, nieko nevei- Neškime protestus ir prieš Vo- j 

del API.A labo? Jau lai- kietijos Hitlerio kruvinąjį re-J 
pradėti ką nors veikti. Ką žimą. 
manote, draugai ?

J. Gataveckas.

Dar re i

atstovu i Į Agitacijos Fondą. Aukavo j 
■šie draugai: M. Budieckienė i 
i ir K. Kukenis po '$1.00. O. 
'Sakaucienė, S. Radusis, E. Ku- 
i kienė, J. Stankaitis, D. Krūtis, 

a r>T a i , . K. Čiurlis po 50c. A. Višniaus-Visos APLA kuopos kvie-:. . \7.v . ,iv. • • i • ’kas ir V. Visniauskas, po 30iciamos sekamuose susirinki-, 2 . v. _ :_ .. ,. .. centų. K. Radusiene, L.imuose priimti rezoliucijas pro- „ ..
,, . . .. • - ' a * IKermenene po 2oc. Viso au- itestuojančias pries Austrijos . .r. . -ii :kų surinkta $6.10.Dollfusso valdžia ir reikalau-: \T. . , . •;. , ,. .‘.v. . Visiem aukautojamsjancias sustoti žudžius geriau- > v. .. .. ..1................................... ~ i me širdingai aiu. šios

taria- 
aukosn««akvti ŽndU kitną ir siuS darbillirikų kovotojus. To-i . . •.pasaKyn zoais hitas n j . .. prisidės prie parėmimo dar

Apskritį,1 kl0s rezoliucijos reikia siųsti 
sekamu adresu: Austrian 

j bassy, Washington, D. C.
Kuopos turėtų dėtis

Dabar apie šį Aps-. priėšfašistinių komitetų

g Ibininku judėjimo.L. m — f Ten Buvęs.

p,ie Sudarė Bendrą Frontą,

CHICAGO, Ill. — 
T isant socialistu vaduReikalaukime paliubsa- j v. . ' ' 

vimą politinių kalinių, ypatin-1 ciauS10 
gai tų keturių komunistų, ku- 

!rie net ir fašistų teisme nesu
rasti kaltais. Kovokime prieš 

APLA Vajus Pasibaigia Bal. 1; terorą ir Amerikoj. O tam rei-
APLA vajus dar tebesitęsia 

ir baigsis balandžio 1, 1934. i 
Todėl 
nesis 
naujų 
visos 
liiek nors 
tingai tos, kurios nėra gavę nei 
vieno nario. Kurie prisirašy
tų kovo mėnesį po kuopos su
sirinkimo, tai tie nariai gali
ma priimti sekamam balandžio 
mėn. susirinkime.

kia 
kas 
jūs

, kalinga bendro veikimo, ben
dro fronto darbininkų spėkų

, . . - j ir organizacijų. Bendijo fronda yra visas kovo me-1,f. . . . ..to idėja reikalinga Visuri skie-padirbejimui gavimui; . J 
narių. Pabaigoj vajaus , pyL '■
kuopos turėtų sukrusti’ Daugely^ miestų gyvuoja 

pasidarbuoti—ypa-i tarptautinės Lygos Kovai 
Prieš Karą ir Fašizmu. Tai 
svarbi organizacija, kuri visa
dos remtina. APLA kumpos 
kviečiamos dėtis prie* tos Ly
gos. ;

Centro Sekr. J. Gasiunas.

HANOVER, N. H.—Ga- 
zu užtroškūsiu Dartmouth 
kolegijos studentų devynis 
lavonus mokykla sugrąžino 
jų tėvams. Dviejų studen
tų tėvai gyvena New Yor
ke. n

Nuteisė S Jūrininkus
BATAVIA, Java.—Augš- 

čiausias militariškas teis
mas atmetė apeliaciją as
tuonių holandų karinio lai
vo jūHninkų ir nuteisė juos 
iki dešimt metų kalėjiman 
už dalyvavimą sukilime. 
Dar teismas turi apeliaciją 
77 jūrininkų,, kurie yra Ja
va salos gyventojai. Jie irgi 
nuteisti ilgiems metams ka
lėjimam

Paliuosuos Capone

\Tepai- ;Wash.—Čionai iš kalėjimo Į 
gt^ež-1 paliuosuojamas razbaininkų 

nusistatymo prieš į įr plėšikų vado Al. Capone 
bendrą frontą su komunis- j broiis Raiph Capone. Sėdė
tais, čionai vasario 26 d. ’j0 kalėjime už valdžiai ne-į 
jauni socialistai sudarė ben- užmokėjimą taksų 
drą frontą su jaunais ko- plėštus pinigus. Dabar tu- • * • • i *i • r- }

U Z su

munistais ir bendromis spė-! _ _ 
komis protestavo prieš te-1 bausmės, 
rorą Austrijoj.

| rėš dar užsimokėti $10,000 
,,_______ Ir vėl jis galės
Į būt bosu požeminio pasau
lio. ,• t -

Saužudystčs Austrijoje ;; - - - - - - - - - - ——
VIENA, Austrija. — Pa-! San Francisco, Calif. — 

Įtaigoje pereitos savaites į Užsimušė graboriaus veži- 
Vienoj įvyko šešios saužu- i kas Birnbaum, 50 metų am- 
dystes. Nusižudė darbiniu- j žiaus, kuomet vežant į kapi- 
kai, kurie bijojo fašistų te-; peš lavoną, automobilius įlč- 

| roro. , i ko Į stulpą^

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaskiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

' Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
■ literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”
: 1934 M. “PRIEKALAS” toliai 
^rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
; proletarines literatūros kėlimu 
■SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ii' re
voliucines' darbininkų ir- darbo 

! valstiečių kovos nušvietimu, ak- 
į tingai dalyvaus kovingo pro- 
; letariato ginklo - marksizmo-le- 
; ninizmo popuiiarizavime ir ko- 
! voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srity j 
; 1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
I (apysakas, vaizdelius, lietuvių sce- 
: nos aprūpinimui duos savo skil ; 
; lyse revoliucinių SSRS dainų ver-; 
(įtinai, originalių ir verstinių* see-; 
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA-! 
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol,! 
kreips domės į SSRS sovietinė?! 

! literatūros ir kultūrinės revoliuci-; 
! jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų; 
; rašytojų raštų talpinimą. ;
: ! 1934 m. “PRIEKALAS” eis 4; 
i spaudos lankų—didumo. Kaina; 
Amerikoj ir kitose užsienio vals-; 
tybėsė metams tiktai 1 doleris.; 
pusei metų — 50 centų. ;
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”-; 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Ižd-vo; 
Įnostronich rabočlch v SSRS,

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti 

“Laisvę”

red.

per 
/



Bestas Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS RADIO-SIANDIEN
WEAF—660 Kc

t

Trečiad., Vasario 28, 1934

Šį Vakarą Visi į Prakalbas
Po prakalbų yra 

darbinin
kui, nepaisant kokios partijos 
jis yra. išsireikšti. * diskusuoti. 
Daugelis Socialistų Partijos 
narių darbininkų ateina į pra
kalbas ir kalba prieš savo va
dus už bendrą darbininkų 

..... ._ frontą, šios prakalbos yra la- 
kalbėtojų. j bai svarbios, bus protestuoja- 

Austrijos fašistus,

Komunistų Partijos dienraš- goję vietoje.
čio “Daily Worker” redakto-1 leistina kiekvienam 
rius draugas Clarence A.
Hathaway šį vakarą kalbės

* Grand Paradise Ballroom sve
tainėje, 318 Grand St.. Brook
lyne. Pradžia prakalbų 7:30 
vai. vakare.

Draugas Hathaway yra vie
nas iš geriausių 1 
Ląike masinio darbininkų susi-Ima prieš Austrijos fašistus, 
rinkimo Madison Sq. Gardene ■ kurie šaudo ir karia darbinin- 
socialistai vadai sumušė ;t8rg. kus ir nurodoma, kaip fašistai 
Hathaway.

Draugas Hathaway kalba 
kiekvieną vakarą vis skirtin-

kelia galvą ir čia pat Jungti
nėse Valstijose. Ateikite visi 
masiniai I

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Jiems Krizio Nėra

gauna algų, kas sudaro apie 
$15,000. Ligoninės vedėjai 
sako, kad jiems miestas neat
mokėjo apie $30,000 ir todėl 
jie negali sukelti pinigų.

Kada bedarbiai darbininkai 
badauja, o dirbanti del mažų ( 
algų ir gyvenimo brangimo j 
skursta, tai tuom pat kariu: 
kapitalistai kraunasi turius. 
Štai paskelbta, kiek kuri kom-j 
panija pereitais metais pasi-i 
darė pelnų, Butler Bros. Co. j 
$1,572,459; American Steel; 
Foundiy $1,400,640, Houston rjoje dalyvavo daug stambių 
Oil Co. $487,178; Interndtio- 
nal Salt Co. $490,709; Man
gel Stores Corp. 
Motson Navigation 
537,650; National 
$311,056; Pacific 
$554,296; Savoy-Plaza 
$1,619,658; Schneley 
lers Co. $4.005,171. 
tik keleto New Yorko kompa
nijų pelnai.

$231,421 ;
Co. $1.-

Acme Co.
Fin. Co.

Corp.
Distil-

Tai čia

Jis Žino Savo Bizni v
Pereitą , sekmadienį Rymo 

katalikų bažnyčioje, and 23rd 
St. ir 6tn Avė., ‘ kunigas M. 
Gasnier išdrožė pamokslą 
apie vedybas iri di versus. Jis 
sakė, kad kada dievas padarė 
žmogų, tai jam padarė ir mo
terį, kad' žmones platintų. Gir
di, kas žmonių neplatina tas 
“nogood”. Dar daugiau, tas 
darbininkų apgavikas šaukė, 
kad civilis apsivedimas yra tik 
formališkumas ir rekordacija, 
bet jis nieko nereiškia, kad tik 
tada, kada kunigas suženija, 
tai iš dviejų žmonių pasidaro 
vienas, žinoma, jis taip kal
bėdamas gina savo ir kapita
listų reikalus. Kapitalistams
geriau, kada daugiau yra vai-1 
kų. Kunigam taipgi geras biz
nis iš krikštų, o dar daugiau 
jie nori, kad visi jiems neštų 
pinigus už vedybas, todėl ir 
šaukia, kad tik kunigo vedy
bos yra geros.

Piano Lekcijas'
DUODA

A. N.Valinčiutė
92 Union Avė.,

Brooklyn,
Utarnirikais ir

Nuo 3 vai. p. p. iki

6:00 P. M.—Cugat’s Orchestra 
6:30 News in Washington 
6:45—Burbig’s Rhytm Boys 
7:00—Martha Mears, songs 
7:30—Shirley Howard, songs 
7:45—‘The Goldbergs’ , 
8:00—Jack Pearl, comedian 
8:15—Van Steedan’s Orch.
8:30 Wayne King’s Orch. 
9:00—Troubadours Orch., 
9:15—Gene Raymond * 
9:30 Fred Allen’s Revue,

10:00—-Barnyard music with male 
' quartet

10:45—Eddie Peabody, variety 
11:00—Ben Pollock’s Orch.
11:15—Anthony Frome, tenor 
11:30—Jack Denny’s Orch.

WJZ—760 Kc

Apart. 29
i gyti, bet Marė neturi maisto. 
/Motina pareina ubagavus ir Į 
į parsineša tik kelis centus. Tail 
vaizdas milionų darbininkui 
padėties. Bedarbis dąrbinin- 
kTis įpuola desperacijon ir no
ri nusižudyti. Bet apmąsto ir 
susilaiko. Jis nueina į pašai-j 
pos biurą reikalauti jos ir ten i 
jį areštuoja. Jo žmona, Marė, 
paakstinta Keidės ir neturėda
ma kito išėjimo, eina į gatves, 
kad parsidavinėti.

.Antras aktas vaizduoja 
miesto parką. Sėdi: Juozas, 
Jurgis ir Bilius ir diskusuoja. 
Juozas sąmoningas darbinin
kas. Bilius jau artinantis prie 
sąmoningų, o Jurgis—atžaga- 
gareivis. Jie kalbasi apie So
vietų Sąjungą, apie Amerikos 
darbininkų ii1 turčių reikalus. 
Pasikalbėjimas įdomus ir na
tūralus. Aktoriai savo roles 
vaidino puikiai. Mergina siū
losi jiems, bet jie neturi pini
gų. Ateina policistas ir pra
deda juos vaikyti. Jurgis iš
duoda Juozą, įvardindamas, 
kad jis komunistas. Po to*atei
na vyras, kuris jieško merginų. 
Čia gyvenimo atvaryta pribū- 
na ir Marė, kuri “pasigauna” 
tą vyrą.

Trečias aktas vaizduoja vėl 
Marė ir svetimas.

Ji išeina 
bet greitai 

ją policistas—nori
Tik pakišus. jam 

uždiuj/io ji išsigel- 
arešto. Jos motina 

pasielgimu, j

550,000 viešų darbų darbinin
kų iš darbo. New Yorke me
ta darbininkus laukan Į gatves 
LąGuardia miesto valdžia. *at 
Didžiojo New Yorko Bedarbių 
Tarybos ir Pašalpos Darbi
ninkų Lyga šaukia darbininkų 
konferenciją, kurioje bus iš
dirbta planai kovai už bedar
bių darbininkų reikalus. Kon
ferencija Įvyks sekmadienį, 4 
d. kovo, 1 vai. po pietų, Irving 
Plaza svetainėje, 15th St. ir 
Irving Pl., New Yorke. Dar
bininkų organizacijos privalo 
pasiųsti savo delegatus. I

Padėkime Išmokėti “Daily 
Workerio” Naują Presą

presą, 
suluže.

$22,-

6:00 P. M.—Westminster Choir
6:30—Irene Beasley, songs
6:45—News, Lowell Thomas
7:00—Amos ‘n’ Andy.
7:15—John Herrick, songs
7:45 Irene Rich, Hollywood
8:00—Mystery drama
8:30—Dangerous Paradise
9:30—John McCormack;

Wm. Daly’s Orch.
10:00—Musical Cruiser; Lopez’s 

Orch. '*
10:30—Tourist Adventures: Irving 

Talbot Orch.

Theater
Broun and Sigmund

G i ris
Robison Orch.
Miller, soloist

11:00—Pickens Sisters
11:15—Robert Royce, tenor 
11:30—Julie Stein’s Orch. 
.11:45—-Buddy Roger’s Orch.

WOR-710 Kc
6:00 P. M.—Uncle Don 
6:30—Babe Ruth Boy’s Club 
7:00—Sports, Stan Lomax 
7:30—Will Osborne’s Orch. 
8:00—The Old 
9:00—-Heywood

Spaeth'
9:30—DeMarco
9:45—Williard

10:30—Dorothy
11:00—Moonbeams 
11:30—Ozzie Nelson’s Orch.

WABC—860 Kc
6:00 P. M.— Buck Rogers 
6:30—Enzo Aita, tenor 
6:45—Minstrel and Band 
7:00-—Myrt and Marge 
7:30—Music on the Air 
8:00—Phil Duey; Vivien Ruth 
8:30—Albert Spalding, Conrad

Thibualt; orch.
9:00—Philadelphia Orch.
9:30—Guy Lombardo’s Orch., 

Burns and Allen
10:00—Ted Fio-Rito’s Orch.
10:30—Kostelanedz Orch.,

Evelyn MacGregor 
11:00—Five Rhythm Spirits 
11:30—Little Jack Little’s Orch.

S? vedomis
7 vai. vakare

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

1

Princui Iškėlė Puotą
Dabar New Yorkė yra 

ponijos kunigaikštis lysesato 
Tokugawa. Jis atvyko į Jung
tines Valstijas suokalbiauti 
prieš Sovietų Sąjungą ir jieš- 
koti susitarimo su Washingto- 
no imperialistais. New Yorke 
jam buvo iškelta puota, kuj^^ atsįsveikina> 

daugiau jieškoti, 
parsiveja 
areštuoti, 
dalį savo 
be j a nuo 
piktinasi dukters 
bet gyvenimo nesupranta. Ma
rė apmąsto, atradus Bedarbių 
Tarybos atsišaukimą perskaito 
ir pasižada stoti i bedarbių 
organizaciją ir kovoti.

Tai tokis veikalo turinys 
trumpai sutraukus. Veikalas 
geras ir gerai vaizduoja gyve
nimą, 
mato, 
riaušių 
niam laikotarpiui.
gerumas ir tikras perdavimas 
priklauso nuo aktorių gabu
mo. Brooklyn© darbininkiški 
aktoriai atliko savo roles tie
siog puikai. Garbė draugams 
ir draugėms, kurie apari visų 
kitų darbų dar suranda laiko 
ir susimokina veikalus, kurių 
pagelba kelia darbininkų kla
sinį susipratimą ir ragina prie 
kovos.

Beje, del šio veikalo specia
liai buvo nupiešta scenerija. 
Ją piešė jauna draugė Depsiu- 
te. Darbas atliktas gražiai ir 

‘labai pritaikintai.

Ja-
Bus koncertinė

Dainuos Sovietų

kapitalistų ir Roosevelto gi
miniu, v

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

Gerai Suvaidino Veikalą 
“Moteris Gatvėje”

Komunįstų Partijos -'Centro 
Komiteto organas “Daily> Wor
ker” nusipirko naują 
nes senas jau visai 
Naujas presas atsiėjo
000. Tat dabar reikia būti
nai sukelti pinigų, kad išmo
kėjus už jį. Tam tikslui yra 
rengiama didelė ir labai puiki 
vakarienė, 
programa.
Sąjungos garsus tenoras Ser
gei Radamsky. Bus ir dau
giau geni dainininkų, šo
kiams grieš gera orkestrą. 
Parengimas atsibus sekmadie
nį, 4 d. kovo, 7 vai. 
New Star Casino 
107th 
New 
$1.00.

vakare, 
svetainėje, 

St. ir Park Avenue, 
Yorke. Tikietų kaina 

Dalyvaukite, masiniai!
Ypatingai darbininkų organi
zacijos privalo pasiųsti nors 
po vieną atstovą ir kiek ga
lint aukų. Padėkime Komu
nistų Partijai įsigyti naują 
presą del revoliucinio dienraš
čio.

Theatre, 45th St., West of Bro
adway, New Yorke. Ketvirta
dieniais ir 
dinama ii 
2:20 vai. 
kiekviena vakara 
prasideda 8 :20 
Darbininkai matykite šį isto- J 
rinės svarbos teatrą. |

subatomis yra vai- 
dienos metu nuo j 
po pietų. Taip'

vaidinimas Į
vai. vakare. ,

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai gražinami j normai) gyvumą ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Pain- 
Expelleriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
perdidelio fizinio išsitempimo, gerai iš- 
sitryhkite su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsitrynimu pasieksit palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

“Laisvė” pigiai padarytų jums j 
spaudos darbus, padekite jai) 
nusipirkti automatišką presą.

PAIN-EXPELLER

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojn tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

parėm, krikfitynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI ’F.

d> <i>LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

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

fesijos muzikantas, dabar jis yra 
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)

d>

<b

<{)

q>

Aido Choro Dramos Grupės 
.lošėjai per du vakarus, šešta-

■ dienį ir sekmadienį, “Laisvės” 
svetainėje vaidino trijų veiks- 
mti dramą “Moteris Gatvėje.” 
Sekamas roles vaidino:

Marė, bedarbio moteris,— 
L. Kavaliauskaitė; Jonas, jos 
vyras,—P. Alekna; Marytė, 
maža jų mergaitė. — M. 
Brown; Motinos rolę vaidino 
A. Zablackienė. Keidė, mer
gina, kuri iš šokių ir su vy
rais “meilės” gyvena,— B. 
Misevičiutė; Juozo — Ant. 
Marcinkevičius; Jurgio — P.

■ Baranauskas ir Bilio—J. Ju- 
džentas. Jie visi trys kalbasi 
Union Aikštėje apie politiką, 
bedarbę ir visas svieto mar- 
nastis. Gazo kompanijos už
darinėtojo—J. Nalivaika ; po- 
licisto—P. Taras. Vyro, ku-w 
ris perkasi “meilę”—J. Nali
vaika. Darbininkų, renkančių 
parašus už bedarbiui reikalus 
—-A. Pakalniškienė ir F. Pa
kalniškis. Du vyrai—Alekna 
ir F. Pakalniškis.

Jeigu prisieiti] kalbėti 
visus aktorius skyrium, 
jie lošė, tai tas užimtų 
vietos laikraštyje. Visi 
riai jau nepirmu kartu 
kaip kurie, kaip ye Nalivaika, 
Judžentas, Zablackienė yra

Jame dirbtinumo nesi- 
Jis yra vienas iš ge- 
mūsų veikalų dabarti

mi no ma, jo

Ateiviy Gynimo Reikalai
Ketvirtadienį, 1 d. kovo, 

8:30 vai. vakare, 202—108th 
I 

St., New Yorke, įvyks konfe-i 
rencija ateivių gynimo reika-l 
lu. Vis daugiau yra puolimų 
ant ateivių darbininkų, kurie 
nėra Jungtinių Valstijų pilie- 

konfe- 
planus j

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)

<♦> <♦>

<!>

<t>

<♦>

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite'.

SAVININKAI MARČIUKAi
417 Lorimer Street, ' “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

<i>

<♦>

<!>

f

&
<♦> <i>

4

prieš tą reakciją.
Ligos GydomosBROOKLYN LABOR LYCEUM

Jie Neturi Mirti
stato

Rep.

Šalčiai ir Bedarbiu Vargai '

STEPHEN BREDES, JR
'Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057Telephone, EVergreen 8-9770bet

Ligoninėje Neišmoka Algas
Pild. Tarybos Sekr. A. M.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y

dienomis 
vakarais 
iki 1

apie 
kaip 
daug 
akto- 
lošia,

Roosevelto valdžia atleido

čiais, tat šaukiama šį 
rencija, kad išdirbus 
kovai

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

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

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

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS I 
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 1 
ant visokių kapinių; parsamdo au-1 
tomobilius ir karietas Jveselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Tel. Stagg 2-0783 .NOTARY
Night Teh 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.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
marketa, o la- v 7
lietuvių kriau- 

pradėjome sezo- 
turime nuodug-

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau iimias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dicnq
Telephonas ME'dallion 3*1328

įga 
r.® Ii

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Kriaučių 54-to Skyriaus Mė
nesinis Susirinkimas

Guild teatrų įstaiga 
scenoje John W,exley parašy
tą dramą “Jie 
Vaidinimas vaizduoja ] 
linę dramą—Scottsboro 
negrų jaunuolių likimą, 
kapitalistiniai laikraščiai 
priversti pripažinti, kad 
yra viena iš geriausių dramų. 
“Jie neturi mirti” yra vaidina
ma geriausių aktorių, Royale

neturi mirti.” 
pasau- 

9-nių
. Net 

yra 
tai

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Sergančią Vyru ir Moterą 
Chroniškos

N. Yorke privertė labai daug 
sniego ir viešpatauja dideli 
šalčiai. Vien šią savaitę jau 
mirė 47 bedarbiai darbininkai, i nup senai prityrę aktoriai. Vi- 
kurie neturi kur gyventi. Dau-i si buvo tinkamai parinkti į ro- 
gybė benamių yra skaudžiai j les ir labai gerai vaidino. No- 
apšalę—rankas, kojas ir kitas risi kelei žodžiai tarti apie 
kūho dalis ir paimti į ligoni-1 Keidės ir Merginos rolę, ku-
nes. Jeigu tatai dėtųsi dar
bininkų šalyj—Sovietų Sąjun
goje, tai būtų pilna kapitalis
tinė spauda, neatsiliktų nuo 
jos ir Pruseikos gazieta, 
kada tas yra New Yorke, ka
pitalizmo širdyje, tai tyli ka
pitalistų spauda, tyli ir “Nau
joji Gadynė.”

St. Mary ligoninėje, kuri 
yra ant St. Marks ir Buffalo 
gatvių, Brooklyne, neišmoka 
darbininkams algų. 300 dar
bininkų—patarnautojų ir slau
gių jau nuo naujų metų ne-

rią vaidino draugė B. Mise
vičiutė. Ji, rodosi, dar pirmu 
kariu vaidina, bet reikia pa
sakyti, kad pasirodė tikrai 
profesionalė. Jau'ne vien kad 
jai vyko nudavimai, bet jos 
kalba, o kas svarbiausiai čia 
augusios, yra labai aiški, tvar
kinga. Draugė Misevičiutė 
papildys mūsų gerų aktorių

Vasario 28 d. atsibus 54-to 
rubsiuvių skyriaus mėnesinis 
susirinkimas, 80 Union Avė. 
kampas Stagg St., Brooklyne. 
7 :30 vai. vakaro.

Visi lokąlo nariai turite da
lyvauti, nes yra labai svarbių 
reikalų, kas liečia pačius 
kriaučius, tai susirinkę apkal
bėsime, išgirsite raportus iš 
augštesnių unijos boardų apie 
visa kriaučių 
blausiai apie 
čius, nes jau 
na dirbti, tai 
niai apkalbėti mūsų, padėtį.

Neatsižvelgus į tai, kokis 
bus tą dieną oras, bet visi ir

eiles ir turėsime gerą lošėją, j visos atsilankykite į susirinki- 
Taipgi puikiai lošė Marytės mą.
rolę maža mergaitė M. Brown.

Dabar apie patį veikalą ir 
jo vaidintojus. Pirmas aktas 
vaizduoja bedarbio Jono na
mus. Jis virš metai laiko ne 
turi „darbo ir negali jo gauti.)
Jų Marytė alkana, prašo val-|

mom

Šaukia Konferenciją už 
>Bedarbiu Reikalus '•

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, c 

.jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, , Serumų be’ 

;pų Įšmirkštimai.
Prieinama Kaina 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

»»»

ill#®

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-16(>l . /

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akią ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue




