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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Kovo (March) 2, 1934Telephone STagg 2-3878I No. 52

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(’First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

New York “Word-Telegra- 
me” (vas. 28 d.) rašo tūlas Al
bert C. Dash apie savo patyri
mus Madison Square Garden 
susirinkime. Jis ten pakliuvęs 
nepritardamas nei komunis
tams, nei socialistams, bet kaipo !• 
bešališkas žmogus, kuris šusiin-; 
teresavo Austrijos Įvykiais.

. KRISLAI
Bešališko žmogaus 

Balsas.
Kalti S. P. Lyderiai.
K. P. Konvencija ir Mes.
LDS Nominacijos.

Rašo A. B.

Dash rašo sekamai:
“Aš sakau, jog tai buvo am

bicingiausias socialistų vadų 
bandymas pasmerkti komunisti
nį judėjimą. Tai buvo jų suo
kalbis.

“Komunistai suėjo į Madison j Sukilimas Brazilijoje
Square Garden su šūkiaisi už RIQ DE JANEIRQ> Bra. 

Amerikos Darbo zdija. Policija suareštavo 
Federacijos narių ir komunistų, j 17 karininkų Sao Paulo 4-to 

špaltose infanterijos pulko. Kaltina 
juos ruošime sukilimo prieš 
valdžią. Atiduoti militariš- 
kam teismui.

Square Garden su šūkiais už 
bendrą frontą visų darbininkų 
—socialistu, __ ____  ____t '

• ‘Daily Worker’ savo 
šaukė už solidarumą, nurodant, 
kad pasidalinimas pagelbėtų fa
šistams. Bet socialistų vadai 
buvo pasiryžę suardyti susirin
kimo ramybę. . .

“Visas suokalbis buvo jų iš- 
anksto sugalvotas. Socialistų 
Partijos vadai pasikvietė šiam 
susirinkimui kalbėtojus, tokius, 
kaip Woll, LaGuardiją ir Green. 
Aiškus dalykas, kad socialistų į

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

Comunistu Balsas Prieš NRA
B.,s? Ruošiamas Platas SURADO DU ŠIMTU SOVIETŲ ŽUVININKU,

GAL PAVYKS IŠGELBĖTI VISUS 4 ŠIMTUS

IŠ LIETUVOS
Alytus. — Alytaus apsk

rityje 1933 metais buvo 950 
apsivedimų; gimė 3,335 kū- 

vadai buvo ncsąžiniški, kuomet dikiai 
jie pasikvietė tokius kalbėto
jus, kuriem visai neapeina Aus
trijos socialistų didvyriška ko
va—o kai kurie iš jų yra atviri 
socializmo priešai.”

Paskui Dash nurodo, kad tie 
patys socialistai vadai slaptai 
pranešė LaGuardijai, kad. j su
sirinkimą neateitų, o “pono C. 
A. Hathaway galvą krėslais su
mušė, nukirsdami iki netekimo 
sąmonės, kuomet jis bandė gau
ti balsą, kad prašius publikos 
nusiraminimo...”

1,625 
1,584; 
paaugo

(1,710 berniukų ir 
mergaitės); mirė 
gyventojų skaičius 
1,751.

Kaunas. — Smetonos val
džia paskelbė, kad 1933 me
tais Lietuvos prekyba su už
sieniu stovėjo sekamai: ek
sportas įvertintas 160 mili- 
onų litų ir importas 142 
mil. litų, tuo būdu buvo 18 
mil. litų eksporto perte
kliaus.

Kelios dienos atgal “Lai- kams jau pavyko susisiekti 
svėje” žiniose buvo praneš- ; su keturiomis žuvininkų 
ta, kad atitrukęs ledas nu-; grupėmis ir suteikti jiems 
sinešė į jūras 400 Sovietų; maisto. Tose grupėse yra 
žuvininku ir 190 arkliu. Bu- 200 žuvininkų/ Tuo būdu 
vo rašyta, kad šita nelaimė (pavojuje tebesiranda du 

su ku-jurose, šimtai žuvininkų,
Nelaimė i/ais dar nepavyko susisiek- 

juroje
Mat

i.
Tuo tarpu iš miesto Ba- 

laivai “Pravda” ir 
“Trud” skubinasi pasiekti

įvyko Baltosiose
Tai buvo klaida.
atsitiko Kaspijos
šiaurinėj jos dalyje.
ten jūrų vandeny e taip ma- ku
žai yra druskos (tik 1 nuo-'

i' šimtis), kad vanduo kasmet žuvininkus per vandenį.
esti kietai užšalęs.

Žuvininkai įsteigia kem- vietoj būdavęs visai saugus 
peš ant ledo ir gaudo žuvis iki kovo mėnesio.
už kokių 20 mylių nuo met staiga užėjo ,šiltas oras 
kranto. Sovietu orlaivinin- ir ledas nutrūko. • % v

'“NRA YRA OFENSYVAS PRIEŠ DARBI
NINKU KLASE,” PAREIŠKĖ D. R. MINOR, 
KOMUNISTU PARTIJOS CK ATSTOVAS

Iš Lauko Finansuoja 
Anglijos Fašistus

LONDONAS.— Anglijos 
parlamente darbiečiai pa
reikalavo, kad būtu ištirta, 
kaip plačiai veikia Anglijo
je fašistų organizacijos. | t .
Valdžia pranešė, kad besi- I Komunistų Partijos Programa Apgynimui Bedarbių Reika- 
organizuojanti fašistai gau-, jy; Turi Būti Visoj Šalyje Įvesta Bedarbių Apdraudos
na finansinės paramos iš 
užsienio.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New York.—Langų valy

tojas Tifon Markov, 43 me
tų amžiaus, per dešimts 
minučių išsilaikė viena ran
ka įsikibęs diržo ties langu 
ant devinto augšto. Tapo 
išgelbėtas. Jeigu būtų ran
ka pavargus, butu nukritęs

IŠGELBĖTI IŠ V0K1ETU0Š KOMUNISTAI TURĖS I * * _ _
ILGAI ILSETIS’GYDYTIS

Seniau žuvavimas toj

Bet šie-

MASKVA.— Sovietų gy-
Lyginant su 1932 'h’tojai įšekzariiinavo drau- 

metais, eksportas ir impor- 8lls Uimitrov, Popov ir Ta-
tas 1933 metais sumažėjo 15 
nuošimčiu. .

Panevežys. — Policija su-

ne v. Atrado, kad jų svei
kata yra gerokai pakirsta. 
Daktarai nusprendė, kad 
tie draugai turės ilgai ilsė-

areštavo Veronika Sadaus- tis. Ypatingai draugas Di-

mitrovas, seniausias iš vi
sų, apart nervų sukrėtimo, 
dar serga širdies silpnumu 
ir reumatizmu. Draugai 
Popov ir Tanev padėti į sa
natoriją, o Dimitrovas pa
liktas artimoj ir nuolatinėj 
gydytuoju priežiūroje.

Salem, N. J. — Charles 
! Kent teisme prisipažino, 
kad jis dalyvavo apiplėšime 
dviejų bankų ir pavogime 
$150,000. Gaus kalėjimo iki 
15 metu. > k-

Sistema; Lėšas Turi Padengti Valstybė ir Kapitalistai

administratorius
Johnson pasiūlė
kad Komunistų

teisės organizuotis ir strei
kuoti.

Drg. Minor užbaigė savo 
prakalbą, parodydamas, 
kad Washington© porai per 
konvencijas nieko neduos 
darbininkams. Komunistai 
tatai puikiai supranta. Jis 
pasakė: “Paskutinį žodį 
tars darbininkai plieno 
dirbtuvėse, kasyklose, ant 
geležinkelių, šalies «darba
vietėse ir fabrikuose. Dar
bininkai per kovą galės iš
kovoti ir iškovos bedarbių 
apdraudę.”

1,200 Auto Darbininkų 
Nutarė Streikuoti

Amerikos Komunistų Parti
jos 8-ta konvencija įvyks Cle- 
velande balandžio .3 d. Reikėtų, 
kad mūsų darbininkdškos orga
nizacijos Komunistų Partijos 
veikimą padiskusuotų savo su
sirinkimuose ir pasiųstų kon
vencijai pasveikinimus. Kurios kienė ir kaltina ją plėšime 
išgali, galėtų dolerį kitą paau- nuo Senamiesčio Petro ir hLwiysirlja 
koti del varymo bolševistinės ( Povilo parapijos kapinių j DcUdl fiJld
propagandos Amerikoje. Tai k žiu visokiu daiktu 
būtų gražus mūsų lietuvių dar-; _- .v, . pardavinėjime kryžių dirbe- binmkiį judėjimo isreiskimas 11 . T * i ’ A 
solidarumo Amerikos proletari- pul Lusankovui.. Kratant; ni:>r.nTZT XT v 
ato revoliuciniam vadui. * rasta daug visokių privog- j BROOKLYN, N. Y.

i tų “šventų” daiktų. Mote-(Rasta skiepe gazu'užsitroš- 
prasideda , karšta katalikė.

Vyras ir Moteris
Kaip Buvo Nužudytas 

Augustas Sandino?

šiomis dienomis
Lietuvių Dmrbininkų Susivieni
jime nominacijos į Pildomąją 
Tarybą. Pagal organizacijos 
konstituciją, tos vienos nomina- Jeskonių kaime įvyko bai- 
cijos ir tebus.. G
Šininkų išrinkimas bus atliktas m0. Dzūkas Sadauskas nu- 
seime. Tokia sistema gera, nes šoyg pp Radzivil Pastar0. 
jinai sutaupo daug finansų iri. . _. . ...
laiko. Seirpas yra augščiausia P° pasėkėjai pasivijo Sa- 
įstaiga, tai jam priklauso ir pa- (į^uską. ir pradėjo akmeni- 
skųtinis žodis viršininkų išrin- m į s , kuolais, gelžgaliais 
kim’e. . . - mušti ir primušė iki mir-

-------  j ties. Mūšyje nukentėjo ir 
Ką nominuoti Į LDS viršinin-( daugiau jaunimo. Teismas 

kus? Mūsų organizacijoj , tu- > dar neįvyko. ’ 
rime daug gerų atsidavusių vei-1 , 
kėjų. Nebus vargo išrinkime 
valdybos, kuri mokės organiza
cijos vairą prižiūrėti. Ir da
bartinė valdyba, mano suprati
mu, dirbo gerai. Tik reikėtų 
į naują valdybą išrinkti ma- 
šiaušia vienas jaunuolis—gal fantas nubaudė 2 
net ir dviejų nebūtų perdaug. s;am kalejiman darbinin- 
Patartina sekamus draugus bei 
drauges nominuoti:

R. MI?ARA, pirmininkas.

Alytus. — Per ’ vestuves

kinę bedarbis Ernest C. Ho
ward, 52 metų amžiaus ir jo 
žmona Mary, 50 metų am
žiaus. Darbininkas buvo be

Galu.tinff,.,v?r: sios ’nuštyng® tai-pę jauni- darbo kelis metuS ir abudu
badavo. Pagaliaus gavo įsa
kymą iš teismo, kad turi iš
sikraustyti su rakandais, 
arba bus šerifo išmestas po 
prievarta. Todėl nelaimin
gi nusprendė nusižudyti.

Kaunas. — Sausio mėne
sį Kauno mieste- buvo 17 
gaisrų. Padaryta nuostolių 
už 140,000 litų.

Smetonos Kauno komen- 
mėne-

Mandžurijos Naujas Ka
ralius prieš Sovietus

• PANAMA CITY— čio
nai spauda paskelbė pareiš
kimą Augusto Sandino tėvo 
apie jo sūnų nužudymą. Tė
vas sako, kad Nacionalė 
Žvardija suėmė juos, paka- 

antinėjo ir sušaudė. Au
gustas labai prašė susimy
lėti ir paleisti; sakė, kad jis 
gražiai kalbėjo su preziden
tu ir armijos generolu, bet 
visi prašymai nieko nereiš
kė.

Gautas pranešimas, kad 
Sandino pasekėjai pradėjo 
sukilimą .prieš valdžią. . t

Kiek Pasaulyj yra Šnipy?
S

kus Salominą Leibę ir Re- 
negolzski už agitavimą dar- 

C. STRIžAUŠKUTIS, jau- bininkus streikuot.
Senamiestis. — Smetoni-

I sekretorius sekami^ trys njaį fašistai pradėjo vėl de- 
guti tepti žydų iškabas. 
Vas. 9 d. naktį užtepė apie 
20 iškabų.

nuolis, vice-pirmininkas.

draugai yra tinkami: P. JA-
ČIONIS iš Detroito, J. SIURBA 
ir HELEN JESKEVIČIUTĖ iš 
Brooklyno.

J. J. KAŠKEVIČIUS, iždi
ninkas. i

DR. PA^pVIčIUS, daktaras- MIKITA, iš Rochesterio, iždo 
kvotėjas. 1 ’ ! globėjai.

** U w *■ '-w

J. BIMBA, iš Patersono, ir J.

HSINKING, Mandžurija. 
—Kovo 1 d. su didžiausio-, 
mis iškilmėmis / Japonijos 
imperialistai' užtupdė ant 
Mandžurijos karaliaus sos
to Henry Pu-yi. Tai bus 
Japonijos įrankis provoka
vimui karo prieš Sovietų 
Sąjungą. Savo pirmoje pra
kalboje tasai sutvėrimas 
jau pareiškė: “Argi nesvar
bu, kad Manchukuo stovi 
ant kelio tarp Sovietų ir 
Oriento, kaipo Tvirtovė 
prieš bolševizmo ėjimą į To
limuosius Rytus?”

LONDONAS.— Apskai
toma, kad šiandien kapita
listiniam pasaulyje yra apie 
pusė miliono (500,000) šni
pų, kurie rankioja karines, 
politines ir ekonomines 
nias valdžioms. 1933 
tais buvo suareštuota 
šnipų.

ži-
me-

Washington. — Senatas 
įgaliojo prezidentą Roose- 
veltą uždrausti išvežimą už
sienin amunicijos, jeigu jis 
matys reikalą. ■ \

WASHINGTON.— Vasa
rio 28 d. viešam NRA klau
sinėjime kalbėjo draugas 
Robert Minor varde Komu
nistų Partijos Centralinio 
Komiteto. Jis išdėstė ko
munistų poziciją prieš NR- 
A. (National Recovery Ad
ministration). Pasmerkė 
Roosevelto valdžios progra
ma.

NRA 
generolas 
Minorui,
Partija padėtų NRA pra
vesti gyvenimam Drg. Mi
nor atkirto: “Mes neturi
me bendro pagrindo. NRA 
yra užpuolimas ant darbi
ninkų klases. Mes kovosi
me prieš NRA iki galo.”

Plačiai tsrodęs, kaip N R-1 KBN0SHA wis.— Nash 
A. neisriso bedarbes klausi-L r , .. .r . v._. . i Motors kampanijos dirbtu---------------------------- kaip uždėjo naujus darbininkai 1200 ,bal.

UIZ Svd/IIYIO i ’ i sais prieš 2 nutarė strei-
šuo priklausė jo;sės, drg Minor varde Ko-ikuoti) įdant 6mus Raci.

, mumstu Partijos pasiūlė se-' no h. Milwaukgs automo. 
i kainą piogramą tuojauti-1 bjbu darbininku, streiką.

Londonas.-YouSoupovas (^vnLnPrŪPinimUi U iNRA agentai ^da despera- 
teisme plačiai išpasakojo, i 
kaip jis nužudė Rasputina, i

New York.— Medžiotojas 
i ir šiaurių tyrinėtojas Gama 
(nuteistas sėdėti kalėjime 10 
Jionii TT7 nnčnviina evohmn 
šunies, 
kaimynui.

JUVFAtVAVFAlCtO*  1 U HOU VGO l • -i -i Į o ’ A

teisme plačiai išpasakojo, Ir ’ a 1 ' . , I tiškas pastangas, kad neda-
kaip jis nužudė Rasputina,,! .h Tuojaus turi but įvesta, leisti šm darbininkų prie 
Pirma uždavęs nuodų, pas-j^^lyjesocialėę apdrau-1 streiko. 
kui bandęs nušauti, tačiaus 
veltui. Tada pasiėmęs laz
dą ir per galvą užvanojęs, 
iki mirties! 1 sty^^ ir kapitalistai.

Londonas.— Kuomet par
lamento bosai neleido tūlų 
alkanųjų maršuotojų pasi
žiūrėti parlamento rūmų, 
tai darbietis McGovern pa
šoko ir užprotestavo. Pir
mininkas rėkė ir šaukė jį V Xprie tvarkos. MęGoverh at
kirto: “Į peklą su savo 
tvarka!’ Tada jam grūmojo 
išmetimu laukan. McGo
vern šaukė į ponus: ‘-Visas 
šitas prakeiktas parlamen
tas yra apgavystė—tik ap
gavystė, ir daugiau nie
kas!”

338,500 BEDARBIŲ

dos sistema, kuri apimtų ir | 
bedarbius. Visas apdrau-1 
dos lėšas turi padengti vai-1 

Pačiu 
, darbininkų laisvai išrinkti

ap’; SAN QUENTIN, Cal.-Pe- 
Ireitą šeštadienį suėjo lygiai 
17 metu nuo nuteisimo Tom 
Mooney. Jo sesuo Anną, 
Mooney praneša, kad apsi
gynimo advokatai kitą mė
nesį bandys išreikalauti fe- 
deralio teismo, kad paleistų 
Tom Mooney ant “habeas 
corpus” popierų.

Naujas Žygis Paliuo- 
savimui Tom Mooney

(žmonės turi tvarkyti 
draudos sistemą.

2. Visus karo reikalams 
skiriamus pinigus būtinai 
pavesti bedarbių šelpimui.

, 3. Tuojaus turi būt pakel
tos visos NRA kodeksu mi
nimum algų skalės, idant 
darbininkai galėtų padeng
ti pakilusio pragyvenimo 

; išlaidas. Toks algų pakėli- 
I mas padidintų masių pirki
mo pajėgą.

4. Tuojaus turi būt pada-1 
rytas galas NRA atstovų

i streiklaužiavimams.
, 5. Turi būt įvesta ir už
tikrinta darbininkams pil
niausia laisvė ir teisė orga-

PHILADELPHIA, Pa— nizųotis ir streikuoti. Jie 
Šiame mieste yra 338,500 turi turėt pilniausią teisę 
bedarbių. Taip raportuoja; organizuotis į tokias orga- 
Pennsylvanijos’ universiteto ' nizacijas, kurias jie patys 
industrinis departmentas. ■ laisvai pasirenka. Darbda- 
Tas parodo, kad nuo sausio j viams ir valdžiai turi but 
mėnesio bedarbių skaičius ■ griežtai uždrausta kišti sa- 
paaugo 51,000. • ivo nagus prie darbininkų

Hitleris Gerinusi prie 
Užsienio Laikraštininku

BERLYNAS.— Vasario 
28 d. Hitlerio valdžia suren
gė pokilį del užs; nio spau
dos atstovų ir diplomatų. 
Dalyvavo 200 reporterių. 
Hitlerio agentas propagan
dos ministeris Goebbels iš
kilmei vadovavo ir prašė 
laikraštininkų, kad jie gra
žiau rašytų apie fašistų re
žimą, v

(Daugiau žinių 5 pusi.)
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Laisvi! •
Dimitrovas, Popovas ir Tanevas laisvi! 

Išplėšė juos iš Vokietijos budelių fašis- 
. tų nagū galinga proletarinės Sovietų Są

jungos ranka!
Kiek tai džiaugsmo viso pasaulio pro

letariatui ir kiekvienam žmogui, nusista
čiusiam prieš rūsčią buržuazijos diktatū
ra—fašizmą! 4. V

Išgelbėjimas šitų trijų darbininkų kla
sės didvyrių reiškia daugiau, negu tiktai 
išgelbėjimą trijų asmenų iš mirties nas- 
rųj Tai' parodymas Sovietu Sąjungos 
stiprybės! Tai įrodymas, pagriaus, silp
nybės Vokietijos fašizmo, kurio vienas 
didžiųjų vadų, Goeringas (Prūsijos pre
mjeras) Leipzigo byloje pareiškė, kad 
jis, 'Goeringas, pasiimsiąs Dimitrova po 
teismui, ir tada su juo pasikalbėsiąs.

Šiądien, be abejo, dideliam nusivylime 
ii* sarmatoje tam budeliui tenka glūdėti, 
nes visas pasaulis pamatė, kad jo paga
linus pertrumpi nagai smaugti kiekvie
ną, kuris randasi Prūsijoj. Jo grasini
mai pasiliko paprastu plepėjimu.

Dimitrovo didvyriškas užsilaikymas 
teisme padarė jį garsiu ir dar didesniu, 
negu jis buvo pirmiau. Nepaisydamas, 
kad mirtis grūmoja kiekvieną minutę, 
nepaisydamas, kad budelis laukia jo su 
iškeltu rankoje kirviu, jis degino fašis
tų akis revoliucinės teisybes žodžiais, ku
rie nuskambėjo per visą žemės kamuolį. 
Net buržuazija priversta buvo pripažinti 
Dimitrovui nepaprastą drąsą ir išmintį. 
Aišku, taip ir privalo Jaikytis kiekvienas 
revoliucinis darbininkas, kiekvienas dar
bininkų judėjimo vądas. Panašiai laikė
si daugelis tų mūsų brangiųjų draugų, 
kurie buvo nužudyti. Tik prisiminkim 
Lietuvoj (1926 metais) Smetonos nužu
dytus Lietuvos proletariato vadus—Gie
drį, Požėlą, Greifenbergerį ir Čiornį—ir 
jų didvyrišką užsilaikymą! Klasė, kuri 

’gali sutverti tokius vyrus kaip Dimitro
vas, laimės savo kovas, sako “Pravda”.

Čionai taipgi įeina ir tas elementas, 
kurį mes visuomet ir visur statome pir
moje vietoje—masnis proletariato spau
dimas. Atsiminkim, kad jei ne mūsų ir 
visų pasaulio kraštų, darbininkų balsas, 
tai Dimitrovas, Torgleris, Tanevas ir Po
povas jau senai būtų buvę nužudyti.

Dabar pasilieka mums tęsti pradėtą 
kovą už gelbėjimą Vokietijos revoliuci
nio proletariato vado, d. E. Thaelmanno, 
kuriam sukanka šeštadienį lygiai metai, 
kaip jis laikomas fašistų belaisvėje. Ko
vodami už Thaelmanną, mes drauge ko
vosime už laisvę visų Vokietijos fašistų 
aukų. <• ^

Atvykęs Sovietų orlaiviu į laisvąją pro
letarinę iVĮaskvą," d. Dimitrovas, pasikal
bėjime su spaudos korespondentais, vieną 
dalyką pasakė kiekvienam įsidomėtiną. 
Kuomet N. Y. “Times’o” korespondentas 
užklausė jo, kas, Dimitrovo nuomone,'yra 
tikrasis kaltininkas padegime reichstago 
budinko, tai mūsų draugas atsakė: reich
stago rūmų padegėjus suras tiktai 
vietinės Vokietijos teismas.

su kriminalistais kaliniais. Didžiumoj 
• kitų kapitalistinių kraštų politiniai kali
niai laikomi atskirai ir jie turi tam tik
rų privilegijų: progų lavintis, gauti lite
ratūrą ir t. t. Amerikoje visi politiniai 
kaliniai baudžiami sulyg kriminaliniais 
įstatymas ir kaipo toki užlaikomi.

Ši padėtis privertė Amerikos darbiniu- , 
kus ir intelektualų kairesniąją dalį pra
dėti kovą už suteikimą politiniams kali
niams tam tikrų teisių kalėjimuose, kai
po tokiems; už jų laikymą politinių kali
nių kategorijoj. Tai laiku pradėtas dar
bas, kadangi (niekas negali to fakto už
ginčyti) ateityje, aštrėjant klasių kovai, 
mes turėsime daugiau politinių kalinių, 
negu jų kada nors turėjome.

Politinių Kalinių Gynimo Naeionalis 
Komitetas (National Committee for the 
Defense of Political Prisoners) tuo dar
bu daugiausiai rūpinasi. Ši organizaci
ja, susidedanti didžiumoj iš intelektualų, 
andai pasiuntė savo atstovybę Į Sing 
Sing kalėjimą reikalauti, kad ten esan
tiems politiniams kaliniams būtų sutei
kiama tam tikros teisės. Mat, kalėjimo 
administracija, vadovaujama užveizdos 
(liberalo!) Lawes, atsisakė įsileisti žur
nalus Labor Defender ir New Masses, 
kurie buvo siunčiami Sing Sing kalėjime 
kalinčiam darbininkui S. Weinsteinui.

Minėtas komitetas turėjo didelių gin
čų su administracija ir, pagaliaus, tapo 
iškovota ‘ta teisė, kad d. Weinstein be 
kliudymo gaus šiuos žurnalus ir kitokią 
literatūrą, siunčiamą jo' draugų ir prie- 
teliu. v

Tai tiktai pradžia to didelio darbo, ku
rį minėta organizacija ir Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas pasirįžo vesti. 
Bet gera pradžia. Mūsų visų uždaviniu 
yra paremti tąjį darbą visomis išgalė
mis.

Tokių Komisarų Milionąi
Iki d. sukys ilgai mums nieko nerašė 

iš Sovietų Sąjungos, tai “Naujįęn0s”*sau- . 
kė, girdi, jis nerašąs, todėl, kad teisybę 
pasakyti bijąs, o meluoti nenorįs. Pasi
rodė, kad d. Šukys tuo metu, kada'mes 
jį kaltinome už nerašinėjimą, sunkiai 
dirbo taip, kad del darbo .negalėjo pa
rašyti.

Dabar, kuomet d. Šukys parašė ir fak
tais nurodė apie tenaitinę padėtį, tai Gri
gaitis apšaukė jį “komisaru”. Girdi, ko
misarams tenai gerai, tąd jie ir džiau
giasi.

Mes norėtume pasakyti, kad tokių ko
misarų (darbininkų), kaip d^ Šukys So
vietų Sąjungoj yra keliolika milionų. Jei 
Šukys būtų pasiskundęs, kad ten j aim la
bai bloga, sunku, tai “Naujienos” tuojau 
būtų parašę: matot, kaip ten bolševikai 
darbininkus išnaudoja.

So

IŠ LIETUVOS
komendantas 

Juozą Kilkį ir Ričardą Lo
rencą nubaudė po 2 sav. ka
lėjimo, o Aleks. Preisą ir J. 
Vitkauską po 7 paras areš
to. “Už gyventojų kursty
mą” Joselis Šarferis ištrem
tas 1 metams laiko į Zara
sų apskritį, Leiba Ruslna- 
nas 2 sav.. ir Ch. Goldber- 
gas 1 men. kalėjimo, Grigo-

štai Kaip Gaudomi Revoliu-: mo, Kauno 
ciniai Darbininkai .

KAUNAS.—Spauda skel
bia, kad Smetonos žvalgyba 
jieško komunistų visur ir 
visokiais'būdais. Štai į Lie
tuvos profesinių sąjungų 
butą (Kęstučio gatvė 37) 
ateina nemažai unijistų 
darbininkų, žvalgyba pasi-! 
rįžo juos “tikrinti” ir viena-.. .... 
tiktai diena “patikrino” 78 njus Prakafjevas. ištremtas
asmenis, iš kurių 3 buvo su
areštuoti, kaipo komunistai. 
Jie, mat, buvo veikliausi ko
votojai.

į Rokiškio apskritį ir VI. 
Povorotnikovas—1 metams 
iš Kauno.

Popiežius Išgelbėjo 
įjlavo Kardinolą

Sveikina Mokslininkus*

MASKVA. — Draugai 
Stalinas, Molotovas, Kaga- 
novičius ir Vorošilovas pa
siuntė be vielini u telegrafu 
p a s v e ikinimą mokslinin
kams, kurie randasi ant le
dų Beringo jūroje.

MUNICH, Vokietija. — 
Katalikų bažnyčios kardino
las Faulhaber kritikavo 
“Vokietijos pagonizmą” ir 
paskui bijojo fašistų arešto. 
Bet jam pagelbon pribuvo 
popiežius, kuomet apie tai
sužinojo. Tuojaus papa ' Lorain, Ohio. — Naciona- 
kardinolą Faulhaber pasky-ileš Gvardijos lakūnas Har- 
rė savo oficialiu atstovu ir mon užsimušė, kuomet jo 
todėl dabar jis liuosas nuo orlaivis nukrito ant ledo 
arešto. 1 Michigano ežere.

IŠTRĖMĖ DU VOK. 
SOC-DEMUS

KAUNAS.—Spaudos ži
niomis, prieš kiek laiko Lie
tuvos pasienio policija su
laikė be dokumentų du vy
rus, kurie pasivadino vok. j 
socialdemokratais Berg- .■ 
mann ir Lange ir shkėsi, i 
kad pabėgę iš hitlerininkų ■ 
kone, stovyklos.’ Jie ištrem-; 
ti atgal į Latviją.

Jau Perkame Presą
AUidedamė ant “Laisvės”' 
Rėmėjų, jog Sukels $650 

iki 15 J. Kovo-March 
Susidėjusios a p 1 i nkybės ’ 

j verčia skubintis su preso { 
j pirkimu. D a r b ininkiškos 
{organizacijos ir visi klasi- 
;niai apsišvietę lietuviai dar- 
ibininkai turi stoti į pagel- 
ba dienraščiui.

VOKIETININKŲ VEIKĖ-1 Pritarimo pirkti 
JAI PLATINA KONTRAB. į presą matosi iš visur.

PREKES {
KAUNAS. — Klaipėdos ikas ko . dar stokuoja,

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

Į “riziką” ir tekėti už tokio vy- 
Į ro, kuris nesukelia man jaus
mų; ar sukeltų, apsivedus, ir 
ar nebūtų pairęs gyvenimas. 
Nenorėčiau senmerge likti, 
kuomet yra daug progų ište
kėti. •*

Neturinti Noro, Susirūpinus: 
Mergina

Mielas Daktarėli, visiems 
duodi atsakymus, patarimus 
per “Laisvę”, tai tikiu, kad ir
man neatsisakysite duoti «pa-i 
tarimą del sekančio: j 

Aš esu jau subrendusi, pil-j ' Atsakymas
i na to žodžio prasme, mergina.! w x T • , m ., . . 1 .h : Vat Jums ir laiškas! Turi-. i Kadangi ]au ne šešiolikinė, to-• . , , . . .■>«!.. ’ mngas, nenuobodus, sugabiaii del ir su vaikinais teko ne su v .i parašytas, ir m y etis. . *. ,. J pat sirdię:

i riškos širdies gelmių!
Kad šiame laike sukeliama 

:d a u g k 1 ausimu-klausimėliu. 
kurie visaip galima aiškinti, 
sulig žmogaus individiniais 

i persitikrinimais, tai ir gi tie
sa. O klausimai itin svarbūs! 
Tik gaila, kad jie neįeina į pa
prastas gydytojo srijas... žmo- 

igus negali būti tokiuo oraku- 
rū-

naują ’ - - ■ • -- -
(X t -- -- - __  Ne-1vienu draugauti ............ ,
i blogai įplaukia aukos, vis- Nors porą iš jų labai mylė

tai Jau’ su vienu neturėjau ;
lytiškų susinešimu, o tas ne- 

v įvyko dėl kelių sumetimų, iš j 
, Todėl, piasome kurių svarbiausias buvo
i draugų turėti mintyje nu- doros sumetimas. Aš niekada 

nemaniau turėti lytiškų 
nešimų prieš ištekant, 
prisipažinti, kad ir 
mintys manęs neimdavo: 
tuomet tik mylėdavau širdimi.' 
Gi, pora metų atgal, susipaži
nau su kitu vaikinu, kuris nu- I • *

. , galėjo mane, ir aš jam su “kū-;
iasi c nu įr dūšia” pasidaviau.

i įvyko, kaip aš visuomet 
manęs pirkimui inau, tur būt, dėl to: viena, tur 
naujo preso. Su'būt. mano suaugimas daugiau | 

i dabar reikalavo turėti lytis-.
1 kų susinešimu; antra, aš šį pa-: 
skutinį vaikiną geriausiai my-i 

Į įėjau ir, trečia, jis buvo ver-i 
I tas labai didelio pasigailėjimo.'

krašte paskutiniu metu bu-1 draūgų atsiliepimo į 
vo ’išaiškinta visa eilė žmo 
nių, “augštėsniosios visuo 
menės” veikėjų 
kų -vadų, kurie

šį reikalą.

vokietinin-1 Painią “Laisvei” preso vi- 
nu vau^, pasirodo? ! - _ - .
taip pat rėmę kontrabandi- Į Ppvatinese sueigose

suose parengimuose ir šiaip 
“pa

A A r į yy

ninkus. ‘ Taigi sausio 13 d., !rese ’ 
k-aip praneša “L. K.”, pas'; 

Kurmį ■ 
buvo kopfiskuota kontra-! 
bandinio vyno, sausio 18 d. penkis dolerius, tai bus au-; 
Šilutėj pas apskričio valdy-jka nuo 
bos sekr. C. Reinecke—eiga- * “Laisvei’ 
rų ir rūbų, sausio 27 d. Ši-j guodomį, Jurgis Žilinskas.” I 
lutėj pas adv. notarą O.; ■ _
Šneįderet—kosmetikos, gė-1 
rimų etc., iš viso už 1,000 Ii- i Draugas A. Pinkus, brook- _ ___ __ ___
tų; sausio pabaigoj pas *adv. . lynietis, užsimokėjo “Lais-■( kuomet matydavau jį baisiau- 
A. Šcherlies—vyno, ” ~
faktūros prekių etc.

į m-lų patarėją P. Štai puikus šūvis: 
‘/Draugai! Čion

•Ir išplaukia jis iš 
mergiškos, mote-

sus i
Turiu i 

blogos” i
aš Į

: lu, kad išrištam šitokios 
sies klausimus. Visaip ji

i Įima rišti, 
qnas i pačiai
m‘a- Paikos

Jūsų
jis taip

aiškinti, bet 
Draugei prisieitų 
išbandyti, 
laiškas apyilgis, 

taikiai,

jų

bet 
taisykliškai 

parašytas, kad jį visą ištisai, 
be nie jokių taisymų taip čia 
ir paduodu. Tegul jis bus 
daug kam pavyzdžiu.

Drauge. Jūs augote ir tarpo- 
te tam tikrose apystovose. Ir 
tos apystovos išvystė, išrutu
liojo Jums pažiūras, nusistaty
mą. Kitokiose aplinkybėse iš
augusi, Jūs ir protahtumėt. fi- 
lozofuotumėt kitoniškai.

Jūsų pažiūros, gana orto- 
daugu- 

mer- 
, doros sumetimais, iš-

manu-lv^s” prenumeratą $7.00 ir,šiai kankinantis... Tas mane
i $1.00 paaukojo pirkimui Į ir privedė prie paskutinio laip- 
' 'snio... Potam aš jį dar dau-

1 .. 'giau pamylėjau ir kas kart pas
Keletas gražiai skamban-1 mane vis didesnis noras kilda- 

čiu draugu laiškelių: Ao. Mažiausias jo manęs da-
' “Gprhinniipii t šinomi nri-lsilytėjimas pagaudavo mane j doksales, supuola su _ delbiamieji. Siuoim pu Bet mano ma pažiūl.ų moterų bej
siunčiu money orderį sumo-|mei> jis staiga mirė> h. a? pel. gaičiy .. ..
je $6.00. Už Laisvės pre- jilg-ą laiką negalėjau jo niekaip tekėjimo sumetimais, šeimyni- 
numeratą $5.00 ir $1.00 į į užmiršti. Dabar jau metai rno gyvenimo 
automatiško preso fondą, laiko,
Su pagarba, P. Vaitekūnas, stengiuosi visai užmiršti ir no

IRKRIZIS PRISPAUDĖ 
KINO TĘATRUS

i KAUNAS. — Del krizio 
i gana žymiai sumažėjo ir ki- 
! no j teatrų lankytojų skai

čius. Kauno 5 žymiausieji 
kino teatrai Laisvės alėjoj 
pereitais metais gavo be
veik tik pusę tų pajamų, 
kurias buvo gavę 1931 m. 
1933 m. jie gavo.wisi 799,- 

• 000 lit., 1932 m. 1,137,000 lit.
ir, 1931- m. 1,400,000 lit. Va- 
dinasi, nuo 1931 m. pajamos 
sumažėjo 46

Sumažėjus pajamoms, ki
nai mažiau besumoka ir mo
kesčių. 1933 m. mokesčių 
sumažėjo 243,000 lit., 1932 
m. 253,000 lit. ir 1931 m.. 
290,000. Kauno kino teat- 
rai pernai lankytojų turėjo Į 
757,000, o Kauno priemies- j 
čių—257,000 lit. ~ ‘
šia publikos lankomi ir mėg-; 
stami kino teatrai yra “Fo
rum,” “M e t r o p o 1 itan,” 

i ‘ “Kapitol,” “Odeon” ir “Tri- 
įumf.” Kino teatrų savinin- 
kaif nusiskundžia, kad dėl 
krizio ir mokesčių jiems ki
no teatrų, laikymas esąs .be
veik nuostolingas.

Dabar jau 
•jau jį pamiršau kiek

čielybės.” pas
tovumo, nesuardomumo sume
timais, senmergystės sumeti
mais ir tt. Jūsų širdies -išpa
žintis itin įdomi, įdomių iškelia 
simptomų, pažymių, tik va bė
da: nėra vaistų jiems gydyti.. .

Ir kaip čia dabar taikiausiai 
atsakius į Jūsų žėrintį klausi
mą: ar tekėti už nesimpatin
go vyro ? ar atsiras paskui no
ras? Tatai daugiausia priklau
so ir nuo Jūsų pačios ir nuo

riu susirasti kitą vaikiną ir iš
tekėti. Bet gaila. kad iki 

j šiam laikui nė vieno vaikino 
j negaliu pamylėti. Yra kelc- 

: šiek tiek

Baltimore, Md.”
Jo Masės

“Vilnyj” d. Abekas rašo:
Prūsėika savo šlamštelyj labai plačiai gy

rėsi, kad jis pralaužęs ledus darbininkų judė
jimą demoralizuoti. Gavęs tiek ir, tiek skaity
tojų savo laikraščiui. Delei tų skaitytojų “ga
vimo” tenka tarti keli žodžiai. „ Man lankantis 
Kenosha, Wis., ir kaflbantiš ?Su darbininkais, 
trys jų pasakojo, kad z jiem' siuntipeja “N. G.” 
veltui'.

Rockforde teko būti daugelyje darbininkų 
ną’my, Vienoj kitoj stuboj matėsi tas laikraš
tis. Klausiu: “Ar. sutinkate su tuo šlamštu, 
darbininkų judėjimą skaldančiu ir demorali
zuojančiu?” Jie atsako, nesutinką. Sako, at
ėjo Šimonis ir prašė, kad užsisakyčiau. Pasa- 

i kiau, kad man tokio laikraščio nereikia, bet 
Šimonis pasiėmė adresą ir išėjo. Už kelių die
nų jau ateina šioji gazieta. *

Būnant Sprigfielde, teko užeiti trijose stu- 
bosę, kur ateina prūseikinių laikraštis, o tie 
darbininkai sako, kad jie nei vieno cento nė
ra mokėję, /to laikraščio nepaiso ir nereika
lauja, kad jiem siuntinėtų. Jie 
“IŠ kur Prūsėika (jauna pinigzį 
siuntinėti.“ ' .

Atvažiavęs į Auburną, klausiu
, gų :z“Kaip čionai buvo su demoralizatoriaus 

pagyrom, kad jis 
darbininkų jėgas.” 
ko: “čia nei vieno 

ralizatorius. ”

“Gerbiama ‘Laisvės’ Ad- tas vaikinų, kurie
ministracija! Malonėkit at- patinka, bet, nors ii- arčiausinį 

ant l)r’e Al būnu, nesukelia nė ma
žiausio noro—patraukimo. Aš' 
bijau už tokio tekėti, nes, jei 

' ir ištekėjus, jis man neišjudin-

naujinti prenumeratą 
metų už $5.00, o vieną do
lerį skiriu del preso..
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Draugiškai, A. Latvenas iŠ tą lytiškų jausmų, tai tuomet vyro, nuo vyro taktingumo, at- 
“ gyvenimas, jaučiamumo, išsilavinimo visa-Derry, N. H. i pairtų šeimyninis 

Tai k-o aš labiausiai bijau ir me kame, džentelmeniškumo, 
esu* labai susirūpinus ateičiai Man vis dėlto noris tikėti. 

“Brangūs Draugai!' Pri- ir vedybomis, nes jau laikas-kad neužilgo Jūsų pačios, 
" tekėti, o baisu. Jei prieš ves-j Drauge, širdies barometro 

$1.00 baus- tuves nėra noro, tai. tikiu, kad šmaikšte pasuks atatinkamon 
' po vestuvių nei tiek nebūtų, iš pusėn. Moteries bei merginos 

i ir per- intuicija, vidujinė įžvalga, lyg 
Dauguma moterų, koks instinktas, 'paprastai pa- 

•man pataria ištekėti, kad ir už įtaiko išvesti laivelį per uolas, 
■tokio vaikino, prie kurio netu-' per verpetus, duburius, au
driu jokio pritraukimo. Sako,;dias ir vėtras. Klausykite dau- 

i savo pranašingos širdų-.
tai ir pamilsiu, ir no- žės balso, negu šalto proto. 

Bet aš tam neti-’šalto apsvarstinėjimo galimy- 
Aš turėjau daug progų ibių ar negalimybių. , •

’ ; Ir nesidrovėkite taip jau
{perdaug tos senmergystės. 
{Labai dažnai, šiose mcrdčjan- 
įč>o kapitalizmo aplinkybėse, 
{šeimyninis gyvenimas esti gy
vas pragaras, ir. regis, kad su
manytum, Šokte įšoktum iš jo 
atgal į ^enmergystfl|F bei mer-

siunčiu $5.00 už -‘Laisvės 
prenumeratą- ir 

įmes, kadnepasimokė jau įDaugiau-|| ik’ Draugiškai F Ai kiltų nesusipratimai i 
liirmėe--.'1 Ką”’ L’\auSlsRab *• A1 .siskyrimas. Dauguma n

bert, Lowell, Mass.”
i ----------------

Tai vakar aukų įplaukė 
lygiai $9.00. Iš anksčiau 
turėjome $175.49, dabar yra

I 1 III JVIUU piiuiaunilliu. UCIAV, VA 4 <4.0 

kpi turėsiu su juo lytiškų susi- giau 
nešimų, 1 
ras atsiras.

iki u.
su vienu ar kitu vaikinu arti-; 
.mai sueiti, vienu du, bot tik j 
kuomet^ aš pamatydavau dau-{ 
giau susijudinusį, taip jis mani 
įsišlykštėdavo. Galimas daik-Į 
tas, kad aš pati esu labai 
“funny” merga-^šiuo atveju.

Tai gi, mielas Daktarėli, pa
tarkite man, ar aš galiu imti gystės “stoną”.. .

vietus drau-

net stebisi: 
tą laikraštį

NUBAUDĖ STREIKININ
KUS IR “KURSTYTOJUS”

Už raginimą streikuoti 
santakoj, prie polių kali-

“pralaužęs ledą, skaldyti 
Draugai juokiasi. Jie sa- 

nėra, kuris paremtų demo-

Politinių Kalinių Padėtis 
Amerikoje

f

Amerikos buržuazijos skelbimasis “li- 
rališkiausia” ir “geriausia” tvarka, be 
tejojimo, nemažai žmonių suklaidina ir 

jos kalėjimų. Politinių kalihių pade
ri ko j e yra tiesiog baisi iš to at- 
kad jie laikomi čionai podraug

Dabar pradžia mėnesio. 
Įvyksta draugijų susirinki
mai, tvirtai tikime, kad dar
bininkiškų organizacijų su
sirinkimuose' preso ^klausi
mas bus agendoje.

P. Bukhys.
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Penktadienis, Kovo 2, 1934 i

Amerikos Jungtinių Valsti
jų imperialistams daug dau- 

• i giau reiškia turėti artimus 
Japonijos I m p e r ialistai į (Mandžurijos) karalių ka-! ryšius su Japonija, Franci- 

pradėjo daugiau ruošti ka-1 rūnavoti. Tas turės įvykti | ja ir Anglija, negu su atsi- 
rą prieš Sovietų Sąjungą, kovo pradžioje. Tas yra l likusia Sovietų Sąjunga. 
Šį pavasarį jie ruošiasi už-i daroma tani, kad dar daxi-1 Tas karališkos veislės apuo- 
pulti. Japonijos talkinmkė j giau pridengus Japonijos j kas Sovietų Sąjungą vadina 
ir didelė Sovietų Sąjungos žygius neva Mandžurijos' “backward” (atsilikusia), 
neprietelka Anglija drūtina ■ “neprigulmybės” skraiste, 
tvirtumas ir didina karo ! Mandžurija yra didelis kra- 
prieplaukas Singapore. Tuo štas, veik keturis sykius to- 
kartu ji patraukė didžiau- kis, kaip pati Japonija. Ją 
sius savo karo laivus linkui; pavergė Japonija 1931 me- 
West Indies, netoli Pana-. tais ir ten įsteigė neva “ne
mos kanalo, kur tas 
jos karo laivynas turės ma-! valdžią. Washingtono po- 
nevrus. šis Am gi i jos žygis 
yra ir tam, kad pastūmėjus 
Jungtines Valstijas sutvir
tinti''savo karo laivyno jė
gas Atlantiko didjūryje, 
nes dabar veik visas Jungti
nių Valstijų karo laivynas 
yra Ramiajame vandenyne 
—prieš Japoniją. Juk Ang
lija galėjo raVi kitą vietą ' vėliausiojo Chinijos impera

toriaus sūnų ir rengias pa- Sovietų Sąjungą gali išpro- 
daryti jį karalium, štai jie 
tada galės sakyti: “Žiūrė
kite, argi Manchukuo nėra 
neprigulminga ? Matote, 
net savo karalių turi.” Jie 
planuoja del Manchukuo iš
bilda voti naują karo laivy
ną, kuris karo metu padės 
Japonijai. Jie planuoja, 
kad tas naujai iškeptas ka
ralius sieks užkariauti 
Mongoliją, kur yra veik 
Sovietinė valdžia. Jis da
rys daugelį kitų provokaci
jų ir, žinoma, Japonija sto
vės jo užpakalyje. Jis ir 
prieš Sovietų Sąjungą dau
giau šiaušis, ir rusus caris- 
tus labiau globos, ir dar pa
siučiau provokuos karą, gal 
būt net Rytinį Chinų Gelž- 
kelį, kuris eina per Man

Japonijos Imperialistai Zyliuoja

“backward” (atsilikusia), 
kuomet ten išvystyta milži
niška industrija ir gamyba. 
Jis sako, kad Japonija karo 
nenori su Sovietų Sąjunga, 
bet tuom pat kartu jis vėl 
sako, kad Rusijos ir Chini

LAISVE Trečias Puslapis

Tad, draugai, visi dalyvau-iNRA negali panaikinti bedar- 
kovojbės, bet ji didėja. Ir įvedi-

' i į 1 t , .
Veikalas yra vie-isanti darbininkai remia 

šių darbininkų judėjimą. _
Wizbor. 3 d., 2 vai. po pietų, 995 N. mas NRA nebuvo tikslas p

vaidinime.
nas geriausių 'veikalų iš 
laikų. Jame yra juoko, ašarų 
ir vaizdų tikro bedarbių gyve-j 
nimo. Tą veikalą reikia pa-i 
matyti kiekvienam.

Kiekvienas darbininkas, ku
ris tik suprantate reikšmę ir 
vertę prigulėti prie tokio- kliu- 
bo, tai ateikite ir prisirašykite 
prie jo.

visą
kite kuo skaitlingiausia

Lekcija Komunizmo 
Klausimu

PHILADELPHIA, Pa.—Ko
vo 3 bus lekcija “Komunistų 
Partijos Rolė Dabar ir po Re
voliucijai.” Pora savaičių at
gal buvo diskusijos. Tose d-is- 

buvo iškelta daug 
pirmą tre- i klausimų, bet į juos nebuvo 
priklaus?-i atsakyta^ nes bus duodama 

Tai į lekcija ir kartu bus. atsakyta į 
Kliube priklau- klausimus.

Kliubo susirinkimai įvyksta jkusijose 
j kiekvieno menesio 

■' Į čiadienį. Mokestis
Angli- prigulmingą” M a n c hukuo i jos revoliucija neduoda ra-j ti kliube tik 25c Į mėnesį.

1 mumo, kad tas gali užkur- i labai ma 
ti visame pasaulyje karą.

Tai tik viešai paskelbia- j 
ma. Žinoma, kad slaptai 
vedamos derybos karui 
prieš Sovietų Sąjungą. Ban
doma laikinai pastumti į ša
lį imperialistų tarpe nesu
tikimai ir sudaryti bendras^ 
frontas prieš Sovietus.

Imperialistai karą prieš

nai tą “neprigulmybę” ne
pripažįsta, kaip ją nepripa
žįsta Sovietų Sąjunga, Chi- 
nija ir visa eilė kitų vals
tybių, nes visiems aišku, 
kokia; ta “neprigulmybeP. 
Tad dabar Japonijos impe
rialistai sugalvojo naują 
skymą: jie surado Pu Yi,

. Clevelando Darbininkų Atydai

;5th St. Po lekcijai seks dis-j naikinimui bedarbės, bet pa- 
kusijos. didinimui darbininkų skurdo.

\---------  J. Paulius.

Nuo Sustingusių Sąnarių 
C Niekas taip nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
ka*P geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expcllerio ir anriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvčs.

Pain-Expelkris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės. ‘ 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

be
padidėjo 

nuo gruodžio 15 
15. šią skaitlinę 
“Industrial

iki 
pa- 

It c seal t h

PAIN-EXPELLER

karo laivyno manevrams, 
bet jos reikalai labai kerta
si su Jungtinių Valstijų 
imperialistų reikalais, tad ji 
ir patraukė į vandenis, kur 
opiausia yra Amerikos im
perialistų vieta. Roosevel- 
tas jau ketino ištraukti ka
ro laivyną iš Ramiojo van
denyno. Dabar jis veikiau
siai greitai jį permes per 
Panamos kanalą į Atlanti- 
ką prieš Anglijos karo lai
vyną. Reiškia, Japonijos 
imperialistams bus didelis 
palengvinimas, atsikvepi-’ 
mas, nes jie visada kreivai 
žiūrėjo į Jungtinių Valstijų 
laikymą karo laivyno prieš 
Japoniją. Jungtinių Valsti
jų ištraukimas karo laivy
no iš Ramiojo vandenyno 
tuom momentu, kaip Japo
nijos imperialistai rengiasi 
pulti Sovietų Sąjungą, tuom 
laiku, kada pilna Amerikos 
kapitalistinė spauda žinių, 1 1 • v •kad pavasarį gali karas dama rengiasi neutralizuo- 
prasidėti .tarp Japonijos ir ti, gauti talkos iš Jungtinių 
Sovietų Sąjungos, tai reiš- Valstijų imperialistų pusės, 
kia veik tą patį, kad Wash- Į Tam tikslui čia atvyko ku- 
ingtono ppnai sakytų Japo- j nigaikštis Tokugawa. Jis 
nijos imperialistams: “Štai pasakė visą eilę prakalbų.

u t •vokuoti. Jie gali vėl už
degti pasaulį karo liepsna, 

! vienok jiems nepavyks nei 
savo tarpe priešingumus 
prašalinti, nei pineš Sovie
tų Sąjungą sudaryti vienas 
ir bendras frontas. Japoni
jos drūtinimas Manchukuo, 
budavojimas del jo naujo 
karo' laivyno dar daugiau 
aštrins Japonijos ir Jungti
nių Valstijų imperialistų ne
sutikimus.

Sovietų Sąjunga, turėda
ma galingą industriją, pasi
gamindama daug plieno, či- 
gūnO, anglies, žibalo; turė
dama visų darbininkų, kol- 
chozninkų ir dirbančiųjų 
vienybę po Komunistų Par
tijos vėliava; turėdama ga
lingą Raudonąją 

džuriją ir priklauso Sovie-!karo jūrų laivyną 
tų Sąjungai, bandys už
grobti.

Tą viską Japonija ruoš-

Reikalingi Kambariai Delegatams į Komunistų Partijos 
Konvenciją

Balandžio 3 dieną prasidės Aštuntoji Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos konvencija Clevelande, Ohio. Tikimasi' 
keletos šimtų delegatų, atstovaujančių visus J. V. kampus. 
Reikalinga bus tie draugai suguldyti; reikalingi kambariai. 
Clevelando lietuviai darbininkai, turį vietų pernakvojimui, 
ir galį priimti pas save draugų delegatų, prašomi išpildyti 
žemiau telpančią anglišką blankelę ir pasiųsti Butų Jieško- 
jimo Komitetui ten nurodytu antrašu :

I will -provide sleeping quarters for delegates to the National Con
vention pf the Communist Party to be hUd in Cleveland during the 
week of April second. There will be no discrimination in my home. 
NAME ___________________ ________ —_________________ _•_____
ADDRESS ________________ —________________ *_________________
DIRECTION TO YOUR^HOME ___________________________
Room for Single Person___
Room for married couple_
Room for two persons______________  Men or Women ____________
Mail to: Check whom you can accommodate.
Housing Committee _____________ .______'------ - -------- ------ Signature

Communist Party, 1514 Prospect Avenue, Cleveland, Ohio.^

— Man or Woman

LDS jaunuolių kuopa rengia 
vakaruškas ir “radio games.” 
Kovo 11 d., 4 vai. po pietų, 
o 8 vai. -vak. prasidės šokiai, i 
Tad visi paremkite jaunuolių 1 
parengimą. Prie to jaunuoliai į 
rengiasi duoti ir programą. • 
Parengimas Įvyks po num. 
995 N. 5th St.

51,000 Išmesta iš Darbo

Bėgyje vieno mėnesio 
darbių armija 
51,000 
sausio 
duoda
Department of the University Į 
of Pennsylvania.” Drąsiai ga
lima sakyti, kad -skaitline nei | 
kiek nepadauginta.

Bedarbė padidėjo daugiau. 
Inegu 1930-31 m. per mėnesį 
Į laiko. Pasiremiant tiktai pa
duotomis skaitlinėmis minėtos 
Įstaigos, dabar Phila. bedar
bių yra o38,500. Regyje 
gruodžio ir sausio bedarbių ar
mija padidėjo 17.7 nuošimčių. 
Kiekviena industrija buvo pa
liesta gana žymiai. “Retail 
trade 
ta 20.5 nuošimčių, 
ir namų taisymo 
14.7 nuošimčiai, 
fabrikuose darbai 
ant 3.6 nuošimčių, 
lines pačios už sav'e

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

1 uojau įsigykite ir valgyki
te medų. Jau nekartą esate 
skaitę Dr. Kaškiaučiaus pata- 
Hmus naudoti medų vietoje 

Dabar turite progą 
“Laisvę” įsigyti

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

cukraus.
I per

darbininkų buvo atleis-;
Ine kelių Kvorta 75c ir galionas $2.50 
sumažėjo • 
įvairiuose j Tuojaus kreipkitės Į 
sumažėjo I v^s” '

šios skait- , trik, kiek tik norėsite, 
kalba. 1 ___

Į “Lais- 
ofisą ir gausite medaus

Armiją, 
ir oriai- 
viso pa- 
proletą- 
atrems

vyną, ir turėdama 
šaulio revoliucinio 
riato pritarimą, 
priešus, išgūrins jiems im
perialistinius . dantis! Anot 
draugo Vorošilovo — kada 
jie paragaus Raudonosios 
Armijos durtuvų, itai dau
giau nenorės pulti ant dar-nijos imperialistams:

laikinai mes savo nesutiki- Jis garbina net Amerikos bininkų tėvynės! 
mus padedame į Šalį ir lei- admirolą Commodore Per-, 
džiam tau liuosabveikt prieš rv, kuris 1854 metais 
Sovietų Sąjungą;
kiam iš Ramiojo vandenyno 
savo karokl^vyną.”

Šie karo jėgų pergrupa
vimai reiškia iš vienos pu
sės paaštrėjimą susikirti
mų tarpe Jungtinių Valsti
jų ir Anglijos; Japonijos

at- i 
ištrau- plaukė su Amerikos karo: 

laivais prie Japonijos, uždė
jo kanūoles ant Yokohama,

I). M, šolomskas.

ELIZABETH, N. J.
paskui ant Tokio miestų ir LietuvilJ Darbininkų Kliubas
pasakė: “Atidarykite rin-į 
'kas, kitaip sugriausiu iš 
motų!” Tada Japonija 
vo silpna. Ginkluotos

Skleidžia Apšvietą 
ar-!I Lietuvių Darbininkų Kliu- 
_"|bas, kurio buveinė randasi 
jč- po numeriu 408 Court St., 
Ji,‘vaidina labai svarbią rolę He

mą prieš J. Valst. imperia- nusileido Amerikos Jungti- ! tuvįų darbininkų gyvenime, 
listus ir, iš kitos pusės— nių Valstijų imperialistams, j^ia..v^sos. darbininkų organi- 
kaipo bendrą imperialistų j Nuo to laiko Japonijoje,’ zaciJ0S ,laiko sa™ susirinkl‘ i n . 2xa*z n , . , . . . , , . mus ir turi nuolatinę užeiga.• . 1 Tr’*' . • • -r -r . 1 __ — _ _ _ . Įsimindavo, tai Į Ypatingai dabartiniu laiku 

čia jaunuoliai turi gerą vietą. 
Čia susirenka apie 30 jaunuo
lių, kurių didžiuma priklauso 
L.DS 33 kuopoje, jie čia laiko 
ir sporto susirinkimus. Jau
nuoliai laiko susirinkimus kar
tą Į mėnesį. Kitos organiza
cijos, kaip tai: ALDLD, TDA, 
LDŠ taip pat čia laiko susirin
kimus.

Rengia Vaidinimą “Moteris 
Gatvėje”

KliubaŠ rengia gerą, drama
tišką veikalą, “Moteris Gat
vėje,” kuris bus suvaidintas 
kovo 18 dieną, Lietuvių Lais- 

ivės svetainėj. Veikalą vaidins 
Aido Choro Dramos Grupė iš 
Brooklyno.

Kliubas prašo visų organiza
cijų, kad tą dieną nerengtų 
kitų parengimų, nes kliubas 
nėra niekada užbėgęs kitoms 
organizacijoms už akių.

Kliubas kviečia visus Eliza- 
betho lietuvius darbininkus ir 

_ i dalyvauti šiame

ir Anglijos bendrą spaudi- i gos negalėjo pastatyti.
T VnW ______ 21-2J1- A________21_____ T...

jungą, kada Jungtinių Vai- kildavo didžiausia neapy- 
stijų imperialistai laikinaij kanta prieš Amerikos impe- 
padeda į šalį savo ginčus rialistus. Bet dabar jau 
su Japonija ir leidžia jai atmainė Japonijos imperia- 
pulti Sovietų šalį.

Nesenai į Jungtines Vals--ko, kad tas ant naudos Ja- 
tijas atvyko naujas Japoni- i ponijai išėjo. Dabar jie žai

džia į Jungtinių Valstijų 
imperialistų jausmus.’

Dar daugiau: tas princas 
dėkavoja Amerikos Jungti
nių Valstijų imperialistams, 
kadvjle teikė Japonijai gin
klų ir reiknfenų 1904 ir 
1905 metais ir padėjo caris-1 
tinę Rusiją sumušti. Prie 
to,, jis viešai pareiškė, kad į 
J. Valst. 90 nuošimčių Ja
ponijos šilko yra išvežama, 
kad Japonija gatava pirkt 
daug tavorų iš Amerikos, o 
žinoma dar daugiau, Akada

listai toną. Dabar jie sa-

jos ambasadorius Šato. Jis- 
užkranksėjo juodvarnio bal- ( 
su, kad Japonija nori tai
kos, susitarimo, sugyveni
mo su Jungtinių Valstijų 
imperialistais, kad Japoni
ja vienatinė šalis, kuri Chi
ni ją išgelbėjo nuo komuniz
mo, kad jeigu ne Japonija, 
tai Mandžurija jau būtų., 
raudona, o žinoma, to neno
ri ir Japonija ir Washing- 
tono ponai. Reiškia, Japo
nija yra gera ir ji nori su 
Washingtono ponais taikos.

Dabar Japonijos imperia- jj pradės karą prieš Sovietų 
listai rengiasi Manchukuo Sąjungą. Jis pasakė, kad UapieliiUs

TIKTAI
VIDURINIAI LAPAI DEL

Visuomet Puikiausias Tabakas ir tiktai Viduriniai Lapai
Copyright. 1034, Tho American Tobacco Company.

*

dūriniai lapai yra supiaustomi j 
ilgus, lygius pluoštus ir yra gerai 
sukemšaini į kiekvieną Lucky — 
patiekiant jums cigaretę, kuris vi
suomet yra apvalus, kietas ir visai 
pripildytas—be liuosų galų. Taigi 
ar stebėtina, kad Luckies yra taip 
tikrai lengvi ir švelnūs? Ir prie to 
jūs žinote, kad “It’s toasted”—del 
gerkles apsaugos, del puikesni* 
skonio, v

Šis paveikslas pasako geriau negu 
žodžiai apie jūsų Lucky Strike 
gerumą. Luckies naudoja tiktai 
vidurinius lapus. Ne viršutinius 
lapus, kadangi anie yra nedasiVystę 
— nenunokę. Ne apatinius lapus, 
kadangi tie yra žemesnės kokybės 
—jie auga arti prie žemės ir yra 
kieti, stambūs ir visuomet smėlėti. 
Viduriniai lapai yra lengviausi 
lapai, puikiausi kokybėje. Šie vi-

yra

LengviaHn;a> ® Grieti^ 
ZMveIniaugia,

NE
n’apai~’ile m ž

uckies

sekies 12ES-; ’
„ea\ų tiJUįL L——Tnai 5ra 

a S ‘ •'Taurini“ V‘'V . 
kadangi v
kiausi, ____

< AAes nenaudoj 

kadan^ apaUrna lenvea
ko^Ves. a**' 

starnbus.

J

1 '<41'4

kieti,

smėleli.

m
Lucky Strike per. 
stato Metropolitai 
Opera Cornpany 

Šeštadienį, 1;5q VaĮ 
po piet, EaRte. 
Standard Laiku " 
NBC Raudon, 4?" 
lyną radio tinki L* LUCKY^STluį’į 
transliuos New V^i 
Metropolitan On?° 
Company
operoje, Lucia £ 

Lammcrmoor”

------  Viršuti"iai lapai__jie _
yra «Urki^,nMa‘ivy,U
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Sulig MARSHALL J. GAUVIN Parašė A. M. METELIONIS kuriuos pripažins kompanijos das buvo bažnyčioje. Na, tai mui, 
negu

kuriuos turėsime apkalbėti pirm 
gausime žurnalą “šviesą.”

lankyti, kad paremti kuopą ir pa

Ar Yra Tikras Dievas?
- - - - ■

(Pabaiga)
ninkas pasaulinio karo; jis kaltininkas 
naujai rengiamo karo; žodžiu sakant, jis 
visko kaltininkas. Sutikti, kad dievas 
sutvėrė pasaulį ir jį kontroliuoja, tai ta
da taip jau reikia sutikti, kad viskas ta
me pasaulyje turi dievo tikslą. Tas, ku
ris kankina, ir tas, kuris yra kankina
mas; tas, kuris ugnį kuria, ir tas, ką ant 
tos ugnies bus kepamas; tas, ką suren
gia skerdynes (karus), ir tas, ką tose 
skerdynėse žūva; saušlige, vėžio liga, dif- 
terija, ką vaikus smaugia; bjaurios raup
lės ir visų kitų ligų mikrobai, ką žmoni
ją gyvą ėda,—tai gerojo Mievp žmonijai 
dovana! • \

Del šito krikščioniškos religijos tūzai 
turėjo nemažai keblumų ir todėl jie nu
tarė dievą paliuosuoti nuo blogų darbų, 
o juos atiduoti velniui. Taip sakant, 
darbas buvo padalintas: viskas, kas ge
ro, tai dievo darbas, o viskas, kas blogo, 
tai velnio darbas. Esą, dievas sutvėrė 
pasaulį ir viską kitą gerais, tik nelaba
sis velnias ėmė tą viską ir pagadino. 
Klausk kunigo, iš kur atsirado velniai, 
jeigu pirm pasaulio sutvėrimo tik vienas 
dievas tebuvo? Atsakymą gausi: nagi, 
gerasis dievas juos padarė: neištikimus 
angelus pavertė į velnius. Tada klausk, 
tai kam gerasis dievas, kad ir aplinki
niais keliais, sutvėrė tokį bjaurybę vel
nią? Tai nuo kunigo gausi maž daug 
sekantį atsakymą:

“Parmazone! Šliuptarni!! tu perkvai- 
las esi suprasti dievo galybę.” Laike 
taip vadinamų krikščionybės amžių, žmo
nija tikėjo, kad pasaulis turi nepabaigtą 
karą« tarp dievo ir velnio, būk dievo ka
riuomenei, angelams, vadovauja dievo 
sūnus Jėzus, o velniukams vadovauja 
pats šėtonas. Bemoksliai žmoneliai visa
da buvo didžiausioj baimėj ir noriai pri
ėmė visus kuniginius brangiai apmoka
mus patarnavimus, kad tik gauti dievo 
malonę ir apsaugą nuo velnio. Jie gar
bino visokius šventųjų sąnarius (relikvi
jas) ir nešiojo visokius burtus;Jie skai
tė žirniukus (rąžančius) ir bučiavo su- 
kryžiavotus pagaliukus (kryžius); jie ti
kėjo, kad pagelbsti “šventas vanduo” ir 
skambinimas varpais; jie darydavo toli
mas šventkeliones su procesijomis. Jie 
darė tą viską, kad tik ištrūkti iš šėtono 
nagų. Visas krikščioniškas pasaulis bu
vo artimai panašus į beprotnamį.

Tų laikų popiežiai, kunigija ir įstaty
mų leidėjai tvirtino., būk žmogus gali ne 
tik savo sielą, bet ir kūną parduoti vel
niui. Šito pasekmė buvo ta, kad šimtai 
tūkstančių moterų (daugiausia), vyrų ir 
net vaikų buvo įtarti parsidavime vel
niui, pavadinti raganomis ir po žiauriau
sių kankinimų sudeginti ant laužų. Jo- 
kis istorikas nepajėgė pilnai suskaityti 
skaičių tų krikščionybės auku. > Tada, 
kaip lygiai ir šiandien, krikščionių baž
nyčios galvos vis tvirtino, būk jų religija 
yra be klaidų. Kaip tada, taip dar ne
mažai ir šiandien tiki, kad jų visogaliui 
dievui reikia jų pagelbos kovoj su velniu.

I šiandieninė katalikų bažnyčia tai tik su
džiūvęs skeletonas praeities barbariškos 
katalikų bažnyčios. Ačiū progresui, 
šiandien jau didžioji galia tos bažnyčios 
yra sutriuškinta. Visi mažiukai velniu-' 
kai jau mokslo yra išgaudyti. Paliko 
tik pats didysis velnias, ir tas tik leng
vatikių ir silpnapročių galvose.

Nors labai išlėto, bet kaip tik žmogus 
įgauna daugiau sveiko žinojimo apie 
gamtą, taip greitai religijas su savo die
vais bei velniais gaišta. Jau šiandien 
dauguma net religinių žmonių draugijos 
blogumus neprimeta velnio agentūrai. 
Ką šiandien žmonės žino ir ką turi, tai 
viskas tapo įgyta per sunkią ir kruviną 
kovą už gyvybės palaikymą.

Be išimties, visos religijos su savo die
vais ir velniais visada stovėjo ir nūdien 
dar tebestovi skersai kelio ir iš paskuti
niųjų stengiasi neprileisti žmones prie ži
nojimo. Kunigija, bebaugindama tam
suolius su pekla ir beviliodama juos su 
dangum, užnuodijo-jų protus baime ir ne
veiklumu ir tuo. sulaikė progresą ant 
daug šimtmečių. Bepigu buvo kunigijai 
daiyti sau biznį, kada žmonės buvo tam
sūs ir nieko nežinojo apie gamtą. Bet 
dabar kasdien tiems poneliams vis daro
si striukiaus ir striukiaus. Mat, mokslas 
kasdieną daugiaus ir daugiaus išaiškina 
gamtos paslapčių ir tuomi verčia iš pa
matų religinius prietarus.

Mes kuone visi jau žinome, kad gamta 
nepripažįsta jokios religijos nei jokio 
dievo ir neapsaugoja religinių žmonių. 
Žemės drebėjimai, ugniakalnių išsiverži
mai, viesulos ir kitos gamtoj katastrofos 
nesiklausia, ar tu atidavei kunigui “de
šimtinę”, ar suvalgei dievą ir tt., bet 
skina lygiai, kaip dievuotą žmogų, taip 
ir užkietėjusį bedievį. Visos mišios, 
nįąldos ir poteriai tai tik pačių žmonių 
su savim pasikalbėjimai. Gamta neduo
da jokių laimėjimų ir nesiunčia jokių 
prakeikimų. Jos įstatymai yra tie pa
tys, kaip skruzdei, taip ir žmogui.

Kaip greitai žmonės apsišvies, sužinos, 
kad visata tvarkosi savo įstatymais, ir 
kad dievas tai tik suaugusiųjų “kalėdų 
diedukas”, ir kad poteriai tai tik su sa
vim pasikalbėjimas,—tada žn^ggus nustos 
buvęs bailys,- nustos klupščiė^S, atsistos 
kaip žmogus ir su visa savo energija,pro
tu ir spėka stengsis pakeisti ir pagerinti 
visuomenės tvarką. Tada žmonės pa
vers bažnyčias į mokyklas, kur* bus mo
kinama, kaip apgalėti ligas, kaip pailgin
ti žmogaus amžių ir kaip jo gyvenimą 
padaryti laimingesnių. Darbo žmogus 
paims pramonę savp kontrolėn ir tvar
kys visos dirbUnčio£jdsuomenės naudai, 
o ne kelių išnaudotojų pelnui. Tada žmo
nės sustabdys žmogžudiškus karus ir pa
darys visuomeninį gyvenimą visiems ma
loniu ir vertu gyventi.

šitas pasaulis yra mūsų tikrieji namai; 
visa dirbančioji pasaulio žmonija yra mū
sų broliai ir seserys ir mūsų gyvenimas, 
kurį mes dabar gyvename yra vieninte
lis mūsų dangus arba pragaras.

mi tokiam darbui. Juos pa
darys “nesveikais” ir paleis iš 
darbo.

Jei būtų darbininkiška tvar
ka, tai tie- darbininkai turėtų 
būt užlaikomi iš tų pelnų, ku
riuos kompanijos padaro. Vie
nok prie kapitalistinės tvarkos 
to nėra; Senus darbininkus 
išveja į gatvę.

t Darbininkai Laimėjo
I

Arlington kompanijos dar
bininkai, kurie taiso stakles 
(loomfikseriai), pirmiaus turė
jo savaitinės algos po 35 dol.,. 
o dabar darbininkai jau gau
na po 37 dol. į savaitę.

Tai reiškia, kad šį reikala
vimą išsikovojo darbininkai 
per organizaciją. Kompanija 
sutiko išpildyti jų reikalavi- 

į mus be jokio pasipriešinimo.
Todėl ir kiti darbininkai tu

rėtų stoti į darbininkų uniją. 
Darbininkai turėtų greitai su
sižinoti su komitetu, kuris or
ganizuoja audėjus. Taip pat 
galima ateiti ir j unijos rašti
nę, 289 Elm Str~>

Sklokininkai dar vis kalba 
savo pasakas apie Maple Par
ką. Jie pasakoją nebūtus da
lykus. Darbininkai gerai ži
no, kaip čia dalykai stovi ir! 

j neturėtų.jų. klausyti.
Tas pats Večkys pabėgo iš 

I ALDLD ir kitų organizacijų. 
I Tai dabar jo tikslas tas drąu- 
! gijas niekinti ir šmeižti.

Paskutiniu laiku pateko j 
j rankas lenkų parapijos atskai- 
; ta. Iš atskaitos pasirodo, kad 
'kunigas ir jo seserys gerai ga-i 
• Ii gyventi. Kunigas gauna al-‘! 
■ gą. o paskiaus daugybę 
, rių duoklių ir “dovanų” 
' gauna kurios neskaitoma

galvoti. Čia gera proga gauJ 
ti 25 dol. Jei tai nepadarys, 
tai Večkys ir jų “Naujoji Ga-1 
dynė” pasilieka šmeižikais.

L. K. Biuras.

(51-52)

PHILADELPHIA, PA.
I

i Komunistų Partijos Lietuvių Erak- 
j cija rengia diskusijas 4 d. kovo, 2 

. . ■ j i po pietų, 995 N. 5th Str. Visi
je, kovo 4-tą. dieną, 2-rą vai. po. pie-į yra kviečiami dalyvauti šiose disku-

TORONTO, ONT.
Į

ALDLD 162 kuopos ir LDSA i 
144 kuopos' bendras mėnesinis na-1 4
rių susirinkimas įvyks sekmadieny- Į va{< po pietų, 995 N. 5th Str. Visi 
i o /Urmo vu 1 nn nin- . .

WORCESTER, MASS,

Bankietas su Programų
Rengia

AIDO CHORO KLIUDĄS

Nedėlioj, 4 Dieną Kovo, 1934
29 ENDICOTT STREET

Durys Atsidarys kaip 4:30 P. M. 
Vakariene Prasidės kaip 5:30 P. M.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI
Kviečiame visus Aido Choro rėmėjus 
atsilankyt ir .praleist linksmai laiką.

Komisija.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

ALDLD. 6 kp. mėnesinis susirin
kimas atsibus 5-tą dieną kovo, 7 vai. 
vakare, Liet. Tautiškam name.

Visi nariai dalyvaukite ir asives- 
kite naujų narių prirašyti, taipgi tu
rim daug svarbių kalusimų del ap
kalbėjimo.

Org. E. Bcniulienė.' 
(52-53) Į

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopa 

metinę šaunią vakarienę. Bm»
' užkandžių ir gėrimų. Įvyks 
sidėj, Draugijų svetainėj, kovo 4 d., 
7 vai. vakare. Bus muzika dol šo
kių ir gera vakarienė už mažą kainą.

Žinome, kad TDA labai svarbią 
j pagelbą teikia del kovojančių drau
gų. Todėl paremkime ši vakarą su
kėlime finansų.

TDA K.P. Kuopos Komitetas.

rengia 
sk an i u 
West-

DETROIT, MICH.
Prakalbo;) ir Raportas

Kovo 3 d., 7:30 vakare, Draugijų : 
.'ctainėj, 3600 W. Vernor Highway, į 

■ duos raportą atstovė nuo Lietuvių 
org. iš -Washingtono Bedarbių kon-, 

i.vencijos. Po raportų bus prakalbos! 
i ir diskusijos dienos klausimu, 
į Antros tokios prakalbos ir rapor- 

gerai! tas bus sekmadienį, 7 vai. vakare, 
i kovo 4 d., viršuj Rusų Kooperatyvo, 
| 9219 Russell St. Taipgi bus atsa
kymas Pruseikob šmeižtams.

Kviečia . Rengėjai.

i va i

tų; 382 Queen Str. W. Visi nariai | sijose apie svarbius organizacijos 
klausimus. P. PuAdis.

(51-52)
privalo būtinai susirinkime dalyvau
ti. Daug svarbių reikalų 
svarstymui. Neužmirškite 
naujų narių prirašymui.

yra ap- 
atsivesti 
Valdyba. WILKES BARRE, PA.

'.Jaunuolių konferencija yra šaukia
ma 4 <1. kovo, 1 vai. po pietų, Dar
bininkų Centre, 325 E. Market Str.

ren- j Visi jaunuoliai dalyvaukite šioje 
4 d.1 konferencijoje, nes bus svarbių daly- 
Sve-! kų apkalbėjimui ir bus raportai iš 

Highway, kitų miestų. Bus ir programas. 
Įžanga 25 centai, ant šokių tik 10 Dainuos Aido Choro Merginų Scks- 
centų. Bus skaniu dešrų, silkių, py- tetas ir Vyrų Oktetas. .1. M. K. 
rago ir dar ko. Visi kviečiami ai; (51-52)

DETROIT, MICH-
TDA Karolio Požėlos kuopa 

gia šaunią vakarienę ir šokius 
kovo, 7:30 vai. vakare, Draugijų 
tainėje, 25th ir Vernor

, Greičiausia Kėlioj j Lietuvą

. BREMEN 
EUROPA

EKSPRESINIAI TRAUKINIAI laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą Į KI.AH’’"ČDĄ.

Arba keliaukite populiariais .ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK
ALBERT BALLIN

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTES Iš CO
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL

Taipgi nuolatiniai išplausimai ge
rai žinomais kabinmia’. - laivais.
Patogus geležinkeliais susisieki
mas iš Bremeno ar Hamburgo.

Del Informacijų Kreipkitės i Vietini Agentą arba:

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
■mmmw.57 BROADWAY, NEW YORK----- ,

Kompanijų Pelnai Bideii, o Darbininkų 
Algos Labai Sumažėjo

American Woolen Kompanija į pelnas yra apie $7,053,087.
Padarė $7,053,087 1933 Me- į Na,
tais. Kompanija Naudoja į me, kiek darbininkai per tą 
{vairius Skymus Pelnui Pa- j Iniką padarė pelnų, tai maty- 
daryti. Arlington įLurtifikse- jsūne, kad jie nieko nesutaupė, 
riai Laimėjo. ALDLD ir L j Darbininkai dar ir iš pirmiau 
DS Kuopos. Sklokos Berg-! sutaupintus- centus išleido 
ždžias Džiaugsmas. * sfais laikais.

RENCE, Mass. — Am.1 Naujas Būdas Paleisti Senus 
Kompanijos direkto-' * -Darbininkus

išdavė pilną raportą ir, American Woolen Ko. su- 
vierinčj kapitalisti-imanė paleisti senus darbinin- 

spau oj apie jos pelnus, jkus, kurie jau išdirbę po dau- 
paiakyti, kad komna-(gelį metų šiai kompanijai.

padare gerai pelno. Tie;Reiškią, kad {š tą darbininkų 
paiodo, kad kompa- kompanija jau išsėmė visus 

dirbo apie 7-8 menesius syvus. -Jie jau sufauk? apie 
1933 metus. Kompanijos50 metu ir negali taip greitai

Woolen 
riai išd

nej

nija

nija 
per

. |padirbti, kaip kad jauni. Kom- 
įpanija nori naujo kraujo, nau
jų, jaunų darbininkų. Todėl 

i ir daro naujus sumanymus.
Pirmiaus kompanija neturė

jo' įvędusi egzaminavimo siste- 
!mos. Darbininkai buvo priim- 

Bet 
egz,a- 

kad 
gerai

o jei dabar peržiūrėsi- ti be daktaro ištyrimo.
kompanija įveda 
jinai reikalauja, 
darbininkai visi

dabar 
miną, 
dirbtų 
sveiki, su stipria sveikata, nes 
menkesni negali išlaikyti nau
jos greitumo sistemos. Todėl 
kompanija steigia kiekvienoje 
dirbtuvėje sveikatos tyrinėji
mui kambarius.

Paskiaus tuose kambariuo
se pradės .egzaminuoti dar
bininkus. • Bet jie leis per tą 
egzaminą ir senus darbinin
kus, kuriem dar nereikėjo eiti 
per tą šerengą, kada jią pra
dėjo dirbti, 
nija paleis

Paskiaus kompa- 
tuos darbininkus,

į .Ta atskaita padaryta tik to-'; 
! del, kad parodyti, jog kimi-i 
gas taip pat gauna tik $1,200 
į metus. Tačiaus visi l 
žino, kad tokia skaitlinė tik 
del parapijom) apgavimo. Ku
nigas per metus už 12 šimtų 
dolerių nieku būdų nebūtų nei 
kunigu.
Mūsų Organizacijų Vestuvės

♦ Vasario 18 d. ALDLD ir L 
DSA kuopos turėjo surengę 
taip vadinamą “vestuvių” pa-į K 
rengimą. Sushinko gana skai-' Jingiausia; turėsite smagų laiką/Į 
Dingas būrys darbininkų ir vi-J gausite gardžią vakarienę ir girdė-| IJ 

site labai gražų programa, bus dai- J ‘ į 
nu ir gausite' progą pamatyti trum- : ! | i 
pą veikalą, kuri uždės nesenai susi- Įyl 
tvėręs Dramatiškas Kliubas. Veika- j I■ 
las po vardu “Kapitalizmas Apser- HĮj 
ga.” Kainuos jum tiktai 25 centai. I ■ j 

House Committee. <; 1

kimi
•s t-

WILKES BARRE, PA.
Bus rengiama rakščių kopūstų va

karienė subatoj, kovo (March) 3 d., 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
St. Ši vakarienė rengiama, naudai

P. ir def'iparėmimo darbininkų i 
’ centro. Tai atsilankykite kuo skait- Į 

turėsite

si gerai ir smagiai laiką pra- i 
leido.

Paskiaus draugas Ig. čiula- 
da pakvietė svečius prie vaka
rienės. Laike vakarienės pir-: 
mininkas pakvietė d. A. Ta-1 
rašką pakalbėti. Draugas Ta- 
raška dar nesenai čia atvykęs 
iš Brooklyno ir gerai-^palietė 
ir nušvietė darbininkų organi
zacijų reikšmę ir užduotis.

Paskiaus sueigoje kalbėta 
apie draugus, kurie dar nepri
klauso prie šios organi/acijos. 
Čia pat ant vietos gauta 4 
nauji draugai į ALDLD. 

|reiškia,, kad labai 
jdžia. '

Aukos “Laisves1

gera
Tai 

pra

Presui

Pakalbėjus apie
mano

NEW HAVEN, CONN.
Į

.A.L.D.L.D. ir L.D.S.A. rengia ben- ■ 
ai vakarienę ir prakalbas, kurios j 

Įvyks 11 dieną kovo, Lietuvių Svc- ■ 
tainėje, 243 Front St.

Prakalbos prasidės 4 vai. po pietų, i 
vakarienė prasidės 6:30 va!, vakare, j 
Prakalbas sakys mums gerai - žino-j 
mas draugas D. M, šolorriskas, iš ! 
New Yorko, kalbės apie mūsų kuo- Į 
pas i.1’ apie abelnas kitas kuopas. I

Visi draugai ir draugės atsilanky- I 
kite ir išgirskite šias svarbias pra
kalbas ir kartu gausite gardžią va
karienę. Įžanga tik 50 centų.

Komitetas/
(52-53)

Laisvės” 
presą, kurį, ji mano pirktis, 
prieita prie išvados, kad rei
kia paaukoti kiek tam trkskii. 
Sekami draugai ir draugės au
kojo po 25c.; Ig. čiulada, S. 
Penkauskas, J. šleivis, A. Jur
gelevičius. A. Taraška, F. .Pau
liukas. L. vGross—40c. A. 
Aleksoms 15c.

Viso aukų surinkta $2.05. 
Nedaug, bet tai visgi pagelba 
spaiidai.

Večkiui Pasiūlymas
Vietinis mūsų veikėjas d. sibus 4 d. kovo, 8 vai. vakare, 

Ig. Čiulada buvo pruseikinių Broadway, kalbės tuo klausimu dak- 
g a z i e t o j e - a pšm e i ž t as. Večkys 
paraše “Naujojoj Gadynėj,”: 
kad Ig. Čiulada per kalėdas 
buvo bažnyčioj. Tai buvo me
las. Pruseįkos ir Butkaus 
laikraštis meluoja visuomet.

Dabar draugas Ig. <čiulada 
siūlo Večkiui 25 dol., jei jisai 
įrodys, kad čiulada per kalė-'

suširin-
vakarc, j

Maple I

GREAT NECK, N.
ALDLD. 72 kp. mėnesinis 

kimas Įvyks 6 d. kovo, 8 vai. 
J.. Smaidžiuno namuose, 88 
St.

Draugai ir draugės, visi yra kvie-1 
čiami dalyvaut skaitlingai, nes turim ' 
daug svarbių klausimų apkalhėt, ; 
taipgi draugai užsimokėkite užvilk- ' 
tas duokles, tuo kartu tiktai gausite i 
nauja žurnalą “šviesa.”

„ ‘ Sek r. V. A. '■
(52-53)

SO. BOSTON, MASS-
Bus svarbios prelekcijos apie

“Kaip dantys užlaikyti,” kurios ,at- 
, 376

taras Valeckas, dantistas. Po į^e- 
! lekcijų bus šokiai. Įžanga veltui. ,

Komisija.
(52-53)

. MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kuopos mėnesinis susi

rinkimas jvyks pirmadienio vakare, 
5 d. kovo, Liet. Taut. Namo mažam 
kambaryje. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti minėtam susirinkime, nešt 
yra daug svarbių dalykų apkalbūji-

Mūšy Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu

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

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

PATARNAUJA 3
DAUTARAI:

Dr. AmihoBy Stenger
Dr. Frea E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

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

DRS. SCHONGER & STENGEI?
394-398 Broadway, 331.-335 Id vision Ave., Brooklyn, N

iš

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, 
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės
•4A Ef < i

o
□

Skaitytojas

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

tuviškus akcentus už tą pačią kainą

ir

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

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

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams
RAŠYKITE: “LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Penktadienis, Kovo 2, 1934

PITTSBURGH!) IR APIELINKES ŽINIOS
Jis kalbėjo apie pripažinimą j y Diskusij «Ar D 

■vlet.y SiiJ“'*g0S , pagy.re I bininkai Laimėjo Streiką?”

Jisai šaukė, kad ^ai turi, būti drąsūs ir, pasi-

)

Pradžia 7 :30

Kvietimas Konferencijom

į keviČių ir kitus, kurie čia dar-

Hiller ir Goerinę

f

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

| verkti, kad Komunistų Partijai
t.,v 4.....c Pasėti

Bet atrodo iš viso verki-

Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

P.S.— Konferencijos reikalais rėsi, kad jis perspausdina SliQ- i y

Bomba ir Revolveris
prieš Šerifą Teisme/

t Ten Buvęs.

NORWOOD, MASS

uždraudė

cis 4 
Kaina

B®

ko nekalbėjo.
reikia kovot prieš fašizmą,
kaip—nenurodė. Melavo,

j darbių Tarybų veikimu ir ko 
(va už bedarbių reikalus.

Komitetas.

Kovo 2, d. Martinkus. sugį- 
žęs iš nacionalės bedarbių 
konferencijos, kalbės APLA

maršuos per

ninkai. Tas negerai, darbinin-

Nežinau, ar jis 
tuo laiku aplei-

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

Net pasirūkyti ciga- 
! reto vis nuo kitų prašinėja.

Toliaus jis šmeižė Angariefį 
ir visus kitus, kurie ištikimai

Vasario 25 d. LDD. (Prūsėi- 
turėjo surengus 

Darbininkų 
susirinko apie 50. Bet diskusi-

Bet paskui pasirodė, 
kad jis viena ranka neva muša 
Roose vėl tą, bet kita jį glosto.

gina darbininkų reikalus. Gir- į 
di, ir Dr. Kaškiaučius, ir d. J., 
D. Sliekas prieš juos išėję. Gy-

•z t ’

I X i:. I
i i ,.įj

...

rymo komitė

Penktas Puslapis

Menkeliuniutė Pittsburgh® 
Dainuos Subatoj

Subatoj, kovo 3, Liet. Moks-* 
lo Draugijos svetainėj. 142 
Orr St., turėsime puikų kon
certą ir šokius. K. Menkeliu
niutė, garsi dainininkė, nese
nai sugrįžus iš Italijos, atvwksr- 
ta Pittsburghan ir šiame ^Kon
certe dainuos. Jinai su nau
jomis dainomis išpildys didesnę j 8 kp. kliube, 109 So. 21 St., 
programos dalį. Pittsburgh, Pa.

Šita koncertą ir šokius ren-jv. vak.
iria ALDLD Ketvirtas Apskri-; Kovo 4, jis kalbės Lietuvos 
tys dienraščio “Vilnies” nau-iSQnų Svetainėj, 11 (kState'St., 
dai. Tai bus puikus paren- Wilmerding, Pa. Pradžia 7:30 
girnas. Apart d. Menkeliuniu-Į vaj vakare.
tės, dalyvaus ir vietinės ar-j apielinkių darbininkai 
tistinbs spėkos lietuvių jr ru- j kviečiami prakalbose dalyvau
si- Šokiams grieš Lietuvių;^ jr daugiau susipažinti su Re- j 
Jaunuoliui Orkestrą.

Įžanga visai pigi 
tai iš 
durų, 
rys 7 
rama 
Visi kviečiami laiku 
kyti. Kviečiami bendrai da- Kovo 
lyvauti, gražiai laiką praleisti 
ii’'paremti darbininkų spaudą. ■ 

ALDLD 4-to Aps. Komitetas.

į Mums reikia bendrai vesti
į kova prieš tokį viršininkų ei- Sovietų
jgesį. Dalyvaudami demons-1 Amerikos valdžią, kad pripaži-j 
Įtracijoj užprotestuosime priešino. Bet jis nieko nepasakė,
i pasikėsinimą mažinti pašelpą. kad Amerikos ir kitų šalių dar- kos skaidė) 

bininkai turėtų organizuotis ir viešas diskusijas.
' prašalinti kapitalistinę valdžią 1 susirinko apie 50. 

............-..................  Mat, J°se dalyvavo tik apie 8 darbi-
' nie-

bavosi. Komisija: J. A. Kra- senatui svarstyti karo sko- 
sauckas, J. Kaspar, O. Zaru-jių klausimą. Senatas įšpil- 
bione, A. Li azdziunienė, S. uždraudimą, nubal- 
Budrcviciene ir N. Grybienė.! \

fvnvi.n „„a,- I suodamas atmesti senato
riaus Robinsono rezoliuciją.

----------- -- -............ -...‘-r

ministratorius Holt gavęs i/Dojimas, kuris tęsėsi kelias . 
iš Washington© prisakymą į rn^nu^es; * Vienoj smuklėj 
tuojaus masiniai atleidinėti ne^ .alJv^^.us sP^n<;a su gč-

Kovo
dirbsią &a*-

Bedarbis, 
-----T

Drg. Martinkaus Prakalbos;’1 stei8ti Sovl“tų valdži‘'’-■ ' jam tas nerūpėjo, todėl ir

Sovietai Protestuoja 
prieš Japoniją

CWA darbininkus. 
2 dienos savaitėje 
tik 94,000, iki pabaigos ko
vo mėnesio beliksią 46,000 
visoj valstijoj.

Kitur sugriuvę po-

cen- 
anksto. 35 centai prie 
Svetainės durys atsida- 

30 vai. vakare. Prog- 
prasidės 8 vai. vakare, 

atsilan-

Subatoj Demonstracija prieš 
Karų, Fašizmų ir Bedarbę

.Subatoj, kovo 3, įvyksta de
monstracija prieš karą, fašiz
mą ir bedarbę. Rengia Lyga gręsiantį būsianči 
Kovai Prieš Karą ir Fašizmą. 
Ypatingai kreipiama demons
tracija prieš Austrijos Dollfu- 
sso valdžią, kuri skerdžia mū
sų brolius darbininkus. 

> Demonstracija prasidės ly
giai 1 vai. po p., ties Fifth

;Ave. High School, apie 1800 
Fifth Ave. ir.
miesto centrą į 'West Parką 
Ten kaip* 3 vai. po pietų pra-- 
sides programas.

Komunistų Partijos 5-to 
Distrikto Liet. Biuras išleido 
specialius lapelius, kuriuose 
sakoma: “Dalyvaudami de
monstracijoj parodysime Vo
kietijos, Austrijos ir kitų šalių 
fašistams, jogei 
darbininkai pasirįžę 
kovot prieš fašizmą. Taipgi'

bet 
kad 

komunistai nenori sudaryti ben- 
| dro fronto. Juk visiems aišku, 
i kad komunistai deda visas pa- 
' stangas tokio fronto sudarymui. 
Atrodo man, kad Prūseikai nie
kas daugiau nerūpi, kaip tik
tai garsinti jo paties kromelis, 
kuris visai darbininkams ne
naudingas.

Pertraukoj rinkta aukos ir 
-! Rodgeris agitavo visus dalyvau

ti ap vaikščiojime “Lietuvos ne- 
| priklausomybės”, kurį rengė fa- 
• šistai ir klerikalai taipgi geres
niam išsigarsinimui ir pasklei
dimui nuodų tarp darbininkų, o 
ne pagelbėjimui Lietuvos dar
bininkams.

Antroj temoj Prūseika išgyrė 
Rodgersą,' Marazauską, Franc-

25, L.M.D- Svetainėj,
Pittsburgh, Pa., Įvyks Kon
ferencija. Pradžia 2 valan
dą po Pietų.

Gerbiamieji! Vasario 22, Sū- buojasi skaldymui darbininkų 
; nu Liet. Draugijos svetainėj 
įvykęs įvairių sriovių veikėjų 
suvažiavimas nutarė šaukti visų 
draugijų atstovų konferenciją 
del benefr pasitarimo ir sudą- 

veikimui prieš

spėkų. Ragino visus tvirtai 
kovoti prieš bimbųkus Gasiūną, 
Miliauską ir kitus tokius. Me
lavo, kad APLA Centras norįs 
užgriebti jų turtą. Jis esąs vi
sur kalbėjęsis su APLA nariais 
ir visur nariai išsireiškę, jogei 
Gasiūnas esąs APLA graborius.

Prūseika taipgi melavo ir 
apie LDS: organizaciją, kaip ir 

Jisai sakė, kad

ėmus balsą, reikia išreikšti savo 
nuomonę taip, kaip pats geriau
siai supranti. Tuomet būtų 
daug geresnės ir gyvesnės dis
kusijos. . Iš odos darbininkų 
man geriausiai patiko kalba tai 
darbininko Petro Blažio, kuris 
buvo aktyvus streiko laiku. Bet 
jis nemato, kad streikas būtų 
laimėtas. Blažys sako, “mes 
dabar pasidėjom pamatą, tai 

; yra organizaciją (uniją) ir tu- 
! rim veikti taip, kad prisiren- 

, gus tinkamai ateities kovom ,ir 
laimėjimui.”

Taipgi Blažys aiškiai pabrie- 
žė, katros parti j os\ energingai 
padėjo streiko laike' darbuotis. 
Jis sakė: “Komunistai ir katali
kai, tai reikia pripažinti, kad 
darbavosi su pilna energija, kad 
streikas būtų karingas ir pa
sekmingas. O tos vidurinės 
sriovės, tai nors ir nekenkė^ bet 

Maišėsi 
kiton,

,MASKVA.— Sovietų Są
junga vėl pasiuntė notą Ja
ponijai. Sovietai protes
tuoja prieš Japonijos kari
nių orlaivių leki o j imą So
vietų Sibire prie Mandžuri- 
jos rubežiaus. Juo toliau, 
tuo drąsesni darosi Japoni
jos imperialistai ir vis tan
kiau atsiunčia šnipus uos
tinėti Sovietų teritorijoje.

Nežinomas Skaičius
Užmušta Mainieriij

M’ALESTER, Okla. — 
Įvyko eksplozija Kala-Inla 
kasykloje. Kiek mainierių 
yra žuvę, niekas dar nežino. 
Darbdaviai ir valdžia sle
pia nuo visuomenes faktus. 
Sakoma, kad maina nuo ek^ 
splozijos užsidegė ir visi1 

i buvę kasykloje mainieriai,!

Lenkijoje Buvęs Žemės 
Drebėjimas

VARŠAVA.—Pranešta iš 
Lvovo, kad ten vasario 6 d. j 
ryte Galicijoje buvęs jau-: 
čiamas lengvas žemės dre-!

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr/ Kaškiaučius 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.

karo ir pa- 
-saulinio fašizmo pavojų žmoni
jai- ... z

Japonija atvirai grąsina ka
ru. Vokietijos fašistų vadas apie APLA.
Hitleris susitarė su Lenkijos 1 kaip APLA^ taip ir LDS, “bai-[ 
diktatorium Pilsudskiu praplė-' gia smukti.” Esą, jeigu Bace-, 
sti savo rubežius, sunaikinti ma- į vičius būtų pirmininku, tai SLA 
žąsias Pabaltės valstybėles, taip- (turėtų“-mažiausia 20,000 narių, 
gi ir Lietuvą. Austrijos Doll- į Mat Prūseikai Bacevičius yra i 
fusso valdžia, susitarus su Ita-

i Ii jos fašistais, skandina krau
juose biednuomenę.

Reikia todėl bendrai veikti,! seika išrokavo ' 
kad pagelbėjus apsigint nuo tos j dainininkus—vis. 
nelaimės.
kiama konferencija. Kviečiame i neturį.
kiekvieną draugiją išrinkti de-į tai atrodo, kad jis kelias burne- 

Pittsburgho - leg'^tus: 1 delegatą nuo 20 ar , les perdaug yra ėmęs.
tvirtai' nia^'au narių; kurios draugijos i Jeigu Prūseikai taip g^rai se- 
~ - turi daugiau negu 20 narių, gali kasi, o komunistai baigia smuk-

JI1VIVU A VO A4.VO14, U141,

mes pareikalausime' sustabdy- i siUsti delegatus nuo kiekvienos ti, kaip jis sako, tai kam tiek 
ti kankinimą, žudymą geriau-, 
šių darbininkų kovotojų. Vi-: 
si ruoškimės šioj demonstraci-;
joj dalyvauti.”

Vasario 25 d. įvyko masinė* 
. k o n f e r e ncija prisirengimui 

prie demonstracijos. Konfe
rencija parodė, jogei Pitts-) 
burgho darbininkai ištikrųjų) 
•griežtai kovos prieš fašizmą, i 
Daugelis organizacijų i^lei-) 
džia savo lapelius. Komunis-. 
tų Partija rengiasi prie to i 
svaigaus darbo. Taipgi Be-) galima rašyti sekamu adresu:, 
darbių Taryba, Tarptautinis! J- A. Katkus, 1122 Beaver Ave., 
Darbininkų Apsigynimas ir ki- < N- S. Pittsburgh, Pa. 
tos darbininkų organizaci jos, i --------------------
Demonstracijai leidimas gau- R prusejkos Mjsija Mcį(ees

ALDLD 4 Apskr. Komitetas] Rockse 
buvo sušaukęs įvairių sriovių 1 --------
veikėjus pasitarimui, kaip ben-' Vasario 18 pasivadinusi LA- 
drai veikti prieš karą ir fašiz- į p a grupė surengė sklokininkui 
mą. Išrinkta tam tikslui .ko- Į Prūseikai prakalbas, 
mitetas, kuris irgi kviečia vi-l^a^p Rodgers, 
sus dalyvauti demonstracijoj 

Reporterių.

nieko ir neprisidėjo.
tai vienon pusėn, tai
kaip lyčnas pagalys.”

Tas Blažio parei.sk. soc.-prū- i Slidege.
seikimam, Pąkarkliui, Kru-į
čiui ir
ka kakton.
teisingą pareiškimą nei nemė
gino išeiti. Abelnai, diskusijos
buvo neblogos, išskiriant Pežos i BERLYNAS.— Buvo kai- 
straksėjima be jokio takto. Ant-j, , , TT.,, .4 J v _ bama, kad Hitleris norėjora tema buvo: “Ar galimas po- . ’ .
litinių partijų bendradarbiavi- į pMeistl komunistus Dimit- 
mas.” Komunistai pirmiausia; rov, Popov ir Tanev, ktio- 
kalbėjo ir nurodė, kad kai ku- į met jie tapo Sovietų pilie- 

j riais klausimais, kaip kova prieš j Čiais, bet generolas Goering
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Bedarbių Taryba Kviečia 
Visus Būti Demonstracijoj

stebukladarys, kaip kad jis pats 
sapnuoja apie “dideles mases” 
po sklokininkų skvernu. Prū- 

visus artistus, 
tai esą 'su 

Tam tikslui ir sau-1 sklokininkais,o Limbiniai nieko 
Kuomet taip jis kalba,

20-ties narių.
Pasitikėdami, kad mūsų atsi- įjuos išmetė? Juk jums sekasi) 

šaukimą priimsite ir pasiųsite 1 gerai, tai džiaugkitės, o never- 
delegatius j konferenciją kovo kite.
25, L.M.D. svet., 142 Orr St., i mo, kad Prūseikos kromelis ban- 
iŠ* anksto tariame širdingai! krūtuoja.
ačiū. •

Su pagarba,
Laikinas Komitetas:

Pirm. P. J. Martinkus,
Sekr. Jonas A. Katkus,
Ižd. Jonas .Urbonas.

Pirminin- 
Prūseika pa

sisakė kalbėsiąs dviejose temo- 

 

' se—api^į fašizmą ir lietuvių po
litiką merikoj.

IJrtfseika kalbėjo apie krizį. 
Pasakė, kad prez. Rooseveltas 

' išsireiškęs, jogei jis būsiąs pas- 
. kutinis prezidentas, iš to pa-

Pittsburgho Bedarbių Tary- sidarė išvada, kad Prūseika 
ba išleido specialius atsišauki- pranašauja greitu laiku naują 
mus kviesdama visus dalyvau- tvarką.
ti priešfašistinėj demonstraci

joj, kurioj taipgi bus vedama
kova prieš pasimojimą suma-Į Gyrė socialistus, kad jie esą ga- 
žinti bedarbiams, pašelpą.

Pavieto viršininkai jau pra
neša spaudai; kad jie suma
žinsią pašelpą 25 nuošimčiais. 
O ir dabar bedarbiai tegauna 
bado pašelpą. . Vadinasi, ir to
ji menka pašelpa bus mažina
ma.

lingi ir veiklūs, bet daugiausia 
nupeikė.komunistus, kad jie ne
moką sudaryti bendro fronto su 
socialistais. Pas komunistus 
esanti durna disciplina, kuri ne
leidžianti sudaryti' bendro fron
to. ’ Jie muša ne fašistus, bet 
socialistus.

karą ir fašizmą, už bedarbių so- 
cialę apdraudą, streikų klausi
me ir panašiuose klausimuose 
bendras frontas visų darbinin
kų, nežiūrint kokiai partijai 
priklausytų, ne tik yra galimas, 
bet ir būtinas. Pakarklis, Pe- 
ža ir Kručas kalbėjo prieš bend
ra frontą. Abelnai, didelė di
džiuma darbininkų simpatizuo- ' 
ja komunistams ir už bendrą 
frontą. Man atrodo, kad šiose . 
diskusijose socialprūseikiniai Į

Inai “nusinakino.”

I priešinosi. Jis norėjęs lai
kytis savo pareiškimo Leip- 
zigo teisme, kad Dimitro
vas neištrūks iš jo rankų 
gyvas. Bet dabar Hitlerio 
valdžia oficialiai užginčija 
tuos gandus. Abudu bude
liai sutikę paleisti, kad iš
vengus nesusipratimų su 

t Sovietu Sąjunga.

Kovo 4 d., 2-rą vai. dieną, Fi
nų Svetainėje, 37 Chapel Court, 
ALDLD 9 kp. susirinkime bus 
apkalbami svarbiausi vietos i 

! darbininkų reikalai. Kova prieš į 
augštas taksas ir unijizmo klau- Į
simas. čia sužinosim skirtu-1 — i . i
mus tarpe reformistinių ir re
voliucinių unijų. Būkim visi.

ko straipsnius savo Klampynėj, i 
ir dar prakalbose skaitąs. Matj i 
Sliekas1 dabar* taip rašo, kaip i 
Prūseika nori, todėl jeigu būtų i 
buvęs4svetainėj Sliekas, tai Prū- j 
seika būtų jį daug saldžiau j 
pabučiavęs, negu Grigaitį kad 
bučiuoja.

Po prakalbų Prūseika pribė
go prie Parčiausko ir apkabi-< 
nęs rauda: “Tu ir aš esame se
ni kovotojai, tai užsirašyk ma-| 
no gazietą.” 
užsirašė, nes 
dau svetainę-.

Vasario 22 d. Amerikos Lie
tuvių Darbininkų \ Literatūros 
Draugijos 9 kp. rengė “whist 
party” ir vakarienę, kur j gerai 
pavyko. Darbininkų atsilankė 
skaitlingas būrys. ALDLD 9 
kuopai liks pelno virš desėtko 
dolerių. .

Pačioj parėj dalyvavo visokių 
pažiūrų darbininkų, išskiriant 
paklydėlius sklokininkus.

Reikia atiduoti kreditas ren
gimo komisijai; kuri gerai.dar-

SPRINGFIELD, Mass.— 
Vasario 28 d. čionai teisme 
pasirodė John Kaminskas ir 
mete bombą prieš šerifą 
Manning. Toj bomboje bu
vę dvi lazdelės dinamito. 
Kuomet bomba neeksploda- 
vo, tai Kaminskas paleido' 
iš revolverio šūvį šerifui į 
koją. Mat, teisiamas yra 
Kaminsko brolis Aleksand
ra ir Paul Vargo, kurie- 
yra kaltinami Užmušime 
kalėjimo sargo." Kaminskai 
paeina iš New Britain, 
Conn.

Reoseveltas Neleidžia 
Svarstyt Karo Skolas

WASHINGTON.—Roose- 
veltas griežtai

Šluoja Laukan CWA 
Darbininkus

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 

Keystone—Main 1417

TRENTON, N. J.— New 
Jersey valstijos CAVA ad-

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome- 

. nes mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
; 1934 M. “PRIEKALAS” toliai; 
; rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu 

] SSRS socialistines statybos, kapi
talistinių šalių gyveninio ir re
voliucines darbininkų ir darbo; 
valstiečių kovos nušvietimu, ak-į 
tingai dalyvaus kovingo pro-] 
letariato ginklo - marksizmo-le- i 
ninizmo populiarizavime ir ko-' 
voje už šio mokslo išlaikymą lie-; 
tuvių komunistinėj literatūroj. ;

Dailiosios literatūros srityj 
19,34 oi. “Priekalas” talpins eiles 
apysakas', vaizdelius, lietuvių see 
nbs aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės Į SSRS sovietinė? 
literatūros ir kultūrines revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

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

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

“PRIEKALAS”
I

Galima taip pat išsirašyti per

Ignition Specialist

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrinu 

tas ir už prieinama kainą.

parei.sk


leStas Puslapis
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RADIO—ŠIANDIEN

Penktadienis, Kovo 2, 1934

(rikoj. Mokytojai, rodos, savo Į Mokytojas bus R. Mizara. Jis 
i užduotis atliko kuo puikiausia! i nurodė, kad' mes tuojaus im- 
■ Lietuvių kalbos gramatikos Stūmės ^studijuoti “Mokslinis 
(taisyklių, jau atrodo, kad ne-1 Socializmas” Engelso paras,v- 
1 mažas skaičius mokinių apsi-įtas.. Galima gaut “Laisvėje.” 
j pažino. Kiti net ir gerokai i Ir “Komunistų Manifestas,”—
i ranką pralavino. Atrodo,, K. Markso ir F. Engelso para-

“Karoliaus Markso Te
parašyta L. 

Tos visos knygos 
nei akių ne-'galima gauti “Laisvėje.” 

į Visi tie mokiniai, kurie 
---- - ------- ------------ Ypatingai, kada d. A. Bim- kiu ar tokiu būdų'buvote 
ar jie nori streiką baigti ar^ne, uždavė įvairiais klausimais! stoję lankyti Darbininkų 

! parašyti po raštelį, tai vos ke-; kyklą. grįžkite atgalios į 
J Ii savo uždavinius teišpildė. o 
i kiti net iki šiaj dienai “ra
išo.. .” Kodėl taip, draugai, ap-

ĮVAIRIOS ŽINIOS MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI.

Darbininkų Streikų Užbaigė Kiti net ir 
pralavino.

Viešbučių darbininkų strei- kad lavybos reiktų siekti to-išytas.
ką*, kuris tęsėsi kėlės savaites • Irau, bet kaip tik atbulai. Jei-Įoretinė Sistema, 
laiko, Amalgamated unijos] gu vieną nedėldienio rytą at-|B. Budino.
viršininkas ponas Field pas- eina, tai du tris—i ' 
kelbė pasibaigusiu. Streikie- parodo. Tas negerai, 
riams mebuvo leista balsuoti:

Prakalbos, Prakalbos!

Dragonette' 
Rettenberg 

Time: Lyman’s 
Muriel Wilson 
Adams, guest;

bet tas biurokratas paskelbė, i 
kad streikas baigtas ir viskas. 
Eiliniai darbininkai per “Dai-; 
ly Worker)” kelia vadų išda-1 
vystės ir stoja už, revoliucinę . si]eidOte ? Kodėl taip sutingo- 
maisto darbininkų uniją, 
energingai kovojo.

šio- 
pe r- 
Mo- 
mo- 
pri- 
nes

kyklą ! Tie,' kurie lankote, 
sispauskite kiečiau save, 
mokykla tęsis tik iki 15 balan
džio. Mokykla, Tai patikrini-

kuri‘te? Ar jau jaučiatės “viską” |rno vieta, ar teisingai supranti 
i žiną ?

Nemanau, drangai, kad jūs
Kapoja Darbininkams Algas ' lai|:‘ “vis,ki}” išmo'J • i kote. Esu tikras, kad jums

daug reikia lavintis, nes visur, 
kur tik pažvelgi, susirinkimud- 

ise, kur gali būti svarbiausias 
klausimas apkalbėjimui, tai 

■mūsų studentai tyli, nei balso
i neim^t. Ką tas rodo ? Tas ro-

Komunistų Partijos organas < 
“Daily Worker” paskelbė, kad • 
Columbia kalidžiaus darbiniu- į 
kams nukapotos algos ant 15 , 
nuoš. žinoma, tas nepalietė I 
didžiuosius mokytojus, bet tik 
darbininkus ir jaunus moky- • 
tojus, kurie atlieka visokius 
žemesnius lavinimo darbus.

Atplaukia Sovietų Laivas

jūs nesimokinote. Tai labai 
įprasta. O dar prasčiau, kad 
įjau jaučiatės “viską” žiną.

Apie amatines darbo uni- 
i jas, galima sakyti, kursas pa- 
įsibaigė. Mes jau einame į gi-

Pirmas Sovietų Sąjungos | lesnį mokinimąsi, į gilesnį stu- 
laivas “KIM” atplauks į New i dijavimą, tai maksizmo ir leni- 
Yorką 5 dieną kovo, ateinantį : n’znio. O kaip toj srityj mes 
pirmadienį. Kovo 7 dieną re-j Atsilikę, tai sunku ir pamisly- 
voliucinė 1 jūrininkų unija— ti. Daug yra, kur save skai- 
Marine Workers Industrial! to marksistu-leninistu, bet pra- 
Union rengia bankietą Sovie-įdėjus kiek platėliau toj kryp
tų jūrininkų pasitikimui. Ban-: tyj ’ ginčą, tai jo marksizmas j

Z X __ _ "A .T   L - 12 _ _ T _ _ Iv* 1 T X t ii 41 1^-kietas įvyks Manhattan Ly
ceum ‘svetainėje. Ten

; ir leninizmą^ išeina tik paties 
vaidentuvėj sutverta mintis,

įteikta Sovietų jūrininkams tankiai labai klaidinga.
raudonoji vėliava 
kos revoliucinių

Kas tai yra matarialistinėsnuo -Ameri-
darbininkų, ■ istorijos suprątimas ? Kas yra

i kurią iškabys Odesoje jūrinin- dialektika? Kas yra prideda-
kų name. . i J L ' ’ ‘ ’

Areštavo Darbininkus

skaitydamas tas knygas. Kas 
neaišku ar abejojate apie tose 
knygose išvadas, klauskite mo
kytojaus, o jis visuomet mie
lai jums išaiškins.

Draugai, kurie interesuoja- 
tės marksizmu ir leninizmu, o 
neturite laiko lankyti Darbi
ninkų Mokyklą, tai ateikite 
kas nedėldienį nuo vienuolik
tos valandos iš ryto į “Lais
vės” svetainę pasiklausyti tų 
lekcijų. Visi įsitėmykite, kad 
šioje nedėlioję (4 d. kovo) 
prasideda tos svarbios pamo
kos ir ateikite jų ne tik mo
kytis, bet ir taip pasiklausyti 
nuo vienuoliktos valandos iki 
dvyliktai.

J» B. Mokinys.

Paminėjimui laimėjimo dar
bininkų kovu ir paliuosavimo 

j draugų Dimitrovo, Tanevo ir 
Popovo, kuriuos iš Vokietijos 
fašistų nagų išlupo pasaulio 
darbininkų kova ir Sovietų Są
junga, rengiamos prakalbos. 
Jos įvyks ši vakarą, 7:30 vai., 
New Star Casino svetainėje, 
107th St. ir Park Ave., New 
Yorke. Kalbės geriausi kal
bėtojai. Kartu čia bus prisi
rengimas ir prie demonstraci-į 
jų prie Vokietijos fašistų kon- j 
šulo, ateinantį šeštadienį, 3 d. 
kovo, 1:30 vai. po pietų, kad 
išreikalavus paliuosavimą ki
tiems Vokietijos 
vadams.

Kai Kurie Dalykai apie Vei
kalą “Moteris Gatvėje”

Noriu įkeliais žodžiais prisi- 
minti apie pereitą šeštadienį 
ir sekmadienį “Laisvės” sale- j 
je vaidintą trijų veiksmų vei-1 
kalą “Moteris Gatvėje.” Pir
mas dalykas—'■veikalą parašė 
d. V. Bovinas. Tai parodo; 
kad d. Bovinas gali rašyti, nes 
šis pirmas jo kūrinys, paimtas

moji vertybė ir tt., tai sveti
mas dąlykas mūsų tūliems 
“marksistams ir leAinistams.” 
Tiesa, jie žino vientą dėsnį, tai 
klasių kovą. Tas gerai. Bet j iš dabartinio Amerikos darbi- 

>, galima skai- 
‘areštavo i sizmo ir leninizmo, dar prasti i tyti visapusiai nusisekusiu. Pa- 

Gali j ti mintis gera; nenuobodus ir

.Pasiremiant neteisingais ap-1 be pagrindinių dėsnių, mark-. ninku gyvenimo 
Kaltinimais policija '_______ .....
tris darbininkus Kirchik ir Be- į kovotojai iš mūsų yra.
kerman dirbtuvės, kur yra būti didelė

'streikas, ir įkalino. Areštuo- bet jeigu jie beginkliai, tai vi-
armija kareivių, tinkas scenai, veikalas. Turė

tum d. Bovino reikalauti dau- 
O “Mo- 

turėtų būti dar
tų darbininkų tarpe yra Julius suomet gerai ginkluoto, kad giau scenai veikalų. 
Crane, kuris energingai kovo- ir mažesnio būrio, bus nugalė- teris Gatvėj” i \

ti. Taip ir mes, galime žinoti šį sezoną suvaidinta kiekvienoj 
klasių kovą kaipo vieną iš pa- lietuvių kolonijoj.
matinių marksizmo ir leniniz
mo dėsnių, bet šiandien, tai 
pripažįsta visoki liberalai, so
cialistai, trockistai ir prusei- 
kiniai, bet jie, tą klasių kovą 
pripažindami 
darbininkus 
kovų, o apie proletariato per
galę,—jiems nei neužsimink. 
Jie juokiasi iš tavęs.
ko, kad toks dalykas galimas 
tik Rusijoj, o ne kitur.

Kodėl taip yra? Ką bendro, 
rodos, čia turėtų su leninizmo

jo už darbininkų reikalus.

Žinutės iš Darbininkų Kovų
City College jau a 

savaitės kaip nemoka 
del 271 darbininko.

štuonios 
algas

dirbo
ant

300 darbininkų, kune 
prie sniego kasimo, jie 
šalčio išlaukė 6 valandas al
gos, prie Jacobson komisionie- 
riaus raštinės lauke.

— kartu trukdo 
nuoį kasdieninių

WEAF—660 Kc.
6:00 P. M'.—Cugat’s Orchestra 
630—Irene Beasley, Songs 
5:45—Burhig’s Rhythm Boys 
8:00—Concert Orchestra;
8:15.—Jessica
8:30—Milton
9:00—Waltz
9:15—Orch.;
9:30—Maude
9:4o—Young’s Orchestra

10:00—Sketch, First Nighter, 
10:15—‘Camera Fight’
16:30—Flying Dutchman Orch.
11:00—John Erskine, talk 
11:15—To be announced 
11:30—Wm. Scotti’s Orch.

WJZ—760 Kc.
6:00 P. M.—k'erdinand’s Orch. 
6:30- O’ Leary’s Minstrels 
6:45—News, Lowell Thomas 
7:00—Amos ’n’ Andy 
7:15—Sketch, ‘Don Quixote’ 
7:30—Geo. Gorshwin; orch. 
7:45—Addie Grace Albert 
8:00—Den Bestor’s Orch. 
'8:15—With Ethel Shutta 
9:00—Phil Harris’ Orch. 
9:15—With Leah Ray 
9:20—Phil Bakėy, comedy; 
•9:45—J?oy Shield’s Orch.

10:00—Felix Salmond, celist, 
10:15—Violet K. Cooper 
10:30—Mario Cozzi, barytone 
11:00—Three Scamps 
11:15—Anthony Frome, tenor

WOR—710 Ke.
6:00 P. M.—Uncle Don 
6:30—Babe Ruth Boys’ Club 
6:45—Ray Perkins, comedy 
7:00—Sports, Stan Lomax 
7:15—Front Page Drama 
8:15—Billy Jones', Ernie Hare 
8:30—Willy Robyn, tenor 

10:00—Ted Bergman, comedy 
10:45—Boake Carter, sports 
11:00—Weather; Monnbeams 
1 1 :30—Ozęįe Nelson’s Orch.

WABC—860 Kc.
6:30 P. M.—Edith Murrany, 
6:45—Harold Van Emburg 
7:00—Myrt and Marge 
7:30—Music oh the Air 
7:45—News, Boake Carter 
9:00—Philadelphia Orch. 
9:15—Ruth 

10:00—Olsen 
comedy;

10:30—Mary 
and

11:00—Fred Rich’s Orch. 
11:15—News; Jone’s Orch.

Piano Lekcijas
DUODA

A. N. Valinčiutė
92 Union Avė., Apart. 29 

Brooklyn, N. Y.
Utarninkais ir Šaradomis

Nuo 3 vai. p. p. iki 7 vai. vakare

FOTOGRAFAS i
JONAS STOKES

songs

Etting; orch. 
and Johnson, 
orchestra
Eastman, soloist, 

orchestra

darbininku SUSIRINKIMAI

“Laisvės” Direktorių Atydai
Pirmadienį, 5 d. kovo, įvyks 

“Laisvės” direktorių mėnesinis 
susirinkimas. Pradžia 8-tą 
valandą vakare. Visi būkite | 
laiku, nes yra svarbu.

J. Naiivaika, sekretorius.

BROOKLYN, N Y.j
i A.P.L.A. 22 kp. susirinkimas atsi- 
j bus 5 d. kovo, 8 vai. vakare, Laisves 
raštinėje.
naujų

Visi draugai ateikite ir 
draugų atsiveskite.

A. Bakaitis.
(52-53)

REIKALAVIMAI

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus j 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
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

LDS III APSKRIČIO VALDY- 
BOS POSĖDIS

Sekantį nedėldienį, 4 d. ko
vo, įvyks LDS III Apskričio 
valdybos posėdis; pradžia 11 
vai. dieną, “Laisvės” raštinėje, 
Brooklyne. Kviečiami visi 
valdybos nariai dalyvauti.

Sekr. P. Baranauskas.

BROOKLYN, N- Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliųbo 

mėnesinis susirinkimas . įvyks .penk
tadieni, 2 d. kovo, 1934 m., 8 vai. 
vakare, Kliubo name, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
minėtame susirinkime ir nepamirški
te atsivesti naujų narių perstatymui, 
nes dabar eina vajus gavimui naujų 
narių. Per šį vajų gali įstoti į kliu- 
ba vyrai iki 45 metu senumo.

(51-52)

PARDAVIMAI

Ar Jau Turite Tikietus?i . f

. 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)

&

REIKALINGA
Reikalingas darbininkas ant 

(farmos), bus duodama valgis, 
barys ir $5.00 Į mėnesį dabar, 
saros laiku mokėsime daugiau. ---
informacijų kreipkitės šiuo antrašu: 
M. Bubencik, Richfield Springs, N. 
Y., R. D. No. 5.

ūkės j - 
kam- 
o v,a-1 

Del i

(52-54)

60 YEARS'SERVICE

ushwick 
. SAVINGS BANK 

grand st., at graham ave., b'kuyn. 
BANK BY MAIL -yot/«di riMiu p o onoea oots /r

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu’- 

ve m, 
kiem
402

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYK] ATSILANKĘ PERSITIKR1NSIT 
U Pabandykite!

SAVININKAI MARčIUKAi
4Į7 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Raudonosios spaudos vaka
rienė įvyks sekmadienį, 4 d. 
kovo, New Star Casino svetai
nėje, 107th St. ir Park Ave., 
New Yorke. Pradžia 7 vai. va
kare. Tai bus . ne vien vaka
rienė, bet geriausias ^koncer
tas ir balius. Koncerto progra
moms išpildyme dalyvaus gar
sus Sovietų Sąjungos daininin
kas Sergei Radamsky ir visa 
eilė kitų dainininkų, šokiams 
grieš labai gera orkestrą. J<o- 
munistų Partijos ir taip revo
liuciniai darbininkų unijų va
dai pasakys prakalbas. Taip
gi šis parengimas bus vienas 
iš. geriausių. Nup šios vaka
rienės pelnas yra skiriamas iš
mokėjimui “Daily Workerio” 
naujo preso, kuris atsiėjo 
$22,000.. Taigi dalyvaukite 
masiniai.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847
Sergančių... Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

KRAUJO SPECIALISTA.S .
Gydau Ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odes
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
156 W. 441 h St. Room 302Šiandien ateiki- 

te delei savo svei- 
| katos ištyrimo, o 

jums bus išaiškin- 
te, kniP Jūs firiši- stovite.

I Od03 Nušašėji- 
/ mai, Nervų Ligos, 

Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio žar- 
nų *r Mėšląžar- 
nės Ligos, • Nervtj 

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 
čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

Kitas dalykas: eilė naujų 
lošėjų gerai pasirodė. Štai 
Brone Misevičiutė. P. Alekna, 
Browniute. Visi jauni amžiu
mi ir nauji scenoj, bet vaidino 
pažymėtinai gerai (apie se
nus “scenos vilkus,” lošiusius 
“Moteris Gatvėje” čia nekal
bu, nes jie turi sau vardą iš- 

i senai).

Trečias 'dalykas: “Laisvės” 
svetainės tinkamumas. Dau
gelis įki šiol manė, kad “Lais
vės” svetainėje, veikalas vai
dinti negalima — permažas 
steičius, stoka' scenerijų. Bet
gi šis faktasV"įrodė ką,. kitą : 1934, 
kiek scenerijų stokavo, jas nu- 10:30 ryte.” Visi draugai val- 
pieše (puikiai) d-gė Depsiutė; dybos nariai, kaip tai senos 
kitos buvo. Scena, vadinas, valdybos) taip ir naujai išrink- 
nedideliems veikalams labai tos dalyvaukite :posėdyjė, kad 
gera. Per du vakaru žmonių!būtų galima-galutinai sutvar- 
galėjo veikalą matyti koki še- 1"'L" 
ši šimtai ir daugiau (tiek/' ži
noma, nebuvo del labai blogo 
oro.). ' -

. Išvada : daugiau tokių veika
lų, drauge BoVihai! Daugiau 
jaunų žmonių mūsų scenoj 
darbui, draugai b^ooklynie- 
čiai! Daugiau “Laisvės” sve
tainėje vaidinimų!

' Stebėtojas.

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Valandos Priėmimo:
Ryte nuo 10:30 iki L. Po pi.-tų nuo 4 

iki 3 valandai vakare
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienę 

.Telephonas M Eda llion 3-1328

T. X1CO J uJie sa-.. sikanavę jaurn 11 m o a ' t

113 WEST 42ND ST.
N*EW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Rosembleeth dirbtuvėje, 225
E. 7th St da-bininkai-plu- ,slu? Q ](ai tjk; d j 
menai paskelbė streiką reika- čia jr a tas lleatmezgamas 
Jaudami geresnių darbo sąly-| kad ske]b R]asi ko.
ftM ir. didesnių algų. h. kalbgję apje proletaria.

!to revoliuciją—dabar juokia
si iš jos. čia jau marksistas 

' ir leninistas tuos apsireiškimus 
" pas tuos žmones, vadušt ir jų 

organizacijose, darys analyzą, 
vaduodamasis materialistinės 
istorijos supratimu ir dialekti- 

. Jis nesvyruodamas suras, 
kad jie tik buvo prisiplakę 
prie darbininkų klases, kaiV 
greit kovos paaštrėjo, taip

Nedėlioję, 4 d. kovo, 7 vai.- 
vakare, Irving Plaza, 15th St. 
ir Irving PL, įvyksta konferen
cija, kurioje bus aptarta kaip 
sėkmingiau kovoti už bedar
bių darbininkų reikalus. Dar- 
bininkų organizacijos privalo 
išrinkti savo delegatus į šią 
konferenciją.
r

KAS NAUJO TARP greitai jie iš kovos lauko pa-

LIETUVIŲ

Darbininkų Mokykla ir Ką 
Joje Mokinamės

,bėgo ir veda kampaniją prieš 
tuos, kurie gilina klasių ko
vą.

Marksizmo ir leninizmo mo
kslas labai reikalingas nors 
paviršutiniai žinoti darbinin
kams, lygiai kaip kareiviui 
karo lauke šautuvas. Be to 
ginklo, mes negalime žengti 
nei žingsnio!

Sekantį nedėldienį pradeda
me tą taip reikalingą, taip bū
tiną darbininkams mokslą stu-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

DIDŽIOJO NEW YORKO
DARBININKIŠKŲ ORGANI

ZACIJŲ SĄRYŠIO

Posėdis įvyks kovo 4 d., 
“Laisvės” ’ svetainėje

kyti sąryšio reikalus.
' Sekr. J. Grubis.

.v.v/r

MONTREAL - CANADA |

J. M. ROSENFELD !
ADVOKATAS g

Kalba Lietuviškai g

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St- Jankes St. East 
Tel. HArbour 3424

be!

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-1912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

DR. ZINS
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

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

Iš rudens susiorganizavo 
Darbininkų Mokykla, kurion 
susiregistravo apie 30 mokinių. 
Draugas J. Valatka ‘mokina 
liet u<v ių kalbos-gramatikos. 
Draugas A. Bimba dėstė ama-
tinitf unijizmo vystymąsi Ame-'dijuoti Darbininkų Mokykloje.

Frano Steelė, Blissville, L. 
I., sūnus Karolis, 6 mėn. amž. 
Bus laidojamas penktadieny, 
2 vai. p. p., Alyvų kapinėse^ 
Laidojimą atlieka graborius J. 
Garšva. ' .

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

Williamsbur ghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 •

. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

NEDfiLIOMIS
■ , / i

Nuo 10 iM 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS j 
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynorris ir pasivažinėjimamte.,.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

SJEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-00<2

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.


