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aukų

Gubernatorių Miller

Anglijos Laivyno Išlaidos

35 kuopos nariai, 
Indiana, turėjo pa-

centrą 
įplaukė

DINGO GARSUS 
ORLAIVININKAS

LONDONAS. — Darbie- 
tis John Beckett, narys par
lamento, pasiskelbė fašistu,

už be- 
gražus 
turėtų

New York, N. Y.—Po nu
meriu 33 Riverside Drive iš 
šešiolikto augšto iššoko ir 
užsimušė studentė Grace 
Brown, 17 metų amžiaus.

pasi- 
1933

Jersey City, N. J. — Au
tomobilio nelaimėje užmuš
ta Julia Barton, 36 metų 
amžiaus ir jos duktė Gladys 
9 metu.

Leavenworth, Kansas. 
—Gaisras sunaikino devy
nis armijos orlaivius. Pa
degėjai nesusekti.

IŠKEPĖ NAUJĄ 
ŠVENTĄJĄ

I
Ji

PARYŽIUS. — Garsus 
francūzų orlaivininkas Cos- 
te dingo kelionėje iš Pary
žiaus į Copenhagen. j ,

buvo pasiųstas į Gary, 
ir rūpinasi pagelbėti 
Illinois apskričiams.

LONDONAS. — 1934 me
tais Anglijos karo laivyno 
išlai^bs pasieks $300,000,000. 
Dar nepaskelbta, kiek bus 
išleista armijai.

siuntė Į Centrą $10.20 
darbius narius. Tai 
darbas. Tą pavyzdį 
pasekti ir kitos kuopos.

ALDLD
So. Bend,
rengimą, kurio pusę pelno pa
skyrė kuopai, o kitą pusę 
ALDLD centrui, apmokėjimui 
už savo kuopos bedarbius na
rius duoklių. Kuopos sekre
torius drg. K. Bagdonas pri- Į metaįs nuo choleros.

MILWAUKEE, Wis 
Miesto šviesos, gazo

Vasario mėnesį į 
duoklių ir aukų 
$756»29. Tai tokios įplaukos, 
kokių ALDLD vasario mėnesį 
veikiausia nebuvo turėjusi. 
Viena, nariai įvertina centro 
atsišaukimą ir gausiai atėjo į 
pagelbą; antra, daugelis 
mokėjo duokles dar už 
metus.

Mariupolyje paleista “Az- 
ovstal” No. 2 liejykla. Tai 
jau bus 111 liejyklų Sovie
tų Sąjungoje, gaminančių 
plieną.

I

KRISLAI
ALDLD 1 Apskritys. 
Kas Remia Centrą. 
Vasario Įplaukos. 
15-tas Apskritys. 
“Šviesos” Vajus.

Rašo D. M. Šolomskas

i
Ęirmas Lietuvių 

Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apari
Sekmadienių

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

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literaūros Draugijos 
pirmas apskritys, Chicagos, 
bus veikliausias mūsų apskri
tys. Drg. J. Skeberdytė pri
siunčia kiekvieno posėdžio 
protokolų tarimus reguliariai 
ir greit, i$ ko matai, ką vei
kia apskritys. Buvo pasiuntę 
drg. Jurį į ALDLD 8-tą aps
kritį, kad ten pagelbėjus 
draugams. Taipgi drg. J. Kas-

,tėnis 
Ind. 
Pietų

Kitas veiklus apskritys, tai 
j a u n i ausias — penkioliktas, 
Clevelande. Drg. J. Mažei
ka, apskričio pirmininkas pra
neša, kad draugai paskelbė 
trijų mėnesių vajų už naujus 
narius ir už mūsų spaudą. Ko
mitetas paskyrė kuopoms do
vanas. kas gaus tam tikrą 
skaičių naujų narių ir mūsų 
dienraščiams “Laisvei” ir “Vil
niai” skaitytojų; taipgi imsis 
energingai platinti žurnalą 
“šviesą.” Net pašalpos draugi
jos prisideda prie šio darbi
ninkų apšvietos darbo. Tai la
bai gerai.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Kovo (March)' 6, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

Skubina Pagelbą 
Sovietų Mokslininkams

“Čeliuskino” įgulos gelbė
jimo komisija nutarė kuo- 
greičiausia skubinti pa- 
gelbą. Siunčia šimtą šiau
rės ekspertų. Jie laivu 
vyks Vladivostokan, o pa
skui orlaiviais bandys pa
siekti mokslininkus, kurie 
randasi šiaurės jūroje 
ant ledo.

NOME, Alaska. — Am
erikonai sako, kad Sovie
tų mokslininkams pagel- 
ba turi būti skubinama, 
nes, "girdi, ateina šiltas 
sezoilas ir ledai gali su
trūkti.

V A TIKANO MIESTAS. 
Popiežius Pijus XI paskel
bė šventąją tūlą ispanę ku
nigaikštytę. Ji gyva būda- 
dama po drapanomis nešio
davus tam tikrus kūno kan
kinimo įrankius. Mirė 1889 
_____ __  _______ Da
bai’ vadinsis “Motina Maria 
Micaela.”

Milwaukes Darbininkai 
Rengiasi į Streiką

ir 
transporto darbininkai ren
giasi prie visuotino streiko 
už algų pakėlimą ir unijos 
pripažinimą. M i 1 w a ūkės 
valdžia yra socialistų ran
kose, bet darbininkai vis 
tiek turi streikuoti, jeigu 
nori laimėti teisę organi
zuotis.

ALDLD centrui gauta 
nuo sekamų kuopų: buvusios 
LDSA 52 kuopos narės, iš 
Stoughton, per draugę A. 
Petrukaitienę $5 ; ALDLD 72 
kuopos nariai, Great Neck, 
per drg. D. Kasmauską—$1;
aldld 132 kuopa, Tacoma, Delegacija Pas Alabamos 
per drg. V. Kavaliauską $1;' 
ALDLD 65 kp., Racine, per 
drg. A. Zelevlcn $1; draugės 
bayonnietės per drg. S. Kirmi- 
lienę*$5; ALDLD 39 kuopa, 
Scranton, per drg. P. Sliekai- 
tį $5; ALDLD 94 kuopa, Ke
nosha, per drg. N. Verpads-.; 
ką $1; ALDLD <190 kuopa, 
Cleveland, per drg. J. Mačiu- 
tą $1; ALDLD; 162 kuopa, To
ronto, per drg. M. Pajuodytę 
$1; ALDLD 68 kuopa, Hart
ford, per drg. J. Rudzinską 
$5; ir ALDLD 3-čias apskri
tys, • Connecticut valstijos, 
per drg. J. Rudžinską $5. Šir
dingai draugams ir draugėms 
dėkui už pagelbą išmokėti 
LDSA centro skolas. Jau veik 
pusę tos sumos sukėlėme.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas suorganizavo 
delegaciją, kuri važiuos į 
Montgomery, Alabama, ir 
reikalaus, kad gubernato
rius Miller paliųosuotų iš 
kalėjimo nekaltus Scottsbo
ro jaunuolius.

Australijoje Kova už 
Scottsboro Jaunuolius

Eksplozijoje Sudraskė 
Amunicijos Darbininkų

NEWCASTLE, Australi
ja. — šiame mieste buvo 
surengtas labai didelis ma
sinis susirinkimas del pa- 
liuosavimo Scottsboro jau
nuolių. Kalbėjo pats mies
to majoras. Priimta rezo
liucija ir atsiųsta Ameri
kon.

KOMUNISTŲ PARTIJA VEDA K0V4 UŽ 
AMERIKOS JUODVEIDŽIŲ TEISES

WASHINGTON. — Drg. 
Robert Minoj*, Komunistų 
Partijos atstovas, šaltais 
šiurpuliais supurtė Roose
velto ponus, kuomet jis iš
kėlė aikštėn ir pasmerkė 
tą bjaurią diskriminaciją, 
kuri vedama prieš negrus 
po NRA skraiste. Jis nuro
dė, kad viebučiai, dirbtuvės, 
štorai ir kitos įstaigos gau
na “Blue Eagle” ženklus

nuo Rooseveįto valdžios, 
nors ten neprileidžiama neg
rų, nors ten negrai diskri
minuojami. Jis parode, 
kad valdžia tiesioginiai pa
deda terorizuotį ir persekio
ti trylika milionų Amerikos 
juodveidžių. Varde Komu
nistų Partijos, drg. Minor 
reikalavo, kad šiai diskrimi
nacijai būtų padarytas ga
las.

ATĖMĖ PILIETYBES POPIERAS, BANDYS 
IŠDEPORTUOTIDRG. GARDOS; PAVOJUS

VISIEMS AMERIKOS SVETIMŠALIAMS
MILWAUKEE, Wis. - 

Čionai federalis teismas 
atėmė pilietybės popieras 
draugui Emil Gardos, ven
grui darbininkui, pasižymė
jusiam veikėjui? Jis pilie
tines popieras buvo gavęs 
1926 metais. Teismas pa
reiškė, kad Gardos, veikda
mas revoliuciniam judėji
me ir imdamas pilietines po
pieras, kreivai prisiekė, kad 
bus ištikimas , Jungtinėms 
Valstijoms. Mat, kovą 
prieš Amerikos kapitalizmą 
teismas skaito neištikimy
be visam kraštui.

Šs bjaurus federalio tei
smo nuosprendis yra taiko-

NEW KENSINGTON, 
Pa.—Keturi tūkstančiai al
uminum kompanijos darbi
ninkų nepasiduoda nei re
akcinės unijos vadams, nei 
bosams, nei valdžios agen
tams. : Bosai pasiūlė neva 
pakėlimą algų 11 nuoš., bet 
darbininkai atmetė, nes ši
tas pakėlimas liečia tik dalį 
darbininkų. Trimis atve
jais bandymas priversti 
darbininkus nubalsuot už

Federacijos bokalai Už 
Bedarbi, Apdraudę
Iš visų miestų' praneša

ma, kad nemažai Amerikos 
Darbo Federacijos unijų lo
kalų užgiria Darbininkų 
Bedarbės ir *Socialės Ap- 
draudos Bilių Hi R. 7598, 
kuris yra įneštas kongre
sam Federacijos lyderiai 
griežtai priešingi šiam bi- 
liui, tačiaus eiliniai unijų 
nariai pradeda lipti per sa
vo pardavingų vądų galvas 
ir gina savo klaninius rei
kalus. v

Metalo Darbininkų 
Unijos Konferencija
' PITTSBURGH, Pa. — 
Pereitą sekmadienį prasi
dėjo Plieno ir Metalo 
Darbininkų Industrinės 
Unijos konferencija. Da
lyvauja 77 delegatai iš 30 
miestų ir 37 fabrikų. Kon
ferencija svarsto prisiren
gimą prie laukiamų plie
no pramonėje streikų ir 
perbėga tuos prityrimus, 
kurie buvo turėti praei
ties streikuose.

Svarbu, kad konferen
cijoj dalyvauja atstovai 
nuo aluminum kompani
jos streikuojančių darbi
ninkų. Juos konferencija 
pasitiko su didžiausiu en
tuziazmu.

KOMUNISTŲ INTERNACIONALO ISIKŪ 
RIMO SUKAKTUVĖS KOVO 4 DIENĄ
Šiuo tarpu sueina 16 me

tų nuo įsikūrimo Komunis
tų Internacionalo. Pirmas 
Komunistų I n te rnacionalo 
kongresas įvyko Maskvoje 
1918 metais, prasidėjo kovo 
4 d. Šiandien Kom. Int. yra 
išaugęs į milžinišką pajė
gą. Po komunizmo vėliava 
šiandien yra Sovietų Sąjun
ga ir beveik /-ketvirtdalis 
Chinijos. Prie Komunistų

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS

Internacionalo priklauso 55 
komunistinės partijos. Prieš 
komunizmą šiandien dreba 
visas kapitalistinis pasaulis, 
visi išnaudotojai ir pavergė
jai darbininkų. Nei fašiz
mas negalės išgelbėti kapi
talizmą nuo proletarinės re
voliucijos, kurią ruošia vi
sam kapitalistiniam pasau
lyje Komunistų Internacio
nalas.

HACKETTSTOWN, N.J. 
—Eksplozija Essex Special
ty kompanijos amunicijos 
fabrike sudraskė darbinin
ką. Irvin Coates, 40 metų 
amžiaus. Paliko žmoną ir 
dukterį.

600,000 APSIGYNIMI , i
Chinijos Tarpiau tinis 

Darbininkų Apsigynimas, 
kuris veikia Sovietiniuose 
Distriktuose ir visoj Chini- 
joj, turi 600,000 narių.

mas visiems ateiviams. Už 
bile kokį nusidėjimą Ameri
kos valdančiosios klasės in
teresams gali atimti pilieti
nes popieras ir bandyt išde
portuoti.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas tuojaus pra
dėjo vesti kovą už panaiki
nimą teismo nuosprendžio 
ir prieš bandymą draugą 
Gardos išdeportuoti į fašis
tinę Vengri jau

Teisme draugas Gardos 
pareiškė: “Aš neturiu di
desnės ištikimybės, kaip iš
tikimybė darbininkų kla
sei.”

grįžimą prie darbo neišde
gė. Roosevelto valdžios 
agentai darbuojasi sušilę, 
kad streiką sulaužyti. Da
bar jie sugalvojo neva slap
tą balsavimą. Bet pasek
mes balsavimo tik bosai ir 
valdžia žinos ir galės pa
skelbti taip, kaip patinka. 
Darbininkai, kurie stoja už 
streiką, nebus prileidžiami 
prie prižiūrėjimo balsavi
mų ir skaitymo balsų.

Nužudė Septynis Cuk
raus Darbininkus

■HAVANA,. Kuba. — Ori- 
ente provincijoj policija ir 
kareiviai nužudė septynis 
cukraus pramonės darbinin
kus. Cukraus fabrikai pri
klauso amerikonams. Men- 
dieto valdžia žudo Kubos 
darbininkus, kad apginti 
Jungtinių Valstijų imperia
listų interesus.

Albany, N. Y. — Valsti
jos seimelyje bandomas pra
vesti įstatymas, kuris įves
tų “sales "tax” sistemą. Ant 
kiekvieno perkamo daikto 
būtų uždėta 2 nuoš. taksų. 
Tai būtų tiesioginis apsun
kinimas1 darbo masėms, nes 
tas reikštų kainų pakilimą 
2 nuoš.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas paskelbė, 
kad NRA pasiliks gyvuoti, 
kad jo “Nauja Dalyba” ne
reiškia komunizmą ir t. t. 
Tokį pareiškimą jis padarė 
biznierių ir valdžios virši
ninkų susirinkime.

Maskva. — Gautas pra
nešimas nuo Kaspijos jūrų, 
kad keturi šimtai žuvininkų 
jau išgelbėta, pasiekė kran
tą. Septyni orlaiviai dar 
tebejieško. 87 žuvininkų, 
kuriuos ledai nunešė toliau 
į jūras. Taip pat pranešta 
iš tolimų šiaurių, kad orlai
viams pavyko išgelbėti de
šimts moterų ir du kūdikiu 
nuskendusio laivo “Čeliuski
no” įgulos.

Komunistams Neleido 
Dalyvauti Rinkimuose

BUENOS AIRES, Ar
gentina. — Pradžioj kovo 
mėnesio Argentinoj įvyko 
nacionaliai rinkimai. Argen- j 
tinos Komunistų Partijos 
kandidatai buvo neleisti ant 
baloto. Tuo tarpu buržua
zija davė pilniausią teisę so
cialistams kandidatuoti.

Pabėgo Didelis Razbaininkas 
ir Žmogžudys

Iš Crown Point, Ind., ka
lėjimo pabėgo John Dillin
ger, kaltinamas papildyme 
kelių žmogžudysčių ir api
plėšimų. Kalėjimo sargus 
suvarė į kamerą, -grūmoda
mas medniu “revolveriu”, 
paskui pavogė miestelio še
rifo automobilių ir paspru
ko. Jieškoma keturiose 
valstijose. -

Stalingorske pradėtas bū
davot! antras chemikalų 
gaminimo kombinatas. Jo 
išbūdavo j imui paskirta 100 
milionų rublių.

Maskvoje atidarytas “Cen- Bet dabar pagamino du, ku- 
tralinis Muzėjus Katorgos rie yra tikri milžinai. Jie 
ir Ištrėmimų”. Šiame mu- yra keturis kartus didesni 
zėjuje yra visi prietaisai, už pirmesnius. Juos vadina 
kokiais caro valdžia kanki- , “Komintern” vairiu, 
no revoliucionierius ir kaip Į --------
jie buvo laikomi. Muzėjus; “Pravda” praneša, kad 
apima laiką nuo Pugačevo ’ garlaivio “Čeliuskin” įgula 
vadovystėje valstiečių suki-| su visais reikmenimis suši
limo iki 1917 metų revoliu-1 kraustė ant ledo. Kartu 
cijos.

Kuba niuje, Krasnodaro 
miesto srityje, 11 d. vasario 
jau pradėjo arti del pavasa
rinių pasėlių. Sovietų Są
junga labai didelė; kada 
šiaurėse tik su ledlaužių pa- 
gelba gali priimti arba pa
siųsti iš prieplaukų garlai
vius, tai pietuose jau aria 
laukus.

Magnitogorsko čigūno lie
jyklos pagamina daugiau, 
negu joms nusako planas. 
Pagal planą į dieną jos pri
valo pagaminti 3,000 tonų, 
gi 8 d. vasario pagamino 
3,143 tonus, o 9 d. —3,100 
tonų.

Jau baigia budavoti' di- 
džiausį pasaulyje orlaivį. 
Jis vadinsis “Maksim Gor- 
kij”. Jo būdavojimui So
vietų Sąjungos gyventojai 
liuosa valia sudėjo 5 milio- 
nus rublių. Jo sparnai tu
rės 63 metrus ilgio ir orlai
vis bus 30 metrų. Jis svers 
40 tonų. Visas gaminamas 
vien iš metalo. Jis turės 
aštuonis motorus ir galės 
padaryti 240 kilometrų į va
landą. Apart įgulos, jame 
bus vežama 60 pasažierių. 
Tas orlaivis turės ne tik pa
siuntimo radio aparatus, 
bet ir priimtuvus. Jis bus 
naudojamas agitacijos ir' 
apšvietos tikslams. Pirmą 
Gegužės šis pasaulinis mil
žinas skrajos virš Sovietų 
miestų ir laukų.

Charkove traktorių fabri
kas gamina po 60 arklių pa
jėgos didelius traktorius.

nuėmė ir orlaivį, radio apa
ratus, maisto, kailių maišus 
ir t. t. 101 žmogus budavo- 
jasi iš lentų logerį ir gyve
na. Žuvo tik vienas drau
gas. Ekspedicijos vedėjas 
profesorius Smitas prašo 
•nenugąstauti del jų likimo.

M a d r i d as, Ispanija.
Premjeras Lerroux pareiš
kė, kad jeigu seime socialis
tai nesiliaus perdaug kalbė
ję, tai jis paskelbs juos ne
legaliais ir įsteigs diktatū
ra. O dar taip nesenai sp- 
cialistų ir buržujų koalicinė 
valdžia paskelbė Ispanijos 
Komunistų Partiją nelegale 
organizacija.

(Daugiau žinių 5 pust)



. Antradienis,: Kovo. 6, lp$4
SS

Antrasr Puslapis

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
The Laisvė Inc. 

every day, except Sunday.
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year . .
Brooklyn, N. Y., per year ........
Foreign countries, per year _____
Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months ______
Brooklyn, N. Y.. six months ( ... 
Foreign countries, six months ... 
Canada and Brazil, six months ..

. $5.50 •

. $7.50

. $7.50

. $5.50 •

. $3.00
_ $4.00
. $4.00
. $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn. N. Y., under the Act 

of March 3, 1S79

Linkui Raudonojo Spalio!
Šiomis dienomis gavome iš Europos 

kopiją atsišaukimo, kurį išleido Austri
jos .Komunistų Partija ir kuris platina
mas toje šalyje po visus kampus, kur tik 
randasi darbo žmonių. Atsišaukimas ne
paprastai svarbus, kadangi jis nupiešia 
tą padėtį, kurioje šiuo tarpu randasi dar
bininkų klasė ir aiškiai nušviečia politinį 
veidą socialdemokratų lyderių. Kadangi 
vietos stoka neleidžia jį paduoti visą, tai 
tenkinamės čia perspausdindami jo svar
biausias ištraukas. Atsišaukimas prasi
deda :

“Pirmyn nuo Vasario iki Raudonojo 
Spalio!

“Darbininkai, respublikos gvardiečiai, 
draugai!

“Austrijos darbininkai dalyvavo mil
žiniškoj kovoj. Tai buvo pirmas visos 
Šalies darbininkų klasės sukilimas prieš 
fašistų diktatūrą. Nepaprastas revoliu
cinis heroj izmas, neturįs sau lygaus 
griežtumas, mirties akyregyj, parodytas 
respublikos gvardijos (socialistų suorga
nizuota organizaeija.-T-Red.) ir komunis
tų bendroje kovoje, padarė švyturį, kuris 
amžinai rodys kelią tarptautiniam prole
tariatui jo kovoje už išsiliuosavimą iš 
kapitalistinės vergijos. Viso pasaulio 
'darbininkų klasė sveikina narsius bari
kadų didvyrius ir lenkia savo galvas 
prieš tuos, kurie krito atviroj kovoje ir 
mirė ant kartuvių. ,

“Dollfusso-Fey’a valdžia sukriušino su
kilimą tokiu brutališkumu, kokis suran
damas tiktai Paryžiaus Komunos skerdy
nėse, kurias atliko tų laikų bučeriai. Ši 
.valdžia siunčia žudančią ir naikinančią 
ugnį iš kanuolių ir minų mėtytoji! tiesiai 
į darbininkų gyvenamuosius namus, ku
riuose randasi beginkliai vaikai ir mote- 
vys. Ji sudegino darbininkų buveines. 

’Jinai įsteigė visoje šalyje kartuves. Ji
nai meta kalėjimuosna teisingus ir išti
kimus darbininkus 20-čiai metų ir visam 
amžiui.

“Kaip gi tai buvo galima, kad ši val
džia, remiama tiktai keletos tūkstančių 
apmokamų razbaininku, kunigų ir kapi
talistų, galėjo sukriušinti didvyriškas pa
jėgas darbijninkų, kovojančių -su tokiu 
užsidegimu ir tokiu 1 ginklų arsenalu? 
Akyregyj šimtų kritusių darbininkų, ir 
Jakyregyj to 'fakto, kad dešimtys tūkstan
čių darbininkų buvo įsivėlę į ginkluotą 
kovą, kurioje narsiai dalyvavo ir daug 
social-demokratų veikėjų, mes, komunis
tai,! ’ skelbiame aiškiai ir atvirai, sąmo
ningai imdami atsakomybę už šį pareiš- 
kimą: kaltė keri Austrijos social-demok- 
ratljos nusistatyme praeityje ir sukili
mo dienose.

“Kokia gi buvo socialdemokratijos de- 
fytizmo strategija laike sukilimo? Dar
bininkai ėmėsi už ginklu nuvertimui fa- 
šisįi diktatūros ir įsteigimui socializmo. 
Bet social-demokratų vadai, vadovauja
mi Otto Bauerio, troško išnaudoti jau il
giau nesuvaldomą masių pasirįžimą kovai 
palaikymui savo pozicijų Dollfusso dik
tatūros sistemoje. Tuo būdu jie nesutei
kė .darbininkams nurodymų kovoti už 
nuvertimą fašistų diktatūros—vienati
niai' nurodymai ir siekimai, kurie būtų 
privedę darbininkus prie pergalės — jie 
geriau pasirinko kelią plepėti apie “ap
gynimą konstitucijos”. Tokiu būdu, jie 
nieko neveikė, kad vesti visas darbinin
kų mases į visuotiną streiką ir ginkluotą 
sukilimą. Todėl jie neišleido aiškaus ir 
visus darbininkus verčiančio atsišaukimo

I • • < J lt *• ir direktyvų eiti į visuotiną streiką, ir, 
aišku, jie laužė jį iš pat pradžių.

“Social-demokratai geležinkeliečių ly
deriai atsistojo patriotiškam fronte ir 
uždavė didelį smūgį visuotinam streikui, 
kuomet tūkstančiai geležinkeliečių ir sto
čių darbininkų laukė pašaukimo jų į vi
suotiną streiką. Pirmadienio vakare 
(pirmadienį, kaip žinia, prasidėjo Aust
rijos darbininkų sukilimas.—“L.” Red.) 
spaustuvių darbininkai pradėjo darbą, 

! kurio jie nebūtų pradėję, jei darbo uni
jų viršininkai būtų reikalavę. Tuo bū
du valdžiai buvo suteikta įrankis skleisti 
melus (per spaudą) ir įnešti suirutes ko
votojų eilėse. Steiz, social-demokratų 
partijos prezidentas, atidavė fašistams 
Vienos miesto rotušę be jokios kovos, be 
atsišaukimo į darbininkus ginti tą bu- 
dinką, kuris, pasak soc. part, lyderių pir- 
mesnio skelbimo, buvo simbolis jų politi
nės galios. Turėdamas savo žinioj mie
sto rotušę, fašistas Schmitz galėjo iš
siuntinėti įsakymus pasmaugimui strei
ko miesto srityje. Trečiadienio rytą gat- 
vekarių darbininkai jau leido gatveka- 
rius be jokio pasipriešinimo iš darbo uni
jų vadų, su tų vadų sutikimu. Dėka tam, 
visuotinas streikas buvo pralaimėtas, 
kuomet jis turėjo būti nugarkauliu visos 
kovos, štai, kokiu būdu jūs buvote iš
duoti—jūs, i tespublikos gvardiečiai, jūs 
darbininkų veikėjai, jūs komunistai, ku
rie buvote pasinėrę 50 valandų kruvinoj 
kovoj—išduoti jūsų priešingos klasės 
agentų, užimančių komanduojančias po
zicijas jūsų pačių eilėse!

“Daugiau negu tas! Social-demokratų 
lyderiai atvirai ir tiesiai nuėjo pas prie
šininką. Jie neleido distriktam ir provin
cijom, kur darbininkai norėjo kovoti, da
lyvauti kovoje. Taip buvo Carinthijoj ir 
tokiuose svarbiuose distriktuose, kaip 
Viena—Neustadt, St: Polten, ir 2-ram,
14- tam ir 15-tam Vienos distriktuose. Prie 
to reikalinga pridėti ir tas faktas, kad 
socialdemokratų lyderiai visuomet tiks
liai statė skiriančią sieną tarpe respubli
kos gvardiečių ir darbininkų. Jie išsta
tė didvyriškai kovojančius respublikos 
gvardiečius į apsigynimo poziciją, kurioj 
kovotojai matė poziciją paskui poziciją . 
pereinančią į priešo rankas. Gi tiktai 
apsigynimas yra mirtis kiekvieno suki
limo.

“Tas viskas yra pasėka ir išraiška j
15- kos metų socialdemokratijos politikos,
social-demokratijos, vadovaujamos Otto i 
Bauer ir Seitz. Tas faktas, kad atskiri '■ 
šitos partijos vadai šian ir ten drąsiai 
kovojo mūšyje, neatmaino to fakto, i 
kad jie yra lygiai atsakomingi ir lygiai ; 
kalti del to nusistatymo ir social-demok
ratijos politikos, kuri privedė fašizmą 
prie laimėjimų ir prie to, kad sukilimas 
buvo pasmaugtas. , j

“Social-demokratija turėjo savyje mir- I 
tiną priešginiavimą: iš vienos pusės jinai ! 
apėmė dešimtis tūkstančių darbininkų, I 
revoliucionierių, pasirengusių atiduoti 
savo gyvybes už proletariato reikalus. 
Bet iš kitos pusės, social-demokratijos 
vadų nusistatymas buvo per tuos penkio
lika metų palaikyti kapitalistinę sistemą, ' 
prieš josios nuvertimą...”

Toliau atsišaukimas nurodo, kad per 
tuos penkioliką metų social-demokratų 
lyderiai skelbė įvairių įvairiausių prasi
manymų, būk komunistai ardą darbinin
kų vienybę, būk tik jie vieni vieniją dar
bininkus vadovybėje soc. partijos. Bet 
kas pasirodė, kuomet atėjo mūšio valan
da? Ar socialdemokratai darbininkai 
laikėsi atsiskyrę nuo komunistų? Ne! 
Abieji drąsiai kovojo kulipkų lietuj, bari
kadose. Tiktai social-demokratų partijoj 
pasireiškė griežta skirtumų linija: va
dovybė ėjo su buržuazija, o darbininkai 
-—su komunistais į barikadas!

Toliau:
“Social-demokratai darbininkai! Kas 

bus toliau? Socialdemokratų - Partija 
įra į šmotelius. Vienoj pusėj stovi išda
vikai ir dezertyrai į priešų klasę, o iš ki
tos pusės—darbininkų masės. ; Ar social
demokratų partija bus galima atgaivin
ti, pertvarkyti, tiktai pakeičiant josios 
vadus? Baisios vasario mėnesio dienos

turi nustumti šalip tas iliuzijas, kuriomis, 
soc. lyderiai nugrendė kelią nuo buržua
zinės demokratijos į fašizmą. Jei social
demokratija būtų įsteigusi Sovietus 1919 
metais, vietoj jų užsmaugti, jei jinai bū
tų’plėtusi darbininkų sukilimą 1927 me-' 
tais, ažuot jį užgniaužus, jei jinai būtų 
pradėjusi tikrą revoliucinę kovą kovo 
mėnesyj, 1933, kaip Komunistų Partija 
nurodė savo bendro fronto pasiūlyme, 
ažuot ją užsmaugus, tuomet Austrijos 
darbininkai būtų buvę išsaugoti nuo fa
šizmo nelaimės. Bet Austrijos socialde
mokratija, kaip ir visos kitos II Inter
nacionalo partijos, pasirodė negalinti tą 
padaryti, kadangi jinai nėra partija re- 
voliucinįo marksizmo. Tuo būdu ši par
tija yra atsakominga del fašizmo laimė
jimo.

“Tiktai vienas kelias veda linkui so
cializmo, ir jis yra kelias proletarinės re
voliucijos nuvertimui buržuazijos. Vie
nui viena revoliucinė proletariato parti
ja, vienvalingai žygiuojanti pirmyn mi
nėtu keliu, tai komunizmo partija, Ko
munistų Internacionalas ir jo sekcijos vi
suose pasaulio kraštuose... Todėl visos 
revoliucinės pajėgos turi būti sutrauktos 
į Komunistų Partiją, ir Kom. Partija tu
ri būti padaryta masinė Austrijos prole
tariato partija. Šis tai yra istorinis už
davinys, kuris turi būti pravestas gyve
nimai! !...

“Darbininkai ir darbininkės! Repub-
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likos gvardiečiai! Jūs, kurie paaukojo
te savo gyvybes socializmo idėjos labui, 
sekite atsišaukimą didvyriško inžinie
riaus Weisl, kuris nuvestas ant kartu
vių, prieš pat mirtį, sušuko: ‘Tegyvuoja 
Trečiasis Internacionalas! Tegyvuoja 
Sovietų Rusija!’ Stokite po vėliavomis 
tikrųjų vadų, Markso, Lenino, Stalino, 
Dimitrovo! Stokite į komunistines or
ganizacijas! Sudarykite komunistines 
organizacijas jūs patys fabrikuose, dirb
tuvėse ir užmegskite ryšius su Komunis
tų Partija!... Mūsų obalsiai turi būti:

“Šalin austrinis ir hitlerinis fašizmas!
“Panaikint karo įstatymą. Laisvo 

įkalintiems anti-fašistiniams darbinin
kams !

“Šalin su fašistų diktatūra. Tegyvuoja 
Sovietų Austrija!”

Paklaidos Pataisymas
Vakar dienos “Laisvėje,” straipsnyje 

apie p. Račkausko bėdas, prieš paskuti
niame paragrafe, buvo praleista sekamas 
paragrafas:

Tūli valdininkai, gaudami dideles algas, 
visom pusėm šiėnaujasi, kad dar labiau pra
lobtu, o daugelis, gaudami, palyginti, mažas 
algas, bet norėdami poniškai gyventi, apart 
to, kad jieško būdų pasišienauti iš šalies 
įvairiais “pasisavinimais”, skolinasi nuo ki
tų, iki gauna.
Paskui seka: “Račkauskas yra vienas 

iš daugelio” ir t. t.

■ Uit

Klausimai ir Atsakymai
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:

Malonėkite p a a i š k inti, remtų dabar. 
kaip yra, kad Minskas pri-, sakote, ką “ 
guli Sovietų Rusijai, kuo
met jis taip arti Vilniaus, 
kurį valdo lenkai. ' 
mano kaimyno ir manęš ei
na ginčai tuo klausimu. Jis 
sako, kad Minskas negali 
būti po Sovietais, nes jis ži
nąs tą kraštą gerai.

(ti kitus”. “Laisvė” eina jau 
23-ti metai. Jeigu ji tam būtų 
buvusi leidžiama, tai juk tūks
tančiai lietuvių darbininkų (ku
rie turi blaivesnius protus už 
jūsų) jos nebūtų rfimę ir nebe- 

Pagaliaus, nepa- 
i” apšmeižė, 
prablaivėsite 

to,
! Kuomet tamsta
(politiniai), tai gėdysitės

Tarpe ką dabar paplepėjote.

ĮVAIRIOS ŽINIOS '
Anglijos karo ginklų ga

minimo firmos nuo 1931 iki 
'pabaigai 1933 į Chiniją įve- 

Aleksandra Kontotienė. 500,000 svarų sprogstan- 
: čios medžiagos, 46,000,000Atsakymas:

Visų pirmiausiai, Minskas patronų, 20 tankų ir 800
nepriklauso Sovietų Rusijai, 
bet Sovietų Baltarusijai, 
kurios jis yra sostamiesčiu. 
Sovietų Baltarusijos Respu
blika, kaip ir Sovietų Rusi
ja ir dar penkios kitos So
vietinės Respublikos sudaro 
vieną Sąjungą Socialistinių 
Sovietų Respublikų.

kulkasvaidžių.
Franci jos ir Čechoslova- 

kijos imperialistai pasiuntė 
36 tankas, orlaivių ir kito
kių ginklų.

Japonijos i m p e r ialistai 
patys pristeigė xdaug ginklų 
gaminimo fabrikų^ bet per
kasi jų dar užsienyjp. Fran- 

gami-

“Šveikas p a | y a !r Icyiiias 
Sovietų Sąjungos ir K. P. 
Centro Komiteto, kad dalis 
gyventojų persikeltų į Toli
mus Rytus gyventi, kas pa
kėlė darbininkų sovietinį 
patriotizmą. Už Sovietus, 
už pasaulinę revoliuciją mes 
pasirengę kovoti po vado
vyste drg. Stalino ir perga
lingosios Komunistų Parti
jos, kovoii nugalint visas 
kliūtis ant kelio linkui per
galingo komunizmo.

“Lai gyvuoja pergalingoji 
Raudonoji Armija ir Rau
donasis Laivynas! ‘

Drg. Molotovas, kalbėda- 
; mas Sovietų plenume, pa
reiškė, kad Sovietų Sąjun- 

I ga dės daug domės linkui 
i Maskvos-Chabarovsko, tai 
lyra tarpe europinės SSSR 
dalies ir Tolimųjų Rytų, su
sisiekimo kelių pagerinimo. 
Sibiro gelžkelis jau turi da
bar dvi poras bėgių. Nuo 
Baikalo ežero linkui Ochts- 
kų jūrų pravedamas nau
jas. Iš Tungusijos praves- 

. tas 870 kilometrų ilgio nau
jas plentas linkui Amūro 
• upės. Tas daug reiškia ap- 
! sigynime nuo japonų impe-

vybėje “SSSR” baliūnas bu
vo iškilęs 12 .mylių į strato
sferą. .Nutarta 1934 metais 
pravesti smulkmeningesnis 
tyrinėjimas.

“Pavojus iš Japonijos” 
tokiu antgalviu Anglijoje 
išėjo knyga, kurią parašė 
O’Controy. Knygoje išdės
toma, kad Japonija siekia 
pravesti imperialistinius Ta- 
nakos planus—užgrobti Si
birą ir Chiniją. Dideli pla
nai. Imperialistinė Japoni
ja pasprings jais.

Sovietų Sąjungoje Toli- 
imųjų Rytų Komunistų Par
tijos nariai laikė konferen
ciją Chabarovske. Jie pa
siuntė pasveikinimus Stali
nui ir kitiems vadams. Jų 
pasveikinimas Raudonosios 
Armijos ir Raudonojo Lai
vyno vadui drg. K. Voroši- 
lovui skamba: “Vienuolik
ta Tolimųjų Rytų K. P. kon-Kodėl Minskas priklauso j cij°je karo fabri

“ ' ~...........s i na Japonijai kulkasvaidžius. ferencija siunčia karštą pa-Baltarusijai, o ne Lenkijai? 
‘Todėl, kad revoliuciniai Ru
sijos ir Baltarusijos darbi
ninkai ir valstiečiai ten nu
galėjo išnaudotojus ir patys 
pasiėmė valdžią į savo ran
kas. Tiesa, Vakarinė Bal
tarusija dar vis po Lenkijos 
ponų valdžia tebevargsta, 
tačiaus anksčiau ar vėliau 
ir ten bus Sovietai. Vil
niaus, kaip ir visos Euro
pos, laukia tas pats likimas.

Anglijoje Japonija pirkosi 
1,600 kulkasvaidžių ir 9,- 
000,000 patronų. Aišku, kad 
tai ne viskas, kad tik tas, 
ką atidengia karo cenzūrą.

Vieną ir tą pat dieną kal
bėjo Sovietų, Sąjungoje drg. 
Molotovas ir Jungtinių Val
stijų prezidentas — Roose- 
Veltas. Drg. Molotovas at
virai pareiškė, kad Japoni
ja provokuoja karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Roosevel- 
tas išreiškė aplinkiniais ke- 
liais^kad Japonija grūmo
ja taikai. Del to pasiuto 
šaukti Japonijos spauda, 

kad Sovietų Sąjunga ir Am
erika išvien prieš ją išstojo. 

] Ir patarlė sako—“Vagie, ke- 
. Labai purė dega!” 

ačiū! Ateityje nesiųskit pana
šiu būdu, kaip siuntėte, nes ga
li pražūti. Tuoj gausite nuo 
mūs laišką. ■

SKLOKININKUI, Philadel
phia, Pa.—Atspėjote: jūsų
“straipsnis” įtalpintas... gur
bam Piktai koliojatės ir sar- 
matinatės savo vardą ir pavar
dę pasirašyti. Mes vistiek ne- 
pykstam ant jūs, nes esam įsi
tikinę, kad jūs esat sąmoningų 
renegatų auka. Sakote, “Lais
vė” leidžiama tam, kad “šmeiž-

Drg. Červiakov, preziden
tas Baltarusijos Sovietų 
Socialistinės Respublikos sa- 

jvo kalboje pareiškė: “Var
de dirbančiosios Baltarusi
jos masių darbininkų ir val
stiečių, kolchozninkų ir visų 
dirbančiųjų pareiškiu, kad 
mes bile minutę su ginklu 
rankose pasirengę palaikyti 
drg. Molotovo žodžius prak
tikoje ir išreikštą drg. Lit- 
vinovo mintį. Mes pasiren
gę pačiu griežčiausiu būdu 
kovoti bent prieš kokius pa- 
sikėsnimus imperialistų ant 
Sovietų Sąjungos cielybės, 
ant jos turto ir būdavo j a- 
mojo socializmo.

“Baltarusija ant 700 kilo
metrų ilgio rubežiuojasi su 
buržuazinėmis valstybėmis. 
Todėl pas mus, Baltarusijo
je, klausimas apgynimo So
vietų Sąjungos gerai pasta
tytas. Partija, Sovietai, 
darbininkų klasė, Baltarusi
jos kolchozninkai daro vis
ką, kad sutvirtinus savo po
ziciją, kaipo pirmos drūtvie- 
tės Sovietų Sąjungos vaka
riniame fronte. Aš pareiš
kiu jums, draugai, apie tai, 
kad SSSR rubežius, kuris ei
na Baltarusijos pasieniu, 
taip sutvarkytas, kad atsiti
kime' priešų užpuolimo ant 
SSSR, ’ nepavelinsime nei

Redakcijos Atsakymai
SUSNINKŲ i JURGIUI. — 

Nors eilėraštis parašytas geru 
tikslu, bet jis persilpnas, todėl 
priversti netalpinti laikraštin. 
Vistiek ačiū už rašinėjimą.

PETRUI.—Gavome draugo 
eilę “Chiniškų Novelių”. ____

1 sveikinimą Kariniai-R evo
liuciniam 'Sovietui, mūsų ne- 
pergalingai Raudonajai Ar
mijai ir draugui Vorošilo- 
vui, proletariniam armijos 
vadui. Sovietų Sąjunga 
bėgyje pirmos penkmetės 
augštai pakėlė savo ūkį ir 
apsigynimo jėgą. Antras 
Penkių Metų Planas dar
daugiau sutvirtins mūsų ap-1 vienam priešo kareiviui per- 
sigynimą. Mes išgūrinsime eiti Sovietų rubžių. Klausi- 
dantis kiekvienam, kas pa- mas apie tai “kas—ką” bus 
bandys pasikėsint nors ant išrištas ne ant Sovietų Są- 
vienos pėdos mūsų žemės— 
žemės darbininku ir valstie
čių. Mūsų garbinga Rau
donoji Armija ir Raudona
sis Laivynas apginkluoti to-

1 kia galinga technika, kad 
I pilnai prisirengę gintis nuo 
, i m p e r ia 1 i stų užpuolimo, 
i greitai sukriušinti priešą

Leningrade Sovietų Są-! su pagelba pasaulinio prole- 
jungos mokslininkai laikė1 tariato. Mes, bolševikai 
konferenciją, kur svarstė Tolimųjų Rytų, čionai ant 
apie stratosferos studijavi- rubežiaus su Japonijos im

perialistais šventai laikomės 
Lenino dėsnių —- tvirtinti 
Raudonąją Armiją ir kiek
viena diena domimės mūsų k . . *■
Speciale Raudonąja Tolimų 
Rytų Armija ir Raudonu 
Laivynu,

jungos žemės, o prie jos.”

mą. Konferencijoje dalyva
vo akademikai Nadson, Va
vilov, profesoriai — Kale- 
nin, Molčanov, Eigenson ir 
Rynin. Konferencijoje da
lyvavo daug inžinierių ir 
drg. Prokofiev, kurio' vado-

Anglijos imperialistai sa
kosi, kad jie turi tik 966 ka
ro orlaivius armijoje ir 150 
prie karo laivyno. Jie sa
kosi, kad deda svarbą ne į 
kiekybę, bet į kokybę.

Vokietijos fašistai neturi 
oficialiai karo orlaivyno,. 
bet kiekvienas žino, kad jų 
“civiliai” orlaiviai bile laiku 
gali būti paversti į karinius. 
“Do-X”, gali vežti 7 tonus 
bombų, kelis kulkasvaidžius 
ir dvi nedideles kanuoles. 
“Jonkers-52” tokis “civilis” 
orlaivis, kad Japonijos im
perialistai užsakė jiems bu-

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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Besirengiant Prie Kom. Partijos 8-tos Konvencijos Vienybes Prakalbos Gerai Pavyko
Partijos Darbai ir Uždaviniai, Kuriuos Patiekia Politinio Biuro Rezoliucija del Konvenci

jos ir Narių Svarstymo, ir Priėmimo

K. šarkiunas Pasakė Gerą į Partiją. Kiekvienose savo pra- 
Prakalbą Vienybės Klausimu; kalbose jie tą seną giesmę gie- 
Priimta Kelios Rezoliucij

Prieš Vokietijos Fašizmą

“LAISVES” KNYGŲ

(Pabaiga)
Bet ar mes galime 

kinti šiais laimėjimais 
kimais? Ne, negalime, 
cija sako: “Visi šitie 
mai,

Visa partija turi būt sumobili
zuota darbui Amerikos Darbo 
Federacijoje ir turi būt pada
rytas griežtas pasisukimas į 
laimėjimą milionų darbininkų, 
kurie suorganizuoti į Amerikos 
Darbo Federaciją ir geležinke
liečių brolijas ir j atskyrimą 
nuo masių darbo unijų biuro
kratijos-.”

Partija turi vesti sistematin- 
pasinaudojo ' agitaciją prieš kompanionas 

i unijas.
Tuo pat laiku Komunistų 

Partija turi visais būdais stip
rinti ir vystyti revoliucines uni
jas. “Partija turi darbuotis dė
lei sujungimo nepriklausomų ir 
revoliucinių darbo unijų j NE
PRIKLAUSOMĄ DARBO FE
DERACIJĄ.” Šis darbas turi

■ būt skaitomas vienas* iš grei- 
ir svarbiausių darbų

IŠPARDAVIMASSusirinkime tapo priimtos 
dvi rezoliucijos. Viena rezo- 

ROCKFORD, III. —Vasario liucija prieš Hitlerio fašizmą 
11 dieną čia buvo 
lietuvių darbininkų 
fronto

Partija‘turi būt organizaciniai 
prisirengus pogrindiniam gyve
nimui, jeigu reakcija priverstų.

Partijos organas “Daily Wor
ker” ir svetimkalbių spauda tu
ri būt daroma populiariškesnė, 
surišta su Amerikos proletaria
to kasdieninėmis kovomis.

pasiten- 
ir atsie- 
Rezoliu- 
atsieki- 

akyvaizdoje nepaprastai
prielankių sąlygų mūsų darbui 
per šiuos keturis 
daugiau patvirtina 
kad mūsų partija 
mai energingai 
prielankiomis sąlygomis, dar ‘ 
nepajėgė atsistoti priešakiu di-1 
džiųjų kovų ir dar šiandien 
nepakankamu greitumu rengia
si tiems milžiniškiems darbams, 
kurie stovi prieš ją akyvaizdo- 
je augančių ir aštrėjančių kla
sinių kovų, besivystančio fašiz
mo ir rengimosi prie imperia
listinio karo.”

Šis punktas rezoliucijos labai čiausių 
svarbus. Jį turėtų įsidėti į mūsų partijos, 
galva kiekvienas bolševikas, Tz. ~ t» i i . n i 
kiekvienas partijos narys. įKova uz Bedarbių Reikalus 

. . z Rezoliucija sako: “Turi būt
Kokie Dal bai stovi pi les ■ vedama nepertraukiama kova už 

Komunistų Partiją? i bedarbių apdraudą, plečiant jos 
x 'masinį pamatą, surenkant ap-

link šita i 
galimai plačiausią para
mą darbininkų, farmerių, Į d • ■ •
profesionalų, mokytojų, studen-j 
tų, ir pakeliant, tą kovą ant I
augštęsnio laipsnio, išvystant Ljngs sįsįemos> įsteigimas revo- 
politines demonstracijas ir po
litinius streikus už atsiekimą 
Darbininkų Socialės ir Bedar
bių Apdraudos Biliaus”. Visu 
smarkumu turi būt varomas 
darbas organizavimo CWA dar
bininkų. Išnaujo turi būt stip
rinamos bedarbių tarybos.

Komunistų Partija turi dau
giau pastangų dėti pasiekimui 
ir įtraukimui į kovą Amerikos 
nualintų farmerių. Partiją tu
ri stengtis visuomet padaryti 
skirtumą tarpe biednųjų far
merių, vidutinių farmerių ir 
turtingų farmerių. Komunistai 
turi veikti farmerių reformisti- 
nėse organizacijose. Jie turi 
stiprinti Jungtinę Farmerių 
Lygą.

Laimėkime Jaunimą
Politinio Biuro rezoliucija 

nurodo, kad Komunistų Partija 
, turi daugiau kreipti dėmesio į 
; jaunimo judėjimą. Jaunųjų 
1 Komunistų Lyga turi būt iš- 
i vystyta į tikrai masinę jauni-

Partija turi 
munistų Partija turi išvystyti padgti L^ai ve>kti socialrefor- 
masinę kovą už pilniausią teisę 
darbininkams organizuotis ir 
streikuoti, prieš valdžios ir bo
sų terorą streikuose. Partija 
turi suorganizuoti darbininkus 
apsigynimui nuo buržuazijos 
teroro.

Komunistų Partija turi nu
galėti Amerikos Darbo Federa
cijos ir Socialistų Partijos vadų 
pastangas neprileisti darbinin
kų prie bendro fronto. Komu
nistai turi pasiekti darbo uni 
jų ir Sdcialistų Partijos eili
nius narius ir sudaryti su jais 
bendrą frontą prieš fašizmą ir 
karą.
Veikimas Darbo Unijose 
šiandien visoj eilėj pramo

nių Komunistų Partijos vyriau
sias darbas yra suorganizuoti 
ir išvystyti revoliucinę darbo 
unijų opoziciją Amerikos Darbo 
Federacijos unijose ir gelžke- 
liečių brolijos^. Iki šiol mūsų 
partija nepravedė to darbo su 
visa energija ir su tikru bolše
vikišku pasiryžimu.

“Turi būt vedama aštri kova 
—sako rezoliucija—prieš ap
leidimą ir paslėptą bei atvirą 
oportunistinį priešinimąsi ener
gingiausiam bandymui laimėti 
ir išvystyti sistematį veikimą 
tose organizacijose. Bile koks 
priorimasis tam darbui arba 
nedakainavimas darbo Ameri
kos Darbo Federacijoj yra ne- ____  _______ _ ______ ___
suderinama su partijos linija^Į turi veikti komunistų frakcijos.

metus, dar 
tą faktą, 

nepakanka-

Komunistų Partiją?
“Vyriausias, centralinis Ko

munistų Partijos uždavinys 
yra organizuoti ir vesti kovą 
prieš kapitalistų klasęs ofensy- 
vą, prieš besivystantį fašizmą 
ir prieš grūmojantį imperialis
tinį karą ir išvystyti tas kovas 
pamatu darbininkų tuojauti- 
nių reikalavimų į generalius 
klasinius mūšius už nuvertimą 
kapitalistinės diktatūros ir už 
įsteigimą Sovietinės valdžios,” 
sako Politinio Biuro rezoliuci
ja. Prie šito didžiojo tikslo 
eina Komunistų Partija. Tam 
tikslui jinai organizuoja ir mo
bilizuoja mases. Su tuo tikslu 
mintyje, Komunistų Partija l 
vadovauja darbininkams jų; 
kasdieninėse kovose už tuojau- 
tinius reikalavimus—už pašal
pą bedarbiams, už bedarbių 
apdraudą, už didesnes algas ir 
taip toliau.

Kad atlikus tą uždavinį, tai 
partija turi veikti smarkiau ir 
geriau, turi pravesti raidę ir 
dvasią “Atviro Laiško” ir pa
siekti sunkių, pamatinių pra
monių darbininkų mases. Par
tija turi sukelti mases prieš 
fašizmą ir naujo karo pavojų. 
Partija turi atmušti buržuazi
jos šovinistinę propagandą ir, 
išvystyti tikrą solidarumą tarpe ■ ...
negrų ir baltveidžių masių. Ko-1

Budavojimas partijos reika
lauja' kad partija vestų kovą 
prieš visokį oportunizmą, ypa
tingai prieš dešinįjį oportuniz
mą, kuris pasireiškia nedakai- 
navime revoliucinio masių ju
dėjimo ir kapitalistinio krizio 
gilumo. Tačiaus reikia taip pat 
kovoti prieš sektantizmą, ten
denciją atsiskirti nuo masių.
/Už Revoliucinę Darbininkų 
I Valdžią, už Sovietų Galią

Paskutinė dalis Politinio Biu
ro rezoliucijos, siūlomos kop- 
vencijai, kalba apie tikslus tų 
visų partijos darbų. “Komu
nistų Partija—sako rezoliucija 

■—turi parodyti Jungtinių Vals
tijų darbininkams revoliucinį 
kelią iš šio krizio.” Visuose 

r e i kalavimą Į įai*buose visose kovose, visose
* I įi komunistų veikimo instancijose, 

■ komun. turi sjstemačiai, pa- 
usiryžusiai įtikinėti darbininkus, 
jkad “tik sugriovimas kapitalis-

surengta 
bendro 

prakalbos protestui 
prieš karą ir fašizmą. Kalbė
jo keturi kalbėtojai. Vienas iš 
jų buvo K. šarkiunas iš Ro- 
selando. 1 Jisai pasakė labai 
įspūdingą prakalbą. Publikos 
buvo daug, tai kada kalbėjo 
d. šarkiunas,—jis sukėlė daug 
entuziazmo. ! Mat, jisai pasa
kė, kad jokia -grupė žmonių 
negali atstovauti- darbininką 
reikalus, kuri eina prieš Ko
munistų Partiją. Prūseikiniai 
menševikai, niekindami Ko
munistų Partiją, eina klaidin
gu keliu. šarkiunas . kvietė 
visus darbininkus veikti po 
Komunistų Partijos vadovybe 
ir nepaisyti klaidingų vadų. 
Sakė, kad nereikia pykti, jei 
kas kritikuoja.

Jo kalba patiko visiems. 
Nepatiko tik apie trims sklo- 
kos vadukams. Veikiausia 
jiem nepatiko, kad šarkiunas 

[nupeikė menševikų vadų ke
lią. Laikas jau suprasti kiek
vienam darbininkui, kad Prū- 
seika-Butkus nieko daugiau ne 
užsiima, kaip tik niekina dar
bininkų vadą — Komunistų j

ir reikalauja paleisti politinius 
kalinius, o kita prieš fašizmo 
ir karo pavojų abelnai.

Aukų surinkta $6.35. Rei
kia daugiaus tokių prakalbų, 
tai skloka tuojaus sutirps.

Pasaulio Pilietis.
i

Rezoliucija Prieš Hitlerio 
Fašizmą

Vasario 11 d., 1934 >m., lai
kytame bendrame susirinki
me, visų lietuvių sriovių, vien
balsiai išnešta protesto rezo
liucija prieš Hitlerio valdžios 
kruviną terorą. Mes reikalau
jame, kad besąlyginiai būtų 
paliudsuoti keturi bulgarai 
komunistai: Dimitrovas, Popo
vas, Tanevas ir Torgleris, ku
rie sufrėmuotai buvo kaltina
mi Reichstago byloj ir, paga
lios, išteisinti.

Mes kviečiame darbo žmo
nes kovoti prieš fašizmą, ku
ris užtraukia didžiausią tero
rą ant Vokietijos darbininkų 
ir tautinių mažumų.

Susirinkimas reikalauja Vo
kietijos pasiuntinio Lutherio,

(Tąsa 5 pusi.)

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

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

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO SOCIALIZMO IšSIPLeTOJIMAS. Parašė . Fr 

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

IŠ KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavaduojamąs vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su 
šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir abelnai • kokia 
bus tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap
darytos 60 centų. Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

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

Parašė A. Bogdonov. 
visuomenines tvarkas, 
ir baudžiavos laikais.

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJĄ.
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 
darbininkams. TZ ’ ' ’ ’ ’ ’------ *-----
ir todėl labai 
$1.00. Dabar

Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 

tiktai 50 centų.

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

apdarytos
25 centai.

mistinėse jaunimo organizacijo
se.

Darbas tarpe ( darbininkių i 
moterų taip pat negavo pakan-1 
karnos atydos nuo Komunistų 
Partijos. Partijos konvencija

’ bucinės darbininkų valdžios — 
Sovietų valdžios—galės paliuo- 
suoti milionus darbo žmonių iš 
po kapitalistinės sistemos ver
gijos ir skurdo.” Komunistai 
niekuomet neturi pamiršti šito 
didžiojo klasių kovos tikslo.

Komunistų Partija tvirtina, 
1 kad objektyvės, medžiaginės są
lygos del įsteigimo socializmo 
Jungtinėse Valstijose pilniausia 
^pribrendę. Reikia tik prireng-

Preso Fondas WILKES BARRE, PA.

N a ivj a s automatiškas 
smulkiem spaudos darbam 
presas nupirktas, tačiaus 
jis neišmokėtas. Iš “Lais
vės” iždo įmokėjome $650, 
už tat dabar iždas tuščias 
ir būtiniausias bitas negalė
sime užsimokėti, jei drau-

ti darbininkų klasę proletarinei ■ gai nestos greit į pagelbą 
revoliucijai, kuri nuvers išnau
dotojų viešpatavimą ir pakels 
darbininkų klasę į viešpatau
jančią klasę.

Tai tokie yra stambieji ruo
žai politinės rezoliucijos, kurią 
partijai patiekė Politinis Biu
ras del diskusavimo, svarstymo. 
Lietuviai komunistai, partijie- 
čiai, privalo šiuo tarpu daly
vauti kiekvienam partijos* vie
netų susirinkime ir prisidėti 
prie svarstymo-diskusavimo šios 
rezoliucijos ir visų kitų parti
jos problemų. ,

A; Bimba.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Į turi padaryti galą šitam aplei-' davoti tokius pat bombinius
dimui nepaprastai svarbaus ko-[
hiunistinio darbo. i

karo orlaivius. Vokietija 
1918 metais į mėnesį laiko 

į išbūdavo j o 2,500 karo orlai-

išmokėt presą. ,
Aukų gavome sekamai:
A.L.D.L.D. 52 kuopa, De

troit, Mich., per draugę N. 
Litvinienę $2.00. Draugas 
George Klimas iš Great 
Neck, N. Y., aukavo $1.75. 
Draugas V. Žukas, pasižy
mėjęs chorvedys, sūnus Ele
nos Žukienės, kuri pereitam 
“Laisvės” vajuje laimėjo 
dovana už gavimą naujų 
skaitytojų B i n g h amtone, kai 
sekmadieno rytą užėjo į 
“L.” ofisą su sekama' žinia: 
“Parinkau aukų “Laisvės” 
preso nupirkimui Elizabe- 
the. Aukojo šie draugai: 
Ch. Simon, $1.00, J. Kalnie
tis, $1.00, A. Samulenas, $1 
L. Paulauskas, $1.00 ir 
pats $1.00, viso $5.00.”

Buvo Svarbios Prakalbos

Vasario 21 dieną Jaunų Ko
munistų Lyga surengė prakal
bas, kad užprotestuoti prieš 
Austrijos valdininkų darbinin
kų šaudymą. Tačiaus reikia 
pasakyti, kad prakalbose ne
buvo taip labai daug publikos, 
kaip buvo tikėtasi. Reikėjo 
užpildyti abidvi svetaines, bet 
taip nebuvo. j

Prakalbose buvo daugiau i 
jaunimo. Bet daugelis suau-; 
gūsių darbininkų nedalyvavo Į 
šiame masiniame susirinkime.! 
Tai negeras pasireiškimas, j 
Darbininkai turėtų dalyvauti 
tokiuose susirinkimuose.

I

Buvo trys kalbėtojai, du | 
nuo Jaunų ‘Komunistų Lygos 
ir vienas nuo Komunistų Par
tijos. Kalbėtojai gerai ir aiš
kiai išdėstė, kas dabar dedasi 
Austrijoje ir kitose kapitalis
tinėse šalyse. Jie nurodinėjo, 
—ip darbininkai karžygiškai 

[kovojo prieš valdžios jėgas.
Kompanijos Prigavo 

Darbininkus

Knygos Apie Religiją
MOTERIS IR IŠPAŽINTIS. Parašė A. B. Iksas.

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

Tai viena

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

KLEBONIJOS PASLAPTYS. Parašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
rasite smulkmenas Apie kunigo Petkaus bylą prieš “Laisvę” ir 
daug kitų svarbių Jalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy
venimas ir teismas.! Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c,

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

Ar Nori Būti Sveikas?
PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖJE. Parašė Dr.

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

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa, 

kojimas pereito imperialistinio karo jvykių. Belgijos, Francijos- 
Vokietijos fronte. Knyga labai įdomi. Kaina buvo 50 centų. 
Dabar tik 25 centai.

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

aš

buvu- 
žadė- 
kurie

Budavojimas Partijos . _ . .. .. _
Visi tie didieji politiniai dar- L>abar ji gali, daugiau 

bai bus atlikti tiek, kiek pati išbudavoti, nes turi 50 fab- 
partija pajėgs juos atlikti. Tuo rikų budavojančių orlai- 
būdu stiprinimas ir budavoji- vius ir gaminančių jų mo- 
mas partijos turi būti centre torus bei kitas dalis, 
visų kovų ir visų darbų. Rezo-; ‘ 
liucija sako, kad “Atviras Laiš- Į 
kas” teisingai nubrėžė partijos) Japonijos imperialistai 
budavojimo kelią, būtent, turi-, paskyrė 102,000,000 jenų del 
me suleisti partijos šaknis į ‘ ‘ ‘ — . .
sunkiosios pramonės didžiuosius 
fabrikus, .turime surišti parti
ją siūlų siūlais su didžiosiomis 
masėmis pamatinių pramonių 
darbininkų.

Partijos vienetų ir komite
tų vidujinis gyvenimas ir veiki
mas turi būt greitai gerina
mas. Partijos nariai ir bran- 
d u o 1 i a i turi atkreipti 
veidą į m a si nes dar
bininkų kovas. Tarpe bran
duolių (kuopelių) ir komitetų 
turi būt tampriausi ryšiai. Tu
rime išvystyti bolševikišką poli
tinę vadovybę kiekviename 
vienete kiekvienoj sek
cijoj^, kiekviename distrikte. 
Visose masinėse organizacijose

karo orlaivyno., Jie užsisa
kė orlaivių Vokietijoje, 
Francijoje, Anglijoje ir no
ri pirkti kelis fabrikus or
laivių būdavo j imui iš Ame
rikos Jungtinių Valstijų. 
Tas parodo, kaip pasiutusiai 
jie rengiasi karan.

Sovietų Sąjunga atidarė 
dvi naujas gelžkelių linijas. 
Viena tarpe Sverdlovsko — 
Kurgano, kuri turi 367 kilo
metrus ilgio ir paruošta del 
sunkių “FD” garvežių ap
tarnavimo. Antra tarpe 
Viazmos ir Briąnsko, 234 
kilometrų ilgio. Ant abiejų

Sekmadienio rytą vietos 
LDS Apskritys turėjo savo 
posėdį ir sekami .draugai 
paaukojo preso reikalui: J. 
B. Paserpskis, iš Jersey Ci
ty — $1.00; P. Poškus, iš 
Elizabeth, N. J., $1.00, ir P. 
Dumbliauskas, iš Ridge
wood $1.00.

Taip pat aplaikėme nuo 
A. Baniulio, iš Mahanoy Ci
ty, Pa., $1.00.

Viso šiandien įplaukė 
$12.75. ' Iš anksčiau buvo 
$198.49, viso turime $211.24. 
Iki 15 d. šio mėnesio turime 
gauti aukų $650.00. Jei to 
negauname, tai pirkimu 
preso būtume labai apsisun-

Dar keli žodžiai apie 
sį streiką. Kompanijos 
jo tiems darbininkams, 
dirbo laike streiko, gerą at-' 
lyginimą. Sakė, kad mokės Į 
dubeltavai. Bet tie darbiniu- i 
kai buvo prigauti. Kuomet' 
atėjo mokesties laikas, tai dar- 

Ibininkai žadėtos mokesties ne-’ 
gauna. Negauna nei už tą 
darbą, kuris skaitomas “dy
kas,” tai tą darbą 
darbininkas kerta 
akmenį, ne anglį.

Tai reiškia, kad 
nelaimi nieko tie, 
streiko dirba, 
kompanija dar labiau iš
naudoja, nes ji žino, kad jie 
mažiau sąmoningi klasiniai ir 
nemokai apginti savo reikalus 
bendrai su kitais.

(Apie vakarienę jau buvo 
rašyta, todėl praleidžiame.— 
Red.)

kuomet 
arba ima

darbininkai 
kurie laike 

Juos pąskiaus 
dar labiau

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai
P. Buknys. BEN GERSOVITZ 

NOTARAS

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

BADAS. Pai•ašė H. Hamsun. Viena iš apysakų, kun labai smulk- 
meningai ir interesingai piešia varga ir visą eilę kitų klausimų. 
Labai interesinga. Gražia apdryta. Knyga turi 260 puslapių. Pir
miau kaina buvo $1.00. Dbar tik 50 centų.

MOTINA. Parašė M. Gorkis. Vertė V. Andrulis ir P. Kra- 
kaitis. Knyga turi 502 puslapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusiją, kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 
buvo $1.50. Dabar $1.00. Neapdarytos 50 centų.

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

Tai atsimi- 
patraukianti

interesingasIŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai
apsakymas, kaip Varšavoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų.

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

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

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

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

Dabar prasidės vajai už mūsų spaudą ir ALDLDi Bus šimtai 
prakalbų ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra. 
Parsitraukite ir platinkite masiniai. Kas trauks daugiau, kaip 
po vieną knygą arba knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne
paisant, kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų išpardavi
mą. šis išpardavimas yra neilgam.

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

linijų išbudavota po septy
nis geležinius tiltus.

D. M. š.
20 St. James St. East 

Tel. HArbour 3424
“LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
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KAS, KADA, KODĖL IR KAIP SUTVERĖ 
KRIKŠČIONYBĘ

terorizme, 
valdymo pryša- 
patapęs Romos 

valdonu, atsisto-

Naujosios eros (gadynės) 
metai skaitosi nuo kristaus 
gimimo, tą visi žino. Bet 
stebėtina daugybę, ypatin
gai iš darbo žmonių klasės, 
dar ir šiandien nežino, kad 
tas viršgamtiškas kristus 
ir visiškai jo nebuvo. O ne
žino todėl, kad krikščioniš
koji dvasiški j a, savo išgal
votomis pasakomis, jiems 
tikinčius toj nežinystėj per 
amžius palaikė ir kol kas 
tebelaiko. Kad krimtaus ir 
tų išgalvotų prajovų tikru
moj nebuvo, tai jau pripa- 
rodyta “Laisvėj” pirmes- 
niuose aprašymuose. Gi da
bar mums tenka pakalbėti 
apie krikščionybės sutvėri
mą bei jos įsteigimą.

Aplinkybės, kurios prive
dė prie krikščionybės, buvo 
štai kokios:

Romos imperijos didieji 
užkariavimai užsibaigė 30 
metų pirm pramanyto kris
taus gimimo. Vienas iš tų 
karininkų, Oktavijus, per 
tuos baisiuosius karus atsi
žymėjęs 
imperijos 
kin. Jis, 
imperijos
jo, ir greta romiečių'dievų. 

*Tad jis ir savo vardą per
iname,—vieton Oktavijus,
pasivadino Augustas—kas 
reiškė—šventas.

Tuomet po Romos impe
rijos letena gyveno nema
žiau 12 didelių pavergtų 
tautų, tarp jų ir žydų tau
ta su sostine Jeruzolima. 
Apart žydų, visos kitos tau
tos jau pirmam šimtemetyj 
buvo aprimę, apsipratę po 
svetim 
tikėjo 
vus, tarp kurių ir žydai į 
savo Jehovą. Religines ap
eigas visos savaip atlikinė
jo. Romėnai patys turėjo 
kelis dievus: dievą Jupiterį, 
dievę Romą bei kitokius— 
tarpais ir savo cezarius lai
kė dievais ir juos taip gar
bino—Augustas tokiu buvo.

Svetimtikius romėnai tuo 
tarpu nepersekiojo, nors 
į kai kuriuos ir kreivai 
žiūrėjo, ypač į žydus. . Gi 
žydai po Romos imperijos 
letena niekuomet nenurim- 
davo; jie visaip tam prieši
nosi ir kartais sukildavo, 
tačiaus vis buvo romiečių 
nuslopinami. Žydai tikėjo
si, kad ateis jiems išganin
gas laikas, kuomet jų kara
lystė su sostine Jeruzolima, 
pagal jų šventraščio žadė
jimą, bus .išgelbėta. Jie to 
tikėjimo ir patriotinių jau
smų akstinam! virte virė 
lįeapykanta prieš savo pa
vergėjus “pagonis” romie
čius, nors del to žydai ir 
labiausiai nukentėdavo. Ir 
juo ta neapykanta augo, 
juo jie labiaus priešinosi, 
tuo romiečiai juos labiau 
persekiojo, baudė ir jų tikė
jimą įžeidinėjo. O žydų ti
kėjimo įžeidimas buvo tar
tum aliejus ant tūnojančios 
ugnies. Todėl žydų tautai 
svetimas jungas vis darėsi 
sunkesnis ir sunkesnis, ku
ris labiausia slėgė jų žemes
niuosius liaudies sluoksnius. 
Tuo būdu kraštas buvo stu
miamas stačiai į pražutin-

jungu. Jos visos 
įvairius savus die-

fcAiSVt

tai, ant kurių statė ir kitus 
krikščioniško tikėjimo arti
kulus.

Skelbimui to savo užma- 
nymo, ta 12-ka rabinų, pa
sivadinę apaštalais, išrinko 
iš savo tarpo pirmininką,

gumą: daugelis gyventojų 
už skolas patekdavo.vergys- 
tėn, jau ir taip daug vergų 
esant.

Taip žydams besikauki- kuriam davė vardą, Petras, 
nant, jau baigiantis šeštai 
dešimčiai metų pirmojo 
šimtmečio, Palestinoj, tarp, 
žydų, pasirodė nepaprastas 
asmuo, kuris iš prigimties 
buvo talentingai gabus. Ji
sai mokėjo tamsuoliams žy
dams ir stebuklus parodyti; 
įspėdavo būsiančius daiktus 
iki tai dienai ir panašiai. 
Jis save vadinosi “Bar-Ko
šeba” (sūnus žvaigždės) ir 
sakė: “Aš esu nuo dievo 
siųstas Messijus, išgelbėti 
jus iš po romėnų priespau-

ir įsteigta krikščionybė pra
dėjo skleistis.

Taigi, jei žydai nebūtų 
buvę pavergti per romie
čius, arba jei jie per sukili
mus būt nuo jų pasiliuosa- 
vę, krikščionybės nebūtų 
buvę.

Taigi iš to visko matom, 
jog ne ten koks viršgamtiš- 
kas kristus įsteigė krikščio-

Suprantama,' iš pradžių 
jie negalėjo atvirai skelbti 
apie kristų, jo stebuklingus nybę. Ne koki bemoksliai 
darbus ir tragišką mirtį, žvejai buvo pirmi krikščio- 
kaip vėliau parašyta evan- nybės skelbėjai, bet augš- 
gelijose, kadangi dar daug tai mokyti rabinai, kurie 
žmonių buvo, kurie gyvenę Į mokėjo apvilti tų laikų tam- 
tais neva kristaus laikais ir i suomenę, bei kurie mokė- 
paminė, kad iokių dalykų jo lankstytis ir prisitaikyti 
visai nebuvo. Tai jiems prie valdančiosios klasės, iš- 
prisieidavo įkalbinėti tik sa- i naudojimui ir 
vo ištikimai tamsuomenei. O ! žemutinių sluogsnių žiųonB 
kad tais laikais tamsybė jos. Lai pagalvoja tikintie- 
žmonių buvo neapsakomai ji darbo žmonės, o pama- 
didelė, tai ir tos pastabos tys, kaip kunigai juos ap- 

dos ir grąžinti jums kara-J greitai užmiršta arba ne- gaudinėja ir besąžiniškai iš
kreipta į tai domės. Tokiu naudoja.
būdu žydų rabinų sutverta' A. Arbačauskas.

lystę, idant išsipildytų pra
našo žodžiai: Ir išeis žvaig
ždė iš namo Jokūbo.” Žino
ma, žydai kaip tik tokio ir 
laukė. Tad tas “Bar-Koše- 
ba” su tokiais obalsiais su
mobilizavo tūkstančius ka
riautojų Palestinoje ir, iš- 
vynojęs ženklą paparčio su 
užrašu “Bar-Košeba”, už
puolė romiečius Jeruzolimoj 
ir visoj šalyj bešeiminin
kaujančius. Visur juos iš
mušė ir šalį su sostine pa- 
liuosavo.

pavergimui

puolė iki žemam laipsniui ir 
dar puls. Nepamirškit, taip 
pat, kad namai ,keli metai at
gal buvo perkami po penkis 
ir šešis tūkstančius dolerių, o 
dabar parduodami tie patys 

i namai po $1,000 ir $1,500.- 
Toliaus, nepamirškite, kad na
mai parsiduoda už $1,000. ar į 
$1,500, o bet tie patys namai Į 
yra mokesčiais apdėti ant $4,-1 
000 ar daugiau.

Tai kur čia tas taksų nupi-j 
ginimas? Paimkite paišelį ir 
surokuokit, o tuomet pamaty
sit, kad jūs mokate taksų virš 
$5.00 už $100. Tokios nes
vietiškai augštos taksos išva
ro darbininkus iš namų;, Tą 
viską pagerint ir sutvarkyti,tai 1 
namų savininkai turėtų orga-1 
nizuotis į revoliucines unijas j 
ir kovoti prieš kapitalizmą už į 
savo reikalus ir prieš nepa-1 
kenčiamas sąlygas.

Atima Namus Ir Darbiis-Darbininkai 
Nesvietiškai Skursta

Bet žydai tuo pergalėji
mu neilgai džiaugės, tik tol, 
kol romiečiai spėjo prisiųsti 
stiprias karo spėkas po va
dovyste Tituso Vespazijo
no. Šitai spėkas žydai
pajėgė sulaikyti, jie likos 
uždaryti Jeruzolimoj, kur 
apgulti laikėsi net per 3 mė
nesius. Vienok, lygiai 60 
metų pirmo šimtmečio “Bar 
-Košebo” spėkos sugriuvo. 
To pasekmės buvo: bažny
čia sudeginta ir beveik visa 
Jeruzolima iš pamatų nu
kasta. Daugybė žydų buvo 
išmušta—nukryžiavota, ki
ta jų daugybė parduota ver
gi jon ir išvežta iš šalies. 
Taip kad iki 70 m. 1-mo š. 
Palestinoj žydų veik neliko.

Po tų baisių įvykių, žydų 
augštieji farizėjai—rabinai, laikraštyje, 
kiek atsipeikėję po to iš-

BALTIMORE, Md.— Mary-įmano laišką, dar kartą klau- 
lando valstijos Civil Works!siu, ką reikia darbininkui da- 
Administratorius, Harry Gre-; • I

jcnstein, turėjo daug lermo pa- 
! kol susitaikė su federale vai
zdžia, kas-link CWA darbiniu- 
ikų siuntimo į^darbus. Nors, 
i žinomas daiktas,, daug užsire- 
Igistravusių darbininkų visai' 
negavo darbų, bet kurie ir ga-j pratęs, 
vo, tai neilgai dirbo.

Administratoris Greenstein 
išpradžių užvilkdinėjo CWA 

[darbus visokiais būdais, šaky-!jeigu jums netinka Amerikos 
i damas, tai materiolo negalima 
gauti, tai įrankių Baltimorėj 
krautuvėse negalima jvalias 

Ipripirkt; ir daug kitų pana
šių priežasčių nurodinėjo. Bet 
kuomet gavo Įsakymą nuo 
Roosevelto, kad demobilizuoti 
darbininkus, tai ponas Green
stein tūkstančiais kas savaitė 
varo -darbininkus laukan iš 
darbų, 
rite suprast, ant 
valstybės vadai jumis 
apie jumis rūpinasi, 
ninkai turėtų išsirinkt 
ninku klasės vadus, o 
turėsite rezultatą.

Darbininkų Pasiskundimas 
Kapitalistų Spaudoje

Balti morės buržuaziniam
, “The Sun,” tilpo 

darbininko laiškas. Darbinin-

ryti? Namą atims, ant gatvės 
su šeimyna išmes, tai jau i.š- 
tikrųjų darbininkui yra sunki 
padėtis.” Darbininkas po laiš
ku p asirai^: “Down and Out”.

Iš šio laiško galima suprast, j 
kad darbininkas yra nesusi-

O gal dar ir ištiki
mas patriotas. Amerikonai 
darbininkai nekartą pasako 
ateiviams darbininkams, “kad

Todėl darbininkai tu- 
kiek jūsų 

myli ir
Darbi- 
darbi- 

tuomet

valdžia, tai kodėl jūs neva
žiuojate ten, iš kur jūs atva- 
ž iavote.”

Bet jau pasirodo, kaa ir 
Amerikonai darbininkai žiūri 
į Amerikos valdžią ir į kapi
talizmo sistemą, kaipo j savo 
didžiausį priešą. Amerikonai 
ir ateiviai darbininkai turėtų 
organizuotis j revoliucines uni
jas ir kovoti prieš nepakenčia
mas gyvenimo sąlygas.
Atima Namus—Dideli

<1 
Taksai

Baltimorėj palietė 
gyvenimas ne tik darbininkus, 
bet ir biznierius. Jau namu 
niekur nestato, bet juos griau
na. Ant Calvert gatvės daug 
budinkų griauna ir palieka 
tuščius lotus, del automobilių 
sustojimo, arba taip tušti lotai 
palieka. Preston Gardens, St.

sunkus

Antradienis, Kovo 6, 1934

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

lie-

X.

bū
siu

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

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

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

p. p. Sękretorius, J. Barčas. .
(54-55) į __ {

Philadelphia; pa.
Minėkim Tarptautinę moterų die

ną 8 kovo. Kuri įvyks penktadienį, 
kovo 9, 34, 8 vai. vakare, Boslover

1 Pine St. Bus moteris kal- 
bja, Juliet Stuart Poyntz. Tai 

geriausia iš moterų kalbėtoja, bus 
ir daugiau kalbėtojų. Taipgi bus 
ir gera koncertinė programa. Dai
nuos lietuvių Lyros Choras. Graijys

Hali

Kas Privalo Aprašyti [
Parengimus?

Ant augščiau paduoto klau
simo atsakymas: Parengimus 
turi aprašyti tų kuopų bei 
draugijų korespondentai, ku
rios rengia parengimus, o ne 
laukti, kad kas kitas aprašytų. 
Rengiant parengimą kuopa tu- 

jri išrinkti korespondentą, ku
ris aprašytų jų įvykusį paren
gimą.

Dienraštis “Laisvė” nesiun
tinėja savo reporterių po kolo
nijas, nes ji žino, kad yra vi
sose kolonijose “Laisvės” šė- 
rininki] bei skaitytojų ir kad 
kiekvienos kolonijos draugai 

Alsavo parengimus ir kitokius 
’" įvykius turi patys aprašyti.

II d. vasario buvo lošta ko
medija “Už Pinigus Vesta Pa
ti” South Brooklyne ir 18 d. 
vasario Elizabeth. N. J. Lošė 
Aido Choro Dramos Grupės 
aktoriai iš Brooklyn©. Rodos, 
kad tie abu parengimai buvo 
g/uia pasekmingi iš visų pusių, 
bet tų kolonijų rengėjai ir jų 
korespondentai tyli, lig kad 
nieko jie nežinotų apie savo 
įvykusius parengimus. Kodėl 
jie taip daro, tai nežinia? Tur
būt jie nežinojo, kas turi jų 
parengimus aprašyti.

Prie progos turiu 
kad proletarų meną 
ištobulins ne tik vieni

ir rengėjai, korespondcn- 
kalbėtojai, redaktoriai ii' 

kiti meno veikėjai:

bet 
tai, 
visi

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

sklaidymo, slaptai susirin- i savo laiške nurodinėja ne- Paul St. ir kitur daug namų 
... ■’----- O tai vis del to, kad 

negalima
kę tarėsi, ką čia dabar da- pakenčiamą ^skurdą, 
ryti. Tarp jų buvo stiprūs 
argumentai, kad jau toliaus | 
su nusenusiu žydų idealu— i do.
dievu nebus galima suvieny- į ba sekamai: 
ti spėkas pergalėjimui ro- 1 •

, vargą ir griauna, 
badą. Darbininkas klausia,, taksų 
kas galėtų patart, kaip išbrist nes namai tušti, o taksos rei- 
iš šio krizio ir apsigint nuo ba-ikia mokėti.

Darbininko laiškas skani-Į ‘ O dar yra daug tokių ^mo- 
: “Aš rasa VI į laiš-inių, kurie labai siaurai mato, 

ką, klausdamas jūs patarimo, ‘ Nekurto lietuviai man sakė: 
informacijų, ar, “jūs, komunistų kalbų prisi- 

klausot, todėl nematot, kad 
laikai jau gerėja.” Bet kaip 
gerėja?. Ar todėl, kad taksos 
šiemet kelis centus ] 
negu pernai buvo ? !

.Reikia suprasti, kad miestas 
taksas nupigino ne del to, kad 
laikai “gerėja,” o tik del to? 
\kad miesto gyventojai negali 
taksų Užsimokėti. Tieka, 1933

mėnu nei kitu, tam reikia PažalPps> informacijų, ai 
/ , kaip jus ta uzvadintumet.

išgalvoti naujus, tinkamus [ ..pirmiausia pavelykite man 
būdus. Buvo siūloma žydų | paaiškinti mano padėtį. Aš 
tikėjimą likviduoti ir jo vie-i iš amato dailydė, gimęs Ame- 
ton tverti naują, su naujais irik°Je (Baltimorėje), esu ge- 
idealais, su kuriu pagelba !,as ir teisingas pilietis.j^..To- 
butu galima, rodant j darniu kad visi mes band su. 
gaus karalystę bei peklą, jtaupinti kelis centus mūsų už- 
tvert ir"užsitikrint sau ka- .darbio del lietingos dienos, 
ralystę ant žemės. Dalis tų i Aš taip padariau, sučėdinau 

kelis centus, nusipirkau na
muką ir dar Turėjau kelis do
lerius pasidėjęs į banką. Bet 
kriziui užėjus viskas išsisėmė. 
Aš neuždirbau $100 į tris (3) 
metus.”

Toliaus tęsia: “Pardaviau 
‘insurance policies,’ paėmiau 
mortgičių ant namo, taksos ne
mokėtos jau du metai. Tai 
matot, kokia mano sunki atei
tis., Prie ko aš prieisiu, tąi 
sunku pasakyti: Užsiregistra
vau pas CWA, bet darbo ne
gavau. Norėtųsi numirti ir 
užbaigti nepakenčiamas gyve
nimo sunkenybes, 
nesinorėtų. Tai

farizėjų nesutiko su tuo, 
nenorėdami paniekint savo 
seną tikėjimą. Kita dalis 
užgyrė tvert naują r^igiją. 
Tada šie atsiskyrėliai nuo 
žydų tikėjirpo išdirbo pla
nus—projektus ir 12-ka tų 
augštai mokytų rabinų susi
rinko ant vietos buvusių Je
ruzalės griuvėsių ir sutvėrė 
krikščionybę: Vieton seno, 
žydų dievo (Jehovos), pa
statė “dievą tėvą,” tam/tė
vui sutvėrė “sūnų Jėzų ir jų 
dvasią.” Ir jie šį savo tva-

užsimokėti,

nusižudyti 
baigdamas

Potas, Mendel ir Mačeniutė. John 
Reed Club ir kiti. Taigi kviečiame 
liėtuvius masiniai dalyvauti, ypač 
lietuvės darbininkės turėtumėm kuo- 
skaitlingiausia dalyvauti, nes tai bus 
svarbus masinis susirinkimas, kuria
me bus padaryta peržvalga praeitų 
kovų, ir prisirengimas prie ateinan
čių kovų už pasiliuosavimą iš po' ka
pitalistų vergijos. « Įžanga suaugu
siems 15c—vaikams—veltui.

Kviečia Rengėjos.
(54-55)

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
' (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 užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akiniy

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

Ui

<

priminti, 
išaugins, 
aktoriai.

t 
<♦»

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

1 PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos LDS jaunuolių gru

pe rengia “Rodeo ir kazyrių” partę, 
11-tą dieną kovo, 995 N. 5th Street. 
Prasidės 3 po pietų ir tęsis iki vė
lumos.

Visi dalyvaukite ir paremkite jau
nuolius. Kartu prie virš mifcėto pa
silinksminimo bus šokiai ir gardžių 
užkandžių.

PLYMOUTH, PA. ,
L.D.S. 60 kuopos mėnesinis mitin

gas Įvyks 11-tą dieną kovo 2 vai. 
po pietų, pas draugą A. Miliauską.

, nes tu- 
dąug svarbių reikalų aptarti. 

Pirmininkas, A. Miliauskas.
• (55-56)

pigesnės, ' Malonėkite visi dalyvauti, 
! rime d.... * ----- u:" —-

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

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

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

ĮSIGYKITE remington typewriters
“Laisve” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais
[ • Vr Rėniiiigcop Rand •

BINGHAMTON, N. Y.
Masinis Mitingas

'Kovo 8 dieną (March), atsibus 
tarptautines prakalbos, kurias ren-

vienetas..
Prakalbos yra rengiamos paminėji
mui Tarptautinės Darbininkių Mo- j 
terių Dienos. >

Kalbės pirmu sykiu Binghąmto- 
ne, d. Grace Grey (negrė) iš New 
Yorko. Įžanga 10 centų; bedarbiam 
Įžanga veltui. Parengimas Įvyks 
tuvių Svetainėje.

Visų darbininkių ir darbininkų 
tina priedermė yra nepraleisti 
svarbių prakalbų.

Kompartijos Reporteris.
(55-56)

m. taksos buvo $2.65 UŽ $100 gia Kompartijos vietinis
miesto taksos ir 22c už $100 
valstijoms taksos. O 1934 m. 
yra $2.45. už $100 miesto ir 
22c už $100 valstijos taksos. 
Bet kasgi atsitiktų, jeigu tak
sų nenupigintų? Juk visiems 
baltimoriečiams yra žinoma, 
kad, 1932 m. buvo atimta 
30,000 namų iš Balti motės gy-, 
ventoj.ų už taksų neužsimokė- 
mą. O jau 1933 m. 40,000 
buvo atimta. O kas atsitiks 
šiemet, tai sunku iškalno pasa
kyti. v

Bet visgi nereikia taip jau 
daug džiaugtis del taksų nų- 
piginimo. Nepamirškite, dar
bininkai, kad nuosavybės Tin

TORONTO, ONT.
ŠiUo pranešu, kad Sūnų ir Dukte

rų K.L.S.D-jos yra šaukiamas ekstrą 
narių susirinkimas .18 d. kovo, 382 
Queen Str. W. šitas susirinkimas 
yra reikšmingas visiems nariams, 
nes bus svarbus dalybai aptarimui.’ 
Todėl visi nariai atsilankykite, 
rinkimas prasidės punktualiai

■whJwWIgjWih

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

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

KAINA $60.00, NOISELESS $6150
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: “LAISVE”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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{spūdžiai Iš Bedarbių Tarybų
Labai buvo Konferencijos—Geri Reiškiniai NAUJI
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JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graboriusreika-iApie $200,000 Aukų Aus-!
trijos Darbininkams
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mum la
mos pa

ratija eina’tuo keliu, ku
riuo nuėjo Vokietijos ir Au-

laike, šitas 
atnešė nau-
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1366 Broad
481 Hudson

74073 
Ave., 
34625 
Lane 
20061
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ant
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Broddock,
Way, S.

Avė.,

Aš 
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S.,

Sh ii-
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PITTSBURGHO IR
PRIEŠFAŠISTIN1S

S. šaltys.
Pirmininkas, j

Ligonių
M. Varnienė,

sc.
st.

APIELINKES 
K-TAS, TOTU
<354 Marguerite 
Pa.
\. Kairys,

640 Ridgeway Avenue

131 Joseph Avenue

52 Daytotf Street

30 Kelly St. 
susirinkimus klek-

mą be akstinančio 
drąsumo.

Šitokio išsilavinimo
Ir tik

kad
siųsta jo šalies valdžiai.’

Lowell,

Lowell,

Lowell, 
mėnesinius susirinkimus 

mėnesio.

Ljibai svarbu reguleriai lankyti šių or
ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkite* 
gauti naujų narių į minėtas draugijas. Ku
rie negalite duoklių užsimokėti, atsikreip
kite | susirlnkifną ir būsite paliuosuoti.

Dayton Ave.
Iždin, Antanas Vegela, 7715 Dayton 

Ave
102 Hantington St.
Visi Montell. Mass.

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding, 

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

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

i Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
I Way S S Pittsburgh. Pa.

69

N.

R.

A.

St.

S.

La

437 Elm

222

VIENYBĖS PRAKALBOS 
GERAI PAVYKO

Tuojaus kreipkitės į “Lais- 
ofisą ir gausite medaus 

tiek, kiek tik norėsite.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Ave.
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm

Lankytojai

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ DRAU
GIJOS VALDYBA 1933 METAMS GRAND 

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

. W.
Vice pirm. A.

' St. N. W.
I Protokolų rašt.

) Box 117

| 1.5
Iždo globėjai: J. 

APLA KUOPŲ FINANSŲ I

SEKRETORIAI !

vieto komisionierius i___
šita laujant, kad pavieto valdžia | 
yra tą bed. apdraudos bilių oficia- 

progreso liai užgirtų.
mūsų

Konferencija dar matė rėį- ti bendrą frontą prieš fa- 
O tas tik reiškia,

Buckner, III.
Fordney Ave.,

Pine St., 
Zeigler, III.

Box 262, Cuddy,

Box 27, ' Blanford

47—J. K. Alvina*, 2322 Scotten Ave., De-

Min-

Visus !
Com- i

USA, P. O
New York j 2570j;

' 26—A.

PLYMOUTH. PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos 

dai ir adresai:
Pirm. J, Bagdriunas, 228 Duffy Alcy,

Plymouth, 
Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corlcr St. 

Telf,: 32511 Wilkes Barre, 
Kasicrius K, Randarčikas, 613 Main St. 

Tel, 74037 Edwardsville.
Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkes Barre, Pa, 
Prot. rašt. J, Snnkevičius, 10 Melrose Av. 

Tel,: 34625 Wilkes Barre. Pa.
Duohkasis J, Kulponas Tel. 32511 Centro 

tcl, 91840, pas .Aug, Stravinską,
40 Ferry St,, Plymouth, Pa,

LOWELL MASS.

Cen-

Ben-

Pa.
1117 Quarry Ave.,

P. O. Box 113 Royal-

1512 Mohauk St.,

1009 So. Hobson

1351 Broadway 
Globėjai:

'Jintęnjo -j, !

Šitam bedarbės 
‘parengimas daug 
dos, ko ir mes patys rengėjai bai stokuoja. 
nesitikėjom. tys tą trūkumą galim užpildy

ti, jeigu norime.
J. Ramanauskas. 

11-24-34. Mass.

Mass.

Mass. |

Mass, i

Mass. |

Mass. |

Mass. |

Mass.

kaip 2 
. vai. po pietų, 838 Central St., Lowell, Mass.

Pa.
Shenan- !

r***-

Penktas Puslapis

TORONTO. ONT., CANADA

MASKVA. — Sovietų Są
jungos, proletariatai ir val
stiečiai tęsia rinkimą aukų 
del sušelpimo Austrijos 
darbininkų, nukentėjusių 
nuo fašistinio teroro. Iki 
šiol jau surinkta arti du 
šimtai tūkstančių dolerių.

To veikimo varymui išrink
ta komisija: Pirmininkas, du 
jo pagelbininkai, sekretorius, 
iždininkas iJ organizatorius. 
Kadangi bedarbių apdraudos 
įstatymas yra būtinas reikalas, 
tai kurie tam priešingi, atsisa
ko paremti. Tokios veidmai
nystės bus atidengta ir išrėdy
ta, kad jie darbo žmonių aršūs

Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guobą, 157 Gorovale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str.,

Antradienis, Kovo 6, 1934

Veikimas Pagerėjo, Bet Dar Labiau Turime 
Lavintis Ir Plėsti Apšvietę <

MINERSVILLE, Fa. — Ži- reikalai del klasinio susiprati- 
nios pagirtinos, kurias nors mo. •
trumpai verta paminėti. AL! ---------
DLD 14 kuopa ir LDSA 36-ta | Vasario 18 d. įvyko susirin- 
kuopa bendrai rengė “vestu- kimas ALDLD 14 kuopos; šū
vių vakarienę,” vasario 10 d., sirinkimas buvo daug gyves- 
“vestuvėms” pavadino, kaipo nis, todėl,kad lų|vo skaitlingas 
pradžią bendro veikimo abie-' nariais, ypati^įgai moterys su- 
jų organizacijų, kurių 
reikalai darbininkų 
vienodai rišasi. Todėl 
vakarienę, susėdusiai 
simp atizuojančiai

bendri 
klasės, 

prieš 
valgyt, 

simp atizuojančiai publikai, 
trumpai buvo paaiškinta, ko
de! šitą vakarienę užvardinom 
“vestuvėmis”.

Surengime šios vakarienės 
dd. moterys padėjo visą ener
giją, kad būtų pasekminga vi
sais atžvilgiais. Todėl, kurios 
draugės dirbo, gerokai ir pa
vargo, kad nebuvo laiko nė 
pasilinksminti. Užtat reikia 
tart ačiū už tokį pasišventi
mą visuomeniškiems darbinin
kų reikalams. Tiesa, buvo 
girdėti iš moterų ir pasiskun
dimų, kad nekurios draugės, 
kviečiamos prie darbo, atsisa
kė pagelbėt, bet tai mažas ne
susipratimas insivaizduot, kad 
rengėjos dirbo del asmeniškos 
garbės, o ne del darbininkų vi
suomeniškų reikalų. Aš ma
nau, ateityj ir tos 
galima prašalinti.

Simpatizuojančios publikos 
susirinko skaitlingai, svečių 
turėjom, taip pat pažangesnių 
draugų dalyvavo iš Port Car
bon, St. Clair ir Shenandoah. 
Zeikų visa šeima dalyvavo; 
taip pat ir jų orkestrą grajino, 
kaipo farmerių.
patinkama šokikams. C 
atlyginimą labai menką 
tarnauja darbininkams.

neprieteliai. Ir kaipo toki, į komunistinį judėjimą eina. 
,kada prašo balsuoti už juos į Labai yra naudinga mūsų ju- 

\ jvaldvietes, 
kreips nuo jų.
bininkai elgsis su visais savo!miu 
klasės reikalų priešais.

Smagu pažymėti, kad čia ir 
amerikonai vis labiaus prade
da kovingėti ir įsitraukia į 
veikimą. Jie šios konferenci
jos apie pusę sudarė; reštą 
sudarė čiagimiai ateivių vai- dėjime, 
kai ir patys ateiviai. Pirmiau 
čia prie amerikonų su kuo 
nors radikališkesniu, kovin- 
gesniu nebuvo galima ištolo 
prieiti. Dabar patys stoja ; net I

sirinko gana skaitlingai, kas 
duoda daug energijos ir gyvu
mo organizacijos auklėjime, ir, 
matomai, moterys bendro vei
kimo užduotis pilniausiai su
pranta, kad bendram veikime 
auklėjasi klasinė tvirtuma.

Nors ir bedarbė slegia iš vi
sų pusių, bet draugai bei drau
gės, suprasdami literatūros or
ganizacijos svarbą, stengėsi 
pasimokėti metines duokles iš 
paskutiniųjų. Tas pagirtina, 
nes mūs darbininkų klasinė 
užduotis šviestis iš knygų,— 
Markso, Lenino teoriją HŠan-j pondentas Jerzy Szapird ra
čių. Tokias knygas ALDLD [ §0 Varšuvos, kad vėl 
organizacija leidžia, 
mums reikėtų su pilna atyda i 
jas tinkamai išstudijuoti, su-' 
prasti jų turinį, 
skaitlingi susirinkimai, 
pilni energijos rišti 
sines užduotis. ?’ 
koti medžiagos del j 
drąsos. Tuomet turės spėkų ■ 
kiekvienas draugas pats rim-!

darbininkai nūsi- ’ dėjimui, kuomet pavyksta pa- 
Panašiai dar-[siųsti amerikonus bei

į didesnes konferencijas 
bei maršavimus delegatais. 
Ten jie gauna gerų pamokų, 
patyrimų apie kapitalistų iš
naudojimo sistemą ir mūsų ko
vas. Paskiaus patampa ir jie 
gerais darbuotojais mūsų 

Tai atspindi ir 
dabartinių mūsų delegatų, 
grįžusių iš Nacionalės B. 
konvencijos, Washington,

Toronto -
Sekr. J. Barčas, . 137 Manning St.,' Toronto.Lenkijos ^in' sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St.,

J Torontopasil’HŠy- Tžd. "L Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto 
' Centro sekretorius, ,

J. Barčas.

Paskutiniu laiku Vokietijos 
Hitlerio valdžios ir 
Pilsudskio valdžios 
ta karinė sutartis yra atsukta
prieš Lietuvos darbo žmones, 
pasigrobimui Lietuvos, Latvi
jos, Estonijos ir puolimui ant 
Sovietų Sąjungos, kad užgrob
ti Ukrainą. Smetonos val
džia, kuri aštunti metai terori
zuoja Lietuvos darbininkus ir 
valstiečius, kuri persekioja 

JW- tautines mažumas, nieko ne- 
T. [sako apie fašistų padarytą su° 
D.

VERŽIA LIETUVĄ PO LENKIJOS LETE
NA, SOVIETŲ SĄJUNGA STOVI UITO 
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SARGYBOJ

T,lk ' smarkiai kilo klausimas Lie- 
i . _ . .. ...

”su-ituv0S lr Lenkijos susiviem- 
Tuomet bus pimo- Tam sąlygos esančios 

gyvi,! prielankios. Lietuva iki' šiol 
kla-j nemažai tikėjus Vokietijos 

Nereikės jieš-! paramai, bet dabar Vokiė- 
1 įgavimo | ^ja susibroliavo su Lenki- 

i ja. Estija ir Latvija vėl, r i uia.ifįuo yevu imi- : # # ......
tai pakalbėti į pakeltą klausi- ,■ pareiškę Lietuvai, kad jinai 

energiją 1 turi prisidėti prie Pabalti- 
, jos ^sąjungos po Lenkijos

Moterų sumanymupaga«j- 
minta vestuvių “keksas” tapo 
dalinamas po šmočiuką, kurie 
norėjo paragauti. Bet prie to 
pridėta liuosnorės aukos, kas 
kiek išgali; aukos surinktos 
paskirta pusiau: Lietuvos ir 
Vokietijos Komunistų Parti
joms, politinių kalinių gelbėji
mui iš fašistinių kraugerių. 
Aukų surinkta $4.61, iš ALDL1 
D kuopos iždo dapildyta iki 
$5 ir pasiųsta Priešfašistiniam 
Komitetui. Persiųsta į paskir
tas vietas. jti

Lenkijoj Tikėjimų Ir 
Bažnyčių Galybe

VARŠAVA, Lenkija. — 
Katalikai sudaro 63.8 nuoš. 
visų Lenkijos gyventojų 
(32,5 miliono). Schizmati
kų (“ortodoksų”) yra 10,6 
nuoš, Mozės pasekėjų 10,5 
nuoš., protestonų 3,8 nuo.

U Z 

pa- kili paviete, buvo laidyta Be- 
•' darbių Tarybų konferencija.

Nors oras buvo .labai blogas, 
snigo-pustė, vienok delegatų j „ , , V1 . ,
bei šiaip dalyvių būva 38. Ra- RVmo katalikai turi VISO
portuotą iš Nacidnalės Bedar- Į 5241 parapiją ir 5918 baž- 
bių Tarybų konvencijos, atsi- i nyčių ir koplyčių. Graikų 
buvusios Washington, D. C., i unijos katalikai turi 1,974 
kas visų užganėdinančiai uzr. parapijas ir 3,151 bažnyčias, 
girta. Svarstyta ir svarbūs; furi 624
nutarimai padaryta: dėti pa-; oCnlzmatlKai tun 
stangas kuolabiausiai dabar parapijas ir 2,076 bažny- 
varyme kampanijos ir kovų už Čias, protestonai 701 parapi- 
del socialės apdraudos bedar- ją ir 827 'bažnyčias. Žydai 

[ turi 1,067 tikybines bend- 
' ruomenes ir 2,041 sinagogą. 

vaJ4zias i yra ir 18 bendruomęnių ma- 
i hometonų.

i Iš viso Lenkijoj yra 53 
pagamintų. Reika-1 vyskupai, tarpe jų 41 Rytno 

j katalikų, 5 graikų katalikų 
ir 7 chizmatikų. Toliau iš 
viso yra 14,867 kunigų, tar
pe jų 61,6 nuoš. katalikų. 

---—----------------

biams.
Išdirbta veikimui planai: ei- 

__ ______ , J pas lokalines —
Nors įžanga vakarienei la-' (Councils) su atspauzdintais 

bai žema buvo, tik 35c, bet to biliaus reikalavimais ant ' 
nuo vakarienės pelno atliko i tam tikrų blankų, Nacionalės i 

$14.00 .kuopai. “
Draugė M. Zeikuvienė pa

aukavo sūrį leist ant išlaimėji- 
mo, bet nebūnant laiko ta 
darbą atlikti, tai Užgavėnių 
vakare, darbininkų svetainėj, 
turėjo draugišką pasilinksmi
nimą be įžangos ir sūrį nupir
ko už $1.00 d. Kazekevičius ir 
visiems padalino suvalgyti, o 
doleris įėjo į bendrą iždą sa- 
liukės palaikymui. Nuo šių 
parengimų įr už biznį neblo-ikiais veidmainiais. Jų eiliniai, LONDONAS _  Darbo
gai surinkta kas tiesioginiai Į nariai pamatys, kad jiems su I partijos taryba griežtai at- 
skinama palaikymui darbimn-1 tais vadais nepakeliui ir jie1 A ... ” . u
kų svetainės. Todėl . biznio dėsis su B. T. bendron kovon Anglijos Komunistų

Tarybos ' 
lauti užginančio parėmimo 
(endorsement). To pat reika
lauti valstijoj ir federalėj val
džioj atstovų.

Nutarta eiti pas socialistus, 
pasivadinusius “Laborers apd 
Farmers Unem ployment 
Union.” Versti jų vadus tą 
bedarbių apdraudą užgirti ir 
remti veikimu. Jei jie atsi
sakys nuo to, tai pasirodys aiš-

Atmetė Bendrą Frontą, 
Padeda Fašizmui

pelnas neina į AtiDLD iždą, į už bedarbių apdraudą ir tt. , į Partijos pasiūlymą sudary- 
bet į bendrą vigų progresyvių 

“organizacijų iždą, palaikymui i kalo kreiptis ir prie didesnių-1 šizmą.
svetainės. !jų biznierių.

Todėl aš čia primenu sim- darbo žmonių daro gyvenimą, 
patizuojantiems darbininkams, tai turėtų bedarbių apdraudos 
J<urie “biznio” keliu parengi-!bilių remti. , ,,
mus šelpė, kad neturėtų min- Dar nutarta: dėti pastangas triJOS. 
tyj, jog tie pinigai asmeniškai; surengti demonstrątyvį marša- 
sunaudbjami privatiškiems rei- vimą prie teismabučio, pas pa- - - 
kalams.

Draugai darbininkai! 
darbininkų svetainė, tai 
klasinio darbininkų 
tvirtovė, kuri tarnauja 
visiems svarbiausiems reika
lams. Todėl ir kiekvienas cen
tas, aukautas darbininkų, reiš
kia prisidėjimą svetainės pa
laikymui. Todėl visiems sim
patizuojantiems darbininkams 
tariame ačiū už parėmimą mū
sų parengimų, nes mūsų visų 
darbininkų turi būt bendri visi

imperialistine vadovybe. 
Lietuva esanti visai atskir
ta, apart Sovietų Sąjungos, 
kuri neleidžia Lenkijai Lie
tuvą užgrobti.

Pasak korespondento, tik 
vienas esąs nemalonus daly
kas, tai atgijęs Lietuvos 
liaudies bruzdėjimas prieš 
Lenkiją. Matomai, Smeto
na sutiktų Lietuvą parduo
ti, be 
keršto.

tartį ir pasikėsinimus pasi
grobti Lietuvą imperialistais. 
Lietuvos fašistai yra bendras 
reakcijos retežis ir ruošia nau- 
/u imprialistinį karą Europoj. 
TaKpadės užkurti naują karo 
gaisra ant Lietuvos, Latvijos 
ir Esionijos žemių.

Mes pareiškiame bendrą pa
siryžimą kovoti prieš fašizmą, 
prieš naujo karo pavojų. Tik 
bepdru revoliuciniu frontu iš- 

--šLodami galėsime atmušti karo 
pavojų ir sutriuškinti fašistinės 
diktatūros terorą:

Mes sveikinam Lietuvos Ko- 
I munistų Partiją, kuri, akyvaiz- 
, doj didžiausio fašistinio teroro, 
I traukia Lietuvos darbininkus, 
i valstiečius ir pažangius žmo- 
[ nes į bendrą revoliucinį frontą, 
į Mes vienbalsiai pasmerkiam 
[ bendro fronto draskytojus ir 
i reakciją, fašizmo talkininkus. 
' Mes kviečiame visus lietuvius ii darbininkus, pažangius biznie- 
’ rius ir profesionalus sudaryti 
tvirtą priešfašistinį ir prieška
rinį frontą.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yufiks, 825—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17tl> 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St.* 
Moline. III --------------- e---------------------------

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. WRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI;
Pirmininkas, Cha*. Margis, 

1323 Muskegon Ave. 
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas, 

730 Na*on St. N. W.
Protokolų Sekr. Kari Rasika*,

R. R. No. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauska*, 

ir Svetainė* Randavotojas, 
1108 Elizabeth 

Iždininkas Ant. Daukša, 
1131 Walker

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpinės Draugijos 

Valdybbo antrašai 1934 m. 
Pirmininkas: A. Mazūras,

310 Price St. 
Pirm. Pagalbininkas: F. Bortuzevich,

t 1131 Wood Ave.
Protokolų Raštininkas: R. Tru tūlis,

1411 Clinton St. 
Finansų Rašt.: G. I<enarth,

110 W. 11th St. 
Iždininkas: J. Uskurėnas,

150 S. Wood Ave.
Trustistai: J. Vertelis, 

.203 W. 16th 
L. Bartkienė, 19 E. 19th at. 
Maršalka: F. Marozas,

1413 Clinton 
Korespondentas: O Vertellenė,

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

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

1933 METAMS
trečiadlenj, Linden Hall, Wood Ave., 
16th St., Linden, N. J. 
Pirm. M. Selicxaw. 31 Amity St.. _ 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas.

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

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
r>9 Park St.. Hartford. Conn.

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškl* P.,

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P.,

52 Dale Street
Protokolų rafitininkar Gendrcnaa, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai: 

Evans J.,

Daukas, Geo.,

Iždininkas Druscikis ... 
i, 
Maršalka Valečka A„

L. D. P. Kliubas laiko 
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare; pradžia 7:30 valandą.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą i n

(Tasa iš 1 pusi.) 
I

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas pratęsė va-' 
jų už žurnalą “Šviesą” iki Ge
gužės Pirmos. Pasmarkinki
me darbą! Reikia pasakyti, 
kad kol kas draugai į vajų :
neišsijudino. Dar neperdau- Kuopos 

giausia ir atsiliepimų gavome, 
kaip nariams pątiko žurnalas. 
Skaitykite, platinkite ir savo 
patarimus praneškite į centrą.

j Kas, jūsų manymu, reikėtų 
I taisyt, ko yra stoka mūsų pir- 
1 mame leidinyje—rašykite į 
: centrą.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
gystės Valdyba 1934 metams: 

| Pirmininkas A. Palubinskas, 
Belle Grove, Box 108 Dracut, 

irm. pagclbininkas J. Daugirda, 
29 Whipple St., Lowell, 

| Fin. raStininlWs, A. Rutkauskas, 
1 Vine St., Lowell, CENTRO KOMITETO Prot. raštininkas, V. Mikalopas, 

973 Central St., Lowell, 
Iždininkas, St. Paulcnka, 

13 Walnut St., Lowell, 
. M. Karsonas, 
10 Tyler St., 

Ir A. Raudcliunas, 
j 75 Union St.,
I Maršalka, M. Uždavinis, 
I .39 Pleasant St..

Draugystė laiko 
1 antrą nedėldienj kiekvieno 

nesj, o metinis gruodžio mėn. 
Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mū 

Orgaito prižiūrėtojas, 
J. M. Karsopas.

Sekretorius ir antrašas 
3317 W, Carson 

Pa. 
St. 
Carnegie. 

Avė.

_ Monroo St.,

690 E. 92nd St .

Eiroy Ave., Brent, 
i 

1101 Page St., ! n

..538—3rd Ave., New I

10—J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago j y

O. Box 341, 
Courney, Pa. i

439 Maplewood Ave., I

D. 42, Rice* Landing, 

apskričiai ir I 14—Geo. Urbonas, 815 Middle Street.
. . . . ; N. Braddock, Pn.

Yankauskas,
Corliss Sta., Pittsburgh, 

:—J. Gataveckas, 109 Cress

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio 
doah, Pa.

u kp.—K. Dumčius, 123 E.
McAdoo, Pa.

6— K. Romand, .
Cleveland, Ohio.

I 7—J. D. Sliekas, 3121 
. wood, Pa.
8—J J. Urbonas,

Pittsburgh, Pa. 
9—J. Yasadaviče,

Kensington, Pa.
r ’ ............... '

Height*, III.
11— J. Barškietis, P

12— John Kinder U,
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F.
■ Pa.

ji Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partijos konvencija prasi
dės 3 dieną balandžio, Cleve 
landė. Mūsų 
kuopos, kurios tik turi kiek ' 15—P. Kavaliauskai 300 Todd St., Aliquippa, 

ižde pinigų, turėtų pasiųsti 
aukų su pasveikinimu. Gali j 
ir pavieniai draugai paaukoti j 
ir partiją pasveikint), 
pasveikinimus siųskite: 
munist Party of 
Box 87, Sta. D.

Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, 
Senulis, P. O. Box 136, East

Box 21 
Minden, W.

O, Box 11, 
Atlasburg, 

So. 2nd St..
Brooklyn, N. Y. 

Pear) St Yogstown,

Eckert St., Buffa-

Mahanoy Ave.,

Wilsonville, III. 
236, Coal

Centre turime del finansų | 
sekretorių knygų, kietais vir-j 
šais ir liuosais lapais. Seniau 
jų buvo kaina $3 už knygą, 
dabar galite gauti tik už $1. 
Tos knygos labai naudingos ir 
parankios.

Priešfašistinė-Prieškarine 
Rezoliucija

Mes, Rockfordo įvairių srio- 
vių lietuviai, laikytame masi
niam susirinkime, kur buvo 
pareikšta mintis nuo kovingų 
darbininkų, katalikų darbinin
kų, pažangių biznierių i'r pro
fesionalų,—priėmėm vienbal
siai sekamo turinio rezoliuci
ja:

Fašizmas yra atviras buržu- 
[ azijos teroras prieš darbo 
j žmones, vargingus valstiečius, 
darbo inteligentiją ir visus pa
žangius žmones. Fašizmo juo
doji reakcija pųbla ir kanki
na tautinių, mažumų žmones. 
Fašizmo įsigalėjimas dar la
biau padidina naujo imperia
listinio karo pavojų.

16— J.
17— F.

Pittsburgh, Pa.
19— J. Dzikas, P. O.

20— -Wm. Yonikas, P.

22—P. Cibulskis. 286

I 24—P. Sodeikis, 125 So.
Ohio.
’. Dielininkaitis, 41 

lo. N. Y.
■ 26—A. Dambauskas, 224

Girardville, Pa.
27—E. Narakicnė, Box 241,
29—Antanas Kubilski*, Box 

i ter. Pa.
80—J. Leonaiti*, 107 N. Duųuoin St., 

ton, III.
I 32—L. Tilvik. 38 N. 7th St., Easton,
• 33—P. Samulienis,

Grand Rapids, Mich.
, 34—J. Audiejaitis,
i ton, III.
i 35—M. Krikštanas,
j mokin, Pa.
36—Joe Pečeliūnas, 

Harrisburg. Ill.
I 37—J. Siniauskas, Box 182, Covcrdalc,
i 38 -F. Šaučulis, 304 E. Gth Street, West 

Frankfort, III.
• 39—Tony Zedolek, 514 Autumn Ave., Col-
I linsville. III.

40— J. Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akron, O.
I 41—-Wm. Michalitcs, 1’. O. Box 387, Benld, 

III.
42— P. Yonaitis, Box 76,
43— M. Lingevičienė, 424 

Saginaw, Mich.
41— Mary Barnes, 602 So.

45— M. Savukaitienė, P. O.
Pa.

46— -D. Simutis, P. O. 
Ind.

t. ... ------------ __
troit. Mich.

48— J. Sabaliauskas, 416 Coal St. 
ersville. Pa.

49— A. Matulevičius, 147 Fulton Ave.
Jersey. City,

NoAvich Avenue,
West View, Pa.

Empire St.,

Salle St.,

St., Tamaqua,

J. KARECKAS, 730 Nason

KARL. RASIKAS, R.

i Finansų sekr. ir svetainės randuotojas 
GARBANAUSKAS, 1108 Elizabeth Ave.

I Iždininkas V. K. KARVELIS, 20 Dals 
! N. E.

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1932 M. 
Pirmininkas, A. Celkis, 900 Talbot 
Braddock, Pa.
Vice pirm. K. Stašinskai, Box 655, 

Kensin«rton, Pa.
Sekretorius J. Gašlūnai, 626 Woodwarad 

McKees Rocks, Pa
iždininką* .1. Yeiadavičiu*, 538 8rd Avė. 

New Kensington. Pa.
Iždo Globėja.—
Urbonas G., 815 Middle St.,
J. Hrhoaas, 1925 Harcum* 

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

VIFNVRFS DRAUGYSTE 
MONTELLO, Man.

Valdyba 1931 metam:
W. Gelu*evlčia. 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka, 

256 Ame* St. 
arimų rašt. J. Stripini*, 
49 Sawtelle Ave.

Venalauaki*. 
St.

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra- 
1 šai 19.32 metų.
' Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
i Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 

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

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Davton Avė., Eva Vėgėlienė, 7715

Pirm.
Pirm, r “
Nutarim

Turto rašt. K.
12 Andover

Ligonių rašt.' M. Jazukevičia,
153 Ame* St.

Iždininkas M. Miškini*,
9 Burton St.

(ždo globėjai: P. Kruša*, 141 Sawtelle Ave.,
B. Zdanaviėia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas

ALDLD 148 kuopos susirinkimai atsibūna 
kiekvieno mėnesio trečią nedčldienj, 9-tą vai. 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuopos susirinkimas atsibūna

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

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

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

50— Mary Orman, 37

51— P. Maslaveckas, 
Wilke*-Bnrre, Pa.

52— —P. Deveikis, 1011
Chicago, Ill.

53— J. Gudišauskas, 
Pa.

54— Geo Brakni*, 222 Crystal Lake Dr., 
Pontiac. Mich-

55— P. Alsko, 980 Bruce St.. R. D. 1.
Washington, Pa.

5*—V. Glaubičiu*. 316 George Avė., N. End. 
'*rMkes-Barre, Pa. '

67—John Norkų*, 851 Ferdinand St., Scran
ton. Pa.

58—S. Rainard. 28 Clarkson Street, 
Dorchester, Mass.

Edwardsville, Pa., Tel.
Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose 

Wilkes Barre, Pa., Tel.
Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch 

Wilkes Barre, Pa., Tel.
Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St ,

Wilkes Barre, Pa. TeL 32511
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan- 

. d oje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
BROOKLYN, N. Y.

Parsiduoda grosernė ir delikatese- 
nų krautuvė. Lietuviais apgyvento
je vietoje, pardavimo priežastis, sa
vininkų nesveikata. Kaina labai že
mai, kreipkitės greit šiuo antrašu: 
23 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

ĮVAIRIOS žinios
2,000 Darb. Demonstravo

po
rt u- 
de- 
jau

Pereitą šeštadienį, prie Vo
kietijos fašistų konsulato, de
monstravo 2,000 darbininkų, 
reikalaudami paliuosuot drau
gus Ernst Torglerį -ir Ernst 
Thaelmanną. Darbininkai šau
kė: "Šalin Hitler!”, "šalin fa
šistus” !

'Kada demonstrantai pasie
kė konsulato raštinę, tai 
licijos būriai pastojo prie 
rų ir pareiškė, kad neleis 
legacijos, nes konsulatas
uždarytas. Darbininkai laike 
susirinkimą; priėmė rezoliuci
ją prieš Vokietijos fašistus ir 
kitą rezoliuciją prieš Ameri
kos kapitalistus, reikalaujant 
paliuosuoti 9 nekaltus Scotts
boro negrus jaunuolius.

Tada darbininkai išsirikiavo 
ir dainuodami “Internaciona-1 
lą” ir kitas revoliucines dai
nas, pradėjo demonstruoti lin
kui Rutgers Square. Ties Ma
dison gatve ant demonstrantų 
užpuolė gauja ir jai gelbėjo 
darbininkus mušti policmanas. 
kuris turi N. 3854 "bedžę”. 
Darbininkai gynėsi, 
darbininkus skaudžiai 
šė. Po u _________
sirikiavo ir numaršavo 
gers aikštę, kur laikė susirin
kimą.

Vis daugiau Jungtimi] Vai 
stijų kapitalistų valdžios poli 
cija ir viršininkai užstoja už 
Vokietijos ir Austrijos fašis
tus. Aną kartą, kada darbi
ninkai demonstravo prie Aus
trijos konsulato, protestuoda
mi prieš Dollfusso terorą, irgi 
ant demonstrantų puolė poli
cija.

3,500 Klausėsi Debatų L 24 bi^eli0 ALDLU i-mos 1 'kp. išvažiavimas Forest Parke.
29 liepos Tarptautinio Dar

bininkų Apsigynimo 17 kp. iš
važiavimas.

Sekmadienį, Mecca Temple; 
svetainėje įvyko debatai. Nuo 
Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
batavo drg. Hathaway, o 
fašistų Lawrence Denis, 
sikimšo svetainė, šimtai
rinių negalėjo sueiti ir turė
jo grįžti nuo svetainės durų. 
Debatų 
dienos 
įsigykite

de- 
nuo

no-

sutrauka telpa šios 
"Daily Workeryje,” 
tą numerį.

$9,856,521 Už Laisnius
Skelbiama, kad Brooklyne 

ir Long Islande 1933 metais 
yra gavę $9,856,521 už auto
mobilių laisnius. Tai didelė 
krūva pinigų. Viso New Yor- 
ko valstijoje už automobilių 
laisnius gauta $42,318,407. 
Bet kada reikia taisyti keliai 
arba platinti jie, tai tada po
nai šaukia, kad jie neturi pi
nigų.

Namų Savininkai Grūmoja
Per paskutines dvi savaites 

sudegė 15 žmonių. Majoras 
LaGuardia "pareikalavo,” kad 
namų savininkai pataisytų del 

to'darbininkai vfilis- i&igelbejimo nuo gaisro laip-

Kelis i 
a pm ii-

į Rut

Sovietų Lakūnai Išvyko

'5 rugpjūčio ALDLD 1-mos 
kp. išvažiavimas 
ke.

26 rugpjūčio 
k p. išvažiavimas 
ke.

Antradienis, Kovo 6, 1934

ryto

156

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMeVeR STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

ii ienomis 
vakarais 
iki 1

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmia* ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo I

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 02 dieną
Telephonas MEdallion 3-1328

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

mas veikalas, (Royale Theat
re, W. 45th St. New Yorke) 
buvo tuo klausimu ir debatai 
—sympozijumas. Dalyvavo ir 
1LD advokatas Joe Brodsky ir 
tas asmuo, (Louis John Lat- 
zer), kuris lošia Brodskio ro
lę veikale, kur jis gina berniu
kus. Taipgi dalyvavo visa 
eilė žymių intelektualų, kurių 
didelė didžiuma labai prielan
kiai pasisakė apie veikalą 
"They Shall Not Die!” 

Tarptautinio! ,. ,1 sis veikalas—gyvas vaiz- 
idas to, kas dėjosi Scottsboro 
1 berniukų teisme. Kiekvienas 

kuopos, darbininkas turėtų jį pamaty- 
Sąryšio, ti.

norėdamos užsiregistruoti sa
vo parengimus į Sąryšio kny
gą, turi duoti žinoti sekreto
riui, kurį visuomet galima Į 
matyti "L.” spaustuvėj, nes 
pereitas Sąryšio komiteto po-‘ 
sėdis taip nutarė.

Taigi, yra prašoma 
mūsų organizacijų valdybų I 
domėžio ir atsiminimo, tai ma-j 
žiau turėsime nesusi pratimų i toje7iTreipkitės*7 
su draugijų parengimais.

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)
Forest

ALDLD 
Forest

16 rugsėjo 
Darbininkų Apsigynimo 
kp. išvažiavimas.

Visos draugijos ir 
priklausančios prie

Par-

185
Par- Piano Lekcijas

DUODA

SYKĮ ATSILANKĘ PERŠITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

A. N.Valinčiutė
92 Union Avė.,

Brooklyn,
Utarninkais ir

Nuo 3 vai. p. p. iki

Apart. 29

Seredomis
7 vai. vakare

PARDAVIMAI
PARSIDUODA groserne-bučernė.

Biznio vieta yra apgyventa lietuviais 
i ir kitų europinių tautų.

VISU j Sumaniam žmogui
> pragyvenimas

’ j ant savęs bosu.
Į Pardavimo priežastį sužinosite vie-

i “Laisves” raštinę,
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

r. '(55-57)

CLEMENT VOKETAITIS

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-16G1 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Stasys J. Balčiūnas.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Labai Svarbios Prakalbostus. Namų Savininkų Associa- 
cijos galva ponas Goldsmith 
pareiškė, kad 50,000 namų sa
vininkų, 
gyvena 
šeimynų, nepildys šį reikalavi-; 
mą. kad jiems tas atseitų poi(March), 1934,* "Laisvės 
$3,000 prie kiekvieno namo ir|tainėje, kampas Ten Eyck ir j

Labai svarbias prakalbas!
kurių kambariuose Į rengia Amer. Liet. Darbininkui 

670.000 darbininkų į Literatūros Draugijos 1 kuo-!
- f pa, sekmadienį, 11 d. kovo

i” sve-|

todėl jie išmes tas šeimynas.

700 Delegatų Dalyvavo Dar
bininkų Konferencijoje :• • 1 i i !

Sekmadienį. Irving Plaza 
svetainėje įvyko darbininkų. 
delegatų konferencija kovai! 
už bedarbių reikalus ir už. Į New Yorką buvo atvykę

Sovietų Sąjungos lakūnai M. j viešų darbų darbininkų geres- 
Slepkov ir S. Levanevski. Pas
tarasis savo laiku Sibire iš ty
rų. išgelbėjo Amerikos lakūną 
Matterną, kada jis ten buvo 
nupuolęs, šie lakūnai su So
vietų profesorium Uškovu jau 
išvyko į Nome miestą, Alas- 
kon, iš kur jie gelbės Sovietų 
101 pilietį, kurie yra ant ledų.
Profesorius Uškov sako, kad vai prieš Roosevelto žygius—į 
ten pribus 14-ka Sovietų or- atleidinėjimą CWA darbinin-į 
laivių, kurie nuskris ant ledo,Įkų. Priimtos, rezoliucijos, ku- 
nusileis ir paims tuos draugus, j rios bus įteiktos CWA ponams 

j New Yorke ir pasiųstos į Wa- 
shingtoną. Konferencija vien-J 

i balsiai pasisakė už HR 7598 • 
į bilių. Viso konferencijoj de- 

NRA ponai nukopojo New i legatai atstovavo 102,000 or-
Yprko teatrų darbininkams ir ganizuotų darbininkų.

nes sąlygas. Konferencijoje 
dalyvavo virš 700 delegatų 
nuo įvairių darbininkų orga
nizacijų. čionai buvo dele-J 
gatai nuo viešų darbų darbi-1 
ninku grupių, revoliucinių uni
jų, Amerikos Darbo Federa
cijos lokalų ir pašalpos orga
nizacijų. Išdirbta planai ko-1

N.R.A. Nukapojo Algas

darbininkėms algas. Išvedžio- 
tojams numušta nuo $15 iki! 
$10 algos, o < 
dirbantiems prie durų, palikta 
tik po $14 į savaitę algų. NRA 
vis atviriau ir bjauriau išstoja 
prieš darbininkus. Tą sakė ko-j 
munistaj senai, bet daugelis 
darbįninkų laukė ko kito nuo į 
NRĄ ponų.

galima daryti 
ir būti pats

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763’
Valandos: nuo 1—6 po pietų

Lorimer Sts., Brooklyn,. N. Y. i 
Pradžiai lygiai 2:30 vai. po! 
pietų. Kalbės Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark©; temoje: 
virškinimo organai ir jų ligos. 
Draugė S. Sasnauskienė kal
bės apie darbininkių moterų ! 
reikalus.

Daug nereikia aiškinti, kaip 
yra svarbu išgirsti Daktaro 

i J. J. ’Kaškiaučiaus prakalbas 
,'apie užlaikymą žmogaus 
•sveikatos ir kaip išvengti ligų.

• ' Virškinimo organai ir jų li- 
igos yra labai svarbi tema, nes 
nuo tų organų daug paeina li
gų. Daktaras Kaškiaučius vi
sada nuosekliai ir aiškiai iš
dėsto sveikatos klausimus.

Draugė S. Sasnauskienė kal
bės apie reikšmę tarptautinės 
moterų darbininkių dienos, 
kuri yra kovo 8 diena, ir ki
tus darbininkių ir darbininkų 
reikalus.

Dalyvaukite masiniai! At- 
; eikite palys ir atsiveskite savo I 
kaimynus!

Įžanga visiems dykai!
Širdingai kviečia Rengėjai.

Nepasivėluok užsimokėti 1934 ro 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarines literatūros kėlimu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

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

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

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

“PRIEKALAS”

“PRIEKALAS” eis 4 
lankų—didumo. Kaina

darbininkams,! KAS NAUJO TARP

Daugiau Darbininkų Stoja už 
HR 7598 Bilių

Daugiau darbininkų stoja 
už kongresan įneštą HR 7598 
bilių, kuriame yra reikalauja
ma, kad valdžia mokėtų be
darbiams pašalpą ir* kad būtų 
apdrausti darbininkai ligoje ir 
senatvėje. < Po visas Jungtines 
Valstijas darbininkai stoja už 
tą bilių. New YoTke Pente- 
rių ir Dekoratorių 37-tas lo
kalas, kuris turi 400 narių, 
pasisakė už HR 7598 bilių.

LIETUVIŲ
Kalbės Drg. W. Weinstone

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis
• BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

parėm, krikštynom » ir kito- 
reikalam.

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

RADIO-ŠIANDIEN
WEAF 660 Kc.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

Sergančiu
■ Chroniškos

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

Svarbu Visiems
Kokie ir "kada .bus draugi

jų bei kuopų, priklausančiu, 
prie D. New Yorko Draugiją 
Sąryšio, parengimai.

10 kovo vaikučių mokyldė-
lės vakarėlis "L.” svetainėje.!

11 kovo ALDLD 1-mos 
pi'ąkalbos.

18 kovo LDS 50 -kp. 
kiai ir prakalbos. . ■

8 balandžio LDS 50dkp. (S. 
Brooklyne) vakaras. ;

15 balandžio AWo 
vakarienė.

3 birželio Prolet-Meno Są
jungos 3-čio Apskričio pikni
kas Vaičionio Farmoje.

10 birželio ALDLD 185 kp.

Komunistij Partijos Centro 
Komiteto narys draugas Wil
liam Weinstone tik pargrįžo iš 
Europos. Trečiadienį, 7 d. ko
vo, 7 vai. vakare, Cooper 
Union Svetainėje, 4th Avė. ir 
8th St., New Yorke, jis kalbės 

(temoje: "Pamokos iš Austri
jos |vykių.” • Tai bus 
svarbios prakalbos.

kp. nas darbininkas privalo daly
vauti.

abai 
Kiekvie-

SO-

Choro

į/€*OlOCll\C JLXAV II/mU w

šia lokalas yra dalis Amerikos iš Ęast New-Yorko išvažiavi-
Darbo Federacijos. Vis dau
giau ir ADF darbininkų stoja 
kovon su kairiais darbininkais 
už savo reikalus.

Nepaprastas Susidomėjimas 
Veikalu They Shall Not Die!”

Gal nei vienas scenos veika
las New Yorke nėra sukėlęs 
tiek daug domesio pas žmo
nes, kaip John Wexley’s vei
kalas apie Scottsboro berniu
kų bylą—"They Shall Not 
Die.” Pilni laikraščiai apžval
gų tuo klausimu ir žmonės vi-mas Forest Parke.

17 birželio Central Brookly-'sur jį diskusuoja, 
no ALDLD 24 kp. išvažiavi
mas..

Štai, pereitą sekmadienį tam 
pačiam teatre, kuriame lošia- 

; ; - 1 i V -

6:00 P. M.—Mme. Frances Aida 
6:30—Mid-Week Hymn Sing 
6:45—Cheerio’s Mosaics 
7:00—Mary Small; soloist, 
7:30—Arlene Jackson 
7:45—*The Goldbergs’ 
8:00—Leo Reisman’s Orch'.;
8:15—Phil Duey, soloist 
8:30—Serenade: Wayne 
8:45—King’s Orchestra 
9:00—Ben Bernie’s Orch.
9:30—Ed Wynn, Fire ‘Chief, 

10:00—Cruise of' the Seth 
10:30—Madame Sylvia 
10:45—Sen. Edw, P. Costigan 
ll:00-4rJohn B. Kennedy 
11:15—-News; King’s Jesters 
11:30—'Phil Harris’ Orch.

WOR—710 Kc.
6:00 P. M.—Uncle Don 
6:30—Harold Stern’s Orch.
6:45—Palmist; story
7:00—Stan Lomax, sports 
7:15—The Reisers, pianos 
7:30—Musical review 
8:00—Radio Vanities; Grofe’s 
8:15—Orch.; Frank Parker 
8:30—Borrah Minnevitch’s 
8:45—Harmonica Rascals 
9:00—‘Back Stage’
9:30—'Bronx Board of Trade, 
9:45—James A.. Farley

10:00—Ted Bergman, comedy 
10:30—Eddy Brown, violin 
10:45—Boake Carter, sports 
11:00—Moonbeams 
11:3Q—Eddie Lane’s Orchestra

WJZ—760 Kc.
6:00 P. M.—Walter A. Staub, talk 
6:15—Ferdinando^ Orch.
6:30—Stamp Club, Tim Healy 
.6:45—News, Lowell Thomas 
7:00—Amos ‘n’ Andy
7:15:—City’s Finances
7:30—Paul Blanchard
8:30—Health, Dr. Bundesen
8:45—'Bavarian Band
9:00—Koestner, Orch.; Alice
9:15—Mock; Male Trio
9:30—Eddie Duchin’s Orch.

10:00—Ray. Perkins; Gladys 
10:15—Swarthout orch.
10:30—Mario Cozzi, barytone
10:45—Hilbilly Heart Throbs
11:00—Male trio
11:15—'News; Poet Prince
11:30—Life of Michelangelo.

WABC—860' Kc.

S
 šiandien ateiki

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

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

| nes Ligos, Nervų

; įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

i X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La- 
: boratoriniai Tyrimai, Serumų be! 
čiepų Įšmirkštimai. <

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 

KALBAM

Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

PR. ZINS
110 East 16 ST. N.Y.
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.

Telephone, EVergreen 8-9770

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie- 

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 
. 107 Union Avė. 

Brooklyn, N. Y.

6:00 P. M.—Buck Rogers 
6:30—Mary Eastman, soloist 
6:45—Sketch, 'Little Italy’ 
7:00—Myrt and Marge 
7:15—Just Plain Bill i 

7:30—Serenaders
7:45—News, Boake Carter 
8:00—Littk Jack Little 
8:45—California Melodies 
9:00—Philadelphia Orch. 
9:15—Ruth Etting; orch.
9:30—Minneapolis Symphony 

10:00—Glen Gray’s Orch.; 
10:15—Stoopnagle & Budd 
10:30—Harlem Serenade 
11:00—Charles Carlile, tenor 
11:15—News; Ozzie Nelson’s 
11:30—Orchestra
11:45—Epoch Light’s Orch.

J. GARŠVA
i Graborius (Undertaker)
į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
1 ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir karietas veselijoms, 
| krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.


