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KRISLAI
Be Ugnies Nėra Dūmų.
Smetonos Nauja Rykštė. * 
Istoriniai Atžymėjimai. 
Mes už Bendrą Frontą.

Rašo KOMUNISTAS *

Varšava ir Kaunas kalba, j 
Da ne patys Smetona ir Pilsud
skis, bet jų agentai jau pradėjo 
garsiai šnekėti apie Lietuvos su- I 
sitaikymą su Lenkija. Priežodis 
sako: “Be ugnies nėra dūmų.” 
Taip ir čia bus. Pragiedos ir 
diktatoriai.

Profesorius Biržiška sako: 
“Jeigu Pilsudskis galėjo susi
kalbėti su Vokietija, tai gal būt 
ir su Lietuva ras bendros kal
bos ir norės sutaikinti.”

Smetona būtų senai pardavęs 
Lietuvą Lenkijos imperialis
tams. Bet jis bijo Lietuvos 
liaudies. Tos liaudies prisibijo 
ir Pilsudskis. Gausi Smetoną, 
bet turėsi kariauti su Lietuvos 
darbininkais ir valstiečiais! 
Pilsudskis mato, kaip pasiryžu
siai priešinasi jo pavergimui 
Vakarinė Ukraina.

Nemanykite, kad Smetonos 
Lietuvoje viskas ramu. Nema-> 
nykite, kad fašistinė diktatūra 
taip apsistiprino, kad nebebijo 
jokio pavojaus. Smetonos kin
kos dreba. Jo visa vagių ir 
žmogžudžių valdžia bijo liau
dies vulkano.

Štai kaip reikia suprasti Sme
tonos išleistas naujas “Valsty
bės Saugumo Įstatymas”. Jis 
turi 37 punktus. Kiekviename 
punkte kalėjimas, kalėjimas ir 
dar kalėjimas! Kas išsitars 
prieš valdžią, kas pasijudins 
prieš Smetonos diktatūrą, kas 
paabejos apie Smetonos dikta
tūros reikalingumą, tas eina į 
kalėjimą!

Bet ar kalėjimas išgelbės 
Smetonos % viešpatavimą? - Ar 
kalėjimas išnaikins revoliucinį 
judėjimą? Well, tegul Smeto
na pastudijuoja carų Rusijoj 
istoriją. Tegul jis nepamiršta 
likimo kruvinojo Mikės! \y

štai keli svarbūs istoriniai at- 
žymėjimai apie socialdemokra
tiją:

Vokietija: Socialdemokratų 
Partija atmetė bendrą frontą 
su komunistais prieš fašizmą. 
Balsavo už Hindenburgą į pre
zidentus. ‘ Vokietijoj įsigalėjo 
fašizmas.

Austrija: Socialdemokratai
turėjo visą galią savo rankose 
1919 metais. Sutvėrė buržua
zinę respubliką, vietoj tverti 
socialistinę respubliką. Toj res
publikoj, padedant socialdemo
kratijai, vėl įsigalėjo kapitalis
tų klasė. 1933 metais social
demokratai siūlės talkon Doll- 
fussui, slankiojo prieš jį ant 
kelių. Socialdemokratai atme
tė bendrą frontą su komunis
tais. Dollfuss įsteigė fašizmą 
Austrijoje, šiandien ta pati 
socialdemokratų partija visai 
ištaškyta.

Anglijoj: • Darbo Partija 
griežtai atmetė bendrą frontą 
su komunistais prieš fąšizmą. 
Tuo tarpu Anglijoj juodieji fa
šistai organizuojąs, jų spė
ka ir įtaka auga.

Francijoj: Francijos 
stų Partijos centralinis 
tas dar kartą atmetė 
frontą su komunistais,
cijoj kelia galvą monarchistai- 
fašistai.

Sociali- 
komite- 
bendrą
Fran-

Amerikoje: Socialistų Parti
ja išleido griežtą įsakymą vi
siems nariams nieko bendro ne
turėti su komunistais. Bet par
tijos vadai sudarė bendrą fron
tą su fašistu Woll ir darbinin
kų galvų skaldytoju LaGuardia.

Socialistų Antrasai* Interna
cionalas pernai atmetė bendrą 
frontą su komunistais. Tuo bū
du tarptautinio socialistų judė
jimo vadai pasisakė už darbi-
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Vadai Uždraudė 
Mainieriams Pikietuoti

JOHNSTOWN, Pa. — 
Čionai streikuoja 1,200 
mainierių Bethlehem Min
ing korporacijos. Vietos 
buržuazinė spauda patal
pino United Mine Work
ers of America unijos 
biurokratų p arei škimą, 
kad jie griežtai uždrau
džia mainieriams pikie
tuoti kasyklą. Pareiški
mas skamba: “Mes įsakė
me visokį pikietą sulaiky
ti šeštadienio ryte.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington. — Roosevel- 

t(T pati išvyko į Haiti salas 
.pasidžiaugti, kaip Amerikos 
Imperialistai laiko pavergę 
;en žmones.
I--------
Halifax, N. S. — Čionai 

paskendo anglų laivas. Lai- 
Ivo įgula, 60 žmonių, tapo iš
gelbėta.

New York. — Miesto bal
suotojų registracija parodo, 
kad ponia Rockefellerienė, 
pati John D. Rockefellerio 
vyriausio sūnaus ir stam
baus kapitalisto, yra socia
liste, tai yra, balsuoja 
Socialistų Partiją. Tai 
kie sutvėrimai šiandien 
mia tą partiją.

u z 
to- 
re-

Barcelona, Ispanija.—Po
licija suareštavo 40- mo- 
narchistų ir kaltina rengi
me ‘ suokalbio prieš respub-

Washington. — Kongre
so komisija užgyrė karo de
partment budžetą 1935 me
tams. Išlaidos pasieks mil
žinišką sumą iš $279,391,- 
505. 1

Dobbs Ferry, N. Y. — Iš 
vaikų prieglaudos čionai pa
bėgo keturi berniukai. Po
licija jieško. Visi yra 13 
metų amžiaus.

Londonas. — Teismas nu
teisė, kad judžių kompani
ja Metro - Boldwyn - Mayer 
turi užmokėti rusei kuni- 
gaištei Youssoupoff $125,- 
000 už įžeidimą judžiuose 
“Rasputin, the Mad Monk.” 
Jinai yra pati Rasputino 
nužudytojo.

ninku fronto padalinimą. Tas 
eina fašistų naudai.

Prūseikos “N. G.”, Lovestono 
“Workers Age,” Cannono “Mil
itant”—visi vienu balsu'užgyrė 
Socialistų Partijos bendrą fron
tą su Woll ir LaGuardi^.o pa
smerkė Komunistų Partiją. Vi
si renegatai talkoje pas social- 
fašistus. O dar taip nesenai 
jie bažijosi, kad iki gyvos gal
vos jie pasiliks ištikimi Komu
nistų Internacionalui ir komu
nizmui !

IŠĖJO J STREIKĄ ŠEŠI TŪKSTANČIAI 
ČEVERYKŲ PRAMONĖS DARBININKU
HAVERHILL, Mass.. — 

Kovo 5 dieną čionai paskel
bė streiką apie šeši tūkstan
čiai čeverykų pramonės

dirbtuvėje. Darbininkai ve
da masinį pikietą.

Svarbu ir tas, kad šios 
unijos trys lokalai užgyrė 
draugo Fred Biedenkapp

darbininkų. Jie išėjo į ko- kandidatūrą į unijos gene- 
vą, kad privertus fabrikam ralį sekretorių - iždininką.
tus pasirašyti naujosios 
United Shoe and Leather 
Workers Unijos sutartį, ku
rioj reikalaujama pripažini
mo unijos ir nustatymo kai
nus už darbą. Streikas pra
sidėjo Continental Shoe

Tas parodo, kad Haverhill 
darbininkai .pradeda pažin
ti ir atskirti. tikrus darbi
ninkų vadus nuo apgavin- 
gų. Drg. Biedenkapp yra 
ištikimas, pasižymėjęs kovo
tojas.

PASKELBĖ STREIKĄ KAUNO SIUVYKLŲ 
DARBININKAI IR DARBININKES PRIEŠ 
ALGŲ KAPOJIMĄ IR BLOGAS SĄLYGAS
' Kauno klerikalų “Rytas” 
(vas. 15 d.) deda sekamą 
pranešimą apie kovą Kau
no drapanų pramonės dar
bininkų :

“Pirmadienį Kaune prasi
dėjo siuvėjų, dirbančių kon- 
fekcijonams, streikas. Tą 
dieną sustreikavo apie 45 
siuvyklos su 200 darbinin
kų. Tačiau, savininkams 
nenusileidžiant, streikuojan
čių siuvyklų, skaičius padi
dėjo arti 100. Prie strei
kuojančių taip pat prisidėjo 
konfekcijonų tarn autoj ai,

kurie, jei nebus patenkinti 
jų reikalavimai, žada nepri
imti užsakymų ir neit į dar
bą.

“Streiko priežastys svar
biausios yra sumažinimas 
siuvėjams atlyginimo. Siu
vėjai išskaičiuoja, kad jiems 
uždarbis, palyginus su 1931- 
1932 m., sumažintas kai kur 
net ligi 150 proc., o darbo 
laikas nesumažintas. Dirbti 
reikia menkuose, drėgnuose 
būstuose, nehigijieniškomis 
sąlygomis, o atlyginimas 
nuolatos vis mažėja.”

3,000 Naujų Skaitytojų 
“Daily Workeriui’’

Morganas Žinojo Val
džios Visus Žygius
WASHINGTON. — Mor

gano agentai sėdi Roosevel- 
to valdžioje. Pasirodo, kad 
Morgano bankas buvo gerai 
prisipirkęs Šerų įvairiose 
orlaivių kompanijose, ku
rios turėjo kontraktą su 
valdžios pašto departmentu 
laiškus vežioti. Bet Mor
ganas sužinojo, kad valdžia 
žada panaikinti tuos kont
raktus. Jis tuojaus savo 
Šerus pardavė New Yorko 
^biržoje ir milionus dolerių 
susipylė į kišenius. 'Mažes
ni buržujai prakišo.

Atims Iš Darbininkų

Anglija Pasirašė Sutar 
tj su Sovietais

LONDON. — Anglijos 
užsienio reikalų ministeris 
ponas Simon pasirašė nau
ją prekybos sutartį su So
vietais. Sutarties protoko
las pasiųstas Maskvon ir 
nuo aplaikymo Maskvoje 
įeina galion. Ši sutartis 
atsteigia normalius ryšius 
tarpe tų dviejų šalių, .ku
riuos pernai Anglijos val
džia sutraukė, kuomet jos 
inžinieriai buvo patraukti 
teisman, kaipo sabotažnin- 
kai. Ir vėl Anglijos kapita
listų valdžia turėjo nusi
lenkti prieš darbininkų tė
vynę!

Devynis Milionus Dol. gazas užmuš® dvi
WASHINGTON. — Roo- 

sevelto valdžia patvarkė, į 
kad visi pastos darbininkai 
bus priversti paimti po 1 
dieną į mėnesį “vakacijų”, 
tai yra turės sėdėt namie ir’ 
negaut mokesčio. Tuom val
džia sutaupysianti $9,000,- 
000. Bet ant tiek mažiau 
tie darbininkai galės nu
pirkti produktų, ant tiek 
mažiau darbų bus!

MOTERIŠKES

CLIFFTON, N. J. — čio
nai gazu - užtroško Julia 
Rorkas, neregė, 60 metų 
amžiaus, ir Julia Koskio, 82 
metų amžiaus.

ALKANIEJI MARŠUOTO
JAI GRĮŽTA ATGAL

Budapeštas, Vengrija. — 
Vokiečiai naziai pradėjo 
smarkią agitaciją už vokiš
ką fašizmą Vengrijoje.

LONDONAS. — Anglijos 
alkanieji maršuotojai (be
darbiai) grįžta atgal iš Lon
dono. Pakelyje jų pasitiki
mai bus rengiamos masines 
bedarbių demonstracijos.

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

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dieriraščio XVI

Šiuo tarpu eina vajus už 
gavimą naujų skaitytojų 
Komunistų Partijos orga
nui “Daily Workeriui”. 
Vajus eina pusėtinai ge
rai. Iki šiol laike vajaus 
New Yorko mieste “D. 
W.” skaitytojų skaičius 
jau padidinta trimis tūk
stančiais. Šio partijos dis- 
trikto užsibriežtas tikslas 
yra penki tūkstančiai kas
dieninių skaitytojų ir 10,- 
000 šeštadienio laidos.

Pataisymas Klaidos

Vakar dienos “Laisvės” 
žiniose buvo pasakyta, Jkad 
pirmas Komunistų Interna
cionalo kongresas įvyko
1918 metais, o turėjo būti
1919 metais; pasakyta, kad 
Komunistų Internacionalui 
suėjo 16 metų, o turėjo būti

metų.15

IŠ UETUVOS
Šiauliai. — Šioje apielin- 

kėj pradėta skleisti falšyvi 
pinigai. Dirbėjai nesusekti. 
Policija areštuoja tų pinigų 
vartotojus, nors tie žmonės 
nekalti.

AUSTRIJOS SOCIALISTU VADO IŠPA
ŽINTIS APIE IŠDAVIMĄ DARBININKŲ

Ką nesenai prisipažinoNEW YORK. — Čionai 
kalbėjo pribuvęs iš Austrijos pOnas Bauer, tą dar kartą 
socialistų vadas ponas Max; 
Winter. Kalbėjo Socialistų i 
Partijos sušauktam susirin
kime. Tai senas žmogus, 
kuris visą savo politinį gy-;^avo D°l^uSsui padėjo jo 
venimą praleido buržuazi-! diktatūrai įsigalėt. Winter 
nės valdžios aparate, būda-' pareiškė: “Iki paskutinės 
mas vienokiu ir kitokiu vir- į dienos mes siūlėme prieiti 
šininku. Paskutiniais lai- prie kokio nors susitarimo 
kais wbavo Vienos mieštoj su Dollfussu. <Bet jis aklai 
majoro padėjėju. 'atmetė mūsų pasiūlymą!”

patvirtino p. Winter, bū- 
i tent, kad Austrijos social
demokratai šuniškai patai-

Austrijos Komunistę Partija Didvyriškoj 
Kovoj Priėš Dollfusso Gaujų Diktatūrą

Panevėžys. — Prie Juos
tos upės rastas nežinomos 
moteriškės lavonas. Sodeli- 
skių kaime policijos virši
ninko padėjėjas pribuvo su
rašinėti biednų valstiečių 
nuosavybę, kad ją parda-.| 
vus. Tas labai supykdė vai-1 
stiečius. Nakties laiku iš 
patamsio valstiečiai pradė
jo plytomis vaišinti smeto
ninį policijantą. Viena ply
ta pakliuvo į galvą ir gerai

Krakes. — Čionai fašisti
niai chuliganai pradėjo de
gutu tepti žydų storų iška
bas.

Krakės. — Smetonos poli
cija ąušilę jieško, bet nesu- 
gauna komunistų, kurie la
bai dažnai nakties laiku 
miestelį užpildo komunisti
niais lupeliais. Matomai, 
čionai veikia gerai organi- 
zu'otų komunistų grupė ir 
Turi gero pasisekimo, 
bininkai ir valstiečiai 
liūs gaudo in skaito.

Dar-

Joniškis. —: Kertamas me
dis virto ir užmušė Vincą 
Rimdžių, 60 metų amžiaus, 
Šlapokų kaimo gyventoją.

Kuršėnų - Luokės vieške
lio miške rastas nežinomo 
vyro sudraskytas lavonas. 
Spėjama, jog tai bus alkanų 
vilkų darbas.

Kažin kas apiplėšė Joniš
kio teismų, pavogė 1,000 li
tų ir tris revolverius.

VIENA. — Austrijos Ko-, rie juos dar turi. Sako: 
munistų Partija veikia. Jos i “Neužilgo jie jums bus vėl 
būriai organizuoti nelega-' reikalingi”. Ragina dirbta- 
liai. Vasario 20 d. partija !vėse slaptai organizuoti ir 
išleido ir labai plačiai pa-' palaikyti darbo unijas. Į 
skleidė lapelį prieš Dollfus- ’ socialdemokratus darbinin- 
so budelišką diktatūrą. La-. kus atsikreipiama seka- 
pelyje iškelti sekami obal-jmai:

“Socialdemokratai darbi
ninkai ir funkcionieriai! Jū
sų didvyrišką kovą Sukriu- 
šino jūsų vadų išdavystė! 
Išmokite lekciją, kurią šis 
įvykis mokina! Stokite po 
komunizmo vėliava! Stip
rinkite Austrijos Komunis
tų Partiją! Nuo dabar 

jmaršuokite pirmyn ir kovo-
Komunistų Partija darbi- kite Komunistų Internacio- 

ninkus paslėpti ginklus, ku- ■ nalo eilėse!”

šiai:
“Šalin masinius žmogžu

džius Dollfuss-Fey!
“Šalin pragaištingas hitle- 

rizmas!
“Tik komunizmas atneš 

pasiliuosavimą iš po vergi
jos ir barbarizmo!

“Būk komunistas!”

Japonija Jieško Prieka- Unijistai Stoja už- Be- 
biy Prie Sovietų darbiu Apdraudos Bilių

MASKVA. — Vasario 24 
d. Mandžurijoj ties Ching- 
chow chinai, Japonijos' im
perialistų priešai, pašovė 
Japonijos orlaivį. Orlaivi- 
ninkas užsimušė. Japonijos 
valdžia tuojau paskelbė 
svietui, būk Sovietų lakūnai 
pašovę japonų orlaivį.

Mirė A. A. Čelkis, 
APLA Prezidentas

“Laisvė” gavo telegramą 
iš Braddock, Pa., kad kovo 
4 d., 10 valandą ryte, mirė 
draugas A. A. čelkis, Aug- 
ščiausios Prieglaudos Lietu
vių Amerikoje prezidentas. 
Pašarvotas naujuose po nu
meriu 900 Talbot St. Bus 
palaidotas kovo 8 d., 9-tą 
valandą ryte. Kviečiami 
draugai dalyvauti laidotuvė 
se.

SURADO MAŠINĄ, NE
SURADO ŽMOGŽUDŽIO

CHICAGO, Ill. — Čionai 
rastas gatvėje automobi
lius, kuriame žmogžudys 
Dillinger paspruko iš Crown 
Point, Ind., kalėjimo. Bet 
kur yra Dillinger, policija 
sušilus “tebejieško.”

GILLESPIE, Ill. — Pro
gressive Miners of Ameri
ca unijos lokalas No. 1 už
gyrė Darbininkų Bedarbės 
ir Socialės Apdraudos Bilių 
H.R. 7598, kuris yra įneš
tas į kongresą. Šis lokalas 
turi 2,400 narių.

NEW YORK. — .Stalio- 
rių unijos lokalas No. 2163 
užgyrė apdraudos bilių. 
Unija turi 700 narių.

Suareštavo Komunistu 
Vadus Japonijoje

TOKIO, Japonija. — Čio
nai policija suareštavo tris 
vadus Chinijos Komunistų 
Partijos. Juos žada išde- 
portuoti Chinijon tiesiai į 
Nankingo valdžios rankas.

Pagrūmojo Streiku ir 
Laimėjo Reikalavimus

HOBOKEN, N. J.—Latvių 
laivo “Everonika” darbinin
kai pagrūmojo streiku ir 
privertė bosus išpildyti jų 
reikalavimus. Pripažintas 
laivo darbininkų komitetas 
ir pakeltos algos.

(Daugiau žinių 5 pusi.)
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15-ka Metų nuo Komunistų 
Internacionalo Įsikūrimo

Šiomis dienomis sukanka lygiai 15-ka 
metų nuo įsikūrimo Komunistų Interna
cionalo. Pirmasis Komunistų Interna
cionalo kongresas įvyko kovo men. 2-6 
dd., 1919, Maskvoj, vadovaujant Leninui. 
Savo manifeste, kongresas, be kitko, pa
reiškė :

“Praėjo septynios dešimtys dveji metai 
nuo to laiko, kaip ‘Pasaulio Komunistų Par
tija’ paskelbė savo prograrhą pavidale ma
nifesto, parašyto didžiausių proletarinės 
revoliucijos mokytojų, Karoliaus Markso' ir 
Pričkaus Engelso. Net tuo ankstyvuoju 
laiku, kuomet komunizmas buvo tik ką įžen
gęs į politinės kovos lauką, įtūžusiai jį per
sekiojo melai, neapykanta ir šmeižtas savi
ninkų klasės, teisingai pamačiusios jame sa
vo mirtiną priešininką. Tų septynių dešim
čių metų bėgiu komunizmas atliko sunkią 

♦7kelionę: audringus pakilimus pavaduodavo 
aštraus puolimo tarpai; po pasisekimų eida
vo sunkūs sumušimai. Nežiūrint visa to, 
komunizmas priėjo augščiausių savo išsiplė- 
tojimo laipsnių būtent tuo keliu, kurį iš- 
anksto nurodė Komunistų Partijos Manifes
tas. Gadynė paskutinės griežtos kovos at
ėjo vėliau, negu kad laukė ir geidė socialės 
revoliucijos apaštalai.

‘.“Mes, komunistai, 
proletariato įvairių 
ir* Azijos šalių, 
nė j Maskvoj, 

pasekėjais
mi>s, paskelbtos septynios dešimtys dveji 
mėtai atgal. Mūsų uždavinys dabar—pada
ryti bendrą sutrauką revoliucinio darbinin
kų klasės patyrimo, apvalyti judėjimą nuo 
priemaišų oportunizmo ir social-patriotiz- 
mo ir surinkti krūvon spėkas visų tikrų re
voliucinio proletariato partijų, kad pagrei
tintume pilna komunistinės revoliucijos per
galę.”
Ar pavyko Komunistų Internacionalui 

Sutraukti krūvon spėkas visų tikrų re
voliucinio proletariato partijų? Taip! 
Šiandien Komunistų Internacionalas turi 

’arti 60 ‘sekcijų—komunistinių partijų. 
Tūlos jų, kaip pav., Chinijos, kur partija 
turi šimtus tūkstančių narių, jau su gin
klu kovoja už galią; jau turi, faktinai iš
kovoję milžiniškas sritis iš buržuazijos 
nagų ir įsteigę ten Sovietus. Žmonijos 
istorija nėra mačiusi tokios proletariato 
klasės organizacijos, kaip Komunistų In
ternacionalas. Milionai geriausių darbi
ninkų sūnų ir dukterų, milionai labiausiai 
klaniniai sąmoningų, toliausiai numatan
čių, drąsiausių ir labiausiai pasišventu
sių darbininkų yra nariais labiausiai dis
ciplinuotos organizacijos, pasireiigę bile 
^*4—. -- _  -------------

Tarptautinė Darbininkių Diena

Bet jinai atėjo, 
atstovai revoliucinio
Europos, Amerikos 

susirinkusieji Sovieti-
jaučiamės ir laikome sa

il- pildytojais progra-ve

kada kentėti ir mirti už savo ir savo bro
lių reikalus.

Toliau manifestas sakė: 5
Su panieka žiūrėdami į baugštumą, veid- 

mainybę ir sugedimą pūvančių oficialių so
cialistų partijų, mes, komunistai, susirinkę 
Trečiojo Internacionalo suvažiavime, jau
čiamės esą tiesioginiai įpėdiniai revoliuci
nių gentkarčių nuo Babefo (Baboeuf) iki 

’Karoliui Liebknechtui ir Rožei Luksemburg 
didvyriškose jų pastangose ir kankinystėj. 
Kaip Pirmasai Internacionalas numatė bū
simą išsiplėtojimą darbininkų judėjimo ir 
nurodė jo kelią; kaip Antrasai Internacio
nalas sujungė ir suorganizavo milionus pro
letarų, taip Trečiasai /Internacionalas yra 
Internacionalas atvirų madinių veiksmų re- • 
voliucijos tikslais, Inte-nuidonalcbs darbų. 
Socialistinė kritika pakankamai .pasmerkė 
buržuazinę tvarką visame pasaulyje. Užda
vinys tarptautinės Komunistų Partijos turi 
būt sugriauti tą tvarką ir jos vietoj pasta
tyti rūmą visapasaulinės socialistinės tvar
kos. Mes šaukiame visų kraštų darbinin
kus ir darbininkes susijungti po komuniz
mo vėliava, po kuria jau laimėtos pirmos 
didžiosios pergalės.
Jeigu penkiolika metų atgal daugelis ! 

dar abejojo apie socialistinių partijų su
gedimą, tai šiandien jau kiekvienas, ku
ris turi proto ir akis, su tuo pilniausiai 
sutiks. Ypačiai Vokietijos ir Austrijos 
įvykiai parodė pilnutėlį Antrojo Interna
cionalo partijų galutiną susmukimą.

Nepaisant žiaurios reakcijos, daugelyj 
šalių (kaip Vokietijoj, Austrijoj, Lenki
joj ir kt.) komunistinės partijos ne tik 
stiprėja ideologiniai, bet ir nariais, nes 
tūkstančiai darbininkų, buvusių kadaise 
pas socialistus, dabar pereina po Komu
nistų Internacionalo vėliava.

Amerikinė Komunistų Internacionalo 
sekcija, J. V. Kompartija, šiuo tarpu 
taipjau yra stipresnė, negu kada nors ji 
buvo. Sekantis josios suvažiavimas (aš
tuntasis), kuris įvyks Clevelande, bus 
vienu iš ryškiausių partijos suvažiavi
mų ; bus vienu iš tveriančiausių, nes Par
tijoj pasinaikino frakcijos, partija pa
tampa masine, apimančia platesnes ma
ses pamatinių pramonių darbininkų.

Tegyvuoja Komunistų Internacionalas, 
vadas pasaulio proletariato!

Tegyvuoja jo amerikinė sekcija, Jung
tinių Valstijų Komunistų Partija!

Nekurie draugai mano, kad kiek grei
tai esti revoliucinis krizis, buržuazija tu
ri patekti į neišeinamą padėtį, kad jos 
galas turi būti jau nulemtas, kad revoliu
cijos laimėjimas tuo pačiu jau užtikrin
tas ir kad jiems lieka tik laukti buržua
zijos griuvimo ir rašyti nugalėjimo re
zoliucijas. Tai- gili klaida. Revoliucijos 
laimėjimas niekuomet pats neateina. Jį 
reikia paruošti ir užkariauti. O jį pa
ruošti ir užkariauti gali tiktai stipri re
voliucinė proletariato partija. Būna mo
mentai, kuomet padėtis — revoliucine, 
buržuazijos valdžia iš pat pamatų svy
ruoja, o revoliucijos laimėjimas neateina, 
kadangi nėra revoliucinės proletariato 
partijos, užtektinai stiprios ir autorite
tingos tam, kad paskui save vesti mases 
ir paimti valdžią į savo rankas. Būtų 
gi neprotinga manyti, kad panašūs “atsi
tikimai” negali turėti vietos.

Stalinas.

Per metų eiles mes esame 
girdėję kalbėtojus kalbant, 
beD skaitę daug straipsnių 
apie Tarptautinę Darbinin
kių Dieną, Aštuntąją Kovo. 
Tas metinis atkartotinas 
kalbėjimas apie ją nei kiek 
nesumažino jos svarbos. 
Priešingai, jos reikšmė ir 
svarba vis plečiasi ir didėja.

Aštunta Kovo yra diena, 
kurioje viso pasaulio susi
pratusios darbininkės, be 
skirtumo rasės bei tautos, 
bendrai reiškia savo pasirį- 
žimą kovoti už darbininkų 
klasės išsiliuosavima. šia * f u c
dieną darbininkės turi dirb
ti, idant sustiprinus savo j bendrint mūsų veikimą su

v

energiją, pakėlus entuziaz- 
,mą ir patraukus kuopla- 
čiausias mases 'darbininkių 
po komunistine vėliava. 
Vienas svarbiausių dėsnių 
mūsų visų kalbų turi būti 
faktas, jog darbininkės, 
kaipo dalis darbininkų kla
sės, stovėdamos nuošalyj 
klasių kovos, negali paliuo- 
suoti iš vergiškos dabarti
nės padėties, pakol visa dar
bininkų klasė neša klasinį 
išnaudojimą ant savo pečių. 
Tik visai darbininkų klasei 
pasiliuosavus, bus ir darbi
ninkės laisvos. Už tai mes 
visur ir visuomet turime

komunistiniu veikimu, nes 
tik po komunistine vadovy
be darbininkų klasė galuti
nai išsiliuosūos.

Tarptautinę Darbininkių 
Dieną šiemet pasitinkame 
didelių kovų sūkuryje. To
se kovose, ar tai jos būtų 
ekonominėj ar politinėj dir
voj, mes rasime darbininkių 
didėjančius būrius, veikliai 
dalyvaujant.

Abelnai ‘ paėmus, 
darbininkų klasės 
ekonomines
mes rasime nemažą skaičių 
darbininkių ne tik dalyvaus 
j ant, bet stovint tų kovų 
pirmose eilėse. Imant do
mėn tai, kad. dar ne taip se
nai buvo “moters vieta prie 
pečiaus,” tai šis uolus mo-

visas 
kovas, 

ir politines.

4--

terų dalyvavimas darbinin
kų kovose, yra labai reikš
mingas ir didelis žingsnis 
pirmyn.

Vieni iš vyriausių o balsių 
šių metų Darbininkių Die
nos minėjimuose, turi būti: 
kova prieš fašizmą, kova 
prieš rengiamąjį karą ir už 
gynimą Sovietų Sąjungos. 
Kontradikcijos, nesusitai
kymas, kapitalistinės siste
mos auga sparčiai. Impe
rialistinių šalių .galvos veik 
atvirai kalba ąpie pradėji
mą karo prieš Sovietų Są
jungą. Už tai viso pasau
lio darbininkės, minėdamos ( 
šią Aštuntą Kovo, daug kal
bės apie gręsiantį karo pa
vojų ir apgynimą Sovietų vanijos 
Sąjungos. Neatsilikime ir 
mes, Amerikos darbininkės.
Juk mūsų šalies imperializ- $5.00, draugiškai, K, 
mas yra turtingiausias, ga- i mikaitis, Reading, Pa. 
lingiausias, ir mums, darbi- i ——
ninku klasei, reikės daug! Laiškai nuo atskirų drau- 
tvirtų, galingų spėkų jo nu- jgų;

“Gerbiama ‘Laisvės’ Re
dakcija: Šiame laiške rasite 
money orderį vertės $6.00. 
Tais pinigais-pasimoku už 
‘Laisvės’ prenumeratą me
tams $5.50 o likusius 50 cen- 
tų skiriu naujam presui. 
Biskį susivėlavau su atnau
jinimu prenumeratos, bet 
tikiuosi, kad, kol pinigai pa
sieks ‘Laisvę’, prenumerata 
nebus sulaikyta. Draugiš
kai, L. Bagdonas, Pittsfield, 
Mass.” z 

I

stukas, paremia įnešimą su to galima spręsti, kad ir 
doleriu, .tai draugai sumetė prenumeratų gavimas šiuo 
ant vietos keletą dolerių, tarpu gal būt lengvesnis, ne- 
Čia rasite aukavusių van- gu kiek anksčiau.
dus: J. N. Simans—$1.00 
Yakaitis—50zc, J. Mažeika— 
$1.00, P. Rodgers—$1.00, A. 
P. Baltrušaitis—$1.00, B. 
Kirstukas—$1.00, S. Kazi
lionis—50c, S. K. Mazan— 
$1.00 ir smulkių 50c. Viso 
$7.50.

Lai gyvuoja “Laisvė”, 
darbininkų laikraštis po Ko
munistų Partijos vadovy
be!

S. K. Mazan, 
Cleveland, Ohio.”

Kitas laiškas iš Pennsyl- 
reikale preso:

“ALDLD 143 kuopa au
koja del “Laisvės” preso 

Ro-

Visose šalyse, visose dar
bininkų klasės kovose vado
vauja Komunistų Partijos 
po bendra vadovybe Komu
nistų Internacionalo. Ne
žiūrint, kaip sunki ir pavo
jinga ta kova būtų, nežiū
rint kiek pasiaukojimo ji 
reikalautų, mes vis rasime 
komunistus pirmose eilėse. 
Ką gi tai reiškia? Atsaky
mas tegali būti vienas ir 
aiškus: Komunistų Partija 
yra darbininkų klasės va
das, kuris veda darbininkų 
klasę; į kovą iki galutinai 
pergalei ir panaikinimui 
kapitalistinės sistemos.

Mes neturime pamiršti 
savo mitinguose ir demons
tracijose stengtis veiklias,

“B rangūs Draugai: Pri- 
siunčiu money orderį $6.50, 
už prenumeratą $5.50 ir li
kusį vieną dolerį skiriu pre
so fondan. John Gabal, 
Newark, N. J.”

Šiandien aukų aplaikėme 
$16.00. Iš anksčiau turėjo
me $211.24. Viso pasidaro 
$227.24.

P. Buknys.

Sovietų Sąjungoj
JIS: “Kodėl tamsta neatsakei 

ant mano laiško?”
JI: “Kad aš negavau jokio 

laiško.”
JIS: “Negavai jokio ląiško?
JI: “Ne. Ir, apart (to,

P

Komunistų Partijos suva
žiavime dr<£. Kaganovičius ra
portavo, kaip praneša “Prav- neapkenčiu kas jame 
da,” kad Sovietų Sąjungoje į įa<” 
1928 metais buvo 179,000 
specialistų su augštu išsilavi
nimu ir 1,003 technikai. 1933 
metų pabaigoje jau buvo 3,- 
522 technikumai (augštos 
tbchrrikinės mokyklos) ir 303,- 
000 augštus mokslus baigusių • 
specialistų. Vidutinio išsilavi
nimo technikų 1928 metais bu
vo 313,000, o pabaigoje 1933 
metų jau 669,000. Reiškia, 
Sovietų Sąjungos specialistų 
kiekis labai smarkiai auga.

Tarpe Maskvos 
rovsko atidaroma tiesi 
grafų ir telefonų 
turės 9,000 kilometrų,
bus ilgiausia pasaulyje

ir Chaba- 
tele- 

linija, ji 
Tai 

linija.

sy-

AGNĖ: “Gene, tu dar vfs 
flirtuoji su keturiais vyrais ir 
iki šioliai neišsirinkai su .ku,- 
riuom apsivesti?”

GENĖ: “Ne, aš negaliu iš
spręsti, kuris iš jų labiausia pa
vydi kitiems.”

KAZYS: “Petras pereitą me
tą turėjo daug užsiėmimo savo 
naujoj ūkėje.”

TILĖ: “Taip, bet jis turėjo 
pasisekimo užauginime kaip 
kurių dalykų.”

KAZYS: “Tiesa, morgičiai 
užaugo nuo $2,000 iki $5,000."

‘Bet mama,” protestuoja jau-
1 na moteris, “kaip jūs galite 

jūrų ; duoti nors kokius patarimus že-Novorosijske, Juodų 
prieplaukoje, laivų taisymo fab- nybiniam gyvenime, k^da jūs 
rikas, sausio mėn., tris laivus buvot vedusi tik vieną sykį, o 
daugiau pataisė, kaip nusako 1 aš esu turėjusi jau tris vyrus?” 
jam planas. Toronto Dzūkas,

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. 3.

Telephone: Humboldt 2-7964*

DARBININKU 
SVEIKATA &

t

Net Penki Klausimai 
sąmoningas darbininkęs] Dar vienas brooklynietis,; Malongkite nlan atsakvti 
traukti į Komunistų Parti-, draugas V. A. Bonkevičius, | pel. -Laisvę” į mano ‘klausi-

mus:
1. Kaip reikia gydytis “si

nus trouble” Jr ar galima visiš- 
- - - | kai išgydyti ?

TZ . . i 2. Ar galima “asthma” iš-tpieso. le itas visiem i gydyti arfta nors kįek paieng- 
kriaučiam. vinti?
Taipgi aplaikėme vieną į 3. Ar galima išsigydyti “su- 

dolerį aukų nuo ALDLD 28l8'ar diabetes” arba cukrinė li- 
kuopos, Waterbury, Conn., ar su vais^ais ar su mai' 
per draugę M. Strižauskie- stuJ TZ , . ......

4. Kokie yra apsireiškimai 
i “Brights disease,” arba inkstų

---------  • i įdegimo? Ar galima jis išgy-

ją. Tik turint stiprų vadą, jjaU senyvas žmogus, bet! 
bus galima dideli darbai nu- į preso reikalą remia iš pas- ‘ 
veikti ir atsiekti pasiliuosa- j kutinės. Vakar atnešė do
vinio tikslą. Tad ir mes, į lerį ir patiesė išmokėjimui' 
lietuvės darbininkes, kaipo Į 
-dalis darbininkų klasės, ne- 
pasilikime nuošaly, bet sto
kime į darbininkų klasės va
dą — Komunistų Partiją, 
tapkime josios narėmis.

O. Girnienė.

Preso Fondas Auga
Yra Pasitikėjimo, kad iki
15 d. Kovo Sukelsime

Būtų Labai Blogai, jei 
Nesukeltu me

Trys stambios bilos rei-

$650.

IŠ augsčiau tilpusių laiš-idyt, kokie valgiai tinka ir ko
kų matote, kad draugai įro- kie ne?
do savo stiprų klasini nu- 5- Jeigu, būdamas 52 m. 
sistatyma dviem dalykais: amzi?us’ tuii 13^~160 laiPs-

J J nių kraujo spaudimo, ar yra I
Viena, užsimoka pilną nau- pavojinga sveikatai ar gyvas- 
ją kainą už “Laisvę,” o an-‘ciai? 
tra, teikia aukas preso nu
pirkimui. Tas tai puikus 
dalykas! Del to skloka ne-i

b.

Atsakymai.
1. “Sinus trouble.” “sinusi

tis”" yra įsisenėjusi sloga arba

prasto natūralaus, 'nesugadin
to maisto, kad jame daug bū
tų kalkių. Net ir vaisto pavi-. 
dale naudos esti vartoti kalkių 
preparatu, išimto iš pieno: 
“Calcium lactate, grs. 10. tab-, 
lets No. 100.” Po vieną arba 
dvi tabletėles po valgio, su 
vandeniu per keletą mėnesių. 
Kad kalkės geriau užsilaiky
tų organizme, kad kalkes ge
riau pritvirtinus prie audinių, 
reikia da ir vitamino D. čia 
vėl žuvų aliejus puikiausiai 
patarnauja: po šaukštą, po 
du bent kartą kas diena, per 
visą mielą žiemužę, iki saulė 
gerokai pradės kaitinti, ir ta
da reikia būti dažniau ant 
saulės, kad ji šviestų pliką 
oda.- *•

Dusulio antpuoliui paleng- 
Įvinti padeda durnaropių vais- 
I tai: “Atropine sulphate, gr. 
j 1-100, pillets or tablets No. 
100.” Imama po vieną žirne
lį 3 ar 4 kartus per dieną, kol 
spazmas bronchuose atsilei-i - •. 1 -1 • j • — • • *V 1 . tlO JolOUI 1UJ UO1 (XI IJCX I ~ ~

kės greit apmokėti, dvi ap- Tiasi IS kailio. Pruseika ir jdegimas plėvių veido tuštimų džia ir lengviau pasidaro įkvė-
draudos-insurance ir popie- 
ros bila. Tom bilom apmo
kėti sutaupyti pinigai da
bar įmokėti už presą.

Jaunuoliai dirba del nu- ' * 
pirkijtno. “Laisvei” automa
tiško preso.

Iš Nacionalio Jaunuolių 
Komiteto girdėjome, kad į 
centrą plaukia preso fondui 
aukos.

Štai gražus organizuoti! 
balsas preso klausimu:

“Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 55 kuopos susi
rinkime 1 d. kovo, apkalbė
jus visus kuopos dalykus, 
prie pabaigos pakeltas klau
simas kas link musu btan-*
gaus dienraščio “Laisvės” 
preso. Tuoj aus duota įne
šimas, kad parinkti aukų 
del nupirkimo preso. Štai 
mūsų kasieriuš; drg. B. Kir- |

i

j,

r

Butkus, per savo “Klampy
nę” be saiko prieš mus pu- nors tai ir užima laiko.

| ret reikia maisto,

viduje. Išsigydyti galima, 
Žiū- 

toja. | ret reikia maisto, kad jame
Dar vieną dalyką draugai |bytų viso ko, kas tik reikalin- 

gali parodyti paramai savo 
įstaigos, tai 
prie “7 
Kurie tik dirba, kurie tikuti, 
išgali, turėtų nusipirkti už į°»1’ 
dešimtį dolerų šėrą/ '.... 
vis eitų j naudai gerinimo 
spaustuvės ir paties laik
raščio.

I puoti.
3. Cukrinė liga, šlapligė. 

Čia reikia kuomažiausiai var
toti saldžių daiktų ir krakmo
linių, rųiltinių valgių, skroby- 
lų, angliavandžių (“carbohyd
rates). I ki’aują leidži^fha 
pankreatinės liaukos, kasos, 
ekstrakto—insulino.

į 4. Inkstų įdegimo apsireiš- 
lodo tinktūros, kimai: savo rūšies mažakrau- 

jingumas, abelnas silpnumas, 
galvos gėlimas, svaigumas, ne
geras prakaitas, baltymai (al
buminai) šlapime ir tt. Visai 
išsigydyt negalima, tik galima 

.......  . ........... v., apsigydyt, palengvint. Valgyt 
gyrol’io ^skiediniu ir panašiais Į galima paprasto gamtinio 
antiseptikais. Kai kada ir maisto, tik mėsiškų geriau ne- 
operacfrjos keliu esti reikalo vartot ir nie jokių deginančių, 
truputis išimti kaulo, kad pas- erzinančių daiktų nevartot.

i-ga kūnui, ypač pakankamai 
. i vitamino A, kurs apsaugoja

prisidėjimu i nuo bile kokių slogų, šalčių, 
Laisvės”’ bendrovės.; katarų ir padeda juos išgydy- 

x.-k žuvų aliejus, “cod liver 
” čia ypač naudingas vais- 

Tas ! ^as maistas.
i po lašą du kartu kas savaitė, 
!į vandenį.

Veido tuštimai špric.uojama, 
išmirkščiama, plaunama bori- 
| nes rūkšties skiediniu, sidabro 
nitrato lengvu skiediniu, ar-Visų dienraščio platinto

jų, visų darbininkiškų judė
jimo rėmėjų ir būdavo to jų 
prašome gauti naujų skai
tytojų įrodymui; kad mes 
savo įstaigą būdavo j ame vi
sais atžvilgiais. Linksma 
primint draugam tą faktą, 
jog Brooklyne ir New Yor
ke ant stočių “Laisvės” pla- 
tinimasis smarkiai auga. Iš

kui lengviau būtų plauti.
2. “Asthma,” dusulys, du

sas, yra spazmingas, mėšlun
giškas susignybimas. susitrau
kimas smulkiųjų kvėpavimo 
dūdelių, bronchinių šakelių. 
Palengvinti ir net išgydyti ga
lima. Reikia gero maisto, pa- kada.

i

kai

ttMMMKNHI

5. Jūsų nurodytas kraujo 
slėgimo laipsnis nėra toks jau 
aukštas, Jūsų amžiuj^. Gali
ma ir tai*pažeminti, vartojant 
daugiau vegeterijonišką dije- 
tą, ir tik truputį-pieniškų ir 
kiaušinio trynių daded
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Kaip Komunistų i Partija Žiūri į 
Reformistines Darbo Unijas?

Kad pagerint sau darbo są
lygas ir nors kiek atmušt iš
naudojimą iš samdytojų pusės, 
darbininkai organizavosi ir or
ganizuojasi į darbo unijas. 
Samdytojai visais būdais bandė 
pastoti kelią, kad neišaugtų 
darbo unijos. Kadangi jiems 
nepasisekė panaikinti patį dar
bo unijų judėjimą, tai samdyto
jai stengėsi pasigriebti unijų 
kontrolę į savo rankas. O kad 
pasiekti šį tikslą, bosai terori
zavo ir iš darbo mėtė kovingus 
darbininkus ir papirkinėjo va
dus. Įvairiose unijose jiems ir 
pasisekė papirkti vadus, su
daužyt darbininkų eiles ir pa- 
sigriebt unijų kontrolę. Tai 
unijos, kurioms vadovauja bur
žuazijos agentai, ir jos vadina
si reformistines. unijos.

Didžiausia reformistinė 
ja Jungtinėse Valstijose 
Amerikos
Federacijos vadai apskaitliuo-' yra pasiekti kokį ‘bendrą pra- 
ja, kad 1933 metais jinai tu-1 monėj susitariipą’ tarp darbi- 
rėjo 4,000,000 narių. “Gerai- ninku ir samdytojų. Šiaip, mat, 
siais laikais” Amerikos Darbo į bosai turi visą kontrolę ant dar- 
Federacijos narių skaičius kri- bininkų ir valdo savo pramones 
to, ir kritimas tęsėsi per krizio 
metus; to priežastys—tai ko- 
vingesnių darbininkų išmeti?
mas, vadų prigavystės ir be- kams kelią įstoti į darbininkų 
darbių narių nepajėgimas užsi- unijas. Nes kapitalistai žino, 
mokėt duokles. Bet nežiūrint, j kad jie negali pilnai suvaldyti 
kad nariai apleidinėjo Ameri- darbininkų unijas; ir nežiūrint, 

virš kaip šios unijos būna nepažan- 
gios ir kaip reakciniai būna jų

uni- 
yra 

Darbo Federacija.

bus išeikvota karo reikalams.
Tie vadai naudoja darbinin

kų judėjimą, kaip būdą, kad 
patys galėtų pralobti darbinin
kų kaštais. Amerikos Darbo 
Federacijos suvažiavimai aps
kritai susideda iš biznierių, po
litikierių, o ne iš darbininkų 
delegatų, kurie kovotų už darbi
ninkų reikalus.

Vietoj jungti tos pačios pra
monės darbininkus į vieną uni
ją, Federacijos biurokratai 
stengiasi palaikyti atskiras 
amatines unijas, kas kenkia 
darbininkų klasės kovai prieš 
išnaudotojus. Tokie vadai eina 
dar toliaus—jie stengiasi pa
keisti darbo unijas į kompanijų 
unijas.

Dabar, kas gi yra tos kom
panijų, arba -kompaničnos uni
jos? Kokį jos turi tikslą? Kaip 
kapitalistai išsireiškia savo kal
bose, kompaničnų unijų tikslas

be jokio pašalinio įsikišimo. 
Bosai, žinoma, su pagelba kom
panijų unijų užkerta darbinin-

kos Darbo Federaciją, 
1,000,000 naujų darbininkų bu
vo atvesti į tas unijas po Fe- vadai, vis dėlto darbininkų uni- 
d e racijos vadovybe—tūkstan- j jos gali kartais pareikalaut 
čiai jų iš pamatinių pramonių. * algų pakėlimo, darbo valandų 
1932 metais Federacijoj buvo 
2,532,000 narių, o 1933 m. 4,- 
000,000. Tai svarbus dalykas, 
kuomet pažvelgiame į Federaci
jos vadų politiką, sulig kurios 
ji vadovauja darbininkams.

Amerikos Darbo Federacijos 
vadų politika yra — pajungti 
darbininkus kapitalistų labui: 
labiau skubinti, daugiau gamin
ti. Tie vadai jau nei nenuduo- 
da, kad jie kovoja prieš kapita
listus. Streikai jiems jau nebe 
vartojama priemonė; jie pris
toja prie streikų tik tam, kad 
galėtų darbininkus suvedžioti 
ir išduoti juos bosams. Tie va
dai eina išvien su samdytojais, 
nuoširdžiai patvirtina NRA, pa
deda jiem išdirbti kodeksus 
įvairioms pramonėms, pagirda
mi ‘atviras dirbtuves’ (be pri
pažintos unijos) ir darydami

' streikus nelegališkais. Refor- Į 
mistinių unijų pagrindinis tiks
las yra ‘klasių bendradarbiavi
mas,’ kas reiškia, kad darbinin
kai neturi kovot prieš kapita
listus, kad visi nesutikimai gali 
būt išlyginti per susitarimus 
tarp darbininkų ir kapitalistų.

šie reakciniai vadai yra ypa
tingieji agentai visokeriopai ka
pitalistų propagandai. Jie pa
deda sutveri; iliuzijas (savęs 
prisigaudinėjimus), kad ‘gerieji 
laikai’ sugrįžta, ir tokiu būdu 
jie silpnina darbininkų kovos 
dvasią ir organizaciją. Jie dis- 
kriminuoja-niekina negrus, už- 
kirsdami jiems kelią įeiti į uni
jas ir išdirbystes. Jie neįsilei
džia į unijas chiniečių, japonų 
ir meksikiečių. Jie veda dis
kriminaciją ir prieš ateivius, 
jaunelius ir moteris darbinin- 

‘kes. Jie kursto- neišlavintų 
darbininkų mases prieš išlavin
tus. Jie pjudo dirbančius prieš 
bedarbius. Ištikrųjų, tie vadai 
beširdiškai stengiasi išvaryt be
darbius iš unijų ir pramonių. 
Prisiminkime žodžius John L. 
Lewiso, kad 300,000 mainierių 
turi apleisti kasyklų pramonę.

Amerikos Darbo Federacijos 
vadai padeda pravesti kapita
listų karo planus. Jie remia 

^kožną karo programos punktą. 
Jie patvirtino prezidento Coo
lidge’iaus f5 šarvuotlaivių bi
lių; jie remia Kariško Piliečių 
Lavinimo Stovyklas ir ‘gamtos 
turtų taupymo stovyklas;’ jie 
užgiria Viešųjų Darbų k Admi
nistraciją, kur milionai dolerių

Darbo Federacijos, bet dar nė- paisant, kokiai organizacijai tie ti tose unijose įtaką tarp 
ra pasiruošę prisidėt prie rau- darbininkai priklauso, ir to vie- elementų, kurie teisingai kovo- 
donųjų unijų, šios unijos yra,ton samdytojai organizuoja sa- ja už darbininkų reikalus, o, 
sutvertos su mūsų pagelba ir j Vo kompaničnas unijas. Mūsų išskirt Amerikos Darbo Federa- .j 
vadovybe, kaip kad Allentown i darbas turi būti—nurodyt dar- cijos ir kapitalistų vadų prita- 
tarp audyklų darbininkų ir ki- j bininkams, kaip bjauriai jie rėjus.” . (Jungtinių Valstijų.

donų jų unijų.

tose vietose įvairiose pramonė
se.” (J. Stachel, 
munist.”)

Kokia yra komunistų pažiū
ra į šias unijas?
munistai, turime
kyt? ar mes jas 
liksime? ar mes 
veiksime?

tų

ja už darbininkų reikalus, o “LAISVES” KNYGŲ
IŠPARDAVIMASjie rėjus.” . (Jungtinių Valstijų, 

yra parduoti ir kokia yra jų pa- Kom. Partijos nurodymai.) — X * 1_ a____  •

v j , . • ... . Mūsų darbas nebus lengvas,uždavinys turi būti—atitraukt T, . . . . . , , . . .v. j i • • i i i Reakcionieriai bandys kiek ga-siuos darbininkus nuo kompa- . . .. . , .i ledami neįsileisti komunistų į 
į unijas ir stengsis išvyt laukan 
i kovingus darbininkus iš unijos, 
j. Jie kreipsis policijos ir teismo 

Ale mes turime atsi- 
laikyt prieš visokius negeru
mus, prieš visokį terorą, prieš 
visokeriopus persekiojimus, kad 
paremti darbininkus ir įgyti 
tarp jų įtaką.

Komunistų Internacionalo Te
zini ir įstatymai parodo, • jog 
“Komunistų pareiga yra visuo
se ekonominės kovos žingsniuo
se nurodyti darbininkams, kad 
kova gali pavykti tik tuomet, 
jei darbininkų klasė sumuš ka
pitalistus atvirame mūšyje ir 
pagelba proletariato diktatūros 
organizuos socialistinę tvarką. 
Dėlto komunistai kiek galėda
mi turi stengtis sudaryti visiš
ką vienybę tarp profesinių są
jungų (darbo unijų) ir Komu
nistų Partijos ir paimti profe
sines sąjungas į partijos vadę- 
vybę, kaipo pirmutinių prole
tarinės revoliucijos eilių. Tuo 
tikslu komunistai privalo turė- 

Reikalinga visose i ti komunistų grupes visose pro
fesinėse sąjungose ir dirbtuvių 
komitetuose ir jų pagelba įgy
ti įtakos darbininkų judėjime ir j 
vadovauti tam judėjimui.” 

Aldona Kazokytė.

Com- dėtis kompanijų unijose; mūsų! vi • j • ' T — A • t • A Ii

Ar mes ko- nBU unBU suorganizuot juos ’ ••• • vz • •« w • m

jas sudras- 
nuošaliai pa
tose unijose

Amerikos Darbo Federacijos 
narių skaičius siekė beveik 

j 4,000,000. Šie darbininkai pri
sirašė prie unijos, kad pasiekti 
ko geresnio; ir jeigu mes šias 

j unijas sudraskytume, žinoma, 
kad visi tie darbininkai neitų 
su mumis,—gal tik keletas tūks
tančių pasektų mus. Bet mes 
turime būti ten, kur masės yla 
—mūsų uždavinys yra įgyti 
įtakos darbininkų eilėse ir va- 
dovaut darbininkų judėjimui. 
O kuomet toks yra mūsų Užda
vinys, mes negalime skleisti 
obalsį, kad darbo unijas griau
ti.

Tai ar mes turime jąsias ap
leisti? Ne! Leninas įrodė, kad 
“nedirbti viduj reformistinių 
unijų yra nedovanotina klaida, 
ir tokiu būdu komunistai pada
rytų didžiausios naudos kapita
listams. .. nesidarbuoti refor- 
mistinėse darbo unijose reiškia 
palikti neganėtinai prasilavinu
sias arba atsilikusias dirban
čiųjų mases įtakoj reformisti
nių vadų, buržuazijos agentų.” 
Taigi mes negalime palikti 
oportunistų rankose tąsias mi
nias. Turime sykiu su darbi
ninkais veikti. Turime sutver
ti aiškiausią ir tvirčiausią opo
ziciją viduj, prieš Amerikos 
Darbo Federacijos pardavikų 
vadų politiką; turime steigti 
opozicijų grupes unijose, fabri
kuose. Turime pravesti kovos 
darbą prieš Roosevelto įstaty
mus, prieš darbo sąlygų blogi
nimą ir algų kapojimą, prieš 
darbininkų biurokratijos išda
vikišką ir skaldančią jų eiles 
taktiką, prieš kovingų darbi
ninkų mėtymą laukan. Turime 
lankytis į lokalų susirinkimus, 
kovot del trumpesnių darbo va
landų be algų numažinimo, tu
rime kovoti del socialės apdrau- 
dos, del teisės streikuoti ir pi- 
kietuoti, ir kad unija vadovautų 
streikams ir streiko komitetai 
būtų išrinkti generaliniuose 
streikierių mitinguose. Turi-

į kovojančias unijas pačių dar- ■ 
bininkų vadovybėje. !

Tą darbą mes turime dirbt iš ■ 
vidaus ir iš lauko pusės, 
mi kovą, paremtą pamatais dar
bininkų reikalavimų, kuriuos 
patys darb. aptars, sufor
muluos ir paskleis po visą dirb
tuvę. Tik taip tegalėsime su
naikinti kompanijų unijas ir at
vesti darbininkus prie mūsų 
veikimo. • ;

Mūsų veikimas ‘neprigulmjn- 
gose’ unijose yra: “Darbuotis 
viduj neprigulmingų unijų, kur 
tik tos unijos randasi, ir orga
nizuot tokias unijas .tose vie
tose, kur darbininkai netiki į 
Amerikos Darbo Federaciją ir 
kur nėra Darbo Federacijos 
unijos, bet kur darbininkai bi
josi' dėtis į raudonąsias unijas 
arba kur mūsų įtaka permaža, 
kad įkurti raudoną uniją. Ki
taip, mūsų priešai turės progą 
panaudot darbininkų norą vie
nytis į neprigulmingas unijas, 
idant atskirt tuos darbinikus 
nuo mūsų.
neprigulmingose unijose tvirtai 
vesti organizacinį ir ideologinį 
darbą; dalyvauti sykiu su jais 
streikuose, drauge kovot del 
konkretiškų dalykų, idant įgy-
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Dienraštis “Laisvi;” skelbia didelį ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nuptginimu. Daugelio knygų nedau 

rime ir vėliau jau nebus galima jų gaųtL 
Sekamos knygos yra išpardavimi^f:

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO SOCIALIZMO IšSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

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

IŠ KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N> ucharinas. Tai 
nepavaduojamas vadovėlis komunizmo. Rasite kalbus ateityje su 
šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir ^ubclnai kokia 
bus tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistem liau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina bu 
darytos 60 centų Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

ANARCHIZMAS IR SOCIALIZMAS._ Parašė G. Plechanov.
Knyg’oje išaiškinama skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo. 
Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c. Neapdarytos 20 centų.

Parašė A. Bogdonov. 
visuomenines tvarkas,

ĮŽANGA į POLITINĘ EKONOMIJĄ.
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos ir baudžiavos laikais. 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 
darbininkams. Tr y . 11 • — ,---------- -------- *-
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 proletarinė:* 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.

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 kai
na buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

Tai viena

sutrumpinimo ir išstatyt kitus 
reikalavimus, kurių darbdaviai 
nenori išpildyti. Todėl kapita
listai negali remtis ant darbi
ninkų unijos, kad jinai vykdy
tų visus jų norus ir įsakymus; 
užtai jie priešinasi darbininkų 
unijoms, stengiasi jas sudras
kyti ir įvesti savąsias kompa
ničnas unijas.

1932 m. kompanijų ą unijos 
turėjo 1,263,000 narių, o 1933 
m. 5,000,000 narių, tai yra vie
ną milioną daugiau už Ameri
kos Darbo Federaciją. Kom
panijų unijos pirmą vietą už
ima plieno pramonėj, kur 85 
nuošimčiai darbininkų randasi 
po kontrole kbmpaničnų unijų; 
o antrą vietą kompanijų unijos 
užima automobilių pramonėj, 
kur 50 nuoš. fabrikų darbinin
kai yra šitokių unijų kontro
lėje.

Apart Amerikos Darbo Fede-I r eueraeiJ°5 vauL* LOK1US ulueiea 
racijos ir kompanijų unijų,: alK°vs bQtlJ įmuštos, vesti k°va 
randasi vadinamų nepriklauso- Pr*e® vadų sugedimą; kad uni- , # ••■•i* 1 wo-v»ioi vinV4-ii xynl/lvka IrxlrQHimų unijų. Begyje kelių mene- 
šių virš 150,000 darbininkų su
siorganizavo į šias unijas: ka
syklose, čeverykų dirbtuvėse, Į 
audyklose ir kitose pramonės jose turime įrodyti 
šakose, 
skaidyt į tris skyrius: “Pir
ma, tos unijos, kur reformistai 
turi kontrolę ir kurios daug 
nesiskiria nuo Amerikos Darbo 
Federacijos, kaip kad Progre
syvių Mainierių Unija Ameri-' teikimo. Kada tie kodeksai bu
koj, 
ma, 
kad 
vot 
vos kelio prieš Lewisą ištraukė 
reformistai vadai, kurie sutvė
rė naują reformistinę uniją, 
kad toliau palaikyt tuos mainie- 
rius reformistų vadovybėję %ir 
pastot jiems kelią, kad nepasi- 
budavotų tikrą klasių kovos 
uniją. Antrai rūšis tai tik bis-

Kliubo Susirinkimas Nubaudė Sklokinin 
kus Suokalbininkus AR STEBUKLAI PAGYDO? Parašė R. MIFara. Brošiūra 

turi 64 puslapius. Joje rasite apie “stebuklus” ir visokius “cū- 
dus.” Ką reiškia “stebūklyngos” vietos Meklen, Kalvarijon ir 
apie “stebuklingus” visokių dievų užgimimus. Brošiūros kaina 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

streikienų mitinguose, iuri- 
i me kovot, kad Amerikos Darbo 
į Federacijos vadų tokios didelės

jos nariai rinktų valdybą lokalų 
1 mitinguose ir kad. teisingi dar
bininkai būtų išrinkti į valdybą.

Savo veikime kompanijų uni- 
darbinin- 

šias unijas galima pa- kams, kaip NRA pagelbėjo bo
sams sutverti kompaničnas uni
jas. Nuo pat NRA įvedimo juk 
Johnsonas paskelbė, kad kolek
tyvių (bendrų) derybų nebus 
su darbininkais del kodeksų su-

Šiame paskirstyme, žino- 
turime kreipti domės j tai, 
tie darbininkai norėjo ko- 
prieš Lewisą. Juos iš ko-

vo išleisti, o darbininkai jiems 
priešinosi ir ėjo į streikus, NR 
A ir Amerikos Darbo Federa
cijos vadai ardė streikus, pri
žadėdami darbininkams, kad 
jie galės išrinkti saviškius at
stovus. .. Bosai griebėsi pasi
naudoti tokia padėčia, kad pri
verst darbininkus prisiimti 
kompanijų unijas. Ir kadangi 
Nacionalč Darkįp Komisija (val
diška) užtvirtino * ’atviras’ (ne-

kį tesiskiria nuo kompanijų unijines) dirbtuves ir ‘užsitar- 
unijų. ši rūšis paprastai ap- navimo punktą’ jose, automo- 
ima vieną kokią išdirbystę ir bilių pramonės kodekse, tai bo- 
yra kontroliuojama si samdytojų sai iš pat įfradžių paskelbė, jog 
agentųagentų, šitokios unijos, šutve-' tai reikš ‘atvirąsias dirbtuves’ 
riamos neorganizuotose dirbtu-1 ir kompaničnų unijų įsteigimą.

Ir dabar, kaip pirmiau minėta, 
jau yra 50 nuošimčių automobi
lių pramonės darbininkų 
kompaničnų uniji/ kontrole. Ir 
ne tik automobilių pramonėj 
samdytojai, bet visi bosai pasi
griebė šią ‘teisę’—sulig jos jie 
samdo ir atleidinėja darbinin
kus pagal ‘užsitarnavimą,’ ne-

vėse, turi kaipo pirmą .tikslą 
sustabdyt darbininkus nuo or
ganizavimosi, kad jie negalėtų 
tapti dalim organizuoto darbi
ninkų judėjimo.- Trečia rūšis 
tai yra unijos pabudavotos ant 
klasių kovos pamatų, paprastai 
iš tokių darbininkų, kurie ne
nori prigulėt prie Amerikos

po

Philadelphia, Pa., — Kaip 
jau buvo rašyta “Laisvėje,” 
kad kliubo parengime sklok- 
i n i nkai bandė nuskriausti 
šiaurinės Dalies Republikonų 
Kliubą. Jie vartojo negerus 
barčekius. Parengimo komite
tas juos sugavo už rankos.

Vasario 14-15 i d.d. buvo 
teismas. Kliubas turėjo išrin
kęs 12 teisėjų ir 'kliubo gy
nėją, Rutkauską, vieną iš 
stambių sklokos šulų. Taipgi 
ir džiurėje buvo išrinktas. ši- 
manskas, Pruseikos ir Butkaus 
pakalikas. Kaltininkus gynė 
Bendaravičius ir Lukoševičius.

Pirmam vakare ėjo kaman
tinėjimas kaltininkų ir liudi
ninkų. Kliubo pirmininkas 
buvo teismo pirmininku. Pir
mininkas, nors jis skaitėsi sa
ve bepartyvišku, bet tūlą laiką 
palaikė sklbkos pusę. Mat, 
jis nepermatė jų nusistatymo 
ir tikslų. Bet teisme ėjo savo 
pareigą gana gerai.

Iššaukią Antanavičių pasi
teisinti. Antanavičius atsisto
ja prieš kliubo teismą ir apie 
60 kliubo narių ir pašalinių, 
lyg nedrąsus, nusiminęs, mal
daujantis pasigailėjimo. O kai 
kliubo parengime vartoti ne
gerus barčekius, tai buvo ga
na drąsus. Teisinasi, vyras, 
kad jis neturėjęs blogų norų 
nuskriausti kliubą. Jam davus 
tuos tikietus mergina, tad jis 
vartojęs juos. Nieko nežino
jęs, kad tie čekiai yra "negeri.

Iššaukia ir merginą; Ta aiš
kina, kad jai davė vaikinas. 
Koks vaikinas? Klausia Rut
kauskas. Man vaikinas davė 
vasaros laiku ir aš jo neatsi
menu ir nežinau, kur jis yra.

Ar nepuikiai sudaryta ko
medija? Mergina vaikinui da
vė, o’ vaikinas merginai. Na, 
ir surast tu dabar kaltinin
ką. Rutkauskas praleidžia

Čia 
kad 

— padarytas suokalbis gru- 
į, jie atėjo susi- 

mokinę, ką sakyti ir ant ko 
suversti kaltę. O Rutkauskas, 
kaipo kliubo gynėjas ir sklo
kos vadas, vietoj ginti kliubą, 
dėjo pastangas, kad tik jį nu- 

Kur tau; varnas var- 
akį.

šioj vietoj labai liuosai. 
labai aiškiai pasirodė, 
yra padarytas 
pjjs sklokininkų

trynus.
nui kirs į i Sklokininkas

negj baus.
Jatužis iššauktas!

Tas ir aiškinasi,
Bu--

! sklokininko
Didžiulis 

pasiteisinti, 
kad jam davus mergina,
vęs girtas ir’ nežinojęs kokius 
barčekius vartojęs. Visai ne
norėjęs kliubą 
Adv.: Ar 
tų čekių ?

—Taip, 
Jatužis.

nuskriausti, 
tu turėjai kišeniuj

turėjau. — Atsakė

Ar vartojai juos?—Adv.:
—Gal vartojau. Aš nežinau J 

tikrai. Mat, girtas buvau.— 
Ir daugiau kamantinėjimų bu
vo, bet neapsimoka užimti vie
tą spaudoje. Tik tiek tenka 
pasakyti, kad iš to visko atro
do, būta visų susitarta.

Aleksiejus teisinosi, kad jis 
nevartojęs tų čekių, jis pirkęs 
už pinigus. '

Kliubo darbininkai, kurie 
sugavo minėtus kaltininkus, 
vienas po kitam liudija, kad j 
jie nutėmijo vartojant negerus 
Čekius ir sugavo Antanavičių l 
ir Jatužį. Jie ėmė gėrimus už Į 
tuos negerus barčekius. Iš J 
pradžių nepatėmijo, tad jiems !! 
ir pavyko padaryti kliubui! 
nuostolių daugiau, kaip už | 
$9.00. Tyrinėjimas tęsėsi iki. 
vėlumai nakties.

Vasario 15 d. buvo daugiau
sia kalbos gynėjų. Kaltinin
kų gynėjas Lukoševičia ir Ben
daravičius bandė įrodyti, kad 
jie nėra kalti. Girdi, jie vie
nas girtas buvo, o kitam davė 
mergina. Tai argi galima 
kaltinti už tai ? žmogus, ga
vęs tikietus, aišku, kad jis 
naudojosi. Bet jis nieko ne
manė blogo padaryti kliubui. 
Jei jau kaltinti ir bausti, tai 
no todėl, kad jie vartojo minė-

(Tąsa 4-tam pus.)

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GEBSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

KLEBONIJOS PASLAPTYS.; Parašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą prieš “Laisvę” ir 
daug kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy- 

•venimas ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c.

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

Ar Nori Būti Sveikas?
PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖJE. 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 įvykių. Belgijos, Franci jos- 
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. —

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

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

r
MOTINA. Parašė M. Gorkis. Vertė V. Andrulis ir P. Kra- 

kaitis. Knyga turi 502 puslapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusiją, kaip revoliuciniai darbininkhi kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina ‘ 
buvo $1.50. Dabar $1.00. Neapdarytos 50 centų.

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

IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai interesingas 
apsakymas, kaip Varšavoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra * turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų. * * • į ,

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

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

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

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

LAISVE” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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eilėse, kaip ir iki šiol darba- smulkesnėmis raidėmis, nes

būti
užginė ijimo

nors

Tai

pasi- Į

taip

kliu-

CRIVITZ, WIS

Trečias dalykas, tai kad

MMMM

būtų 
buvo 
dau- 
liktų

Ben- 
laiko

u z
Bet

labai 
kliu—

pirm ge-
padėties.
atsitiki-

atsarges-

Laiškas “Laisvės” Redakcijai.
Gerbiami Draugai:

Kaip jums yra žinoma dien
raštyje “Laisvėje” vasario 2 d.

mirė Jonas Gabliaus- 
Jisai gyveno ant ūkės,

Proletaras

Ketvirtas Puslapis

Atitaisymas Klaidos ir 
Atsiprašymas Draugų

vosi.
Kas liečia draugų nusiskun

dimą, kad jų pareiškimas, tū
pęs “Laisvėje” vasario 12 d., 
buvo iškraipytas, tai netiesa. 
Buvo tik apleista ta vieta, ku
rioje draugai grūmojo advoka-| 
tu. O d. Milaucko raštas netil- ■ 
po todėl, kad mes manėme, jog 

šių metų tūlas Mainierys, ture- užteko draugų užginčijimo 
damas asmeninį piktumą, kri- jiems primetamo skebavimo ir 

daugiau tuo klausimu nereikia 
kalbėti. Bet, matomai, draugai 
buvo nepatenkinti.

Korespondencijos autoriaus 
vardo redakcija negali išduoti, 
kaip ir niekam kitam niekados 
nėra išdavus savo koresponden
tų vardų. Redakcija yra da
vus užtikrinimą visiems savo 
korespondentams, kurie rašinė
ja slapyvardžiais, kad jų var
dai nebus niekam išduoti ir ji 
to užtikrinimo negali sulaužyti. 
Ypatingai komunistinio laik
raščio redakcija turi prisilai
kyti tos taisyklės, nes tūluose 
atsitikimuose paskelbimas ko
respondentų vardų galėtų pa
kenkti jų darbui dirbtuvėje bei 
kasykloje. Mes norime apsau
goti visus draugus nuo bile ko
kio persekiojimo. Taip pat 
mes norime, kad dd. Krutulis ir 
Milauckas suprastų ir įsitikin
tų teisingumu šito redakcijos ; Jis atvejų atvejais 
nusistatymo, žinojimas korės-Į kad Aleksiejus nesąs

J j pondento vardo nepataisytų da- Nesą jokiu įrodymų, kad jis 
'J •j lyko. Priešingai, tiktai sukeltų vartojęs tuos barčekius. Nors 

' daugiau barnių, bereikalingų vienas liudininkas įrodė, kad 
I rietenų ir keršto. Iš praktikos j buvo paimti ir nuo Aleksie- 
j esame patyrę, kad taip yra. j jaus negeri čekiai. Al. ture-

Su šia redakcijos pastaba ir jęs čielą knygutę tokių nege- | 
i su atsiprašymu draugų, skaito- rų čekių rankoje ir 2 čekiu įda- 
me visą šitą incidentą užbaigtu. ! vęs negerus. Bet Bendaravi- 

------------- įčius liudininko argumentavi-i
mą išvertė skirtingai. Jis pa
sirodė, kaipo “tikras advoka
tas,” pasiėmęs knygutę, paė
męs už vieno lapuko, ir kelia: 
“Štai, žiūrėkit, jei tu ėmei du

i tikietu, tai negalėjai .paimti.
Nežiūrint šalto oro ir sli-jva, visa knygutė keliasi. Vi

daus kelio, vistiek suvažia- są knygutę galėjai pasiimti, o

minaiiškai mus apšmeižė, rašy
damas būk eiliniai nariai iššau
kė streiką ir streikuoja už pa
kėlimą algų ir pagerinimą są
lygų, o mes streiklaužiaujame. 
Kas buvo tikras melas. Jūs, 
draugai, dabar patys gerai ži
note, kas tą streiką iššaukė ir 
kaip jis vedamas. Ar mes ga
lėjome būti skebais, jeigu mūsų 
visi trys lokalai nutarė neprisi
dėti prie naujos unijos ir ėjo 
dirbti? Tai argi galima mus du 
vadinti skebais ir per laikraš
tį'šaukti ant viso svieto? Aiš
ku, kad ne. Scrantone taip pat 
nekurios mainos taip dirbo ir 
darbininkų partijos draugai 
dirbo, bet jų niekas nevadino 
skebais. Mes reikalaujame at
šaukti arba prirodyti. Bet jei
gu dabar tylėjimu bandoma vis
kas baigti, tai negalima, mes 
negalime tylėti ir likti skebais, 
ba mes esame neverti.

I
Jūs, draugai, rašote, kad mes, 

perdaug kaltinam “Laisvės” re-1 
dakciją. Tai kas gi atsako už 
“Laisvėj” telpančius raštus? 
Draugai, mes siuntėme pareis- ■ 
kimą ir sakėme talpinti kaip, 
parašytas, bet jūs patalpinote 
tik tą, kas jums patiko. Kita, 
Miiiaucko rašytą pasiaiškinimą | 
visai numėtėte į gurbą, 
buvo reikalauta, kad jei netal 
pinsite, gražinkite atgal.
gi, Mainieriui buvo valia šmeiž- i 
ti, o mums nevalia melus at
mušti. Reiškia, jūs visai su 1 
mumis nesiskaitote. Jeigu Mai
nierys rašė teisybę, tai kodėl 
nedėjo savo tikro vardo, kam - 

būtų parašę tikrą vardą, taį vo nemažas buiys . se
mes “Laisvės” nekaltintumėme, I rininkų iš kolonij’ų pei- 
ale žinotumėme su kuo turime žvelgti ir išdiskusuoti laik- j 
reikalą ir viską išrištumėme raščio padėtį.
ant vietos. Bet dabar ką gali į 
daryti, visi ginasi, nėra to, kas j tuQ klausimu< 
rašė. Kalta ‘ Laisvės ’ redakei-1 “laisvės” štabo
ja, kam tokius raštus talpina, j \ienas Laisves stabo
Drg. K. siuntęs laišką redakei-! pagirtinas patvaikymas tai 
jai, sakydamas, kad netalpin-!
tų į laikraštį visko, kas tik pa
rašoma, nes čia perdaug yra 
nesusipratimų.

Tai dabar mes duodame pas
kutinį reikalavimą. Jūs turite 
galią priversti juos, kad at
šauktų, o jeigu ne, tai prisiųs- 
kite tikrą vardą ir pavardę to, 
kas rašė...

Draugiškai,
Jonas Krutulis,
Antanas Milauckas. i kolonijų dalyvauja “Lais-

NUO RED. — Pasirodo, kad! vės” platinime ir susiduria 
ištikrųjų tiems draugams 
metamas skebavimas buvo 
teisingas, nepamatuotas, 
gu lokalai neprisidėjo prie 
jos unijos ir dirbo, kuriems pri
klauso tie draugai, tai negali
ma tų draugų vadinti skebais.

Padarė klaidą drg. Mainie
rys, kuris juos apšaukė streik
laužiais. Taip pat buvo klaida 
iš redakcijos pusės, kad jo ko
respondenciją talpino, 

• rai neištirdama visos 
Ateityje panašiuose 
muose turėsime būti 
ni.

Atkartotinai esame

! “Laisve” ir Josios Šeri 
ninku Suvažiavimas

Šičia ir aš 
noriu išsireikšti savo mintį

I tas, kad kuomažiausiai lai
ko praleista visokiems “L.” 
raportams ir formališku
mams, o duota daugiau lai
ko delegatams diskusuoti 
“L.” padėtį. Draugai, su
važiavę iš kolonijų, turėjo 
pakankamai laiko ir nieke- 

’1 no nekliudomi išreiškė savo 
mintis, ką jie mano apie 

i laikraštį. Mat, draugai iš

Prakalbos yra rengiamos paminėji
mui Tarptautinės Darbininkių | Mo
terių Dianos.

Kalbės pirmu sykiu Bingha. 
nė, d. Grace Grey (negrėj iš New 
Yorko. Įžanga 10 centų; bedarbiam 
įžanga veltui. Parengimas įvyks lie
tuvių Svetainėje.

Visų darbininkių ir darbininkų bū
tina priedermė yra nepraleisti šių 
svarbių prakalbų.

Kompartijos Reporteris.
(55-56)

Trečiadienis, Kovo 
..   ■' *    —-— •—

To- 
su- 

raš-

apysakas vistiek skaityto
jas greičiau ims skaityti, 
negu kitus straipsnius.
kiu būdu būtų galima 
taupyti vietos kitiems 
tams.

Korespondentai turi
lavinami rašyti iš dirbtuvių, 
kovos vietų ir kovos su lie
tuviška buržuazija.

Patarimai ir Pareigos
Dar nebūtų pro šalį įve

dus mažą skyrių “patarimų 
ir nurodymų.” Ten duoti 
nurodymus, kaip gauti nau- 
juš į organizacijas narius,

kaip gauti naujų skaitytojų, 
kaip orijentųotis/^ienais ki
tais klausimais. Turi būti 
nurodymai apie demonstra
cijas, platinimą, literatūros, 
ir kt.

Šitie blogi laikai turi mus 
išmokinti būti gerais kovo
tojais ir literatūros platin
tojais.

“Laisvės” štabo draugai 
turi pasispausti, padaryti 
“Laisvę” dar populeriškes- 
ne, o mes, skaitytojai, pa- 
sispausime laikraštį platinti 
ir mūsų visų pareigos bus 
tinkamai atliktos.

Jonas Balsys.

gyvuliams maisto ir gerai per
šalo. Paskiaus gavo plaučių 
uždegimą ir mirė.

Palaidotas miesto kapinėse. 
Velionis mirė vasario 17 d., 
buvo apie 48 metų 
paeina iš Raseinių, 
turi dvi seseris.

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

Malonėkite vi|i dalyvauti, nes tu
rime daug pvarbių reika|ų aptarti.

Pirmininkas, A.' Miliauskas.
(55-56)

1934

amžiaus, 
Lietuvoje

BINGHAMTON, N.
Masinis Mitingas 

Kovo 8 dieną (March), atsibus
D. tarptautinės prakalbos, kurias ren- 

(gia Kompartijos vietinis vienetas..

LOS ANGELES, CAL

draugams, pa

Kliubo Susirinkimas Nubaudė Sklokininkus 
Suokalbininkus

3-čio pusi.)
bet tik todėl, I 
žiopli. Ir 
nubausti.

negali būti di- 
Bendaravičius,

(Tąsa iš 
tus barčekius, 
kad t jie buvo 
žioplumą juos 
bausme užtai 
dėlė.’ Bendaravičius, ginda
mas ’’Aleksiejų, sušilęs darba
vosi, į kad kaip nors išteisinus.

kartojo, 
kaltas.

nė du tikietus.” Ir ant to 
daravičius daugiausia 

| pašventė.
Kodėl Bendaravičius 

daug darbavosi, kad išteisinus 
Aleksiejų? Tam yra dvi prie
žastys. Viena, Aleksiejus yra 
sklokos grupės sekretorius ir 
stambus sklokos 
“Naujosios Gadynės 
kas. Antra, Aleksiejus 
mus sklokos vadas. Tad 
baudimas jo būtų buvęs 
džiausiąs smūgis sklokai. 
da netik nebūtų gavęs naujų 
skaitytojų, bet ir senesni 
pasipiktinę. Vot, ir 
svarbu del tos priežasties 
giausia jį ginti, kad tik 
išteisintas.

rėmėjas, 
vajinin- 

žy- 
nu- 
di- 

Ta-

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

i t.

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Bpdy Work-Duco Spraying.

į All Work pQupranteed. 'Towing Day and Night

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

d
Vasario 11 .dieną būrelis 

draugų bei draugių turėjo su
rengę draugišką sueigą. Šia
me suėjime nors ir nedidelis 
būrelis dalyvavo draugų, bet! 
parengimėlis buvo naudingas, i

Sumanius
rinkta aukų politinių kalinių 
gelbėjimui.
paskiaus dar Daivis aukavo 
vieną dolerį, tai pasidarė 5j 
doleriai aukų.

Aukos pasiųsta Tarptauti-1 
niam Darbininkų Apsigynimui i 
(I.L.D.). Visiems aukauto
jams tariame ačiū.

Parengime Buvusi.

Surinkta $4.00, o

kokiam parengime buvo var
stotą, tuomet merginos liūdiji- 

”|mas būtų buvęs pamatuotas. 
įJatužis ir Antanavičius būtų 
gavę progą išsiteisinti. Antra, 
bankieto surengimo komitete 
buvo Aleksiejus, Šimanskas ir 
Bendaravičius. Dabartiniam 
baliui bandė pasinaudoti Ja- 

'tužis, Antanavičius ir Aleksie- 
J jus tais bankieto barčekiais.
Tai del ko ir norėjo Rutkaus
kas permainyti tikietų spalvą. 
Jis bandė sulošti pasakiško Jė
zaus stebuklą — permainyti ! 
vandenį į vyną. Bet tos nelai- i 

Įmingos kliubo knygos prikalė 
jo liežuvį prie dantų ir ste
buklas neįvyko.

Rutkauskas daugiausia kal
tino komitetą, kad komitetas 
baliaus nesutvarkė gerai, ne
pagaminęs tinkamos spalvos 
tikietų. Mat, jo supratimu,' 
turėjo komitetas pagaminti to- j 
1-ųgs spalvos tikietus, kokie bu-! 
vo vartoti bankiete. Tuomet j linksmą vakarėlį 
sklokininkų nebūti] niekas su-į dieną kovo, 7:3i 
gavę, o pastarieji būti] 
naudoję.

Šioj vietoj Rutkauskas 
piktai kalbėjo ir kaltino 
bo komitetą tai už tą, tai kitą 
dalyką. Nariai pastebėjo, ką 
gynėjas gina: kliubą ar kalti
ninkus? Pirmininkas sulaikė 
Rutkauską ir liepė kalbėti, 
kas reikia. Rutkauskas turė
jo mainyti savo kalbos toną, 
bet jokiu būdu jis negynė kliu
bo, bet dėjo visas savo pastan
gas, kad sumažinus bausmę 
kaltininkams.

<3
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Notary Public Tel. STagg 2-5043

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Mes

Dr. Theodore Conklin

(55-56)

mitin-

Apskr. Komitetas.
(56-57)

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

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

i rengia *“ 
kuris Įvyks 10-tą “ 
vai. vakare, 57 j

Park Str.
Visi Hartfordo seni ir jauni yra 

kviečiami dalyvauti ir- paremti jau
nuolius, ii' kartu galėsite praleisti 
linksmai vakarą.

Komisija.
(56-57)

s

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 10-tri kp. rengia paskai
tas, 11-tą dieną kovo, 2 vai. po pietų, 
Rusų Liaudies name, 995 N. 5th 
Str.

Visi ir visos malonėkite dalyvauti, 
nes tai bus 
na.” 
apie

moterų paminėjimo die- 
Po paskaitų bus diskusijos 

šios dienos klausimus.
Komisija.

. (56-57)

HARTFORD, CONN.
, i LDS jaunuoliu 143 kuopa Tuomet j linksm^

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 9-to apskr. metinė

(BIELIAUSKAS)

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

tas ir už prieinan kaina.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

III

o ‘

kon
ferencija yra šaukiama i25tą dieną 
kovo, 1 vai. po pietų, 7 Darbininkų 
svetainėje, Third Str.

Visi delegatai malonėkite dalyvau
ti laiku, nes turim daug svarbių ir 
senai atsilikusių reikalų aptarti.

Visos 9-to apskr. kuopos išrinkite 
delegatus ir kartu nutarkite kaip ir 
kokius reikalavimus daryti konferen
cijoj, ir naujų sumanymų del ateities 
veikimo.

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Pirmininkas pareiškė, kad 
kliube yra kur nors šuo pa
kastas ir dabar jis turėsiąs 
būti išvilktas už ausų į vir
šų. Bet turint kliubo “gynė- į 
ją” Rutkauską ir teisėjų tarpe

DRS. SCHONGĘR & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Di vision Avew Brooklyn, N. Y.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyksPrie to, Aleksiejus yra 

bo finansų sekretoriaus pagel- 
bininkas. . Tad nukaltinimas 
jo, būtų buvę didelis smūgis 
sklokai. Praeitais metais Alek- 

! jie turi patyrimų, ką žmo-]siejus panaudojo kliubo vardą 
apie laikraščio ir -Chesteryj sklokos piknikui.

Iš to sukėlė didelį nesmagumą 
kliube. Kadangi tame susi
rinkime sklokininkai sudarė 

tai ir praėjo be 
bausmės. O dabar vėl Alek
siejus kaltininkų suole. Tad 
Bendaravičius ir vartojo visas 
savo “bučeriškas” smegenis, 
kad išteisinus Aleksiejų, ne
žiūrint, kad pirmieji du ir tu
rės nukentėti.

Kalba Rutkauskas; kliubo 
gynėjas. Rutkauskas irgi pa
vartoja visus, savo “gabumus”, 
kad išteisinus skloką. Jis ban
do įrodinėti, kad tie negeri 
barčekiai buvo vartoti pikni
ke, o ne bankete. Kad tos pa
čios spalvos buvę daryti del 
pikniko. Bet kliubo knygos pa
rodė skirtingai, kaęl tie čekiai 
buvo vartoti ne piknike, bet 
bankiete.

pri- su skaitytojais, tokiu būdu 
ne- i “ 

Jei'|nės mano
trūkumus ir gerąsias puses.

Visi “Laisves” skaityto
jai žino, kad “Laisvė” per i daugumą, 
pastaruosius tris metus 
daug pagerėjo. Bet dar ga
lima daug pagerinti. Į “L.” 
turi būtinai būti įvesta sky
rius iš mozkslo ir istorijos. 
Karolis Marksas pasakė, 
kad žmonijos istorija, yra 
klasių kovos istorija. Šito- 

prašę ir kį skyrių įvedus, pakiltų 
reikalavę nuo draugų korespon- į “L.” turiningumas ir vertė, 
dentų, kad jie nesiskubintų į' Skaitytojas daugiau susi- 
spaudą su užmetimais ant drau-; domėtu ir tas pakeltų skai- 
gų, bet kad ant vietos nesusi-1, a 4.* v . . .v -v.. . .itytojo žinojimą. Antraspratimus bandytų išrišti, bet! ... . . "
vis tiek dar ne visi draugai į tai dalykas. daugiau Citatų is 
kreipia atydą. “Laisvės” redak-■ kitų 1- ikraščių. Straipsniai 1 1 aa a • a
ei j a neturėjo ir neturi už tiks
lą nei draugus Krutuli su Mi- 
laucku, nei kitus draugus bei 
pašalinius žmones neteisingai 
jkriminuoti bei’kaip nors nepa
matuotai pažeminti visuomenės

turėtu būti rašomi su per
traukomis. Pertraukoje tu
ri būti didesnėmis raidė
mis antgalvis, pažymintis 
apie tai, kas bus diskusuo-

akyse. Mes tikime, kad tie du apačioj.
draugai pasiliks mūsų judėjime,
užmirš visus nesusipratimus ir apysakos, juokai ir kitokios 
darbuosis kovingo proletariato i žinios būtų spausdinama

Kodėl Rutkauskas norėjo 
supinti dalyką? Atsakymas 
labai suprantamas. Viena, 
jei jam būtų pavykę įkalbėti 
teisėjams, kad tie negeri bar- 
čekiai buvo vartoti piknike, o 
ne bankiete. ir kliubo knygose 
nebūtų buvę užrašyta spalva,

Šimanską ir dar vieną sklokos U-tą dieną kovo, 2:30 vai. po pietų, 
x„i» 4,-ovv,o ^oxrxrirzx „00)0 Linerth Hall. 11 W. Market Str.šulą, tas jiems pavyko neda- 
leisti išvilkti tą smirdantį šu
niuką į viršų.

Tarpe 12 teisėjų, buvo pa
sidalinimas. 5 teisėjai norė
jo, kad būtų nubaustas ir 
Aleksiejus. Bet daugumai ne
sutinkant, tai yra šimansko 
pusės, mažuma pasidavė dau
gumai. ‘Visi sutiko nubausti 
Jatužį ir Antanavičių po $10 
pinigais ir Jatužį prašalinti iš 
kliubo-. jgaspadoriaus. Ir at
ėmė t&sę yžimtį vietą kliubo 
valdyboj ir bile komitete, ko
lei jie dus kliubo1 nariais.' Mi
nėta bausmė nebuvo paskelb
ta iki kliubo susirinkimui. Va
sario 2d dieną likosi perskai
tyta ir' vienbalsiai priimta 
kliubo narių.

Visi nariai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių klausimų del apkalbė
jimo. Ir kartu atėję ant susirinki
mo galėsite gaut žurnalą “Švie
są?’ Taipgi bus masinis bedarbių 
susirinkimas 17-tą dieną kovo, Inter
national Hali, 425 Lackawanna Aye., 
7-tą vai. vakare. Visi bedarbiai ir 
dirbanti dalyvaukite ir bendrai dirb
kite

kasi
buvo “Laisvės” skaitytojas ir 
darbininkų rėmėjas ir. darbuo
toja^.

Velionis sirguliavo šalčiu ir 
buvo jau sveikesnis. Tačiaus 
važiavo j miestą parvesti savo

del savo naudos ir pašalpos.
Bedarbis.

(56-57)

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos LDS jaunuolių gru

pė rengia “Rodeo ir kazyrių” p&jję, 
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 minėto pa
silinksminimo bus šokiai ir gardžių 
užkandžių.

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

Nuo Pečių Skafudejimo
Greičiausias būdas prašalinimui pečiu 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pelleriu skaudamų vietą — kur pats' 
skausmas yra. I’ain-Expelleris greitai 
persisunks i pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis. . 1?

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite jį neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.—! 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLEE

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės

Skaitytojas

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

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

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

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

keyboardo.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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



J. Bale-

27 Cqi leav St , ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpi 
Pa. Tel. 32511 gauti naujų narių j minėtas draugijas.

St.

50 Park St.. Hartford, Conn

J.,

Kvorta 75c ir galionas $2.50

st..
St.,

St.
st.

70 Ward PI.,
36 Russell St.,

atsibūna
9-tą vai.

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:
354 Marguerite 
Pa.

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek-

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

1933 METAMS

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus famijijų, ves 
tuvių, kitokių

PITTSBURGHO IR
PRIEŠFAŠISTIN1S

Linden Hall, Wood Ave., 
16th St., Linden, N. J.
..............I. SeiicKR». 31 Amity St., 
Vice-Pirm. A. -Griškevičius, 1366 Broad 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson

1 Fin. Rašt. J. Pilkauskas.
7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn.

Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward Pl.,

’SWwvwfW

Penktas Puslapis

70, 
424
So.

ALDLD 15-to Apskričio Nariai, Darban!
Pą.

■ose Avė.,

1117 Quarry Ave.,

ADA

IV W ŽINIOS

Ave.

W.

Ave!^

1326 McRcynold Ave. I
J. AndruŠka,

Ave.
Iždo

‘ąinjęnjg •£ !

var-
nesi-

Drau-

512

R.

Ave.

New

APLA

NAUJI

st

Nepasivčluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą

Pa
Pa

., Toronto

Barčas.

41
224

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

1351 Broadway 
Globėjai:

Pa.
St.,

Toronto | 
Komitetas 
antrašus:

Toronto 
ford Str

Ligonių
' M. Varnienė,

Sekretorius ir antrašas
rson

Mass.
M ass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.

Galima taip pat išsirašyti per 
“Laisvę”

28 Clarkson

nios iš mūsų

Pa 
Shenan-

“PRIEKALAS”
Ava

538 3rd Avė.,

TORONTO. O N T., CAN

Pa, 
S.,

Buckner,, Ill. *
Fordney Ave.,

Pine St.,
Zeigler, III. 

Box 262, Cuddy,
27, Blanford

Jersey City, N. J. 
Norwich Avenue, 

West View, 
69 S. Empire
N. La Salle St.,

Ave. ;
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm

Lankytojai

APLA KUOPŲ FINANSŲ 
SEKRETORIAI

815 Middle St., Broddock,
1925 Harcums Way, S.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos 

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

Plymouth,
I Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corler St. 
i Telf,: 32511 Wilkes Barre,
I Kasierius K, Randarčikas, 613 Main, St.

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

Wilkes Barrd, Pa, 
Prot. rašt. J, Sankevičius, 10 Melrose Av, 

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

tel, 91840, pas Aug, Stravinską,
40 Ferry St,, Plymouth, Pa,

Lowell,
Lowell,

Lowell, 
susirinkimus 

’ 4 nedėldienj kiekvieno mėnesio, kaip 2 
vai. po pietų, 338 Central St., Lowell, Mass, 
nesj, o metinis gruodžio mėn.
Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mė-

J. M. ^arsonas.

Šiuo pranešu, • kad šių metu 
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, T 
Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowl

Toronto
Sekr. J. Barčas, 137 Manning St., Toronto 
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Mailkham, St.,

Toronto
Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham S 

Centro sekretorius,
J.

Judis Bus Rodomas, Kurio 
Hitleris Baisiai Nekenčia

Kuopos
2— A. Yankauskas,

Corliss Sta., Pittsburgh,
3— J. Gataveckas, 109 Cress

4—St. Kuzmickas, 197 OIųo 
doah. Pa.

5 kp.—K. Dumčius, 123 E.
McAdoo, Pa.

6— K. Romand, /
Cleveland. Ohio.

7—J. D. Sliekas, 3121 
wood, Pa.

8—JJ. Urbonas,
Pittsburgh, Pa.

Yasadaviče,
Kensington. Pa. 

i: __ ii'
Heights. III.

11— J. Barškietis, P
12— John Kinder!*,

Ambridge. Pa.
13— S. Orban, R. F.

Pa.
14— Geo. Urbonas, 815 Middle Street,

N. Braddock, Pa.
15— P. Kavaliauskat, 300 Todd St., Aliquippa, 

Pa.
16— J. Šileika. 142 Pine St., Nanticoke, Pa.
17— F. Senulis, P. O. Box 136, East

Scran-
Stifeet,

J. KARECKAS, 730 Nason
KARL. RASIKAS, R. 
ir svetainės randuolojas

416 Coal St. Min-

Box 21 I 1
Minden, W. Va į 54—<

O, Box 11. 1
Atlasburg,

So. 2nd St., 
Brooklyn, N.

Pearl St Yogstown, |
Eckert St., Buffa-
E. Mahanoy Ave.,

LOWELL, MASS.
i
i Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 

gystės Valdyba 1934 metams: 
Pirmininkas A. Palubinskas,

Belle Grove, Box 108 Dracut, 
Pirm, pagelbininkas J. Daugirda, 

29 Whipple St., Lowell, 
Fin. raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, 
Prot. raštininkas, V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, 
Iždininkas, St. Paulenka,

\ 13 Walnut St., Lowell,
Iždo globėjai: J. M. Karsonas,

10 Tyler St.,
Ir A. Raudcliunas,

75 Union St., 
Maršalka, M. Uždavinis,

39 Pleasant St., 
Draugystė laiko mėnesinius 

antrą nedėldienj kiekvieno 
y / . .L,????*
nesj, o metinis gruodžio men.

Organo prižiūrėtojas,

3317 W. 
Pa. 
St. 
Carnegie. 

Ave.
Monroe St., j 

690 E. 92nd St . j
Elroy Ave., Brent* j 

1401 Page St 
538—3rd Ave., New 

10—J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago — ' — i
O. Box 341,

Courney, Pa- j 
439 Maplewood Ave., 

D. 42, Rice* Landing,

9—J.

St.
A. ANTRAŠAI 1932 M.
A. Celkis, 900 Talbot

Brangūs/ Draugai:
Apskrl Komiteto

Taigi ALDLD. 22 kp. nebus 
patiektas taip lengvai sukirsti, k^iip dd. 

3-jų mėnesių veikimo planas: colinwoodieciai 
kovo, balanžio ir gegužės mė
nesiam, tapo priimtas visų di
džiųjų kuopų. Išrinkta tam 
darbui komisijos, kurios 
pradėjo darbą. Bet jeigu 
visas darbas bus paliktas 
tų kelių draugų-draugių 
nebus sėkmingas, čia visų 
rių reikalingas kooperavimas: 
visų metimasis darban!

Į kuopų rengiamus diskusi
nius susirinkimus kiekvienas 
narys-narė turi ne tik pats at
silankyti, bet stengtis kuodau- 
giausiai atsivesti pašalinių 
darbininkų, kurie nepriklauso 
prie mūsų organizacijos, kad 
juos supažindinus su svar
biais dienos klausimais, kaip 
tai: NRA, karo pavojus ir 
darbininkų vienybės klausi
mas.

jau 
tas

Be viršminėto 
turi dar eilę 
kaip Valentą, 
kiti.

Taigi, visi 
šiuos 3 mėn.

i kad mano, 
nario, 22 kp. 

veiklių draugų, 
Raulinaitis ir

ALDLD. nariai 
ant; per šiuoš 3 mėn. tėmykite, 
tai į skaitykite ir platinkite savo 
na-įspaudą, kurioje tilps visos ži- 

organizacijos ganizacijos 
darbuotės: susirinkimai, gauti spaudos.

vinga mūsų spauda.
Visi nariai, gavę skaitytoją 

arba ALDLD. narį, tuojau 
praneškite savo kuopos komi
sijai, o komisija Apskr. sekr. 
d. K. Jakaičiui, 922 E. 79th 
St., Cleveland, Ohio. Visi ko
operuokite su Apskr. Komite
tu. Taip-veikdami, galėsime 
pasidžiaugti vaisiais 3-jų mėn. 
mūsų veikimo. Taipgi ir kiti 
ALDLD. Apskr. bus suįdomin- 

į ti, jėi mes pasirodysime tik
rais “udarninkais” mūsų or- 

ir revoliucinės

nauji nariai ir skaitytojai. 
Perskaitę laikraštį perduokite 
savo kaimynams, supažindin
kime juos su revoliucine, ko-

Valio į darbą, draugės ir 
draugai!

ALDLD. 15-tp .^.pskr.
Komitetas.

Pavasarinis Kursas Darbininkų Mokyklos 
Prasideda 14 Kovo

Lietuvių Darbininkų Organi- j kias dienas trijose dalyse 
zacijos Turi Pasiųsti Daugiau ■ miesto: Ketverge ir pėtnyčio- 

Studentų je, g jr kovo. Eclair Teat-
'CLEVELAND, Ohio.—Pa- re, E. 76th St. ir St. Clair Ave.

i
vasarinis kursas Workers l Subatoje, 10 d. kovo,
School prasidės 14 d. kovo, hand Teatre, E. 119th 
kuris apims mokinimąsi: Ko-ję^ęyę Ketverge ir pėtny-

ĮČioje, 15 ir 16 dd. kovo. Royal 
Teatre, 12222 Madison Ave. 

bus dadėta 
trumpos kalbos, pasakytos; 
žymių kovotojų prieš fašizmą: 
Clarence Hathaway, “Daily 

redaktoriaus, Nor-

M ore- 
ir Bu-

munizmo principai, marksiz-l 
mas-leninizmas, istorinis ma
terializmas. ekonomijos, ang- prje paveiks^ 
lų ir ru&ų kalbos, amatų uni- 
jizmo, prakalbų sakymo ir 
daugelio kitų revoliucinio 
mokslo šakų. Lietuvių darbi- v/orkerio 
ninku organizacijos-kuopos tu- man Thomas, Edward Dalh- 
rėtų susirūpinti, kad nors po berg (rašėjo), Peretz Hirsh- 
vieną studentą pasiųsti į Dar- ^ejn jr 
bininkų Mokyklą. Iki šiol tik

Apskr. komiteto žinioj yra, 
kad visos trys ALDLD. Cleve- 
lando kuopos jau rengia dis
kusijas NRA klausimu. Būtų 
gerai, kad Akrono ir Youngs- 
towno kuopos pasektų tą pat. 
Apskr. komitetas visoms kuo
poms parūpins prelegentus ir 
dės pastangų visu kuom padė
ti silpnesnėm kuopom.

Su 1 d. kovo prasideda taip
gi vajus gavimui mūsų organi
zacijai naujų narių ir atgavi
mui visų senų, kurie nėra pa- 
simokėję už 1933 m., kartu 
“Vilniai” ir “Laisvei” naujų 
skaitytojų, tai antra ir svar
bioji dalis trijų mėnesių pla- vienas Lyros Choras tėra pa- 
no. I

Apskr. komiteto supratimu, 
būtų gerai, kad kuopos išeitų- 
į revoliucines lenktynes. Vie
na kuopa išsauktų kitą ir pa
sisakytų. kad ji gaus daugiau 
darbininkų ir narių į diskusi-ltai Lyros Choras savo pasku- 
nius susirinkimus, taipgi nau
jų narių ii* mūsų spaudai skai
tytojų: dauginus sumobilizuos 
“subotninkų” ir narių ėjimui 
stuba nuo stubos.

Apskr. komitetas 
stambias dovanas 
kurios išpildys sa\o 
išpildys—kvotą. Jos 
siųsti savo gerinusį 
ką” į “Vilnies” pikniką, o Ap
skričio komitetas apmokės jo 
arba jos kelionės lėšas.

Surašąs bus vedamas ir 
kuopos informuojamos per 
specialį buletiną, kuri kuopa, 
josios komisija ir pavieniai 
nariai yra pasidarbavę tą sa- 
vaitę-mėnesį. Nariai, atsilan
kę į kuopos susirinkimus, ma
tys, kaip jų ir kitos kuopos 
stovi šiose lenktynėse. Tas 
suinteresuos kiekvieną narį ir 
narę, kuriam rūpi išlaikymas 
kuopos vardo revoliucinėj 
augštumoj. Ir kaipgi gali bū
ti kitaip? Kuris narys-narė 
nenorėtų matyti savo kuopą 
pirmoje vietoje? Drgg. co- 
]inwoodiečiai štai ką sako: 
“Mes duosime visiem surpri- 
zą, o ypač 22 kuopai.” Apskr. 
komitetas mano, kad draugai 
colinwoodiečiai pasirodys, kad 
kitiems reikės husistebėti. Bet 
lygiai Coreletas su. d; Sklerie-^kį 
ne veikimo komisijoj ir kitais • Darbininkų Mokykla, 
veikliais draugais bus rimtais 
oponentais Colmwodduf.

'siuntęs du studentus į viršmi- 
nėtą mokyklą: dd, C. And
rews ir A. Šūsnį. 'Revoliucinė 
garbė Darbininkų Lyros Cho
rui.

Dabar, kaip teko patirti,

Protestuoja Prieš 
Lewiso Mašiną

BICKNELL, Ind. — Unit
ed Mine Workers of Ameri
ca unijos lokalas No. 6803 
išnešė rezoliuciją, kurioje 
protestuojama prieš Lewiso 
mašinos žygius nesenai įvy
kusi jo j konvencijoj. Mai- 
nieriai nurodo, kad konven
cijoj buvo sutrempta visos 
eilinių narių teisės ir reika
lavimai.

UŽTROŠKO DVI 
SESERYS,

NEW YORK. — 
merių 175 East 4th 
troško gazu Mary 
55 metų amžiaus ir jos : 
šuo Virginia, 25 metų. ’

nu- 
už-

Po
St.
Harris,

se-

Londonas. — Kovo 4 d. 
vėl įvyko Londono bedarbių 
demonstracija. Dalyvavo 
kelios dešimts tūkstančių 
darbininku.

Berlynas.—Hitlerinė spau
da giria prezidento Roose- į 
velto vienų metų rekordą. 
Jis išgelbėjęs Amerikos ka
pitalizmą.

skina 
kuopoms, 
pareigas; 
galės pa- 
“udarnin-

tiniame susirinkime nutarė įs- 
teigti-suorganizuoti savo na
riams klaseą. Tai prakilnus 
žingsnis pirmyn! Šitam, taip 
svarbiam darbui, visi susipra
tę Cleveland© darbininkai turi 
padėti moraliai ir finansiniai. 
Atsidarius-prašidėjus mokini- 
muisi, mes, suaugę organizaci
jų nariai, visur tarpe jaunuo
lių turime vesti agitaciją, kad 
jie lankytų lyriečių lavinimo
si vakarus.

Visos kitos organizacijos ir 
kuopos turėtų pasekti lyrie- 
čius, pasiųsdamos nors po vie
ną studentą į Workers School 
pavasariniam terminui. Mo
kestis tik $1.50 už terminą. 
Iš to bus daug naudos tokiam 
draugui-draugei veikėjui ir 
pačiai organizacijai. Draugas 
bei draugė, susipažinę su re
voliuciniu mokslu, geriaus. ir 
sėkmingiau galės dirbti orga
nizacijos darbą, kuriose pri
klauso. Todėl naudokimės 
taja proga, kuri retai pasitai
ko.

Šitas judis pirmu kartu bus 
rodomas Clevelande. Jo pa
daryme dalyvauja 4,000 žmo
nių su choru iš Berlyno Ope
ros. Vienu žodžiu, yra prieš- 
fašistinis judis, atkreiptas 
prieš budelį Hitlerį. Lietuviai 
darbininkai, pamatę jį, 
gailėsite.
Sovietų Rusija ir Naujo

Pompton Lakes, N. J. — 
Nusišovė Ernest A. Gilbert, 
muzikantas ir buvęs vargo
ninkas.

Havana, Kuba. — Teis- 
1 mas nusmerkė mirtin ketu- 

Kar° ris budelio Machado agen
tus. Vienas yra buvęs Ma-

Kovo 9 d. Miesto Kliube, chado valdžios kabinete.
708 Vincent Ave., kalbės žy
mus Michigano valstijos advo
katas, Maurice Sugar, temoje: 
“Soviet Russia and the Threat 
of War.” Maurice Sugaj«^ik 
ką sugrįžęs iš Sovietų Šą|iin- 
gos. Jis yra narys Nacionalio 
Pildančio Komiteto Sovietų 
Rusijos Draugų. Kuomet im
perialistinis pasaulis daro vis
ką, kad išprovokuoti karą 
prieš vienatinę darbininkų ša
lį, ar tai per Vokietijos kru
vinąjį Hitlerį arba Japonijos 
intrigantus, visi darbininkai 
turi pilnai susipažinti 
karų
Maurice Sugar yra vienas iš 
gabiausiųjų gynėjų, anti-kari
nių tyrinėtojų ir prakalbinin- 
kų. Imperialistai rengiasi 
prie naujų darbininkams žu
dynių. Darbininkai organi- 
zuokimės apginti Sovietų Są
jungą, kuri panaikino bedar
bę ir budavoja socializmą, o
imperialistai mano išeiti iš šio bininkus nuo streiko, 
krizio, surengdami karą ir iš- 
žudydami perviršių žmonijos. 
Visi ateikime pasiklausyti, ar 
yra perviršius žmonių ant šio 
žemės paviršiaus?.

M-ka.

Havana. — Kuboje ple
čiasi generalis streikas. 
Mendieto valdžia uždraudė 
darbininkams streikuoti ir 
areštuoja vadus. Jau sua
reštavo 80 vadovaujančių

Chicago, Ill. — Valstijos 
prokuroras reikalauja mir
ties bausmės daktarei Wy- 
nekoop, kuri teisiama už nu- 

. . .su ta žudymą savo jaunos mar- pntvmkusia padėtimi. !v. cios.

Pittsburgh, Pa.
19— J. Dzikas, P. O.
20— Wm. Yonikas, P.
22—P. Cibulskis. 286

24— P. Sodeikis, 125 So.
Ohio.

25— J. Dielininkaitis.
lo. N. Y.

26— A. Dambauskas,
Girardville, Pa.

27— E. Narakienč, Box 241, Wilsonville, 1
29— Antanas Kubilskia, Box 286, Coal Cen

ter, Pa. ‘
30- J. Leonaiti., 107 N. Duquoln St., | Duopkasy! 

ton t 1 i I •
32— L. Tilvik, 38 N. 7th St., Easton, Pa. į „
33— P. Samulionis,

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, P. O. Box 113 Royal

ton, III. .
35— -M. Krikštanas, 1512 Mohauk St., Sha

mokin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas, 1009 So. Hobson St.,

Harrisburg. Ill.
37— J. Siniauskas, Box 182, Coverdale, Pa.
38— F. Šaučulis, 304 E. 6th Street, West

Frankfort, III.
39— Tony Zedolek, 514 Autumn Ave., Col

linsville. Ill.
40— J. Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akron, O.
41— Wm. Michalitcs, P. O. Box 387, Benld, 

Ill.
42— P.. Yonaitis, Box
43— M. Lingevlčienė,

Saginaw, Mich.
44— Mary Barnes, 602
45— M. Savukaitienė, P. O.

Pa.
46— D. Simutis, P. O. Box

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 Scotten Ave., De

troit. Mich.
48— J. Sabaliauskas, 

eraville. Pa.
49— A. Matulevičius, 147 Fulton Aye.
50— Mary Orman, 37
51— P. Maslaveckas,

Wi)ke«-Bnrre, Pa.
52 —P. Deveikis, 1011

Chicago, III.

437 Elm St., Tamaqua, Turto ratt. K. Venslauskis, 
12 Andover St.

222 Crystal Ląke Dr., Ligonių raSt. M. Jazukevlčia, 
158 Amsi St. '

Iždininkas M. Miškinis,
9 Burton St.

Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave., 
B. Zdanavičla, 11 Glendale St., * ~ 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas

ALDLD 148 kuopos susirinkimai 
kiekvieno mėnesio trečią nedėldienj, 
..L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
37 kuopos susirinkimas atsibūna 

_ >
Labai svarbu reguleriai_ lankyti šių or- 

rūpinkitės
• Ku

rie negalite duoklių užsimokėti, atsikreip
kite į susirinkimą ir būsite paliuosuoti.

Dayton A.ve.
■ Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton, 

Ave
102 Hantington St. 
Visi Montell. Mass.

Pa.
Geo Braknis, 
Pontine. Mich- ,

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

Y. i 5«— V. Glaubičius, J16 George Ave., N. End, 
’•VMkea-Barre,

67—John Norkus, 851 Ferdinand St. 
ton, Pn.

58—S._ Rainard, 
Dorchester, Mans. > n.vnv>c>,v, ..

Edwardsville, Pa., Tel. 74073 iš _ryto L.
IH. I Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Mel
— i Wilkes Barre, Pa., 't'el. 34625, gynimo ...............

I Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje 
Wilkes Barre, Pa., tel. 20061 ’ ’ ' * ’ .... ----

s, Jonan Kulponas, 27 Corleav St 
Wilkes Barre, f

l Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 
21 Ferry St., Plythouth, Pa.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

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

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
25fh St., Moline, Ill. I

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

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

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th Į 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th Sf i ttečia<iienj;
& 5th Avė., Moline, III. j

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St. I vic^Pirn 
Moline. TU

LINDEN, N. J. 
Lietuvių Saulės Palaipinės Draugijos 

Valdybbo antrašai 1934 m. 
Pirmininkas: A. Mazūras,

310 Price St. 
Pirm. Pagelbininkas: F. Bortuzcvich,

1131 Wood Ave.
Protokolų Raštininkas: R. Trutulis, 

1411 Clinton St. 
I Finansų Rašt.: G. Lcnarth, 

110 W. llth St.
Iždininkas: J. Uskurčnas,

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

203 W. ICth 
L. Bartkienė, 19 E, 19th St.
Maršalka: F. Marozas, 

1413 Clinton 
Koresiiondentas: O Vertelicnė, 

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

LIETŲVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ !nniT’r-rTt » r» * r»mc< -i IMimnKas vasniausKiis. <v v»aru t«.,DRAUGIJA. rfRAND RAPIDS, MI- Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St..
CHI GAN. NAUJA VALDYBA DEL Organo Prižiūr A. Klimas, 36 Ru----- —,

MTJvnTT vd a cvitavtt. 1 Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą
Inihl Ų xlvA oiJilkABill* ( kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje,

Pirmininkas, Chas. Margis, 
1323 Muskegon

Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas. 
730 Nason St. N.

Protokolų Sekr. Kari Rasikaa, 
' R. R. No. 9, Box 117.

Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 
ir Svetainės Randavotojas, 

1108 Elizabeth
Iždininkas Ant. Daukša, 

I z 1131 Walker

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

ANTRAŠAI:
•

Pirmininkas Buguliškls P.,
1120 North Street

Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P., 
62 Dale Street

Protokolų raštininkar Gendrenas. S.,
67 Cutler Street

Finansų rašt. Miller, J.
8 Ludwig Pk.

Prie finansų pagelbininkai:
Evans J.,
Daukas, Geo.,

Iždininkas Druseikis ...
Maršalka Valeėka A.,

L. D. P. Kliubaa laiko __ 
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio

I vakare ; pradžia 7:30 valandą.

Workers School pirmajam 
termine turėjo virš 400 stu
dentų. Pavasariniam termi
nui manoma dasiekti virš 500! 
Kaip yra smagu pažymėti to- 

didelį susiinteresavimą 
Net 

vietos kapitalistinė spauda tai 
mokyklai pažymėjo didelį 
kreditą. Iš pradžių bandyta 
ignoruoti. Bet kuomet paty
rė, kad visa eilė žymių profe
sorių pedagogų yra apsiėmę 
kooperuoti su draugu Landy, 
kuris yra taipgi buvęs Colum- 
bijos Universiteto profeso
rium, o dabar marksizmo mok- 

. slo išguldytoju ir Workers 
1 School direktorium, atmainė 

ignoravimo taktiką. Nes jau 
aiškiai parodo, kad tik komu
ninio mokslas vienas yra, ku-' 
ris pajėgia išrišti visus eko
nominius ir politinius klapsi
mus. . S<

Lietuvių Darbininkų Pašelpinė 
Draugija Pasisakė Remti

ALDLD. 3 Mėn. Planą

Vasario 21 d., L.D.P. Drau-1 
gija savo susirinkime nutarė 
vienbalsiai remti savo organą 
ir “Vilnies” agentą K. Vainiką, 
kad galėtų • laimėti “tripą” į 
“Vilnies” pikniką. Drg. Va- 
laika atsišaukė į visus narius, 
kad jam padėtų tame darbe 
pralenkti visus. Nariai tąjį 
atsišaukimą priėmė delnų plo
jimu. Ant vietos vienas na
rys pridavė jam metinį “Vil
niai” skaitytoją. Turime pa
sakyti, kad d. Valaika turi 
puikiausios progos gauti “Vil
niai” skaitytojų. Draugija, 
turinti apie tris šimtus narių, 
savo nariui gali daug padėti. įle Wampe” bus rodomas pen-

Vokietijos darbininkų dar
bo didelis masinis judis “Kūh-

Milwaukee, Wis. — Roo- 
sevelto valdžios Federalė 
Darbo Taryba atėjo miesto 
valdžiai ir, kompanijom pa- 
gelbon ir sulaikė elektros, 
gazo ir transportacijos dar-

SKAITYKIT IR PLATIN
• KIT “LAISVĘ”

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ? Į

LDS 55-ta Kuopa Tures Puikų 
Bankietą

Nedėlioję, 11 d. kovo, Lie
tuvių Darbininkų Svetainėje, 
920 E. 79th St., rengia puikų 
bankietą su šokiais. Pietūs 
bus duodami 1 vai. po pietų.

LDS Narys-

LAIVAI NUSKENDO, 
ŽUVO DEVYNI

ISTANBUL, Turkija. — 
Už dviejų mylių nuo Con- 
stanza uosto nuskendo ita
lų laivas “Santoni”. Devy- 
jri laivo darbininkai nusken
do, o penki išsigelbėjo.

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
nauj'us paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

! Pirm. S. Ivanauskas,
j Ave., Wilmerding,
j Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 

Broadway, Pitcairn, Pa.
■ Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 8121 El-
I roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St., 

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

Wav S S Pittsburgh. Pa.

1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
rūpinsis lietuvių sovietines ir 
proletarinės literatūros kėlimu, 
ŠSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir ‘ darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro-i 
letariato .ginklo - marksizmo-le-! 
ninizmo populiarizavime ir ko-i 
voje už šio mokslo išlaikymą lie-; 
tuvių komunistinėj literatūroj. ;

Dailiosios literatūros srityj] 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles,I 
apysakas, vaizdelius, lietuvių see-: 
nos aprūpinimui duos savo skib; 
tyse revoliucinių SSRS dainų ver-; 
timų, originalių ir verstinių see-; 
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA-! 
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol,! 
kreips domės į SSRS sovietinė?! 
literatūros *ir kultūrinės revolfyici-; 
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų; 
rašytojų raštų talpinimą. ;

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4; 
spaudos lankų—didumo. Kaina;
Amerikoj ir kitose, užsienio vals-] 
tybėse metams tiktai 1 doleris,]
pusei metų — 50 cčncų. ]
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”j 

redakcijos adresu: |
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo] 
Inostronich raboclch v SSRS, red.!

“PRIEKALAS”

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GIJOS VALDYBA 1933 METAMS GRAND 

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

N. W.
Vice pirm. A.

St. N. W.
Protokolų rast.
9 Box 117

Finansų sekr.
GARBANAUSKAS, 1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas V. K. KARVELIS, 20 Dais
N. E.

A. P. L.
Pirmininkas, 
Braddock, Pa. 
Vice pirm. K. Stašinskas, Box 655, 

Kenain«rton, Pa.
Sekretorius J. Gasiunas, 626 Woodwarad 

McKees ifepeks. Pa
) Iždininkas .1. Yesadavičius, 

New Kennington, Pa. 
Iždo Globėja, 
Urbonas G., 
J. Urbonas, __  __

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward Ave., 

McKees Rocks, Pa.
VIENYBES DRAUGYSTE 

MONTELLO, Mass.• 
ValOyBa 1931 metam:

Pirm. W. GelusevlČia, 51 Glendale St
Pirm, paeglb. A. Sauka, 

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 

49 Sawtelle Ave.

DETROIT. MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pinn. Vincas Palkauckas, ,4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviute, 7148 

■ MacKenzie Ave.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc- 

i tion Ave.
Kasos Globej’ai: J. Račiūnas, 6821 

; Dayton Ave., Eva Vcgelienč, 7715

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

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

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: RelI*M)regon 5136 

Keystone—Main 1417
/



■HMM

ryto

Trakiškis.

Žinutės iš Darbininkų Kovų

Kp., Sekretorius. Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

ALDLD 1 Kp. Nariams
STEPHEN BREDEŠ, JR

8
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.
♦

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

Kp. Sekretorius. Film-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

^,.į į,,i ,i

muzikos.
ypatai.

aiškinti, 
dalyvauti

Eveready Label spaustuvės 
darbininkai paskelbė streiką. 
Streiką vadovauja kelios uni- 
JOS. -

kaip 
keikti 

; kad 
ir net

ei' juos 
socializmas, 

rodos

WEAF—660 Kc

Bus naudinga vi- 
tiek\ vy

rams, tiek moterims; pradžia

Draugai laisviečiai ir pri
jaučiantieji! Sekmadienj, 11

Valgyklų darbininkai strei
kuoja Colby kafeterijoje ir 
šaukta generalį pikietavimą.

• Savininkai yra išėmę indžion- 
kšiną prieš streiką..

reikalu Dr. J. J.
Moterų darbi-

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

Jūrininkai laivo “Everoni- 
ka,” Hobokene, grūmodami 
streiku privertė išnaudotojus 
pakelti jiems algas * ir page
rinti sąlygas.

geros 
įžanga tik 10 centų

Nereikia plačiai 
kaip yra svarbu 
tarptautinėje moterų darbi
ninkių dienoje, kurią viso pa
saulio darbininkės apvaikščio- 
ja ir savo eiles grupuoja ko
vai prieš išnaudotojus.

i 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)

^4*11.11II* i,*. IMiTiWlijiii

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

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

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

Piano Lekcijas
DUODA

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

Brooklyn^ N. Y.
Utarninkais ir Seredomis

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

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

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

“Visų visuo- 
ir politikos 

reikia ijieškoti ne 
galvose, jif augančia-

•eštag Puslapis Trečiadienis, Kovo 7, 1934

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Aido Choro Dramos Grupės 

Aktoriams

£

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Laivę Susikūlimai-Nelaimės

dies nuteisti po 12 ir pusę me
tų į Sing Sing kalėjimą. Jie 
apkaltinti tiksliame padeginė
jime namų.

Susikūlus taxi vežimui ant 
23rd St., New Yorke, sužeista 
trys moterys. Jos visos paim-Iš priežasties rūkų, New

"orko prieplaukoje susikūlė'toš į St, Vincent ligoninę. Jų 
Quirigug” ir “Southern 

Cross” laivai. Kiek toliau jū
rose dar du laivai susimušė. ! 
Bet nei vienas nenuskendo, i 
Rūkai yra didžiausia nelaimė 
laivams jūroje ir prieplauko
se. ’ i

vardai G. O’Monda, L; Gordon 
ir L. Allen.

■. ................ ==0

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

Bagočiaus ir Gugio 
Prakalbos,

Iš Darbininkų Mokyklos

nas. ’Pamatiniai darbininkai 
sutveria kapitalistui pelną, o 
ne kas kitas, tai taip Marksas 
padarė išvadą.

Po to buvo keli klausimai. 
Mokytojas atsakė apie tulus 
marksizmo dėsnius.

Sekantį nedėldienį bus pa
moka apie sudėtį kapitalisti
nės valstybės ir kas ji yra. 
Vienas draugas pabrėš apie 
pereitos lekcijos marksizmo 
tris svarbiausius dėsnius.

Visi tie draugai, kurie lan
kėte mokyklą., grįžkite atgal, 
nes gana svarbias problemas 
rišame marksizmo mokslo 
klausime. Taip pat, tie, ku
rie norite išgirsti apie mark-

priėjome sizmą-leninizmą, ateikite šį 
ilgai nedėldienį- į “Laisvės” svetai- 
prie nę kaip vienoulikt'a valanda 

ryto. Pamokos tęsiasi iki 12 
prie valandai. Vieną valandą pa

siklausyti marksizmo-leniniz
mo, tai nesunku, ateikite visi!

J. B. Mokinys*

Šiandien Bus Demonstracija
Trečiadienį, 7 d. kovo, 9 

valandą ryto įvyks demon
stracijos prie No. 33 piero, 
Hamilton Ave., Brooklyne.! 
Demonstracija .šaukiama priekį 
iškrovimą tabako iš laivo 
“Santa Barbara,” į kurį taba
ką Havana mieste, Kuboje, 
sukrovė streiklaužiai. Darbi
ninkai' privalo dalyvauti masi
niai.

Draugai ir draugės. Veika
lų “Už Pinigus Vesta Pati” ir 
“Moteris Gatvėje” repeticijos 
įvyks trečiadienį, kovo 7 d., 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, tai yra šį vakarą. Visi ak
toriai abiejų šių veikalų daly
vaukite.

Kad sutaupius laiką, tai 
Įšaukiame šias repeticijas abie
jų veikalų sykiu. Gal būt, 
kad abu veikalai ištisai nei 
nereikės pereiti, bet tik paim
ti tam tikra^fsvarbiausias da
lis. Todėl Cisi būkite laiku, 
kad galėtume pradėti 8 vai.

LORIMER RESTAURANT
' LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Gelbėkime Jaunuolius

Aš kaip nesenai j apsigyve
nęs Amerikoje, tai dar nebu- 

didelio” so- 
3agočiaus < 

nuėjau

vau girdėjęs to ‘ 
cialistų kalbėtojo 
prakalbų. Taigi ir 
praeitą sekmadienį pasiklau- 
syti jų, Piliečių Kliube. Klau
siau atsidėjęs, kad suprasčiau 
ne priešingai. Iš karto, tiesa, 
sakė tą patį ką ir kiekvienas 
darbininkas jau sen 
kad kapitalistai gyvena per
tekliuj, o darbininką 
bet kalbėtbjui d a 
branduolio kalbos t. įy. to so
cializmo gerumo darbinin
kams, per kurį darbo klasė iš
sivaduos, tai jis, kalbėtojas 
ūmai peršoko per tą paaiški
nimą ir pradėjo stalą daužy
damas kuloku (lygini 
kunigas kozelnyčioj), 
įkimbą, Leniną, Stalibą 
jie kapitalistų bernai 
provokatoriai ir tik 
negali gyvuoti 
Čia vienas klausytojų, 
drg. Griška, (laike klausimų) 
sako, gi socialistai turėjo jau 
valdžią savo rankose Vokieti
joj, Austrijoj, Lietuvoj ii; ko
dėl- jie atidavė fašistams, ma
tyt kad toji jūsų partija lyg 
tie septyni broliai miegaliai, 
nemoka išsilaikyti. Buvo ir 
daugiau klausimų, bet pirmi
ninkas neleido plačiau klau
simus dėstyti; jis tą skaito net 
“tulžies” liejimu ant jų. Ant- 
tras kalb. adv. Gugis. Jis iš
gyrė Jėzų Kristų ir Roosevel- 
to politiką bankų tvarkyme, 
nes taip sako ir jų žmogus 
Bergeris taip senai protavo. 
Man šie socialistų vądai-kal- 
bėtojai atrodo ponais, nes Gu
gis į klausytojus sako, “drau
gai”, o į pirmininką prak., sa
ko “ponas pirm.,” tuo ir išro
do, kad jų viduriuose kas tok
sai slepiasi darbininkams ža
lingas.

ai žinb.

i alkani, 
ėjus iki

Sekinėje skaitlingos CVfA 
darbininkų konferencijos jau 
susiorganizavo kelios organi
zacijos kovai prieš atleidinėji
mą iš viešų darbų darbihinkų. 
To sėkmėje 20 darbininkų jau 
atgal paįmti darban.

Gramatikoj jau 
prie asmenavimo ir čia 
nestovėsime, bet eisime 

: sintaksės.
Tuojaus vieną pašaukė

lentos, kad išaiškintų kelis žo
džius kalbos dalimis. Taj ne
lengvas darbas. .Nepaisant ant 
kiek mes mokinomės, o kalbos! 
dalimis kaip reikia eiti ir su-j 
rasti, kur dalyvis, padalyvis; 
kur grįžtamasis veiksmas, kur 
kitos keičiamosios gramatokos 
taisyklės, dar mokiniams ne
aišku. Čia, atrodo, kad mo
kytojas turės vieną kitą nedėl- 
dienį ne juokais paspausti 
studentus.

Marksizmo ir Leninizmo 
Pamokos

mūsų susirinkimai
IR PARENGIMAI

■Išnaudotojų klasė pasiryžo 
sudeginti elektros kedėje de
vynis nekaltus negrus jaunuo
lius Alabamoje. Jau keli me
tai darbininkai gina juos. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas rengia masines pra
kalbas.. Jos įvyks ketvirtadie
nį, 8 d. kovo, 8 vai. vakare, 
New Albert Hall, 1224 Penn
sylvania Ave. Bus geri 
bėtojai. Dalyvaukite!

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRAMOGOS

kal-

Dalyvaukite Moterų Dienoje, 
8 d. Kovo, Prakalbose

Komunistų Partijos šešta 
Sekcija rengia prakalbas pa
minėjimui tarptautinės darci- 
ninkių kovos diena. Prakal
bos įvyks ketvirtadienį, 8 d. 
kovo, • 8 vai/ vakare, Ukrainų 
Salėj, 101 Grand St., Brook
lyne. Kalbės draugai Robert 
Minor, Sade VaVeen ir Graco 
Campbell. Bus ir daugiau 
gerų kalbėtojų. Koncertinėje 
programoje dalyvaus ukrainų 
darbininkų choras, rusų , dar
bininkų balalaikų orkestrą. ir 
kitos dailės spėkos. Po prą-r 

1 kalbų ir koncerto dar bus ir

“They Shall Not Die” 
Veikalas Visų Giriamas

BROOKLYN, N- Y.
New Yorko distrikto, Jaunų Ko

munistų Lyga rengia šokius 10-tą 
dieną kovo, Irving Plaza, 15th Str. 
ir Irving Place. New York City.

Pelnas bus skiriamas del Schenec
tady, N. Y. sekcijos, kuri yra blogoj 
padėtyj. Kviečiam visus jaunuolius 
ir suaugusius dalyvauti ir paremt šį 
jaunuolių judėjimą. Nevien tik pa
vieniai dalyvaukite bet praneškite ir 
savo organizacijoms ir kuopom da
lyvauti ir paremti darbininkiškas or
ganizacijas. Įžanga prie durų 39c; 
iš anksto perkant tik 35c.

Komisija.
(56-57)

Dabartiniu laiku Royale 
Theatre (45th St., netoli 
Broadway, New Yorke) vai
dinamas vaikalas “They ShallĮ 
Not Die” (Jie Neturi Būti Nu
žudyti). Veikalas susilaukė 
gražiausių iš visų protaujan
čių žmonių, kurie veikalą ma
tė, pagyrimų ir atsiliepimų. 
Tai veikalas, kuris trumpoj 
sutraukoj paduoda viską, kas 
buvo Scottsboro berniukų by
loje. ; .

Gabus dramaturgas, John 
Wexley, kuris šį veikalą pa
gamino, taip mokėjo viską su
imti, kad sėdėdamas šitąm te- 
atrę ir žiūrėdamas į sceną, as
muo tarytum mato viską, ka-s 
buvo Decatur, Ala., kuomet 
buvo teisiami Scottsboro ber
niukai. Visos linčiuotojų už
mačios ir klastos parodomos.

“They Shall Not Die” turi 
būti pamatytas kiekvieno pro
taujančio asmens, kiekvieno 
darbininko.

Vaidinimas įvyksta kiekvie
ną šiokiadienio vakarą, kaip 
8 :30 vai. Popiečiais—ketvir
tadieniais ir šeštadieniais— 
kaip 2 :20 v.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosernė-bueerne. 

Biznio vieta yra apgyventa lietuviais 
ir kitų europinių tautų.

Sumaniam žmogui galima daryti 
geras pragyvenimas ir būti pats 
ant savęs' bosu.

Pardavimo priežastį sužinosite vie
toje. Kreipkitės į “Laisvės” raštinę, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

šiandien susirinko keletas ir 
pašalinių darbininkų pasiklau
syti kaip d. R. Mizara dėstys 
marksizmo ir leninizmo moks
lą darbininkų mokykloje.

Mizara, pradedamas duoti 
pamoką, pirmiausiai paklausė 
mokinių; “Kokie trys svar
baus! Kąroliauą ' Markso mo
kinimo dėsniai, kurių neži
nant. darbiiiinkai negali skai- 
tytis marksistais?”

.Įvairių atsakymų buvo. Vie-jv ,. . 
ni aiškino vięnaip, kiti kitaip s0 iai ^rle 
ir pagalios d. mokytojui prisi
ėjo tuos tris marksizmo pa
matinius dėsnius išaiškinti. 
Štai jie:

1. Materialistinis istorijos 
supratimas.

2. Klasių kova.
3. Pridedamoji vertybė.
Gana trumpoj sutraukoj d. 

mokytojas nurodė, kas yra 
materialistinis istorijos supra
timas. Būtent: 
menės atmainų 
pervertų reikia 
žmonių i 
me pažinime amžinosios tiesos! d. kovo yra rengiama ALDLD 
ir teisingumo, bet produkcijos Į1 kuopos “Laisvės” svetainėje 
ir mainymo atmainose; jų rei- prakalbos.
kia jieškoti ne filozofijoj, bet siems pasiklausyti, 
anos gadynės ekonomijoj.

Į antrą punktą, apie klasių lygiai 2:30 vai. dieną. Kalbės 
kovą ir nuo kada ji prasidėjo, I sveikatos 
tai aiškiai apibriežė, kad1 Kaškiaučius.
kaip žmogus žmogų pavergė, ninkių reikalais kalbės drg. 
nuo to laiko ir prasidėjo kla- S. Sasnauskienė. Taigi nepa- 
sių kova ir ji šiandien pasiekė mirškite ateinančio sekmadie- 
augščiausio laipsnio susikirti- nio. Įžanga dykai, 
mo perijodą.

Apie; pridedamosios vėrty-Į 
bės dėsnį labai nuosekliai d. 
mokytojąs aiškino. Iki Mark
so nebuvo ntfrodyta, iš kur 

į kapitalistai pelną semia. Bu- 
'|VO vergija, visi aiškiai supra
to, kad vergai savo pavergė
jams turtus sukrauja. Buvo 
baudžiavos gadynė, visi aiš
kiai mato, kad ponams turtus 
darė baudžiauninkai. Bet vot 
štai tos dvi gadynės dingo. Jų 
vietoj atėjo alginė gadynė. 
Fabrikantas samdo darbinin
ką, jis jam užmoka už jo dar
bą algą, paskum tuos gami
nius parduoda rinkoje ir čia 
jau pirm Markso ekonomistai, 
nesurado .išnaudojimo. Mark
sas išdėstė, kad darbininkas 
nepaima už savo įdėtą darbą 
pilnos mokesties. Kad darbi
ninkui alga, kurią jis gauna iš 
kapitalisto, yrk tik ’ primeti
mas, kad gyvybę palaikyti; o 
dvi įdėtos darbo dalys eina

Trumpos Žinutės
Jaunuolis W. Pobst, 18 me

tų, permušė savo tėvui galvą. 
Sako, būk jis tą padarė gin
damas; motiną. . *

S- .Wuzbery ir E. A. Shil- kapitalistų klasei kaipo. pel-

Labai Svarbios Prakalbos 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus

; i <Ateinantį ketvirtadienį, 
kovo, nors išpuola eilinis kum
pos . susirinkimas, bet delęi 
tarptautinės moterų dienos 
apvaikščipjimo, tą dieną susi
rinkimas neįvyks. Dabar? se
kantis kp. susirinkimas bus 22 
d. šio mėh., taigi draugai ir 
draugės — nariai įsitėmykite 
sekantį susirinkimą ir visi. į jį 
atvykite, nes yra daug tari
mų bei pranešimų kuopos rei
kalais.

Justinas šašaitis, 44 metų, 
69* Golid St., mirė kovo 6į d., 
bus palaidotas kovo 7 d. Tre
jybės kapinėse. '

Laidotuvių -apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

RADIO-ŠIANDIEN
•>

6:00 P. M.—Cugat’s Orch.
6:30—News in Washington 
6:45—Burbig’s Rhythm Boys 
7:00—Dr. Adolph Lorenz 
7:15—Billy Batchelor, sketch • 
7:30—Shirley Howard, songs 
7:45—‘The Goldbergs’
8:00—Jack Pearl, cppiedian, Van 

.Steedan’s Orch.
8:30—Wayne King’s Otch.
9:00—Troubadours Orch., Sylvia 

Froas,’ soloist
9:3Q—Fred Allen’s Revue, and 

Ferde Grofe ; ’•
10:00—Barnyard music with maIe 

quartet
10:30—Gen. Hugh 8, Johnson 
ll;00—Jack Denny’s Orch. 
11:15—News; Denny’s Orch. 
11:30—Rubinoff’s Orch.

WOR—-710 Kc
6:00 P. M.—-Uncle Dori
6:30—Dinner music
6:45—Real life, drama 
7:00—Sports, Stan Lomax 
7:15—Harry, HersHfiekl 
7:30—Will Osborne’s Orch 

land Reporter
8:00—The Old Theater
8:15—Billy Jones, Ernie Hare 
8:30(—‘Lavėnder, and Old Lace’ 
9:00—True sea story ' , 

*9:15—Dramatized fiction
9:45—Willardi Robinsons Orch.

10:15—Harlan E. Read 
10:30—Dorothy > Miller, soloist 
10:45—Boake Carter, sports 
11:00—-Moonbeams 
11:80—Ozzie Nelson’s Orch.

Sergančių 
Chroniškos

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

WJZ—760 Kc

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir o<1oh 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

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

6:00 P. M.—Westminster Choir
6:30—Irene Beasley, songs -
6:45—News, Lowell Thomas
7:00—Amo ’n’ Andy
7:15—<Iohn Herrick, songs
7:30—Margaret West Riders
7:45—Irene > Rich,’ Hollywood,
8:30—Dangerous Paradise
9:00— Sketch', ‘'Born in Prison’

Warden Lawes
9:30—John McCormack; Wm.

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

Ed. Sullivan
10:30—Tourist Adventures: Irving 

Talbot Orch.
ll^O’O—Pickens Sisters
11:15:—Ted Weems Orch.
11:45—News; Pollack’s Orch.

WABC—860 Kc
6:00 P. M.—Buck Rogers
6:15—Bob Benson, Sunny Jim
6:30—Enzo Aita, tenor
6:45—Minstrel and Band
7:15—‘Just Plaint Bill’
7:30—Music on the Air
7:45—News, Boake Carter
8:00—Phil Duey; Vivien Ruth 
8:15—Edwin C. Hill, news.
8:30—Albert Spalding, Conrad 

Thibault; orch.
9:00—Philadelphia Orch.
9:15—Alexander Woollcott
9:30—Guy Lombardo’s Orch., Burns 

and Allen
10:00—Ted Fiorito’s' Orch. . • 
10:30—Dięcusąion on “Hitlerism’ 
11100—Ėdith Murray* orch.
11:15—News; Little jack Little’s 

Orchestra
11:45—Ditk Messner’s Orch.

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- 
.nės Ligos, Nervu

Įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

i X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La- 
Į boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 

KALBAM

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.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTŲVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
!'• BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

. gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1


