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KRISLAI
Prirengė Dirvą Fašizmui.
“Mažesnio Blogo”

Pardavystė.
Mūsų ir Jų Tikslai.
“New Masses.”

Rašo KOMUNISTAS

Darbininkai Visų Šap .’l 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

Ispanijos “revoliucija ėjo so
cialistų vadovybėje”, sako So
cialistų Partijos organas “The 
New Leader” kovo 17 d. edito- 
riale. Bet kur ta revoliucija 
atsidūrė? Ar ji buvo išvesta 
prie prįrengimo dirvos budavo- 
jimui socializmo?

Nieko panašaus. Ten pat ir 
tas pats to laikraščio redakto
rius štai ką sako: ‘Mūsų skai- 
tytbjai? turi skaityti žinias iš 
Ispanijos, nes ta šalis turi vi
sus faktorius del galingo fašis
tinio judėjimo.” Net ir socia
listų atstovybė Ispanijos seime 
nusmukus.

Paėmė revoliucijos vadovybę 
į savo rankas, pardavė ją bur
žuazijai ir klerikalams, apgavo 
darbininkus, prirengė dirvą fa
šistams, dabar patys nuo koto 
smunka! Štai kokią rolę sulo
šė Ispanijos Socialistų Partija.

Naujas Karas, Prieš 
Chinijos Komunistus

SHANGHAI, Chinija. — 
Nankingo ir Cantono val
džia susitarė bendromis 
spėkomis pradėti Sraują ka
rą prieš komunistus Vaka
rinėj Fukieno provincijoje. 
Sutraukta daug gerai gink
luotos armijos.

New Yorko Policijos 
Brutališkumas

Socialistų Partijos šulas ir i NEW YORK. — Kovo
“The New Leader” redaktorius 1Y d. LaGuardijos policija 
ponas Oneal pagaliaus susipra- vėl padarė' brutališką ūž
to rimtai pasikalbėti su komu
nistais apie vieną svarbų klau
simą. Komunistai sako, kad 
socialdemokratų poetika pasi
rinkimo “mažesnio blogo” pra
žudė darbininkus ir išauklėjo 
fašizmą. Vokietijoj jie pasirin
ko Hindenburgą, kaipo “mažes
nį” blogą, palyginus su Hitle
riu. šiandien Vokietijoj viešpa
tauja Hitleris. Austrijoj pasi
rinko Dollfussą, kaipo “mažes
nį blogą,” palyginus su vokie
čiais naziais. šiandien Dollfu- 
ssas kraujuose paskandino Aus
trijos darbininkus. > Pagaliaus 
Amerikos Socialistų Partija su
darė bendrą frontą su fašistu 
Woll ir New Yorko majoru La- 
Guardija prieš “fašistus/’ Tho
mas pasakė, kad Woll yra “ma
žesnis blogas” už fašistus!

Well, Oneal pripažįsta, kad 
šita socialdemokratų politika iš- 
tikrųjų privedė prie darbininkų 
klasės reikalų išdavystės. Bet, 
girdi, tik todėl, kad pasirinki
mas nepavyko, neišdegė taip, 
kaip socialdemokratai norėjo. 
Tačiaus pati teorija esanti rei
kalinga. Komunistai irgi ne
atmetą tos teorijos praktikoje. 
Pats Leninas ją praktikavęs, 
darydamas kompromisus su 
darbininkų priešais tam tikrais 
atsitikimais. Pavyzdžiui, Brest 
Litovsko taika buvęs kompro
misas su Vokietijos imperialis
tais, kad neatiduoti jiems visos 
Rusijos. Naujoji Politika bu
vęs kompromisas su buržuazi
ja ir tt.

puolimą ant darbininkų su
sirinkimo, kuriame dalyva
vo apie penki tūkstančiai. 
Buvo susirinkimas už Scot
tsboro jaunuolius.

Vėl policijos viršininkai 
tyrinėsią šitą brutališką 
užpuolimą. Panašus už
puolimas buvo padarytas 
vasario 14 d. Tada irgi sa
kė, kad tyrinės. Bet ir po 
šiai dienai nieko nesigirdi.

Balandžio Mėnesį Kova 
Už Scottsboro Jaunuolius

NEW YORK. — Kovo 25 
d. sueis lygiai trys metai 
nuo suareštavimo ir nutei
simo mirtin Scottsboro jau
nuolių. Per tris metus pavy
ko išgelbėti jų gyvybę.Tarp- 
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas nutarė paskirti vi
są balandžio mėnesį specia- 
lei kampanijai už paliuosa- 
vimą Scottsboro jaunuolių.

Dar Pagimdė Tris 
“Šventuosius” Katalikams

SUVIENIJO SPĖKAS, KAD NEDALEIST 
AUTOMOBILIŲ PRAMONES DARBIN.

PRIE STREIKO PRIEŠ SAVININKUS
NEW YORK. — Susivie

nijo Amerikos Darbo Fede
racijos vadai ir Roosevelto 
valdžia sulaikymui automo
bilių darbininkų nuo strei
ko. Čionai laikomi NRA 
administracijos posėdžiai ir 
daroma planai prieš darbi
ninkus.

Tuo tarpu Nacionalis Au
tomobilių Prekybos Butas 
oficialiai pareiškė, kad sa
vininkai jokiu būdu nepri
pažins Amerikos Darbo 
Federacijos ir kad jie pa
laikys kompaničnas unijas. 
Tas reiškia, kad streikas 
darosi neišvengiamas.

SUMUŠĖ NEGRUS STUDENTUS KONGRESO
VALGYKLOJ; KILS NAUJI PROTESTAI

WASHINGTON/ — Pat 
prezidento Roosevelto pano
sėje užvirė smarki kova už 
negrų teises. Pačios val
džios augščiausioj įstaigoj 
vedamas bjaurus diskrimi
navimas prieš negrus. Kon
greso valgykloje neleidžia-

ma negrams valgyti.
Kovo 17 d. grupė Howar- 

do universiteto negrų stu
dentų atmaršavo ir bandė 
įeiti į kongreso valgyklą pa
valgyti. Juos pasitiko poli
cija ir valdžios sargai, su
mušė ir išmetė laukan.

ROOSEVELTAS ATSISAKĖ IŠGIRSTI REI
KALAVIMĄ UŽ SCOTTSBORO JAUNUOLIUS

WASHINGTON. Įvairios 
darbininkų organizacijos, 
vadovybėje Komunistų Par
tijos ir Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo, buvo at
siuntę 15 narių delegaciją 
priduoti Rooseveltui reika-

lavimą, kad. būtų apgintos 
Amerikos negrų teisės ir 
kad būtų paliuosuoti Scotts
boro jaunuoliai. Preziden
tas Rooseveltas atsisakė 
priimti delegaciją.

Daugiau Balsą Už Atsirado Sovietą Lakū
nas Drg. LiapidevskyBedarbių Bilią

1,000 CWA Darbininkų 
Paskelbė Streiką

SHAMOKIN, Pa.—Mies
tų Mount Camel ir Shamo- 
kino CWA darbininkai su
kilo prieš algų nukapojimą. 
Mokėdavo po 58 centus į va
landą, nukirto iki 50 centų. 
Į streiką išėjo apie 1,000 
darbininkų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Philadelphia, Pa. — Tūk

stantis Budd Manufactur
ing kompanijos darbininkų 
laikė susirinkimą ir nutarė 
boikotuoti bosų planus del 
įsteigimo kompaničnos uni
jos. Jie reikalauja tikros 
darbo unijos pripažinimo.

Pittsburgh, Pa. — Net 50 
plieno kompanijų nutarė 
bendromis spėkomis kovoti 
prieš bilius Washingtone, 
kurie kokiu nors būdu būtų 
prielankūs darbininkams.

Montclair, N. J. — Kovo 
18 d. policija peršovė Al
fred White, 15 metų jau
nuolį, kuomet besivydama 
šaudė plėšikus. Jaunuolis 
sužeistas kritiškai.

Albany, N. Y.—Federalis 
direktorius pranešė, kad 
Roosevelto valdžia įsteigs 
dar 20 taip vadinamų “Civi
lian Reservation Camps.” Į 
šias kempes grūda jaunuo
lius bedarbius.

aDabar Mes Visi Esame Komunistai”, i 
Šaukia Austrai Socialistai Darbininkai,

Kurie Ginklais Kovojo ant Barikadų
PRAGA, Čechoslovakija. 

—Čionai nemažai randasi 
socialistų darbininkų, kurie 
Austrijoje priklausė • prie 
“respublikos sargų”, gink
luotos darbininkų organiza
cijos ir dalyvavo barikadų 
kovoje Vienoje. Nors so
cialdemokratų vadai už
draudė jiems kalbėti apie 
Austrijos įvykius, tačiaus 
darbininkai dabar savo par- 
davikų vadų nepaiso.

Spaudai tie darbininkai 
pareiškė, kad per visą laiką
Austrijos socialdemokratų buvo: “Dabar mes visi esa- 
vadai trukdė darbininkams me komunistai.

kovoti, pardavė juos Doll- 
fussui, nuginklavo juos. 
Darbininkai sako, kad lai
ke barikadų socialistai dar
bininkai ir komunistai dar
bininkai ėjo ranka rankon 
ir guldė savo gyvybes. Dar
bininkai “respublikos sar
gai” ypatingai griežtai 
smerkia vadus Renner ir 
Bauer, kaipo didžiausius 
pardavikus.

Jie buvo užklausti, ar tar
pe “respublikos sargų” yra 
komunistų. Jų atsakymas

n

UETUVIAI CWA DARBININKAI TURI
DĖTIS PRIE NACIONALIO STREIKO

New Yorko CWA darbi
ninkų konferencijos nutari
mas šaukti vienos valandos 
nacionalį visų CWA darbi
ninkų streiką kovo 29 d. yra 
istorinės svarbos tarimas. 
Jisai turėtų nuskambėti po 
visą šalį ir pasiekti visus 
CWA darbininkus. Tai bus 
protesto streikas prieš Roo- 
sevelto valdžią, prieš NRA 
ir prieš sugrūdimą kelių mi-

lionų darbininkų atgal į be
darbiu ir alkio eiles.

Kovo 29 dienos streikas 
bus parodymas Amerikos 
proletariato solidarumo ir 
susipratimo. Tūkstančiai 
lietuvių darbininkų dirba 
prie įvairių CWA darbų. Jų 
pareiga aktyviai dalyvauti 
šiame protesto ir kovos 
streike. Jų pareiga agituo
ti į streiką kitus CWA dar
bininkus.

Visa tai tiesa. Bet štai koks 
milžiniškas skirtumas tarpe so
cialdemokratų ir komunistų. Vo
kietijos socialdemokratai pasi
rinko Hindenburgą, kad išgel
bėti Vokietijos .kapitalizmą nuo 
proletarinės revoliucijos. Lai
žė jam kojas, o ugnim spjaudė 
ant komunistų. • Liepė darbinin
kams užsilaikytį ramiai,, nesi
rengti prie rėvcfliucijos. Patys 
socialdemokratai reichstage pa- 
galiaus balsavo už Hitlerį! Tokį 
pat prakeiktą, išdhvikišką dar
bą jie atliko Austrijoje. Tuo 
pačiu keliu jie eina čionai Ame
rikoje, sudarydami bendrą fron
tą su Wollais ir LaGuardijomis.

VATIKANO MIESTAS. 
—Kovo 19 d. popiežius Pi
jus dar pagimdė tris šven
tuosius, kuriuos katalikai 
parapi jonai dabar turės 
garbinti. Visi trys italų 
kilmės. Viena minyška ir 
du kunigai, kurie senai mi
rę.

NEW YORK. Gauta pra
nešimas, kad Salt Lake Ci
ty, Utah, Amerikos Darbo 
Federacijos taryba nutarė 
užgirti Bedarbės ir Socia- 
lės Apdraudos Bilių H. R. 
7598. Taryba atstovauja 30 
Federacijos lokalų. Tai yra 
sukilimas Federacijos ‘eili
nių narių prieš biurokratiš
kus vadus, kurie tam biliui 
priešingi.

MASKVA. —Gauta‘pra
nešimas, kad garsus lakū
nas Liapidevsky,. kuris bu
vo išlėkęs gelbėti šiaurės 
jūroje ant ledų esančią 
mokslinę ekspediciją, atsi
rado gyvas. Buvo dingęs 
nuo kovo 14 d. ar manyta, 
kad bus nelaimėje žuvęs.

Viena, Austrija. — Kažin 
kas dinamito pagelba palei
do į griuvėsius didelę ma- 
šinšapę, kuri buvo šalę mie
stelio Graz. Trenksmas bu
vo toks galingas, kad apie- 
linkės namų langai išbyrėjo.

Areštai Laike Laidotuvių

Socialdemokratai , r 
Darbuojasi' Fašistams

Laukiama Kruvino 
Mūšio

Komunistai Šaukia į į Liejyklos Darbininkai 
General] Streiką

BARCELONA, Ispanija. 
Katalonijos Komunistų 
Partija šaukia darbininkus 
skelbti visuotiną streiką 
prieš fašizmą Ispanijoje. 
Komunistai kelia obalsį 
steigimo darbininkų ir vals
tiečių valdžios Ispanijoje.

Laimėjo Streiką

Bet kuomet Leninas darė 
Brest Litovsjko taiką, tai jisai 
sakė Rusijos darbininkams: 
Draugai, >. atsikvėpkime, susi- 
drūtinkime, geriau apsiginkluo
kime, sutverkime ratsįonąją ar
miją, muškime Vokietijos im
perialistus pasiekdami jų ka
reivius su bolševikiška propa
ganda, nė valandėlei nesnauski
me, priešui nė per nago juody
mą nepasitikėkime, pasirengę

(Tąsa 5-tam pusi.),

KIEL, Vokietija./ — Ko
vo 3 d. buvo laidojamas 
draugas Heuck, Komunistų 
Partijos , viršininkas, kurį 
hitlerininkai nužudė kalėji
me. Laike laidotuvių poli
cija padarė užpuolimą ir su
areštavo 17 darbininkų.Juos 
kaltina priklausyme prie 
Komunistų Partijos.

Chicago, Ill. — Darbinin
kų organizacijų konferenci
ja nutarė surengti masinę 
demonstfaciją CWA darbi
ninkų pačiame miesto cent
re. Konferencijoj dalyvavo 
300 delegatų: nuo 22(j) orga
nizacijų. Demons tracija 
įvyks kovo 31 d.

COPENHAGEN. — So- 
cialdemokratų-buržujų val
džia nuteisė 40 dienų kąlėji- 
man darbininką Heiberg tik 
už tai, kad jis pirmininkavo 
masiniame susirinkime, ku
ris buvo sušauktas protes
tui prieš fašistų terorą Vo
kieti joje.

BUENOS AIRES, Ar. 
gentina.r—Gautas praneši
mas, kad Paraguajus ir Bo. 
livija mobilizuojąs mūšiui 
ties Port Avanti. Sutrauk-: 
tos didžiausios, armijos. Mū
šis bus labai kruvinas. Ka
ras tebeeina? už, Chaco sri
ties žibalą, kurį kontroliuo
ja Anglijos ir Amerikos ka
pitalistai, o Paraguajaus ir 
Bolivijos/ darbininkai turi 
lieti kraują.

Albany. — Sausio mėnesį 
buvo tik 13.7 gimimų ant 
kiekvieno tūkstančio gyven
tojų New Yorko valstijoje. 
Tai žemiausias gimimų 
skaičius per sausį. Mirimų 
.tyuvo 12.4 ant kiekvieno tūk
stančio gyventojų New Yor
ko valstijoje.

vai-

Canal Zonos Manevrai

BALBOA, Canal Zone,— 
Roosevelto įsakymu, Čionai 
Amerikos, kariuomenė, kuri 
susideda iš 4,000 kareivių, 
laikys karinius manevrus. 
Tai bus pagrūmojimas Pie
tinei ir Centralinei Ameri- 
koms.

Hamburg, Vokietija. — 
Čiopai sustreikavo 50 dar
bininkų, kurie buvo gabena
mi į verstino darbo kempę. 
Trys darbininkų vadai sua
reštuoti. Tai bus pirmas 
atviras darbininkų pasidrą- 
sinimas prieš Hitlerio dikta
tūrą. Jo dvasia gali prasi
plėšti po visą Vokietiją.

Orlaiviai ir Laivai 
Gelbėjimui Ekspedicijos

MASKVA.—Sovietų
džia išleido laivus ir orlai
vius pasiekimui ir išgelbė
jimui mokslinės ekspedici
jos narių, kurie randasi 
šiaurėje ant ledo valčių. 
Pasiųsta pagelbon du spe
cialiai‘įrengti orlaivai. Lei
džiasi kelionėn ledlaužys 
“Krasinas”., Gautas pra
nešimas, kad ekspedicijos 
nariai dar turi maisto vie
nam mėnesiui.

BUFFALO, N. Y.—North 
Buffalo Hardware dirbuvės 
darbininkai užbaigė strei
ką, priversdami bosus išpil
dyti darbininkų reikalavi
mus. Algos pakeltos nuo 
15 iki 25 nuoš., ir dirbtuyių 
komitetai tapo pripažinti. 
Bosai sutiko mokėti pusant
ro laiko ūž viršlaikį ir įve
dė 40 valandų darbo savai
tę. Streikui vadovavo re
voliucinė Plieno ir Metalo 
Darbininkų Industrinė Uni 
ja. . •

Teisia 51 Komunistą
P R AG A , čechoslovakija. 

—Črudimo distrikte suare
štuota ir teisiama 51 komu
nistas. Kaltinami “visuo
menės taikos ardyme.” Vie
nas iš teisiamų yra mieste
lio Skutecz majoras.

Krašto

Sena Kaizerinė Armijos 
Dvasia Vokietijoje .

BERLYNAS.
Gynimo ministeris genero
las Blomberg pareiškė, kad 
Vokietijos armijoje vėl at
gijo sena imperatoriška 
dvasia, kuomet fašistai už
grobė valdžią į\ savo ran
kas.

Stockholm. Švedija. —* 
Mieste Gothemburg penkio
lika) darbo unijų atmetė sa
vo vadus ir nutarė prisidėti 
prie komiteto kovąi prieš , 
karą ir fašizmą. Tai eili
nių darbininkų pasisakymas 
už bendrą frontą. (

Komunistų Spėkos Auga
STOCKHOLM, Švedija.— 

Švedijos Komunistų Partija 
ir Jaunųjų Komunistų Lyga 
pradėjo smarkiai au£ti. Kas 
savaitė suorganizuojama po 
keliolika naujų kuopų. Abi 
komunistinės organizacijos 
veda vajų už gavimą nau
jų narių.

Varsa va. — Lenkijoj ple
čiasi ekonominis krizis. Su
bankrutavo milžiniška Sile
zijos Anglies ir Plieno kom
panija, kuri pagamindavo 
45 nuoš. viso Lenkijos plie
no. Kompanija samdydavo 
25,000 darbininkų.

* • \ • ;
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Vienos Valandos Streikas 
Protestui Pareikšti

Pereitą šeštadienį New Yorke įvyko 
bendro*fronto įvairių darbininkų organi
zacijų ir grupių atstovų konferencija, 
kurijoje dalyvavo virš 600 delegatų, atsto-'

i vaujančių vyriausiai CWA darbiiiinkuš, 
. bedarbių tarybas, darbo unijas ir kt or- 
' ganizaeijas. Konferencijoj buvo svars

tyta, kas bus su tais šimtais tūkstančių 
darbininkų, šiuo tarpu dirbančių prie 
CWA, bet kurie su 1 diena balandžio mė-

- nėšio būš paleisti iš darbų? Jie atsidurs 
' negirdėtam skurde.

Konferencijos delegatai, todėl, karštai 
pasibrėžė šaukti darbininkus, dirbančius 
prie CWA darbų, fabrikuose ir kitur ko
voti prieš paleidimą iš CWA darbininkų. 
Nutarta šaukti vienos valandos darbi
ninkų streiką. Streiko diena—kovo men. 
29,*'kaip 1 valanda. Statomi trys reika
lavimai: 1. Už tęsimą ir praplėtimą 
CWA darbų. 2. Duoti darbo visiems be
darbiams. 3. ūmus pravedimas kongre
se įteikto Darbininkų Bedarbėje ir So- 
cialės Apdraudos Biliaus (JĮ. R. 7598)/

i • , ' ' r I t , I . '
Pastaruoju laiku visoj eilėj vietų įvy

ko lokalinių streikų prieš atleidinėjimus 
iš CWA darbų darbininkų arba prieš ka
pojimą jiems algų. Beveik-v.isur darbi
ninkailaimėjo.

Minūtoj konferencijoj priimtoji rezo- ! 
i liucija šaukia ir kitų miestų darbinin- i 

kus išeiti kovo 29 dieną vienai valandai j 
protesto streikam Reikia panašiai da- j 

S ryti ir kituose centruose: šaukti konfe- i 
rencijos ir greit nutarti, kaip pasekmin- Į 
giau sumobilizavus darbininkus šiam ; 
svarbiam žygiui.

Darbininkai, kovokite už virš paminė
tus tris tuoj autinius, bet labai svarbius,

B reikalavimus. i
■lyv • j

Ruoškitės vienos valandos protesto 
streikui kovo 29 dieną!

stiprinti lietuviškas fašizmas. n įjeigu; 
Dollfuss kovoja prieš vokiečius nazius 
Austrijoj, tai reiškia, kad jie nekovoja 
su fašizmu, kaipo tokiu, bet tiktai su vo
kišku fašizmu?* Jeigu Hitleris smerkia 
Dollfussą, tai tiktai todėl, kad jis nori 
Austrijoj matyti savo nazius viešpatau-' 
j an t ir sujungti Austriją su Vokietija po 
hitlerizmu, bet ne palikti ją po Austrijos 
fašizmu.

Darbininkai ir intelektualai, kuriems 
rūpi kovoti prieš fašizmą Vokietijoj, Lie
tuvoj arba Austrijoj—jie turi, todėl, vi- 
sųpirmiausiai kovoti prieš pasireiškiantį 
fašizmo pavojų ir Čia, Amerikoje. Aust
rijos darbininkai, norį kovoti prieš na
zius, turi kovoti podraug ir su Dollfusso 
heimwehr. Italijos darbininkai, norį ko
voti su fašizmu Vokietijoj arba'Austri
joj,, turi kovoti su fašizmu savo šalyj vi- 
sųpirmiausiai.

' šitaip į dalaus įžiūri -koiųuųįstai L* -Ši-, 
taip privali) žiūrėti visi revoliuciniai dar- i 
bininkai. ; » i

i .• r.: .. ‘

Kitaip yra su menševikais, Grigaičio | 
broliukais, social-dembkratų lyderiais. I 
Austrijoj jie rėmė Dollfussą iki pastara- I 
sis nepaėmė jų už pakarpos. Lietuvoj i 
jie nutiesė dirvą fašizmui ir šiandien i 
prie jo taikosi. Amerikoje — tas pats. I 
Podraug su Woll ir Ko., Madison Sq. 
Gardene ant platformos tupėjo ir plepė- ' 
jo žydų menševikų “Forward” redakto- ' 
nūs Cahan!

Kaip kitaip tuomet tuos žmones pava- j 
dinti,>jei ne komedijantais?! Ir jie tas | 

-komedijas krečia tiksliai, kad apgavus i 
Amerikos* darbininkus, pasistačius save 
“kovotojais”, bet to.lydžio stiprinti ame
rikinį fašizmą.

Fašizmas Quebec Provincijoj, 
Kanadoj

Preso Fįįdaš 
Susjpnėjo

Šiandien jau tik keletas 
laiškučių. Ypatingai silp
nai atsiliepė organizacijos. 
Nuo organizacijii nedaug 
laiškų iki šiol gavome, o su
sirinkimai didžiumos jų at
sibuvo pradžioje mėnesio. 
Blogaš dalykas, ,kad. mes ne
mokame organizacijas tin
kamai įtraukti į savo judė
jimo .kampanijas. 1 f 

. , . ( , j-__ J J j !

Skaitykime \ laiškus nuo 
draugų, kurie , įndividualįąi 
atsiliepė .šiuo svarbiu klau- 

jisinių: ■ 11 > ' i ■ ■ • > i

“Gerbiami Draugai: 'Čia 
1 randate į$9-15, L-uriė eiųayp 
preso fondą. Tos aukos 6u- 
vo surinktos Florence Žvir
bliu tės' ginsimo dienos pa
minėjime ir Liet. Tautiško 
Namo Bendrovės pasilinks
minime. čia seka aukuoto- 
jų vardai: Ignas žvirblis — 
$1.00, Jonas Vaičekauskas 
$1.00, J. žvirblis—50c, O 
Girnienė—50c, H. Vaicekau
skaitė—50c, P. Jasilionienč 
—50c, Z Vežis—50c, H. M. 
Herry—50c, Ch. Aleksand
ravičius—50c, Stanley Jasi- 
lionis—25c, O. Kereilienė — 
25c, M. Bekešienė—25c, V. 
Kiela—25c, Juozas Vaice
kauskas—25c, Juozas Alek
sandravičius— 25c, J. Ke^rei- 
lis—25cį P. Maldakiene—25 
c, K. Juozapaitjęnė—25c, P. 
Mačiukas—25č, J. Krasaus
kas— 25ė, E> Kelly—10c, B. 

, Charno—10c, R Juožapąi- 
< tiSrrlOę, J. žygąs—įbe,' B.
Jęnelauskas—lOę, A. Dųda 
—10c,' P. Pagiegala -r- 10c,.

“Gerbiamieji: šiuomi pri- 
siunčiame į preso fondą au
kų $2r00. . Aukojam.po do
lerį Antanas Papeliuška ir 
Andrew Kupchunas.”

Jau antras draugas atsi
liepė iš Pittsfield, Mass. 
Rašo sekamai:

“Gerbiama ‘Laisvės’ Ad
ministracija: Prisiunčiu mo- 
ney orderį ant $6.00, $5.50 
už “Laisvės” prenumeratą 
ir 50 centų skiriu preso fon
dui. Ačiū labai, kad nesu
laikėte man “Laisvės”.; ži
noma, šiais laikais negalima 
greitai dolerio pagauti. Su 
guodone, Ch. Rimkus.”

iTačiaus kiekvienas ^ginčŲ 
sprendimas su ginklo pagel
ba nemažai padarydavo bai
mės ne tik atskirų šalių ka
pitalistams bei atskirų vals
tybių kapitalizmui, bet • ir i 
pačiai kapitalistinei siste
mai. Nes siunčiami į karą 
apginkluoti darbininkai gali 
sukilti ir atsukti ginklus 
prieš tai, kas yra priežas- 
čia karo, tai yra, prieš ka
pitalistinę “tvarką”.

I 1

Kapitalistai, kad pašalint ipas išauklėja į rųilžiną, ku- 
tarpsavinius priešgyniavi- ris sudaro nė tik industrinę 
mus^ pradėjo organizuotis į jėgą, iš kurios kapįtalįstai 
sindikatus, paskiaus į trus-' 
tus ir monopolius, taip, kad 
šiandien vienokios rūšies iš-

tos niovyn^s tarp atskirų 
trustų-monopolių savo šaly
je; antra, tai kad kiekvie
nos šalies turtu apakinti 
monopolistai susiduria su 
kitų šalių 
tarptautinėje
ėdasi tarp savęs, kaip pik
čiausi žvėrys.

O ką daro kapitalistai su 
darbininkų klase, su tuo 
mirtinu kapitalistinės tvar
kos priešu, kurį kapitaliz-

monopolistais
rinkoje ir

ir sam-

nurodo, 
abi pu-

Del Komedijantų Komedijos

“Naujienų” senis paskelbė, būk “Lais
vė” “atėjo į pagelbą Hitleriui”, pavadin
dama aną dieną New Yorke suruoštą 
“Vokietijos fašizmo teismą” ir teisėjus 

; komedijantais. Grigaitis, žinoma, tai Sa
ko ne: todėl, kad jis taip manytų, bet to
dėl, Kad dar vieną-lįitą piktą savo tri
grašį . išstenėjus prięs k^iųųnistus' ir pa- 

I įdėjusi fa|g^»C| j 1’ 
I, Komedijąntklą^ iųeą • įayadihome 

ponuš ne t'^del,' sako Grigaitis
i jie kovęja pfieš; fašizmą, k’afpo tokį, bet 
j todėl/kad parbūdami’fašistais (Woll 

■ ir kt. tame būryj)/ jie bando plepėti (tik 
plepėti) prieš Vokietijos fašizmą, toly
džio ugdydami-fašizmą Amerikoje. Dau
giau: prie pirmos progos jie bando ame
rikinį ultra-nacionalizmą pakelti ant 
augšciausio laipsnio ir atkreipti jį prieš 
kitus kraštus ir tautas. Jie Amerikoje 
eina ranka rankon išvien su fašistais 
prieš; revoliucinius ’darbininkus, lyginai 
kaip daro Vokietijos fašistai.

Šitokiais prieš fašizmą “kovotojais” 
J yra ir Smetona ir Dollfuss ir Hitleris. 
L Jeigu šiandien Smetona Klaipėdoj band6 
į smaugti vokiečių fašistų organizacijas ir 
B Spaudą, tai ne todėl, kad pats Smetona 
B it jo leitenantai kovotų prieš fašizmą.

Ne! -todėl; kad jiems rūpi apginti 
lietuviško kapitalo interesai; jiems rūpi

! tuos 
Grigaitis, kad

dirbystė be skirtumo, kad 
viena jos šaka. yra f New 
Yorke, kita Chicagoj, trečia

BąĮsas iš Scranton, Pa.‘
“Gerbiama ‘Laisvės’ • Re

dakcija’: Ir. aš' skubinuosi į^Californijdj, Seattlej ar kur 
pagelbą dįenraščiūi ‘Lais- kitur, yra valdoma ' Vieno 
veį’; , Prisiunčiu $3.75, tai trusto.’ Ir tokie trustai-

• •. I I ’ . ’ ■ •1 • š

pagelb'ą dienraščiui ‘Lais-

bu's $2.75 už ‘Laisvės’ pre
numeratą pusei metų ir do
lerį aukoju išmokėjimui au
tomatiško preso. Mano 
prenumerata baigsis tik' ba-| 
landžio mėnesį. Kadangi- 
pastebėjau laikraštyje, kad 
iš anksto atsinaujinimas 
yra pagelba palaikymui 
dienraščiui, tai prisiunčiu 
mokestį iš anksto. Norė
čiau aukot daugiau, bet be-1 
da, kad labai mažai uždir-' 
bu.... Su pagarba, Bene
diktas Butkus.”

Draugui Butkui norime1 
primint, kad “Laisvės”/pre
numerata pusei metų dabar 
$3.00, todėl auka pasidaro 
tik 75 centai’. ■. .

Joseph; Savitch iš Broad 
Brook, Conn., rašo seka
mai: • • i!: Z. V* . ■

“Prisiunčiu money orderį

kraunasi tokius milžiniškus 
turtus, bet kuris taip pat 
sudaro ir tą karišką pajėgą, 
kurios kapitalistai taip; bi
josi, bot be jos apsieiti ’ ne1

Kapitalistai, norėdami pa
daryti šią klasę sau ir savo 
tvarkai nepavojinga, sten
giasi ją pavergti protiniai, 

i kaip kad ją kol kas turi 
! pavergę fiziniai, O kad pa- 

Bet ar tas turto susikau
pimas į sindikatus, trustus, 
monopolius sumažino kapi
talistų priešgyniavimus? 
Ne. Ne tik nesumažino, bet 
dar padidino. Viena

monopoliai šiandien gyvuo
ja kiekvienoj kapitalistinėj 
šalyj.

vergti darbininkų klasę 
protiniai, kapitalistai pa
naudoja mokyklas, bažny
čias, spaudą, idant darbi
ninkai būtų išauklėti ir iš-

tai' laikyti paklusniais ir išti- 
kad eina dar labiau įtemp- (Tąsa ant 3-čio pusi.)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Laįte St., ' Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

“Darbininkų Žodis” rašo: j j,
Quebec provincijos valdžia su Catholic 

Union vadais nori pravesti tokį bilių, kuris 
puikiausiai parodo valdžios ir unijų vadų 
tikslą surišti darbininkus takiais įstatymais, 
kaip kad Mussolinis ir Hitleris yra surišę 
tų šalių darbininkus.

To biliaus (Arcand Bill) antra sekcija 
nurodo, kad valdžia gali padaryti tokius pa-« 
tvarkymus, kad kolektyve darbo sutartis, 
padaryta tarp darbininkų ir vieno ar dau
giau samdytojų, bus prievolė visiems toj in
dustrijoj dirbantiems darbininkams 
dy tojams.

To paties biliaus šešta sekcija 
kad tos kolektyvės darbo sutarties

. sės, šiais įstatymais remiantis, privalo su
daryti bendrus komitetus, kurių pareiga bū
tų žiūrėti, kad tos sutartys būtų pildomos.

Kitos sekcijos nurodo Darbo Ministerio 
rolę, kuriam bus suteiktos teisės pravesti 
gyvenimai! visus patvarkymus ir įstatymus 
“bendro komiteto” ir siūlo, kad darbinin
kai būtų išegzaminuojami, kad patirti jų 
išsilavinimą, paimant po $5.00 nuo kiekvie
no už išegzaminavimą.

Katalikų unijoj ir visa katalikų dvasiški- 
ja sėnai agituoja už tokio biliaus priėmimą, r 
nes tas bilius padarytų streikus nelegaliais. 
Viskas būtų pavesta išspręsti valstybei. Ne
svarbu, kaip ženįds’ algos būtų duodamas bi
le industrijoj darbininkai hetūrės teisei 
streikuoti, bet tį^ės taikytis su bosais ga
ruoju valdžiai įaįrpininkaujant.4 Kas: dari 
prie to pažymėtiiią, kad nors vienai kokiai 
dirbtuvei susitarus, ta sutartis bus kaipo 
prievolė visos toš‘ industrijos darbininkams.

Turint’tą galvoj, — tokius įstatymus, — 
turime atsiminti,: kad Quebec provincijoj 
dauguma unijų yra Catholic Unions, kurios 
visuomet stovi ū^ žemiausias algas.- Tokiu 
būdu labai lengva matyti, kokią šiurpulingą 
padėtį Quebec provincijos darbininkai turė
tą sutikti, kuomet toks bilius būtų praves
tas. / *: <*' '

Prie šio biliaus dar kitas bilius norima 
pravesti, kuris irgi turi fašistinius požy
mius, tai—David Bill, šis bilius reikalau
ja, kad kiekvienas atspausdintas lapelis, at
sišaukimas, vakarų, susirinkimu ar demons-y 
tracijų garsinimai' btltų priduoti pblicijoš 
viršininkui patikrinimui prieš ^Skleidžiant 
juos. '•

Šie abu biliai didžiausi , smūgiai visiems 
Quebeco ir visos Kanados darbirihikams. Tai • 
atviri ’ TascheroftU! liberal ų1 - rvaldžioš‘ ■ žings*; * 
niai prie fašiziho/

Fistula. Plovimas. Chininą

Ir man suteikite pėi1 “LdiV 
vę” atsakymus? ‘ 1. Ar fistula 
yra pagydoma ? ar1 ji limpa
ma ? Aš esu moteris 26 metų 
amžiaus, turiu 2 vaiku, sveriu | 
170 sv., aukščio 5 pėdos. Bu-1 
vau 4 kartus ant operacijos. . ,nos opai gali padalyti
Palei išeinamąją žarną pali
ko mažą skylutę, kuri neuž
gyja, ir vis iš ten teka, labiau
siai prieš mėnesines. Jau ne
norėčiau penktą kartą po pei- 

: nebuvo įskaitytos į bendrą eiti, tai gal yra ir kitų bū-

M. Keršienė—10c, J. Garnis sumoje $6.00, tai’bus $5.50 
10c.Draugiškai, O. Girnie- už prenumeratą metams, o 

50 centų aukoju presui.” •
10c. ' Draugiškai, O. Girnie
nė, Binghamton, N. Y.”

Brooklyniečiiį Balsai
Peter Stankevičius užsi-; na anksčiau tilpusiame^pra- 

mokėjo prenumeratą už me-inegįme apie preso fondą, 
tus ir $1.50 paaukojo presui. pasidarė klaida. Draugų 
Draugas Severinas, kuris į newarkieciu aukos — $20, 
kasdien užeina į “Laisvės” i 
ofisą, šiuo kartu prašneko: : sumą. Todėl paduotoji su- 
“Nenoriu būt atsilikęs nuo' ma. vietoje $521.55, turėjo 
rochesteriečių preso reikale.1 
Mačiau, kad jie atsiuntė ge
rą sumą pinigų, tai ir aš, 
kaipo buvęs rochesterietis, 
nors ir mažai dirbu, duodu 
du dolerius preso fondam” 
J. Noruša, pėiį savo sūnų i į^i $650. 
William Norris, įteikė dole-' kad iki.
rį auką preso išmokėjimui. , mo jau bus auku surinkta 

n -T7“.v t, '$650-00.Drauge Mary Lozauskas i 
iš Hillside, N. J., per savo j 
sūnų Tony Lozauskas,: įtei-. . niTAf niVIAC ID ID 

! 1 kė ■ dolerį aukų preso fondui., I11A111 ALlZlVlAu IK J v 
( l —r-- r--- ; \ J ? > ' f j

. . 4 Kadangi: Sovietų , žuyis^ 
, < ^markiai pabrango, ur per

kant tiesiai iš1 Sovifetų1 f ir-’ 
mos—Anitorgo, teiktų' pirk- ■ 
ti ant syk Už ąpie tris tū.ks-! 
stančius dolerių, (tai -“Ląis- 
yė” Sovietų žuvų nebelaiko.

Pataisymas klaidos: Die- dsl tos fistulos, bet nepagydė.

fistulą. Iš ko 
šiaip jaučiuos

būt $541.55.

Šiandien aukų 
$23.40. 
$541.55.

i $564.95,

gavome 
Iš anksčiau buvo 
Dabar aukų yra 
Betrūksta $85.05 
Turime vilties, 

sekančio paskelbi-

P. Buknys.

GYNĖJAI AGENTAI
, - ‘ "* {‘ įprantamai apibūdinot,

i ' - 1 \; 1 ' ' ■ i

Kapitalizmas išaugo ant.;
f . ' * iv* ' • UIVUUUbAOj Ik Clip IkęiVl pikz-

feodalinės : (baudžiavinės) menys pasigamina iš nendrės

damas su savim eilę prieš- vamzdis. Medicinos srityje 
gyniavimų. Iš vienbs pu- ^as žodis reiškia nenatūralų "T T • ' 1 < — 1 4-A Ir o Icilnlrn ’ 11 A * / Ir A z*ytena gera drauge buvo- sės, }

tvarkos griuvėsių, atsineš-.

Įdegimas ir, gal būt, mirtis. 
Bet, kąi žarna.prakiūrą pama
žėl, tai ai)Įe tą vietą prilimpa 
aplinkiniai audiniai (“adhes
ions” pasidaro), ir per juos 
toji skylelę tprasimušą iki pat 
viršui, iki kūno paviršiui.

Pradžią tokiai apatinės žar- 
koks

menkas Įbrėžimas nuo kokios 
(ašakos, kaulo ar šiaip aštraus, 
šiurkštaus nuryto daikto.

Ar fistula limpama? Ne, ne
limpama, kitam visai nepavo
jinga, tik pačiam ligoniui la
bai nesmagus daiktas.

Ar fistula pagydoma? Taip, 
pagydoma, nors kartais esti ir S 
labai keblu. Kaip ji gydyti? 
Ogi taip, kaip jau Jūs turėjot 
net keturis kartus: operacijos 
keliu, žinau, Drauge, tai ne
maloniai skamba. Turėjus 
net keturias toj pačioj vietoj 
nepasekmingas operacijas, la
bai nebesinori da ir daugiau 
jų turėti, ir, gal būt, taipo pat 

Bet kito išė- 
Ne kvar-

du pagydyt tą 
ji‘paeina? Aš 
gana gerai.

2. Ar šaltas vanduo ką ken
kia plautis gimdomajam ka
nalui po lytinių susinėsimų ?

3. Dėl mėnesinių atsiradimo 
ėmimas tam tikrų pilių (Quin
ine sulphate, 2 grains) ar ken
kia sveikatai? Mane labai 
kankina, kol aš savo laiką gau- 
nu, imdama tas piles, galvą fnepasekmingų. 
kvaitina. Ar gali būti pašto- jimo, Drauge, nėra, 
jusi nėščia, kad irv mėnesinės ginkit sau nė galvos: jokie vai- 
plauja per 3 dienas? Man ro- štai, jokios mostys ar tepimai 
dos, kaip neturi mėnesinių, tai nieko, o nieko nepadės, ot tik 
tada ir esi pastojus.

Atsakymas.

Fistulą Jūs pati gan;1 SU- 
žodis 

fistula lotynų kalboje reiškia: 
švilpa, skudutis, kaip kad pie- 

i 
bei žilvičio karnos; dūdelė, 

Medicinos srityje
gyniavimų.

_ 1, ųmrtusi ėjo kova tarp
prisiuntus $5.75; reikalau- atškjyų kapitalistų už rin- 
dąma Sovietų žųvii. Tie pi- kas^juž pirkikus; iš antros Sy nuotiky, iš apatinės žarnos 

i J pUSgSj kapitaližmas augino yra prasigraužusi skylelė,, per
sau mirtingą priešą—prole
tariatą, dąrbininkų klasę.

Kuo plačiau kapitalizmas 
plėtėsi, augo, tuo pat kartu 
ir jo vidujiniai prieštaravi
mai didėjo. Iš karto savo 
šalies rinkoje ėjo tarp ka
pitalistų .niovynės; po to jos 
persimetė į tarptautines rin- 
kūs, kur skirtingų šalių ka-

nigai jai buvo grąžinti at
gal. štai ką ji dabar rašo: 
u “Draugai: Jųsų čekį, dar 
neišmainiau. Sugrąžinu ‘ jį 
atgal. $5.00 skiriu preso 
forįdąri, o už 75e prašau pri^ 
siųsti knygas, kurias pažy
miu, ant antros pusės šio la
po. draugiškai,f Jf V.' Aiiio- 
ląuskas, Dodge, Mass.” J ;

; Iš PhilądęlpKijds sekamai pitąlišt^i tu^b- Špręstį tų-
™ —: . • ■ y . 'ii ?> -i t »prašneko šie draugai: ginčų klausimą ginklais.

taką arba lataką nuo' 'kokio 
vidaus organo Į lauką, Į pavir
šių;’ Sakysim, kaip’ kad ir Jū-

kurią po truputį sunkiasi žar
nos turinys Į oro pusę.

Nuo ko fistula paeina? Pra
sideda iš opos, žaizdelės žar
nos viduje. Nuolat erzina
ma, draskoma, jaudinarpa, 
toji opa C ulcer”) eina gi
lyn ir galų gale pereina per 
žarnos sieną, perjos apvalka
lus. Vadinas, pasidaro žar
noje skylė. Nestaigiai/ žino- 
jnaJ Jeigu pasidarytų stai
gią!) t^i .iš to galėtų ‘įvykti ,y į-, 
durių apsikrėtimas, užudangų

,laiką užtrauks, ir dėl to gale-* 
tų pasidaryti da didesnio pa
vojaus: ko gera, galėtų iš to 
net ir vėžys išsirutuliuoti. Jūs 
da tebesate tokia jaunutė, tai1 
jaunam vėžys ’ bėvėik beatsi
randa, bet, ilgai tžii fistulai 
begargažėjant, visaip galėtų 
įvykti.

Tai štai Jums patarimas: 
vėl ant operacijos ir, kuo grei-. 
čiau, tuo geriau. Kas žino? 
Gal,šiuo kartu pasisektų visai 
išsigydyti. Neatidėliokite.

'2. Kam šaltu vandeniu plau
tis, ypač po šilto'darbo? Tai 
labai didelis kontrastas ir plė
vių' įžeidimas, šiltas vanduo 
su kokiuo antiseptiku daug ge
riau. Sakysim, įmaišant alū
no ar lysol’io ar iodo ar ko.

3. Jei neperdaug los chini- 
no s vartojate, tai žalo? nebus; “ 
jei nedaugiau 8 ar 10 pilių- 
patmat Į dieną. Su pastojimu 
visaip esti. Gali mėnesinės bū
ti ir gali tuo patim tarpu būt 
nėščia. O, jei mėnesinės ap
sistojo, gali būti'nėštumas, bet 
gali būti ir ne.
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Trečias Puslapis

Šilko Audiny čiu Bosai Manevruoja
EASTON, Pa. — Pereitais t s i r i n k i m ą apart bizniško. 

metais streikui užsibaigus, bo
sai nevisus darbininkus suėmė

I atgal į darbą ant syk, bet laip- rimto argumento, padarė klai- 
sniškai; tačiaus geras 
čius ir po šiai pienai negavo 
darbo. Iš bošų pusės buvo 
aiškinama priežastis ta, kad 
neturį pakankamai darbo del 
visų kol kas ir vis prižadėda
vo, kad už savaitės-kitos bus 
darbo. Paviršutiniai bent taip 
atrodė, kad būk buvo ta “tik
roji” priežastis, bet pamati
niai tai buvp pasimojimas per 
bosus A sųkhęšinti • darbininkus 
prieš, NTWUi kuri streiko lai
ke ir pą ątręikui'išaugo į spė
ką*.’ > • .

Nors ir pavyko bosams šiek 
tiek demoralizacijos įnešti, 
prigelbstint federacinei unijos 
saujalei sabotažavime ant 
kiekvieno žingsnio, bet anaip
tol tikslo neatsiekė.

Dabar vėl fabrikantai, pa
jutę iš vienos pusės augantį 
darbininkų kovos sentimentą, 
o iš kitos padrąsinti NRA, po
no Johnsono ir kad užbėgus 
už akių “nesusipratimams” su 

■ NTWU bei tuo pačiu 
padėjus pamatą algų 
mui,—jau atleidinėja 
ninkus, sakydami, “už 
savaičių pašauksiu.” 
ard Silk Ko., rašant šiuos žo
džius, jau didžiumą atleido. 
Tai viena didžiųjų audinyčių. 
Kitos šapos taipgi pradeda pa
sekti pirmąją, pavarydamos 
darbininkus iš darbo. Reiškia, 
bosai iš kalno yra prisirengę 
ir pradeda skymuoti, gi jiems 
padeda diena iš dienos pro
pagandos aparatas iš Wash- 
ingtono su šešių valandų dar
bo dienos ir “pakėlimo” algų, 
žodžiu, burbulas seka burbu
lą ir tuomi sėja paniką dar
bininkų tarpe. • - •

Kas daryti darbininkams?
Viena išeitis. Reikia orga

nizuotis ir rengtis atmušti bo
sų atakas. Juk jau veik per 
metus, laiko NRA aiškiausiai 
parodė savo tikslą. Ju 
tai tam atgal panašūs J 
lai buvo pučiami apię/ 
nias valandas ir did( 
gas, o kas atsitiko? Tj 
tos aštuonios valand 
kaip su algom, ar pakalo? Ne. 
Tad aišku, kad ir daba 
prižadai iš Washington^ 
prižadais pasiliks; dar 
giau, algos dar sumažės/. Juk 
dolerio infliacija, reikia neuž
miršti, tapo padaryta prezi
dento Roosevelto ne kokiai zo- 
bovai. Tai yra dalis kapita
listų programos atakai 
darbininkų klasės.

Atrėmimui tos atakos dar
bininkai visų pirma privalo 
būti organizuoti, lankytis į 
NTWU susirinkimus, kviesti 
kitus kad lankytų, svarstyti 
tuos klausimus, kelti į aikštę 
bosų skymus, cementuoti jė
gas, idant bosai neužkluptų 
neprisirengusius. Darbininkų 
kovingumo ir solidarumo, štai 
ko bosai bijo ir todėl daro vi
sokius manevrus. Tai atleis
dami, tai nepriimdamĮ į dar-i ko kol atskiri. Už tokį darbą 
bą ir įš darbo tūlą skaičių 
darbininkų paleidžia, ir tuomi 
pasėja demoralizacijos tarpe 
mažiau klasiniai . sąmoningą 
darbininkų.

Draugai, balsavę prieš tokį 
s u s i r i n kimą nepastatydami

skai- dą. Tas parodo, kad mažai 
įvertiname diskusijų svarbą, iš 
kurių kiekvienas turi progos 
praplėsti savo politinį regratį. 
Tame veikiausia pas mus yra 
kiek ir nerangumo. „

kartu 
kirti- 

darbi-
poros 

Stand-

me-
Surbu- 
aštuo- 

mes ai-
ip, gau- 
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o tik 
\ dau-

ant

Žodis Korspondentam
Kitas dalykas, tai teikimas 

mūsų dienraščiams, “Laisvei” 
ir “Vilniai,” žinių-korespon- 
dencijų iš šios apielinkės per
daug skūpus. Yra draugų, pa
jėgiančių valdyti plunksną ga
na gerai ir, kas svarbiausia, 
audėjai, kurie dirba šios apie
linkės pamatinėj industrijoj, 
kur nuolatos įvykių nestoka, 
bet tylima. Kodėl? Ar jau 
taip gerai tose dirbtuvėse ? Ar 
jau bosai paliovė išnaudoję 
darbininkus ir mėlynasis aras 
nustojo kapoti su savo snapu ? 
Aišku, ne. Arba įvyksta kas 
savaitė eilė NTWU šapų loka
lų susirinkimų-susirinkimėlių, 
kur geriausia galima jausti tą 
darbininkų, taip vadinamą 
“pulsą,” bet ir čia tyku, ko
respondentai snuduriuoja.

Korespondencijų klausimas 
nuolatos keliamas veik kiek
viename ALDLD susirinkime 
ir esti tokie pasiteisinimai: 
“Lai kiti rašo,” “nemoku ra
šyti,” “nėra ko rašyti,” “ne-; 
reikia rašyti,” “neturiu laiko, 
perdaug susirinkimų reikia 
lankyti” ir tt. Bet pagalinus 
pasižadama rašyti. Laukiame, 
pasižadėjimas ir lieka tik pa
sižadėjimu. Daugiausia atsi-! 
deda ant vieno bei poros 
gų, kad viską aprašys, 
klaidingas nusistatymas,
kia suprasti, kad vienas tegali 
būti tik vienoje vietoje bei 
dirbtuvėje ir tokiu' būdu ne
gali žinoti, kas dedasi kitoje 
vietoje, o kad ir sužino apie 
kitas vietas nuo draugų, tai 
jau antrarankės žinios ir ra
šant galima apsilenkti su tik
rove ir ’ tuomi pakenkti. 
Draugai, čia ne vieno bei po
ros darbas. Tad, wake up, ko
respondentai !

Korbiuro Narys

drau- 
Tai 

Rei-

2.

THOMAS W. VA.
Šioje apielinkėje mainos 

pradėjo biskelį dirbti. Kai 
kur šiek tiek ir mokestį pakė
lė, bet visgi uždirbama labai 
mažai, kad kaip tik galima 
užsidirbti ant duonos.

Anglis čia nėra čysta, tai 
kartais reikia labai sunkiai 
dirbti, kad apvalius anglį ir 
iškirtus uolą. Tai pasitaiko, 
kad kaip kada darbininkas 
per visą dieną uždirba tik ko
kį dolerį.

Kartais pasitaiko, kad an
glyje randasi tokios gyslos, tu
ri tik apie du colių storumo, 
bet kuomet anglį šauniu tai 
tas akmuo susimaišo su gera 
anglimi ir ima labai daug lai-

pabijos svarstyklės nėra tei
singai nustatytos.

Vienas iš svarbiausių daly
kų, ką mainieriai turi daryti, 
tai reikia jiems' priklausyti 
prie Nacionalės Mainierių uni
jos, kuri tikrai kovoja už dar
bininkų reikalus. Jei mes mie
gosime ir leisime kompanijai 
ir unijai veikti taip, kaip jie 
nori, tai niekuomet kovas ne
laimėsime.

Iš ALDLD Kuopos Veikimo
Čia gyvuoja ALDLD 129 

kuopa. Vasario 25 d. ši kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą pas 
draugą Straus, šiame susirin
kime jau keturi draugai už
simokėjo duokles už šiuos me
tus. Kiti draugai pasižadėjo 
užsimokėti sekančiame susi
rinkime.

Šiame susirinkime jau gauta 
pirmas numeris žurnalo “švie
sa”, šis žurnaias labai tur
iningas ir įdomus. Jame labai 
daug telpa medžiagos pasi
skaitymui. Nariai patenkinti 
ir pasižada jį skaityti ir 'pla
tinti.

Paskiaus pakelta klausimas 
del paaukavimo darbininkų’ 
spaudos presui. Po diskusijų 
draugai nutarė parinkti aukų 
tam tikslui. Draugai aukavo 
sekamai: Ch. Strauss—$1.75, 
M. Subavičienė, J. Laurinaitis, ' <
V. Kibart—po 50c., J. Pres- 
mantas, T. Gedvilienė, B. Zu- 
zunienė—po 25c.

Viso aukų surinkta $4.00.
Tai labai gera parama dar

bininkų spaudai. Jei visi drau
gai veiks ir rems darbininkų 
spaudą, tai jie galės daugiau 
pasiekti darbininkų.

No. 2 Korespondentas.

Iš Tarptautinės Darbininkių Dienos 
Paminėjimo

8 dieną kovo atsibuvo tarp
tautinis paminėjimas tarptau
tinės moterių darbininkių ko- 
<vos dienos.

Buhay Ewans, 
sekr. Kanados 

Apsigynimo Ly- 
skaitlines’ apie

nebijo kalėjimų, kar- 
inkvizicijos. Jos pasi- 
neša

kaipo kovos ženklą į
iškėlę raudoną

Programa buvo gana įvai
ri. Kalbėtojos buvo bent pen
kios ir visos gerai buvo prisi- 
ruošusios. Kalbėjo \ aiškiai ir 
nenuobodžiai. Ryškiai nušvietė 
tarptautinės darbihinkių die
nos reikšmę ir nurodė, kokią 
svarbią rolę lošia moterys dar- 
bininės klasių kovoj.

Draugė B. 
organizacinė 
Darbininkų 
gos, padavė
Lenkijos darbininkes moteris, 
kurių 700 nuteista ilgiems me
tams kalėti, ir kad kiekvienoj 
kapitalistinėje šalyje, kur insi- 
galėjęs fašizmas, šimtai su
grūsti moterų kovotojų į kalė
jimus. Kuomet moterys dar
bininkės supranta savo reika
lus, jos 
cerių ir 
ryžusiai 
vėliavą,
laimėjimus.

Įdomiausiai
Shellay, jaunuolė, kuri yra ge- 
neralė sekretorė darbininkų 
vaikučių organizacijos. Ji fak
tais prirodė, kaip bedarbių 
vaikučiams valdžia “teikia 
medikalę pagelbą” ir kaip 
rūpinasi” jų gyvybės palaiky
mu. Kurios šeimynos gyvena 
ant miesto pašalpos, išskait- 
liavus duodamąją pašalpos 
dalį del vaikų, išeina, kad vie
nam vaikui, vienam kartui pa
valgyti išeina 3^ cento. Taigi 
lai kiekviena motina, ■ kuri 
auklėja vaikus, pagalvoja,- ko
kį maistą gali jpataįsyti :ųž 
tris sentų ir pusę. Maistas ant 
pusės jau pabrango, negu jis 
buvo 19Š3 metais'.

Nuo tokios pa'šal'pos laips
niškai yfa' marimūhos bedfii’- 

ir bedarbių susirinkimas. Kvie- bių šeimynos.

PITTSBURGH, PA
• Plieno Darbininkų 

Susirinkimas
Pėtnyčioj, kovo

Lietuvių Mokslo
Sv., 142 Orr St., 
Pa., įvyks plieno

23, 1934,-
Draugijos 

Pittsburgh, 
darbininkų

čiami šiame susirinkime visi 
dalyvauti. Bus geri kalbėto
jai ir bus aptarta, kaip geriau 
susiorganizuoti ir kokios orga
nizacijos geriau gina darbinin
kų reikalus.

kalbėjo draugė

Mitingui atidarant ir užda
rant, jaunuolės skambino In1 
ternacionalą.

Visos mitingo dalyvės ir da
lyviai skirstėsi su entuziazmu

IU glllcl .Ucll Uilllll" . . v. , ■ . v L,,
k, Ką reiškia kom- Pasnyzjmu kovot pries šią
paničnos unijos ir kaip suda- ’šnauodtojų tvarką.
ryti bendras darbininkų veiki
mas dirbtuvėse prieš darbo są- Kaip Eina Veikimas Tarpe
lygų bloginimą. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Kviečia visus.

Plieno ir Metalo Darbininkų 
Industrinė Unija.

Labai Svarbus Praplėstas 
Suvažiavimas

Moterų

galvosite, tai suprasite, kas 
yra naudinga darbininkų kla
sei. Draugės darbininkės, ku
rios esate ALDLD narėmis, im-. 
kite už savo pareigą, lankyki
te susirinkimus, paskaitas, sa
vitarpinę lavinimosi mokyklė
lę. Pasidarbuokite sulyg iš
galės, nes organizacijoj darbo 
netrūksta, Iš to bus ir organi
zacijai naudos ir tuo pačiu 
kartu susipažinsite, išsilavinsi
te politinėj srity j: Nemanyki
te, draugės darbininkėsj kad 
moterims pakanka tiktai dirb
tuvės ir namų ruošos. Ne, mo- 

ttęrys darbininkės: turi (lavin
tis politinėj si’ityj ir gerai su-? 
prasti mafksįzmą. .Moterys 
darbininkės nemažesnę rolę 
losią, kaip ir vyrai klasių ko
voj. j G pas mus šitas klausi
mas labai atsilikęs. Draugės, 
ALDLD narės, ne tik kad ne
lankote savitarpinio lavinimo
si mokyklėlės, bet ir apleidžia- 
te susirinkimus.
gės kaip įstojote, dar nei vie
no susirinkimo
Tas negerai. Būnant organi
zacijoj, negana tik duokles 
užsimokėti bei knygas pasiim
ti, bet prie to dar reikia prisi
dėti ir veikimu.

Tūlos drau-

nelankėte.

Ade.

Kapitalizmas ir Jo 
Gynėjai Agentai

Šiandien jau matoma, 
i kaip daugelyje vietų eiliniai 
. unijų nariai eina į kovą per 
i galvas tų unijų vadų, kurie 
I nori išlaikyti darbininkus 
paklusniais ir nuolankiais 
kapitalistams; kitur gi ma
tosi, kaip darbininkai me
ta tokius parsidavėlius va
dus iš savo organizacijų ir 
išsirenka sau vadus iš eili
nių narių. Ir taip darbiniu- į 
kai kovodami prieis prie 
proletarinės revoliucijos 

i Komunistų Partijos vado- ' 
vybėje. ir nušluos«vkapitaliz- 
mą į? mėšlyną su visais jo 
priešgyniavimais ir 
tais, n .

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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

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

agen-

Džūfco Vaikas.

Tikro. Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50 i *■?
0 ITuojaus kreipkitės į “Lais^ . , , 

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

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

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

8701 JOS .CAMPAŲ AVEL, DETROIT, MICH.

Keturios Knygos už $100
DRAUGAI IR DRAUGĖS!

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
Centras nusprendė plačiai paskleisti sekamas knygas;

“KARAS LIETUVOJE,”— apysaka 224 puslapiai, 
viena iš geriausių ir reikalinga kiekvienam perskaityti. 
Jos kaina 35 centai.

“JANONIO RAŠTAI.” Didelio formato knyga, tu
ri 112 puslapių ir autoriaus paveikslą. Tai gražiausios 
darbininkų eilės. Yra ir apsakimėlių. Kiekvienas jau
nas ir senas privalo skaityti. Jos kaina buvo $1.00.

“ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI.” Knyga yra 
apdaryta ir turi 128 pusi. Kiekvienam svarbu žinoti ką 
reiškia muš apsupantis oras1 ir daug kitų gamtinių ypa
tybių. Knyąos kaina 75 centai. .

“MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO.” Ši 
knyga turi 160 puslapių ir apie 100 paveikslų. Labai 
naudinga kaip moterims, taip ir vyrams. Tai darbinin
kių istorija. Jos kaina labai pigi, tik 25 centai.

Taigi visos knygos vertos $2.35c., o’ dabar parduoda
me kartu tik už $1.00 ir dar pridedame priedo didelę 
knygą eilių “ŠVYTURYS,” kuri turi 282 puslapius, jos 
pačios) kaina buvo $1.50, gražiai apdaryta.

“ŠVYTURYS” knygą del ALDLD. kuopų duodame 
dykai. Kuopos tik persiuntimą apsimoka. Tai labai 
naudinga knyga, nes iš jos galima vaikus mokyti eilių 
deklamuoti. Naudinga kiekvienam, kas myli darbinin
kų eiles.

Galite gauti centre ir kitokių knygų, religijos, dar
bininkų organizavimosi reikalais, istorijos, ekonomijos 
ir politikos 'klausimais, mokslinių raštų ir tt. Ir visą tą 
gausite pigiau, kaip bent kur kitur. Siųskit užsakymus:

D. M. ŠOLOMSKAS,
• 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
kimais kapitalistų klasei.

Be to, kapitalistai turi su
dėję į darbininkų klasės or
ganizacijas saviškius v&dus, 
vienus tiesioginiai, kitus 
papirkę; o treti, kaipo bur
žuazijos agentai, patys įsi
skverbę, kad galėtų tas or
ganizacijas vadovauti nau
dai kapitalistų ir jų tvar
kos labui, kaip kad unijose 
tokie Greenai, Wbllai, Le- 
wisai. Negana, kad jie va
dovauja tas unijas, prigu
linčias Amerikos Darbo Fe
deracijai, betarnaudami ka
pitalistų naudai, bet tie va
dai ir patys tunka, siurb
dami iš darbininkų 
sėtkus tūkstančių 
algos per metus.

Nėra liuosos nuo
vadovybės ir tūlos iš pavir
šiaus darbininkiškos poli
tinės 
kad S o c i a 1 i s tų Parti
ja su tokiais vadais, kaip 
kad Norman Thomas, na- 
bašninkas Hillquitt ir visa 
eile panašių elementų. Įsi
skverbia tokio plauko vadai | 
ir į darbininkiškas apšvi- i 
tos organizacijas, kaip kad 
;mūsų Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Liter atūręs 
Draugijoj buvo įsigyvenę 
L. Prūseika, I. Beeis ir kiti. 
Tokių elementų buvo prilin
dę net į Komunistų Partiją, 
pav.,« Gitlow, Lov^stone, 
Wolfe, Prūseika
šiandien visi išmesti iš Ko-' 
munistų Partijos. Tai, jie 
dabar ir ambrina prieš Ko
munistų Partiją ir Komu
nistų Internacionalą.

Tačiaus, kaip sindikatai, 
trustai, monopoliai nepaša
lino priešgyniavimų tarp ka 
vpitalistų, taip ir jie nepa
šalins priešgyniavimų tarp 
darbininkų ir kapitalistų, 
nepašalinę tų priežasčių, 
kurios gimdo tuos priešgy
niavimus. O jas pašalint 
negali nei jokie skymai, nei 
apgavystės, nei tamsinimai.

v

po de- 
doleriųKovo 11 dieną buvo su

rengta paskaita šiuom klausi
mu : “Ką reiškia susivieniji
mas LDSA su ALDLD ir mo- 
rys klasių kovoj ?” Kalbėjo 
draugas Merkis. Labai gerai 
išaiškino tą klausimą.

. Tik gaila, kad iš draugių 
moterių atsilankė mažai. Ro
dos, dėjome pastangas, kad 
kaip galint daugiau išgarsinti 
ir lapeliai buvo tam tikslui iš
leisti ir platinti, bet draugės 
moterys, matyt, neįvertina to
kių dalykų ir neateina apkal
bėti savo reikalų. Atrodytų, 
kad darbininkės motėrys ' ne
jaučia bedarbės, bei išnaudo
jimo dirbtuvėse ir pas turčius 
tarnaujančios, kiir gauna at
lyginimą labai > mažą už ilgas 
darbo valandas.. Galima į šį 
klausimą atsakyti: Taip, . jos 
jaučia ir pergyvena tą visą, 
bet vis kaž kodėl susilaiko nuo 
organizacinio veikimo, lig ir* 
netikėdamos, kad organizuotu 
būdu darbininkai gali laimėti 
savo reikalavimus.

Moterys, darbininkės, lai
kas pagalvoti. O jeigu pa-

tokios

organizacijos, kaipKovo 25 d. yra šaukiama 
ALDLD 7-to Apskričio, Meno 
Sąjungos 2-ro „ Apskričio ir 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Pirmo Distrikto ko
mitetų bendras posėdis. Taip
gi labai pageidaujama iš vi
sų kolonijų nors po vie
ną atstovą prisiųsti į šį po
sėdį. šis posėdis svarstys ir 
galutinai prirengs spaudos 
pikniko reikalą. Todėl visi 
minėtų Apskričių ^Komitetų 
nariai dalyvaukite šiame posė- 
dyj. Taipgi ir iš šių kolonijų 
turėtų, prisiųsti nors po; vie
ną atstovą: Worcester, May: 
nard, Hudson,
Brighton ir West Lynn, 
posėdis atsibus 
W. Broadway, 
Mass. Pradžia 
po pietų.

Bukite visi ir
ALDLD 7-to Apskr. Org.,

J. Grybas.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS
R.emiajtf>t);Rand

Klauskite Kainos,kompanija pieko nemoka. Tai 
pasitaiko, kad darbininkas 
nieko negali uždirbti.

Darbininkai Čia turi U. M. 
Workers uniją, kurią vado
vauja Lewiso mašina. Todėl 
gero nedaro. Viskas ką ta uni
ja daro, tai dokumentus, ku
rie nieko nereiškia.

Dabar mainieriai turi sam
dyti savo svėriką, kuriam rei
kia mokėti po 4 dolerius į 
dieną. Mat, tas svėrikas pri
žiūri, kad kiek teisingiau an
glis būtų sveriama. Paskiaus 
mainieriai turi mokėti po do
lerį į mėnesį į Lewiso uniją, 
bet ta unija naudos nei už 
centą neduoda.

Bet ir tai mainieriai mano, 
kad jų anglis sveriama netei
singai. Reikėtų mainieriams
dalyvauti lokalo susirinkime ir yra žinoma, kad .konferencija 
reikalauti, kad unija pareika- įvyks 25, d. kovo, So. Boston, 
lautų peržiūrėti svarstykles Mass. Reikia žiūrėti, kad vi- 

ų k kad kom- sos frakcijos atsiųstų savo^at-

Rašomos Mašinėles

Iš ALDLD 13 kp^ Susirinkimo
Kovo 11 d. įvyko gana 

skaitlingas susirinkimas. t Pri
sirašė du nauji nariai. Kuopa 
kad ir iš lėto, bet vis auga na
riais. Iš nutarimų, pažymėti
ni yra šie: surengti d. Bim
bai prakalbas trumpoj ateityj, 
pasiųsti • tris jaunuolius į jau
nuolių konferenciją, kuri įvyks 
koib Aj^ikrMladelphijoj. Ir 
eį

torf^uaukota virš 5 dol. “Lais
vės” naujam preso fondui. 
Tai gražus darbas.

Vienas dalykas, reikia pa
žymėti, x nėra pagirtinas, 
atmetimas turėti diskusinį, su-1 (vogas). Sakoma

^^,’Phjladelphijoj. Ir 
į pudingų tarimų pa- 
• 'a Taipgi tapo ant vie-

tai

•<**- '-S. .. v

Cambridge, 
šis 

po num. .376 
So. Boston, 

3-čią valandą

Jei esate “Laisves”

laiku!

K- LIETUVIŲ FRAKCIJŲ 
PIRMO DISTRIKTO 

KONFERENCIJA
. Draugai ir draugės! Pirmo 

Distrikto Biuras išsiuntinėjo 
visoms frakcijoms laiškus rei
kale' konferencijos. Todėl jau

stovus. Frakcijų atstovai turi 
būti tinkamai prisirengę ra
portuoti iš savo .frakcijos vei
kimo. Turi būti raportuoja
ma, kaip iš gerosios taip ir 
blogosios pusės, be jokių per
dėjimų.

Konferencija prasidės 10-tą 
vai. ryte. Delegatai būkit vi
si laiku.

K.P.L.F. Pirmo Distrikto
, * Biuras.

Kurie
Skaitytojas

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

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
RAŠYKITE: “LAISVĖ” 

427 Lorimer St., Brooklyn, N

HM



Polemika ir Kritika
LAISVES” KNYGŲ

IŠPARDAVIMAS
Pirma, negu eiti prie “Lai

svės” redakcijos prierašo,1 rei-

' Ketvirtas Puslapis

Pagaliaus
Sekant atydžiai mūsų spau

dą, tankiai tenka joje skaityti 
apie tai, kaip daug Sovietų Są
jungos Kompartijoj yra savi
kritikos. Prie to dar kartais 
mūsų spauda paaiškina, kokie 
augšti Sovietų Kompartijos va
dai yra bėgailestingai kritikuo 
jami ir, dar dadeda: tai pavyz- 
tis, kaip reikia kovoti prieš vi
sokius nukrypimus, ir tt.

Tas gerai, labai gražiai skam
ba. Bet tuojaus kyla klausi- 

• mas: o kiek jos yra pas mus— 
Amerikos lietuvius bolševikus? 
Jos visiškai nėra! Kiek jos kar
tais ir bandė būti, o ypatingai;
per eilinius narius, tai kaip' viečiai sutinką, kad mano ,iš- 
greit ji spaudoj pasirodė, taip keltuose klausimuose^ yra tie- 
greit atsirado kitas ir, tuojaus sos> bet, tuojaus atkerta, kad 

įjo savikritiką padarė ‘nekons-' esą su d. Slieku ir kitais drau- 
įtįruktyve” ir/ todėl tik “kriti-j gaiš nelaimė yra tame,:kad jie

(kodėl neduoti pavyz-j Per daūg žiūri į didžiuosius va
ne- dus, o per mažai į patį veikimą.

dar yra daug visokio elemento 
ir klikelių.

Dabar, ar yra pas mus atski
ri vadai? Taip, yra. Galima 
sutikti su tuo, kad pas mus, va- 

kia atsakyti redak. į klausimą: ^^amus_bolševikus yra daugiau 
“Pav., kas?’_’_ tylan rodos, kad k°lektyvčs vadovybės, negu ki- 
“Laisvėj” nebematyt, arba la-1 sr^oves sudėjus bendrai, ta- 
bai mažai matyt, cievelando Į Jlaus’ atskiri vadaį kaiP° tokie’ 
Mažeikų, Rugieniaus, Petraus- kuvb, yra ir, galimas daiktas
ko, Žebrausko ir kitų. Mainer-, 
svillės Armino, Califomijos! 
Pūkio, rodos Wilkes Barre Sur 
doko, Carnegies Gatavecko, 
Philadelphijos Bendoravičiaus 
ir šimansko; Detroito Jačionio, 
ir tt. , o geriausia tai patys 1 
laisviečiai į tai atsakote “Lais
vės” No.

kad aš savo kri- 
lygiai taip, kaip 

negana, prirodymų 
Visų pirma

228—33.
Dabar 

prierašą.
apie patį laisviečių
Tame prieraše lais-

(kodėl neduoti 
džip?—Red.) O jeigu tuoj 
athįrado toks individualas, 
ris padarytų tą savikritiką 
“kritika,” tai atliko pati 
dakcija.

Ar taip buvo ir yra mūsų 
spaudoj? Taip, yra.

Dabar, daleiskime, kad tos 
bandytos užvesti savikritikos ir 
jiebuvo tokiomis konstruktyvė- 
mis, kokia ji turėtų būti. Arba 
kokios norėtų redaktoriai, tai 
kas čia tokio? Kodėl neduoti 
atatinkamos progos draugams 
vesti savos rūšies savikritikas 
—polemikas, kad jau ir netaip 
vykusias — konstruktyviškas, 
kad bevedant tokias savikriti
kas, jie išmoktų ir konstrukty
viškas savikritikas. O tai vis 
būtų daugiau naudos iš tokių 
savikritikų, negu iš tų visų ele- 
mentacijų, kurios ėjo lygiai per 
du metu apie tai, kur kadaisia 
Prūseika ir Butkus buvo, ką 
valgė, ką gėrė, ką kalbėjo ir tt.

(Tai kitas pas d. Slieką ne
tikslumas ir netiesa; tokie da
lykai pasirodė “L.” nedaugiau 
kaip pora ar tris kartus, o jis 
padaro “du metu”—Red.)

Pasakymas, 
tikoj elgiuosi 
Prūseika, 
turite, laisviečiai. 
aš, atskirų vadų nekaltinau, ką 
darė Prūseika, o geriausia pa- 
liūdija tas, kad aš Pruseikos 
niekad negyniau ir nemanau 
ginti, tačiaus, mano nuomonė 
buvo ir yra, kad jeigu ne tūli 
patys laisviečiai būtų skloką su
organizavę ir ant jos nebūtų už- 
tupdę Pruseiką, tai klausimas, 
ar tą skloka būtų buvusi kaipo 
tokia iš viso?

Prieš fašizmą veikimo susilp
nėjimą laisviečiai pateisina tuo- 
mi, kad, girdi: “fašizmo cent-

j anti jo arba kitų draugų kri
tikos. Jeigu taip būtų buvę, tai 
redakcija galėjo netalpinti d. i 
Slieko kritikų (vieno straips-1 
nio, kuris kritikuoja APLA va
dovybę, netalpinome ir grąžina
me jam, kad jis pirmiau tuos 
dalykus bandytų išrišti per or
ganizaciją). Betgi mes įtalpi
nome. (Dėlto “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavime draugai šė- 
rininkai net kritikavo “L.”). 
Įtalpinom, kaip buvo parašytas, 
o jis buvo parašytas tokioj dva
sioj ir'linijoj, kad Prūseika iš- 

jį perspausdino, kaipo 
savo 

žinoma, apleisdamas 
mūsų prierašą. O d. S. net ir 
po šiai dienai apie tai tyli, ne
sakydamas nei žodelio!

Neužtenka, drauge Sliekai, 
revoliuciniam darbininkui to,

Dienraštis “Laisvi” skelbia didelį ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nuplginimu

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

Pirkite dabar.
Daugelio knygų nedaug tu-

šviečia, o juos aptemdo. Pana
šiai buvo su d. S. Andai jis 
parašė, kad mūsų spauda “su
silpnėjo”, nes nėra visos eilės 
gerų bendradarbių. Kuomet 
mes užklausėme pavyzdžio, tai 
jis suranda dd. Mažeiką, Pet
rauską, Žebrauską, Arminą, Pū
kį, Gatavecką ir Jočionį. šitie 
draugai, kaip žinia, mūsų spau
dai rašinėja, kaip rašinėję. Tū
li iš jų nuolatos, kiti rečiau, 
bet rasinėja-bendradarbiauįa. 
Bet kadangi jie naudoja slapy
vardžius, kurių mūsų kritikas
"negali atskirti, tai va jau jis ir | tisai 
kritikuoja! Podraug jis nori, j “svarbiausi dokumentą 
kad mūsų spaudoj rašinėtų ir organe, 
Beiidoravičius ir šimanskas, ku
rie kovoja prieš komunistus, ku
rie nuėjo su renegatais ir kurie 
per “Laisvės” špaltas buvo kri
tikuojami t : Na, tai kas gi iš
tokios “kritikos” išeina? Ar ne- kad jis arba ji “Prūseikos ne- 

daly- j gynė ir nemano ginti.” Darbi-' 
ninkas, kuriam rūpi mūsų judė
jimas, neturi pasyviai laikytis,

i bet kovoti prieš tokius, kurie 
daro su menševikais bendrus

• ‘ v. , , , • , , frontus kovai prieš revoliuci->si, kodėl d. S. neve.kia, kodėl ius darbininkuSi. ,
i Jis be rimtų priežasčių pasi-Į Su šįuo> kaip sakėme, su d. 
-traukė (del:vieno, laisviečio ko-|S- poiemiką baigiame.
t kio ten “netinkamo klausimo 
išsrpendimo”) iš Kompartijos?1 
Aišku, jokios! Darbininkui ir: 
visam revoliuciniam darb. jfude-1 
jimui nauda bus tiktai tuomet, 
kuomet jis parodys, kaip jis iš
silaikė partijoj, kaip jis, ne-' 
paisydamas - viso kilį kliūčių ir 

| sunkumtį, veikia, kovoja ne tik 
su kapitalizmu, bet ir su įvai
riais nukrypimais ir klaidomis, 
kurias padaro pats ir kiti draiv- 
gai, net gatviniai draugai. Bet j 
juk to visko pas d. S. nėra, o 
vien tik pesimizmas, verkšleni
mas, kuris savu ruožtu neša de
moralizaciją, bet ne naudą.

Moksliniai Raštai • X ?

F.

išeina klaidinimas, vietoj 
kų nušvietimo?

3. Arba kokia gali būti
liuciniam darbininkui bei

revo- 
šiaip

MOKSLINIO SOCIALIZMO IšSIPLĖTOJIMAS. Para
Engelsas, vienas iš komunizmo tėvų, šią knygą, privalu

- kiekvienas darbininkas ir darbininke ir studijuoti. JLi tUlį 
puslapių. Yra sunkesnių žodžių žodynėlis. Kaina apdaryto* b 
75 centų. Dabar 35 centui. Neapdarytos ♦ į

. <IŠ KOMUNISTŲ PROGRAMOS; < Parašė N^ ‘Bucharinas. Tai
. nepavaduojamas vadovėlis, komunizmo. Rasite Uas bus ateityje su 

šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir abelnai kokia 
bus tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema- toliau ne
atsako ^žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap
darytos 60 centų Dabar 30c. Neapdarytus kaina 25 centai.

■» ■

ku- Paskui tuojaus parodo, kaip ras persimetė iš Lietuvos ir. Ita- skaitytojui nauda iš aiškinimo- 
tik Sliekas ėmęs įsakymus nuo so-1 iijos į Vokietiją.
re- cialis.tų partijos vadų, o pas- 

į kui nuo komunistų partijos Va
dų. Bet vienas laisvietis ne
taip dalykus išsprendęs, kaip

i Sliekui norėjos ir, todėl jis iš
ėjęs iš partijos. Toliaus nuro
do, kad Prūseika panašiai da
ręs; dar toliaus pamokina, kaip 
Sliekui reikėjo nebėgti iš par
tijos, o nubausti minimą lais
vietį ir, kartu nori pravesti 
minti, kad pas K. P. ir mūs 
judėjime nėra atskirų didelių 
vadų, o tik kolektyve vadovybė 
esanti.

Ar viskas taip buvo ir yra 
partijoj ir mūs visame veiki
me, kad draugai laisviečiai kad 
išvedė? Ne, nėra. Nemanau, 
kad ir patys laisviečiai tam ti
kėtų, nes jie nėra maži vaikai 
ir jie supranta, kad kaip Slie
kas, taip kiti, kurie atsiduria 
kartais už partijos sienų, nei
na jau taip lengvai iš partijos, 
o dar labiau del tokių nieknie
kių,—delei tokio visiškai be
reikšmio, vieno pliko laisvigČio 
sprendimft. Sliekas ir .šmukšt 

Netikiu, kad 
laisviečiai, nei bent kas gali 
tam tikėti, kas nori nors kiek 
galvoti ir teisingai į tokį klau- 

išsėdėję I atsakyti. Bet kuomet su-
• sidaro aplinkui daugybė tų da- 

l jau kitas 
klausimas. Todėl aš savo pir
majame straipsnyj ir pabrė
žiau : čia smulkmeniškai neat- 

jpasakosiu visų smelkmenų, o 
. • giria savikritika tik Sovietų Są-' apsklembimą padalysiu. Ir 

jungoj ir kam kitam,’ o ne sau, ši syki nesileisiu į tas smulk- 
arba naudoja tą taktiką, ku- menas—neaiškinsiu visų tų sū
riąją jie kaltina Prūseika, būk sidariusių _ priežasčių, L - 
Prūseik bijojęs duoti progą 1 privertė bėgti iš partijos; 
prasilavinti rašyboje eiliniams. na» užimtų labai daug vie- 

• ' -į sav0 tos, o antra, nematau reikalo,
| bet, jeigu laisviečiai norės, ta- 

klausimai, j padarysiu, atskirame strai- 
mane kuteno jau senai, bet kaip Psnyje ir ne tik paduosiu fak
tu čia žmogus išdrįsi išlysti su tų, bet ir ypatas įvardysiu, 
savo savikritika, kuomet iš kal-

Argi jūs, redaktoriai, norite Į ^auk js partijos, 
iš mūs—eilinių narių, kad. mes1 
iš sykio imtum ir parašytum 
tokias savikritikas, kokias para
šote jūs redaktoriai, i 
redakcijose vien tik dęl rašymo
po dešimtį ir kitą metų? Tai lykų, tuomet tai
apsurdas!

Teisingai ir šaltai į tai žiū
rint, gauni supratimą vieną iš . 
dviejų: arba mūs vadovybė už-|

nariams, kad neprarasti savo’ 
darbo ir tt.

Šis ir panašūs

Parakė G. Plechanov.Anarchizmas ir socializmas., r ; ~ *
Knygoje išaiškinama.' skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo. 
Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c. Neapdarytos 20 centų.

Gerai, šiandie jau visiem aiŠ- 
■ ku, kad fašizmo centras yra Vo- 
i kieti ja, o ne Lietuva, bet ar tas | 
ir turėjo būti ta priežastimi, dė
lei kurio mūs lietuvių priešfa- 
šistiniai komitetai susilpninti? 
Juk, rodos niekas ir neprotavo 
prieš pripažinimą esant tvir- 
čiausio fašizmo Vokietijoj. Tie
sa, įrangai laisviečiai pasitei-' 
sina dėlei nusilpnėjimo veikimo 
prieš fašizmą tuomi, kad reikė
ję susirišti tarptautiniai į kovą 
prieš gręsiantį karą ir fašizmą 
Amerikoj. . Gerai, bet ar ne ge
riau būtų turėti drūtus lietuviš
kus priešfašistinius komitetus ir 
juos, nesusilpnihtus surišti į 
tarptautinę kovą prieš gręsiantį 
karą ir Amerikoj fašizmą taip, 
kaip, sakysime yra surišta dau
gelis mūs organizacijų su tarp
tautiniu darbininkų apsigy- 
mu, be nusilpninimo jų. 
Buvo galima ir tai labai prak
tiška, nes, nepaisant prie ko
kių komitetų mes nesidėsime, 
o mūs veikimas -vistiek pasi
liks lietuviškas ir tarp lietuvių.

T

Ar laisviečiai mano, tverti ir 
naujus komitetus po vardu ko
vai prieš gręsiantį karą ir fa
šizmą Amerikoj^? (Tie komi
tetai veikia ir juose yra lie
tuvių darb. org. atstovų— 
Re d J

Teisingiausiai atsakoma, tai 
jaunuolių klausimu. Juk visi 
matome ir suprantame, kad jau-! 
nuoliai reikia organizuoti ir 
šviesti, bet juk negalima vien 
tik jaunuolius visiem nusivyti, 

priežasčių, kurios , o kiti dalykai tegul palaukia.
: vie-

Sutinku, kad buvo galima ko
ne žinai, kad tavo savikritika į Voti prieš minimą laisvietį ir 
bus padaryta tik “kritika. Bet buvo galima jį “nubausti”, Ytarroli 011G nokDiG’l/nnAi on i %* L . • . « ...
rašiau straipsnį tūlais klausi- lengva, kaip pasakyti. Anot to 
mais, po antgalviu: Man taip posakio: Kol saule užtekės, tai 
atrodo” ir prisiunčiau “Lais
vei,” I ' - - .
tis išgulėjo redakcijoj visą, mė- tijose bei draugijose vra tam 
nesį. <----- 1—** —x--x:
ką ir reikalauti grąžinti rank
raštį, nes jau atrodė, kad jam I 
spaudoj vietos nebus, bet gau-1 
nu laišką nuo “Laisvės” redak-Į 
jos, su pranešimu, kad straips
nį aplaikė ir talpins, tik su re
dakcijos ; prierašu. Su viskuo 
sutikau, tik talpinkite, turėda
mas mintyj, kad, gal tie sun
kūs, bet teisingi kaltinimai 
draugam laisviečiam ir abelnai 
visam mūs judėjimui, pralauž 
tuos storus savikritikos ledus 
ir, manau, turėtų įtraukti į šią 
savikritiką daugelį draugų, nes, 
rodos, yra. labai plati tema.

Kol kas apart redakcijos 
. ’bpFifcfcašo, aną dieną vienas drau

gas prisiuntė man “Vilnį” (mat 
aš Aiuo tarpu" “V.” neįstengiu 
prenumeruoti), kurioje d. F. 
Abekas jau atsiliepia.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SO PHILADELPHIA, PA.
ALD^I) .141 kuopos šaukiama su

sirinkimas 25 kovo, 10 vai. ryte ant 
928 E. Moyamensing Avė. Draugai 
ir draugės, nepamirškite visi ateiti, 
nes yra labai daug svarbių dalykų 
apsvarstyti. Atsiveskite naujų na
rių. Nekurie dar “šviesą” neatsi- 
ėmėm, malonėkite ateiti ir atsiimti.

Valdyba.
(67-68)

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJA.
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 
darbininkam^. Knyga parašyta klausimi) ir atsakymų formoje 
ir todėl labai 
$1.00. Dabar

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

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. Paraše 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

CLEVELAND, OHIO
Bedarbių taryba No. 12 rengia 

('draugišką vakarėlį, 24-tą dieną ko- 
' vo, 7 vai. vakare, pas draugą Kibar- 

4. Tolimesnis d. S. aiškini- tą, 13613 E. Aglesmere St. , 
mas, tačiau, parodo ir jo pozici- ‘ 
ją. Jis mano, kad šiandien Ko- j 
munistų Partijoj, į kurią d. $.• 
sakosi kada nors grįšiąs, “kaip 
kitose partijose”, yra “klikų”! 
ir “kilkelių”, delei kurių nebus! 
galima surasti teisybės. Aišku, 
kuomet taip žmogus mano, tai 
jis negi gali turėti revoliucinę 
dvasią; jis negi gali turėti pasi
tikėjimą ta partija. Bet šitokis 
galvojimas (kuris, žinoma, nėra 
teisingas ir nėra paremtas nei j gus 
vienu faktu), drauge Sliekai,! 
taipgi ne jūs; jis pasiskolintas, i 
Jei jūs pažvelgsite į tai, kaip į 
šiandien skelbia Prūseika,

? matysite, kad ji supuola su jo 
/‘teorija”. Prūseika (ir apskri- 
į tai komunistinio judėjimo prie- vadai iškovoti darbininkams geres- 
šai) skelbia, kad šiandien visą1 - 
Komunistų Internacionalą vai- /ų. 
do “klikos”.
nistinis judėjimas 
yra “Bimbos klika”, 

iniškas — “Browderio klika

I Bus gera muzika, galės visi links- 
mai pasišokti, taipgi bus valgių in 

i gėrimų. Visi dalyvaukite ir kartu 
paremkite bedarbių tarybų ir pra
leiskite linksma vakara. Įžanga tik 
15c.

AR STEBUKLAI PAGYDO? Parašė R. 
turi 64 puslapius. Joje rasite apie “stebuklus 
dus.” Ką reiškia ■ “stebūklyngos” vietos Mel 
apie “stebuklingus” visokių dievų Užgimimus, 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

Mizara. Brošiūra 
” ir visokius !‘cū- 

vįetos Melden, Kalvarijos ir 
Brošiūros kaina

(67-68)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kuopa rengia svarbias 

prelekcijas sveikatos ir NRA
klausimais. Įvyks 20-tą dieną ko
vo, 7:30 vai. vakare, Lietuviu Darb. 
svetainėje, E. 79th St. 
bus 
Visi

Kalbėtojai 
Dr. Matulaitis ir J. Mažeika, 
nariai dalyvaukite ir savo draii- 
atsiveskite.

Komisija.

WORCESTER, MASS
TDA 13-ta kp. rengia svarbias 

tai ■ prakalbas ir diskusijas, 23 kovo, 7:30 
i vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St. Prakalbų tema: “Ar 
gali tikinčiųjų organizacijos ir jų

KLEBONIJOS PASLAPTYS. Parašė A. B. 
rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą 
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.

Iksas. Brošiūroje 
prieš “Laisvę” ir

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 

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

i nę ateitį?” Kviečiam visus atsilanky
ti ir paklausyti šių svarbių prakal- 

Komisija. 
Lietuviu komu-!-------- ------- -----

Amerikoje'i BINGHAMTON, N. Y.
nmcrikn-l 2^ kovo (March), pėtnyčios va- 
c I kare, 7:30, įvyks prakalbos, rengia-

>, mos per Friend of Soviet Russia or- 
i Sovietų—“Stalino klika”, Lietu-' gąnizacijos. —• -----
voj — “Angariečio klika”, o vi
sas Komunistų Internacionalas 

■—“Stalino-Kusenino klika.” Jie 
taip skelbia todėl, kad šitie su
minėtieji draugai yra sekreto
riais minėtų kraštų (arba sek
cijų) kompartijų. Girdi, tiesos 
ten nerasi, nes tai “klikos val
do”. Ar gi .tai tiesa?! žino
ma, ne! Aišku, tokią mintį tu
rint, negalima būti Partijos na
riu. ) -

Tuomi, pakartojame; mes ne
sakome, kad Šliekas dirba pA- 

.. našiai, kaip Prūseika. Ne! Prū- 
* . $ aiy ai'seika organizuotai, padedamas

pasipiktintų ir mūsų spaudos pe ,menševik 
tik neremtų, bet nei neskaitytų.' 

' Net patiems kritikams atsibos- į 
tų skaityti, nes iš to nesurastų. 
jokios naudos.

Kritikuojąs draugas visųo-

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. -

J. D. Sliekas
* \

“Laisves” Redakcijos
Prierašas

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. Andrejev. “Raudonas Juo 
kas” yra didis protestas prieš karų baisenybę. Jame aprašoma 
Rusų-Japonų karo 
35 centai. Dabar

vaizdai. Knygele turi 108 puslapius. Kaina buvo 
tik 15 centų.. Kalbės pirmu sykiu 

Binghamtone d. Bonchi Frieman iš 
New'Yorko. Prakalbų tema: “Try
lika mėnesių Sovietų Sąjungoj.” 
Draugas Frieman yra žingeidus kal
bėtojas ir visiems bus žingeidu iš
girsti jo patyrimus Sov. Sąjungoj. 

Friends of Soviet Russia organiza
cijos obalsiai yra: skleiskit tiesą apie 
Sovietų Sąjungą; atmuškit visokius 

i melus prieš Sovietų Sąjungą ir mo- 
bįlizuokitės į pagelbą Sovietų .Są
jungai. Kadangi d. Frieman yra mi
nimos organizacijos sekretorius, tuo- 
del jis galės daug ką paaiškinti apie 
minimos organizacijos .tikslą ir už
duotis. Visi yra kviečiami atsilak-' 
kyti. Prakalbos yra rengiamos Lie
tuvių* Ssvetaineje.

Komport. Report.
(66-67)

H. Hamsun. Viena iš apysakų, kuri labai smulk-BADAS. Parašė 
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

Baigiant su d. Slieku polemi
ką, reikia pastebėti keletas da-. 
lykų, kurie, manome, turėtų pa
rodyti jam, kur jis klysta.

1. Drg. Sliekas pastaruoju 
laiku užsispyrusiai nori kriti-

Jis 
mano, kad mūsų spauda turi 
atidaryti špaltas bile kokiai 
“kritikai’ ’, nepaisant visko. To 
mes padaryti negalime. Kas gi 
pa gabaus pataptų iš mūsų 
spaudos, jei bile kas ir bile kaip 
tik kritikuotų ir kritikuotų, be 
saiko ir logikos?

pagaliaus nebeiškenčiau ir pa- 'bet ir tai padaryti jau ne taip kuoti, kad tik kritikuoti.

,rasa akis išės. Juk niekam ne 
kad patalkintų. Rankraš- paslaptis, kad kaip kitose par-

Jaj rengiausi rašyti laiš- tįięrj vadai, vadukai su savo ša
lininkais—tam tikros klikutės, 
taip yra dar Komunistų Parti
joj. žinoma, pati partija dėlei 
to nėra kalta. Bet už tai, no
rint tai prašalinti, nereikia vis- j 
ką tik gražinti, girti, ir t. t., o 
kalbėti apie padėtį atvirai ir 
teisingai.

Kad komunistų partijos pro
grama, tikslai ir galutinas taš
kas yra už pergalę del darbo 
žmonių iš po žiauraus ir bar
bariško kapitalizmo į darbo 
žmonių laisvę pilnai to žodžio 
prasmėje; ir kad kitos panašios 
partija*’ nėra ir negali būti, dė
lei t< niekas neabejoja, ir 
mums, kurie ir pasitrankėm iš 
partijos del tamtikrų priežas
čių, anksčiau ar vėliau grįšime 
į partiją; bet faktas palieka 
faktu, kad šiandien partijoj

mūsų judėjimą 
kramto iš visų pusių, kur tik 
jam pavyksta. Sliekas to ne
daro ir, žinoma, mes norinie, 
kad jis to nedarytų. Mes mano
me (ir trokštam), kad jis pa-I . ; ’ i* A y A JL UI V/ I\ O v CV111 J f Iv iv VI J 10 Į. 7 C-V

met turi du dalykus turėti gal- sirūpins pakreipi savo' nusista-
voj, kuomet jis rašo kritiką: 
(a), iškelti- viešumon tai, kas 
yra bloga ir (b) pasiūlyti savo | 
nuomonę, nurodymus, kaip to i 
blogumo išvengti. Taipgi pats I 
draugas kritikas turi aktyviai: 
darbuotis mūsų judėjime ir pats^ 
prisidėti savo darbu prie taisyk 
mo klaidų ir trūkumų.

2. Kuomet draugas, nežino
damas dalykų, kritikuoja, kad 
kritikuoti, tai, neišvengiamai, 
jis sušlubuoja ir dalykus nenu-

tymą į kuriamąjį revoliucinį 
darbą. Mums, svarbu, kad kiek
vienas darbininkas būtų su re
voliuciniu darbininkų judėjimu. 
Jeigu jis nėra parti j iečių—te
būva komunistų, pritarėju, te-1 
dirba mūsų masinėse organiza-

50 centų.

Vertė V. Andrulis ir P. Kra-MOTINA. Parašė M. Gorkis. ___  .. _________  ______
kaitis. Knyga turi 502 puslapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusiją, kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudingą perskaityti kiekvienam.. Apdarytos kaina 
buvo $1.50, Dabai* $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 interesyigas. • 
apsakymas, kaip yaršavoję, , caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra'turi 4^,puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų. ,

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

• IŠDAVIKAS. Poema. Eiliaraštis. Paraše Jonas Kaškaitis. šis 
dailės kūrinys turi 264 puslapius. Naudingas 
nam mylinčiam dailę ir literatūrą. Pirmiaus 
Dabar 50 centų.

perskaityti kiekvie- 
kaina buvo $1.00.

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 

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

„Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Te|.: Glenmure 5-9467 i

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

puslapius. Pirmiau

512

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

Dabar prasidės vajai už mūsų spaudą ir ALDLD. BuąŠimtai 
prakalbų ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite litęptūf^ 
Parsitraukite ir platinkite masiniai. Kas trauks daugiam taip,, 
po vieną knygą arba knygelę, tiems dar bus duota nuoi»d>, • 
paisant, kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų iŠpartk’etfį 
mą. šis išpardavimas yra neilgam.cijbse,-bedarbių tarybose, darbo 

unijose, kultūrinėse ir.kt. drau
gijose.

5. Didelę klaidą d. Sliekas 
daro dar ir tame, kad jis ma
no, būk “Laisvės’’ redakcija bi-

Reikalhudami šių Knygų Rašykite:

“LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
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Antradienis, Kovo 20, 1934 Penktas Puslapis

Conn. Valstijos Jaunuo- NORWOOD, MASS, 
tig Atsišaukimas

I ’ į t

te, komitetą nerinko. Vadinas, savaitę.
Bendrovė oficialiai prie mulki- skaito, bet turėtų skaityti vi- 
nimo žmonių neprisidėjo. Bet si, kurie supranta angliškai ir

Mažai lietuvių jį t?-

^numeruoti.
: metams

J Visas Darbininkiškas Organi
zacijas ir Pavienius Draugus

Lietuvių darbininkų organi
zacijos yra nutarę sykiu su ki
tų tautų organizacijomis turė
ti jaunuolių vasarinę mokyklą. 
Vieta, kur įvyks mokykla, busi f J ... . . ,> „ . -- j Klausytojai galėjo daug ką' pa-

! simokinti. IŠ dainininkų ge
riausiai dainavo Izabelė Jarrno- 
lavičiutė. Prakalbos užbaigtos 
su Internacionalu. Gauta vie
nas “šviesai” skaitytojas ir 
vienas ALDLD 9 kp. narys.

Parengimą surengė ALDLD 9 
kp. ir finų darbininkų organi
zacijos. ' '
Komedija “ Ant Ryto jaus’ ’ ir 

t; Koncertas.

paskelbta vėliaus.
Dabartinė mūsų visų užduo

tis: tuojaus imtis darbo or
ganizavimui jaunuolių studen
tų, rengti mokyklos naudai 
parenginius ir aukas iš pavie
nių darbininkų.

Visos^iolęnijos turi laikyti 
vietines f KOllferencij as su kitų 
tautų darbininkais. ’ Tokiose 
konferencijose reikia apkal
bėti visi mokyklos reikalai. 
Pavyzdžiui, kiek reikės siųsti 
studentų, kur tokia mokykla 
turėtų būti, kas reikia moky- 

•ti/zkiek reikia sukelti aukų ir 
daugelis kitų dalykų 
svarstyti.

Piniginė suma reikia 
didesnėms kolonijoms 
dol., o mažesnėms po 
Už studentus reikės mokėti už 
kiekvieną po 5 dol. Studentai 
turi būti nejaunesni, kaip kad 
15 metų amžiaus.

Draugai, šį atsišaukimą ne
atidėliokite, bet greitai svars
tykite ir išrinkite komisiją iš 
pasišventusių draugų tam dar
bui. Laikas jau pradėti veik
ti dabar, be atidėliojimo.

Jaun. Mokyklos Nąrys,
P. Bokas,

116 Sunnyside Ave., 
Waterbury, Conn.

’reikia

sukelti 
po 15 
5 dol.

LOS ANGELES, CAL
Kovo 11 dieną ALDLD 145 

kuopa surengė diskusijas te
moje : “Ar galima negrams 
pripažinti lygias teises draugi
joj ?” Diskusijos buvo gyvos 
ir įdomios. Didelė didžiuma 
darbininkų, kurie dalyvavo dis
kusijose, kalbėjo, kad negrai 
yra tokie pat žmonės, kaip ir 
balti. Todėl jie turi turėti ly
gias teises, kaip ir kitos tau
tos ir rasės. Tačiai's buvo ar
gumentų ir iš kitos pusės, kad ; 
negrai nėra “lygūs 
džiams” ir tt.

Diskusijose kalbėjo 
jaunuolis darbininkas 
nų Komunistų Lygos. Jisai la
bai aiškiai kalbėjo, kaip šio
je kapitalistinėje tvarkoje 
darbininkai yra išnaudojami ir 
pavergti. Del to ii’ negrai dar
bininkai yra išskirti.

Tarptautinė Darbininkių Diena sv,etain« nutarS duotimuž ^urie iŠKalji 
Paminėta Graliai tokiam parengimui. Tas paro-į I renumerata tokia:.

* do, kad Bendrovės didžiuma ne- i $3-50, pusei metų $2.
Kovo 11 d. finų svetainėje turi politinio supratimo. Ne-j Adresas: New Masses, 31 

įvyko darbinipkių dienos pami- rinkimas komiteto, reiškia pa-'Last 27th St. New York, N. Y. 
nėjimas. Pz-ogramoj dalyvavo' rodymą, kad tokiam darbui! , j-------------
dvi solistės, viena deklamator- Bendrovė nepritaria. Ir žino- MuSSoHfiis UŽ Apginkiavilh?

Drg. Hoffman pasakė ge- ma, tokiais be nugarkaulio 
pamokinančią prakalbą, žmonėmis yra ir Pruseikos ka-

TORONTO. O NT., CANADA ;
' Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 

Sūnų ir. Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 
pasikeitė Jr žefnląu paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto 
Vlce-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str., 

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

Toronto
Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto 

Centro sekretorius,
J. Barčas.

ka. 
rą,

tokiais be nugarkaulio 
žmonėmis yra ir Pruseikos ka
reiviai, nes jie kalbėjo ir bal
savo už svetainės davimą. Nors 
ne oficialiai, bet 
visgi 
deda 
nimo 
kaip 
riša su fašistiniu

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

1933 METAMS

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškls P.,

1120 North ;
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P.,

52 Dale
Protokolų raštininkar Gendrenas, S.,

67 Cutler 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
■ Prie finansų pagelbininkai:
I Evans J.,
I

Daukas, Geo.,

Iždininkas Druseikis J.,

Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko 
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare; pradžia 7:80 valandą.

Street

Street

Street

640 Ridgeway Avenue

131 Joseph Avenue

62 Dayton Street

80 Kelly St. 
susirinkimus kiek-

AU6ROS DRAUGIJOS ELIZABETH. N. J
: t Valdybos Anfraiaii

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelb. P. Giygotis, 146 4th St. 
Nutarimų Rašt. B Burkauskaa, 256 Pine St. 
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls

Ave.. Linden, N. J,
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark Pi. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotls, 80 Daj<on St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnieticnė, 144 South

Park St., J. Krakauskas, 300 First St. 
“Laisves” organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St.
Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai .
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisves’, 
Elizabeth, N.

A. Kaupas,

| vyksta 

svetainėj, 269-73 Second St., 
I.

1807 Davis Avenue

1108 Elisabeth Ave. 
Trust įsai:

J. Urbonas, T. Raiika*, J.

pruseikiniai 
remia tautiečius ir prisi- 
prie išnaudojimo ir mulki- 
visuomenės.
pruseikiniai

Tas .parodo, 
artimai susi- 
judejimu. 

žvalgas.

ROMA.—Mussolinis kal
bėjo fašistų partijos susi
rinkime. Jis pareiškė, kad 
Vokietijai turi būt leista 
apsiginkluoti, nes girdi, ki
tos valstybės nesutiko nusi
ginkluoti. Jis1 taip pat ža
dėjo paremti Vengriją del
permainymo jos, rubežių,; 

! tai yra, už praplėtimą teri-1

Redakcijos Atsakymai itorijos;

Ave.,trečiadienį, Linden Hall, Wood
16th St., Linden. N. J.
Pirm. M. SelicKas, 31 Amity St.,
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson 
Fin, Rašt. J. Pilkauskas.

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

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

Susirinkimai- atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisves Choro Svetainėje, 
59 -Purk St., Hartford, Oonn.

1366 Broad st., 
st., ROCHESTER, N. Y.

DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 
VALDYBOS ANTRAŠAI:

J. Ružinskas,
Korsikns, J. Ruseckas, 

Revizijos Komisija:
M. Žurls, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-63 Hamilton ^ve.

Kovo . 25 d. Lietuvių svetai
nėje, 6-tą < vai. vakare, bus. per
statyta , labai juokinga komedi
ja “Ant Rytojaus”. Tai’: vie
na iŠ juokingiausių komedijų. 
Kiekvienas, atsilankęs, galė.t 
noriai pasijuokti, taipgi gražių 
dainų ir muzikos pasiklausyti. 
Šį parengimą rengia Norwoodo 
ir Readvillio ALDLD 67 ir 9 
kuopos. Kviečiam ' visus atsi
lankyti ir šiuo juokingu veika
lu pasigėrėti.
Organizuoja Komitetą Apgau- 

dirify'imui Žrn&iiiiį
Norwoodo tautininkams jau 

atsibodo negyvųjų garbinimas 
ir publika suprato, kad tauti
ninkai negyvėlių vardan tik 
žmones išnaudoja, žmonės ne
belanko jų parengimų.

Tai dabar pradėjo organizuo-į 
ti komitetą neva Vilniaus “at
vadavimui.” Bet pasekmės, ma-! 
tyti iš kalno, bus dar prastės- ‘ 
nės, negu' su negyvėliais.

štai, su laišku atsikreipia į A i 
LP Bendrovę, kad išrinktų ko
mitetą ir 
mulkinti.

J. RAMANAUSKUI, Miners
ville, Pa.—Rašinį apie Kražių 
skerdynę gavome, 
žiūrėsime ir prie 
gos sunaudosime.

J. KLEVAITEI,
Tris straipsnelius gavome; ačiū. 
Prašome rašinėti dažniau.

Ačiū. Per- 
pirmos pro-

Maskva.

KRISLAI

baltvei- 1

vienas 
iš Jau-

Dirbtuvėse darbininkų išnau
dojimas yra labai didelis. Vie
na draugė pasakojo, kad ji
nai dirba prie suknelių, tai 
taip turi dirbti, jog už 16 c. tu
ri susiūti net 6 tuzinus sukne
lių. NRA planas reikalauja, 
fyad darbininkės ne mažiau 
uždirbtų, kaip kad po 12 dol. 
į savaitę. TaČiaus darbinin
kes taip išnaudojamus, Kad to
li gražu tą sumą negali pada
ryti.

LIET&VOS ŠONŲ DRAUGYSTĖS, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933

! Pirm. Ą. Grubinskas, . 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius, 10. Crawford St, 
Fin, Sekr, K, -Šimkūnas,•’ ■ i ' ’

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass.
i ,X 1 p • , Fl 1 • ’ Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St./onvnas • lž<Un, J; Vaitiekus, IBS Waterford St.AiUUyUUd IJUVIULU Uūi Ka8os glob 3 Lokečinsktt8> 135 Logan
i • U 1 i* v> ' < ir J, Jokubėnas, 228 Pine St.
karas ir Valstiečiams į Mavr^1^rdvnerGeM:;a9.lc Wright st;

- I Ligonių Globėjai j. ANDRbšKA,
Broadway Ave. N. W.

M. VAZNIENft, 1326 McReynolds 
N. W. --------

Dženitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 
Ave. N. W. »

Trustistai:
T. RASIKAS. J. JURGAITIS, .T. RU- ! 

ŽINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVIČIA.
Revizijos Komisija: l
A. SENKUS, K. JAKIMAVICIA, M. ŽIU- 

licnu žodynų. Šiemet bus iš-;R Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno
I mėnesio antrą utarninką, savam name, 1057- 

63 Ham’lton Avė. N. W.

MASKVA.—Sovietų val
džia 1933 metais atspausdi
no ir išdalino darbininkams 
ir valstiečiams net du mi

dalinta dar daugiau. ^Tai 
dalis kampanijos apšvietos 
srityje. Motery

St.

1351

Avė.

Pirm., Černauskas B., 103 Mailing Drv, 
Pirmininko pagelbininkas Miller, J.

Protokolų rašt. Gepdrčnas, S.

Iždininkas, Galinaitis K.,
29

Finansų raštininkas Manelis
£ r

Finansų rašt. pagelbininkas, G. Zurgulienė 
, i

Maršalka, Feliks Manelis

Iždo Prižiūrėtojai:
1. Ąndriunaa,, P.,

2. Yenčius, M.,

3. Švedas, Geo.,

4. Prūsas, J„

Susirinkimai būna 
nedčldienj.

8 Ludwig Pk.

67 Cutler St.

Pulaski Street
F.,
9 Kostner Pk. |

62. Dale

52 Hoff

lull" I

Street j.

Street '

Street I290 Wilkins

45 Townsend St.

943 Avenue D

18 Dudley St. 
kiekvieną mėnesi pirmą 

Pradžia 3 vai. po pietą.

Į Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

' (Undertaker)
Vedu šermenis ir nalaidoju tin

kamai ir už prieinamų kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Auspices—Lithuan

j Pašelpine Draugystė Birutė 
------- ! MONTELLO, MASS.

1 Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organg

■Vokietijoj ir Austrijoj rei-i 
kėjo pasirinkti ne Hindenbur-: 
gą ir Dollfussą, tuos imperia 
listinės buržuazijos šunes, bet 
darbininkus—darbininkų kla

usė turėjo būt apginkluota ir 
priruošta revoliucijai.

The New Masses” yra po- 
pag^lbčtų žmones 1 litikos, dailės ir mokslo revoliu-; 

Bet Bendrpvė atme- į cinis žurnalas. Išeina syki į j

IK

Mo

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
būkime priešą užpulti ir užmuš
ti!—Taip ir buvo padaryta. Ir 
Vokietijos smakas buvo tuo lai
ku sukriušintas. Ir ta taika
buvo revoliucijos laimėjimas. TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ

MOTERŲ DRAUGYSTE. 
MOLINE. ILL.

Valdyba 1931 Metam:
Pirm. K. Yužk’-i, 825—4th Avė., 

line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 

25t,h St., Moline, III.
Fin. seki. B. Daucenskas, 

Avė., E. Moline, III.
Prot. sekr. J. Julius, 48th

Avė., Moline, III.
Iždininkas M. Jonaitis, 

Avė., E. Moline, III
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th S* 

& 5th Avė., Moline, III.
■ Maršalka J. Kairis, 2485—83rd St.
I. Moline, III ■

1552—1 Oth

St. & 5th

215— 17 th

‘Ant Rytojaus’
Labai Juokinga Komedija, Viename Akte. Iš Lietuvos Valdininku 

Gyvenimo

IR KONCERTAS
Kurį Išpildys Vietiniai Lietuvių ir Kitų Tautų Menininkai

ĮVYKS SEKMADIENYJE

25 dieną Kovo (March), 1934
Kovo 7 dieną čia nusižudė 

vienas lietuvis? kuris nušoko 
nuo tilto apie 150 pėdų ant 
šaligatvio. Darbininkas buvo 
atsilikęs nuo progreso, bet la
bai taupė centus. Darbinin
kas dirbo net ir sirgdamas.

Velioniui daktarai pripaži
no vėžio ligą ir sakė, kad jam 
reikia nosis įpjauti. TaČiaus 
velionis pasakė, kad jisai ge
naus mirs ir nesileis pjauti 
nosį.

Gamta šiuo tarpu pas mus 
labai graži. Oras geras ir šil
tas. Kartais siekia 
85 laipsnių šilumos, 
šiais metais pradėjo 
dar vakario mėnesį, 
metais Žydėdavo balandžio mė-■ ...
nesį. ’•
« Dabat jau daroma parengi- 
fnai laukuose, kalnuose. Tad 
visi tėmykite išvažiavimus ir j 
juose dalyvaukite.

Kp. Koresp. P. R.—ka.

net iki
Medžiai 

žydėti 
Kitais i

UEIWIU S»ETABeJE
ST. GEORGĘ AVE. NORWOOD, MASS

Pradžia 6-tą Valandą Vakare

KOMEDIJOJ “ANT RYTOJAUS” VEIKIANČIOS YPATOS:
Vincas Bonkaitis, didelis valdininkas . .....................K. Valma
Natalija, jo žmona, lenko dvarininko duktė ............... A. Galgauskaitė
Jurgis Storulis, pirklys Vinco dėdė...........  • • . . J. Grybas
Jonas Bonjcaičių tarnas ............................ ............................... F. Repšys
Agota Bonkaičių tarnaitė .................. ,. • • •........ N. Marčiulaite
Petras Spirgutis, vyriausias Kauno šunų gaudytojas ... J. Galgauskas 
Policijantas ................................................ ....................... . A. Zaruba

_____ 1

Gerbiama Norwoodo ir apielinkės lietuvių visuomene!
Jau gerokas laikas prabėgo, kaip Norwoodo scenoj buvo gera komedija. Todėl, ko- 

t “Ant Rytojaus”, yra viena iš juokingiausių komedijų, kurią kiekvienas 
Norwoodo, lietuvis turėtų pamatyti ir noriai pasijuokti. Taipgi pasiklausyti malo- 

! naus koncerto, dainų ir muzikos.
Kviečia visus atsilankyti!

Amerikos Lietuvių Darbininkų Liter. Draugijos 9 ir 67 Kuopos

VALDYBOS ADRESAI: 
E. Beniulicnč, 16 Bunker Ave. 

O. TurBkienė, 79 Vine St. 
Zlzen, 673 N. Main St. 

K. Čcreškienč, 87

Ka<oB Globė joi: 
9 Broad St. 
221 Amen St. 
29 Intervalo St.
M. PottUH, 184 Ame, 8t. 

šimanBkienū, 88 Vint 8t. 
ViaoB gyvena Montello. Mali.

Pirm.
Vice-pirm
Prot. rašt. T. ____  , __
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St
Ižd. M. Klimavičienė,_ 31 Clarence- St.

V. Baronienė,
M. Duobienė,
V. Bartkienė,

I Ligonių Rašt
Maršalka J.

1 Visos gyvi
! karo.

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALP1NĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

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

12 Andover St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Are. 
Iždininkus Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. . 
Iždo Globėjai:

S. Petravlčia, 7Q2. No. Montello St. ■
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulailis. 57 

Maršalka P. Krušas, 
Visi iš Montello, 

atsibūna kas mėnesi, 
dą, Lietuvių Tautiškame name.

Arthur St 
141 Sawtell Ave. 
Draugijos susirinkimai 
kiekvieną pirmą seie-

Žinokite Kas Buvo Pary
žiaus Komuna

nuo Pary- 
įsisteigimo, 
proletariato 
į savo ran-

Knyga tu- 
ir kietai ap-

Revoliucija

Sekmadienį, 18 d. kovo su
kanka 63 metai 
žiaus Komunos 
tai yra, pirmo 
bandymo paimti
kas politinę galią. Paryžiaus 
Komuna, tai pirmoji darbi
ninkų valdžia. Marksas, Le
ninas ir visi proletariato va
dai studijavo jos istoriją. 
Mes turime knygų jos nu
švietimui.

Liudviko Bonaparto 18-ji 
Ir Naminis Karas Francijoj. 
Parašyta Karolio Markso. 
Tai geriausia istorija Pary
žiaus Komunos, 
pf 360 puslapių 
daryta.

Valstybė ir
Šią knygą'parašė V. I. Leni
nas. Ji turi 178 puslapius 
ir reikalinga kiekvienam per
skaityti.

Moters Kovotojos Del Kou 
hiunizmo. Knygą parašė dd. 
Matulaitytė—Požėlienė ir K. 
B. Karosienė — Aldoniutė. 
Knyga turi 160 puslapių. 
Apie 100' paveikslų ir labai 
užimanti.

Paryžiaus Komuna, tai 
brošiūra. Ją parašė B..Baks. 
Ji turi 70 pusi, ir tai viena 
iš geriausių brošiūrų.

šios knygos nušviečia Pa
ryžiaus Komunos reikšmę 
darbininkų judėjimui. Visos 
keturios knygos turi 768 pus
lapius, tai gražaus skaitymo! 
Seniau jų kaina buvo $3.20, 
o dabar kas prisius $1.00, 
tai gaus visas keturias kny
gas. Parsitraukite ir skaity
kite. Knygų reikalaukite se
kamu antrašu:

D. M, Šolomskas,
46 Ten Eyck St. 

Brooklyn, N. Y.

nian Youth Orgs. for “Laisvės” Press Fund m

3ASKETBALLI•DHsanKEWi 
DANCE

Sunday, Karels 25; 6:00 P. M
CLINTON PARK (KLASHUS)
Betts & Maspeth Ave-—Maspeth

WALT. ŽUKAS ORCH. LITH. BASKETBALL 
ADMISSION 40 CENTS CHAMPIONS

Notary Public Tel. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Grabinius
Pennsylvania ir New

< Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas J5us atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Phone, EVergreep 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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



■ežias Puslapis

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Visi Dalyvaukite Prakalbose

Komunistų Partijos Lietuvių l Partijos 8-ta konvencija. Par- 
Frakcija rengia svarbias pra-jtijoj dabar eina diskusijos 
kalbas ir diskusijas, sekantį i įvairiais klausimais, kurie pa- 
trečiadienį, kovo 21 d.. “Lais- i liečia darbininkų klasę. Parti- 
vės” svetainėje. Pradžia 8|ja pageidauja, kad darbinin- 
val. vakare.

Ar Amerikoj fašizmas neiš
vengiamas ?

Ar darbininkai gali* pasauli 
neprileisti prie 
karo ?

Kur fašizmas 
spėkas ?

Kur link turi 
kiškas jaunimas?

Čia suminėta » tik 
svarbiausių klausimų, 
kalbėtojai aiškins.

Bus kalbama apie
Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos ir abelnai darbininkų 
klasės klausimus. Pradžioj ba
landžio Cleveland, Ohio, įvyks 
Jungtinių Valstijų Komunistų

imperialistinio

gauna savo

kai susirinkime taipgi disku- 
suotų Komunistų Partijos vei
kimą, jos problemas ir tt.

Tokiu būdu po trumpų pra
kalbų mes turėsime plačias 
^diskusijas. Kalbės drg-. R. 
Mizara ir J. Orman.

Visi būkite. Visi pasireng-
eiti darbinin-j kite diskusijoms. Ką manote 

gero, ką manote blogo apie 
Komunistų Partiją, apie jos 
vedamas kovas, ateikite į šį 
susirinkimą ir išreikškite savo 

svarbius j mintį.
imnni«tii i Raginkite savo draugus ir 

pažįstamus būti “Laisvės“ sve
tainėj, trečiadienį. 21 d. kovo.

keli iš 
kuriuos

Frakcija.

■■ ■ — — „.„ly ■■ ,  

Prieškarinės Prakalbos

ĮVAIRIOS žinios
CWA Darbininkai Kovoja

9
Iš Komunistų Partijos Šeštos 

Sekcijos Konferencijos

Viešų darbų darbininkus 
miesto ponai paleidinėja ir 
meta į bado nasrug. 600 dele
gatų laikė konferenciją ir nu
tarė, kad ketvirtadienį 29 d. 
kovo, 1 vai. po pietų paskelbti 
generalį protesto streiką prieš 
atleidinėjimą darbininkų. Tą 
dieną masiniai darbininkai' 
maršuos prie City Hali ir ten 
laikys susirinkimą.

Susirinkimui einant toliau,, jų dar nėra užbaigtos. Tik šią 
delegatas šitaip užgriovė: “Ne (savaitę užsibaigs, 
aš padariau “prais-listį” ne aš 
jį taisysiu. Turi užmokėti, 
kaip to popierio kainos nume
riai rodo.“ Nors bosas bandė 
daryti darbo kainą arčiau sa
vo šlaunies k’išeniaus, bet jam 
tas nepavyko..

Užbaigiant šalaviejaus dirb
tuvės vidujinę padėtį, reikia 
pasakyti, kad mes kriaučiai, 
dirbdajmi trumpus sezonus, ne
galim sudurti galą su galu, o :
bosas vistiek lieka bosu, kuris liuoja. 
mūsų gyvenimo nepaiso, bile mag už darbininkų klasę, kur 
tik jam liktų,-daugiau pelno, o jisai yra naudojamas pagelbė- 
kad jis iš mūsų darbo krauna ti mūsų organizacijoms. Todėl 
sau turtą, aišku visiems.

Mes gi, kad apgynus savo tei
ses,—turime pasirodyti ne šiau
diniais, bet tikrais kovingais 
unijistais. Bosams nuolankau
dami tik save nusižeminsime.

Š. Vergas*

Vienok, galima jau nuspręs
ti, kad tai bus dų iš šių tymų, 
Elizabetho — “Vanguards” 
LDS tymas, Lindeno “Victors” 
LDS 
LDS 
Keli 
kaip 
žino,

tymas, arba Cliffside 
“Pirates” loš tą gėmį. 
iš suaugusių yra matę, 
lošiama basketball ? Keli 
kaip' tas yra lošiamą?

Sportas. Sportąs yra nau
dojamas prieš darbininkų kla
sę, kada buržuazija jį kontro-

Sportas yra naudoja-

Balandžio 6 diena sukanka 
17-ka metų nuo to, kaip Jung
tinių Valstijų imperialistai sto
jo į pereitą pasaulinį karą. 
Dabar jie rengias su visu pa
siutimu prie karo. Jau dau
giau kapitalistų spauda nera- 
jo apie- Kelloggo “prieškarinį 
paktą,” jau nekalba apie tai, 
kad pereitas karas buvo “pas
kutinis karas.” Dabar tik 
mirga žinios, kiek naujų karo 
laivų pasibudavojo, kiek dar 
bus pabudavota, kokius naujus 
karo orlaivius pasigamino, 
kiek jie turi tankų1 ir tt. Ra
šo ir kalba apie naujus karo 
ginklus, o tas parodo, kaip pa
siutusiai rengiasi prie 
pasaulinio 
Lyga Kovai 
prakalbas, 
dienį, 19 d.
za Irving PI. ir 15th St., New 
Yorke. Prakalbų pradžia 8 
vai. vakare.

naujo 
karo. Amerikos 
Prieš Karą ruošia 
Jos įvyks pirma-' 
kovo, Irving Pla-

Apiplėšė Drg. Baniui;
šeštadienį, 10:30 vai. vaka

re du plėšikai ginkluoti revol
veriais užpuolė draugo J. Ba
niulio beer gardeną, 686 S. kiams. 
6th Avė., ir apiplėšė. Piktada
riai pasigriebė iš 
apie $100.00. Vis
plėšimų ir užpuolimų pasikar- Avė., Maspeth, 
toja, o tai daugiausiai bedar
bės pasekmės.

šiame parengime ir yra spor
tas nepaprastas, kad yra už 
darbininkų dienraštį “Laisvę.” 
Šį gėmį užgyrė ir Darbininkų 
Sporto Unija, Labor Sports 
Union. Visiems remtinas pa
rengimas. Bet kurie ir ne
mėgsta taip labai sportą ir 
basketball gėmius, tai bus ir 

[šokiai prie seno mūsų darbuo
tojo draugo Žuko orkestros. 
Tasai gėmis užsitęs apie vie
ną valandą laiko, o visa kita 
dalis vakaro bus pašvęsta šo-

'Parengimas atsibus Klas- 
registerio' čiaus svetainėj, Clinton Park 

daugiau, ant kampo Betts ir Maspeth

SUSIRINKIMAI*
BROOKLYN, N- Y.

T.D.A. T 7 kuopa rengia special j 
susirinkimą, kuris atsibus 21-mą die
ną kovo, “Laisves” svetainėje, 46 
Ten Eyck Str., 7:30 vai. vakare

Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių klausimų apkalbėti, 
vienas iš svarbiausių, tai reikia nau
ja valdyba rint, jei mes esam susi-) 
pratę ir sąmoningi darbininkai, tai 
visi .dalyvaukime ir tęskime savo 
naudingą darbą toliaus.

Org. P. Višniauskas.
(67-68)

Antradienis, Kovo 20, 1934
----------------------------- - ■ ............. .....................- . ■ ■ 1 _
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį, “Laisvės“ sve
tainėje, įvyko Komunistų Par
tijos šeštos Sekcijos konferen
cija. Drg. Cohen, sekcijos or
ganizatorius, per valandą ir 
pusę davė raportą, apibūdin-. 
damas nuo pereitos konferen
cijos iki dabar. Sekcija nuo 
Atviro Laiško iki dabar yra, 
gavus apie 100 naujų narių, 
dabar yra apie 300 narių. 
“Daily Workerio” platinjrnas 
vien per dvi paskutines savai
tes paaugo ant 400 kopijų, o 
nuo pereitos konferencijos pa
dvigubėjo. Sekcija yra padidi
nus dirbtuvių kuopelių skaičių, i 
daug atsiekus laike ] 
miesto rinkimų, smarkiai pa-j 
dirbėjus bedarbių reikalais.
Yra, žinoma, ir nedatekliųj 
bet tai daugiausiai del stokos ’paskutinėmis dienomis, pasiro- 
spėkos: darbo daug, o jėgų,;’ 
ypatingai lavinti) ir prityru-i 
šių, stoka. Sekcija vadovavo į 
keliem darbininkų streikam ir; 
daugeliui padėjo. Drg Cohen 
kritikavo kaip kuriuos mūsų 
draugus, kad negana dirba, 
negreitai signalizuoja partijai 
apie dirbtuvėse esamas klasių j 
kovas. Prie to buvo atžymė-' 
ta, kad tarpe partijos ir kal
binių masinių organizacijų dar ; 
stoka artimų ryšių.
' Konferencija buvo ilga ir 
iluosekli. Plačiai diskusuota 
praeities darbuotė ir kas rei
kia daryti ateityje. Prisieis 
daugiau patraukt lietuvių dar
bininkų masines organizacijas, 
kack pagelbėjus partijai pra
vesti tarimus, kovoje už dar
bininkų klases reikalus.

rr

Baronai Sulaukė Dukrelę
Draugai Emilija ir Lengvi

nas Baronai susilaukė dukre-
KAS NAUJO TARP lę. Seniaus jie gyveno Brook- 

lyne, prigulėjo prie darbinin
kiškų organizacijų ir veikė 

. . _ pagal savo ' išgalę. Čia gy-
IS Salaviejaus Dirbtuves vemdami turėjo krautuvėlę.

LIETUVIU

Ponas 
kriaučiško 
rius, ilgus 
dirbtuvę,

šalaviejus, kaipo 
biznio kontrakto- 

metus laikydamas 
žinodamas 

pereitų kriaučių savotišką 
ima,—ėmė naudoti
I gudrybes.

Tos gudrybės,

savo 
vergišku- 

visokias'

ypatingai

Rep.

Taxi Darbininkai Gerai Lai
kosi Streiko Lauke

Taxi draiveriai puikiai ko
voje laikosi. Jau 25 skyrių 
išnaudotojai pasidavė darbi
ninkams ir priėmė jų reikala
vimus. Sekmadienį buvo lai
koma darbininkų konferenci
ja, kur delegatai vadovystėje 
Komunistų Partijos pasišak'ė 
už energingą streiko rėmimą. 
Kapitalistų spauda nusigando, 
kad vis daugiau streikuojanti 
darbininkai pasiduoda komu
nistų vadovybei. Organizuoji 
New Yorko darbininkai renka 
aukas ir taip remia generalį 
taxi dr&iverių streiką. Jeigu 
darbininkai taip tvirtai laiky
sis, tai neišvengiamai jų kova 
bus laimėta.

dė pilnoje nuogybėje. Kad bū- 
Tų visiems daugiau supranta- 
jma, tai reikia trumpai pasa
kyti, jog jis, atmokėdamas 
vieniems darbininkams algas, 
o kitiems, duodamas tik ant 
“acount” I 
ubagams donę, ėmė pačius 

■darbininkus kiršinti, aiškinda- 
I masis, būk jam “prise listas” 
’nesuprantamas, arba neapmo
kamas “vėrauzininko,” tokiu 
būdu būkite pasitenkinę, kiek 

įgaunate, o ką rytoj valgysite 
ir kur gyvensite, tai ne mano 
dalykas.

Dirbtuvės pirmininkas, ma
tydamas dirbtuvėj vidujinę 
padėtį, sušaukė šapmitingį, 
žinoma, pasitaręs su delegatu. 
Šapmitingyj suėję darbininkai, 
save laikanti garbingais uni- 
jistais, visi ramiai sėdi; niekas 
neima balso, kur eina apkal
bėjimas ryt dienos didesnio 
šmoto duonos, bet tik dūmus 
į viršų pučia, lyg kad būtų 
Išermeninis pypkių paširūky- 
mas. Kriaučiai, ar ilgai jus 
bosai kriaučiukais laikys?

šapos susirinkime, delega
tas paklausė: “Kodėl tu di
desnei pusei darbininkų užmo
ki algas, o kitiems ne ?” Bdsas, 
pasiraivęs, trupučiuką stapte
lėjo ir sako;
į “Prais-listas“ netikęs, jį rei
škia taisyti. Kuries- mačiau, 
kad , tinkamas praisas, tiems 
užmokėjau, kuriems ne, tai 
ne.”

Vadinasi, kuriems darbinin
kams reikia užmokėti visai 
maž^, ubagišką uždarbį,— at
mokėjo; keno pora dolerių 
daugiau, “prais-listas” reikia1 
taisyti, 
na, bet 
tija.

New.. York.
25 dieną.

ral. vakare,
Nedėlioję, kovo
Prasidės 6-tą
o įžanga bus tiktai 40 centų 
—pelnas naudai “Laisvės“ 
naujo preso.

, Sporto Mylėtojas.

5,000 New Yorko Darbinin
kų Kovėsi Su Policija

šeštadienį New Yorko dar
bininkai; Harlem miesto dalyj, 
rengė friasinės demonstracijas 
'už 'Scottsboro negrus^ jaunuo- 

’ liūs. Tą dieną į New Yorką 
atvyko Ada' Wright dviejų 
negrių jaunuolių .motina. Ant 

į demonstrantų užpuolė . polici
ja, panaudodama bubžes ir 
|net ašarų bombas. Darbinin- 
Ikai kovėsi per dvi valandas su 
| užpuolikais. Komunistų Par- 

Peter Martin, 56 metų, 249 tij°s, Hailem. sekcija i engia 
Boerum Str., mirė kovo 18 d. ateinantį šeštadienĮ protestą ir 
Bus palaidotas kovo 20 d. Aly-iv®' demonstracijas, 
vų kalno kapinėse.

Bet vėliaus pardavė ją ir nu
sipirko N. Brookfielde farmą, 
kur jie ir gyvena. Linkėtina 
drg. Baronams užaugyti svei
ką dukrelę ir darbininkiškoje 
dvasioje.

S. Thompsonienė.

MIRTYS IR LAIDOTUVES

Fred Hachick, 42 metų, 151
Siegel St., mirė kovo 17 d. Pa

Rengkimes Prie Pirmos Ge
gužės Demonstracijų

kehs centus^ lyg ir laidotas kovo 19 d. Alyvų kal
no kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina- 
graborius J. Garšva.si

51 m.Antanas Urbonas, 
amž., 64-17 56th Road, Mas- 
peth, L. L, mirė kovo 17 d. 
Bus palaidotas iš Bielausko 
koplyčios 20 d. kovo, Jono 
Kapinėse. Laidotuvių apeigom 
rūpinasi graborius M. Bielaus- 
kas.

MUSU SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Jau Visi Kalba Apie 
Jaunuolių Parengimą

REIKALAVIMAI
POOLVILLE, N. Y-

REIKALINGAS apysenis darbinin
kas an ūkės, kad mokėtų ir galėtų 
karves milšt ir kitus 
dirbt. Darbas bus ant 
valgį ir kambarį. Del 
formacijų kreipkitės: 
Poolville, N. Y.

tikės darbus 
visadęs, gaus 
platesnių in- 
M. Minakus,

(65.-67)

Piano Lekcijas
DUOIMA

A. N.Valinčiutė
92 Union Ave.,

> Brooklyn,
Utarninkais ir

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

Apart. 29

Seredomis

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS ' 

Kalba Lietuviškai

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

>

Komunistų Partijos Antro 
[Distrikto vadovystėje šaukia
ma darbininkų organizacijų 
konferencija del prisirengimo 
prie Pirmos Gegužės Demon
stracijų. Konferencija šau
kiama, kad sudarius visų re
voliucinių darbininkų organi
zacijų bendrą frontą masi
nėms demonstracijoms. Vieta 
bus paskelbta vėliau. Organi- 

izacijos išrinkite jau dabar 
delegatus. Išrinkę delegatus 
galite pranešti apie tai 'antra
šu i

Communist Party,’ 50 E..
13th St. New York, N. Y

Pastaruoju laiku labai daug 
Brooklyn^ lietuviai ėmė kal
bėti apie ateinantį jaunimo 
parengimą “Laisvės” naujo 
preso naudai. Parengimas bus 
nepaprastas. Dar tokio nėra 
buvę brooklyno lietuvių, darbi
ninkų tarpe ir gal ilgai nebus:

Vienas ypatingas dalykas, 
tai kad patys jaunuoliai, po 
vadovyste Nacioųalio Lietuvių 
Jaunimo Komiteto, visą tą 
rengia. Kitas, tai kad tarp 
visko, čionai bus proga pama
tyti geriausius dų lietuvių 
darbininkų jaunimo “basket
ball” tymus lošiant. Dar iki 
šiol negalime pasakyti, kurių 
LDS jaunuolių kuopų tymai 
dalyvaus, nes lenktynės tarpe

<!>

<i>

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

BEN GERSOVITZ
NOTARAS ,

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

| Telephone, EVergreen 8-9770 į

i J. GARŠVA Į
I Graborius (Undertaker)
Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir karietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams. 
[
| 231 Bedford Avenue
B

| BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

1 #

i
• Valandos: nuo 1—6 po pietų

<♦>
standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

Mūšy Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.

25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 
DAKTARAI:

<t>

<♦>

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

3 <!>

4>

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

<♦>

<♦>

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryte nuo 10:30 iki 1. i’o pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nuo ‘11 ryto iki 12 dicnq 
Telephonas MEdailion 3-1328

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.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

>

BROOKLYN, N. Y.

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 

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

Odos Nušaššji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mešlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 

KALBAM

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

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

O Sekmadieniais 9 A. M. ild i P. M.

Telephone Stagg 2-7057

Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN .
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5- iki 7 
nuo 11
Avenue

<♦>

<!>

<!>
prais-listas 

čia matosi nors bied- 
aiški bosiška diploma-

dienomis 
vakarais 
iki 1

nuo 
• nuo 

Sekmadieniais 
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iŠ ryto iki 9 vai. vakaro. 

Penktadieni iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-898 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.


