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Washington. — Jungtinių 
Valstijų dapbo ministerei 
Perkins nepatinka kalbos 
apie streikų bangą. Ji sa
ko, kad nėra nei vieno da
bar “pirmos rūšies streiko” 
visoj šalyj. Na tai pažiū
rėsime :

Fairmount, W. Va.—Te- 
bestreikuoja 30,000 mainie
rių, reikalaudami po $5 al
gos už 7 valandų darbo die
ną.

Camden, N. J.—Tebe- 
streikuoja 3,000 laivastačių 
N.Y. Shipbuilding Korpora
cijos; į valdžios pasiūlymą 
neva bešališko teismo delei 
sutaikymo streikierių su 
samdytojais darbini nkai 
žiūri, kaip ir streiklaužystės 
žingsnį. Streikuoja 2,000 
Campbell sriubos darbinin
kų. Balandžio 4 d. sustrei- e i
kavo darbininkai Radio Reikalauja Verstinos 
Condenser Kompanijos, rei- m._ c
kalaudami pakelt mokesnį idSCS dlltaikyt DaP

Darbininkai Visy šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e,p r a lai mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

State A“s*'° KOMUNISTŲ PARTIJOS DARBU
ATSKAITA UŽ KETVERIUS

METUS AŠTUNTAI KONVENCIJAI
Vienna. — Ant augšto ir, 

rodos, neprieinamo Schlin- 
gerhof bokšto pasirodė iš 
nakties užkabinta didelė 
raudona vėliava su parašu: 
“Mes dar sugrįšime.” Tai 
priminimas Dollfusso fašis
tams, kad darbininkai neat
sisakys nuo revoliucinės ko
vos.

Centralinis Komitetas Savo Raporte Apibūdino, Dabartinį 
Kapitalizmo Krizį, Tarptautinę Situaciją, Amerikos Pro
letariato Kovas ir Tas Problemas, Kurios Stovi Prieš Ko
munistų Partiją ir Visą Darbininkų Klasę

Gyventojai Priešingi Nuogu 
Žmonių Kolonijai

CLEVELAND, O.—Ant- 
padienį, balandžio 3 d., dvy
likta valandą dieną, prasi-

Centralinio Komiteto
Raportas

Išrinkus komisiją, kon-

PAWLING, N. Y.—Šio 
miestelio gyventojai pasi
piktinę, kad nuogaliai (nu
distai) arti Pawlingo ma
tuoja žemę, rengdamiesi 
steigti savo koloniją, kur 
vyrai ir moterys visai nuo
gi sportautų, linksmintųsi, 
gyventų bei atostogautų. 
Būsią kreiptasi į teismą 
prieš tokius kaimynus.

PRATĘSTA SOVIETŲ NEPUOLIMO
SUTARTIS SU LIETUVA, LATVIJA

IR ESTONIJA IKI 1945-TĮJ METŲ
Lenkija dar Nepriėmė Sovietų Pasiūlymo Panaujinti Pirmes

nę Nepuolimo Sutartį; Sovietai Pripažįsta Lietuvai Teisę 
Prie Vilniaus; Litvinovas Pareiškė, kad Sovietai Yra La
biausia Suinteresuoti Taika ir Socialistine Kūryba.

nuo 32 iki 50 centų valan-: 
dai. Miesto majoras Stew
art renka ir ginkluoja mu
šeikas streikams laužyti.

Rocky Hill, Conn. — 400 
dirbtino šilko darbininkų 
bal. 4 d. šturmavo duris Be- 
lamose Korporacijos, kuri 
atleido 950 darbininkų.

Hayward, Cal.—Cannery 
ir Lauko Darbininkų Unija 
turėjo masinį mitingą, besi
ruošiant streikuot su reika
lavimu beveik antra tiek 
pakelt alga.

Buffalo, N. Y.—Streikuo
ja 3,370 lėktuvų darbininkų.

Milwaukee, Wis.—Tęsiasi 
streikas 1,400 automobilių 
darbininkų. Įvairiuose ki
tuose miestuose dalis auto
mobilių darbininkų strei- tai nori padaryt savo ‘pa
kuoja; kiti streikan ruošia
si. I

Johnstown, N. Y.—Strei
kuoja odos darbininkai

Wilkes-Barre, 
ei ja apstatytas namas, ku- • 
riame posėdžiauja Roosevel
to Darbo Komisija, neva ty
rinėjanti mainierių skun
dus. Tūli komisijos nariai 
sako, kad kompanijos per 
“netaktišką” savo elgesį su
erzina angliakasius ir tuo 
būdu kyla perdaug streikų.

Bet šičia suminėta tik 
menka dalis tos streikų 
bangos, kurios Roosevelto 
ministerė Perkins stengiasi 
nematyti.

dėjo Amerikos Komunistų i vencija tuojau perejo prie
. . • • . i • • I > i 1 <a • • -r -vL“ • i R c' * Partijos 8-tos konvencijos išklausymo Centralinio Ko- DininKus su Bosais rmiiofn mnnrfn kuri iednvp

Savo kalboje, pasakytoje 
proga Lietuvos, Estonijos ir 
Latvijos Įgaliotinių nepuoli
mo sutarties pasirašymo, 
drg. Litvinovas atžymėjo, 
jog karas gręsia kiekvienoj 
kapitalistinio pasaulio da- 
lyj; visur eina didžiausias 
ginklavimasis, kurstoma šo
vinizmo, nacionalizmo ir ki-

Maskva*. — Sovietu Są
junga per užsienio reikalų 
komisarą M. Litvinovą ba
landžio 5 d. pasirašė nepuo
limo sutartį su trimis Bal
tike valstybėmis: Lietuva, 
Latvija ir Estonija. Tuo 
pasirašymu nepuolimo su
tartis, pirmu kart padary
ta pusketvirtų metų atgal, 
dabar yra pratęsiama iki 
1945 metu, 
vietai
teisę prie Vilniaus.

Lenkija taip pat buvo 
kviesta pratęsti pirmesnią- 
ją nepuolimo sutartį su So
vietų šalim, bet Varšavos 
valdžia kol kas į pakvietimą 
neatsiliepė.

d

Nuodingomis Bombomis 
Bombardavo 350 Strei

kuojančią MoterąReikia

raportas labai

Einšteiną Piliečiu

Pa.-Poii- Baltas Farmerys Niek
šas Nušovė Negrą

jos, Airijos Komunistų Par-1 ei jų.. Bėgyje paskutinių ke-

tvarkymus verstinus tiktai 
darbininkams.

drauga
Centralinio Komiteto sekre
torius. Delegatai ir skait
lingas būrys Cleveland©

SįtĮMfcr

sesijos. Konvenciją atidarė miteto raporto, kurį išdavė 
Earl Browderis Partijos sekretorius drau

gas Earl Browder, 
pasakyti, kad Centralinio 
Komiteto

Į platus, ir turiningas, palie
čiantis visas fazes Partijos 
darbo ir kovų.

Trumpoje sutraukoj ra
portas buvo toks:

Mūsų Partijos 8-ta kon
vencija susirenka tuo laiku, 
kuomet pasaulis stovi ant 
slenksčio naujos eksplozijos. 
Japonija pasirengus užpulti 
Sovietų Sąjungą, o tas reik
štų pasaulinį karą. Bile va
landą gali kilti šita pasauli
nė eksplozija. Tą parodo 
visų kapitalistinių valsty
bių karo laivynų būdavo j i- 
mo programos. Pasaulis 
dar nėra matęs tokio mili- 
tariško prisirengimo prie 
naujos pasaulinės skerdy
nės.

Pasaulis randasi išvaka
rėse naujų karų ir revoliu-

Washington.—NRA dar
bo komisijai pavyko sustab
dyt gręsiantį Delaware uuys vicvuanuu
Hudson gelžkelių darbiniu-, darbininkų, kurie atsilankė | 
kų streiką. Rooseveltiniai pasiklausyti konvencijos ei- 
tarpininkai prigavo darbi-, gos, garsiai užtraukė “In- 
ninkus. Kompanija gi atsi- ternacionalą”. 
sako darbininkam išmokėti 
užvilktas algas ir kt. Vai- • 
dininkai neva peikia už tai | 
kompaniją; sykiu jie reika
lauja, kad valdiškoms darbo 
komisijoms būtų duota įsta
tymiška teisė, kuri būtų vi
siems verstina.^

Gali ,kam ’atrodyt’, būk čia 
yra darbininkų užtarimas. 
Ištikrųjų Roosevelto agen-

Hitlerio Leitenantas Pa
būgo Harvardo Studentų

CAMBRIDGE, Mass. — 
Dr. E. C. Cutler, variau
sias maršalas baigusiųjų 
Harvardo Universiteto kur
sus 1909 metais, buvo pa
kvietęs Hitlerio tarną Ern- 
stą F. Hanfstaengelį, taip 
pat baigusį Karvardą, da
lyvauti ruošiamose iškilmė
se, kaipo antrą vyriausią 
maršalą. Hanfstaengelis 
buvo pasižadėjęs atvykti iš 
Vokietijos ir atsivežti hit
lerinių judamų paveikslų 
parodyti iškilmėse. Bet stu
dentai per savo laikraštį 
“Harvard Criihson” ir ki
tais būdais išvystė tokį 
priešingumą tam svečiui, 
kad Hanfstaengelis dabar 
jau atsisako atvažiuoti.

Konvencija išrinko prezi
diumą iš sekamų draugų:

W. Z. Foster, Browder, 
James W. Ford, Hathaway, 
Stachel, Bedacht, Minor, 
Weinstone, Pūro, Haywood, 
Amter, Gibert, Newton, 
Harvey, Minerich, Gill, 
Green, Crumbein, Jack 
Johnstone, Schmies, Will
iamson, Mother Bloor, Cog- 
ney, Trachtenberg, Heager, 
Hidenton, Ben Gold, Hud
son, Taft, McDonald, Myer, 
Murphy, Colman, Basset ir 
Johnson. Taip pat prezidiu- 
man išrinkti atstovai nuo 
Kubos Komunistų Partijos, 
Meksikos Komunistų Parti-

Morgantown, W. Va.— 
350 moterų siuvėjų, strei
kuojančių prieš Charles 
Greenberg, marškinių dirb
tuvę, sugulė skersai purvi
no kelio balandžio 4 d., kad 
neleist streiklaužiškam tro- 
kui privažiuot prie dirbtu
vės ir išvežt iš jos darbą.

Trokui kelią nuvalė vals
tijos kazokai, troškinančių 
dujų bombomis bombarduo
dami , gulinčias streikieres. 
Argi tai ne “didvyrišku
mas” kapitalistų pelnų sau
gotojų? , ;

Vienkart So-,tataučių neapykantos dva- 
pripažino Lietuvai šia. Sovietų Sąjungai la

biausia rūpi santaika; jinai 
nesiekia jokio svetimų že
miu užkariavimo: “Vienin
telis jos troškimas tai pa
siekti tikslo, kuriam jinai 
įsikūrė—budavoti socialisti- 

j nę visuomenę.”

Tyrinės Kaipo Grafteri Nori Tuojaus Padaryti 
N. Y. Vai. Senatorių

įtijos, Kanados Komunistų tūrių metų, nuo Komunis- 
Partijos, Filipinų Komunis- tų Partijos 7-tos konvenci- 
tų Partijos, Vokietijos Ko- jOs, mes buvom liudytojais 
munistų Partijos ir Austri- kapitalistinės sistemos pu- 
jos Komunistų Partijos. Ivimo, ; trūnijimo. Ameri-

Į garbės prezidiumą iš- kos kapitalizmas taip pat 
rinkti draugai Stalin, Tha- blaškomas kapitalistinio 
elman, Dimitrov, Kuusinen, krizio audrų.

BRADENTON, Fla.— 
Baltas vaisių auginimo 
farmerys Joe Kopman nu
šovė negrą darbininką Ja
mes Frankliną būk už tai, 
kad negras bandęs išžaginti 
jo dukterį. Policija buvo 
nuvedus Frankliną pas gy
dytoją, ištirt jo proto svei
katą. Bet išvedant polic- 
m anam s negrą nuo gydyto
jo, baltasis niekšas tėvas 
paleido du šūviu iš revolve
rio negrui į nugarą; nelau
kė nei teismiško nulinčiavi- 
mo. Kopmanas del'viso ko!jos, bet viso Komunistų In- 
buvo tieson patrauktas, betIternacionąlo vadų... 
baltųjų teismas tuojaus jį 
išteisino. y •:; ? , i■ .

Manuilsky ir Piatnicky. Per- 
stačius į garbės prezidiumą 
draugą Staliną, konvencija 
griausmingai sveikino ir 
sudainavo “Internacionalą”, 
pagerbiant ne tik Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti-
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Atima Austrų Pilietystę 
Pabėgėliam Soc. Vadam

K o n vencijos pirmininku 
pirmai dienai i prezidiumo 
paskirtasi draugas William
son. Paskui konvencija pa
dalino darbą net aštuonioms 
komisijoms: Politinė Komi
sija, Organizacinė Komisi
ja, Mokyklų Komisija, Ko
misija Darbui Tarp Negrų,

Agrarinė Komisija, Litera
tūros Komisija ir f Mandatų 
Komisija. Kiekviena tų ko
misijų susidės iš keliolikos 
draugų, ir jos patieks Par
tijos kongresui veikimo pro
gramą savo srityje. Toks 
komisijų formos darbas 
duos daugiau progų ir laiko 
delegatams dalyvauti abel- 
nose politinėse diskusijose*/

VIENNA. — Austrijos 
fašistų valdžia atėmė pilie
tystę socialdemokratų va-j Moterį Darbo Komisija, 
dam Otto Baueriui ir Ju- 
liui Deutschui, kurie laike 
darfiininkų sukilimo pabė
go į Čechoslovakiją. Jiedu 
buvo priešingi ginkluotai 
darbininkų kovai; ir jeigu 
būtų pasilikę Austrijoj ir 
tokioj pat dvasioj - tarnavę 
fašistams, tai nebūtų pilie
tystę praradę. Bet naba
gai neapsirokavo.

Iš antros pusės, nurodė 
draugas Browder is, mes bu
vome taip pat liudytojais 
galingų klasių kovos audrų. 
Ispanijoje darbininkai at
mušė fašizmo užpuolimus, 
Kuboje nuvertė kruvinąją 
Machado diktatūrą, Vokie
tijoj ir Austrijoj proletaria
tas vedė mūšius su kruvi
nuoju fašizmu, Francijos 
darbininkai d i d v y r iš k ai 
bando pastoti kelią fašiz
mui.

Jungtinėse Valstijose au
ga baltasis teroras prieš 
darbininkų klasę. Roose- 
velto valdžia fašizuoja visą 
valdžios aparatą. .Ameri
kos Darbo Federacijos va
dovybė inkorporuota į val
džios aparatą ir padeda 
buržuazijai prirengti dirvą 
fašizmui. Fašizmas kelia 
galvą. Roosevelto valdžia 
pagelba Wagnerio biliaus 
stengiasi pažaboti visą dar
bininkų klasę. > y

Paskui raportas perėjo 
prie tarptautinės situacijos.

Tarpe imperialistinių vals
tybių eina prieštaravimai. 
Įsigalėjimas fašizmo visoj 
eilėj šalių neprašalino šių 
prieštaravimų. Priešingai, 
dar padidino juos. Prisiren- į 
gimui prie atviro konflikto, 
imperialistai g in k 1 u ojasi, 
skiria bilionus dolerių karo 
reikalams.

Tuo tarpu Sovietų Sąjun
ga traukia į kitą pusę. Ji
nai kovoja už socializmą ir 
taiką pasaulyje. Pažvelgę į 
pasaulinę situaciją, mes pa
matysime, kad šiandien tu
rime du pasauliu—kapitalis
tinį ir socialistinį. Kuomet 
kapitalistinėse šalyse gamy- 
ma sumažėjo nuo 40 iki 60 
nuošimčių, tai Sovietų Są
jungoje gamyba paaugo 
virš šimto nuošimčių. So
vietų Sąjungoje darbas, kū
ryba, pirmynžanga, o kapi
talistinėse šalyse i puvimas, 
vaitojimas ir masinės kan
čios. Komunistų Interna
cionalas apibūdina šitą lai
kotarpį, kaipo naujų karų 
ir revoliucijų; laikotarpį. 
Kasdien šitas apibūdinimas 
yra patvirtinamas.

Komunistų Partijos ir 
Komunistų ^Internacionalo 
kelias iš šitos padėties yra 
kelias revoliucijos ir kovos 
už Sovietinę Ameriką.

A. Bimba.
(Rytojaus “Laisvėj” bus 

išspausdinta Kom. Partijoj 
Centro Komiteto raporto 
dalis apie “Krjžįį ir Masių 
K6vą prieš Jį” ir t. t J

Albany, N. Y.—Valstijos 
seimo senatas nubalsavo 
tyrinėti republikoną sena
torių W. T. Thayerį, ar jis 
savo valdišką vietą naudo
jo tam, kad tarnautų biz
niui Associated Gas and El
ectric Kompanijos. Aikš
tėn iškilo ir jo rašytas kom
panijai laiškas, kur jis sako, 
“pasitikiu, kad jūsų naudai 
padariau, kas buvo, gali
ma.”

Bet kadangi seimo atsto-% 
vai visi tarnauja kapitalis
tams, tai tyrinėjimai Tha- 
yerio ir kitų panašių yra 
manoma tęsti net iki 1935 
metų vasario (gal tuo tar
pu galima bus viską užtrin- 
ti), o tam darbui reikalau
jama, kad seimas tuojaus 
paskirtų $250,000 “tyrinė
tojams.”

Washington. — Kongres- 
manas Kenney iš New Jer
sey įnešė sumanymą, kad 
Albertui Einšteinui, gar
siam žydui mokslininkui, 
pabėgusiam nuo Hitlerio, 
tuojaus būtų duota Ameri
kos pilietystė. Ateivybės 
komisija galvoja, kaip gali
ma būtų apeiti ceremonijas, 
kurių reikalauja šalies kon
stitucija iš norinčių tapt pi
liečiais.

Trenkė j Lietsargį, Užmušė 
Du Mokiniu

Pittsburgh, Pa. — Beei
nant ,jiem į Oliver High 
School, balandžio 4 d., per
kūnas trenkė į lietsargį, po 
kuriuo buvo du tos mokyk- 
los mokiniai. Abudu liko 
mirtinai nutrenkti.

GALIMA BOSU NUSIPIRKT VITAMINO, 
PADEDANČIO AUGT IR GYDANČIO NERVUS

New York. — Robert W. jie kur kas sparčiau auga, 
Williams, tyrinėjimų virši- negu kiti, kurie yra papras- 
ninkas Bell Laboratorijose tu būdu maitinami, 
surado naują būdą iš Čielų 
ryžių ir kitų grūdų ištrauk
ti Vitaminą B-Sub 1, kuris 
yra svarbi maisto dalis Jr 
sykiu vaistas nuo nervų^įde- 
gimo, neuralgijos ir ben-be- 
ri ligos. Jis reikalingas 
ypač nėščioms moterims.

Bandymai parodė, jog:du, sakoma, tiek galima bū- 
kuomet to. vitamino duoda šią šio vitamino gauti, kad 
žiurkučiams bei kitiems jis bus pardavinėjamas vai- 
jauniems gyvuliukams, tai stinėse.

Šio vitamino išskyrimui 
reikia bent dviejų lėtų skir
tingų chemiškų veiksmų. Jį 
pustuzinis metų atgal buvo 
išskyrę du holandai moksli
ninkai, Jeansen ir Doanth, 
bet jo permažai tegalėjo 
pagaminti. Naujuoju gi bū
du, sakoma, tiek galima bū-
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Draugas William Patėrson- 
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svarbą šios organizacijos šiuo

. $5.50

. $7.50

. $7.50

. $5.50

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

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

of March 3, 1879

“Ekscelencija ’, Nesąmones Plepi!
Vienas Kauno kunigų laikraštis pa

talpino savo korespondento interviu su 
vyskupu Matūlioriim, kontr-revoliucinin- 
ku, kuris buvo įkištas į kalėjimą Sovie
tų Sąjungoj, ir kuris vėliau buvo išmai
nytas podraug su . kitais kunigais ant 
darbininkų politinių kalinių, sėdėjusių 
Lietuvos katorgose.' “Ekscelencija” kal
bėjo apie Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
jaunimą ir štai, ką pasakė:

Rusijos jaunimas visai skirtingas nuo 
Lietuvos jaunimo. Jie atrodo susinešioję, 
išsisėmę, veidai išblyškę, kuriuose kilnumo, 
nekaltybės nei šešėlio negali matyti. Viso 
to priežastys glūdi tame, kad jie dažniau
siai nedavalgę, išbadėję, išvargę. Man
dagumo nepripažįsta jokio, elgiasi šiurkš
čiai. švelnumo jausmus sunaikino ištvir
kavimas. Vidaus nerimas reiškiasi jų ir iš
orėj ...
Kadangi “ekscelencijom” ir vyskupam 

leista pameluoti ir nesąmones paplepėti, 
tai Matulionis tom privilegijom ir, nau
dojasi. Bet žmogus, kuris bent ką žino 
apie Sovietų Sąjungos jaunimą, puikiai 
žino, kad čia vyskupas tiksliai SSSR 
jaunimą šmeižia! i 1 . ; > i 1

Tūkstančiais kartų buvo Taktais įrody-: 
ta (ir dažniausiai tie faktai buvo imti 
ne iš komunistinių šaltinių) faktais,: įro
dančiais, jog šiuo tarpu nėra nei vienos 
kitos šalies, kur jaunimus parodytų tiek

17-ka Metą!
Šiomis dienomis sukanka 17-ka metų' 

nuo to laiko, kaip Amerikos imperialis
tai įvėlė šitą šalį į pasaulinę imperialistų 
skerdynę—pasaulinį karą. Sąmoningi 
darbininkai,’ su' Komunistų Partija gal- < 
vinyj, bando atkreipti šituo įvykiu mili- 
onų darbininkų akis, būtent, į tą faktą, 
kad prabėgus 17-kai metų, kapitalistinis 
pasaulis stovi prie durų kito imperįalis-. 
tinio karo, daug baisesnio, daug žiaures
nio, daug didėsnio ir, žinoma, pavdjin- 
gesnio.

Nedaug tesiras žmonių, kurie dar ma
nys, būk pereitasis pasauliais karas bu-, 
vo vedamąSjUŽ demokratiją, ;už amžiną 
taiką,.už tautų.laisvę, prieš autokratiją 
tet. t.i Gyvenimo.karti tiesa parodė, jog 
bolševikų, vadovaujamų Lenino; tuometi
nis ' mokymas, kad tas karas vedamas už

liucinių darbininkų entu
ziastiškai sveikino bolše
vikus delegatus, kurie iš
tisas kelias dienas svar
stys klausimus ir proble
mas visos darbininkų kla
sės.

£

$
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kiek Sovietų Sąjungoj.
Tačiaus kontr-revoliucionierius “eks

celencija” ten pat palieja barščius, paro
dydamas, kodėl jis taip plepa. Kuomet 
korespondentas užklausė jo, “kokiomis 
priemonėmis Rusijos jaunimą būtų ga
lima prikelti iš to religinio letargo?”, 
tai vyskupas Matulionis atsakė:

Aš pastebėjau, kad didelė dalis jaunimo 
domisi dvasiškais reikalais... Kad atsi
mainytų režimas ir būtų, galima arčiau prie 
jaunimo prieiti, tada viskas kitaip virstų. 
Labiausiai gali juos paveikti prie dvasinio 
atgimimo kunigai...

Dabar aišku! Vyskupas trokšta įpa
sakoti svietui, kad reikalinga “pamainy
ti režimas,” t. y., nuversti Sovietų val
džią, atsteigti kapitalizmas, ir tuomet 
kunigai' “prikels” Sovietų Sąjungos jau
nimą!

Be abejojimo, Lietuvos kunigija iš
naudos šitą savo “ganytojo” nuomonę ir 
pradės rinkti iš Lietuvos skurdžių litus 
tam (kontr-revoliuciniam) tikslui.

Negudriai plepėdami nesąmones, tie 
“ekscelencijos” tačiaus mano jomis ap- 
muilyti Žmonėm akis ir tuo būdu įtraukti 
savo kontrrevoliuciniu tinklan juo dides
nį skaičių parapijiečių.

Amerikos lietuvių kunigų spauda ši
tuos vyfekūpo plepalus ima už gerą mai
stą ir įjuo maitina savo nelaimingus 
skaitytojus.k

. Cleveland, O.—Balandžio 2 
\ d., vakare, formoje masinio su- 
I sirinkįmo, buvo atidalyta Ko- 
!! munistų Partijos 8-ta konven

cija.: Miesto auditoriumo milži
niška muzikalė svetainė buvo

1 prisikimšus Clevelando darbi- j 
' ninkais, taip sakant, “iki pat |i 
stogo.” Visi pasieniai,i visi ta-

. Clevelande 
tokio didelio revoliucinių darbi
ninkų susirinkimo veikiausia

lęs kovos vėliavą ‘po šios kon- beklasinę visuomenę, 
vencijos.”

Konvenciją trumpai sveikino į 
susirinkime vienas rriainierys iš 
vakarinės Pennsylvanijos. Jo 
keli trumpi žodžiai sukėlė au
dringą atsiliepimą iš susirinku
sių darbininkų. Jis sakė, kad 
prieš mainierius šiandien stovi 
didžioji problema suorganizuoti 
revoliucinį darbo unijų judėji
mą Komunistų Partijos vado
vybėje. Amerikos Darbo Fede
racijos vadai, „■ United , Mine 
Workers Lewiso mašina, kas
dien parduoda ir išduoda mai- 
hierius. •

Liūdna žinia iš Europos

Susirinkimą šalti šiurpuliai 
supurtė, kuomet pirmininkas 
pareiškė, kad gautas iš Jugo
slavijos pranešimas, kad ten 
kalėjime tapo fašistų nužudy
tas Jugoslavijos Komunistų 
Partijos vadas, kuris buvo lai
komas bastilijoje per tris me
tus. Pagerbimui to draugo, su
sirinkimas atsistojo ir tykiai 
stovėjo kelias sekundas.

BUvęs Socialistas Sveikina 
Konvenciją

Susirinkimas, r entuziastiškai 
pasitiko draugą. Herald J J 
Ash, iš Californijos, kuris du 
mėnesiai atgal buvo Califor
nijos distrikto Socialistų Parti- j vesti iki busiu 30 metų am- 
jos vadas ir sekretorius. “De- j žiaus 
ynio!^ ; jietų išbdVaii Sočia-;. Kastg_0 aš nemanau bū- 
lįstų Partijoje, nes maniau, ,. , v. ...” nQvii t! 30 metų amžiaus iki ap-

j J ČV 1 vi (

Jonienė
—Atrodai 
šiandiena, v

rą žinią?
Antanienė — Puikiausią! 

Tik ką sužinojau, kad ma
no vyra's apsirgo nervų li
ga, ir turėsime važiuoti į 
pajūrį.

(savo draugei): 
labai linksma 
Gal apteikei ge-

• • * i 1 vKurktoji demokratija?' Kur pavergtų' pirmiau nebuvo buvę. Drg. I.
tautų laisvė? Kur “atežihpji” taika? Jos / O. Fordas,: senas vietinis komų- baisaus baltojo .teroro momen- 
nebuvo ir nėra! Milionai pavfergtų^žmo-/' i ,nist<^ į veteranas, įSriduodamas tu. šioj 
nių kolonijose, fašizmas, žiauri reakcija,
naujas imperialistų prie karo rengimą- \ 
sis—tai išdavas pasaulinio karo, tai išda
vas buržuazijos viešpatavimo, kurią iš
gelbėjo Antrojo Internacionalo vadai, 
buržuazijos lakiejai! Su pastarųjų pa- 
gelba imperialistai ir vėl kėsinasi paža
boti milionus darbininkų naujai skerdy- 
nei. Su social-demokratijos lyderių pa- 
gelba išnaudotojų klasė bando sunaikinti 
Sovietų Sąjungą. Su jų pagelba įveda
ma plėšrusis fašizmas!

Darbininkai! Minėdami 17-kametines 
sukaktuves nuo J. V. įsivėlimo į pasau
linį karą, traukite į kovojančių pjteš ka
pitalizmą revoliucinių; ^darbininkų . eiles 

kiirię.iar /tjeb&rą bur-'' tuos darbo 'žmones' 
žuazijos įtakoje. Aiškinkit jiems, kad 
da^piiMnkų klasė gali neprileisti kapita
listų klasės prie naujos imperialistinės 
S^ę^dynės,; jęi jį, (įąrbininkų ktesėt sųvie-

i ny^sąyo pąjėgąs,; faikų siis^^įimobj- | 
fižuoti ir nėatlaidžiai kovos -pries< karo ! 
ir fašizmo pavojų!
tŠ&lin Imperialistinis ką^ksl :.

Šalin fašizmas!
• Karo reikalams skiriami šimtai milio- 

nų dolerių turi būti išleisti šelpimui be- Į 
darbių—alkanų milionų darbininkų!

Vienas iš ryškiausių prieš-karinių ma
sinių mitingų-demonstracijų Jungtinėse 
Valstijose įvyks New Yorke, balandžio 6 Į 
dieną, vakare, St. Nicholas Arena. Ki
tuose miestuose bus ruošiami panašūs ■ 
masiniai prieškariniai mitingai, 
vaukite juose masiniai!

Daly

Skaitykite ir Studijuokite!
Drg. A. Bimba pląčiai aprašo 

Komunistų Partijos Konvencijos eiseną. ! 
Greitu laiku įtalpinsime Konvencijos ma- 
nifestą-atsišau.kimą į Amerikos darbo 
žmones. Draugai, vaginami skaityti ir 
studijuoti šituos aprašymus ir Konvenci-;- j 
jos nutarimus. •

Ši Partijos konvencija yra nepaprastai 
svarbi—pirma tos rūšies konvencija. 
Dalyvaują .iš 43 valstijų delegatai—pir
maeiliai darbininku klasės J^ovotojai— 

' nustato gairei būsiiūoms Amerikos pro
letariato su kąpitaįizmu kovoms, proleta
rinei revoliucijai. Kas gąli būtu svar- > 
besnio ?!

8-tos

NEW YORKO DELEGACIJA Į 8-Tį KONVENCIJĄ
Net keturiais busais New 

Yorko delegacija važiavo į į
W konvenciją. Apie šimtas 

dvidešimt reguliarių ir bro
liškų delegatų! Didelis 
gražus būrys draugų' 

jdraugių.
Delegacijoje matos ir 

nų veidų, daug pažįstamų 
draugų, ir draugių, senų ko
votojų,' dar nuo. kairiojo 
sparno judėjimo

Merginų Aritmetika
Agnė—Aš nemanau apsi-

paitijoje. Bet ęte trečdaliairime šimtus tik\ vienam / 
draugų visai nauji ir jauni. | New Yorko distrikte. Ir 
Tai darbininkai iš dirbtu-j tai ne kokie parėjunai, gy
vių ir fabrikų. Didelis 
nuošimtis juodveidžių. ži- 
lagalve senukė draugė Bo
roughs ir kelios visai jau
nos juodveidės draugės. Ke
li jauni- vyrai. Atsimenu, 
dešitnts metų atgal, tik ke
lis juodveidžius turėjome 

socialistų' visoj partijoj. O dabar fiT-

ir
■ir

se-

venimo bangų atmušti prie 
mūsų inteligentai-studentai, 
kaip kad buvo dešimt mėtų 
atįal. Bet darbininkai, rim
ti vyrai ir motėrys, kuriems 
kotiunizmas ne koks1 ten 
sekmadienio pažmojnys, bet 
rimtas darbininkiško gyve
ninio ’ reikalas"* ’ * ' * ‘ ;

nuo partijos distrikto raudoną nistų 1 pareiga darbuotis 
vėliavą partijos ' Centraliniam kad” jinai pasiektų naujus šim- 
Komitetuį, pastebėjo: “ ši. yra tus tūkstančių darbininkų ii , . ,, 
pirmutinė Komunistų Partijos įtrauktų juos į kovą prieš te-1^’ ?Jsa ® 
konvencija Clevelande, bet ji rorą.
nėra paskutinė. Mes Clevelando 
revoliuciniai darbininkai, di
džiuojamės ir džiaugiamės, 
sveikindami šitą didelį Ameri
kos bolševikų suvažiavimą.”

Masinį susirinkimą atidarė 
i “Internacionalu” suvieh y*t a s 
l Clevelando darbininkiškų cho- 
\rų frontas, susidedantis iš kelių 

. šimtų dainininkų. Reikia ati
duot kreditas vietos darbininkiš
kiems chorams, kad jie suėjo į 
daiktą ir šusimokino gerai ke
lias angliškas revoliucines dai
ries pasveikinimui ir pasitiki- 
mui komunistų konvencijos.

/ Komunistų Partijos Cleveland 
' do distrikto organizatorius d./ 

Williamson ^pirmininkavo susi-, 
rinkimui ir varde distrikto. pa
sakė : įžanginę 'prakalbą. ,Jis 
yra rimtas veikėjas, ir smarkus• 
bolševikiškas kalbėtojas. Dar 

, jaunas draugas, o jau daug yra 
\]oasidarbavęs klasių kovos lauke.

“Paskutiniai keturi metai, 
kurie prabėgo;lųųo 7-tos kon
vencijos, buvo įvykingi metai,” 
sakė draugas Williamson. “Fay 
šistinio smako pakilimas ir; did-! 
vyriška kova Vokietijos, Aus
trijos ir Paryžiaus proletaria
to parodė milžinišką klasių su
sikirtimą už galią. .

Užpakalyje šio teroro į 
gludi valdančiosios klasės prisi-1 
rengimas prie naujo karo, 
antros pusės—sakė d. Paterson- 
as—mūsų komunistų pareiga į\ 
sistemačiai išaiškinti T.! D. A. R 
nariams Komunistų Partijos' 
vadovaujančią rolę kaip apsigy
nime, taip visose kitose prole
tariato kovose.
Balsas Vokietijos Komunistiį 

Partijos

'organizacijoj '• komu- 
taip,i

? jog tai darbininkų klasės i 
’. Ash. “Padariau I sivesiu.

I klaidą: turėjau įstoti į Komu-; 
• nistų Partiją penkiolika metų 

I* atgal.” Jis nurodė, kad /So- .
įcialistų Partijos vadai išmetė; Duokite man puoduką silp- 
Į iš partijos Californijoj ne tik Inos arbatos. (Kada arbata 
’į, bet 350 narių tik už tai. 
kad jie stojo už bendrą frontą 
su komunistais. Pabaigoje sa
vo prakalbos, drg. Ash atsi
šaukė į visus susirinkime esan- 

socialistus darbininkus 
Socialistų Partiją, ir sto- 
komunizmo vėliava. Jis
(Tąsa ant 3-čio pusi.)

čius 
mesti
ti po

! Nepaprastai gilaus įspūdžio į 
padarė susirinkime prakalba! 
ar augės Anna Schultz, atstovės! 
Vokietijos Komunistų Partijos. 
Tikrai bolševikiškai ■ i jinai svei
kino susirinkimą. J ‘‘Vokietijos 
Komunistų Partiją nėra miru
si:' jinai .gyvuoja ir kovoja,” j 
šaukė d,raugė , Schultz f minia. 
“Vokietijos Komunistų Parti
ja veikia ir sunkiausiose fašis
tinio teroro sąlygose* Jinai ruo
šia Vokietijos proletariatą nu
vertimui kruvinojo fašizmo ir į 
įsteigimui Sovietinės Vokieti
jos. Draugas Thaelmann, Vo
kietijos Komunistų Partijos va
das, randasi kalėjime už grotų 
ir siunčia jums savo revoliu
cinius linkėjimus. Jis kalėjime, 

to parodė milžinišką klasių su-IĮ bet jis ir čia .su mumis, nes jis 
sikirtimą už galią. Amerikoje į yra '’ienas iš Komunistų Intei- 
mūsų Komunistų Partija bėgy- Lnacionalo vadų,^ kovotojų, dai- 
je šio laikotarpio vedė daug 
smarkių-kovų bedarbių ir šiaip 
darbininkų prieš buržuazijos' 
ofensyvą. šitoje kovoje Ohio 
valstijos distriktas taip pat da
lyvavo. šiandien grūmoja nau
jo karo pavojus. Kaip tik šia
me distrikte, po vadovybe drau
go Charles Ruthenbergo, revo
liuciniai darbininkai 1917-1919 
metais vedė didvyriškas kovas 
prieš* karą ir padėjo pama
tus Amerikos Komunistų Par
tijai. Ir šiandien šis mūsų par
tijos distriktas, su savo sunkio
mis pramonėmis ir skaitlingu

tapo atnešta, jis žiūri į ją 
su abejone).

Patarnautojas — Ko jai 
trūksta? Jūs prašėte silp
nos, ar ne?

Svečias—Taip, silpnos, bet 
ne bejėgės...

Surinko Smagi Ha-ha.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

D A RBININK U 
SVEIKATA

1

NEVYRIŠKAS VYRAS

Malonėkite ir man duoti pa
tarimą per “Laisvę”. Aš esu 
vyras 40 metų, sveriu 160 sv., 
5 pėdų 8 colių augščio. Esu 
vedęs jau penki metai ii’ turim 
du vaikus.

Bet mes su savo žmona jau 
nebesutinkam, iš priežasties 

į j menko mano vyriškumo. Aš
I Taip pat gautas, iš Berlyno I esu silpnas, kad, jei ir at- 
I 4.. 1 f r. i 4-. t 4- ri r> > i o i m ii 1, i m A ItnoElO I » , 1 1 • • • • T • •siranda lytims susijaudinimas, 

tai man taip yra silpnas, tie
siog netikęs moteriai. Bet aš 
gerai žinau, kad mano tas 
silpnumas yra iš to, kad aš 

!nuo 15 metų senumo pradėjau 
- u v r | savižagystę ir tęsiau iki 34

go Scheer, vieno iš žymiausių / meįų> įr labai tankiai karto- 
Vokietijos komumstinio judė-|davau Bet> kada nutariau 
jimo vadų, uždavė didelį smū- ; vesįi moterį, tai aš buvau pas 
gi Vokietijos Komunistų Par- gydytoją -klausti rodos. Gydy- 
tijai. Dabar hitleriniai bude- įojas patarė vesti moterį, bot 
liM bando nužudyti kalėjime’ 
draugą Thaelmanną, kurį die
ną ir naktį laiko susirakinė 
pančiuose.. Centralis Komite
tas' sako; kad pasiryžusi masi-

bininkų klasės didvyrių.

!ir skaitytas susirinkime raštiš
kas Vokietijos Komunistų Par
tijos Centralinio Komiteto pa
sveikinimas mūsų 8-tai konven
tai,-? Draugai nurodo, kaip 
baisus siaučia fašistinis teroras 
Vokietijoje. Nudužymas drau-

Dar Viena svarbt permai
na partijos sąstate. Dele
gacijos dauguma susideda 
B čiagimių vyrų ir moterų. 
Tuo būdu mūsų judėjimas 
iš beveik grynai ateivių ju
dėjimo virsta į amerikinį 
darbininkų judėjimą. Į ko
vą ir į partiją įsitraukia 
amerikonai darb. ir dar
bininkės. V a d o v aujamos 
pozicijos jau amerikonų 
rankose. Tai, labai sveikas 
apsireiškimas. Jis ta vaga 
vystysis toliau, 
mą, nereiškia,

jau penki metai, kaip esu .ve
dęs, o su moteria reikalą at
likti tai kaip buvau nuo pat 
pradžios silpnas, tai taip ir 
esu. i . c j : r i .

nė : kpva Amerikos pręletaria- i Malonėkite man duoti ’pata
lo ir kitų šalių darbininkų pfi- • (-imą, s ’ ' 
vertė Hitlerio valdžią! atsiimti j gydyti ir kdkiu būdu, 
savo kruvinas rankas nuo į > . ■ :
draugų, pipūtrovo, , Torglerio, i ATSAKYMAS
Popovo ir Tanevo. Vokiečiai __ ; ‘ \
draugai/šaukia Amerikos dar- jumSi Drauge, patarsiu', 
bininkus, visų pirma Ameri-• kas jums ‘ reikia ‘ žinoti:

irimą, ar yra galima dar pasi-

Nors bendrais bruožais šį-tą 
. štai, 

bininkus, visų pirma Ameri- hęas Jums ’ reikia ' žinoti: savo 
kos Komunistus., toliau tęsti (vyriškumu, lytiniais gabumais 
šitą: didvyrišką kovą už pasi-. nevisi vyrai yra lygūs, nuo 
liuosavimą iš po kapitalizmo J pat prigimties/nežiūrint kokių 
... ^ t. ■!.„ j paskiau įvykusių, neigiamą

vartoti 
bromo 
bromi- 
trejetą • . 
o pas-

Tas, žino- 
kad reikia 

neigti revoliucinio judėjimo 
svarbą > tarpe ateivių darbi
ninkų. Abi srovės komu
nistų partijoje susijungia ir; 
virsta viena galinga bolše
vizmo srovė. ‘ .

ir fašistinio'smako.
Masinis -susirinkimas nutą- intakų.

rė pasiųsti reikalavimą Hitle- > Jūs save, Drauge, labiausiai 
rio valdžios: ambasadoriui i kaltinate už savižagiavimą, 
Washingtone, kad būtų paleis-į pusėtinai , perdėta. Sutinku, 
tas iš kalėjimo draugas Thael-jkad labki perdętas autoerotiz- 
mann ir kiti Vokietijos politi-'mas daug padaro žalos visąm 
niai kaliniai. i lytiniam aparatui ir, ryšyj su

Prisiuntė susirinkimui pa-'juo, nervų sistemos privalu- 
atminti ir

A. B.

susirinkimui
sveikinimą ir “vyskupas” mas. Bet reikia
Montgomery.; Brown. Pabaigo- tai, kad žmogus gali būti men- 
je ląiško .senelis šaukia : “Tu-i kokai lytiškai apdovanotas 
rime iššluoti dievus iš dangaus , nuo pat prigimimo, tai tokiam 
o kapitelisfnš .meluoti nuo ž(?-| dauginu žalos pridaro Ir

je ląiško .senelis šaukią:

savižagiavimas, labai dažnai 
metų metais praktikuojamas.

Daleiskime, kad iš prigim
ties Jūs esate paveldėję gerą, 
tvirtą lytiškumą. Daleiskime, 
kad visą muziką ir sugadino 
tas nelemtas paprotis. Jeigu 
taip, tai Jums reikėtų keletą 
mėnesių visai lytiškai pasilsėti. 
Vengti lytinių susijaudinimų, 
erzinančių valgių ir gėrimų, 
žodžiu, gyventi, kaip koks 
“pustelninkas.” Ir per tą lyti
nio poilsio laikotarpi Jūs turė
tumėt bent po truputį 
suraminančių vaistų, 
druskų, kaip “Triple 
des,” iš pirmo bent po 
tabletėlių kas diena, 
kiau po dvi, po vieną.

Gydytojas Jums turėtų da
ryti prostatinj masažaviną. 
Turėtų leisti kanalo gilumon 
po keletą salų sidabrinės drus
kos skiedinio, kad pagydžius 
įvykusį ten įdegimą, sukepi- 
mą.

Paskui jau sektų antrasis 
gydymo’ laipsnis: lytinio tvir- 
tirtimo laipsnis, čia jau gydyto
jas pateikia tonikų, stiprylų: 
geležies, strikninos, yohimbi
ne. Reikia natūralaus, pa
prasto, nesugadinto maisto, 
gero poilsio, saulės, maudynių 
ir tt. Neretai esti reikalo leis
ti į kūną su adata tam tikrų 
liaukų ekstraktų, ypač posme- 
geninės liaukos priekinės skil
ties, kartais ir viršinkstinės 
liaukos žievės ekstrakto. Lei
džiant į kūną su adata, pasė
kos esti geresnės, nors ir tai 
užima daug mėnesių laiko. 
Tūli liaukų ekstraktai (tiroi
dinės 1.) vartojama ir per bur
na.

Per antrąjį gydymo laipsnį 
susinėsimų galima turėti, ir 
jie eina vis geryn ir tobulyn. 
Be jasmeninio santikiavimo su 
gydytoju sunku < bus ko gero 
pasiekti.

I

<

■

A.
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. CLEVELANDO PROLETARIATAS PASITIKO 
KOMUNISTU PARTIJOS KONVENCIJĄ

ALDLD 6 Apskričiuisus bežemius ir , ' mažažemius 
valstiečius. ‘Jinai tuojau pil-l 
niausiai paliuosuotų :> negrų! 
mases ir leistų joms laisvai ap
sispręsti, kaipo tautai pietinė
se valstijose?’ ' • /

Drg. Browderis užbaigė sa
vo prakalbą atsišaukimu į 
darbininkus, kad jie paremtų 
Komunistų Partijos programą, 
ir eitų revoliuciniu keliu iš šio 
baisaus krizio—per proletari
nę revoliuciją ir Sovietų galią.

Susirinkime dar kalbėjo d. 
James W. Fordas, negras dar
buotojas ir buvęs pereituose 
prezidento rinkimuose Komu
nistų Partijos kandidatu į 
vice - prezidentus. Jis šaukė 
darbininkus stoti į Komunistų 

draugas Partiją ir aktyviai dalyvauti 
Browderis, “ir atiduotų alka- prisirengime 
noms ir suvargusioms masėms kapitalizmo ir įsteigimo So- 
reikalingus daiktus. Mes virš- 
perdirbimo klausimą išrjštu- 
mėme Amerikoje į dvi dienas. 
Mes konfiskuotumėme visą 
stambiąją pramonę ir paleis- 
tumėmę darban visus 
kus. Sovietų valdžia įvestųI 
planuotą gamybą. Paliuosuotųj 
mokslą ir paleistų jį darban! 
Gamyba tuojaus būtų padvil 
gubinta prie dabartinės tech-J 
nikos. Užtektų dirbti po tris 
ar keturias valandas į dieną.\ 
Ir visi žmonės būtų pilnai ap
rūpinti geru gyvenimu. Sovie
tų valdžia aprūpintų žeme vi-J

bet tikrenybė. Sovietų Sąjun
goje šita programa vykinama 
gyvenimai! su didžiausiu pasi
sekimu. Ten budavojama kla
sinė visuomenė.”

“Amerika pilnai objektyviai 
pribrendus prie socializmo,” 
nurodė Browderis. “ čia tik 
reikia nuversti kapitalizmas ir 
Įsteigti darbininkų klasės vieš
patavimas. Tokia yra Komu
nistų Partijos istorinė misija.”

Ką tuojaus padarytų Sovie
tų valdžia Amerikoje? “Visų 
pirma atidarytų visus štorus 
ir sandelius,” sakė

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
prižadėjo “Daily Workerio” 
špaltose iškelti aikštėn tas ap
gavystes, kurias naudoja Sorjs^ 
cialistų Partijos vadai Oneal,1 S1 
Thomas ir kiti.
“Sovietų Galia Vienatinis Ke

lias iš Krizio’’

Svarbiausią ir pamatingiau- 
sią prakalbą susirinkime pasa
kė draugas Earl Browder, Ko
munistų Partijos sekretorius. 
Jis visų pirma apgailestavo, 
kad Drg. William Z. Fosteris 
dar vis nepajėgia dalyvauti 
susirinkime ir kalbėti nuo es
trados į darbininkus. Bet, sa
ko, jo sveikata greitai taisosi 
ir neužilgo d. Fosteris vėl bus 
su mumis ir kartu darbuosis 
už komunizmą. Susirinkime 
buvo skaitytas d; Fosterio pa- 

, sveikinimo laiškas. Jame jisai 
šaukia draugus ir visus darbi
ninkus mestis į kovą su padi- 

* dinta energija ir su nauju bol
ševikišku pasirįžimu prieš 
vargą, prieš Roosevelto val
džios programą, prieš fašizmą 
ir prieš naujo karo pavojų.

Drg. Browderis savo kalbo
je plačiai išdėstė Komunistų 
Partijos programą šiame lai
kotarpyje ir jos galutinus tik
slus. Nurodė, kad Amerikos 
buržuazija bando išeiti iš šio 
baisaus krizio lėšomis darbi
ninkų klasės ir vidurinių kla
sių—farmerių, negrų masių ir 
tt. “ši konvencija”, sakė d. 
Browderis, “kalba į visą Ame
rikos darbininkų klasę apie 
mums visiems bendras proble
mas. Vis daugiau ir daugiau 
milionų darbo žmonių susitin
ka su didėjančiu vargu ir al
kiu. Pašalpa mažinama be
darbiams, algos kapojamos 
d i r b a n tiems, pragyvenimo 
reikmenų kainos kyla augštyn. 
Mokyklos uždaromos, jauni- 

‘ mas sumetamas į vargo nas
rus. Rooseveltas eina didžiojo 
biznio keliu, kaip ėjo Hoove- 

i ris. Jo “nauja dalyba” pasiro
dė nauji pančiai ant darbo 
žmonių rankų ir kojų.”

Amerikos Darbo Federaci
jos ir Socialistų Partijos vadai 
padeda Roosevelto valdžiai 
pravesti gyveniman stambiojo 
jbiznio programą. Gi Komunis
tų Partija mobilizuoja darbi
ninkų klasę prieš tą visą Roo
sevelto programą. Roosevelto 
valdžia traukia linkui fašizmo, 
linkui naujo imperialistinio 
karo. Komunistai stoja už 
bendrą frontą kovai prieš tuos 
valdžios žygius.

Komunistų Partija rodo re
voliucinę išeitį iš šio krizio, j 
sakė draugas Browderis. Ko-Į jau nebeišlaiko, 
munistų Partija veda kovą už | būtų galima 
augštesnęs algas, i 
apdraudą ir už kitus tuojauti- 
nius darbininkų klasės reika
lus. Buržuazija siunta prieš 
komunistus, niekina juos, ban
do diskredituoti juos proleta
riato akyse. “Mes sakome at- 

’ virai,” pareiškė d. • Browderis, 
“kad jeigu šis masinis kentėji
mas yra kapitalizmo dalimi, o 
jis yra, tai juo greičiau dar
bininkai nuvers kapitalizmą, 
tuo bus geriau visai žmonijai.” 
Jis nurodė, kaip Sovietų Są
jungos darbininkai ir vals
tiečiai išrišo didįjį gyvenimo 
klausimą. Tuo pačiu keliu rei
kės eiti Amerikos proletaria
tui. Amerikos ddrbininkai 
taip pat turės nuversti kapi
talizmą ir įsteigti proletarinę 
diktatūrą. Jis smarkiai kriti
kavo socialdemokratiją, kuri 
irgi žadėjo Vokietijos ir Aus
trijos darbininkus “ramiu bū-1 
du įvesti į socializmą,” o įve
dė į fašizmą. Tą mato visas 
pasaulis. Tik 
ševikų kęlias 
gas kelias ir 
darbininkus į 
socializmo.

“Koiftunistų 
mas kelias, Komunistų Parti
jos programa,” sakė Browde
ris, “nėra joks tuščias sapnas,

prie nuvertimo

PHILADELPHIA, PA.—Ba
landžio 8 d., 12 vai., 995 N. 
5th St., Phila., Pa., bus visų 
kolonijų atstovų kuopų valdy
bų ir šiaip pavienių narių, 
“Laisvės” skaitytojų, ir rėmėjų 
susirinkimas, šis susirinkimas 
labai svarbus kiekvienam re
voliuciniam darbininkui. Vie
na, tik kartą per metus tu
rime tokį susft'inkimą. Antra, 
mes susirenkame apkalbėti, 
kaip pagelbėjus mūsų revo- 
1 .i u cinei spaudai. Philadel- 
phiečiai ir kolonijų draugai 
kas metą surengia vieną di
delį pikniką “Laisvės” naudai. 
Pereitais metais buvo virš 
5,000 darbininkų piknike. Tai 
buvo didžiausias, skaitlingiau
sias piknikas, kokio nėra bu
vę Phila. lietuvių gyvenimo 
istorijoj. Nei jokia kita srovė 
negali surengti tokio didelio ir

vietinės Amerikos.
r Susirinkime buvo renkamos 
aukos vedimui Komunistų 
Partijos darbo. Daug aukų 
yra susiuntę masinės organi-1n -

fabri-įz a c i jos su pasveikinimais. į tokio sėkmingo pikniko, kokį 
Nuo lietuvių darbininkų masi
nių organizacijų priduota su
sirinkimui pasveikinimai ir a- 
pie $60 aukų. Kitos aukos bu
vo pirmiau priduotos partijos 
Centraliniam Komitetui. Lie
tuviai darbininkai gana gra
žiai pasveikino Komunistų 
Partijos 8-tą konvenciją.

IŠ LIETUVOS
APIE BADĄ VILNIAUS 

KRAŠTE
VILNIUS III-7 E. “Kur- 

jer Wilenski” praneša, kad 
gavo iš Švenčionių tris ga
balus duonos kurie aiškiau
siai įrodo tą skurdą ir var
gą, kuriame gyvena Šven
čionių apskrities gyvento
jai. Ta proga laikraštis 
priduria; kad šiemet badas 
yra ištikęs visas Vilniaus 
krašto šiaurės rytų apskri
tys. Žmogus, atsiuntęs 
duonos pavyzdžius, atsiun
tė dar ir laiškutį, kuriame, 
tarp kitko, pažymi, kad to
kia duona dabar minta 
žmonės Švenčionių krašte. 
Tačiau ta duona buvo su
rinkta 10-15 ha ūkiuose. 
Mažesni ūkiai ir tokios duo
nos neturi. Badas kaimuo
se, pasak duoną atsiuntusio 
“Kurjer Wilenski” kores
pondento, vis eina smarkyn. 
Esą, net prie kuklių reika
lavimų pripratęs kaimietis 

Kad tik 
išsimaitinti

: davė mūsų revoliucinės orga
nizacijos.

Pereitais metais buvo duota 
automobilius, radio ir laikro
dis prie įžangos tikieto. šiais 
metais bus duodama 5 dova
nos ir visos gana didelės. Tad 
šiais metais turės būti dar pa- 
sekmingesnis piknikas. Bet jo 
pasekmingumas priklauso ne 
vien Phila. organizac., bet ir 
.kolonijoms. Tad dar kartą 
kviečiame jus, draugai, iš šių 
kolonijų kuo skaitlingiausia 
dalyvauti: Baltimorės, Easton, 
Bethlehem, Reading, Chester, 
Riverside, Burlington, Delary, 
Camden, Trenton, Gibbstown. 
Taipgi ir* Phila. kuopos turi 
pasirūpinti, t kad kuo skaitlin
giausia dalyvautų šiame susi
rinkime.

Prie to, 
paskirtu 
nesitrauks 
vai. po pietų. Apie 4 vai. pra
sidės LDS 5-tos kuopos vąka- 
ruškos. Tad delegatai nesirū
pinkite su valgiais. LDS 5-tos

kai ir seniai yra visiškai 
nusivarę.

Melagėnų valsčiujė vieno
je šeimoje badu Jau mirė 5 
vaikai. Labai atktualus ir 
sėjos klausirtias. Negali 
būti kalbos apie tai, kad 
dirvas bus galima apsėti be 
pašalinės pagelbos. Ūkinin
kai, klausiami, ar imtų sė-j 
jos paskolą, griežtai krato
si tokia paskola. Esą, jie gaspadinės turės gana ska- 
dar nėra atsilyginę už 1929 nių valgių, 
ir 1930 m. paskolas ir labai Ypatingai Phila. delegatai, at- 
gailisi, kad jas paėmė, nes 
negali išsimokėti: kainos 
dabar yra nukritusios, o 
anais metais už sėklas jie 
mokėjo 4—5 kartus bran
giau.

prašome visus būti 
laiku. Susirinkimas 
ilgiau, kaip iki 4

kurie norėsite.

stovai nuo kuopų ir valdybų 
būtinai būkite laiku, kaip 12 
vai. d.

Komitetas.

CHESTER, PA

už socialę 'parjuodamos p a s k u t inės

Klaipėdoj Areštai; Sakoma, 
Suimta Komunistų

Klaipėda. — “Saugumo” 
policija Klaipėdoje suėmė 
buv. studentą Lauriną Ka 
počių. 
tais 
tais 
mo. 
tas
Prielgauskas ir jo žmona 
Emilija, pas kuriuos buvo 
rasta proklamacijoms spau
sdinti įrankių, komunistų 
raudonosios pagelbos “mo-,

Kapočius 1928 me- 
buvo nubaustas 6 ne
sunkiųjų darbų zkalėji- 
Kartu Kapočių suim- 

ir darbininkas Leonas

gėlių vainiką. Tačiaus kuopa mą), 1935 metais turės būt 000,000 išviso. Nuo tos su- 
paskutinį išleista ne tik Pasaulinio ka- mos, žinoma,, bus atskaityta

000,000 išviso. Nuo tos su-

komunistų, bol- 
pasirodo teisin- 
išvedė Rusijos 

laimėjimą, prie

Partijos siūlo-

■/.'U0R

karvės ir arkliai, iškertami 
paskutiniai medžiai aplink 
sodybas, kad tik būtų gali
ma juos supiniginti ir pirk
tis maisto produktų.

K o r e s p ondentas toliau kesčio ženklų” komunisti- 
nurodo, kad trūksta už-;nio laikraščio “Kova 
darbių. Valdžios teikiama šės ir 1,000 
pašalpa palietė tik visiškai 
nežymų badaujančių skai
čių. Prieš valsčiaus val
dybas įvyksta tikrus kovos 
del kelių kilogramų miltų, 
už kuriuos reikės darbu 
atidirbti. Žmonės neklausia, 
kiek teks atidirbti, bet tik 
gautų tuos miltus. Gautus 
miltus jie maišą su pelais, 
vikiais avižomis, gyvuliniais 
runkeliais ir kepasi tam tik
rus sklindžius. Koresponden 
tas abejoja, ar Vakarų Len
kijoje kaimietis į burną pa
imtų tokį ‘skanskonį/ Grei
čiausiai, ir jo gyvuliai jų 
neėstų.

Vietinė savišalpos akcija 
tokiomis sąlygomis yra vi
siškai neįmanoma. Ligos 
plečiasi baisiu tempu. Vai-

” . kli- 
egz. įvairios 

rūšies5*jau išspausdintų pro
klamacijų lietuvių, žydų ir 
vokiečių kalbomis.

Nušovė Turtingą Sukčių
Plungė, Telšių ap.—Kovo 

8 d. apie 8 vai. ryto Plun
gės miesto gyvent.-baran- 
kininkas Juozas Šulinskis, 
susitikęs gatvėje žinomą lu
piką P. Lubį, keturiais re
volverio šūviai jį nukovė, 
žmogžudys pats atvyko į 
policiją ir 
4

Petras Lubys Plungės 
apylinkėje 
nomas, kaip pinigų skolin
tojas. Už sukčiavimą apy
gardos teismo sprendimu 
buvo iškalėjęs apie 6 metus.

atidavė revolve-

buvo plačiai ži-

tinkamesnį patarnavimą. Ne
galėjo gauti kalbėtoją, kad pa
sakytų prakalbą apie velionio 
gyvenimą ir darbus. i

Todėl draugai, su kuriais ve
lionis veikė, jaučiasi, kad ne
atlikę savo tikrą pareigą, nesu
teikė velioniui tinkamos pagar
bos. Bet tai ne nuo mūsų tai 
priklauso. Mūsų miestelis yra 
atskirtas nuo kitų didelių mie
stų ir taip ūmai negalėjome 
gauti tinkamą kalbėtoją.

Tačiaus mes manome, kad 
mes atsiteisime su velioniu, tai 
dirbdami tą darbą, kurį jisai 
dirbo delei visos darbininkų 
klasės. Veikimas, auklėjimas 
naujų kovotojų, veikėjų, tai 
geriausias velioniui pasitarna- 
vimas, nes jisai pats dirbo 
darbininkų judėjimui.

ALDLD 30 Kp. Koresp.

ro veteranams, bet ir visų 
kitų karų veteranams $650,-

eks-kareivių ligoninių išlai
dos ir kt.

Pirma Gegužės, ‘Šviesa’, Vajus ir Piknikas

Ex-Kareiviy Pensijos
Washington. — Valdžios 

apskaitymais, pasaulinio ka
ro eks-kareiviams 1932 ir 
1933 metais buvo išmokėta 
pensijų ir bonų $1,495,064,- 
854, nors daugelis abejoja, 
ar ištiesų tiek pinigų jiems 
išleista.

Sulyg kongreso nutarimo, 
pravaryto prieš prezidento 
Roosevelto “veto” (atmeti-

Kovo 29 d., Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 2-ro 
Apskričio Komitetas turėjo savo susirinkimą. Svarbiausi punk
tai mūsų dienotvarkyje buvo: kaip kuo sėkmingiausia prisi
rengti prie demonstracijų Pirmą Gegužės savo Apskričio ribo
se; kaip kuo daugiausiai gauti naujų narių j A. L. D. L. D. 
ir “Šviesai” naujų skaitytojų; taipgi, kaip padaryti sėkmingu 
Apskričio pikniką, kuris įvyks birželio 17 d., Silver Lake 
Park, Newark, N. J.

Apskričio komitetas šaukia visas savo kuopas ir visus narius 
į darbą su didžiausiu prisirengimu • balandžio mėnesį šiais 
punktais

1. Atsidavusiai ruoštis prie apvaikščiojimo Pirmos Gegužės 
savo miestuose ir miesteliuose bendrai ‘su amerikonų ir kitų 
tautų darbininkų rengiamomis demonstracijomis. Iš anksto 
garsinkime demonstracijas, kvieskime draugijas dalyvauti jo
se, rūpinkimės, kad masiniai lietuviai darbininkai dalyvautų 
savo klasės kovų dienos parodoje.

2. Visas balandžio mėnuo lai būna mūsų nusistatymu gauti 
kuo daugiausia narių į A.L.D.L.D. ir gauti naujų skaitytojų 
“Šviesai”. , Lankykime darbininkų namus ir kalbinkime juos 
dėtis prie organizacijos, kuri skleidžia darbininkišką apšvietą 
—prie Literatūros Draugijos.

3. Lai būna mūsų visų nusistatymu padaryti sėkmingu savo 
Apskričio pikniką, kuris įvyks 17 d. birželio.

Šiuom tarpu Apskritys savo ižde turi keletą dolerių defici
to. Visom kuopom yra pasiųsta tikietukų knygelės. Tad, pra
šome kuopų valdybų pasirūpinti, kad tos knygelės būtų išda
lintos nariams ir kad nariai platintų tikietukus įvairiuose pa
rengimuose ir susirinkimuose. Kurios iš kuopų jau turi surin
kę pinigų už tikietus, prašome perduoti Apskričio sekretorei.

Yra kuopų, kurios dar neužsimokėjo savo duoklių į Apskritį. 
Pasistengkite greit užsimokėti.
A.LD.LD. 2-ro Apskričio Sekr., A. A. Lideikienė, 17-23 

Orchard Street, Great Neck, N. Y

APDRAUSKITE SAVO SVEIKATA ir GYVASTĮ
i • ! ■ . . ...

i Saugioj Organizacijoj

Lietuviu Darbininkų Susivienijime
Kiekvienam Darbininkui Pašalpa ir Apdrauda Reikalinga

Štai kodėl jums geriau apsimoka priklausyti LDS, negu kur nors 
kitur apsidrausti:

Mirė P. Kašarauskas

Kovo 19 d., 7 vai. vakare, 
mirė Petras Kašarauskas, su
laukęs 58 metų amžiaus. Ve
lionis Petras Kašarauskas pa
liko dideliame nubudime dide
lę savo šeimyną: moterį, 6 sū
nus ir 4 dukteris. Jauniausia 
duktė yra datr tik 5 metų am
žiaus.

Velionis atvyko Amerikon 
1911 metais ir dirbo Baldwin 
Kompanijai. 1914 metais ve
lionis prarado šioje kompani- i 
joj bedirbdamas koją ir vaiš- 
čiojo ant kriukių. Paskiaus 
kompanija velioniui davė dar
bą eiti pareigas sargybinio 
(vačmono), už kurį labai men
ką atlyginimą velionis gavb.

Petras Kašarauskas pri
klausė prie ALDLD 30 kuopos 
ir joje veikė. Reikia pasakyti, 
kad velionis, labai sunkiai vaiš- 
čiodamas, bet neapleido organi- 

I zacijos susirinkimų ir veik 
kiekvieną lankė. Jisai ėjo ir ki
tas organizacijos pareigas. Vei
kė kaipo protokolų sekretorius 
per 3 metus.

Velionis ir šeimyną auklėjo 
laisvai ir darbininkiškai. Palai
dotas kovo 23 d. laisvai, be re
liginių pareigų. ALDLD kuopa 
nupirko velionio laidotuvėms

, Velionis spėjo palikti tes
tamentą, kuriuo savo 4 sū
nums, kurie ikišiol buvo ku
mečiai, paskyrė kiekvienam 
po 40,000 litų. Darant bu
to apžiūrėjimą, rasta bač
kutės aukso ir sidabro. Iš 
viso velionis paliko apie 
200,000 lt.'

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ne vien tik rūpinasi suteikti 
tinkamą apdrauda ir pašalpą savo nariams už kuomažiausią mokestį, 
bet taipgi ąbelnai rūpinasi darbininkų reikalais; ima dalyvumą dar
bininkų kovose už geresnį gyvenimą ypatingai prisideda prie kovos 
už įvedimą bedarbių ir socialės apdraudos. Del to kiekvienam darbi
ninkui geriau apsimoka priklausyti prie LDS, negu kur nors kitur.

2. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra tvirta darbininkų savišal
pos organizacija. Jau turi arti 5000 narių. Turi turto arti $80,000.

3. Lietuvių Darbininkų Susivienijime yra apie 1000 jaunuolių, kurie 
sudaro organizacijoj tvirtą pamatą. Pats LDS pamatas (daug narių 
jauno amžiaus) yra palyginamai daug tvirtesnis, negu kitų savišalpos 
organizacijų, ir del to lietuviams darbininkams saugiausia apsidrausti 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimų.

LDS TURI KETURIS APDRAUDOS LAIPSNIUS:
$150, $300, $600 ir $1,000

Mokesčių yra dvi sistemos: “level rate” ir “step rate”; mokama 
pagal nario amžių ir apdraudos laipsnį.

Pašalpos Keturi Laipsniai:
x$6, $9, $12 ir $15 į Savaitę 1

Į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą gali įstoti asmenys nuo 16 iki 
50 metų amžiaus.

Tėvai gali prirašyti savo vaikus, nuo 2 iki 15 metų amžiaus, į LDS 
Vaikų Skyrių. Mokestis labai maža. Vaikų apdraudos du laipsniai: 

> $100 ir $150.

DABAR ĮSTOJIMAS ŽYMIAI NUPIGINTAS
• Dabar laike vajaus įstojimas žymiai nupigintas. Dabar įstodami į 

LDS galite sutaupinti nuo $1*00 iki $2.00.
Nelaukite ilgiau! Tuojaus patapkite LDS nariu! Savo kolonijoj 

kreipkitės prie vietinės LDS kuopos. Del platesnių informacijų galite 
rašyti:

UETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
273 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
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LENINAS M. Gorki] 
Vertė V. J. Senkevičius

PRANEŠIMAI Iš KITUR

(Tąsa)
Del didesnio aiškumo pasakysiu, kad 

mane visą gyvenimą slėgė slopinanti vir
šenybė bemokslio kaimo ant miesto, zoo
loginis valstietijos, individualizmas: ir 
veik visiška stoka pas ją socialių jausmų. 
Diktatūra politiniai pralavintų darbinin
kų, glūdžioj sąjungoj su moksliška ir 
techniška inteligentija, buvo, mano ma
nymu, vienintelė galima išeitis iš keblios, 
ypač karo apimtos padėties, dar daugiau 
anarchizuojančios kaimą.

Su komunistais nesusitaikiau klausime 
apie apkainavimą inteligentijos rolės ru
sų revoliucijoj, prirengtoj tos pačios in
teligentijos, kurios skaitliun įeina ir visi 
“bolševikai”, išauklėję šimtus darbinin
kų dvasioj socialio didvyriškumo ir augš- 
to intelektuališkumo. Rusų inteligenti
ja—moksliška ir darbininkiška—buvo, 
pasilieka ir dar ilgai bus vieninteliu dar
biniu arkliu, užkinkytu į sunkų vežimą 
Rusijos istorijos. Nežiūrint į visus pir
myn pastūmėjimus ir į pergyventus žy
gius, protas liaudies masių vis dar pasi
lieka tąja spėka, kuriai reikalinga vado
vybė iš lauko pusės.

Taip aš maniau 13 metų atgal ir taip— 
klydau, šį puslapį mano atsiminimų rei
kėtų išbraukti. Bet—“kas , parašyta 
plunksna,—neiškirsi kirviu.” Gi prie to: 
“iš klaidų—mokinames”,—tankiai karto
davo V. Iljičius. Lai skaitytojai žino tą 
mano klaidą.* Būtų gerai, jei ji patar
nautų, kaipo lekcija rtiems, kas palinkęs 
skubintis su išvadomis iš savų patėmiji- 
mų.

Suprantama, po eilės faktų, kurie pa
rodė, kaip niekšiškiausiai kenkė dalis 
specialistų, buvau priverstas persverti— 
ir persvėriau—savo atsinešimą linkui 
mokslo ir technikos darbininkų. Tokie 
perversmai šiek tiek lėšuoja, ypatingai 
—senatvėje.

Pareigos teisingų liaudies vadų—neap
sakomai sunkios. Negalimas yra vadas, 
kuris—viename arba kitame laipsnyje— 
nebūtų tironu. Veikiausia, prie Lenino 
užmušta daugiau žmonių, kaip prie Ta
rno Miuncerio. Bet juk ir Lenino veda
mai revoliucijai pasipriešinimas buvo or
ganizuotas plačiau ir žiauriau. Prie to 
gi reikia paimti atydon, kad su išsivysty
mu “civilizacijos”—kaina žmogaus gyvy
bes nuolat krinta žemyn, apie ką negin
čijamai liudija dabartinėj Europoj išvys
tymas technikos žudymui žmonių ir sko
nio tam darbui.

Bet pasakykite sąžiningai: kiek ver
tas ir ar nėra pasibjaurėtinas sprendi
mas tų “moralistų”, kurie kalba apie kru
vinamą' rusų revoliucijos, po to, kaip jie, 
laike keturių metų baisios pasaulinės 
skerdynės, ne tik nesigailėjo milionų žu
domų žmonių, bet visokiais būdais krykš
tavo “iki pilnos pergalės”, remdami tą 
baisų karą? šiandie “kultūriškos tau- 

.tos” liko išdaužytos, išsemos, griuvėsiuo
se, gi pergalėjo abelna miesčioniška pai
kystė: jos stiprios kilpos ir po šiai die
nai žmones smaugia.

Daug rašyta ir kalbėta apie Lenino 
žiaurumą. Suprantama, aš negaliu sau 
pavelyti to juokingo betaktiškumo—im
tis jį apginti nuo melo ir ambrijimo. Ži
nau, kad ambrijimai ir melas—tai teisėta 
priemonė buržuazinės politikos, papras
tas būdas kovos prieš priešą. Tarpe žy
mių šio pasaulio žmonių vargiai rasis 
nors vienas, kurį nebūtų bandę apdrabs
tyti purvais. Tas—visiems žinoma.

Apart to, pas visus žmones yra palin
kimas ne tik nužeminti iškylantį žmogų 
iki lygmalos savojo supratimo, bet ir 
bandymas parmušti jį po savo kojų į tą 
limpantį, nuodingą purvyną, kurį jie su
darė, duodami jam vardą “visuomeninio 
gyvenimo”.

Man atstumiančiai prisimena tokis fak
tas: 1919-tais metais, Peterburge, įvyko 
suvažiavimas “kaimo biednuomenės”. Iš 
Rusijos šiaurinės provincijos atvyko ke-

lėtas tūkstančių valstiečių, ir šimtai jų 
buvo patalpinti Romanovų Žiemos Palo- 
ciuje. Kuomet suvažiavimas pasibaigė 
ir šie žmonės išvažiavo, tai pasirodė, kad 
jie ne tik visas palociaus maudynes, bet 
ir didelį skaitlių brangiausių vazų užter
šė, vartojo jas vietoje naktinių puodų. 
Tas buvo padaryta ne iš reikalo,—palo
ciaus išeinamos vieptos surastos tvarko
je, vandens pumpos veikė. Ne, šis chuli
ganizmas buvo išraiška noro sukoneveik- 
ti, užteršti gražius daiktus. Laike dvie
jų revoliucijų ir karo aš šimtus kartų 
mačiau tą tamsų, kerštingą žmonių sten- 
gimąsi laužyti, ardyti, išjuokti, teršti 
grožę.

Nereikia manyti, kad elgęsis “kaimo 
biednuomenės” buvo mano pabrėžtas su
lig sumetimų mano nepatikinčio atsineši- 
mo linkui valstiečio, ne, —aš žinau, kad 
tąja liga serga, gadinimo, kas gražu, ir 
nekurios grupės inteligentų, pavyzdžiui, 
tie emigrantai, kurie, aišku, mano sau,, 
kad, jeigu jų nesiranda Rusijoj,—tai.joje^ 
nėra jau nieko gero.

Pikti užmanymai gadinti ypatingos 
grožės daiktus turi vieną ir tą pačią 
reikšmę, kaip ir pastangos apdrabstyti, 
kad ir čia taip, nepaprastą žmogų. Vis
kas, kas yra nepaprasta, neduoda žmo
nėms gyventi taip, kaip jiems norisi. 
Žmonės trokšta—jeigu jie trokšta—visai 
ne. pamatinės permainos savų socialių 
papročių, bet tik jų praplėtimo. Didžiu
mos iš pat šaknų dejavimas ir verksmas 
yra:

“Netrukdykite mums gyventi taip, 
kaip mes pripratę!”

Vladimiras Leninas buvo tuo žmogum, 
kuris taip pakliudė žmonėms gyventi pri
prastu jiem gyvenimu, kaip niekas pirm 
jo nesugebėjo to padaryti.

Pasaulinės buržua’zijos neapykanta 
link jo perdaug aiški, jos mėlyni, nuodin
gi plėtmai visur žmogui akis raižo. Ši 
neapykanta, pasibjaurėtina kaipo tokia, 
tačiaus, sako mums apie tai, kaip didis ir 
baisus akyse pasaulinės buržuazijos yra 
Vladimiras Leninas,-j-įkvėpė  j as ir vadas 
visų šalių proletariato. Fiziškai jis ne
begyvas, bet jo balsas vis garsiau, per- 
galingiau skamba pasaulio darbininkijai, 
ir jau nesiranda ant žemės tokio kampo, 
kur šis balsas nešauktų darbo žmones 
prie revoliucijos, link naujo gyvenimo, 
būdavo j imui žmonių' lygybės pasaulio. 
Vis su didesniu pasitikėjimu, tvirčiau, 
pasekmingiau dirba didelį darbą Lenino 
mokiniai, jo spėkos įpėdiniai.

Man įspūdį darė aiškiai pasireiškiantis 
jame pasiryžimas prie gyvenimo ir ak
tyvi neapykanta gyvenimo ydų. Aš gė
rėjaus tuo jaunystės užsidegimu, kokiu 
jis įkvėpė viską, ką dirbo. Mane stebi
no jo viršžmogiškas darbe vikrumas. Jo 
judesiai buvo liuosi, vikrūs, ir jo skūpi, 
bet reikšmįnga gestikuliacija pilnai atiti
ko jo kalbai, kuri buvo taipgi skūpi žo
džiais, bet tiršta mintim. Ir jo mongoliš
ko tipo veide degė, lakstė aštrios akys 
nenuilstančio kovotojo prieš mela
gystes ir gyvenimo kančias, degė, prisi- 
merkd.amos, mirkčiodamos, ironiškai 
šypsodamosis, žaibuojamos piktumu. 
Š vyturiavimas tų akių darė jo prakalbą 
dar karštesnę ir aiškesnę.

Kai kada atrodė, kad jo dvasioj? neiš
semiama energija žiežirbomis įštrikš iš 
jo akių ir jos pripildyti žodžiai nušvis 
ore. Jo prakalba visuomet iššaukdavo 
fizinį jautimą neužginčijamos tiesos...

Atkaklumas buvo ję charakteriais 
ypatybė, tačiaus jis nepasireiškė besinau
dojančiu lošiko atkaklumu; jis vaidino 
pas Leniną tą ypatingą dvasios budrumą, 
kuris priklauso žmogui, nesvyruojančiai 
tikinčiam į savo pareigas, žmogui, kuris 
visapusiai ir nuodugnią! jaučia savo ry
šį su pasauliu ir iki . galui suprato savo 
rolę pasaulio chaose (netvarkoj)—rolę 
chaoso priešo. Jis mokėjo su tokiu pat 
atkaklumu lošti šachmatais, peržiūrinėti 
kustiūmo istoriją”, valandomis ginčytis

(Daugiau bus)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 8 dieną balandžio, 1934, 
Leonard’s svetainėje, 111 W. Market 
St., Scranton, Pa., 2 vai. po pietų. 
Būtinai visi nariai ir narės būkit 
paskirtu laiku, nes susirinkimas bus 
pradėtas nuskirtu laiku, pagal kuo
pos nutarimą; gi po bizniško susi
rinkimo bus diskusijos. Diskusijų 
temą dažinosite susirinkime. Taipgi 
nepamirškite atsivesti ir naujų narių 
prisirašyti, o dabar ALDLD įstoji
mo sąlygos gana prieinamos kiek
vienam darbininkui ir darbininkei.

Kp. Sekr. I. A. Klevinskas.
(82-83)

terių ir vyrų susivienijo kuopos bet 
ant susirinkimo nesimato inoterių, 
driaugės moterys neapsileiskite, lan
kykite pačios f ir savo vyrus kriti
kuokite, kad nesilanko, mūsų mitin
gai privalo būt pasekmingi, turime 
dalyvaut skaitlingiau.

Fin. Sekr. J. Z.
(82-83)

orkestrą del šokių ir bus valgių ir 
gardaus alaus. Visi draugai »ir 
draugės dalyvaukime skaitlingai, kad 
padarius šį parengimą pasekmingu, 
kad galėtum ir tpliaus savo organi
zaciją palaikyti ir tęsti savo darbus.

Kviečia Rengėjai.' 
! (81-82)

EASTON, PA.
j LDS jaunuolių kuopa rengia 
| gų balių balandžio 7 d., 1934
Į derver name, 9 Washington St. At- 
' eikit visi smagiai praleisti laiką ir 
! kartu paremsite jaunuolius.

Komisija.
’(81—82)

gas 
gerai..

ELIZABETH, N- J.
Reikalingas partneris prie 

stoties, turi būt jaunas vyras, 
angliškai kalbintis.

Jei norės, galės prie stoties pa
dirbti menesį laiko, kad ištyrus 
kaip biznis eina; reikia turėti apie 
$2,000; gera proga tam vyrui, kuris I 
supranta tą darbą. Informacijų 
klauskites sekamai: V. Podžiunas, 
Westfield Ave., and Elmora, Eliza
beth, N. J.

(82-84)
EASTON, PA.

ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 8 d. balandžio, Easton 
Baking Co. svetainėje, 36 N. 7th St. 
Prasidės kaip 3 vai. po pietų.

Visi nariai būtinai dalyvaukite,, nes 
yra daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipgi ir naujų narių atsiveskite. 
Būkite visi.

Sekretore.
(82-83)

ELIZABETH, N. J.
Šokių ir Vestuvių Balius

šį nedėldienį Amerikos T ‘ ' 
Darbininkų Literatūros Draugijos 54 
kp., ir buvusios mūsų ( draugės iš 
L.D.S.A. vietines kuopos rengia pui- > 
kų šokių ir užkandžių vakarą. Tai : 
bus pirmas socialis suėjimas mūsų ; 
draugių ir draugų, 
kada mūsų draugės moterys 
ką rengia, tai išeina šaunus ir pui-1 
kus vakaras. Tai nepamirškite šį ’ 
sekmadienį, 8 dieną balandžio, 8 vai.; 
vakare, 408 Court St., visi 
ateiti. .Įžanga 25 centai ypatai.

Rengimo Komisija.
(82-83)

sma-
Van-

MINERSVILLE, RA.
Šokių vakarą rengia Progresyvių 

Darbininkų Organizacijų Sąryšys, 
7-tą dieną balandžio, 7:30 vai. va
kare, Darbininkų svetainėje, kampas 

3rd ir South Streets.
Visiems gerai žinoma fartnerio 

Žeikaus orkestrą, tai visi žino, kad 
turėsite gerą ir linksmą vakarą; ga
lėsite gerai pasišokti. Įžanga tik 15 
centų. Mažiems vaikams 10c. Kvie
čiam visus ir visas, senus ir jaunus.

Rengėjai.
(81-82)

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6-tą kp. ir K,.P.L. Frak

cija šaukia konferenciją', kuri įvyks 
sekmadienį, 8-tą dieną balendžio,' 3 
vai. po pietų. Lietuvių Tautiško na
mo svetainėje, konferencija šaukiama 
del prisirengimo pirmos gegužės,' 
draugai ir delegatai iš apielinkčs 
miestų dalyvaukite konferencijoj.

G. Shimaitis.

CLEVELAND, OHIO
L.D.S. 55 kp. rengia “Card” party, I 

i vakarienę ir šokius, sekmadienį, 8-tą I 
Lietuvių ; fjjeną balandžio, Lietuvių svetainėje, ' 

920 East 7.9th St. Prasidės 2 vai. po I 
pietų. Valgių ir gėrimų bus iki va-1 
liai; užkandžiai prasidės 6 vai. vaka-1 
re, o šokiai 8 vai. vakare; šokiams: 
grieš Kazio Dariaus orkestrą. Kurie į 
laimes karžygių gėmį— gaus gerą j 
dovaną. Įžanga tik 25c. Vien tik ; 
del šokių įžanga 15c. šiame parcn- j 
gimė galės pigiau prie L.D.S. kuopos 1 
prisirašyti... Visus širdingai už-| 

ir visos | kviečia atsilankyti komisija.
Komisija. I

O kaip žinote,' 
sykiu I

WORCESTER, PA.
Aido Choro Kliubas rengia “Mins- | 

j trel Show” 8-tą dieną balandžio, 7 j 
A.L.D.L.D. 155 kp. moterų susirin- j vai. vakare, 29 Endicott St. Įžanga , 

kimas įvyks 10-tą dieną balandžio | tik 40 centų. ;
8 vai. vakare, 29 Endicott St. j Kviečiame visus, kurie tik myli .

Visos narės nepamirškite ateiti, j pasijuokti ir paklausyti gerų dainų, į 
nes yra labai svarbių reikalų aptarti; l kviečiam visus, senus ir jaunus, maT I 

žus ir didelius.'* Manau, .visi būsite 
užganėdinti. >

»Choro Komisija.
(81-82)

WORCESTER, MASS.

ypač jau vasaros sezonas yra labai 
arti—reikia vasaros programą suda
ryti.

Fin. Sekr. D. Lukicnė.
(82-83)

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kp. surado jau vietą 

del pikniko, kuris atsibus sekmadie
nį, 17-tą dieną birželio. Šis pikni
kas yra rengiamas A.L.D.L.D. 6-to 
apskričio naudai, tad prašome visų 
organizacijų ir kūopų nerengti nieko 
tą (jieną, bet dalyvauti mūsų pikni
ke ir padėti padaryti .šį pikniką pa
sekmingu. Vieta yra gera, prie ge
ro kelio, privažiuot galima iš visų 
pusių, yra “swimming pool,” vieta 
yra pas Joną Navicką, Village Green, 
Pa. Visų kuopų sekretoriai pasižy
mėkite tą dieną.

jvykskp. susirinkimas 
balandžio, 8 vai. vakare,
St. Nepamirškite, kad 

nominacijos blankos del

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S. 5 

10-ta dieną 
995 N. 5th 
yra parėję
rinkimo centralinio komiteto, taipgi 
reikės rinkti delegatus į seimą, kuris 
įvyks Detroite, birželio mėnesį. Taip
gi yra daug svarbių klausimų, kurie 
liečia kuopą. :•

(82-83)

, Sekr. .1 
(81-82/ 

_____ :( .. .......
FOREST CITY, PA.

ALDLD 219 kp. susirinkimas 
8-tą dieną balandžio, 2 vai. po 
pas drg. J. Kondrotą, ant 
R. F. D. No.

Visi draugai 
dalyvauti virš 

as . ku, nes turim

Įvyks 
pietų 
ūkės

1.
ir drauges malonėkite 
minėtoj vietoj ir lai- Į 
daug svarbių reikalų 1

WATERBURY, CONN.
A.L.D.L.D. 28 kp. susirinkim . .......... ..... .................... .....

įvyks 10-tą dieną balandžio, 7:30 vai. i aptarti, sykiu bus laikoma ir L.D.S 
vakare, 774 Bank Str. j

Visi nariai privalo būt, dabar mo- i

SKA1TYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

susirinkimas.
Sekr. P. Thompson.

(81-82)

SO. BOSTON, MASS.

Bostono Apielinkei
Garsioji Dainininkė

MENKELIUNIUTĖ
Koncertuos Mass. Valstijoj 

‘‘LAISVĖS” NAUDAI

Vaikų mokyklėlė prasidės šešta-1 
dienį, 7-tą dieną balandžio, 10 vai.' 
ryte, 376 Broadway.

Tėvai, kurie turite vaikus nuo 71 
iki 12 metų atsiveskite juos i šią j 
mokyklėlę, čia jie bus mokinami lie
tuvių rašybos ir dainavimo ir kitų 
lavinimo skyrių .

Valdyba.
(81-82)

APRIL 29 BALANDŽIO
Worcester, Mass.

PITTSTON, PA.
ALDLD 12-tos kp. susirinkimas 

įvyks 6-tą dieną balandžio, 7 vai. 
vakare, Rusecko kambariuose, Wyo
ming, Pa. Draugai visi stengkitės 
pribūti laiku, nes turim daug svar
bių

, Norime priminti šios apįę- 
linkės miestams, kad 22 dieną 
balandžio dainininke yra liue
są ir galima jai surengti kon
certą. Naudokitės proga, da
bar rengdami sutaupysite ke
lionės išlaidas. Menkeliuniutė 
bus Naujoje Anglijoje nuo ba
landžio 15 d. iki pradžiai ge
gužės.

reikalų apkalbėti.
Sekr. A.1 Valinchus.

(81-82)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių draugija rengia 

“Card” party (kortų parę), kiuri at
sibus 8-tą dieną balandžio, 7 
vakare L.M.D. name, 142 Orr 
Prašome visų atsilankyti. Pelnas 
skiriamas kapinių pataisymui.

(81-82)'

SCRANTON, PA.
Tikietai jau pas draugus del 

rengimo, kuris įvyks 22 bal. Todėl 
pasistengkim visi platinti, kad pada
rius parengimą pasekmingu, nes yra 
rengiama svarbiam reikalui. Kaip 
žinoma, pusė pelno bus del spaudos, j 
arba preso fondui. O kas nežino, j 
kaip yra svarbus palaikyti darbinin-1 
kišką spaudą-laikraščiai. Yra svar- j 
bus ir nepavaduojamas apšvietos į 
šaltinis darbįnipkų klasei. Yra tvir-' 
čiausias ginklas, prieš kurį neatlai-; 
ko ir tvirčiausios kapitalistų tvirto-! 
ves. ■

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks. 
8 balandžio, 2 vai. po pietų, papras-' 
toj vietoj. Todėl draugės ir drau- j 
gai, pasistengkite skaitlingai atsi- j 
lankyti, nes yra svarbių reikalų.

O. Janušauskiene. 1
X (81—82)

pa-

CHESTER, PA.
91 kp. susirinkimas įvyks

10 vai. ryte
LDS

8-tą dieną balandžio,
pas Degučius, 818 Morton Avė.

Visi dalyvaukite, nes yra iš centro 
prisiųsta daug svarbių dalykų, kurie 
reikia greitu laiku išpildyti, kaip tai 
linkimas delegatų j 

kitųir dalykų.
Sekr.

L.D.S. seimą.

. Lipeius.
(81-82)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. mėnesinis susirin- 

. ! kimas Įvyks 
s ' balandžio, 2 

kliube. Visi 
kite. Taipgi 
rių atsivesti

sekmadienį 8-tą diena 
vai. po pietų. Lietuvių 
nariai ‘būtinai dalyvau- 
nepainirškite naujų na- 
ir prirašyti.

Vaidyba.
(81-82)
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“Laisves” Naudai Piknikai
Dovanos Prie Įžangos

Prašome Darbininkiškų Organizacijų isitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

Sekmadieni, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00 
Massachusetts'draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų.( 21 ypata gaus dovanas.’ Sm ui k me
ilingiau apie šias dovanas matysite vėliau.

Labor Day, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Phlladelpiliečiai duoda dovanu prie įžangos tikie- 

to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas. Greit 
jų planas bus paskelbtas smulkmeniškai.i)

e- ?«

Greičiausia Kelione į Lietuvą

BREMEN
EUROPA

..TRECIOS KLESOS JUlVAKORTĖS Išff'gO/Jfin
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL 1 Ov.UU

EKSPRESINIAI TRAUKINIAI laukia prie laivo Bremer-
havene ir užtikrina patogų nuvykimą į KLAIPĖDĄ.

t 
<p

<♦>

<b

<f>

<♦>

<i>

<l>

<l>

T <p

<»• •

<♦>

<J>

<l>

<♦>

<♦>

<♦)

»>

<♦>

<♦>

<f>

d>

<t>

1

st.
bus

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S. 5 kp. rengia balių ir kartu ’ 

lošimą; 8-tą .dieną balendžio, 3 vai. I 
po pietų, 995 N.' 5th St. Rus ,gera J

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

TORONTO, CANADA
ALDLD 162 kuopos mėhesinis su

sirinkimas įvyks sekmadienį, 8-tą 
dieną balandžio, 2 vai. po pietų, 382 
Queen Str.

i Visi nariai privalo dalyvauti, ka- 
! dangi bus išduodama žurnalas “Švie
sa.” Taipgi visi nariai privalo pasi- 

I mokėti duokles už šiuos metus. Da- 
‘ gyvaukite patys ir atsiveskite savo 
' draugus prisirašyti prie kuopos.

! Valdyba.
I (81-82)

1 ’>

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS IŠ ff-Į *7A efl 
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL * 4

Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais 
kabinimais laivais.

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš Ort
NEW Y'ORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL Jf .UU
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg

• Del Informacijų Kreipkitės i Vietini Agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE'
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY. NEW YORK



’Penktad., Baland. 6, 1934 Penktas Puslapis

dančiosios klasės sudemorali-1 ateis į komunistinį judėjimą, 
izuoti darbininkus, kada jie ei-į tai nebus jokio darbininkų ju- 
na kovoti. Tas atsitiko Vo- dėjimo šioj šalyj, Prūseika sa- 

■kietijoj, Austrijoj ir kitur. Jei1’ 
| Vokietijos unijistai ir social
demokratai eiliniai nariai bū
tų supratę 
greit būtų 
frontą.

Prūseika
ke balsavimų Vokietijoj buvo 
paduota už komunizmą 6,000,- 
000 balsų, o už socializmą 
7,000,000. Bet kada jis pada
rė analizą apie Hitlerio vokie
čių- “tautos” gynimą, jų ren
giamą “kryžiaus karą,” tai jis 
prideda Hitleriui ir tuos visus 
darbininkus balsuotojus. Pasi
rodo, kad Hitleris sudarė ben
drą frontą su komunistais ii\ 
socialdemokratais darbininkais. 
Klasių kova žlugo, kada eina 
kalba apie Vokietijos “tautos” 
gynimą. Ar reikia didesnio 
žioplumo ? . . .

Kas liečia Azijos padėtį tar
pe Japonijos, Amerikos ir kitų 
imperialistinių šalių su Sovietų 
Sąjunga, jis irgi labai klai
dingai perstato situaciją.
. jGirdi,. Amerika . nenori, kad- 
įsigalėtų Japonija Azijoj. Jei 
kiltų karas tarp Japonijos ir 
Sovietų Sąjungos, tai Amerika 
veikiausia neremtų Japonijos. 
Tai. kodėl Amerikos amunici
ja plaukia į Japonija? Kodėl 
Amerika siunčia eksploduo- 

, , . . , I jaučias medžiagas į Japoniją?darbminkus skelbti | Kode| visokiuJJ gelcžgalius Iei. 
streiką ’ —■ 
fašizmui. Tai logiš- 
padarė klaidą: Ko- 
Partija, ’ 
bendrą frontą prieš 

Socialdemokratų 
vadai, 

kilę išėjo lauk. Tikrenybėj, jau ! bendrą frontą ii' 
nusibodo darbininkams klau- įsigalėti Vokietijos fašizmui 
sytis tų nesąmonių, kurias kre- Prastas monelninkas, 
čia Pruseika su Butkum. j rus politikierius 

Vienok yra svarbu pažymė- bininkus.
ti jų demagogija, jų išvados, i Jis sako, kaį 
kuriomis klaidina kolonijų j munistų Partija 
darbininkus. Mums nesvarbu i Partija panašią 
jų parengimai, bet svarbu jų 

♦pragaištingas darbas, kad nuo 
jo apsaugoti darbininkus.’ 

Labiausia reikalinga nuro
dyti Pruseikos klaidas, kurių 
ant vietos pirmininkas neleido 
kritikuoti, neigi žmoniškai sta
tyti klausimus.

Pruseika, pradėdamas kal
bėti pasisakė/ kad kalbės dvi krito sykiu su socialistais ir

^Prūseika Virto Tikru Monelninku ir Dar 
bininky Akiu Muilintoje Jo Pasėkėjai į 
Lieka tik Kaukimas Sklokos Prakiurusiam 

Laivelyje

Prieš Roosevelto “Smegenų I
Trusto” Tyrinėjimą i

75-Metinės Vedybų 
Sukaktuves

išdavystę, tai jie 
dėjęsi į bendrą

pažymėjo, kad lai-

galimaDaugelis Darbininkų
klauso, Kaip Pruseika Veid
mainiauja Ir Klaidina Dar
bininkus. Vieton Komunistų 
Partijos, Pruseika Siūlo Jan
kius Darbininkų Pasiliuosa- 
vimui. Laikas Darbininkams

• Jau Suprasti Tų Mulkinto
jų Apgavystes 
Philadelphia, Pa.—Kovo 25 

d. skloka surengė prakalbas 
Pruseikai su koncertine pro-1 
grama.- Liaudies choras, kurį| 
jie savinasi, sudainavo tris! 
tautiškas dainas. Labai keistai j 
atrodė iš “< _ 
choras atidarė prakalbas be

t Internacionalo ;
Tie patys “draugai” pirmiau : tų Partiją ir visas darbo uni- 
su didžiausia inspiracija su-'jas sudaryti bendrą frontą 

į dainuodavo darbininkų klasės prieš fašizmą,,bet Socialdemo- 
kov'os himną. Kaip tai atbulai j kratų Partijos’ tarnaujanti 
atrodo klaidus nusistaty- . buržuazijai vadai atmetė 
mas. . . • bendrą frontą, išėjo prieš šau-

Pasižvalgai po svetainę ir j kiamą generalį streiką, kaipo 
matai nelaimingos sklokos' vienatinį ginklą prieš buržu- 
pusantro tuzino susiglaudusias I azijos terorą.
aukas, kurie susisėdę prie šie-1 Vokietijos Komunistų Par- 
nos liūdi, kad tiek mažai jų jtija išleido atsišaukimą į Vo-j 
susirinkę. Apie suviršum du kietijos 
trečdaliai publikos, kurios ne- generalį 
daugiausiai buvo, atėjo pa- įsigalėti 
siklausyti Pruseikos, koki jo kai, kas 
išvadžiojimai bus apie dabar- .munistų 
tinę pasaulinę klasių kovos sudaryti 
įžiūrą. Jam pradėjus kalbėti, j fašizmą, ar 
vieni šypsosi, kiti grupėmis pa- Į Partijos

tarytum 
instruk- 
apgauti

Nesi-1 riau, kuomet laisvai 
veikti—-organizuotis.

Šiais klausimais, 
Pruseika keno nors 
tuotas, kalba ir mano 
publiką.

Prūseika kaltino Vokietijos 
Kompartiją delei Hitlerio už
kariavimo galės. Neva kalti
no ir Socialdemokratų Parti
ją, kaipo visą šu eiliniais na
riais, kad jie nesudarė' bend
rą frontą ir nesudaužė fašiz
mą. •

Šiuo klausimu net buržua- 
opozicijos”, kuomet zinė pasaulio spauda pažymė

jo, kad Vokietijos Komunistų 
sudainavimo.! Partija kvietė Socialdemokra- • • • 1 _ ... _ -

sytis tų nesąmonių, kurias kre- Prastas 
čia Pruseika su Butkum. Irus nol

>

valandas. Visa jo prakalba, 
trumpai pasakius, susidėjo iš 
kartojimo ir mulkinimo tiks
liai delei Vokietijos ir Austri
jos Komunistų Partijų, kurios 
neužkariavo įsigalėjusį fašiz
mą. Kalta Amerikos Kompar
tija, kad ji neauga ir tol Ame
rikos darbininkų klasė nelai
mės kovos, kol “jankės

ko.
“O jei ateis “Jankės” ir ne

suorganizuos ateivių, negrų ir 
abelnai darbininkų klasės, ar 
jie laimės kovą? Ne. Komu
nistų Partijos programos rolė 
yra, kaip atitraukti darbinin
kų klasę nuo kapitalistinės 
sistemos mulkinimo ir suvie
nyti laimėjimo kovai. Prie' to
kio bendro fronto darbininkus 
veda tik komunistai.

Štai, Camdene, N. J., su
streikavo 3,000 laivų budavo- 
jimo darbininkų, o kad juos 
labiau tumulkinti, tuoj socia
listų galva, Norman Thomas, 
buvo partrauktas. Jis darbi-

Atlantic City, N. J. — 
Blumenthal, 98 metų 

Rainey pareiškė, amžiaus, ir jo žmona Matiį- 
kad “daktaro” W. A. Wirto da, 94 m. apvaikščiojo savo | 
įteiktas reikalavimas ištirti i 75 metu/*-vedybų sukaktu-; 
Roosevelto “smegenų trus-lves. Jiedu yra ateiviai iš Į 
tą” yra kvailiausias daly-! Vokietijos.
kas. Wirtas, kaip žinoma,I 
kaltina, kad Roosevelto | “ 
“laisvieji” patarėjai klaidi-' BROOKLYN LABOR LYCEUM 
na poną prezidentą ir tuo 
būdu veda šalį į socializmą 
arba komunizmą.

Žioplas filosofas: nesu
pranta, kad tie “smegęni-!

Smithfield, N. C. — Kon-i 
greso atstovei rūmo pirmi- Į A. 
ninkas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamų kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Muvv v mi- pran£a> kati tlC Smeg^Hl- j
ninkams liepė melstis, vietoj ninkai„ deda idėntui i 
išreikalauti daugiau algos. - . / ....... !

Philadelphijos lietuviai dar- priruošti fašizmą šioje ša-
bininkai, nesiduokite save su- lyJe« 
klaidinti mulkinimo meklio-1 I 
r i a ms. Sklokos palaikymas ' 
yra vienas ir tas pats, kas yra !
socialistų vadovybė, 
biurokratų vadovybė, 
už. darbininkus, bet 
jų .neprieteliams. <

Rausvietis.

unijų i 
Kalbėk | 

tarnauk!

Anglijos Valdžios Nauji 
Bonai Karo Reikalams

HAVERHILL, MASS.

London. — Anglijos vai- j 
džia išleidžia naujų: bonų 

! už $775,000,000; gautais už 
įjuos pinigais drūtins vals- 
I tybes iždą ir ginkluosis ka- 
! rui.

Vietiniai jaunuoliai gerai i Ka,dangi per paskutinius 
darbuojasi. Balandžio 1 d. Lo - . A r . , , _ i... • • i • 12 menesiu Anglu valstybes Iatsibuvo susirinkimas po nu-; v c i
meriu 199 Washington St. Ilzdas neturėjo nedatekhų, Į 

a ir nedaleisti į t • i Buvo gerai apkalbėta rengi-1 o dar jame liko perviršio, I
i—- i - * imas prakalbų Amerikos vie-, tai Washmgtono patriotai |

nam iš geriausių rašytojų ir 
kalbėtojų, Theodore Dreiser. 
Prakalbos įvyks 8 d. balan
džio, City Hali, kaip 8-tą va-j . -
landą vakaro. Prakalbos ren-; Jungtinėms Valstijoms, 
giama labai gerai, netiktai----------------

kiltų karas tarp Japonijos, ir 
. . . Jungtinių Valstijų, tai amuni- 
kviesdama]^ gaudytl, amerikonuS ir 

skandintų jų transportus.
Net vienas draugas užklau- 

jsė: Jei kiltų karas tarp Japo- 
9 nijos ir Sovietų, kam siųstų 

Amerika amuniciją? Jis pasa
kė nežinąs. Mes žinom, kad 

I tarp imperialistų eina riety- 
Austrijos Ko- j1163 ,uS. idėIius’ ,u^ parketus, 
ir Socialistų ;už dominavimą jų, bet kas he- 

kjaidą pada-‘čia klasili kovos Pozici-ją, tai 
rė. Nors jau visas svietas ži. Amerikos buržuazija taikintų- 
no, kad Austrijos Komunistu |si ir Pagautų daugiausia 
Partija1 su eiliniais Socialistų tai Priemonei. kul'> gelbėtų 
Partijos nariais sudarė ben-Įid Padių klasę, jų viespatavi- 
drą frontą ir kovėsi prieš fa-, 
šizmą.

Na, jeigu jau Socialistų Par
tija padarė klaidą, kodėl po 
tų darbininkų kovų, kuriose jie

išnaujo sukruto smerkti I 
Angliją, kuri nenori pilnai 
a t s i t e i s ti karo paskolų

atmesdami 
padėdami

negud- 
mulkina dar-'

ant vietos garsinama bet h- fenkrūtuoja Atlantic City 
trisdešimts mylių apielmkeje. J J
Išsiuntinėjo 36 laiškus mokyk
lų prezidentams, kviečiančius 
dalyvauti šiose ;

ATLANTIC CITY, N. J. i
1U įJJL VZ.1V4 VII MtlUO, UVlVMailVlUO i , , ...

dalyvauti Šiose prakalbose.' V1SOJ Ameukoj gai-
Nuo kelių mokyklų jau gavo | sus miestas savo maudynė-

•11* Ji ’ * * *• *v’lPra- mis ir vasarinio ponų išdy-'
Įžanga suaugusiems Lavimo viešbučiais bei už-;

Jauuoliams tiktai 1

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

komunistais, Socialistų Parti
jos ir pasaulio 
vadas, Kautskis, 
Austriją ir sau 
na? Kodėl trys 
cialistų Partijos 
go laike kovos į fašistinę Che-įtur. 
koslovakiją ir ten ramiai gy
vena? Kodėl Austrijos socia- 

ne-įlįstai, turėdami galią, per ke- 
ateįs. Įsigalėjęs Hitleris suvie- Jetą. metų neprirengė darbi- 
nys visą vokiečių “tautą,” ku- ninku, neapginklavo jų prieš 
rioj randasi 62,000,000 gyven- fašizmą, 
tojų, pasiims Austriją su 7,-'Socialdemokratų Partija, paė- 
000,000 gyventojų-, yadinasi, mus galią į savo rankas, 
veik 80,000,000 vokiečių ap-: įvykdė • « « • • i— urmxr j ~ .

mą ant darbininkų. Kapitalo 
sistemai labiau rūpi išnaudoji
mas. pelnas, turtas, pinigai ir 
laisvas, be darbo, gyvenimas, 
negu baisenybės Japonijos 
buržuazijos, kurios interesai 
supuola su kitų šalių kapita
listų interesais.

Rusijos darbininkai paėmė 
galią į savo rankas, tai pabė-

prielankius atsakymus, 
kalbose 
40 c. 
centai.

The 
nesenai 
jau nuveikė nemažai naudin-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborhis

NEW YORK, N. Y.

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

Nei?
<♦>

<♦>

III

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

“socializmo” 
nuvažiavo į 

ramiai gyve-' 
žymiausi So-' gę parazitai, apsigyveno vieni 
vadai pabė-1 Japonijoj, kiti Chinijoj ir ki- 

Tų šalių buržuazija iš
kėstomis rankomis juos pasi
tiko ir priėmė. Dalis tų pa
razitų nujautė, kad gali darbo 
žmonės paimti galią, tai jie 
rezervinio kapitalo buvo pa
sidėję Japonijoj, Francijoj, 
Anglijoj, Amerikoj ir kitur. 
Imperialistų džingoistai senai 
būtų pradėję kariaut, jei jie 
nebijotų Sovietų Sąjungos 
stiprėjimo ir ekonominio kri- 
zio besivystymo vis gilyn.

Prūseika daug kalbėjo apie 
a su-

Kodėl Vokietijos

eigomis dabar stovi ant' 
bankrūto kranto. Miesto 

į Louis Ku- 
ehnle reikalauja pasiskelbt, 

gų darbų delei darbininkiško' kad miestas jokiu būdu ne
judėjimo. Todėl 
kiekvienam šias 
kiek galint paremti. Apdrt 
prakalbų, bus ir koncertinė 
programa. Niekas nepamirš
kite ir nepraleiskite, nes to- Paxson, 
kių parengimų labai p^ažai 
būna.

Haverhill Youth Club
susiorganizavo, vienok komisioniei ills

patartina g-ali atmokėti $40,000,000 
.prakalbas pį.rkugįems j0 bonus. Komi-

Darbininke.

MINERSVILLE, PA

sionieriui 
finansų

pritaria miesto 
direktorius J. A.

dar čia senai bu- 
skleidžiama nuo- i

O kaip 
vo visur _______
monė, kad pirkt miestų bei j 
valstijų bonus tai esą sau-; 
giausias “investmentas.”

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akinių 

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi n\es sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 6

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

iš ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

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

<l>
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ne
veik 80,000,000 vokiečių ap-j įvykdė “socializmo” progra- 
ginkluos ir prasidės “KRY-jmos? Vietoj stiprinti darbinin- 
ŽIOKŲ” karas prieš pabalti-Į kų galią, jie stiprino buržua- 
jos kraštus; gali būt ir priešiziją ir jai atidavė galią. Juk 
Sovietus, jei karas kiltų su Ja- ta pati veislė. Ne, Prūseika! 
ponija. :

Komunistų Partijos daro • pastatyta atviri kapitalo gyni- daryti su visokias rūšies žmo- 
didžiausią klaidą, kurios pri- rno agentai. Unijos ir Sočia- nemis bei partijomis. Jis pri- 
greitina fašizmo įsigalėjimą, listų Partijos susideda dau- ‘ minė net Belgijos socialfašis- 
Girdi, ar tai geriau pasislėpu- !gjausia iš darbininkų, bet va-: tą Vanderveldę, kuris būk pri- 
siai veikti, bijoti. Vis tiek ge-1 dovybė pastatyta tiksliai vai-! pažinęs;' kad tik Sovietų poli

tika teisingą kovą veda prieš 
fašizmą. Kalba apie bendrą 
frontą, bet nenori pasakyti, 
kas jį turi vadovauti. Klasių, 
kovoj yra tik du 
bo ir kapitalo, 
dovybėj viskas 
kaip labiausia 
sumulkinti, idant 
jiems galią.. . Jų klasę vado- 

'vauja kapitalistų partijos. Na. 
o kas turi darbininkų klasę 
vadovauti? Visiems aišku, kad 
Komunistų Partija. Juk kitos- 
partijos darbininkų klasė ne
turi. Tai kaip tu sudarysi t? 
bendrą frontą be partijos? 
Prūseika tą gerai žino, bet jis 
tiksliai, kalbėdamas per dvh 
valandas, neprisiminė net to 
vardo. Nejaugi Prūseika bijo
si Komunistų Partijos, kaip 
tas ispanų bulius raudonose J 
spalvos. . . ?^Kol ‘-‘jankes” Be

Socialistų Partijos vadovybėj bendrą frontą, kurį galim 
niel ofvf >1 uftrivi Ir o i L n 1 n erini i _ ..r.Z.i'z.r.

Po sunkios operacijos sun
kiai serga draugė Ona žio- 
bienė, kuri yra AL.DLD 14 
kuopos narė. Taip pat buvo 
narė buvusios LDSA 36 kuo
pos. Jinai yra veikli draugė 
ir gerai darbuojasi darbinin
kų organizacijose.

) . I
Todėl draugės ir draugai j 

aplankykite šią draugę. Nuei-1 
kite* ir pasikalbėkite su ja, | 
kuomet jinai serga. Jos ant
rašas: 144 New St., Miners
ville, Pa.

P. Kazakevičius.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

s WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

‘MOTERIS GATVĖJE’ 
3 VEIKSMŲ DRAMA; TAIPGI BUS IR ĮVAIRIŲ PAMARGINI MŲ 

- Rengia Lietuviu Darbininku Susivienijimo 50-ta Kuopa 
PO PROGRAMAI ŠOKIAI

įvyks Nedėlioję, 8 d. Balandžio-April, 1934 
WORKERS CENTER SVETAINĖJE

723— 5th Avė., įėjimas iš 23rd St., So. Brooklyn, N. Y.

WILLIAM NORRIS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

šis veikalas yra didelis ir vienas iš geriausių veikalų šio krizio 
momentu. Jame yra raudos, ašarų, kovų, šokimo, dainų—.visa tai, kas 
yra tikrame gyvenime, kuomet šeimyna stumiama griebtis pačių pa
skutinių gyvenimo priemonių. Vyras areštuotas, moteris, mergaitė ir 
motina badauja, o paskiau moteris priversta eiti į gatvę pardavinėti 
savo kūną. Tuo laiku gi eina Roosevelto demonstracijos ir girdisi 
skamba girtos dainos: “Ruzvelto alus, pilve nesurugs. Gersime dau
giau, kad tik būt linksmiau.” Todėl visi darbininkai ateikite ir pama
tykite gerą veikalą, kuriame matysite tikrą gyvenimo dramą.
Durys atdaros 4 vai po pietų, losimas prasidės 5 valandą >

frontai—dar- 
Kapitalo va- 
organizuota
darbininkus 
neatidavus

Audėjai Siunčia Delegatus Į Sovietų Sąjungą i
Patersono šilko pramonės darbininkai, po vadovybe • 

Sovietų Sąjungos Draugų organizacijos, laikė savo susi- i i 
rinkimą kovo 25 dieną ir nutarė pasiųsti į Sovietų Są- i 
jungą savo delegaciją ant 1 d. gegužės. Ta delegacija |į 
dalyvaus darbininkų iškilmėse, patirs, pamatys, kaip So- . 
vietų Sąjungoje darbininkai veikia ir būdavo ja naują 
pasaulį. Ši delegacija parveš mums teisingus ir savo 
akimis matytus įspūdžius.

Kelionei išrinkta trys delegatai. Vienas iš Associated 
Silk Workers Union (AFL), du nuo National Textile 
Workers Union (viena mergina). Visi delegatai Ameri
konai, čia gimę. Tokių ir Sovietų Sąjunga reikalauja. 
Jie yra iš pramonės organizacijų.

. Vienas deelgatas iš jų yra lietuvis, Adam Stupuras, 
kuriam mes, lietuviai darbininkai, turime sukelti kelionės 
lėšas — du šimtu ir penkioli ką dolerių ($215.00).

Todėl, mes, Delegato Komitetas, atsišaukiame į kitų ko
lonijų darbininkus ir draugus pagelbėti sukelti pinigų 
del šio mūsų darbo. Laikas jau labai tumpas. Delegacija 
išvažiuos 14 dieną balandžio. Aukos reikia gauti iki 10 
dienai balandžio. Todėl prašome visų draugų ir organi
zacijų suskubinti aukų siuntimą. •

Aukas reikia siųsti sekamu adresu: Sam Sadauckas, 
115 E. Holsman St., Patei^on, N. J.

Delegato Komitetas:
Org. J. Lipševičius, ..
Sekr. E. Toledas, 
Ižd, S. Sadauckas.

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

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

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

BROOKLYN660 GRAND ST.,

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

, tas ir už prieinamą kainą.
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Darbininką Reikalavimai

Laisvės” Direktorią Atydai

Moteris Nusižudė Gazu

Jau Metai Sukako

Vaikas Virsta į Akmenį

1

Apart. 29

Rengėja.

j TIKRAS BIČIŲ MEDUS

eiliniais

Nusigando Moteris ir Mirėsvarsto-

Šiandien Teis d. Raymond Dar Karta Primenu

Atvyko Naujas Dykaduonis

Daugiau Gema ir Miršta

SUCCESS/^ DIVIDENDS

Seredomis
7 vai. vakare

bavietėse savo atstovus j šią 
konferenciją.

Darbi- 
į teis-

liepsnos. Te
gyvena 

šimtai tūkstančių darbininkų, 
kurių gyvastys yra pavojuje.

Valerija Plastig, 21 
moteris, 1825 Marine 
way, Brooklyne, 
gazais.

greitai mirė. Sako, kad se
nukė jau nesveikavo.

I. R. LAMAITIS,
102, North Brookfield, N. Y. 
artimos New Yorko apielinkės 
platesnių informacijų galite

Box
Iš 

del 
kreiptis GI Šo. 2nd St., Brooklyn, 
N. Y. Klauskite R. Lamaitis.

džio 1 vai. po pietų, Webstei I ]yn ko susipyko su savo 
Hali, 119 E. 11th St., 1 
Yorke.
Iganizacijos privalo turėti kon
ferencijoje po tris delegatus.

SAVINGS BANK
GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B’KLYN 
INTEREST FOR Q QUARTER ENDING 
MARCH wt AT % PER ANNUM

Kaip jau žinoma išnau-lviską sužinoti. 
; tūkstančių tą kviečiame

CWA prakalbas.

Piano Lekcijas
DUODA

A. N. Valinčiutč
92 Union Avė.,

Brooklyn,
Utarninkais ir

Nuo 3 vai. p. p. iki

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
i

Taxi Drivers unija iššaukė 
~ 'i 175 darbininkus į streiką

Kailiasiuviai Darb. Sveikina Christopher St. taksių gara-
V • i n 12* džiuje, prieš kompanijos žy-KomuniStŲ Partiją i gius. streikas, buvo baigtas ant 

---------  ’ i sąlygų, kad visi darbininkai 
100 kailiasiuvių darbininkų, Į ^us priimti atgal į darbą, bet 

dirbančių Beacon Fur Dres
sing Co. fabrike, pasiuntė se
kamą telegramą 
Partijos konvencijai: “Mes J 
siunčiame revoliucinį pasveiki- į 
nimą Jungtinių Valstijų Ko-j 
munistų Partijos Aštuntai Na-! 
cionalei konvencijai. Pirmyn, 
prie masinės Komunistų Parti
jos ir prie revoliucinio išėjimo 
iš dabartinio kapitalizmo kri- Į 
zio!” Vis daugiau darbiniu-1 
kų jungiasi aplinkui Komunis
tų Partijos kovingą vėliavą.

Iti gyvenimas. O jis jau žino, 
j kad kuodaugiau šauks prieš 
Sovietus ir bolševikus, tuo ma
žiau turės pasekėjų, tat ir nu
duoda, kad esąs tik dūšių pie
muo.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Anton Kropiwa, 47
36 Pike St., New York, mirė 
bal. 3 d. Palaidotas bal. 5 d. 
Alyvų kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpino
si graborius J. Garšva.tadienį, 6 d. balandžio,'8 vai. 

vakare, St. Nicholas Arena, 69 
W. 66th St., New Ybrke.

Šios prakalbos bus labai 
svarbios, nes Jungtinių Vals
tijų imperialistai vis daugiau 
rengiasi prie naujo karo, čio
nai dalyvaus geriausi kalbė
tojai, kurie faktais įrodys, 
kaip imperialistai rengiasi ka
rau ir ką darbininkai tui^ da
ryti, kad pastojus karui ke
lią. Dalyvaukite visi ir visos.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pat (indy kite I

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 9-tą dieną balandžio, 
8 vai. vakare, 33 Hudson Ave., Alek
siejaus svetainėje. Taigi visi nariai 
malonėkite susirinkti ir naujų narių 
atsivesti, nes turim labai daug svar
bių reikalų aptarimui.

Sekretorė.
(82-83)

Pirmos Gegužės Darbininkų 
Bendro Fronto Komitetas iš
kėlė obalsį, kad laike demon
stracijų turi darbininkai rei- Į 
kalauti, kad gyvenamiai būtų, 
aprūpinti išsigelbėjimo prie-!« 
monemis nuo gaisrų. Tai yra 
tik vienas iš daugelio darbi- 

I ninku reikalavimų Pirmos Ge- 
' gūžės demonstracijoj. Nuo 
I naujų metų jau 45 žmonės su

metu i degė gaisrų liepsnoje. Baisu 
Park-! ir prisiminti tuos paveikslus, 

nusiunodijo; kada ant penkto, šešto augš- 
Kada jos vyras iš- to moterys ir vaikai šaukė pa

laužė duris ir į namą įsigavo gelbos apimti 
su daktaru, tai atrado mote- kiuose namuose dar

i rį negyvą ant grindų.

I dabar kompanija daro visokių 
i išsisukinėjimų ir nenori priįm- 

Komunistu • ^uos *darbininkus, kurie 
! streiko metu drąsiai kovojo. 
Unija paskelbė strejką, kad 
privertus kompaniją laikytis 
padarytos sutarties.

Pirmadienį, 9 d. balandžio, 
įvyks “Laisvės” direktorių su
sirinkimas. Pradžia 8 vai. va
kare. Visi direktoriai būkite 
laiku; greičiau pradėsime po
sėdį, greičiau ir užbaigsime jį. 
Nepamirškite dieną ir laiką.

J. Naljvaika, Sekr. į

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Naudotas mašinas (automobilius) 
perku, parduodu arba išmainau ge
ras, garantuotas mašinas už žemas 
kainas. Kreipkitės sekamai del in
formacijų? Wm. Steponenko, 919 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(81-95)

Pirmoji Gegužės ir Union 
Square Aikštė

Dr. J. J. Kaškiaučius Kalbės 
Tik Moterims

Darbininkų Bendras Fron 
tas dar vasario mėnesį prane 
šė policijos kapitonui J. F. X 
Day, 32nd St. policijos stotiei 
galvai, kad darbininkai užim.‘ 
Pirmos Gegužės demonstraci
joms Union Square nuo 1 
•vai. iki 5 vakaro. Day priėmė 
tą reikalavimą ir sakė, kad 
bus išduotas Union Square del 
komunistų tuom laiku. Bet da 
bar jau praneša, kad nuo 10 
vai. ryto bus karo veteranai— 
fašistai užėmę tą aikštę iki 3 
valandos; nuo 3 vai. social- 
fašistai ir komunistams bus iš
duota tik 5:30 vai. vakare. 
Policija kas met trukdo komu
nistų ir T’evoliucinių darbinin
kų demonstracijas gelbėdama 
fašistams ir social-fašistams. 
Darbininkų organizacijos pro
testuoja prieš policijos sauva
liavimus.

Bendro Fronto Komitetas 
nenusileidžia šiam policijos ir 
socialistų skymui. Jis rengia
si turėti demonstracijas nuo 1 
iki 5 valandos, kaip jau buvo 
reikalauta ir policijos prižadė
ta. Drg. D. Leeds kalbėda
mas Komunistų Partijos Ant
ro Distrikto vardu pareiškė: 
“Mes būsime dėkingi socialis
tams ir džiaugsmingai su eili
niais socialistais laikysime 
bendrą demonstraciją nuo 1 
valandos iki 5 valandos -Union 
Square. Mes nesibijom kartu 
sueiti su socialistais

. darbininkais.”
Šis klausįn^bus 

mas ir B/endro Fronto šaukia
moje lęjemferencijoje, kuri atsi
bus šeštadienį, 14 d. balan-

Vakar kapitalistinė spauda! 
paminėjo metų sukaktuves! 
nuo susikūlimo karinio oro lai-j 
vo “Akron.” Susprogus tam; 
laivui žuvo 77 žmonės ir jų 1 
tarpe daugelis komandierių su 
admirolu W. A. Moffett prie
šakyje. Tas oro milžinas buvo 
lėšavęs virš 4 milionus dole
rių išbudavoti. Imperialistinė 
valdžia ruošiasi jo vieton bu- 
davoti kitą. Tai grynai buvo 
karinis oro laivas. Veikiausia 
jis irjsprogo nuo karinių me
džiagų.

/'Pabėgo 5 Austrijos
Politiniai Kaliniai

PARSIDUODA FARMA
114 akerių žemės, yra geros girios, 

didelis sodas virš 100 vaisinių me
džių, ant gero kelio cimentuoto, 10 
kambarių stuba, 2 barnūs, nauja sai- 
la, garadžius, vištininkas, apie 100 
vištų, 12 karvių melžiamų, 10 telyčių, 
1 bulius, "2 jauni arkliai, vežimai, vi-Į 
sos mašinos reikalingos prie ūkės, 
šienui piauti, ir visi kiti reikalingi 
Įrankiai. Tik 2 rnailės nuo miestu
ko No. Brookfield ir Brookfield, ne
toli ir didesni miestai, į Uticą 18 
mailių. Viskas parsiduoda labai pi
giai. Platesnių informacijų klauskit 
laišku.

ALDLD 185 ir LDS 13 kuo
pos rengia Dr. J. J. Kaškiau- 
čiui prakalbas. Jos atsibus 
penktadienį, 6 d. balandžio, 
7 vai. vakare, Kiburio svetai
nėje, 950 Jamaica Ave, arti 
Cypress Hills “L.” stoties, East 
New Yorke. Prakalbas labai 
svarbios. Daktaras kalbės te
moje: “Šeimyninio Gyvenimo 
Paslaptys.” Bet į šias prakal
bas bus įleidžiama tik mo
terys ir taipgi nebus įleidžia
ma mažos mergaitės. Tat vi
sos moterys atsilankykite skai
tlingai ir jūs labai daug ką su
žinosite, ką negali daktaras 
pasakyti, kada dalyvauja vy
rai.

Draugus vyrus prašome ne- 
persirengdinėti į moterų dra-! 
bužius, nes vis, tiek pažinsi-1 

i “at- 
svarbi stavką.” Prie to del vienų vy

rų bus surengtos Dr. J. J. Kaš- 
ja yra saukiama CWA (vie- kiaučiaus prakalbos 13 d. šio | 
šų darbų) darbininkų reika- mėnesio, tai tada jūs galėsite; 

Taigi dar kar-! 
moteris į šias

VIENA. — Iš Linz kalė
jimo naktį pabėgo trys so- 
; cialistai ir du Hitlerio fašiz
mo šalininkai. Ties kalėji
mu laukė automobiliai. So
cialistai išvažiavo į Čecho- 
slovakiją, o hitleriečiai — į 
Vokietiją.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

(J Since 187!
SBKUSHWICK

Nedėlioję Labai Svarbi Kon 
ferencija CWA Reikalu

Laikraščiai rašo apie yaiĮcą, 
Benny Hendricks, 7 metų, ku
ris virsta į. akmenį. t Daktarai 
sako, kad kokį laiką jis gy
vens, nes. yra žijiomi štai koki 
atsitikimai. Harry Ošifiėld ar-Į 
ba Overduff, Pennsylvania j 
mainierys jau 33 metai yra j 
pavirtęs į akmenį. Dabar jis I ^a^s* ; • ~
sveria tik 70 svarų, jo visas' Mėtojai desėtkais 
kūnas suakmenėjęs. Jis gali! mc^a darbininkus iš 
pajudinti tik lūpas ir žandus.1 darbų ir likusiems kapoja ai-( 
Valgo ir nuolatos guli ant tam1^38, Masinė darbininkų dele- 
tikro stalo. įgacija. buvo nuvykusi į Wa-

.Antras žmogus Roy Bayd J shingtoną, kur ji įteikė kapi- 
jau 25 metai kaip suakmenė- Į talistjnei valdžiai viešų dalbų 
jęs. Jis dabar sveria 125 sva-' darbininkų reikalavimus.^ Da
rus. Abu šie žmonės pereitais ^var ^a delegacija pargiįžo ir 
metais buvo nuvežti į Chicagą ( ^duos raportą, ką ji girdėjo^ 
Pasaulinėn Parodon.

Sekmadienį, 8 d. balandžio, 
vai. po pietų,( Stuyvesant

Casino, 142 Second Ave., New me ir gausite nuo durų
Yorkę,. Atsibus labai 
konferenęija. ši konferenci- 

z-. i 1 »• i

Penktadienį Bus Praktikos 
“Moteris Gatvėje”

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
♦

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., 1 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.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Šioje konferencijoje bus iš
dirbta planai, kaip priversti 
valdžią ne. mažinti, bet dar 
plėšt CWA darbus; ką turi da
ryti CWA darbininkai; ką tu- 

M. Samuels, 26 metų vyras, ri daryti tie, kurie jau yra pa- 
144 Cumberland St., Brook- leisti iš darbo ir koki užda- 

įiyn, nv »u3ipj<nv su saw j viniai abelnai visų darbininkų
, . . . , eW i pačia feetty ant gatvės netoli šioje kovoje. Taigi visos dąr- Visos darbininkų or- -- j j b

Šiandien, 10 valandą ryto 
City Magistrates Court, 425 
Sixth Ave., bus teisiamas 
“Daily Workerio” redakcijos , . v . . 
narys draugas Harry Ray-! ais vzyg.iaiQ' 
mond, kurį traukia kapitalisti-! al sužinojo Samuelso mptina, 
nis teismas del aprašymo ko-,. Ir v me U 4amzl?us? 
vingų taksių darbininkų strei- tat ant t,e.k ^įjaudino kad c 1 nrrnirm mira sora Ir o H on
ko. Jį gina Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas, 
ninkai raginami nueiti 
mabūtį ir protestuoti.

Navy St. Jis ją norėjo po prie-1' bininkų organizacijos privalo 
varta įsodinti į automobilių. Į turėti delegatus. Taipgi CWA 
Tuom kartu pribuvo policistas1 darbininkai turi išrinkti dar- 
Golstein, kuris įsimaišė į tą 
keisą. Samuels buvo skau
džiai sumuštas ir nugabentas 
į policijos stotį, kur jis' apal
po, o po to jį paleido užsta
čius $500 kauciją. Moteris 
piktinasi policistoi budeliš- 

žygiais., Kada apie

Draugės ir draugai, kurie 
dalyvaujate prie veikalo vai-' 
dinimo “Moteris Gatvėje,” bū-- 
kite penktadienio vakare, 8 
vai., “Laisvėje”. Veikalas rei
kės vaidinti (So. Brooklyne) 
sekmadienį, balandžio 8 d. To
dėl reikia padaryti gera prak
tika viso veikalo, kad vaidini-, 
mas išeitų geriau, negu bent i 
kada išėjo. O kad tai pada-! 
ryti, tai reikia visiems daly-' 
vauti repeticijose. ■

Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa- 

; te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 

.Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Graborius (Undertaker)
Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS I 

.Išbalzamuoja ir laidoja numirusius i 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
J tomobilius ir karietas veselijoms,| 

I krikštynoms ir pasivažinėjimams |

0
231 Bedford Avenue

Brooklyn; n. y.
------t

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. I*u pietų nuo 1 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dicnq
Telephonas MEdallion 3'1328

New Yorko apskaitliavimų 
.biuras skelbia, kad gimimai 
padidėjo ant 39% palyginus 
su 1929 metais, tai yra, be
darbės metu daugiau gema 
kūdikių. Bet tuom pat kartu 
tas patsai biuras pripažįsta, 
kad mįrtingųmas paaugo- net 
ant 50% daugiau, negu jis 
buvo 1929 metais.

Laivu “Bėrengaria” iš Fran- 
cijos atplaukė vyskupas B. 
Fedčikov. Jis apleidęs Sovie
tų Rusiją 1920 metais ir per 
tą laiką blaškėsi po Europą. 
Matyt, kad ne kaip biznis ei
na' tai sako, “kad jis visai nesi- 
kiš į politiką, kad jis tik rū
pinsis, kaip čia rusų darbinin
kų dūšias gelbėjus, kad još po 
smėrt nedegtų pragare. Šii- 

įpranteima, jam rūpi ne dūšios, 
Į kurių’nėha, bet kaip pasidary-

Veikalą “Moteris Gatvėje” 
Loš South Brooklyne

• ' I '
Vienas^iš geriausių veikalų, 

vaizduojančių dabartinėje be-1 
darbėje moterį gatvėje, bus 
suvaidinta So. Brooklyne. Vei- Uos draugijos ir kuopos, pri-! 
kalas “Moteris Qatveje,” bus klausančios prie Draugijų Su
loštas sekmadienį, 8 d. balan-1 ryšio, išrinkote savo susirin- 
džio, 6 vai. vakare, Darbinin- kimuose delegatus į tą konfe- 
kų Centre, 723—p5th: Avė. Šis renciją, tai esate prašomi visi- 
veikalas yra vienas iš geriau- dalyvauti; o jei kurios drau
siu ir jam aktoriai labai, pa- gijos bei kuopps neturėjote su
rinkti. Jis* jau .buvo vaidin-; sirinkimo ir neišrinkote dele- 
tas Williamsburghe, Elizabe- 
the ir kitur, ir visur darbinin
kams labai patiko, nes jis vai
zduoja gyvenimą tokiu, kokiu 
jis yra. Ateikite -visi ir pa-! 
matykite.

Tūlų draugijų bei kuopų 
vaidyboms išsiunčiau laiškus 
delei gegužinės apvaikščioji- 
mo konferencijos, kuri ' įvyks! 
šį sekmadienį, 10:30 vai ryte, 
“Laisvės” kambariuose. Ku-

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

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

Sergančią Vyru ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

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.

gatus, tai būtinai vienas val
dybos nafys turi dalyvauti toj 
konferencijoj.

Draugės ir draugai, nesivė- 
luokite, nes turėsime daugiau

! laiko išdirbimui plano, kaip 
į geriau apvaikščioti darbininkų 

Šiandien Svarbios -Prakalbos šventę, Pirmąją Gegužės. Ne- 
----— 4 i?pamirškite, šį sekmadienį, 8 

Amerikos Lyga Kovai Pries'dieną balandžio.
•Karą ruošia labai svarbias 
prakalbas.,1 Jos įvyksta penk-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

512

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chąimcey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai .stovite.
z Odos Nušašėji- 

mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mešlažar- 
nes Ligos, Nervų

įdegimas bei ReumatiŠki Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. ZIN S
110 East 16 SI. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Įrving Place 

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

O Sekmadieniais • A. M. iki 4 P. M.

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N/ Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1


