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Darbininkai Visų Salilį 
Vienykite#! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o išlaimeaite 
Pasaulį!

Amerikos imperialistai gavo 
didelį smūgį orlaivyno srityje. 
Didžiausias pasaulyje zeppelini- 
nis oro laivas “Akron” subyrė
jo. Jis išbudavoti lė.šavo apie 
$8,OOO,()()(). Galėjo vežti 403,- 
000 svarų ir padaryti kelionę 
9,180 mylių be apsistojimo. Tai 
buvo grynai karo mašina, ap
ginkluota daugybe kulkasvai- 
džių ir su pajėga nešti kelis to
nus bombų. Prie to, tame oro 
laive dar buvo “garadžius,” ku
riame būdavo penki karo orlai
viai. Ir tas milžinas subyrėjo 
į šmotelius.

Hitleris Siunčia Savo 
Atstovą Pas Popiežių

Armijos Skyriams Pavesta Komandavo!'
/• K J - ' I

Anglų Inžinierių Teismas 
Prasidės Balandžio 12 d.

Imperialistams užduotas smū
gis ne tik tame, kad neteko oro 
laivo, bet ant jo žuvo jų kari
niai žinovai, įskaitant orlaivyno 
galvą, admirolą Moffett. Prie 
to, ten nuskrido mažesnis oro 
laivas “J-3” jieškoti “Akrono” 
dalių ir jis patsai sudužo.

Dabar ir vėl bus diskusijos, 
ar yra ko verti oro laivai zep-: 
pelinų tipo. Kada supleškėjo į

BERLYN. — Išvažiuo
ja Italijon pas popiežių 
Hitlerio agentas ponas 
Papen. Jo misija bus ta
me, kad gauti nuo popie
žiaus fašistų režimo už- 
gyrimą ir katalikų bažny
čios paramą fašistų veda
mam terorui prieš darbi
ninkus ir žydus. Nėra 
abejonės, kad Hitlerio 
planas pavyks. Popiežius 
Pijus susitaikė su Musso- 
liniu Italijoj, su Pilsuds
kiu Lenkijoj ir su Smeto-

WASHINGTON. — Roo- 
įsevelto valdžia pavedė armi
jos oficieriams tvarkyti 
darbą ir įvykinti discipliną 
“darbo kempėse” prie vers
tino darbo. Į tas kempes 
ketinama s u m o b i 1 i z uoti 
apie 250,000 bedarbių. Tam 
tikslui paskirti 53 armijos 
skyriai įvairiose Valstijose.

Darbininkai tose kempėse

bus bjauriai Jšnaudojami ir 
aplupami. i Ne vien, kad jie 
neturės jokių teisių, bus po 
militariška komanda, ir te
gaus po .$30 į mėnesį algos,! 
net dar iš tų pinigų kiekvie-. 
nas turės pasiųsti namo po 
$25 kas mėnuo. Delei mė
nesinių išlaidų darbininkui 
bus palikta tik penki dole-' 
riai.
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I Tarptautinės Prekybos įsakyta Šaudyti. Politi- 
Didelis Susmukimas nius Kalinius Vokietijoj

MASKVA. — Galutinai 
viskas prirengta delei tei
simo šešių anglų inžinie
rių, kurie dirbo Metropo- 

,Ii tąn-Vickers korporaci
jai ,ir| kurie Sovietų val
džios kaltinami varyme 
griovimo darbo, ėmime 
kyšių ir šnipavime Angli
jos valdžios naudai. Visi 
tuo tarpu paleisti po kau
cija. Teismas prasidės 
balandžio 12 d. Teismui 
pirmininkaus draugas M. 
Ulrich. Kaltinamieji jau 
pasiskyrė advokatus.

Valstijos Desperatiški Advokatai 
Bando Sukelti Tautinį ir Rasinį 
Gaisrą Prieš Nekaltus Jaunuolius

Džiūrė Bjauriai Kurstoma Prieš Jaunoku Advokatus, Pri 
metant Jiems “Žydų Pinigus iš New Yorko”; Leibowitz , 
Nuplėšia Maską nuo Valstijos Advokatų ir Iškelia Aikš
tėn Suokalbį Prieš Nekaltus Jaunuolius

Anglijos "R-101” oro laivas, tai j Ir Socialistų Spauda 
ji sudaužė ir kitą tokios pat rū
šies. Dabar Am. imperialistai 
turi tokį pat, kaip “Akron”, ki
tą oro milžiną—“Macon.” Bet' 
jau dabar kalba, kad neverta jis; 
naudoti.
milžinas “Graf Zeppelin” jau
yra padaręs virš 500,000 mylių, Manoma, kad eina derybos 
kelis kartus buvo šiaurinėje ir tarpe valdžios ir socialde- 
Pietinėje Amerikoj^, apskrido mOkratų vadų.
aplinkui pasaulį, buvo šiaurių v

Tebėra Uždaryta BERLYN.
t

Hitlerio

val-BERLYN.—Hitlerio
! džia pareiškė, kad socialde- 

Vienok “ Vokietijos. mokratų spauda pasilieka 
1 uždaryta neribotam laikui.

1 ----------- C Į ■ ■ .

ledynuose ir vis laimingas. Prie Į
to Amerikos impe. iaiista, apie Sustreikavo Darbininkai 
10 metų turi vokiečių padary
tą oro laivą “Los Angeles” ir 
neturi jokių “trobelių.” “Akro- 
nas” žuvo arba del jo netikugio 
pabudavojimo, arba nuo kari
nių medžiagų, bei del netinka
mo valdymo.

Sovietų Sąjunga jau turi zep- 
pelininių orlaivių laivyną ir jį 
dar tvirtina. Kovo 24 d. ant 
Maskvos skrajojo Sovietų zep- 
pelinai: “V-l”, “V-3” ir “V-4”. 
šį mėnesį Sovietai baigia būda
vot! oro laivą “V-5”, o pabai
goje metų bus baigtas dar vie
nas su įtalpa 18,500 kubiškų 
metrų. Prie to, Sovietų Sąjun
ga budavojasi dar keturis mil
žinus oro laivus “Pravda,” “Vo- 
rošilov,” “Psaviachum” ir “Kol- 
choznik.” Sovietų Sąjungos 
orlaivyno vadai, pasiremiant 
“Graf Zeppelino” prityrimais, 
rokuoja, kad tos rūšies oro lai
vai yra naudingi.

Kauno spauda praneša iš 
Šiaulių:

“Prie Frenkelio odų fab
riko prūdo m-to savivaldy
bė nutarė įrengti maudy
kles.. Todėl čia daug bedar
bių gavo darbo. Už išvežtą 
dumblo kubinį metrą s-be 
moka darbininkams po 1 li
tą. Darbininkai dumblą ve
ža vagonėliais. Per žiemą 
darbininkui ne per blogiau
sia uždihbo, bet atšilus vie-

Iš Austrijos praneša, kad
Hollandijos karo laivyne ir vėl: . . .
pasireiškė jūreivių sukilimas. • atsakymo, darbininkai 
Jūreiviai nuo karo laivų “Gens-j streikavo.”
keri,” “Van-Shpeil” ir dar vie-,---------------------
?štik‘mybet priMekti karalienSs i Nužudė Studentų Vad?

WASHINGTON. — Skait
linės parodo, kad 1932 me- valdžia įsteigė koncentraci- 
tais tarptautinė prekyba pa-Į jos kempes politiniams ka- 
siekė $26,160,000,000 vertės,; liniams visuose Vokietijos 
arba 34 nuoš. mažiau, negu kampuose. Kempių sar- 
1931 metais. Gi 1929 metais gams ir kareiviams įsakyta 
tarptautinė prekyba buvo' šiuti, kad užmušus, į visus 
vertės net $68,290,000,000. į kalinius, kurie bandytų pa
vadinusi, nuo pradžios kri-.bėgti, arba neklausyti fašis- 
zio prekyba sumažėjo daug tinęs disciplinos, 
daugiau, negu ant pusės. Koncentracijos k e m p ės 

(stovyklos) įsteigtos todėl,
Komunistai Išleis Laik- “ SŽZnS“”“’ 
raštį Pietinėse Vaisi.

CHATTANOOGA, Tenn. 
Čionai paskelbta, kad Ko
munistų Partija vėl pradės 
išleidinėti revoliucinį laik
raštį “The Southern Work
er.” Delei finansinio keb
lumo laikraštis buvo susto
jęs ėjęs metai laiko atgal.

Atėmė iš Valstijų Teises, i 
Panaikino Parlamentus h'

Vokiečiai Fašistai Pavogė 
Komunistą ir Nužudė

DECATUR, Ala.—Penk- kalbą baigs kitoj sesijoj.
' Paskui kalbės prokuroras 
Knight, tada teisėjas duos. 

Apsigyni- instrukcijas džiūrei.
mo liūdininkai iškėlė aikš
tėn valdžios bjaurų suokai- ^šymą, teismo nuospren- 

bį nužudyti nekaltus jau
nuolius. Tapo įrodyta, kad 
ponia Price yra melagė ir

tadienį pasibaigė liudijimai 
iš abiejų pusių.

Kuomet skaitysite šitą ap

dis veikiausia jau bus iš< 
neštas.

Čechoslovaki- papirkta liudininkė.PRAGUE,
ja.. — Čionai buvo pabėgęs 
iš Vokietijos komunistas 
Martin ir išgyveno kelias įvedė į desperaciją valstijos 
savaites. Sužinojo nazės advokatus 
(vokiečiai^ fašistai) ir nak
ties laiku jį pavogė ir par
gabeno atgal Vokietijon.
Draugui Martin, reiškia mir
tis fašistų rąnkose.

Apsigynimo p a r o dymai

IŠ LIETUVOS

tomis dauį’/kur bėgiai Užpuole Bendro Fronto 
įklimpsta ir vagonėliai daž- Konferenciją 
nai sugriūva. Tai gaišina 
darbininkus. Darbininkai 
prašė s-bę, kad ji paskirtų 
specialius. asmenis vagonė
liams ir bėgiams taisyti, nes 
dabar niekas negali daugiau 
per dieną. uždirbti, kaip 2 
lit. Negavę patenkinamo 

su-

MEXICO CITY.—Meksi
kos policija padarė užpuoli
mą ant revoliucinių unijų 
sušauktos bendro fronto 
konferencijos. Bet delega
tai taip gerai laikėsi, kad 
policijos užpuolimą atmušė 
ir nedavė areštuoti konfe
rencijos vadus. . .

BERLYN. — Hitlerio val
džią vienu j užsimojimu pa
naikino įvairių>valštijų par
lamentus, atėmė teisę joms 
rinkti gubernatorius, nes 
juos paskirs pats Hitleris. 
Ateityje valstijų nebebus, o 
bus tik provincijos. Iki šiol 
Vokietijoj atskiros valstijos 
turėjo daug įvairių savo ri
bose teisių. , į

Suareštavo Du Tūkstan
čiu Darbininku Badene

BERLYN. — Pranešama, 
kad Badene fašistai suareš
tavo dų tūkstančiu darbi
ninkų ir sugrūdo į koncen
tracijos stovyklą. Du ko
munistai, vietos darbininkų 
Vadai, tapo nušauti. Hitle
rio gaujų teroras nebeturi 
jokių ribų.

atšilę prisiekti karalienės
Kimyoei, *

HAVANA. — Kubos kru-
Iš Japonijos sostinės prane- vino ji policija suareštavo re- 

ša, kąd kovo^20-tą dieną su- vo|įucįnįų studentų 1 vadą 
‘•TOTin3MarU.v *m^ešūrta?2^Blandino/23.metų amžiaus 
jūreivių.. Tais .parodo, . kad ir nužudė. Paskelbė, kad 
Japonijos imperialistų' žygiams “rado ‘Kuboj da- 
priešinasi ne vien darbininkai' bar tankiai, policija nužudo 
ir valstiečiai, bet ir kareiviai' politinius .kalinius slaptai, 
bei jūreiviai. I j . . ___________

kilo japonai; jūreiviai ;drit laivo.' 
“Tasin-Maru.” Areštuota 20-

Sovietų Sąjungos 
mokslinė komisija tris metus

special Sušaudys Sukilimo Vadus ■
LIMA, Peru. —'Kovo 11 

tyrinėjo Amūro ir Zėja upių r dienos sukilimo vadų teis- 
sritį. Ten nuolatos pasikarto- mas pasibaigė.
ja potviniai. Komisija betyri- cieriai nuteisti’ su§audymui, 
jos srityje, taipgi priėfo prie 0 kltl P^odintl 4 kalėjimą, 
išvados, kad ant Zėjos Tukuri1 ant 25 metU- Eiliniai suki- 
kalnuose reikia pastatyti už-, lėliai paleisti be bausmės.
tvanką. Užtvanka privalo bū
ti 90 metrų augščio. Jos pa- 
gelba Zėja upė ant 800 kilo
metrų bus tinkama laivų plau
kiojimui ir bus išvengta Amū
ro upės išsiliejimų.

Penki ofi-

darbininkų ir daktarų, kurie 
dirba dArbininkų poilsio na- 

i muose. Pasirodo, kad Rusų 
Socialistinėje Federatyvėje So
vietų Respublikoje yra 60 po-

. ilsio parkų, prie kurių yra'na-
Maskvoje |vyko suvažiavimas mai del darbininką, i'

Nukapojo Šiaulių • 
Darbininkams Algas

Ir Rooseveltasį“Nusimuše ’ 
Sau Algą, bet Gaus $65,000

WASHINGTON. - f Pre
zidentas Roosęveltas, gauna 
į metus algos $75,00Q; r Ii4 
toks jis t “geras/’ kad . tą al
gą nusimušė'-15 nuoš; Bet 
vis įtiek jis, dar gaus apie 
$65,000 į metusi?-u . r

Vėl Duos Bankieriams
Du Bilionu, Dolerių

KAUNAS’ ;
Kanalizacijos Darbininkų 

Pasitarimas /
Nesenai pravestas kanali- ♦ 

zacijos darbininkų pasitari- r . 
mas, kuriame dalyvavo .4 as- ’ ' 
menys. Buvo kalbėta apie 
profratelių organizavimą ir 
apie dabartinę kanalizacijas . IJ ’ 
darbininkų padėtį. Taipgi 
tartasi del sudarymo komi- 7 J 
teto, kuris centralizuotų vi
sas savivaldybės darbininkų 
grupes. Visi dalyvavę pasi
tarime darbininkai sutiko 
paremt revoliucinę kovą 
kiek galėdami, bet stot į re-» 
voliucines organizacijas kai 
kurie dar atsisakė, teisinda
miesi baime, nes jų šeimos 
esančios didelės ir t.p.

ir prokurorą 
Knight. Savo prakalbose 
jie paleido bjaurią rasinės 
ir tautinės neapykantos ug
nį prieš,apsigynimo advoka
tus. Advokatas Wade 
Wright savo prakalboje taip 
įsiuto, tokion desperacijon 
įpuolė, kad • atsikreipęs į 
džiūrę ir pirštu rodydamas 
į apsigynimo advokatus Lei
bowitz ir Brodskį šaukė:

“Parodykite jiems, kad 
Alabamos teismas nepaper
kamas žydų pinigais iš New 
Yorko.”
Apsigynimo advokatas Lei

bowitz užprotestavo prieš 
šitokią bjaurią prakalbą ir 
reikalavo, kad teismas bu
tų paskelbtas pakrikusiu. 
Bet teisėjas nekreipė atydos 
ir leido Wrightui tęsti savo 
prakalbą. Wright rėkė, kad 
New Yorko . “žydai” papir
ko Bates ir Carter, kurie 
liudijo už jaunuolius. Visą 
tą papirkimą padaręs Jo
seph Brodskis.

Savo niekšišką prakalbą 
Wright baigė,, šauksmu, kad 
jaunuoliai būtų rasti kal
tais ir nubausti. mintimi; At-

“Koton” Fabriko Darbinin
kių Pasitarimas ,t

Pravestas pasitarimas su 
5 “Koton” fabriko darbinin
kėmis. Pasitarime buvo 
išaiškinta, kad darbininkių 
išnaudojimas smarkiai didi
namas. Dabar fabrike dir
ba 150 darbininkių po 8' vii. 
į dieną. Uždirba* nuo 2 ;kL 
3 litų į' dieną.' Kai ’kii* ’ 

radimas; .jų kaltais, šaukė .rios darbininkės įpsKrii^ 
tas desperątas.ir bosų ageų-,Į dirbt, ant dviejų mašinų. Jos 
tas,, “nuskambėtų ištisai pa,-j uždirba daugiau, bet už iii 
šaulį, kaipo. įstatymų’ pildy7 del .perdaug įtąrpptp( įtarty) 

t • ___ j?      Ui-—.

WASHINGTON. — Po 
prezidento Roosevelto ko- 

I manda įneštas į atstovų bu- 
! tą biliUs, kuris sutvers fon
dą iš dviejų bilionų dolerių 
del, “apdraudimo bankų.” .0 
tas reiškia, kad valdyžia pa
skirs dar du bilionu dolėr. 
rių Amerikos-, bankieriams 
Tuo tarpu ’ bedarbiai ir ]U 
šejių^nos, nieko, negauną.

Farmeriai Vėl Streikuoja
ROCHESTER, N. Y.— 

Nesulaukdami pagelbos iš 
y aisti j oš valdžios,' šios apie- 
linkŠš farmeriai- atnaujino 
streiką prieš pieno žemą 
kainą. Jie skelbia streiką 
prieą Dąirymen’s .Lygą, pie
no trusią.

Mokytojais Streikuos Prieš 4ŠIAULIAI, Liėtuv^šfeu-b^K^IX W i
lių ir Gubernijos gėlęžinke- Algą •NukapojlHliiiąS>fiJ/ įfątf 
lio stočiųį Iš
kapotos .algos., Palięčią, ?60,000 -viešų ntiėky^lų mokyto- 
darbininkų. Iki šiol molęė: ■ jų rengiasi ( paskelbti vienos 
davo nuo, 5 iki j6 litų į dienos streiką priest jvaldžią. 
ną ir turėdavo dirbti iki .l? Tai bus imųKytojų protestas 

r prieš1 T nukapo j imą . algų ; 6'

ŠIAULIAI, Lietuva.—-Šiau
lių ir Gubernijos, g

vai. į dieną.
nuos

Cefe Dievo.Bdievi, Ar RubyBd|es ic Carter 
Buvo Areštuoti?;- tLONDO&. — Parlamen

te įneštas biliuš prašalinti .iš 
mokyklų visus mokytojus, 
kurie yra bedieviai bei ku
rie drįsta išsitarti už moks
linį aiškinimą apie tikėjimą. 
Biliaus įnešėjas tūlas Reg
inald kalbėjo ir tvirtino, 
kad “Maskva nori nugriauti 
Anglijos dievą.” Bilius, be 
abejonės, bus priimtas, -y

' Š e š ta d iehio < “Laisvėje” 
buvo paduotas ekstra pra-t 
nerimas/ kad Ruby Bates ir 
Lester i Cirter^ liūdininkai 
už Sbottsboro jaunuolius, ta
po šųareštuotL Iki šiol ta 
žinia nepatvirtinta; Vei
kiausia jie- nebuvo', suarešn 
iuoti. y

mO; Jaimėjimąp.” . j r> , , ’ a 
'Po jo 'kalbėjo; apsigynimo 

advdkątas i. Leibowitz, v Jis 
pradėjo šaltai ir nurodinėjo, 
kaip bjauriai vajdžios ad
vokatai'} bando ąųkelti ęasir. 
nes dr tautinės , neapykan
tos gaisrą, idant nužudžius 
nekaltus jaynuolius.“Wrigh- 

. , f , i to prakalba/- pasakė iJeibo- 
R EIK A L A Ų JA ĘERSI- witz “yra prakalba koriko.” 

ciTZTYimT CITY xvn.-.XTT^ jAg pasa^ fca(J jjg negauna 
jokio, atlyginimo už jaunuo
lių gynimį ir kad jis nepai
so ,pąvojaus jo gyvybei, ku
riai grūmoja sukurstytos 
gaujos. •. ’ - n •.... . '

Čiopai, jo prakalba tapo 
pertraukta ir tęismo sesija

SKIRTI SU ŽYDĖMIS 
PAČIOMIS

. k. * y

Hitlerio val
džia reikalauja, kjad visi val
dininkai, kurie turi vedę žy
des pačias, ■ paimtų divorsą 
arba nęteks vietų.’ Taį ne
girdėtas istorijoj) -atsitiki
mas. : ■ r r-

BERLYN

greit sugadina savoi sveika- • 
tą. Silpniau dirbančias dar
bininkes išnaudotojai šalina 
iš ’ fabriko.’

Fenstero ir Faino Stalių 
Dirbtuvėj •

Čia darbo sąlygos bjau
riausios; Prieš dirbtuvių 
susijungimą, niekada nebū
davo laiku išmokamas už
darbis. Senų dirbtuvių dar
bininkai dar iki šiol vis at* 
eidavo pas fabrikantus rei
kalaut skolų, į ką Fensteris 
visai neatsakinėja, o kai ku
riuos dar. vagimis išvadinai 
Dabartinėj sujungtoj dirb- " 

_ tuvėj dirbo 16 darbininkų, 
baigta. Leibowitz savo prą-( Darbas buvo sezoninis.



Belapis antras 
>C

: LAISVA

LAISVE, LITHUANIAN DABY ! H Į 

Published by LAISVE, Inę.
•' Irery day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street. Brooklyn; New! York 

—■■■ —■ i ■ ■ i — ■  ......... - ... ’ j „ t 1 1
’ SUBSCRIPTION RATES: ’ ' i

Mnlfed States per year---------|5.00 United Statęs, six months... .12.50
Brooklyn, N. Y., per year... .$7.00 Brooklyn, N. Y., six months.. .$3.50 
Foreign countries, per year...$7.00 Foreign'countries, six months..$8.50 
Banada and Brazil, per year..$5.00 Canada and Brazil, six months $2.50

‘ I

M

J ■

A

į r KOta RElKALINGA JAtMfflię W S”?, 
11 izinri i nnnAin irur m A niri tlTlFA iro L ŠL kon

+-x—
KYK1A BROOKLYNE IR APIEUNKEJE?

I l 1 * 1 ; t

Bnttred as secon class matter March 11, 1924, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879, t i . !

Ko MacDonaldas Atvažiuoja į Ameriką?
Anglijos premjeras MacDonaldas atvažiuosiąs į Jung

tines Valstijas apie pabaigą balandžio. Kokia to pono 
misija, tai turi rūpėti kiekvienam darbininkui. Iš Wa- 
shingtono ateinančios žinios sako, kad Roosevelto val
džia išskėstomis rankomis laukia to imperialistų agento 
atvažiuojant. r

Pagvildenkime pasaulinę padėtį ir Anglijos imperialis
tinės valdžios santikius su Sovietų Sąjunga,'tai pamaty
sime-, kokiais sumetimais tasai ponas čionai atvažiuoja;

Kuomet Sovietų Sąjungoj buvo iškelta į viršų bjaurus 
sabotažninkų darbai ir kad sabotažninkų bandai priklau
so ir Anglijos specialistai-inžinieriai; tai MacDonaldo val
džia pagrąsino nutraukti prekybinius ryšius su Sovietais. 
Dar daugiau, jis bėgiojo iš vieno Europos šalių sosta- 
miesčio į kitą, beorganizuodamas keturių valstybių blo
ką. Ta planuojama sąjunga didžiųjų Europos imperialis
tinių valstybių, ne va pridengta taikos skraiste, bet,ir Ja
ponijos imperialistai, kurie plėšia Šiaurinę Chiniją, sa
ko, kad jie taip darą taikos įvykdymui.

Šiomis dienomis Japonijos imperialistų agentas Mat- 
suoka lankėsi Amerikoj; jis kalbėjosi su Rooseveltu ir 
kitais žymiais šalies valdininkais. Matsuoka surado la
bai draugišką priėmimą ir visur buvo gausiai vaišina
mas.

Tarp keturių kapitalistų laikraščiuose skelbiamų Mac
Donaldo misijos punktų, ketvirtas punktas-sako, kad bus 
diškusuojama ir Tolimų Rytų klausimas. Tačiaus, pir
ma, negu mes paimsime gvildenti to pono misiją, pakal
bėkime, kokis jo greičiausias tikslas.

Visam pasauliui yra žinomas faktas, kad Anglijos inži
nieriai yra sučiupti Sovietų Sąjungoj už rankos, bedir
bant labai bjaurų darbą. Dabartiniu laiku Amerikoj la
bai ryškiai pastatytas Sovietų valdžios pripažinimo klau
simas. Gi kaip tik tuo pačiu laiku, kuomet Anglija kėsi
nasi 1 nutraukti prekybinius ir diplomatinius ryšius su 
Sovietais, tai tos šalies premjeras, susigriebęs savo socia- 
listiškus skvernus, atsibaladoja į Ameriką. .

Labai aiškus MacDonaldoj tikslas, tai užbėgti už akių 
Roosevelto valdžios pripažinimui Sovietų Sąjungos.

Anglijos imperialistų agentas MacDonaldas turi tikslą 
pakenkti Sovietam, idant nepadarytų prekybos susitari
mą su Amerikos valdžia. Su tuom jo tikslas dar nesibai
gia, Tas ponas renka jėgas naujam imperialistiniai ka
rui ir talkininkus Anglijos imperialistų planus įvykdinti,

MacDonaldas bandė sudaryti didžiųjų Europos impe-’ 
rialistinių šalių bloką, bet jam nepasisekė. Dabar jis at
važiuoja tartis į Washingtona, kad susiartinti su Ameri
ka ir žiūrėti, ką galima gauti iš Japonijos. Anglija, kaip 
ir kitos stipresnės valstybės, rengiasi į imperialistinį ka
rą ir nori turėti kuo drūčiausius talkininkus. Naujas 
imperialistinis karas pačiam savo prasidėjime būtų at
kreiptas prieš Sovietų Sąjungą.

Japonijos imperialistinės armijos ėjimas į Vidurinę 
Mongoliją ir paskutinėmis dienomis Manchukuo valdžios 
pasigrobimas traukinių, kurie priklauso Rytiniam Chini- 
jos gelžkeliui, aiškiai rodo siekimus ir- tikslus imperialis
tinės politikos įtraukti Sovietų Sąjungą į karą.

MacDonaldo misija yra: Viena, pabloginti santikius Sor 
vietų Sąjungos su Amerikos nauja valdžia; antra; išnau- 
jo priręngdiųėt dirvą sudarymui Europos didžiųjų vals
tybių sąjungos ir į tą sąjungą kviesti Ameriką; trečia, 
susitarti su‘Amerikos imperialistais Tolimų Rytų klausi
mu; tuojnet išsiderėti koncesijų iš Japonijos imperialis
tų užgriebtose jų vietose, sudaryti bendrą imperialistų 
frontą kriušinimui Chinijos darbininkų ir valstiečių re
voliucijos, ir Mandžurijoj ir vidurinėj Mongolijoj sudary
ti karinę stovią prieš Sovietų Sąjungą.

Darbininkai, tūpime budėti ir kovotį prieš naujo impe
rialistinio karo prfrehgįnėjimus, prieš Macpoųaldo misi
ją, reikalaudami pripažinti Sovietų Sąjungą ir būti ant 

v sargybos, kad apginti Sovietų šalį. ;> *

Prūseikiniai Pabūgę Masių, 
Pabėgo nuo Debatų '

Kuomet renegatas But
kus lankėsi Chicagoj su pra
kalbomis apie “kapitalizmo 
ir komunizmo krizį,” tai 
Chicagos ALDLD 1-mo Ap
skričio Komitetas užkviėtė 
Butkų debatuoti apie komu
nizmą ir kapitalizmo krizį. 
Jis tuomet nepasirodė.

< i >

Kiek vėliau ALDLD 1-mo 
Apskričio Komitetas vėl 
kreipėsi prie LDD (prū.sėi- 
kinių) kuopos komiteto' kad 
rengtų debatus. - jau buvo 
susitarta debatų rengimo 
reikalu; bet balandžio !6 d. 
“Vilnyje” skaitohie apie vie
no prūšeikinių pareiškimą:

“Mes taip padarysime, kaip 
mūs draugai vienur padare: 
‘kada atėjo juodukų į mūsųj 
parengimą, tai jie pašaukė po
liciją ir prašalino juodukus.’ 
Kiti du jų komisijos nariai to 
neužginčino.

ALDLD 1-mo Apsk. komisi
ja pareiškė: Mes prie provo
kacijos nedasileisime. Gerai, 
kad jūs dabar parodėt savo 
tikrąjį veidą. Jūs priešingi ne 
vien bedarbiam, bet negrams 
ypatingai; mes griežtai reika
laujam panaikinimo įžangos. •

LDD 4 kp. komisija pareiš
kė, kad jie .stovi už įžangą ir 
apleido susirinkimą, pabėgo 
nuo tolimesnio tarimosi, kas 
reiškia pabėgimą nuo debatų.”

Vadinasi, prūseikiniai no
rėjo atsitverti nuo masių 
taip, kad bedarbiai negalė
tų įeiti į debatus. Kuomet 
jie' pamatė, kad. galės j daly
vauti1 daug žmonių, tai prū
seikiniai nuo’ debatų.pabėgo.

v kreipdamas į tąi mano vąl-1 .
irįstabų | Nesenai.

virainmkų, dėmesį, turiu vis pašytą, kad’ BTooLJyūO. apįe- 
j linkę ję pikuojamą vasary 
ne jaunuolių mokykla, kuri 

skundų, kad valdininkai,gau-1 tęstųsi vieną mėnesį. Jau- 1 ♦ 1*11 ✓ r . | L • 1 • • 1*1- • 1 • i • •

“Ląjsyėj” buvo
dėlto ta proga pažymėti vieną 
labai nemalonų mūsų gyveni
me reiškinį; IŠ ūkininkų eina' 
<
darni per dideles (jų nuomone) ' nūoliai mokintųsi politinio 
algas, supirkinėja jr dažnai už supratimo, proletarinio me- 
nieką ūkininkų parduodamą iš np proletarinio sporto, 
varžytinių inventorių. Nuro-'m i • • vdoma, kad būna tokių bjaurių I Ta™ ^lkslul. buV0 _SU' ..... ____________________
atsitikimų, jog keli valdiniu-) šauktas susirinkimas musų dalyvautų ne tik

...............f ......* r
, Elizabeth, LjiĮidbĮibh? 

son, Bayonne ir 1.1.
I ši j konf esenciją šaukiama 
išimtinai vasarinės jaunuo
lių mokyklos reikalais. To
dėl, draugai, nepamirškite, •" 
ir visi dalyvaukite/ ;- 
Tuoj aus bus* pradėtas mo-- • 

kinių registravimas. Visur, 
draugai, ir draugės, turite

MOKSLININKAI MARK** Tąs parojo, kad Japonijos
SO MIRTIES PAMI

NĖJIME
SĘ^NGHAL — Kovo 19

d. čięnai masiniam susirin-

imperialistai nesulaikomai 
briaunasi giliau į Cbi.niją ir 
grobia naujas teritorijas.

tome dalyvavo daugiau kaip p f : prfg 
simtas Chimios garsiausių * • • ■?

mVi.1 i v» v»r> X it4-z\ ii i ~ « .   —  --mokslininkų ir rašytojų pa
minėjime Markso mirties 
sukaktuvių.

Japonai Veržiasi Chijūjon
SHANHAIKWAN, — Ja- 

ponijos armija baigia 
siekti miestą Chinwangtao.

SANTIAGO, Chile. — či- 
Ii senate kalbėjo senatorius 
Cortes ir keikė kohiunistus. 
Sakė, kad komunistai buvę 
surengę paskelbti revoHuci- 
ją, bet, girdi, policijai pasi
sekė suokalbį susekti ir lik- 
viduotį.

VHI

kai, susirinkę atitinkamų ži
nių ir tarpusavy susitarę, va
žinėja į ūkininkų inventoriaus 
varžytines. Tose varžytinėse 
kai kada, daiktų išpardąvipiąs 
vykdomas paskubintu tempu 
(kad mažiau pirkėjų būtų), ir 
tarnautojai už nieką superka 
parduodamus daiktus. Kai ka-J 
da tą pačią dieną tuos daiktus 
jie perleidžia į kitas rankas.

Nenokoms Smetonos Vai- 
f • f

džia prispirta pripažinti 
faktą, kad fašistai valdinin
kai iš surinktų mokesnių 
ima dideles algas. Bet to 
negana; jie varžytinėse val
stiečių mantą maklioriškai 
supirkinėja, net neprileisda- 
mi kitų pirkikų.

Neprisieina abejoti, kad 
fašistiniai valdininkai daž
nai sudaro taip, kad išstatyt 
valstiečių nuosavybę išpar
davimui ir patiems tuo pa
sipelnyti.’ Fašizmas yra 
nuogas kapitalistinės gau
jos viešpatavimas apiplėšti 
vargingąją ^isjbmenės dalį.

Fašistai Apie Fašistinius 
Valdininkus

Pati fašistų vąldžia pri
pažįsta, kad valdininkai 
bjauriai aplupa gyventojus, 
spekuliuoja ir užsiima žuli- 
kystėmis. Smetona, išsi
gandęs didėjančios prieš fa
šistus neapykantos, savo mi- 
nisteriui įsakė išleisti grą- 
sinantį valdininkams ap
linkraštį, kad jie pridengtų 
savo prabangų gyvenimą.

Tame žemės ūkio ministe
rijos išleistame aplinkrašty
je skaitome:

“Lietuvą krizis taip pat yra 
sunkiai palietęs. Kad krizis. 
pas mus ir yra kiek lengvesnis, 
vis dėlto mūsą ūkininkų būtis 
šiuo metu yra tikrai sunki. 
Sunkiausia, žinoma, yra būklė 
tų ūkininkų, kurie turi privati
nių skolų. - ūkininkai dabar 
lyg su tam tikru, pavydu žiūri 

z į’valdininkus. Vaįdininkąi kūš 
mėnuo regūliariškai ‘^auna sa
vo algas—nedideles valdininką 
nuomonė, labai didėles ūkinin
kų nuomone. Tad šiuo mietu 
valdininkai ne tik itin rūpės-’ 
tingai ir gerai turi eiti savo: 
pareigas ir itin atsargiai, tak
tiškai ir žmoniškai elgtis su" 
kaimiečiais, bet ir ne tarnybos 
metu turi elgtis taip, kad vals
tybės įstaigų tarnautojo, gar-: 
bingumas ir geras vardas ne
būtų teršiamas ir žeminamas.’ ■
Ūkininkai badauja; per 

varžytines valdininkai nere
tai atima iš jų mantą; ir 
abęlnai valstiečiai / vis la
biau pradeda bruzdėti ir 
šiauštis prięš’ prispaudėjus, 
fašistus. . / .

Toljąų tas valdininkam iš^ 
'leistas aplinkraštis skamba 
sekamai:

ĮDOMUMAI
Bent Vieno Dęntisto 
Nesibijo Vaikai

Vienas Bostono dentistas, 
Dr. L. J. Obrey -pakliuvo 
net į moksliškus skyrius ka
pitalistinių žurnalų, nors vi
sas jo “moksliškumas” yra 
viso labo tik gabus bizniš- 
kumas, labiausia iš trauki
mo ir taisymo dantų vai
kams.

Daugelis suaugusių žmo
nių bijosi dęntisto operaci
nės kėdės, tai ką bekalbėt 
apie vaikų baimę tos kėdės, 
replių, grąžtelių ir kitų įtai
sų?

Bet Dr. Obrey prieš vai
kų baugštumą naudoja už- 
bo vijimus, kuriuos vaikai 
labiausia, myli/ Kambaryje, 

zkur jis egzaminuoja vaikų 
burnas ir' taiso jiems dan
tis, yra nedidelis judamųjų 
.paveikslų aparatas.. Ber tą 
aparatą yra rodomi “Mic-* 
key Mouse” ir kiti vaikams, 
patinkami dr suprąntami ju- 
džiai. ' Vaikui, ' sėdantis į 
operacinę kėdę, jistmato ju
damuosius ’’’.paveikslus ant 
Sienos; .o kada reikia kėdę 
atlošti,' jhdžiai, pradeda ro
dy t i s ant lubų; tuomet ir 
pats yąikas-' atsilošia.

Taip’ užbosytam . vaikui 
daktaras apmarina anesteti- 
niais vaistais nervus trau
kiamų bei taikomų dantu
kų ; tada skausmu beveik jo- 
ikio nesijaučia. .Užbaigia 
daktaras savo darbą, o, vai
kas ne tik<nebėgą iš kedęs> 
bet dar prašo jam daugiau 
judžių parodyti. Be to, šis 
gabus bizųierips, yra primir
kęs ir tam tikrose vietose 
kambaryj pritaisęs kukuo
jančių automatiškų gegučių, 
šokančių lėlių ir kitų nayąt"

kon, neš tai darbas mūsų 
visų, reikalas svarbus visam 
mūsų judėjimui. •

Balandžio 22 d. yra šau
kiama plati konferencija vi-> raginti jaunuolius dalyvau
si mūsų organizacijų kuopų ti mokykloj. Kurie turite . 
valdybų. Konferencija įvyks sūnus beį dukteris, žiūrėki

te, kad juos užregistruotu
mėte ir atsiųstumėte į mo
kyklą, < Ypatingai mūsų , 
choruqse. .registravimo dar
bas turi būt praplėstas.

jaunuęlių. Draugas. \

Brooklyne, “Laisvės” svetai
nėj. Reikia," kad šioj kop-

masinių organizacijų aps
kričių komitetų. Nutarta 
mokyklą steigti. Išrinkta 
komisija iš New Jersey 
draugų su j ieškojimui tinka
mos vietos. , ' ' . .

Lietuvių Jaunuolių Nacio- 
rfalis Komitetas rimtai tuoT-i ; t . i

svarbiu darbu rūpinasi. Nu
tarė 'aplankyti visas masi
nes organizacijas ir kuopas 
mokyklos steigimo reikalais. 
Bus siuntinėjamas visoms 
organizacijoms atsišauki
mas. Padarytos studentų 
registravimo blankos, taip 
pat blankos rinkimui, aukų 
del mokyklos palaikymo. 
Komitetas nutarė mokyklos 
reikalais daug kalbėti per 
dienraštį “Laisvę,” idant su
mobilizavus visas spėkas 
mokyklos steigimui ir palai
kymui.

, Panašios mokyklos reika
lingumas Brooklyne yra la
bai didelis. Tai bus pir
mas didelįs mūsų judėjimo 
žygis revbliucionizuoti mū
sų jaunimą ir paruošti jau
nuolių judėjimui vadovybę.

i Čionai Brooklyne ir New 
Jersey lietuviško jaunimo 
y ra, labai daug. Turime ir 
pažangaus jaunimo. Turiz
me net keturis didelius cho
rus. /Turime taip pat ke
lias Lietuvių Darbininkų^ 
Susivienijimo J a u n u o 1 ių’ 
kuopas. Bet mes dar be ga
lo mažai jaunuolių teturi
me' Jaunųjų Komunistų Ly-1 
goję. Mes nematome jau- 

I nuolių masinio dalyvavimo 
; darbininkų kovose už be
darbių reikalus. Kodėl ? 
Todėl, kad mūsų judėjimas 
iki šiol tuo klausimu nesu- 
siįnteresavo.

Vasarinė jaunuolių mo
kykla visą tą klausimą iš
keltų kuoaugščiausia. Jau
nuoliam būtų suprantamai 
išaiškinta klasių kovos rei
kalai. Jie-būtų padrąsinti 
ir paskatinti eiti į darbinin
kų kovos pirmąsias eiles.

Bet, žinoma, mokyklos įs
teigimas ir " pasisekimas- 
priklausys nuo to, kaif> tuo 
klausiniu susidomės ‘ mūsų 
suaugusieji draugąi ir draup 
gės ir mųsų masinęs or
ganizacijos'. ■ < Vienas ; Jau
nuoliu ‘ Nacionališ Komite
tas, vieni, keli jaunuoliai, 
kurie imasi' už to didelio 

■ darbo, tikslo neatsieks. Ta
tai supraskime visi. Mes 
turime eiti jaunuoliams tai-

Brooklyno kuopų ’valdybos, 
bet taip pat' iš visos žemuti
nes dalies NėW Jėrsėy1 —

1 — ; rTT ~ z I.. į ■

Apie Dvasinę Bedarbių Nesveikatą
• ’ ■ ■ ‘ : < • - 

klausymas*’ 'ir 1 “suramini- ' - 
mas,” kuomet jis yra be

Daktaro G. K. Pratto raši- pašalpos išvaromas laukan 
nį apie tai, kaip .palaikyt - šelpimo stoties? Tai tik"’

Nacionalis Protinės Svei
katos Komitetas išleido

protinę, arba dvasinę svei
katą tarp bedarbių. Tai 
daugįausia patarimai šelpi
mo įstaigų perdėtiniams. 
Jis ragina perdėtinius at
sižvelgę ne vien į bedarbio 
neturėjimą maisto, pasto
gės bei drabužio, bet ir į jų 
dvasinį nupuolimą, nusimi
nimą, nuolatinį susirūpini
mą, vilties ir ūpo prarado 
mą,—kas dažnai visiškai su
ardo žmogui protinę lygs
varą ir nuvaro ‘į pamišimą. 
Be to, įpuolimas despera- 
cijon del to, ką žmogus val
gys į)ei kur pasidėk, naiki
na tą pačią jo kūno sveika
tą. Todeį Dąktaras ,Pratt 
pataria valdiškos ir, prisa

pasityčiojimas iš bedarbių,, 
sakysime, kad ir New Yor
ke, kur nei pusei jų nėra 
užtikrinta sekenčiąi dienai ... 
maistas,bei prieglauda.

Jeigu visiems bedarbiams • 
būtų duodama reguliarė pi- < • 
niginė pašajpa iš miestų ir..., 
valstijų iždų, ypač jeigu „ 
būtų išleista bedarbių ap- 
draudos įstatymas, — kaip ... 
kad reikalauja komunistai ,. 
ir Bedarbių Tarybos,— tuo- ... 
met nereikėtų nei tų pigių: ...- 
pamokslų, apie protiškos. ;: 
sveikatos palaikymą pas be-../ 
najmius ir.beduoniusj o dar.;.; 
su moterimis ir kūdikiais. 
Bet kapitalistai ir jų vąl- .

tiųės labdarybės veikėjams j džia, vietoj duoti žmoniškos 
ir .veikėjoms įšippkti ( kan- materialės paramos bedar- ; 
triai išklausyt bedarbių nu- K x"' 
siskundimų. ir ąuramint juo
sius. ■ Tatai esą reikalinga 
palaikymui bedarbio pro
tiškos ir net kūniškos svei- 
I X Jkatos.

Bet tie patarimai, žiūrint x x A .
I į juos bedarbių akimis, taip-' mu užlaikymu kiekvieną 
gi yra makliorystė, bandy-' bedarbį, jo moterį ir kūdi- 
mas jiems dantis užkalbėti, kius.
Ką reiškia bedarbiui “iš-1 C. J. K.

biams, tai stengiasi pasiron -4 
dyt “geradariais” su savo 
begėdiškais filosofavimais.

Bedarbiai ir dirbantieji t„ 
tik per masinę bendrą ko
vą gali ir turi tuos siurbė-....

- les priverst aprūpint tinka-

WILKES-BARRE, pa.

■nu vaikams daiktų. Už ge
rą vaiko užsilaikymą dar 
duoda dovanų. Todėl, su
prantama, motinos įr veda 
vaikus pas tokį gerulį. Bet 
kad jis būtų bent kuom pa-, 
gerinęs dantų gydymo mok
slą, apie tai nėra nęį žodžįo 
vadinamuose “moksliniuo
se” rašymuose apię tą-deų-

Gerai Pavyko Prakalbos

Kovo 25 d. ALDLD 12-to 
Apskričio Komitetas’ surengė 
prakalbas d. Bimbai. Apart 
d. Bimbos, buvo, ir du jaunuo
liai kalbėtojai iš Brooklyno, 
Charles Young ir Bertha Ful
ton. Abu jaunuoliai kalbėjo 
angliškai." C. Young nurodi
nėjo, kaip yra reikalinga jau
nuoliams būti organizuotais ir 
prigulėti pjrio Jaunųj|j Komu
nistų Lygos.r- Taipgi aiškino 
apie benamius jaunuolius, ku
rių šimtai tūkstančių ' bhstosi 
po Visą šalį'bfe namų; bb» prie
glaudos. •' ■ > •* f • j ? <;

■ - ' * ' ’ -< '* * * s t j ■’ k, i '*•

Draugė L Fulton lab^i (gabiai 
nurodė, kaip .yra reikalinąą' 
lietuviai .jaunuoliam dęfis 
prie, lietuvių darbininkiškų or- 
ganizaęij.ų. Aiškinę,-kad jau
nuoliai stotų (į.’LDS. ir kitas 
organizacijas., IJuriu. pasaky
ti, kad d., Fąlto.n yra gabi kal
bėtoja, kas .yra labai naudin
ga turėti,tokią gabią kalbėto- 
toją lietuvių jaunuolių tarpe.

Draugas Bimba -savo gabu
mais -ir patyrimais nurodė, 
kaip.-yra šio krizio laiku W 
kalinga sudaryti darbininkams 
bendrą frontą prieš blogėjan
čias gyvenimo sąlygas. Dar- 
bįniįiikams pasiskirsčius į skir
tingus. įsitikinimus, nebus ga
linga • pasekmingai, Vėsti kovą 
prieš bendrą priešą ir badą.

Prakalbos visiems labai pa-, 
tiko, žmonių buvo keli šim
tai. Taipgi buvo daug iš ka
talikų ir jie neapsivylė išgirdę 
šias prakalbas. Po tam bu-,,.- 
vo parinkta aukų lėšų paden- • 
girnai. Aukojo E. Cibulskie- . 
nė $1. Po 50c.: P. Cibulskis ir .... 
J. Zujus. Po 25c.: A. Miliaus- , 
kas, M. Brazauskienė, A. Stik- 
liunas, J. Kuzmickas, Kra-, 
kauskienė- P>- Kvedariene, J. “'■ 
Grftšelionis. Smulkiais surink' 
ta $2.27. Viso $5.97'. Ko-r“* 
mitetas širdingai d ėkavo j a Au
kotojams. v hs, i į

DabAr pranašu,'kad Wilkes 
Barriuose ^ra šaukiama kon-1 ; 
ferentijA dęleL bendro fronto, - J; 
nętjėlioje, I lj6,; d, ■ balandžio,, 
ąiitrą: valandą po pietų. J šią 
ląjnferenciją kviečiama iš vi
sų tautų, nuo įvairių organi- ' 
zaci^ų; pYišiųšti delegatus, kad * * 
sudalyti frontą del Pirmosios r 
Gegužės. Wilkes Barriuose ir 
apiehnkėje visi darbininkai tą; 
dieųą turės demonstracijas^,, 
eis prie Court House ir įteiks 
Luzerne County (pavieto) ! 
viršininkams reikalavimus del 
bedarbiam geresnės pašalpos. • 
R.eikalaus, kad bedarbiai ne-J( 
būtų metami iš stubų už nega- j 
Įėjimą užsimokėti randų. Tai
pogi išneš įroteįtą prieš at
iminėjimą namų už taksus ir* 
morgičius.

Organizacijos, kurios dafty 
nerinkote* delegatus, išrinkite ;; 
į minėtą konferenciją dabar? i '



*
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Socialistų Partijos Organas Didžiuojasi 
Atmetimu Bendro Fronto; < ,

Prakeiktas teisinimas kru
vinojo Hitlerio ir pasity
čiojimas iš komunistų.
“V o k i e tijos Komunistų 

Partija gavo tai, ko jinai 
siekė per eilę metų su visa 
savo galia,” burnoja įtūžęs 
Socialistų Partijos oficialis 
organas “The New Lead
er” (bal. 8, 1933) Primeta 
komunistams, būk jų “be
protiška ir kriminališka ta
ktika suteikė hitlerininkams 
priežastį ir pasiteisinimą 
pagelba ginkluotos spėkos
nuslopinti vipą Ąąrbipįinkų j 
klasę.” i'hU’: lit

vio Darbininkų Veikimo. 
Jau rašėme, kad tūlas 
James Matthews kalbėjo 
Komunistų Partijos sušauk
tam masiniam susirinkime 
Madison Square Garden ir 
pasisakė už bendrą frontą. 
Dabar pasirodo, kad tas 
Matthews, yra žymi figūra 
socialistų rateliuose. New 
Yorko socialistų organiząci- 
jos konferencijoj Jis buvo 
patiekęs rezoliuciją, pas
merkiančią. Vokietijos so
cialdemokratus už pasidavi
mą fašistams be kovos, už 
^mrbngįmą įkelip- Hįtlęrip 
gaujoms. • Jo rezoliucija ga
vo 38 balsus (prieš buvo 72 
balsai.). Gi dar Albany 
konferencijoj kitas socialis
tų vadas unijistas Guber- 
nick dalyvavo su komunis- 

| tais ir kalbėjo už bendrą 
! frontą. I
. Vokietijos įvykiai sudau- 
I žė saldžias daugelio socia-

Šičia daug daugiau, negu 
socialistų organo įtūžęs be
gėdiškumas. Kuomet Hitle
rio gaujos skerdžia mūsų 
draugus Vokietijoje, kuo
met Vokietijos socialdemo-, 
kratija vėl atvirai kapitu-l 
liuoja prieš fašistus, šitas5 
laikraštis ugnim spjaudo ' 
ant komunistu ir pateisina' _ .....
visus kruvinus hitlerininkų I >lst^ ^aIv0Se] 111UZTS aPle 
žygius. “The New Leader” j _ 
nei žodeliu nepasmerkia sa- . .................

buržuazinę d e m o k r a tiją. 
i Toks Matthews pasakė, kad

vo kolegų Vokietijoje, kurie n.ebejjko kitoki° ke!io’ kįp
pasidavė ir pasiduoda fa
šistams be jokio pasiprieši
nimo.
kio, Welso, Brauno ir Se- 
veringo, kurie ragina darbi
ninkus nuolankiai tylėti ir 
pasiduoti fašistų terorui. 
Nepasmerkia Noskės, kuris 
siūlėsi Hitlerio valdžiai už 
budelį. Nepasmerkia visos 
socialdemokratų vadovybės, 
kuri užleido fašistinį marą 
ant tų pačių eilinių social
demokratų darbininkų. • ■ i

Eikime prie kito klausi
mo. “The New Leader” 
garsiai džiaugiasi, kad So- 
c i a 1 i s t ų P artija atmeta 
prieš fašizmą bendrą fron
tą, kurį pasiūlė Komunistų 
Partija. Talpina socialist!-1 
nes New Yorko konferenci
jos rezoliuciją, kuri komu
nistų pasiūlymą atmetė ir 
pareiškė, kad komunistai 
pirmiausia turi išsižadėti 
savo idėjų ir principų, jei
gu nori, kad ponai socialis
tai eitų su jais į bendrą 
frontą. Talpina taip pat 
dar vieną Antrojo Interna
cionalo pildomojo komiteto 
įsakymą visoms socialistų 
partijoms neiti į bendrą 
frontą su 
jomis, kol 
įsakymo, 
nesigirdi...

“The New 
guoja ponas 
vienas iš reakcioniškiausių 
Amerikos socialistų vadų. 
Tas elementas visuomet sto-r 
vėjo ir stovi pačioj dešinio j 
kraštutenybėj. Tą1 nelai
mingą laikraštį jis yra se
nai pavertęs oficialiu' ėdėju 
visko, kas tik komunistiška.

Bet ar ilgai dabartinė So
cialistų * Partijos reakcinė 
vadovybė atsilaikys prieš 
audrą?

O audra kyla. Audra ky
la eiliniuose nariuose, ypa
tingai jaunuose socialistuo
se. Jau rašėme “Laisvėje,” 
kad žymus socialistų vadas 
Mušte, verčiamas eilinių 
unijistų, pasisakė už ben
drą frontą su komunįstais 
ir ton pusėn pasuko visą 
Konferenciją del Progręsy-

tik diktatūra: fašistų, arba 
proletariato. T o 1 i m esnis

Nepasmerkia Kauts- faši,stp ^^as prieš darbi-
ninkus Vokietijoj, tolimes
nis krizio spaudimas ant 
Amerikos darbininkų, ati- 
darines akis eiliniams socia
listams. Jie vis garsiau 
reikalaus bendro su komu- 
nistaiš fronto prieš fašiz
mą ir prieš reakciją abel- 
nai. komunistų Internacio
nalo manifestas delei ben
dro fronto pasiekė socialis
tų apačias.: Jos dar ne
drąsios, jos dar tik galvo
ja, bet jos pradės veikti. 
Onealams ir Hillquitams 
nevisuomet seksis' užgniau
žus laikyti eilinių narių 
sentimentą už bendrą fron-

komunistų parti- 
negaus nuo jo 

įsakymo nėra,O

Leader” reda- 
James Oneal,

Didžiojo New Yorko Lietuvių Organizacijų Bendro 
Veikimo Konferencija-Kovai Už Bedarbiam Ūmių 
Pašalpų ir Apdraudų, Prieš Mėtymus Bedarbių 
iš Namų, Prieš Namų Atiminėjimus iš Darbininkų

DARBININKAI IR DARBININKĖS!
Daug kalbėti neprisieina apie mūsų visų sunkų gy

venimą. Visi tai jaučiame. Daugybė iš mūsų i esame 
bedarbiai. Vieni baisiai skurstame, kiti, ką turėjome, 
viską prarandame. Pašalpą gauna tik mažas skai
čius bedarbių. Su ta mizerna parama bedarbiai nega
li nei pusiau-žmoniškai išsimaitinti. Tad ką turime 
daryti, kad palengvinti sau tą sunkią padėtį? šitas 

' klausimas mum visiem graužia galvas.
Williamsburgo Bedarbių Komitetas (Brooklyn), 

Didžiojo New Yorko Draugijų Sąryšis ir Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos 54 skyrius šaukia Didžiojo > 
New Yorko Lietuvių Organizacijų Bendro Fronto 
Konferenciją. ‘ (

Kovai už ūmią bedarbiam pašalpą ir apdrauda, 
prieš algų kapojimus ir už trumpesnes darbo va
landas, prieš bedarbių šeimynų mėtymus iš namų, 
prieš atiminėjimus namų, už išreikalavimą, kad 
valdžia užtikrintų smulkiems depozitoriams taupi- 
nius, kad jų pinigai nežūtų bankuose.

Daugelis negalime užsimokėti duokles į pašalpi- 
nes draugijas. Tad reikalaukime, kad būtų įvesta 
socialė apdrauda bagotųjų ir valdžios lėšomis.

Tūkstančiai bedarbių šeimynų, pavienių vyrų ir mo
terų, stačiai kalbant, badauja, bet savo atskirais pra
šymais negali išreikalauti pašalpos. Tad Bendro 
Fronto Konferencija turi išdirbti planus, kaip geriau 
išreikalauti pašalpas ir kaip pasekmingiau vesti ko
vą už bedarbiams ir apskritai darbininkams pa
lengvinimus.

Bendro Fronto Konferencija išdiskusuos ir parems 
sekamus reikalavimus, kurie jau yra dirbančių ir be
darbių organizacijų įteikti New Yorko valstijos sei
meliui—legislatūrai.

1. Išleisti bedarbių apdraudps įstatymą New 
Yorko valstijoj, kad bedarbių šeimynos, gyvenančios 
šioj valstijoj, gautų po dešimt dolerių pašalpos į sa
vaitę ir dar po tris dolerius kiekvienas asmuo, jei šei
myna susideda daugiau, negu iš dviejų asmenų; taip 
pat, kad pavieniai vyrai ir moterys gautų po vieną 
dolerį į dieną. Nėščios moterys turi gauti du mė
nesiu prieš gimdymą ir vieną mėnesį po gimdymui 
tiek pašalpos, kiek jos gaudavo algos pilnai dirbda-

. mos.
. ' .1 ;2. Home Relief Biurai turi parūpinti visiem be

namiam nakvynes. Tušti apartamentiniai namai, 
mokyklos ir kiti valdžios bildingai turi būti atidaryti

■ i ir juose įtaisyta nakvynės benamiam.
3. žemesnėse ir aukštesnėse mokyklose turi būti ,

duodamarvaikam šilti pietūs. f ’1. h-,'.

4. Bedarbių apdraudai lėšos turi būt sukeltos iš 
turtingosios klasės šitokiu būdu: visi, kurie per metus 
gauna daugiau, kaip $3,000 įplaukų, turi mokėt tam 
tikrus mokesčius į bedarbių fondą; ir visų valdininkų 
algos, viršijančios $3,000 per metus, turi būt. nu
muštos į bedarbių apdraudos fondą, taip kad nei vie
nas valdininkas negautų daugiau kaip $3,QOO algos 
į metus. . ' i • ' i

Antras New Yorko valstijos seimeliui įteiktas rei
kalavimas, tai kad būtų paskirta vienas -bilionas i do
lerių viešiem darbam. Viešų darbų fondas taip pat 
turi būti sudarytas iš mokesčiu nuo turtingosios kla
sės pajamų ir nuo augštų valdininkų algų.

Visi tie, kurie turi pajamų daugiau; negu $3.000 
į metus, turi mokėti į viešųjų darbų fondą. Viešieji 
darbai turi būti tuoj pradėti: i

1., Statyt apartamentinius gyvenimui namus, kur 
darbininkai galėtų pasirandavoti kambarius pigia 
kaina;

2. Budavoti naujas mokyklas darbininkų apgy
ventose sekcijose; budavoti svetaines, kur darbininkai 1 
galėtų laikyti mitingus ir gimnastikom vietas, kur 
jaunuoliai galėtų mankštytis ir žaisti.

3. Išbudavoti naujus ligonbučius ir sanatorijas, 
kur darbininkai būtų veltui gydomi.

Mes kviečiame, kad jūsų gerbiama organizacija pa
remtų šiuos reikalavimus, prisidėtų prie Bendro 
Fronto darbuotis už bedarbių reikalus, ir kad išrink
tų delegatus į konferenciją. Konferencija įvyks ba
landžio (April) 30 d., sekmadienį, 10 vai. ryte. Lie
tuvių Amerikos čiliečių Kliubo svetainėje, 80 Union 
Ave., Brooklyn, N. -Y.

Į šią konferenciją yra kviečiamos visos organiza
cijos, be jokių skirtumų: pašalpinės draugijos, kuo
pos, kliubai, parapijos, apšvietos ir kultūros draugi
jos, chorai ir visos ’kitos. Ar organizacija būtu ko
munistiška, ar tautiška, ar katalikiška ar socialistiš- 
ka—kiekvienai lygi svarba, lygios teisės ir lygi .-parei
ga atsiust savo delegatus į Bendro Fronto Konfe
renciją. ;

Organizacija, turinti 10 iki 25 narių, renka 3 de
legatus į konferenciją; nuo 25 iki 100-nariu renkama 
5 delegatai; nuo 100 ir daugiau narių—7 delegatai.

■ ■ jf

Nuošįrdžiąi užkviečia:

WILLIAMSBURGO BEDARBIŲ KOMITETAS 
> ^DIDŽIOJO N. Y. DRAUGIJŲ SĄRYŠIS

AMALGAMEITŲ UNIJOS 54 SKYRIUS '

‘‘Doleris Nukrito'
■ H I | , i 4 , , ? ’ . ! H

Ameikos Lietuvių Romos Katalikų 
Rederacijos 25 Kuopai, Baltimore, Md.

Komunistas, j GERBIAMI TAMSTOS:
! Jūsų laiškas buvo skaitytas 
, Bendro Fronto Konferencijoj, 
i kovo 26 d., 1933 m., Lietuvių 
'Svetainėje, 853 Hollins St.

Konferencija vienbalsiai nu
tarė atsakyti į jūsų laišką.

Bereikalingai. liejate ašaras 
už bedarbius, badaujančius 
darbininkus. Verksmas “my
lėti savo artimą, kaip pats sa
ve ir šelpti vargstančius,” yra 
niekas daugiau, kaip apgaudi
nėjimas badaujančių žmonių. 
Jei jums rūpėtų sušelpti ba- 
duolius, tai jūsų organizacijos 
būtų prisidėję prie Bendro 
Fronto Konferencijos. Būtu
mėt senai padėję Bedarbių 
Taryboms, kartu su kitomis 
darbininkųorganizacijomis 
kovoti prieš badą, už socialę 
apdraudą bedarbiamsi '

Bedarbių Tarybos it kitos 
darbininkiškos organizacijos., ir 
unijos nuo atsiradimo bedar
bės veda kovą už socialę ap
draudą bedarbiams, kaštais 
turčių ir valdžios. Reikalauja
ma, kad mokėtų kiekvienam 
bedarbiui bent $10 kas savai
tė ir po kelis dolerius kiekvie
nam šeimynos bariui. Vadai 
kunigai buvo ir yra priešingi 
minėtai apdraudai. Jie. vedė 
ir veda kovą, kad tokia ap
drauda neįeitų į galę. Tuomi. 
jie pagelbėjo išnaudotojams

Farmeriai Kovoja Prieš 
Policiją

Tai kur čia ta

kad “šv. Vin- 
Draugija” rū-

CUSTER, MICH.—Kovo 31 
d. įvyko demonstracijos prie 
“Ludington Court House” 
prieš licitavimą ūkės.

Nepaisant blogo oro, susi
rinko apie 300 farmerių. Trys 
kalbėtojai iš Muskegon ir vie
nas iš Detroit pribuvo į šias 
demonstracijas*.

Draugas nuo “Home Own
ers League,” iš Muskegon,' 
pradėjo kalbėti ir tuojaus bu
vo areštuotas. Farmeriai poli
cijai nenorėjo pasiduoti, bet 
nepaisant to, tas draugas bu-. 
wo areštuotas. Kitąs draugas 
iš! ■ Tarptautinio Apsigynimo 
pradėjo kalbėti ir jisai buvo 
areštuotas. Farmeriai polici
jai vėl henbrėjo pasiduoti, bet 
'Veltiij., ' Y ' 1 ■ ' ' ‘ -

Kariheriai visi pasipiktinę, 
suėjo į‘ Court Housę ir įteikė 
šerifui ir teisėjui sekančius rei 
kalaVimus: 1) Paliuosuoti ar
eštuotas draugus ir 2) kad 
duotų< court rdome laikyti mū
sų susirinkimą. Abu reikala
vimai ’laimėti ir vėl tie patys 
draugai kalbėjo.

Šiame susirinkime vienbal
siai nutarta, kad pasiųsti pro
testo rezoliucijas valstijos gu
bernatoriui Comstock, . Attor
ney General O’Brien ir Sheriff 
Bird, White 
prieš; policijos 
White Cloude, 
24 ' dienomis.

‘ (Iš Lietuvos) '. ., r
Pora savaičių atgal (pra- m 

džioj kovo mėn.) po . visą 
Lietuvą žaibo greitumu pa- 
sklido “burniniai” gandai: 
“doleris nukrito,” “doleris 
virto nieko nevertu” ir tt. 
Pasireiškė kaip ir panika 
Lietuvos ; žmonėse. ’ Visi 
laukia, ką parašys laikraš
čiai; gi laikraščiai padavė 
žinias keliomis dienomis • 
paskiau, kai tie gandai pa
sklido tik kalbomis. Išsyk , 
vietos laikraščiai pranešė, 
kad kas tai labai blogo at
sitiko su1 doleriu;: Amerikos 
bankai tūlam laikui uždary- f 
ti; dolerio vertė nežinoma, <t 
—laukiama žinių iš Ameri-1 
kos. ■ "r.’- j L

Kol ėjo burniniai gandai ' ’ 
apie dolerio žlugimą, turįh- 
tieji dolerių labai sujudo. 
Kauno bankai užsikimšo 
žmonėmis, daugiausiai nie- 
kad nebuvusiais ' Amerikoj. 
Jie su išgąstimi atbėgo iš- 
keist dolerius litais. Atsi
rado visokių spekuliantų, 
kurie dolerio burbulą labai 
išpūtė ir viliojo dolerius iš 
žmonių, kaip įmanydami. 
Dar labiau nugąsdino dole
rių laikytojus, kuomet Kau
no ir provincijų bankai vi- / 
sai atsisakė imt dolerius. 
Nekuriuose bankuose reikė- ’ 
jo net policiją šauktis. /

Vienas žmogelis, Samiliš-< { •: 
kių vai., Trakų ap., Nese
nai pardavė tūlam ameri- •>. 
konui savo namelį, už kurį. , 
paėmė,, rodos, 80 doleųių> r 
Nusidžiaugė- gavęs tiek, pi--j-- 
nigų doleriais. Bet štai,:, 
greit i pasklydo tie nelemti 
gandai; “doleris nukrito..?’’ i 
Žmogelis nusigando. - Nuva-r. 
žiavęs miestelin turgaus 
dienoj visur puldinėja ir 
skundžiasi savo nelaime: ką 
darysiu su doleriais? Greit 
atsirado “geradėjų,” kurie 
pasišoko “pagelbėt” žmoge
liui. Tuoj pasisiūlė pirkt t 
jo “niekam nevertus” dole
rius. Na, ir padarė biznį: 
nelaimingas žmogelis par
davė dolerius po 3 litus... 
Reiškia, už dolerį gavo tik 
po 30 centų! Ir štai tuoj- 
laikraščiai praneša, kad do
lerio dalykas jau pasitaisė, 
—už dolerį Kauno bankai 
moka 9 litus ir 75 centus. 
Minėtas žmogelis pradėjo 
veik iš proto kraustytis..1. 
Vis tai pasėkos vaduotis tik 
burniniais gandais.

Dabar vietos laikraščiai 
nors ir pranešė apie dolerio . 
grįžimą veik į normalį kur
są, vienok agituoja, kad tu- 
r i n t. i e j i dolerių suneptų^ 
Kauno bankuosna, nes, gir
di,, dolęrio likimas visgi nė
ra galutinai aiškus.

i Koresp.

: Jūs laiške sakote, kad “ne-.taksų ir skolų bankams ar'bu- 
I matote reikalo susidėti su nau- Į davojimo draugijoms tol, kol 

gaus darbą ir galės mokėti.
7. Kad būtų duodama pa

šalpa ir tiems bedarbiams, ku
rie turi bent, kokią nuosavy
bę, o neturi pinigų.

8. Kad visi skirti pinigai ka
rui, būtų paskirti bedarbiams.

9. Bedarbiai neturi būti mė
tomi iš namų, neigi parduo
dama jų namai už taksus ar 
skolas.

Mes vėsime kovą už virš mi
nėtus reikalavimus tol, kol jie 
bus išpildyti.
' Ar jūs priešingi esate virš 

minėtiems reikalavimams?
Mes atsišaukiame į visų srio- 

vių darbininkus ir 'bedarbius 
kovoti už minėtus reikalavi
mus, prieš badą ir algų kapo
jimą. Mes kviečiame visus 
darbininkus dėtis pfrie bendro 
veikimo kovai prieš badą. Tau
tininkų vadai ir kunigai, ku
rie yra nusistatę prieš bendrą 
frontą, jie yra' atviri priešai 
fdarbininkų, o prieteliai išnau
dotojų. ’ ; .

Visi darbininkai, dėkite pa
stangas savo organizacijų 'su
sirinkimuose! užgirti viršminė- 
tus reikalavimus deb będarbių.

Tik darbininkų vienybė jšr

Į ju, niekam nepažįstamu, nieko 
nenuveikusiu gaivalu.” Tai la
bai gaila, kad nematote, kas 
yra nuveikta ir kas yra veiT 
kiama del bedarbių. Jei Be
darbių Tarybos ir organizaci
jos ir unijos būtų nevedę ko
vos už bedarbius, tai bedarbiai 
negautų tos pašalpos, kurią 
dabar gauna. Demonstraci
jos, eisenos į valstijų sostines 
ir į Washingtoną, privertė po
lisu duoti bent kokią pašalpą 
______ Primetimas, kad

stumti bedarbius ir dirbančius 
į didesnį skurdą ir vargą ir 
marinti badu, 
artimo meilė?

Džiaugsmas, 
cento Pauliaus
pinasi bedarbiais, yra laipsniš
kas marinimas bedarbių badu 
ir jų šeimynų. Ar gali darbi- bedarbiams. Primetimas, kad 
ninkas, pragyventi savaitę už nieko nenuveikė, neturi pama

to.
Ne darbininkai turi šelpti 

bedarbius, bet turčiai. Bankie- 
riai, fabrikantai, kasyklų savi
ninkai, riebiai apmokami val
dininkai ir kunigai turi būti 
aptaksuoti, kad tuomi suda
rius fondą, iš kurio bus gali
ma šelpti bedarbius. Taipgi 
turi būti skiriama iš valdžios 
iždų del bedarbių. Ir pašal
pa turi būti dalinama ne graf- 
tėrių, bet per Bedarbių Tary
bas. ! . , . .

Mes stątome sekamus reika
lavimus:

Kad visiems bedarbiams 
mokama pašalpa pini- 

o ne maistu ar daiktais. | gelbės bedarbius ir jų šeimy- 
Kad jokios diskrimina- 
nebūtų negrams ir atei-

$1.50? Bet ir ta pašalpa yra 
surinkta iš darbininkų ir smul
kių biznierių. Bet ir tos dide
lė dalis pasilieka tiems, ku
riems nereikalinga. Tam yra 
daug faktų. Kaip su miltų da
linimu ? Tad argi aprūpinate 
badaujančius? Ne!
, Bendro Fronto tikslas yra 
tas, kad be skirtumo įsitikini
mų, politinių ar religinių, su
darius bendrą veikimą kovai 
prieš badą, prieš algų kapoji
mą, už socialę ^edarbiąms ap- 
draudą kaštais valdžios, ir ka
pitalistų.

Ekonomis krizis vis e.ina gi-, 
lyn, bedarbių eilės eina didyn. 
O dirbančių algos yra kapoja
mos visu smarkumu. Ėankos 
uždaro duris- depozitoriams, 
jų sunkiai uždirbti centai žūs-r 
ta. Bedarbiams pašalpą ma
žina. Rooseveltas bando įves
ti amžiną bedarbiams vergiją. 
Vadinasi, skurdas vis darosi 
didesnis ir didesnis darbinin
kams. Tai kaip tik ir reika
linga sudaryti bendras 
tas kovai prieš badą ir 
kapojimą. Bet kuomet 
organizacijos atsisakote 
prie to taip svarbaus darbo, 
tai jūs pilnai sutinkate su iš
naudotojais marinti bedarbius 
badu.

At-

PAIN-EXPELLER

fron- 
algų 
jūsų 
dėtis

Cloud, Mich., 
brųtališkumą 

kovę , 12-tą. ir
Reikalavimai

pasiųsta tiems patiems asme
nims, kad paliuosuotų drau
gus iš kalėjimo.

Aukų jdel Tarptautinio Ap
sigynimo surinkta $6.09 ir 
daug literatūros išplatinta.

būtų 
gaiš,

2.
ei jos
viams bedarbiams gavime pa
šalpos.

3. Kad būtų panaikinta ver
stinas darbas už pašalpą.

4. Kad pavieniams bedar
biams, jaunuoliams, jaunuo
lėms, būtų duota dirbti bent 
dieną į savaitę arba duodama 
pašalpa.

5. Kad būtų įvesta socialė 
bedarbių apdrauda kapitalistų 
ir valdžios lėšomis.

6. * Kad visi bedarbiai, kurie 
turi bent kokią nuosavybę, bū
tų paliuosuoti nuo mokėjimo

nas nuo bado.
*B. F. Komitetas, 

722 W. Baltimore, St.
P. S. Balaridžio (April) 10 

d. vėl bus bendro fronto klau
simu diskusijos, visi ir visos 
dalyvaukite. Lietuvių Svetai
nėj, kaip 7 :30 vai. vakare, ant ( 
2-rų lubų. B .F. Komitetas.

WASHINGTON, 
stovų Butas priėmė rezoliu
ciją už tyrinėjimą visos jų-, 
džių pramonės. Tam tiks
lui bus paskinta komisija iš 
septynių “ekspertų.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI? “LAISVĘ”

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir ių iitlnimu. 
Jis jau negalėjo dirbtu Daktarai pa- 

S tarė eiti j ligonine operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expellerj ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus j dieną, tuojaus 
Sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo eiti darban. Pain-Expelleris 
Ji iigydė.”

A. 8.
Manchester, Conn.
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NUO VERTĖJO:
Draugai ir draugės “Laisvės” skai

tytojai! Apysaka CEMENTAS’yra vie
na iš geriausių. Sovietų Sąjungoje jos 
išleista apie penkiolika laidų, ši apy
saka yra išversta veik į visų didesnių 
tautų kalbas. Apysakos pradžia yra 
kiek sunkesnė ir netaip įdomi, kol pra- ' 
sideda veikimas. Bet tolyn vis labyn 
jos įdomumas auga.

Svarbiausias apysakos asmuo — Gle
bas čumalovas, buvęs cemento fabriko 
darbininkas, per tris metus komanda
vęs Raudcjnosįos .Armijos pulką; par
ėjęs namo, jis neįgali- atsistebėti suiru
tės didumu ir žmonių persikeitimu, 
kad net savoj žmonos Dašos negali su
prasti persikeitimo. Tai buvo 1920 me
tais. Jis su visa energija metasi dar
ban, kad paleidus darban cemento fab
riką.

Apysakoje yra daug romanso. Taip
gi parodoma, kaip priešai trukdė atstei- 
gimui ir atbudavojimui šalies gamy
bos. Tas buvo prie šio fabriko, tas 
buvo ir kitur.

Cementas labai svarbi medžiaga bu- 
davojime: vien prie “Dnieprostrojaus” 
sunaudota užtvankos išbudavojimui 
750,000 kubiškų metrų betono.

Ši apysaka parodo, prie kokios suiru
tės buvo privedę šalį rusai kontr-revo- 
liucionieriai ir užsienio imperialistų in
tervencija. Ji parodo, su kokia ener
gija darbininkai dirbo savo šalies at- 
budavojime. O jie dar su didesne 
energija dirbo, pravesdami Pirmąjį 
Penkių Metų Planą, ir dirba Antro
jo Plano pravedimui.

Šis vertimas padarytas laisvai—pra
leidžiant smulkmeniškus išvedžiojimus. 
Nuo to apysaka nenukentėjo. Pasitikiu, 
kad mūsų skaitytojai ją skaitys atydžiai 
ir susipažins su darbininkiškos šalies 
darbininkų pasiryžimu ir energija ko
voje už budavojimą socialistinės tvar
kos!

A.

džiai nustebusiai, iškeldami galvas su rau
donomis skiauterėmis, piktai rėkė:

—Et-tai-kas?... Et-tai-kas?
Glebas tartum ir širdžia girdėjo, kad ir 

kalnuose, ir griovėsiuose, ir miestelyje jau
čiamas drebėjimas galingų požeminių ma
šinų ir fabriko veikimas, Dyzelio motorų, 
bremsbergų, įvairių velanų ir pečių ūži
mas.

Nuo kalno aiškiai matosi, kaip tarp pe
lenuotų fabriko rūmų linkui jūrų tęsiasi, 
kaip koki laiptai, skliautai, panašūs į ga-j 
lingą raidę “H” cementiniai pamatai lynų 
keliui. Tarp cemetinių rėmų tvirtai įtemp
ta plieninės virvės ir ant jų pritaisyta veži
mėliai, o po jais—blekiniai apsaugos dang
čiai. O ant galo to prietaiso, ant specialio, 
elektros pagelba valdomo bokšto išplėsti 
galingo kreino sparnai.

Gerai! Ir vėl mašinos ir darbas! Nau
jas darbas—laisvas darbas, užkariautas per 
ugnį ir kraują kovoje! Gerai!

Vaikučiai rėkauja, juokauja, o greta su 
jais ožkos ir ožiukai. Smarkiai atsiduoda 
nuo kiaulių tvartų. Ir kalnelis, ir gatvės • v v vvistų užterštos.

Kodėl čia ožkos, kiaulės ir vištos? Pir- 
miaus fabriko valdyba griežtai drausdavo 
jų prileidimą.

Cementas ir akmuo. Anglis ir cementas. 
Skalos ir cementiniai akmenys. Augšti 
prietaisai ir elektros perlaidai. Kaminai

• Šiomis dienomis aplaikiau 
iš Amerikos antrą iškarpą 
iš s k 1 o k i n i n kų gazietos 
“Naujosios Gadynės” apie 
mane. Po pirmu neva laiš
ku is Lietuvos pasirašo 
“Dzūku Paštorius,” po an
trais plepalais—Anelė Sta
liulionienė iš Worcester, 
Mass. Labai gerai, kad p. 
Staliulionienė išlindo iš po 
paklodės ir viešai pasirodė 
esant melage, pletkininke.ir 
prov^katbrę; Apie šitos mo
terėles “progresyviškumą” 
pamatysime šiame straips- 
nyie-.. . ’ ... •) ' :

5 ■ t ■ ' i
Po perskaitymo pirmų 

melų, kurie tilpo toj {“Nau
jojoj Klamp.” apie mane, 
ilgai galvojau, kas galėtų 
būt tokis melagis, kuris ar 
kuri net mano ir D. Šoloms- 
ko senai mirusius tėvus ap
šmeižė? Bet neužilgo po to 
vienas žmogus iš Lepelionių 
kaimo (5 kilometrai nuo 
mano gyvenimo) aplaikė 
laišką nuo minėtos Anelės. 
Staliulionienės iš Wdrceste- 
rio, kuriame tarp kitko ji 
štai kaip rašo:

.. .“Motiejus (Staliulionis 
iš Worcesterio—P. Š.) pra
šo, kad Aleksius parašytų

kų amato-užimo, tai ir at
sisakiau eit 5 kilometrus

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 13 d.,’ ketvirtadienį, yra 

.. j . šaukiamas “Laisvės” pikniko komi- blogam rudens ore tik del ; sijos susirinkimas, 995 N. 5th Street, Į

Yra svarbių reikalų, kuirous palife- 
tė atsibuvus konferencija. Visi drau- ; 
gai ir draugės susirinkit minėtu lai- ' 
ku. Kadangi visi skaito “Laisvę”, 
tai nebus rfeikalo rašyti atvirutes ir 
daryti bereikalingas išlaidas.

Valdyba.
(84-86)

D. M.š.

APLEISTAS FABRIKAS

. SO. BOSTON, MASS. ..
Ub.S.A. 13 kuopos jnenesiįiis su

sirinkimas įvyks! 12 < d.l balandžio, ’i 
7:30 vai. vakare,> 376 Broadway. Vi
sos narės būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turime daug svar
bių dalykų aptarti ir kuiros dar ne- 
uužsimokėjte duokles už šiuos metus, 
ateikite ir užsimokėkite.

Org. V. K.
(84-85)

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. 97 tos kuopos susirin

kimas įvyks antradienį, 11 d. balan
džio, Stravinsko svetainėje, 42 Ferry 
Street, 7 vai. vakare. Visi nariai da
lyvaukite.

to, kad paūžt su amerikone. 8 
Taigi, poniute, aš visai ne
bijojau pasimatyt su tavim, 
kaip tu sakai;—aš nenorė
jau girtuokliauti su tavim 
ir kitais.,
Staliulionienės Kalba Tikrai 

Provokatoriška
Kuomet šitos poniutės pa

siuntinys parėjo namo ir 
pasakė, kad Šolomskas ne
ateis į jos išleistuves, tai ji 
supyko ir bjauriai paleido 
savo burnelę ant manęs ir 
kartu ant visų mano drau
gų Amerikoj (laisviečių). 
Pasijutus įžeista del mano 
neatsilankymo, pradėjo ma
ne vadint dideliu bedieviu 
ir bolševiku, mat, norėjo 
tuomi įgąsdint kaimo žmo- 
nelius; pasakė, kad aš pri
gulėjau prie komunistų ir 
ėjau prieš Amerikos val
džią; girdi, komunistai 
Amerikoj yra tokie žmo
nės, kurie viską griauja; 
Šolomskas ir jo draugai yra 
banditai. Kad mane ir ma- 
no draugus ponia Staliulio
nienė vadino banditais, tą 
tvirtina buvus Amerikoj se
nelė Januškevičienė ir Ona 
ir Aleksius Staliulioniai. 
Taigi mano pažįstami kai
miečiai, išgirdę tokias kal
bas apie mane, apie bandi
tizmą, įdavė tūlam brookly- 
niškiui parvežt laišką, klau
siant, ar iš tikrų jų aš buvau 
banditas... O ponia Staliu
lionienė plepa, būk jos gi
minaitis A. Štai. įdavęs laiš
ką per ją sužinot, kokis aš 
buvau žmogus Amerikoj,-— 
ar tinkamas būt vyru jų 
giminaitei. Tai ve, kokis 
progresyviškumas ponios 
Anelės Staliulionienės!

O apie visus plepalus apie 
mane, kurie tilpo abu kar
tu “Klampynėj,” girdi, jai 
pasakoję Ona ir Al. Staliu
lioniai. Minėti žmonės, per
skaitę iškarpą iš sklokinin- 
kų gazietos, stebėjosi, kaip 
toji moteris taip bjauriai 
galėjo meluot ir primest 
jiem tą, ko jie visai nėra 
sakę. Jie visai neminėjo, 
kad mano ir D.j Šol. tėvai 
buvo bažnyčios tarnai švei
sto rius ir zakristijonas; 
jie niekad tai poniai nesa
kė, būk aš pirkau dvarą ir 
statausi palocių, nes to aš 
nedariau; jie nėra sakę, kad^ 
aš tankiai einu Stakliškių 
ir Užuguosčio bažnyčion ir- 
nuduodu labai dievotu,—nes 
jie niekad manęs bažnyčioj 
nematė; niekad tai poniai 
nėra sakę, kad aš susirie
tęs keikiu komunistus ir 
gailiuosi su jais susidėjęs iri 
tt. Jie tai poniai nesakė,1 
kad aš apsivedžiau su 16 
metų mergaite, vardu “J. 
K.” Dabar toji ponia sako,’ 
su Karvelįūte rengiausi ap
sivesi, bet *neapsivedžiau. 
Iš kur ji paėmė raidę “J.”, 
nepasako, nes ir jos mini
mos Karveliūtės vardas ne
prasideda su “J.” j

Staliulionienė rašo: “Kai-; 
po Karveliūtės artimiausi; 
giminės, jie buvo susirūpinę 
Petru šolomsku, nes buvo 
girdėję, kad Amerikoj jis 
buvo didelis bedievis.” Per-

(Tąsa 5-tam nuj

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia prelekcijas 

ir šokius 11 d. balandžio, Prog. Darb. 
Kliube, 408' Court St., 7:30 vai. va
kare.* Draugė šalinaite duos prelek- 
cįją dajlės klausimu. Bus aiškinama 
skirturhas tarpe darbininkiško ir bur
žuazinio meno. Įžanga1 dykai. •

• ■ ....... <(82-8n :

Sekr. N. O. R.
(84-85)

CLEVELAND, OHIO
L.D.S.A. 24 kuopos susirinkimas 

įvyks 12 d. balandžio, 7:30 vai. va
kare, 920 E. 9th Street. Draugės, 
būtinai turime visos dalyvauti minė
tame susiripkime, nes yra daug svar
bių dalykų aptarimui.

i l Kp. Org.
(84-85)

A

“LAISVES” NAUDAI PIKNIKAI
Jau turime tris vietas, kur rengiama dienraščio 

“Laisvės” naudai piknikai sekančią vasarą:

Brooklyn, 2 Dieną Liepos (July) *
Vytauto Park, Hulmville, Pike Galloway Rd.

Wilkes Barre, Pa., 20 Dieną Rugpjūčio (Augusi)
Valley View Park, Inkerman Pa.

Philadelphia, Pa., 3 Dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Park, Hulmsville, Galloway Rd.

augštesni ir už kalnus. Baisiai daug vielų apie šolomską, ar jau apsi 
ir perlaidų. Ir čia greta tie gyvūnai! Vel
niškas apsileidimas! Tie žmonės miestelį 
visai apleido, ir pasidarė nešvaros be galo.

Priešais jį iš Ujutnaja kolonijos ėjo trys 
moterys su nešiniais po pažastim. Prieša
kyje senė, panaši į baidyklę, o paskui ją 
—dvi jaunos, paprastos moterys: viena iš 
jų nutukus, didelėmis krūtimis ir veidas 
labai smagus, juokingas, o lūpos nepriden
gia dantų; antros—akys raudonos, veidas 
įraudęs, ant veido, kaip kokį matiką,. užsi
traukus skepetaitę—verkia ar ligota?

Iškarto pažinau: senė—moteris kalvio 
Lošako; dikta moteris ir smagi—žmona ki
to kalvio Gromados; o trečioji—svetima, 
nematyta dar nei karto.

Susitiko su moterimis, atsistojo šalimai 
kelio ir kareiviškai pridėjo ranką prie 
kaktos.

—'Sveikatos vėlinu, draugės moterys!— 
tarė Glebas.

Jos, moterys, pažiūrėjo į jį, tartum į ble- 
dingą valkatą ar dvėseną, slaptingai ištolo 
apėjo aplinkui jį; tiktai juokingoji suku
dakino, kaip pabaidyta višta:

—Na, na, eik sau! Daug jūsų, šėtonai, 
valkiojasi, visus negalima prisveikinti...

—Ką jūs, velniškos bobos? Ar nepažino-, 
te manęs ar ką?

Senė Lošakienė piktai (taip žiūri tik ra
ganos) pervedė akimis per Glėbą ir storai 
tarė ne jam, bet pati sau:

—Taip, tai Glebas. Atsibaladojo ant 
laimės iš ano pasaulio... piktasis...

Ir nuėjo pikta vienodais žingsniais. 
Gromados žmona nusijuokė, bet nieko 
sakė. Tik toli, prie pat sienos, atsisuko, 
apsistojo ir pasileido karkinti, kaip šarka:

—Skubink, žmogau, skubink pas savo pa
čią! Jeigu pametei—susirask, o susirasi 
—vėl apsivesk... .. > .; į <

Glėbas, pervedė akimis per moteris ir ne
galėjo jose pažinti pirmesnių, buvusių, prie
lankių moterų-kaiminkų. Matomai, skau

Prie Savo Namų
Taip, kaip trys metai atgal, tada ryte

• kareivinių ir fabriko rūmų,—jūra putojo 
pieniniai-baltai ir žvilgėjo nuo saulės spin
dulių, o oras tarp kalnų ir jūros buvo 
drėgnas ir malonus. Kovo mėnuo dar ne
buvo pasipuošęs žalumu. Ir augšti kami
nai, ir geležiniai-cementiniai fabriko rū
mai, ir darbininkų nameliai Ujutnaja ko
lonijoje, ir kalnų grioviai, visa tai buvo 
nušviesta saulės spindulių.

Trys metai, o atrodo, kaip vakar: niekas 
neatsimainė. Tie pat» parūkavę kalnai, 
duobėti, išvagoti, išgraižyti, uoloti—toki 
pat, kaip jie buvo jo kūdikystėje. Ištolo 
matosi pažįstami pakalnėmis grioviai; kal
nų vagonėlių traukinukai, vadinami 
“bremsbergais,” tarpe akmenų ir krūfaų, 
tiltai ir perėjimai per pragarmes tarp kal
nų. Ir apačioje tas patsai fabrikas; veik 
čielas miestas, bokštai, geležimi dengti sto
gai, ir tas patsai miestelis, tie patys gy- 
vennamiai, nedideli ir apsodinti akacijo
mis. ’ , .

Perėjus per išlaužtą skylę Cementinėje 
sienoje, kuri. atskiria fabriką nuo mieste
lio, tai antroje kazermėje — Glebo būtas.’ 
Tuojaus pašitikš ;jį Jų žmona Da$a su duk
rele Niurką, suriks ir, džiaugsmo sujudin
ta, apmirs ant jo krūtinės. Ji, Daša, nesi- džiai gyvenimas nukankino fabriko darbi- 
tiki susilaukt: jo,, ir jis nežino, kaip’ ji gy
veno per ištisus tris, metus be jo. ,Nėra 
Sovietų Respublikoje kelių ir takų, kurie 
nebūtų aplaistyti žmonių krauju: ar pra
ėjo ir čionai mirtis gatve pro darbininkų 
namelius, o gal ugnis ir revoliucijos kovų 
vėjai išblaškė ir Glebo lizdą?

Glebas ėjo tarp tankių vynuogių me
džių, keleliu ir takeliu tarpkalnėje, kur dar 
kvėpavo žiemos likučiai, o jau čiulba ir u-l-, 

z ba ore paukšteliai, tartum oras pilnas 
; sparnuočių.

, Už sienos, ant tuštumos, žaidė vaikučiai; 
vaikščiojo ir graužė krūmus ir akacijas pil
votos ožkos Su smarkiomis akimis. O gai-

uz

vedė ir su kuo, ir kur pir
ko žemę, kiek mokėjo, ir 
viską apie jį, nes jiedu bu
vo draugai, tai jam labai 
įdomu, ir jis nori viską 
apie jį plačiai sužinot.”

Kokiu tikslu Motiejus 
Staliulionis iš Worcesterio 
taip susirūpino mano gyve
nimu Lietuvoj ? Staliulio- 
nienė rašo, būk mes buvome 
geri draugai Amerįkoj ir 
todėl jam rūpi žinot apie 
mane. Tai melas. Staliu- 
lionį aš sutikau Brooklyne 
tik du kartu, tai ir visas 
draugavimas. Pamatęs šį 
laišką (jį dabar turiu po 
ranka), prisiminiau, kad 
rudens laike buvo atvykus 
Lepelionių kaiman tūla 
amerikietė Staliulionienė. 
Tada aš dasiprotėjau, kad 
tai ji pati yra tie “progre
syviai amerikonai,” kurie 
vasarą ir rudenį lankėsi 
Stakliškėj ir Užuguostyj, o 
Šolomskas “vengė” su jais 
susitikti, anot Staliulionie- 
nės. Taigi, kaip man teko 
žinot, toji moterėlė atvyko 
minėtan kaiman rudenį, o 
ne vasarą; daugiau jokių 
amerikonų nei Užuguostyj 
nei Stakliškėj nesilankė. Ji 
gi pati save padarė “prog
resyviais amerikonais”, at
silankiusiais vasarą ir

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

PLYMOUTH AUTOMOBILIŲ, 1933 MOD., $621.00
Tai bus pirma dovana prie įžangos bilieto

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MQD., $50
Dovanojo John Bukėnas, 316 E. Girard Ave., 
Philadelphia, Pa., tai bus antra dovana ,

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75

Padovanojo L. Dubrow & Sons, Ine,, bus trečia: dovaną 
’ : ; f ■ -i >(' | ii tjf
Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus 
darbininkų chorai iš visos apielinkės ir kiti talentai-

LAUKIAME DRAUGU BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

Neabejojame, kad bus rengiami piknikai Mass, vals
tijoje ir kai kuriose kitose vietose. Prašome draugų 
greitai pranešti, kada ir kur jie įvyks.'

Prašome draugijų, augščiau nurodytose dienose, su
minėtose apielinkėse, nieko nerengti ir kviečiam daly
vauti “Laisvės” piknikuose.

“Laisvės” Administracija.

ne-

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES
ru-

savo
ven-
Čia

“Laisve” gali pristatyti jums į namus šių metų, va
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimaisO 

ne

Portable mašina, tik šį rudenį patobulinta, su nau
jais parankumais, prietaisais dabar galima ją įsigyti 
per “LaisVę.”'

PER “LAISVI:” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

ninku Žrūbnas!
Ta pati tvora ir tas pats namas, 14 pėdų 

ilgio ir pločio, ta . pati ir kaime dėžė sąšla
voms. Tiktai laikas ir vejas paveikė į 
tvorą; Glebas palietė vartelius—visa tvora 
susiūbavo.

Štai tuoj aus su šauksmu išbėgs jo žmo
na Daša. Po trijų metų persiskyrimo, kaip 
pasitiks žmona jį, parėjusį iš ugnies ir mir
ties? Gal būti, Daša rokuoja, kad jis žu
vo arba užmiršo ją ant visados? O gal 
laukia jo kiekvienį dieną nuo tos valandos, 
kada jis paliko ją su dukrele Niurką šiame 
namelyje ir išėjo nakties metu?

(Daugiau bus)

•-»Ponia Staliulionienė 
rašiny j plepa, būk aš 
,giau su ja susitikti, 
parodysiu, kodėl aš su to
kia ponia nenorėjau susitik
ti. Kai ponia Staliulionienė 
atvažiavo Lepelionių kai
man Atsisveikinti, atsiuntė 
pas mane žmogų (A. Staliu- 
lionį), kad pribųciau paūžt 
su amerikone. Jis sakė 
maždaug taip:

Amerikone nori pasima
tyt su tavim ir gerai paūžt 
su amerikonu. Xteik, girdi, 
tai kad ūšim, tai ūšim,— 
šnapso jau vakar parvežė 
užtektinai... Bus puikios iš
leistuvės...— Kadangi aš 
nei Amerikoj i nei Lietuvoj 
būnant nemėgau sklokinin-

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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



ATSAKYMAS ANELEI STAL1ULI0NIENEI
Turi “Laisvę” už Organą

Avė.

Rumboniški
I M

VIETOS ŽINIOS Andruška,J.

Iždo
GruŠiūtė,T.

1307 Davi# Avenue pasKaupa#,A.

Avė.j.

ir So

rt)

<♦>

<t>

SCRANTON, PA. rt>

<!>

rt>

(Origįnalis laiško

TELEFONAS
Pulaski K-1090

antru—Anelė 
Pastarame

1326 McReynold Avė.

1351 Broadway Ąve. 
Globėjai:

$ėJ : Pamar 
auho teatre

“pro- 
Staliu.- 
Dzūki-

nos Elizabeth Ave. 
Trustisai:

J. Urboną#, T. Rasika#, J.

j.

j,

J.
J,

j,

J.

Ručinskas,
Korsika#, J. Ruseckas,

Revizijps Komisija: (
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai Įvyksta kiekvieno 
rrjėnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-63 Hamilton Ave.

WORCESTER, MASS
Šiuomi Pranešame, kad

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų, Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi pas ji galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausius rū 

šies kenuotos žuvys.

laišką. Norėta siųst “Klam
pynei,” bet “Klampynė”

perskaitę jos plepalus, su
pyko ant jos ir parašė atsa
kymą, kurį prašė talpint 
laikraštin. Taipgi kartu n

Avė,.
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 

Ligonių 
Varnienė,

Lankytojai

oi

nr—incj
JUOZAS KAVALIAUSKAS fi

Pirmadjen., Baląnd, 10,'1933 * ■ Puslapis penkta

WILKES BARRE, PA ,luvo p^eštiį.per Draugijų Adresai, KuriosLąiįsvę.” žmonių, atsilankė du t ' • «r • „ v A

(Pabaiga nuo 4 pusi.) 
skaitę šiuos žodžius, minė
ti Karveliūtės giminės už
sikvatojo ir pasakė: “Mes 
žinome, ką reiškia bedievis; 
tokių žmonių mes nebijo
me”. Kaip pirmiau minė
jau, “baisiu bedieviu” ma
ne perstatė kaimiečiam pa
ti amerikone Anelė Staliu
lioniene.

Štai dar kokį svarbų 
“įrodymą” ponia Staliulio
niene iškelia prieš mane: 
“Šolomskas vežė Karveliu- 
tę į Kauną.. .”’ Žinai, • po-* 
niute, šolomskas net pats 
šeštas buvo E 
čiaū vienstmė
rodant pagarsėjusį Sovietų 
judį apie jaunuolius, tai su
organizavau būrelį ir nuva
žiavome. Tas judis paliko 
kaimo jaunuoliuose nepa
mirštamą įspūdį. Na, kokį
kitą nonsensą poniutė pa- parašė tai bobai “padėkos 
rašysi apie mane?

Baigdama savo plepalus

liulionienė toj savo išleistu
vių puotoj pasakė, būk aš 
laikiau kokias tai “misijas” 
Worcesteryj ir po “misijų” 
puotoj buvau pas juos na
muose. Tai irgi girtos mo
ters sapaliojimai. Nieko pa
našaus nebuvo.

Na, ką daugiau parašysi
te apie mane, ponia Anele 
Staliulioniene?

P. šolomskas.

> Rytiniam šio miesto pakraš
tį, kur eina New Market St., 
randasi miesto “dumpas,“ kur 
miestas išverčia visokias išma
tas. Geriausiais laikais žmo
nės šalindavosi nuo tokių vie
tų, nes ten yra išverčiama vi
sokį puvėsiai, sugedę žuvys ir 
mėsa. Bet dabar yra kitaip. 
Netik kad žmonės nesišalina 
nuo tos bjauriai dvokiančios 
vietos, b,et ten jie apsigyvena.

Kiek man teko patirti, tai 
tame naujame “mieste” gyve
na apie 30 ypatų. Veik visi 
slavų tautos. Jų namai pa

syk daugiau, negu kad į rene
gato Butkaus prakalbas, ne
paisant, kad ir garsinimus jię j 
skleidė. Jei ne mūs pusės 
žmonės, kurie sudarė daugiau 
pusės sklokai publikos, tai p. 
Butkus būtų kalbėjęs tik sep
tyniems broliams miegantiems. 
Tačiaus Butkus giriasi, jog jo 
prakalbose daugiau žmonių 
dalyvauja, negu “bimbinių.” 
Vienok praktika parodo ką 
kitą.

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

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininką#, Cha#. Margi#,

1323 Muskegon A ve.
Vice Pitmiriinkas, A. J. Kareckas,

730 Nason St. N. W.
Protokolų Sekr. Kari Raslkas,

R. R. No. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

ir Svetainė# Randavotojns,
1108 Elizabeth 

Iždininkas Ant. Daukša,
1131 Wplkor

LIETUVIŲ SAULES PA6ALPIN. 
DRAUGIJOS. LINDEN. N. J.

Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų 
Pirmininkas A, Maždnas, 310 ,W- Price St., 

•i- Linden, N.
Pirm. Pagelbininkas G. Kasiąsias, 

715 N. King St.. Elizabeth, N. 
Protokolų Rašt, R. Tratulis, 

1411 Clinton St., Louden, N.
Finansų Rašt. K, Lenarth,

110 W. llth St., Linden, N. 
Iždininkas J. Uskurėnas,

1501 S. Wood Ave., Linden, N. 
Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir 

J. Vertelis, '
203 W. 16th St., Linden, N, 

Maršalka, K. Meskauskąs,
■ 18(12 So'. Wood -Ave., Linden, N.

Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir
mą seredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J, 

Koresp, G. Kardaųskas, ZOI W. 16th St.
Linden, N, J.

VIENYBES DRAUGYSTE 1 
MONTELLO. Mim.

. Vslayfte 1931 meUyu:
IPlrm. ,W. GeluMVlčte.: 51 G lendat
Pirm, paeglb.
’ Ž5« Ame* St.

Nutarimų rašt, J. Striplni#.
49 Sawtell0 Are.

Turto rašt. K. Venelauaki#.
12 Andover St.

Ligonių raftt. M. Jazukevičia.
158 Ames St.

Iždininką# M. MiSklni#, 
9 Burton St.

Iždo globėjai: P. Kruta#, 141 SawteUe Ave,, 
B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 85 Webeter St. 
llarSalka A. Barkauskai,

P. S.—čia prisiunčiu jum sidaryta iš senų automobilių, 
dar vieną dalyką kas link ne augštesni, kaip keturių pė- 
tos Staliulionienės (iŠ;dM augščio. Jie maitinasi iš- 
Worcesterio) plepalu • apie Į ™atornjs* Pirmu kartu pama- 
mane. Kadangi ji rašo'. tokio gyvellimo. Kaip tik 
būk i jai tą viską /joasąko jo, pamato tie žmonės atvažiuo- 
jos vyro giminaičiai, ku-jantį. troką, tai bėga prie tojos‘vyro giminaičiai, ku-jantį troką, tai bėga prie to 
riuos ji įvardino laikraštyje, Troko, kiti užšoka ant troko, 
tai dabar tie patys žmonės/kad pirmiaus už kitus suradus 

ką geresnio. Mačiau, kaip 
vienas, radęs čielą duonos bul- 
ką, labai džiaugėsi ir kitiems

ponia Staliulioniene sako: veikiausiai jo netalpintų; 
“Viskas, ką aš sakau apie 
P. Š., yra gryna teisybė.” 
Bet augščiau pati pasisako, 
kąd ji manęs nematė Lietu
voj; viską jai pasakoję apie 
mane Ona ir Aleksius Sta- 
liulioniai ir senutė Januš
kevičienė. Minėta senutė 
mane yra mačius viso tik 
vieną kartą tūloj stuboj; ji 
manęs nepažįsta gerai. Ji 
niekad nematė manęs ne tik 
mušantis į krūtinę bažny
čioj, bet nei prie bažnyčios. 
Ji gyvena visai kitoj para
pijoj. Stebisi senutė, kaip 
toji amerikone gali būt to
kia melagė ir dar panaudot 
jos vardą prieš mane. Gi 
kas link Onos ir AL Staliu-

’ lionių, ponia Anelė Staliu- 
lioniertė sako: “Apie tai 
man pasakojo ir plačiai kal
bėjo žmonės, (kuriuos §o- 

domskas labai gerai pažįsta 
ir kuriems nebuvo reikalo 
meluoti.” Na, jeigu jiems 
nebuvo reikalo meluoti apie 
mane, tai nėra reikalo me
luoti ir apie tamstą, ponia 
Anele Staliulioniene. Vie
nok jie tamstą dabar pui
kiai garbavoja; pasakoja, 
kad labai nepavydėtiną re
putaciją palikai... Žinoma, 

čia neatkartosiu jųjų kal
bų apie jus, nes nepridera 
dėt darbininkiškan laikraš
tin bile plepalai.

- Tai matote, kokia 
gresistė” yra Anelė 
liopienė. Ątvažiavo 
jos kaiman, užsikvietė ma
ne paūžt;. aš neatsilankiąu^ 
na; ir paleido burnelę apie 
mane. Jis, , girdų ; baisus, 
žmogus, prigulęjįą prie, ko- 

' munistų?... Baubtas... O 
parvažiavus ra^ę J “gryną 
teisybę” apie manė, ir Vis
ką jai kiti pasakoję.1 PatJ 
nieko nepatyrė. O pasiro
do, kad ir ‘"kitų pasakoji
mai” yra jos pačios ir jo
sios gazietos redaktorių 
fabrikacijos. Pirmoj kores
pondencijoj rašė: “Kuomet 
skaitysime šią žinią, tai P. 
Šolomskas jau bus vedęs ir 
gyvens savo pirktame dva-; 
re ir naujame palociuj.”. O, 
dabar jau. rašo, kad visus 
planus atidėjo ant pavasa
rio. Kokia - pranašė toji 
sklokininkų kęrespondentė!

Beje, tarp kitų plepalų rastis yra laikoftiaš 
..apie mane, ponia Anele Sta-j vės” Redakcijoj.)

todėl siunčiu “L.” štai tas 
laiškas:
NETEISINGAI NAUDOJA 

MŪSŲ VARDUS
(Anelei Staliulionienei)
“Tik ką pateko man per

skaityti dvi iškarpas iš 
Amerikos- lietuvių, laikraščio 
“Naujiosios Gadynės,”; ku
riose plačiai aprašoma apie 
mano gerai pažįstamą Pet
rą Šolomską, parvykusį iš 
Amerikos. Po pirmu apra
šymu pasirašo Dzūkų Paš- 
torius, o po 
Staliulioniene.
rašinyj Anelė Staliulionie
ne iš Worcester, Mass., tvir
tina pirmiau rašytas nesą- 
monnes apie P. Šolomską ir 
sako, kad tą viską jai pasa
koję O. Staliulioniene, Alek
sius Staliulionis iš Lepelio- 
nių kaimo ir A. Januškevi
čienė iš Peštuvenų kaimo, 
tai yra: aš, mano moteris 
ir mano uošvė senutė. Ypač 
vienas sakinys jos tame ra
šinyj'labai negražiai ir me
lagingai skamba, ko mes 
niekad nekalbėjome, tai 
šis: Tš jų locnų lūpų girdė
jau, kad šolomskas bėgioja 
į bažnyčią ir nusiduoda la
bai pamaldingu, niekina ko
munistus ir sakosi pirmiau 
daręs klaidą.’

“Turiu pasakyt, kad nei 
aš nei mano žmona nei ma
no uošvė panašiai nekalbė
jome; tai yra grynas Anelės 
S t a 1 i u 1 i onienės išmislas. 
Viena, mes niekad nematė
me P. Šolomsko nei Stak
liškių nei Užuguosčio baž
nyčioj meldžiantis, nes mes 
priklausome kitai parapijai; 
.antraip. šolomskas niekad 
nėra kalbėjęs apie priklau
symą prifeį. komunistų ir 
niekad ųenįekino jų. Tai ne 
mūsų reikalas žinot, prie, 
prie ko jis priklausė, būda
mas Amerikoj.

“Pati Anele StaŲulionienė 
’perstatė P. Šolomską “bai
siu bolševiku,” bedieviu ir 
komunistu ir, rodos, bandi
tu. Mūsų vardus minėta 

I Anelė Staliulioniertė netei- 
! singai panaudojo.

Aleksius Staliulionis,
Lepelionių kaimas.” 

rank:

Teko man su daugeliu jų 
kalbėtis. Jie yra buvę mai- 
nieriai, veik visi yra vidutinio 
amžiaus, galėtų dar dirbti, jei 
gautų darbą.

Aš jiems bandžiau nurodyti, 
kad jie neturėtų gyventi to
kiose sąlygose. Turėtų kovo
ti už teisę žmoniškiau gyventi. 
Liepiau ateit ir prisirašyt prie 
Bedarbių Tarybos. Jie sako, 
kad jie nežino, kur randasi 
tokia įstaiga. Vienas paprašė, 
kad aš parašyčiau antrašą, 
kur ta Bedarbių Tarybos vie
ta randasi, ką aš ir padariau.

Čionais, tuos “dumpo” pilie
čius kai kurie žmonės vadina 
“bomais” (valkatomis). Tiesa, 
svarstant tuos nelaiminguosius 
šios supuvusios tvarkos išauk
lėtomis mintimis, kad tie žmo
nės nepanašūs į civilizuotus, 
gal kam ir atrodyti taip. Bet 
kas juos nustūmė į tą gyveni
mo dumblą, jei ne ši pustančio 
kapitalizmo tvarka?

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko bal. 6* 
d., o vai. vakare, “Laisvės“ 
naujai ištaisytoj svetainėj. Ma
tomai, iš priežasties lietaus, 
susirinkimas buvo neskaitlin
gas, bet gana gyvas. Pereito 
susirinkimo protokolas priim
tas vienbalsiai.,

Toliaus buvo nemaža nau
jiena, kad paskutiniu vajaus 
mėnesiu negauta naujų narių. 
Tas parodo, kad 1-mos kuopos 
nariai “neturi“ pažįstamų, nei 
draugų. Kad būtų, tai ir atsi
vestų prirašyti prie LDS. Blo
gai.

Pirmininkui pranešus, kad 
draugas ir draugė Kasparai iš 
Newark, N. J. persikelia mū
sų kuopon, vienbalsiai jų 
persikėlimas priimtas.

Skaitytas laiškas, nuo Bend
ro Fronto Konferencijos šau
kimo komiteto. Laiškas pri
imtas ir išrinkta 7 delegatai 
dalyvauti konferencijoj, kuri 
įvyks bal. 22 d., 80 Union Av., 
Brooklyne. Toliaus buvo atsi
šaukimas nuo Jaunuolių Orga
nizavimo Komiteto reikale pa
ramos? Paaukota 3 dol. i^ pa
skleista blankų, Rinkimui aukų 
tam reikalui.

Taipgi skaitytas laiškas nuo 
3-čio Apskričio, Vaikų Sky
riaus reikalu. Laiškas priim
tas. Norėta išrinkti 5 / vaji- 
ninkai, bet kadangi susirinki
mas buvo silpnas, tai išrinkta 
tik dvi vajininkės. Kitų rin
kimas atidėtas kitam susirin-r 
kimui.

Draugas Siurba davė gana 
gerą paaiškinimą vaikų sky
riaus reikalu. Bet ar turėsi
me nors kokias pasekmes iš to 
skyriaus, sunku pasakyti, nes 
to, kas svarbiausia, draugas 
Siurba nepasakė. Aiškino, kad 
labai pigi mokestis, įstojimas 
ir tt., bet ar už tokią ap
draudę, kurią tėvai gautų vai
kui pamirus, galima būtų ipa- žius. 
laidoti jį, tai to nepasakė. Tą lui esant įsigyti 
skyrių turėtų Centro valdyba ■ bužių 
pertvarkyti. Dabartinis jo

z Operetė “Alkis”
Pabaigoje šio mėnesio Wil

kes Barrių Aido Choras vai
dins operetę “Alkis” Scranto- 
ne. Laiko jau beliko. neper- 
daug, bet kažin kodėl apsi
reiškia koks tai- nerangumas iš 
rengėjų pusės. Juk veikalas 
gana svarbus ir didelis, todėl 
gana daug reikalauja panešti 
ir iškaščių. Tokiu būdu rei
kalinga dėti kuo didžiausias 
pastangas, kad lošimas būtų 
gana sėkmingas visais atžvil
giais, bet pasirodo, kad taip 
nėra; net rengimo komisija 
neinformuoją nei korespon
dentus, kad būt galima tin
kamai išgarsinti. Juk laikas 
jau garsinti—nuo gero išgarsi- >’ stovis yra peržemas. Tėvai ap- 
nimo priguli pasisekimas. Gar
sinti reikia ne tik plakatais, 
bet ir per spaudą.

' Kovo 29 d. buvo ant grei
tųjų sušauktas susirinkimas 
del organizavimo jaunuolių. 
Buvo garsinta, kad susirinki
me dalyvaus ir drg. Bimba. 
Vienok^ del tulQ1 priežasčių d. 
Bimba nepribuvo. Į susirinki
mą atsilankė nemažai žmonių: 
buvo keliolika 'ir jaunuolių. 
Susirinkime dalyvavo draugas 
Young, kuris kalbėjo angliš
kai į jaunuolius ręikale jų or
ganizavimosi į darbininkiškas 
organizacijas, ypatingai į LD 
S. O kadangi vietos draugai 
jau buvo pradėję verbavimo 
darbą į LDS jaunuolių kuopą, 
tad vėliaus, po susirinkimo, 
tapo suorganizuota ir kuopa, 
rodos,iš, 7 j aunuolių.

Labai'gaila, lįad drg. Bim
ba negalėjo dalyvauti susirin
kime, nes daugelis žmonių tik 
ir atsilankė delei to, kad md- 
įaė, jog drg. Bimba bus. Susi
rinkimas, reikia pasakyti, bu
vo sėkmingas, nors ir tik vio-

draudžia vaikučius nuo nelai
mės, nors ir nenori, kad jų 
kūdikiai pamirtų, bet tokia
me atsitikime nori gauti ap- 
draudos, kad būtų gana pa
laidojimui. O kita, 15 ir pusės 
metų jau priimami į L.I).S^ 
Jaunuolių Skyrių, tai kam da^ 
j vaikų skyrių rašyti ?

Kp. Korespondentas.

Tuojaus gaukite
W Się knygą:

PATARIMAI VYRAMS x

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą if daug kitų Įdomių 

, dalykų.

236 pusi, rašto, su paveikslais, 
grąžtai apdarytą. Kaina $2.00.

Pinigus Hi.ųąk money orderių aybą 
' popieriniais šiuo adresu:

J* BARKUS, ^VncraiP.^12’-.
1 . NĘW YORK, M. Y. ' f

Telephone, Stagg 2-440*

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDEBTAKIR)

402 Metropoli ten Avęnue
(Arti Marey Aveąue) 

BROOKLYN,1 N. Y.

_ Moterų
Pašelpine Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.
Vlce-plrm. O. Tureklenė, 79 Vine St.
Prot. raėt. T. Zlzen, 673 N> Main St.
Fin. Ražt. K. Cerefikienė, 87 Battle St.
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Ka«o# Globėjo#: •
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Ame# St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M. Pot#us, 184 Ame# St.
Maršalka J. Slmanildenė, 88 Vine St.

Viso# gyvena Montello. Ma». 
kare.

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

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuopos susirinkimas atsibūna 
tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje

Labai svarbu reguleriai lankyti šių or
ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės 
gauti naujų narių į minėtas draugijas. Ku
rie negalite duoklių užsimokėti, atsikreip
kite į susirinkimą ir busite paliuosuoti.

H. SANKAUS DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĖ

Perkelta į Naują Vietą
23 MILLBURY ST.

Ant tos pačios gatvės, kur 
pirma buvo, tik dabar nu
meris yra 23, ką prašome 

įsitėmyti.
PAVASARIUI TA VORAS

Dabar į pavasarį turim gra
žaus tavoro, kaip vyrams, mo
terims, taip ir vaikams. Viso
kios rūšies vyrams -apatinių, 
viršutinių marškinių, kelnių, 
kalnierių tr kaklaraiščių ir ki
tų dalykų. Moterims ir mer
ginoms dresių (suknelių), 
pančiakų, ir visų kitų reikalin
gų drabužių.

SIUVAME NAUJUS 
ir

TAISOME SENUS
Dabar mes siuvame naujus, 

taisome ir prosijame senus, vy
riškus ir moteriškus drabu- 

. Tad gerbiamieji, reika- 
naujų dra- 

i ar pasitaisyti senus 
kreipkitės pas mus, o būsite 
pilnai patenkinti.

t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
j Sergančią Vyry ir Motery į 
į Chroniškos Ligos Gydomos*

Šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty
limo, o , jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde-ir Mešlažarnčs „ .
i girnas bei ReumatiŠki Nesveiku
mai.

1 Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

X-Špinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Išmirkštimai.

Prieinama .Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
* Kalbame lietuviškai

un.
OOį f, 

. Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai 

Vąląndos—9' AM. iki 8 PM.;
o Sekmadieniais 9 AM. iki 4t PM.

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold
PResidėnt’ 3-5341 Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS , 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

87 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENĄ SEREDA, 
PĖTNYČ1Ą IR SUBATĄ ’

DUODA CLUB RIV-VIEW AND ęABARET

Antrašas, 44 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tarpe Kent ir Wythe Avenue

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

įžanga Veltui Atdara per Naktį

ATDARA DIENA 
IR NAKTĮ

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM, Manadžerig 
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS V AK. 75č 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą nakti ant trečių lubų, oringam kambary—85c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkigka Pirtis su moder
niškais 'pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipenmui 
veltui! MOTERIMS PANEDSLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; J išlipt ant Flashing Ave. btoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; yisąip 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave. '

Laisniootas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street 
, PHILADELPHIA, PA, 

Telefonai: JBell—Oregon i 116 
Keystone—Main 1417



Puslapis šeštas
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Harleme Demonstracija Pirmieji Rekrutai j Be- 
Scottsboro Jaunuolių darbių Stovyklą Paimti

Paliuosavimui
šeštadienį, balandžio 8 d. 

Harleme buvo didelė demon 
stracija. Darbininkų minia, 
susirinko, kaip 2-rą vai. po |! 
pietų, 110th St. ir 5th Avė.! 
Iš tenai gatvėmis maršavo iki 
Lenox ir 145th St., kur buvo; 
sakomos prakalbos ir priimta Į. 
protesto rezoliucija, kurioje 
reikalaujama, kad nekalti 
Scottsboro jaunuoliai būtų pa- 
liuosuoti ir jų gyvybė apsau-; 
gota.

šitoj demonstracijoj labai 
daug dalyvavo negrų darbi-! 
ninku.

Pirmieji rekrūtai į Roose- 
velto “reforestation” stovyklas, 
bedarbiai jaunuoliai, paimti. 

’ Tai vaikinai tarp 18 ir 25 me
tų amžiaus. Jiem bus duoda- 

! ma kareiviškos porcijos ir ka- 
! reiviškas užlaikymas. Alga 
! $30 Į mėnesį del jų šeimynų. 
; Už dolerį į dieną Roosevelto 
j valdžia privers dirbti jaunuo
lius ir tuo pačiu kartu būti 
dalinu kareivių.

I. Jaunuolių rekrutavimas iš- 
'šaukė didelio liūdesio bedar
bių šeimynose. Motinos atsi
sveikindamos .savo sūnus ir 
žmonos vyrus ašarojo. Bet jos 

! ne viską jautė, tai. tą, kad jų 
mylimieji dalinon vergystėn ir 
dalinam kareiviavimui paima-

n p •• tz • jjv imi. Po priedanga bedarbių 
I 011C1J0S Kruvinas UŽ“ Stovyklų, demokratų valdžia!• ■ n 1 1* i didina militarizmą Amerikospuolimas ant Bedarbių imperialistų reikalams, ginti 

 namie ir užsieniuose jų reika
lus.

Apie šimtas bedarbių susi-i ]£ New Yorko keletas tūks- 
rinko prieš Home Relief Biuro tančių bedarbių išsiunčiama į 
prie Westchester gatvės, Bron- viršutinę valstijos dalį, kur jie 
xe, reikalauti pašalpos. Poli- bus padėti prie darbų ir kariš- 
cija puolė išvaikyti bedarbius, ko mankštymosi. Rekrutai į 
kad juos nublokšti į šalį ir ne- , bedarbių stovyklas buvo egza- 
leisti jiems išreikalauti pašai- į minuojami, kaip kareiviai kad 

imant įpos. Bedarbiai ant policijos | būna egzaminuojami 
atakų atsakė apsigynimu. Vie-’ armiją.
nas policistas nuvežtas j ligon-! 
būtį ir skaudžiai sužeista 25 
bedarbiai.

Ponas O’Brien, New Yorko 
majoras, alkanas mases polici
jos buože nepasotins. Bedar
biai organizuosis* ir išreikalaus 
žmonišką pašalpą.

Plėšikai Darbuojasi

Profesorius Dana Kalbės 
Apie Sovietų Sąjungos 
Pripažinimą

Profesorius Dana, buvęs Co
lumbia universiteto instrukto
rium, nesenai sugrįžo iš Sovie
tų Sąjungos. Balandžio 16 d., 
2 vai. po pietų, Webster Hall, 
119 E. 11th St., New York 
City, rengiama del jo prakal
bos. Jis kalbės apie Sovietų 
Sąjungos pripažinimą.,

Studentai Renka Kovai Jėgas
Columbia Universiteto 5,- 

į kovą

Iš ketvirtadienio į penkta,- 
dienį nakčia plėšikai apvogė 
11 mažų krautuvėlių Wil- 
Hamsburgo apielinkėje.

Viena iš apiplėštų krautuvių 
buvo Kundroto krautuvė, ku
ri randasi ant kampo Lorimer 000 studentų stoja 
ir Ten Eyck gatvių. Plėšikai i prieš C. McCrea, kuris pyaša- 
pasigriebė iš Kundroto krautu-' lino Donald 
vės $75. Du blokai 
36 Scholes St., yra Mikalaus- rių, 
ko krautuvė, 
sako, kad ji girdėjusi plėšikus sitete. 
vaikščiojant, bet maniusi, kad ganizavęs studentų būrį va- 
pieną atvežę ir jie beldžiasi. (žiuoti į Kentucky tyrinėti mai- 
Tačiaus tuoj apsižiūrėjus, kad-nierių gyvenimą. Be to, jis 
kas tai vaikščioja krautuvėj. . buvo sekretorius Socialių 
Kuomet uždegė šviesą, tai pi ė- Problemų Kliubo, tai studeptų 
šikai išbėgo, į 
Tą pačią naktį jie apiplėšė dar ' 
9 kitas krautuves.

Kiek laiko atgal apvogė 
Depsų krautuvę. Plėšikai at
lupo duris, pasiėmė $30 ir nie
ko nekliudomi, išėjo.

Vadinasi, plėšimas ėjo per 
visą naktį ir jiems policija vi- I 
sai nekliudė. Poličistai labai i 
rahįfūs ir srrtarkūs, kuomet be
darbiai reikalauja pašalpos. 
Jie puola kaip Hutai alkaną: 
minią, bet kuomet plėšikai 
darbuojasi, tai policijos nei su 
žiburiu negalėtum rasti gatvė
je. i

Henderson, Co- 
atstu, | lumbia Universiteto instrukto- 

iš vietos. Hendersonas 
Mikalauskienė (buvo pažangus žmogus univer- 

Jis pernai buvo suor-

pasigriebę $20. ! organizacija prie universiteto.
Kapitalistų klasė viską da

rė, kad prašalinti Hendersoną 
ir jie tai atsiekė. Tačiaus 
studentuose judėjimas ne at
puolė, bet dar pakilo 
čiau ir jie renka jėgas 
kad Hendersonas būtų 
žintas į upiversitetą.

Darbininkų Organizaci jos Stropiai Ren
giasi Prie Bendro Veikimo Konferencijos
Jurgine Draugija išrinko 7 nėjimai parodo, kad kiekvie- 

delegatus į Bendro Veikimo, nas bedarbių šeimynos šeštas 
Konferenciją už bedarbių rei- narys serga.
kalus. Kapitalistų klasė smar
kiai blogina darbininkų būklę. 
Atsispirti prieš kapitalistų kla
sės puolimus reikia plataus 
visų darbininkų bendro veiki
mo.

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo 1-ma kuopa 
rinko 7 delegatus į 
Veikimo Konferenciją, 
renciją įvyks balandžio 30 d., 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, 10 valandą 
ryte. Konferencijoj dalyvau
ti yra užkviesta apie 50 pašai-; 
pinių draugijų, kliūtų, apšyįe- 
tos ir dailės organizacijų. Dau
gelis brganizacijų jau išrinko 
delegatus, kurios dar to nepa-. 
darė, tai būtinai pasiskubinki
te išrinkti.

Bedarbiai ir jų šeimynos 
baisiai vargsta, nuo nedavalgy- 
mo ir blogo gyvenimo gauna 
visokias ligas. Slaugė Murah, 
darbuotoja sveikatos depart- 
mente, aną dieną paskelbė 
faktus, kad iš 100 vaikų, ei
nančių į mokyklą, 25 serga 
įvairiomis ligomis nuo neda- 
valgymo. Sveikatos komisio- 
nieriaus pagelbininkas, Tho
mas Parran, sako, kad tyri-

reikalais. Taigi netruks “old- 
taimerių”, kūrie norės seredos 
vakare vėl pamatyti, ką dabar 
gali “Juozukas” Komaras.— 
Kitiems “big Džio”, o jiems 
vis dar Juozukas!

Sportų Frentas-

(Daugiau Vietos Žinių 5 p.)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikoniški/ Stilium

Susi- 
irgi iš- 
Bendro 
Konfe-

Tūkstančiai lietuvių bedar
bių negali išreikalauti pašal
pą. Andrius Malinauskas^nu- 
siskundė, ,kad jis reikalavęs 
pašalpos, bet viršininkai nus
tumia jį ;ir sako, kad jie ištirs 
ir duos pašalpą. Tąčiaus pa
šalpos nėra. Bedarbių Komi
tetas pasiuntė komisiją į Home 
Relief Biurą reikalauti Mali
nauskui pašalpos. Praeitą pir
madienį buvo atvažiavus Pat
rick, našlė, skustis sunkia pą- 
dėčia. Ji visai palikus be vie
tos gyventi. Vaikščiojus į pa
šalpos biurą reikalauti pašai
pos, tai jai ątsakę, kad ji eit$ 
Į biednų prieglaudą. ,

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau. Antano Jarmaluko, pa
eina iš Lietuvos, iš Seinų Apskričio, 
Suvalkų gub., Lazdiųjų kaimo. Gir
dėjome, kad 
Atsišaukite: 
F. D. Box

gyvena Brooklyn, N. Y. 
Ona Tamaliunienė, R, 

30 Simsbury, Conn.
(84-86)

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite J 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. T. ; '

FT F

Laimėjo Kairysis Spar
nas ILGWU 22 Skyriuje

International Ladies Gar
ment Workers Union 22 sky
riuje laimėjo kovingi darbi
ninkai. J Pildomą Tarybą iš
rinkta 9 darbininkai kaitriojo 
sparno.

Reakcionierius Zimmerman 
ir kiti, susidėję daiktan, tik 75 
balsais gavo daugiau už kai
riųjų kandidatą, Morris Stam
per, kuris buvo nominuotas į 
skyriaus menedžerio vietą.

Suknelių siuvėjų unijoj ko
vingi darbininkai vis rūpestin-

PARDAVIMAI
. PARSIDUODA

Parsiduoda 8 kambarių namas ___ 
maudyne, lotas 60 x i00, Richmond 
Hill sekcijoj. Parankus privažiavi
mas; kaina $10,000, lengvi išmokeij- 
)nai. Taipgi parsiduoda plotas že
mės šalę napio, 60 X 100. Del pla
tesnių informacijų, kreipkitės P. 

, Behlert, 107-51 115th Street, Rich
mond Hill, N. Y., arba šaukite tele- 

Mes galėtume šimtus atsitl- fonu:, Virginia 3-4859.
kimų įrodyti, kad- alkani be
darbiai neturi kur galvą pri
glausti, bet valdžia neduoda 
pašalpų. Tik organizuota jė
ga galėsime prispirti valdinin
kus ir juos priversti duoti pa
šalpą bedarbiams ir jų šei
mynoms.

Taigi visi stropiai ruoškitės 
prie Bendro Veikimo Konfe
rencijos už bedarbių reikalus.

Konferencijos Šaukimo
Komitetas.

PARSIDUODA

SU

Parsiduoda valymo ir siuvimo gra
bužių krautuvė. Galima pasidaryti 
geras pelnas. Apartmentų ir forni- 
šiuotų kambarių sekcijoj. Parsiduo
da labai pigiai su vienu kambariu. 
Atsišaukite krautuvėje: Franklin ir 
Gates Ave., arba 154 Adelphi Street 
netoli Myrtle Ave.

(82-84)
PARSIDUODA

Laisve Gaunama ant
i . ■ , / i iI . » • ' f ’ J ? •. t . »

' Sekančių Stočių

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

JONAS STOKES ?
FOTOGRAFAS į

Aiuomi pranešu savo kostume** 
riams, 1

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD “24 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks pirma
dienį, balandžio 10 d„ 1933 
m., 7 :30 vai. vakare.

Susirinkimai įvyks toj pa
čioj vietoj, kur ir visada. 
Draugai, būkite susirmkime, 
nes mes turime daug svarbių 
reikalų aptarti.

Sekr. Yuškiene.

Parsiduoda gezolino stotis prie 
Main gatvės, apgyventa turtingesnių 
žmonių, tik naujai įrengta su Sunoco 
gazolinu. Kaina tik $1500. Randa 
pigi, tik $75.00 į mėnesį. Puiki pro
ga bile kam. Patyrimas nereikalin
gas ; mes esame per daugelį metų 
minėtame biznyje, tat pirkėją išmo
kysime veltui. Atsišaukite per laiš
ką arba ypatiškai del platesniujn^ 
formacijų pas savininkus D. Janulis 
ir V. Borey, 791—18th Av&., Irving
ton, N. J., telefonas Essex 2-9548.

(82-86)

Brooklyne:
136 Irvįng Avė. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

kad t>erk<liau' savo studiją 
naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion 6tų . 
kampas Broad- į 
way, Chauncey ■ 
Street stotui ' 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug’ 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion ‘St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-9467

LAIDOTUVĖSMIRTYS
Fiodor Marchuk, 37 metų, 

■ 145.. Madison St. New York; 
mirė bal. 5 d. Palaido
tas, bal. 8 d., Alyvų kalno ka
pinėse. .

i Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius J. Garšva.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja gera vieta del už
eigos. Atsišaukite: A. Luckas, 60-42 
Perry Ave., Maspeth, N. Y.

(82-87)'

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and Mth Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street, i 
6th Avenue and/42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujaęyslčs, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtįnčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar ' yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

Vokietys specialistas New Yor
ke aprubežiuoja savo praktikų 
vien tik gydymui kojų hgu: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54tn St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldienių) nuo 2 iki 6

giau pradeda glausti kovingų : Q p f~X p rT’ A C ■
darbininkų ‘spėkas po kairiojo ■ 0 F vJ Iv 1 /A O
sparno vadovybe prieš reak-« .... ■■ .
cionierius. Šitas ^laimėjimas,; DVIEJŲ JUO1ZŲ RISTYNĖS 
išrinkimas 9 narių iš kairiojo TREČIADIENIO VAKARE 
sparno į skyriaus tarybą, dar 
labiau paakstins suknelių siu
vėjus organizuotis į eilinių na
rių komitetus ir išstoti į kovą 
prieš reakcionierius.

darbininkų ‘spėkas po kairiojo
1 1 • V *| I

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Dr. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, ūinihs ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau įčirškimu; kraujo ir pūslės 

analizai
107 E. 17th STREET

Near 4th Avė. (Union Square)
Vai.: 10-1, 4-8, Nedėliom: 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

Telephone, Evfergręen •€••5'310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i Išbalzamuoja ir laidoja/iūmirusius 
r ant visokių kapinių; parsamdo au- 
, tomobilius ir kerietas veaėUjoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams, 
į • ’ !
i 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
i

“Nereikėsią Dirbti”
George S. Couts, profeso

rius Columbia Universiteto, 
užvakar kalbėjo Hotel Penn
sylvania, Rytinių Valstijų Mo-

augš-i kytojų Susivažiavime, ir pa 
kovai 
sugrą

LDSA 111 Kp. Susirinkimas
Lietuvių Darbininkių Susi

vienijimo Amerikoj 111 kuo
pos susirinkimas įvyks pirma- 
dieiiį, balandžio 10' d, 8 vai. 
Vakare, 115 Montauk Ave.

Draugės, būkite kuopos su
sirinkime, nes turime daug 
svarbių reikalų atlikti. 1
LDSA 111 Kp. Organizatorė, 

Misiavičienė.

Pagarsėjęs lietuvių ristikas 
Juozas Šimkus lankėsi “Lais
vėje” pereito penktadienio va
kare. Jis ką tik sugrįžęs iš 
Kubos ir atrbdo pilnas “šty- 
mo”. Todėl nelengvas bus su 
juom darbas paskubusiam 

, “buliuj” Juozui Komarui šio 
itrečiadieno vakare, balandžio 
' (Apriliaus) 12 d. Tą vakarą 
New ‘Ridgewood Grove are
noje, Brooklyne, mat, glebiuo- 
sis tiedu Juosti.1 ' 

. - Šimkus yra 
i VikrUmb ir greitumu 
“matraco.” Spritniai, energin
gai Jąužydamasis, Šimkus, be- 
jie, tiksliai, padaro publikai iy 
“fopių,” ,Q Juozas , Komaras 
yrą^rūstus ir rimtas kaulų lau
žytojas. , i. , .

Muųns, .kaipo, publikai, bus 1 
tiktai .įdopu matyt, kaip “tig-( 
ras”, su j “bulium” grumsis, 
varžydamiesi už, lietuvių risti- 
kų ^ampįonatą. ,BcĮt reikia 
spėti,, kad patys ristikai gana 

| susirūpinę, Xaip čia katram 
j pavyks tas svarbus susikibi- 
jmas. Kad jųdviejų kovA bus 
stropi, apie tai nereikia abejo
ti. Gali būt abejojimų tiktai, 
katram čia pasiseks laimėti.

Per paskutinius porą treje
tą metų nemažai yra atvažia
vę žmonių iš Worcesterio ir 
apsigyvenę Brooklyne; tai jų, 
simpatijos linksta prie Šim
kaus, kuris yra worcesterietis. 
Brooklyniečiai gi skaito Ko- 
marą savo "pijįeČiu, nors Ko
maras pastaraisiais , laikais 
dauginusia rįauippjc> po kitus 
didmiesčius * įi sairo ^profesijos

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, ŠI a pin i mos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8 
Nedėliom nuo 10 iki 1

Odęs ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

w w w w vv w
NOTARY
PUBLIC

INC

TEL. STAGG 
2-5043 i

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L 6 U S K A S) 
G R A B O R ( U 6 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRANO ST. BROOKLYN. N. Y.

\ , a‘ Ižinomas savo 
ant MUSU (STAIGA ATLIEKA ' SEKANČIUS DARBUS: < ® 

MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŽALIU, IR IŠ ČIA U 
PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM .PRIV^TIŠKĄ ; ‘ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMB'JLANSIN( AUTpMt>B|UU. , 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI ,IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS. MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUOD AM' GRAŽjA^VfETA' SAVO ;

į į MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' / ' ’ ’ ,
VISAIS TAIS REIKALAIS KRElPklltS (MUŠMES ‘ '* , 

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
MŪSU RAŠTINE ATDARA D1EN\ IR NAKTį. MŪSų" 

i < ' TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
i t t ?

^reiškė, kad mes gyvename 
ant slenksčio raokų darbo ir 
technologijos .ir mašinerijos 
ąmžio. Trumpoj ateįtyje .nie
kam nereįkėsią dirbti; o dirbs 
pačios mašinoj, sal^ė 
nas. , . .

Bet 'tas kytru'olis' 
savęs paklausti, kas 
šinas pagamins? 1

Buržuazinės ideologijos 
skleidėjai nori apdumti akis 
radikalėjančiai inteligentijai ir 
nubovinti alkanas darbo mi-|į^ 
nias, su prižadais, kad visai 
dirbti nereikėsią, o visko bus 
tiek daug, kad net per kraš
tus byrės.

Bė darbo visuomenė niekad 
negalės apsieiti. Darbininkai 
nebijo darbo, bet jie nekenčia 
parazitų, kurie gyvena sveti
mu triusu. Darbininkai nusi
kratys ne tik fabrikantų, mi- 
lionierių. priespaudą, bet ir ka
pitalistų -agentų, lokių, kaip

tas po-

užmiršo 
tas ma-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir > 

motėrų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo'

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

, Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po ^ietų
Telefonas Lackawanna 4-2180

156

j 
t-

; <

Ne Taikos Tikslu

nuo 6 iki

NBDfeLIOMIS
Nuo 10 iki 12 valj iš ryto

ologiją^ *

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

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

arti Grand Street
! Telefonas Evergreen 6-3959 ’

Ofiso (valandos nuo 1 iki 4 kas dien, gcrodoįris ir subatoms 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
j ; Y 2220 Avenue J 

Kįampas E. 28rd St.

■M9M9!

Ateinanti trečiadienį bus pa
leista į vandenį naujas 10,000 
tonų kariškas laivas New Or
leanas. Tai Hooverio - Roose- 
velto “taikos” programa.

Karo ministeris Swanson 
kalba apie budavojimą^ dar 
117 naujų . kariškų laivų. Im
perialistai ruošiasi prie naujo 
imperialistinio karo. Tik mS- 
ainiais išstojimais darbo masės 
gali nublokšti karo pavojų į
Šalį- ; < -

“The 3-Penny Opera”
šitas veikalas, “The 3-Pen- 

ny Opera”, bus pradėta rody
ti pirmadienį, balandžio 10 d., 
Empire Teatre, Broadway ir 
40th St., New York City.

Kuomet kalbamas veikalas 
būva pernhi rodomas Berlyne, 
ji9 sukėlė dhug kalbų ir domė- „„ _ . ___ ______ _
šio. Daba? bus pradedamas j poną Coąts skreidžiąmą . įde- 
rodyti New Yorke..

Sovietą žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
“Laisvę.” Yra 5 vrūšių. Po 15, 
18, 20 ir 22 centus kenukas.

Gera nuolaida krautuvėms, 
kurios ims po 50 kenų vienos 
rūšies. Duodame ir po ma
žiau, bet brangiau kainuoja.

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekąpčių antrašu:

“LAISVfi”
427 Lorimer Št«,

Brooklyn, N. Y




