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ĮVAIRIOS žinios

Dar dvide-

savę

Chicago] Demonstracija ŽINIOS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS

aikštėje. Jo

Apvogė Banką
Texas.big Apdraudos Bilių

BUCHAREST, Rumuni-

Išmetė 1,200 Darbinin

York. — Komisio- 
lorio tvirtina, kad

kuopa dabar 
atsiteis, kada 
Parsitraukite

Nepaprastai plačiai pra
dėjo eiti kova už Darbinin
kų Bedarbės ir Socialės

UŽMUŠĖ 15 
VALDININKŲ

Podolske pradėjo budavo- 
ti didelį fabriką, kuriame 
bus taisomi tavoriniai vago
nai. Į metus laiko jame bus 
pataisoma 6,000 vagonų.

Stalinogorskas, chemijos 
kombinatas, šį pavasarį pa
sėliams suteiks 5,000 tonų 
chemikalių trąšų. Jo pro
dukcija nuolatos auga.

Batume baigia budavoti 
asfalto gaminimo fabriką. 
Jis dar šiais metais paga
mins 47,000 .tonų asfalto

įrengta, tai į parą laiko per
dirbs 432 tonu pieno.

Saranac Lake, N. Y. — 
Teismas nuteisė Robert Bo- 
gley pačią, kad jinai vyrui 
mokėtų po $2.50 į savaitę, 
kol jis gaus darbą.

leido trijų bilionų dolerių 
bonus, už kuriuos įplaukos 
eis Franci jos apsiginklavi
mui.

Canton, Chinija. — Can- 
tono klikos valdžia pasida
vė Nankingo valdžiai. Tai 
bus
frontas 
vietus.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

CHICAGO, Ill. — Kovo 
17 d. Chicagos darbininkai 
laikys demonstraciją už pa- 
liuosavimą draugo Thael- 
mann, Vokietijos Komunis-

metimas buvo nepamatuo-į persvarstymo jis neleis, me
tas, nes jis buvo paremtas' duos.

bendras militaristų
prieš Chinijos So-

MEXICO CITY,

Balandžio pradžioje, Cleve- 
Jande, prasidės-Jungtiniu Vals
tijų Komunistų Partijos *Aštun- 
toji konvencija. Partijos kon
vencijoje dalyvaus broliški de
legatai nuo darbininkų masi
nių organizacijų ir dienraščių.

Centro Biuro 
Bimba. Jis 
visus konfe-

pareiškė, I tų Partijos vado. Demons-
24 d.* Nurodė, kad tas at- į kad jokios apeliacijos, jokio tracija įvyks Washington

WHITESBORO, 
Kovo 9 d. vienas plėšikas 
užpuolė National banką ir 
pasigrobė $13,500.

Mes dar daug knygų turime. 
Centro Komitetas išsiuntinėjo 
visoms kuopoms laiškus, pra
šant užsisakyti knygų platini
mui. Jeigu kuri 
neturi pinigų, tai 
knygas parduos; 
ir platinkite.

Mes dar daug turime knygos 
“švyturys”. Ją duodame ALD
LD kuopoms veltui. Kuopos 
apmoka tik už persiuntimą. 
Parsitraukite jos ir suteikite 
tiems nariams ir narėms, kurie 
neturi. Yra gražių eilių, ku
rias motinos gali sumokyti sa
vo vaikus.

SAN DIEGO, Calif.

Nuo “Laisvės” ir 
dalyvaus drg. A. 
teiks žinias apie 
rencijos darbus.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos Cent
ras. varde organizacijos pasiun
tė Komunistų Partijai pasvei
kinimą ir $10. Mūsų organi
zacijos kuopos, kurios išgali, 
turėtų pasiųsti savo klasės par
tijai aukų su pasveikinimais.

Ko-lToliaus mūsų partija ragi-

pareiški-;ir unijose tuoj ns o\,ani-

KRISLAI
Partijos Suvažiavimas.
Mūsų Knygos.
200,000 Demonstravo.
1934 tai ne 1904 Metai.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Vadai Neskelbia Balsavimo 
Rezultatų

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

Šiemet mes plačiai paskleisi- 
me ALDLD pirmiau išleistų 
knygų. Nesenai pasiuntėme So
vietų Sąjungos “Centroknyga” 
išleistuvei 1,225 knygas. Da
bar persiuntėme j kitą šalį 
2,400 knygų. Už pirmąsias 
mes gausime knygomis mainais, 
už pastarąsias veik nieko ne
gausime. Bet mes atlikome di
delį darbą, suteikdami mūsų 
broliams ir seserims darbinin
kiškos apšvietos. čionai darbi
ninkams labai reikalinga apšvi- 
ta, nes jų judėjimas yra perse
kiojamas.

Draugas Manuilskis savo, pra
kalboje pareiškė: “Lai buržua
zija įteikia darbininkams gink
lus į rankas, kaip jie turėjo 
pabaigoje 1918 metų—o ji nori ; 
tą padaryti besirengdama prie 
naujo karo—tai pamatys, ką 
darbininkai padarys su tais 
ginklais.” Paryžiaus ir Austri
jos įvykiai parodė, kad kapita
listinis pasaulis pilnas parako 
ir staigiai iškyla aštrios kovos. 
Paryžiuje 17 vasario buvo lai
dojami darbininkai kurie krito 
kovoje su policija. Jų laidotu
vėse dalyvavo 200,000 darbinin
kų. Jau tas daug pasako.

Francijos laikraštis “LaEv- 
re”, aprašydamas Japonijos 
imperialistų žygius, sako: “30 
metų atgal japonai naktį prisi
vogė prie prieplaukos Port Ar
turo ir be jokio karo paskelbimo 
paskandiho kelis rusų karo lai
vus. Dar anksčiau, 1894 m. ja
ponai užpuolė chinų laivyną ir 
nuskandino jį su 8,000 jūreivių, 
o tik po penkių metų Chinijai 
paskelbė karą. Ir dabar, kada 
Mandžurijos klausimas stovi 
dienotvarkyje, tai prisieina pri
minti šie faktai; Japonija net 
iš Lygos pasitraukė tik; tam, 
kad turėti liuosas rankas Toli
muose Rytuose. 1934 metais 
Japonija taip pat, kaip ir 1904 
metais, tyčiojasi iš tarptautinių 
teisių.”

(Tąsa 5 pusi.)

NULINČIAVO ŠEŠIS 
ŽMONES

l VERA CRUZ, Meksika. 
Šalę Jalapa miesto rasta pa
karti šeši žmonės. Spėja- 

kad jie buvo nulinčiuo- 
KMtininkai nežinomi.

ma, 
ti.

CLEVELAND, O. — 
Penki tūkstančiai Fisher 
Body dirbtuvės darbinin
kų balsavo streiko klausi
mą. Bet Amerikos Dar
bo Federacijos vadai pa
reiškė, kad balsavimo pa
sekmių dabar neskelbs, 
lauks trečiadienio, kada 
Nacionalė Darbo Taryba 
tars savo žodį. Vadinasi, 
darbininkai n u b a 1 savo 
streikuoti, bet vadai sle
pia tą faktą. Laukia, ką 
pasakys Roosevelto val
džia.

Glassboro, N. J. — Ar
thur P. Lyons, 47 metų am
žiaus, išsiėmė iš banko $300, 
nupirko duobei vietą ant 
kapinių, paminklą ir šaųtiU 
va ir paskui nusišovė.

' New 
nierius 
maudynės kambarys yra 
pavojingiausia vieta namuo
se. Skaitlinės parodo, kad 
maudynėje įvyksta daugiau
sia sužeidimų ir Jdtokių ne
laimių.

Dresden, Vokietija. — 
Hitlerio teismas nusmerkė 
kalėjiman nuo šešių mėnes- 
sių iki keturių metų 39 so
cialistus darbininkus. Kal
tino juos platinime nelega- 
lio socialistų laikraščio, ku
ris išleidžiamas Čechoslova-

ROOSEVELTO AGENTAS JOHNSON IŠ
GYRĖ DARBO FEDERACIJOS VADUS IR 
PRAKEIKĖ KOMUNISTUS IR KOMUNIZ.

WASHINGTON. — NR no ir kitų vadų 
A administratorius ponas yi'a jūsų reikalai. 
Johnson pareiškė, kad jis 
priešingas k o m p aničnoms 
unijoms todėl, kad jis pil
nai pasitiki Amerikos Dar
bo F e d e r a c i jos vadams, 
kaip Greenas, Lewis, Berry 
ir kiti. Kalbėdamas i darb
davius, kurie aklai stoja už 
kompanionas unijas, John
son prisimygęs šaukė: Gree-

, Pagalinus pridūrė: “Ger
biamieji, Amerikos Darbo 
Federacija yra didžiausias 
komunistų priešas.” Taigi, 
Roosevelto valdžia remia 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadus, kad pastojus ke
lią komunizmui Amerikoje. 
Bet tai bus bergždžios pa
stangos, nes komunizmas 
anksčiau ar vėliau laimės.

Uždare Darbininku Organizacijas, Konfis
kavo jy laikraščius, bet Paliko Sorialisty 

Partijai Laisvai Veikti
MADRID, Ispanija. — 

Reakcinė valdžia paleido 
savo kumštį prieš darbo 
unijas ir komunistus. Už
darė visas revoliucines uni
jas, užrakino jų buveines, 
konfiskavo laikraščius, are
štuoja jų vadus. Bet už tai 
valdžia leidžia laisvai veik
ti Socialistų Partijai. Soci-

alistų vadas Largo Caballe
ro pareiškė, kad darbininkų 
judėjimas nėra atkreiptas 
prieš valdžią. Vadinasi, Is
panijos socialistai padeda 
reakcinei valdžiai sustiprin
ti savo spėkas. , Vėliaus vei
kiausia ir socialistų partija 
gaus per sprandą, kaij) ga
vo Austrijos socialdemokra
tai.

VĖL TEISĖJAS CALLAHAN ATMETĖ REIKALA
VIMĄ NAUJO TEISMO SCOTTSBORO JAUNUOL.

DECATUR, Ala. — Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatai padavė 
apeliaciją bei reikalavimą, 
kad teisėjas Callahan iš- 
naujo apsvarstytų savo at
metimą apeliacijos vasario

tuo, būk Apsigynimas ape
liaciją pervėlai pridavęs. 
Nurodyta,- kad pats teisėjas 
Callahan leido apsigynimui 
užvilkti apeliaciją. Vėl tei
sėjas Callahaii

Kaip Kunigaikštis Vir- Masinė Kova už Bedar- 
to Gatvių Šlaviku I

Paryžius. — Valdžia iš- ja.—Kunigaikštis
'Vladimirovich tapo paaukš-jApdrZudte^Biiiu . (H.R. 
tintas čionai j pilną gatvių 7598). Dar keturi Ameri 
šlaviką. Sukandęs dantį tą 
darbą dirba. Bet ką da
rys? Caristinės Rusijos ne
bėra. Buvęs parazitas tu
rėjo pavirsti darbininku.

O “kunigaikštis” Vladi- 
rovich buvo svarbi 
didelis kraugerys. Jis vado
vavo talkininkų armijai, 
kuri 1918 metais įsiveržė ir 
skerdė Sovietų Sąjungos 
darbininkus. Paskui dar
bavosi Wrangelio armijoj. 
Ir ten prakišo. Po to at
sidūrė Buchareste ir turėjo 
gatvėse degtukus pardavi
nėti, kad nepastipus badu. 
Dabar, kaip jau sakėme, 
virto tikru darbininku. Tai 
šitaip “begailestingai” pro
letarinė revoliucija apsidir
bo su buvusiais parazitais.

Turčių

Beverčiais Šerais Išpuoš 
Kliubo Kambarį 

CHICAGO, Ill.
Union League Club nutarė
savo kambario sienas iš- 
ifuošti beverčiais Šerais, ku
rių kadaise vertė siekė mi- 
lioną dolerių. Tuos Šerus 
turi kliubo nariai.

Maskva. — Sovietų val
džia reikalauja, kad Japo
niją mokėtų 75 yenų už vie
ną auksinį rublį, vietoj 32.5 
yenų, kuomet moka Sovie
tams už žuvavimo teises 
Sibiro vandenyse. Mat, Ja
ponijos pinigas (yena) labai 
atpigo.

“fišė,”

1

Šiandien Visuotinas 
Streikas Kuboje

HAVANA. — šiandien, 
kovo 12 d., Kuboje' prasi
deda darbininkų visuoti
nas streikas prieš reakci
nę Mendieto valdžią. Prie 
telefonų darbininkų pa
statyti ginkluoti karei
viai, kurie priverčia juos 
dirbti.

Valdžia išleido patvar
kymą, kad visos unijos, 
kurios neklausys valdžios 
nestreikuoti, tuojaus bus 
uždarytos, užgniaužtos.

Meksi
ka. — Pranešama, kad lai
ke įvesdinimo miesto tary
bos Zirahuatoj minia žmo- | 
nių užpuolė valdininkus 
penkiolika jų užmušė.

Eksplozija Submarine 
Sužeidė 11 Žmonių

kos Darbo Federacijos uni
jų lokalai užgyrė bilių.

'Bet svarbu ir tas, kad 
įvairiuose miestuose iškel
tas klausimas miestų tary
bose del užgyrimo biliaus. 
Jau daug tarybų yra užgy- 
rę bilių. Kitos atmetė. Re
voliuciniai darbininkai iš
moko su savo reikalavimais 
įsiveržti į vietinių valdžių | 
sostines ir tenai iškelti 
vą prieš bedarbę.

ko-

Streikuoja Penkių Laivą 
Darbininkai

BALTIMORE, Md. — 
Laivų Darbininkų Indus
trinė Unija išvedė čia į 
streiką penkių laivų darbi
ninkus. Reikalauja sugrą
žinimo 1929 
lės.

metų algų ska-

KOMUNISTŲ PARTIJA ŠAUKIA CHICA
GOS DARBININKUS Į BENDRĄ FRONTĄ 
UŽ DARBUS, UŽ BEDARBIU APDRAUDĘ

CHICAGO, Ill. —~37 —~ _ •;
munistų Partijos Distriktolna darbininkus . dirbtuvėse 
komitetas išleido .’T' '1. „„‘j__ L__ j -
mą delei bendro fronto be-'zuoti bendro fronto komite- 
darbės reikalais. Komunis- tus. Reikia, kad į kovą bū

stai sveikina pirmus žings- tų įtraukta ne tik organi
nius prie bendro veikimo,: zaci jų viršūnės, bet ypatin- 
!kurie jau tapo padaryti.igai apačios, darbininkų ma- 
jNet ir Amerikos Darbo Fe- SgS# x *" •
jderacijos Chicagos organi-Į Bendras frontas sudaro- 
zacija užgyre bendrą fron-imas sekamais punktais:

• į 1. Už tęsimą CWA darbų.
Iš antros pusės, Komu-j 2. Darbas arba finansinė 

Inistų Partija sako, kad ji- pašalpa visiems bedar- 
nai pasilieka sau teisę kri-Ibiams, pavieniams taip pat. 
tikuoti tuos, kurie kaip nors I 3. Už bedarbių apdraudą. 
bandytų laužyti bendrą! 4. Prieš rasinę diskrimi- 
frontą bei jį sabotažuoti. naciją.

ir įNEI ARMIJA, NEI ŠAUTUVAI NESULAI 
i KYS MAINIER1V NUO STREIKO

BIRMINGHAM, Ala. — 
'Jau astuoni tūkstančiai 
Imainierių streikuoja Wal- 

Už šimto mylių nuo čia ker paviete. Dar dvide- 
Jungtinių Valstijų povan- šimt tūkstančių yra nubal- 
deninėje valtyje (submari
ne) įvyko gazo eksplozija.

I Sužeista vienuolika jūrinin
kų. Keturi iš jų sužeisti 
pavojingai. Bet valtis pati 
nenuskendo.

streikuoti. Streikuo- 
darbininkai siuntinė

ja delegacijas į dirbančias 
kasyklas, kad išvedus visus 
mainierius į kovos lauką.

Tai yra Alabamos mai- 
j'nierių sukilimas prieš Um-

ted Mine Workers unijos 
reakcinius vadus ir prieš 
Roosevelto NRA. Valdžia 
jau pasiuntė tris kompani
jas kareivių streiko laužy
mui. Kareiviai ginkluoti 
kulkasvaidžiais, šautuvais, 
štikais ir gazinėmis bombo
mis. Tai Roosevelto val
džios atsakymas mainie- 
riams, kurie reikalauja uni
jos pripažinimo ir algų pa
kėlimo.

CHICAGO, Ill— Valdžža 
atstatė iš darbo 1,200 paš- 
tos darbininkų, kurie dirbo 
kaipo “pavaduotojai.” Jų 
darbą suverčia ant regulia
rių darbininkų, prailginda
mi jų laiškų nešiojimo ke
lionę, priversdami darbi
ninkus skubintis.

APSIVEDĖ IR NUSIŽUDĖ

PECATONICA, Ill.—Už 
24 valandų po apsivedimo 
nusišovė R. T. Holcomb ir 
jo žmona. Peršauti per šir
dį. Paliktam rašte sako, 
kad jie myli vienas kitą, bet 
gyventi negalima del svieto 
kalbų. Mat, ji buvo ženota 
su naujo vyro broliu. Už 15 
minučių po persiskyrimo 
apsivedė. ;

Maskvoje numirė senas 
bolševikas drg. S. P. Podja- 
čev. Jis jau buvo suaugęs 
žmogus’ revoliucijos metu, 
bet su pajaunėjusia energi
ja stojo jos priešakiu. Pod- 
jačev buvo rašytojas, 
raštų yra dvylika tomų 
apysakų ir vaizdelių.

19 d. vasario, Maskvoje, 
mirė bolševikas organizato
rius draugas A. M. Štein- 
gard. Jis 14 metų būdamas, 
dirbdamas spaustuvėje, jau 
stojo į revoliucinių darbi
ninku eiles- Bolševiku Par- v v
tijos narys nuo 1913 metų. 
Smarkiai veikė revoliucijos 
metu. Gimęs 1887 metais 
Odesoje.

Jau galutinai užtvirtin
tas Planas budavojimo So
vietų Palociaus, kuriame 
bus Sovietu Sąjungos cent- 
ralinė valdžia. Tai bus di
džiausias ir augščiausias 
namas visame pasaulyje. 
Ant namo viršaus bus Leni
no stovyla/kuri bus 296 pė
dų augščio. Namas .iki 
stovylos viršaus turės 1,312 
pėdų. Jame bus viena sve
tainėj .kurio j sutilps 20,000 
žmonių, kita 6,000 Ir kelios 
mažesnės.

Leningrade pradėjo veik
ti didžiausia pasaulyje pie- 
ninyčia. Kada ji bus pilnai

Nuteisė Mirtin

LOS ANGELES, Calif.— 
Džiūrė nuteisė mirtin Har
ry Brooks, kuris kaltinamas 
pavogime ir kankinime 
lo Henry Bodkin.

tu

Pa.

Mainieriai Nubalsavo
Eiti į Streiką

SO. BRONSVILLE 
—United Mine Workers of
America lokalas 2230 nu
balsavo streikuoti, jeigu 
kompanija neišpildys mai- 
nierių reikalavimo.

J

f w.(Daugiau žinių 5 pusi.)
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“Valstybės ir Tautos Gynimo” 
Įstatymai
’ Šiame “Laisvės” numeryj draugai 
skaitytoj Ji pamatys nesenai Smetonos ir 
Tūbelio išleistus nepaprastus “valstybės 
ir tautos gynimo” įstatymus. Talpiname 
juos tam, kad skaitytojai turėtų visapu- 
šių žinių apie tuos žabangus, kuriuos fa
šistai taiko Lietuvos liaudžiai, ypačiai 
Lietuvos darbininkų veikėjams, revoliu
ciniams Lietuvos darbininkams, komu
nistams ir jų prijautėjams.

Sulyg šiais įstatymais, fašistų valdžia 
bile kada ir bile jai nepatinkamą asmenį 
gali suareštuoti, kalinti ir kišti į kalėji
mus. Imkim pirmąjį paragrafą. Ką reiš
kia “Kas įžeidžia ar niekina lietuvių tau
tą arba Lietuvos valstybę...”? Arba ką 
reiškia antras ir trečias (“Kas slopina ar 
silpnina Lietuvos piliečių valstybinę išti
kimybę, jų valstybinį vieningumą”) 
punktai? Sulyg jais kiekvienas asmuo, 
pareiškęs abejojimą apie lietuviškus did
vyrius, “tautos vadus”, bei pasakęs žodį- 
kitą prieš fašistinius valdininkus, gali 
būti priskaitytas prie “tautos žeminimo” 
ir valstybės įžeidimo arba “valstybinio 
vieningumo” ardymo.. Na, ir tuomet jam 
kalėjimas, katorga! į

Žodžiu, beveik kiekvienas šitų įstaty
mų punktas, gali būti pritaikytas ypa
čiai prie bile veiklesnio darbininko, vei
kiančio profsąjungose, bandančio strei
kuoti, drįstančio pasakyti žodį prieš fa
šistų Valdžią ir valdininkus.

Aišku, pirm šitų įstatymų paskelbimo 
Lietuvoje darbininkai neturėjo laisvės 
'streikuoti, organizuotis, susirinkti, leisr 
ti savo spaudą. Juos varžė karo; stovio 
dekretai ir kitoki fašistiniai padavadiji- 
mai su policijanto buože ir žvalgybinin
ko revolveriu. Dabargi Smetona išleido 
oficialius įstatymus ir sulyg jais bandys 
stelbti kiekvieną revoliucinių darbininkų 
pasijudinimą.

Darbininkų judėjimo pakairėjimas ir 
kovingėjimas Lietuvoj ir kituose kraš
tuose purto Kauno- despotus. Vis tebe- 
sitęsiąs ekonominis krįzis, tebeauganti 
bedarbė, tėbėsiplečiąs tolydžio plačiųjų 

’darbo masių skurdas ir vargas dar la
biau verčia darbininkus streikuoti, kovo
ji už išsilaikynią, už dūoną ir pastogę, 
hiž didesnes algds ir podraug prieš fašis
tinę tvarką, .• • / • A .
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Šoviau. Sąjdngos d&rjbo žmonių pade- ” 
ties geHjftfiaš lt* įfasžekmingas socializ- 
jno stomas; be; abęjū, yra nepaprastu 
įkvėpėju Lietuvos įdirbo žmonėms, kaip 
ir vi&į; kraštų dąrpininkams. Tas vis
kas drebina Lietuvos fabrikantus, buo- 
žes visą • buržuaziją. Štai, kodėl jie 
matė’ reikalo išleisti tuos “valstybės ir 
tautos gynimo įstatymus.”

Bet tuo fašizmas nepapenės alkaną 
masių. Tuo nesulaikys' darbininkų ju
dėjimo, vadovaujamo Lietuvos Komunis
tų Partijos!

"Evoliucijos ir Kultūros” Keliu
Liandininkii "Žinios” ir kunigų “Ry- 

tas” susiginčijo del Austrijos įvykių. 
Kunigų laikraštis prįineta Austrijos so
cialinių lyderiui Ottui Baueriui radika- 
liŠkuma, o ‘žinios”, atremdamos primeti
mą, šitaip posmuoja:

tvarką ėjo kultūros keliu—kooperacija, na
mais—kolonijomis ir t. t. Jei jie būt norė
ję pagrobimo keliu, kaip daro bolševikai, 
siekdami diktatūros, jie tai būt padarę, kai 
turėjo savo rankose valdžią. Baueris kaip 
tiktai aiškiai ir kategoriškai pasisakė, kad 
socializmo jie sieks kultūros ir evoliucijos 
keliais.

Žinoma, “Žinios” teisingėsnės už “Ry
tą”,' nes Baueris ir Ko. tikrumoj stojo 
už ‘kultūros ir evoliucijos” kelią priėji
mui socializmo. Kitais žodžiais, Austri
jos social-demokratijos lyderiai, kaip ir 
Vokietijos ir kitų kraštų, teorizavo, kad 
'socializmas ateisiąs “be kraujo pralieji
mo”, įsigyvensiąs buržuazinėj tvarkoj. 
Jie taip teorizavo, nes jie socializmo bi
jojo ir bijosi. Social-demokratijos lyde
riai šiuo tarpu, apskritai, yra patys tur
tingi ir jie darbininkiškos tvarkos bijo 
daug sykių labiau, negu fašistinės.

Tačiaus, Austrijos social-demokratų 
lyderiai, kad užbovinti darbininkus/jie 
dažnai plepėdavo ir apie spėkos pavarto
jimą, patys tam netikėdami.

Todėl, kuomet Linz miesto darbininkai 
pranešė Baueriui, kad jie pradės gink
luotą kovą atrėmimui fašistų puolimų, 
tai Baueris kuoveikiausiai pasiuntė įsa
kymą liautis tai darius. Bet darbinin
kai socialistai jo nepaklausė ir pradėjo 
kovą. Tuomet Baueris paspruko į Če- 
choslovakiją.

Liaudininkų laikraštis džiaugiasi, kad 
Austrijos socialistai ėjo prie socializmo 
“kultūros ir evoliucijos keliu” ir smer
kia komunistus, 'kurie stoja už nuverti
mą buržuazijos pajėga ir įsteigimą pro
letariato diktatūros, kaipo pereinamojo 
laikotarpio iš kapitalizmo į socializmą. 
Dabar proga matyti tų dviejų nusistaty
mų vaisius: Rusijoj darbininkai paklausė 
komunistų ir panaudojo jų metodas 
ten šiandien statomas socializmas. Vo
kietijoj ir Austrijoj' didžiuma darbinin
kų klasės buvo įtakoj socialistų lyderių 
—ten šiandien siaučia juodasis fašizmas, 
kuris atėmė iš darbininkų viską, ką jie 
pokariniu laikotarpiu buvo išsikovoję!

i - . • ’•* • • 1 • 1 1
Jau 9,000

Aną dien Berlyno fašistiniai viešpa
čiai paskelbė, būk šiuo tarpu Vokietijos 
kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose 
randasi 8,000 darbininkų politinių kali
nių. O' šiomis dienomis Vokietijos slap
tosios policijos viršininkas, Diels, užsie
nio spaudos korespondentams pasakė, 
kad esą 9,000 kalinių. Pasirodo, kad 
tiems ponams tūkstantis į šen ar ten yra 
beprasmis dalykas. Tas ir verčia kiek
vieną manyti, kad tų kalinių Vokietijoj 
bus ne mažiau 40,000, kaip tvirtina dar
bininkiški daviniai.

Diels nurodė, kad moterys kovotojos 
(kurių jis • padavė kalėjimuose skaičių 
tiktai 200) smarkiai vęikia, nes daugelis 
jų, esą, buvę paleista, bet .prisieina ir vėl 
areštuoti ir kišti į kalėjimus. Milžiniška 
didžiuma politinių kalinių yra komunis
tai. Didžiumą suimtųjų socialistų jau 
paleista.' Diels pripažino, kad Vokieti
jos Komunistų Partija pasilaiko slapta, 
nors tas ponas bandė- pašiepti ją, saky
damas, kad tai' “mažmožis”, tai tiktai 
“kriminalinė problema.”

Thaelmanno byla dar vis neparuošta, 
nors jau antri metai, kaip tasai Vokieti
jos darbininkų vadas, podraug su kitais 
tūkstančiais, tebesėdi kalėjime.
' A

Fašistų žvalgybos yadas nurodė, kad 
jo žvalgyba tufi teisę šauti kiekvieną ka
linį, “bandantį pabėgti.” Tuo pasirerti- 
dama, policija jau sušaudė eilę geriausių 
Vokietijos proletariato vadų. Tuo būdu 
ji veikiausiai bandys nušauti ir d. Tha-

Visatos Paslapčių 
Parodytojas

Menką supratimą žmonės 
teturėtų apie begalinį visa
tos dydį, jeigu nebūtų teles
kopų; nesant teleskopų, jie 
taip sakant, tik sau po nosia 
tematytų. O dabar, sakysi
me, per Mount Wilson teles
kopą astronomai tėmija 
taip tolimas žvaigždes, kad 
reikėtų 300 milionu šviesos 
metų, iki spindulys nuo to
kios žvaigždės atšautų ant 
žemės., Šviesa gi keliauja 
su 186,324. amerikoniškų 
mylių smarkumu per sekun
dą. Tą skaitlinę padaugin
dami 86,400 sykių (nes tiek 
yra sekundų paroje), suras-

• tumėm, kokį, milžinišką tolį 
j šviesa nulekia tik per vieną
dieną ir naktį.
Teleskopo Veidrodžio Paga

minimas—Ilgas Ekspertų 
Darbas

Bet tos rūšies didžiuliu 
teleskopų dar ir dabar ne
daug tėra. Kodėl? Ogi to
dėl, kad jų negalima ant 
greitųjų fabrikuose prikep
ti, nežiūrint kaip augštai iš
tobulintos mašinos. Stam
baus naujoviško teleskopo 
pastatymas reikalauja kele
to metų laiko ir brangiai at
sieina. Be to, labai mažai 
tėra ir to darbo žinovų. Jų 
iki paskutinių kelerių metų 
visai nebuvo Jungtinėse 
Valstijose. Paties Mount 
Wilson teleskopo šimto co
lių pločio ‘veidrodis” .buvo 
pagamintas' Paryžiuje. Pir
mas didokas telesk. - veidro
dis—svarbiausia to instru
mento dalis—buvo šioj ša
lyj padarytas tik 1928 m. 
Tai 69 colių pločio apskritas 

'stiklas, kuris dabar tarnau- 
I ja Perkins observatorijoj 
Delaware, Ohio. Jį belie
jant, keturis kartus stiklas 
sutruko, ir tik penktą sykį 
pavyko. Paskui praėjo de
vyni mėnesiai, kol jį paleng
vėle ataušino.

Keblus Tekinimas ir 
šlipavimas

Bet nuliejimas tai ne vis
kas. Tokio stiklo ištekini- 
mas gaubtai (įdubusiai) ir 
nušlipavimas užimą dar me
tus iki dviejų mėtų laiko. 
Per dieną jį tekina bei šli- 
puoja tik 15 minučių išviso, 
nes bijo, kad nuo ilgesnio 
darbo jis neįkaistų; saugo
ja, kad stiklas negautų net 

| sušilti nuo dirbančio''prie jo 
žmogaus kūno. Mat, ir toks 
sušilimas gali iškreivinti 
•stiklo paviršį, guriam rei
kia. begalinio tikrumo. Ne 
Veltui Perkins observatori
jos veidrodis lėšavo 50 tūk
stančių dolerių, sverdamas 
3,000 svarų.
Dabar Corninge, N. Y., nu

lietas ir vėdinamas pustre
čio tono stiklas, turįs 80 col. 
pločio, skiriamas McDonald

• observatorijai, Texas valsti
joj. Tai pačiai dirbtuvei 
jau duotas užsakyhias nu
lieti 200 colių-stiklą naujam

j Mount Wilson teleskopui.
elmanną.

Tiktai stiprus ir vieningas proletariato y 
balsas prigers Hitlerio budelius liautis 
žudžius geriausius Vokietijos darbinin
kų klasės reikalų gynėjus.

i lki jis bus galutinai užbaig
tas, dar praeis keli metai. 
Naujasis Mt. Wilson teles
kopas svers 1,600 tonų ir lė- 
šuos 12 milionu doleriu. Su 4 4 

juom galima bus keturis 
syk tiek toliau įžiūrėt, negu 
su dabartiniu 100 colių stik
lu.

Bet departmentinių san
krovų languose taipgi yra 
didelių stiklu, o kodėl jie 
nėra taip brangūs ir kodėl 
per juos ne daugiau tema
tai, kaip plika akia? ir ką 
tokio daro tie brangieji sti
klai teleskopuose?

Teleskopo stiklas yra lie
jamas iš daug brangesnių, 
grynesnių medžiagų, nekaip 
langinis. Jis yra labai sto
ras, reikalauja didelio vie
nodumo, nepaprastų jam 
praminti priemonių ir di
delių darbo specialistų.

Kaip jau minėta, naujo
viško teleskopo “veidrodis” 
—stiklas yra įgaubtas. Per 
patį vidurį yra skylė išgręž
ta. Gaubtas veidrodis su
renka, sukaupia žvaigždžių, 
planetų bei mėnulių šviesą 
ir vidun ją atspindi per tą 
skylę ant kito mažesnio 
veidrodžio; o mažesnysis 
veidrodis perleidžia šią 
žvaigždžių šviesą ant žiūro
no,- per kurį tėmytojas žiū
ri. Bet dažnai žvaigždės 
būna fotografuojamos. Tuo
met vietoj žiūrono įstato 
fotografinę kamerą.

Per busimąjį naują Mount 
Wilson observatorijos teles
kopą žiūrint, žmogus matys 
2 milionu kartų toliau, ne
gu plika akia. Bet ir tuom 
mokslininkai nežada pasi
tenkinti. Jie yra padarę 
jau eilę bandymų išradimui 
vadinamo “elektroniško” 
teleskopo, per kurį • galima 
būtų dar milionus sykių to
liau ir plačiau studijuot vi
satą, negu per tobuliausius 
šiaip teleskopus.

Taip astronomijos moks
las su ištobulintais telesko
pais begaliniai praskleidžia 
žmogui žinotinos visatos 
ribas. Bet be naujoviškos 
pramonės technikos nebūtų 
įmanomi ir tie stebėtini te
leskopai. *

D. K.

Organizuotų Balsai 
Preso Klausiniu *

Presas jau šiandien dir
ba. Jis spausdina Massa
chusetts valstijos organiza
cijų “Laisvės” naudai ren
giamo pikniko tikietukus. 
Piknikas įvyks 4 d. liepos- 
July, 1934, Maynard, Mass. 
Tų tikietukų bus 20,000.

Antras didelis darbas, 
kurį presas tuojau darys, 
yra Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo mokesčių 
knygelės viršeliai—5,000.

■ Štai ką sako draugai iš 
toliau:
Rochester, N. Y., $100 “Lai

svės” Preso Fondan
“Čia rasite čekį vertės 

$93.00 ir vardus aukotojų. 
Renkame aukas ir toliau iki 
dapildysime šimtinę.

“Kovo 6 d. buvo sušauktas 
susirinkimas Sovietų Aukso 
Bonų pirkėjų, biznierių, 
“Laisvės” skaitytojų ir sim- 
patikų. Kalbėjo dd. Mikitas 
ir Černauskas, nurodinėda- 
m,i kaip saugūs įdėliai So
vietų aukso bonuose ir gavi
mą augštų nuošimčių. Tas 
viskas buvo pasiekta pasi- 
dėkavojant, “Laisvei”, kuri

! rašė, ir jos vedėjams, o la- 
; biausiai drg. D. M J Šoloms- 
j kui. Taigi, šiandien roches- 
teriečiai turi .padėti “Lais
vei.” Pasekmės, pačiame 
susirinkiihe surinkta $55, 
nežiūrint, kad buvo ir nela
bai skaitlingas. Pavieniais 
surinkta $38.00, iš viso 
$93.00. Rochesterio drau
gai suprato ir atliko savo 
pareigas. ALDLD 50 kp. iš
rinkta komisija, L. Bekešie- 
ne, J. Mikitas ir B. černau
skas.”
Sulig komisijos pranešimu, 

draugai aukojo sekamai: 
Po $10.00—A. ir L. Beke- 
šiai, Jį ir H. Mikitai, B. ir 
R. černauskai, J. ir V. Ren- 
kevičiaL Po $5.00— V. ir 
E. Lekavičiai, P. čeraškai, 
Jonas ir E. Stančikai, M. 
Budrią, J. ir L. Totorai, Be
nas h* E. Duobai, Baizdai- 
čiai, j. Price (Pyragiai). I 
(Barzdaičiai prižadėjo duo- į 
ti kitą penkinę vėliau). Po 
$3.00—J. Kaniauskai, Ber
tha Adams. (Karnauskai 
duos du doleriu vėliau). 
Draugas Simpatikas. Po 
$1.00—P. žirgulis, J. Bullis, 
L. Vaikšnoras ir Draugas 
v’” I

Balsas iš Baltimore, Md. ,
“Gerb. “Laisvės” Admini

stracija: Šiame laiške rasi
te money orderį ant $17.00, j 
tai yra auka del dienraščio i 
“Laisvės” preso nuo drau- | 
gų baltimoriečių. Iš ALI)- j 
LD 25rtos kuopos iždo pa- , 
skyrėm $5.00 ir draugai su- 1 

\ i

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS ‘
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Nutukimas. Nuospaudos

Ir aš čia paduosiu klausimą. 
Aš esu vyras 5 pėdų ir 10 co
lių aukščio ir sveriu arti dvie
jų šimtų svarų. Ir, žinoma, aš 

i neturiu tiek aukščio, kad rei
kėtų s vert du šimtu svarų. Aš 
pirmiau svardavau 175 svarus, 

j tai pripažįstu, kad aš buvau 
Itada lengvesnis ir’sveikesnis. 
! Dabai- pasidariau daug tingi- 
nesnis. Vakarais nenoriu il
giau būt, kaip astuonios, be 
miego. Tai, sulaukęs aštuntos, 
ir einu gult ir miegu iki sep
tynių ryto. Ir labai didelis 
prakaitavimas mane vargina. 
Netik kad miegodamas labai 
kaistu, bet ir prie darbo, jei 
kiek sunkiau, tai kaip iš van
denio būnu išlindęs. Ir, kuo- 

jmet pasilenkęs kiek sunkiau 
[keliu į viršų, tai net galvoj, 
•kaip su kūjum, tranko. Be- 
jveik kuo nenušlyju nuo kojų, 
[ir net akyse šviesa pasikeičia 
'kitaip.
I
i Ir kitas dalykas tai mane 
vargina : tai komai. Jau daug

[laiko, kaip aš juos turiu ir ne
pajėgiu išgydyt. Visokių vai- 

jštų perku iš vaistinės ir nie- 
! ko negelbsti. Atsakykite per 
| “Laisvę”.

Atsakymas

Taip, Drąuge, JŪS' apysun
kis. Perdaug svorio nuolat su 
savim nešioti sunkiai atseina 
visam organizmui. Daugiau 
esti darbo širdžiai, inkstams, 
liaukoms.

Tai Jūs vely imkite ir po 
truputį suliesėkite. Nestaigiai, 
bet per keletą mėnesių lengvai 
galėtute numesti 20-30 svarų. 

. Jūsų atsitikime, matyt, ne- 
betaip gerai veikia 'skydinė 
liauka, pailgoji kaklo liaUka^ 
tiroidinė, žmogus pasidarai
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aukojo virš minėtos kuopos 
susirinkime, atsibuvusiame 
5 d. kovo, $12.00. Cik su
rašąs draugų: E. Stankevi
čienė, A. Vitkus, K. Miko- 
laitis, V. Stankevičius, J. 
Stanys, O. KuČauskaite, S. 
Vaitkus, V. Mikuckienė, J. 
Balsys, M. Seimy®, V. Ku- 
čauskas po $1.00; J. šums- 
kis—25c, smulkių surinkta 
—75c. Viso $17.00. Drau
giškai, J. Stanys, Baltimore, 
Md.”

Rašo Draugai iš Hudson, 
Mass.: < į

“ALDLD 103 kuopos lai
kytame susirinkime 6 d. ko
vo buvo įnešta per draugus 
ir drauges paaukoti iš kuo
pos iždo dienraščio “Lais
vės” naujo preso fondan 
$3.00. Prisiunčiame per iž
dininkę M. Orlauskienę.”

Skamba ir Bridgeport, 
Conn.

“Gerbiama ‘Laisves' Re
dakcija: Šiame laiške rasite 
money orderį vertės $5.10. 
Tai bus $2.10 už atspausdi
nimą apgarsinimų LDS 74- 
tos kuopos, o, likusius $3.00 
aukuojam del naujo preso. 
Aukojo šie draugai: J. Ja- 
siūnas—$1.00, J. Valaska— 
$1.00 ir A. Katinas—$1.00. 
Draugiškai, A. Katinas.”

Pluokštą laiškų dar 'turi
me ant rankų, kurie tilps 
vėlesniuose “Laisves” leidi-

(Tąsa 4 puslp.)

tada snūdūs, mieguistas, sun
kus. Ta liauka nepajėgia ata
tinkamai perdegint, neitrali- 
zuoti nudėvėtų, nuovargio me
džiagų. tai žmogų ir slogina 
miegas. Būsite budresnis ir 
lengvesnis, kai mažiau sversi- 
te, ir kai vartosite tiroidinės 
liaukos preparato.

Parsineškite iš vaistinės 
“Thyroid tablets, gr. 1, No. 
10b.” Imkite pirmą savaitę po 
vieną tabletėlę rytais. Antrą 
savaitę imkite po vieną prieš 
pūsiyčius ir po vieną prieš va
karienę, tai po dvi kas diena. 
Trečią savaitę imkite po vie
ną prieš valgymą, tai po tris 
^as diena. Ketvirtą savaitę— 
po vieną prieš valgymą ir ant 
nakties, tai po keturias kas 
diena. O paskui, penktą sa
vaitę vėl atgal grįžkite, kaip 
ir pirmą: imkite tik pp vie
ną prieš pusryčius. Sekamą 
savaitę po dvi kas dieną, tre
čią’—po tris ir tt/ perijodiš- 
kai.

Mažiau valgykite miltinių, 
krakmolinių ir saldžių daiktų,
taip gi riebalų. Valgykite so
čiai daržovių, vaisių, kiausiiiių, 
žuvų, mėsos, bet ii- šių neper- 
daug, nekimštinai.

i Sumažės tas prakaitavimas, 
'kraujo slėgimas pasidarys že
mesnis, nemuš taip į galvą.

Su tais Jūsų kornais. nuos
paudomis netaip jau keblu. 
Parsineškite iš vaistinės:
- “Salicylic acid, 1 drachm; 

flexible* collodion, 1 ounce.” 
Tepkite tuos vištakius, tas 

nuospaudas šituo mišiniu kas 
vakaras, gal porą savaičių, kol 
jos nusilups. Jeigu kuri nuos
pauda da nevisai nusilupo, tai 
ir vėl tepkite kartą kas vaka
ras. Aptepkite—ir tegul nu- 
džiūsta. «Aprišti, aptvarstyti 
•nereikia.



t 
i

Pirmadienis, Kovo 12, 1934 • Trečias Puslapis

D arbininke I Kūdikių Priežiūra Moterys, Vedybos ir
Lytis

M. Ircho n

S eimininke
, • ’ 1 >

Vertė—Eugenija.

(Vaizdelis iš lenkų fašistų šeimininkavimo 
Ukrainoje.)

Jokis laikraštis neraportavo šio incidento. 
Niekuomet jokis laikraštis nerašys apie tai. 
“Tyla” yra dienos įsakymu. Juk prestižas 
lenkų armijos negali būti sukoneveiktas be- 

2 ’ pročių. Tačiąus rudens vėjai atpūtė lengvu- 
tėlį šnibždėjimą į Vakarinę Ukrainą, iš kai- 

. muko į kaimelį, iš barako į baraką...
‘1 Vergunas iš 9-to Lenkų Bataliono pastatė 

mašininę kanuolę ant kaimo knygyno stogo. 
Užpakalyje Verguno stovėjo seržantas Zubik 
ir eilinis Jaskulski, o priešais jį visas kai
mas, apsirengęs lyg šventadienį, bet tylus, ne
atlaidus ir piktas.

Tai buvo paprasta diena saavitėje, bet kai
miečiai pasipuošė, kaip sekmadienį. Vyrai be 
kepurių, su ženklais sumušimų ir žaizdom ant 
veidų-; nekurie jų turėjo apraišiotas galvas 
ir rankas.

Kas buvo blogiausio—praėjo, bet ašaros vis 
dar laikėsi moterų akyse, jos buvo raudonos 
ir ištinę. Baudžiamoji ekspedicija ilsėjosi iš 
po sunkios dienos. Ne juokas juk malšinti 
šį “brudą” su bizūnais ir šautuvų drūtgaliais! 
Nekuriems prisiėjo net šimtą įkirtimų duoti 
ir buvo sunkus darbas sunaikinti, sudeginti, 
mokyklą, knygyną ir kaimo kooperatyvą iki 
žemei. Ir dar vis tie “utėliuoti bjaurybės” 
atsisakė mokėti uždėtus jiems mokesčius. Ka
pitonas buvo priverstas partraukti net kelias 
mašinines kanuolės ir liepti sudeginti keletą 
namelių, kad juos numalšinti.

“Tu gali išmokinti užsispyrusį arklį tik ma
rinant jį badu,”—kapitonais argumentavo. Ir 
todėl jis paliepė, kad visi grūdai ir miltai 
būtų suvežti ir išpilti ant pleciaus priešais 
miestelio rotušę.

Valstiečiai, atrodydami lyg paskendę mie
ge, nešė savo taupinius ir po akių kapito
no pylė viską į vieną krūvą. Raginami šautu
vų smūgiais jie trempė ir mynė miltus ir 
grūdus po koji] pakol viskas susimaišė su že
me. Taip, galima išmokinti užsispyrusį arklį 
marinant jį badu.

Tada atėjo kapitono sekantis įsakymas:
Protokolas turi būti surašytas. Įstatymai 

reikalauja protokolo. Visas kaimas privalo 
susirinkti ant aikštės, šventadieniniuose rū
buose, kad pasirašius po protokolu ir atsisvei
kinus sib oficieriais ir kareiviais.

Ir įsakymas tapo išpildytas. Suvargę ir 
sužeisti kaimečiai skubino į aikštę lyg ant pa
rodos. Kaliniai pasiliko surišti prie oficierių 
arklių. Tik jie buvo senuose drabužiuose ir 
kraujas varvėjo iš jų žaizdų.

Mirtina t^la viešpatavo aikštėj. Jūra išblyš
kusių veidų, persuktų nuo skausmų, padengtų 
žaizdomis ir sumušimo ženklais, šimtai akių 
atsukta į laiptus, ant kurių stovėjo oficieriai, 
žvilgančiose uniformose, puošni ir arogantiš-. 
ki. Tos akys išreiškė karčią neapykantą ir 
begalinę rūstybę. Lūpos buvo kietai sučiaup- 

' tos.'
O moterų akys raudonos ir sutinę. Jų aša

ros išdžiūvo, bet baidys skausmai padarė jų 
akių baltumas krauju pasriuvusiom.

Ir jaunos mergaitės. Baisenybės praeitos 
nakties užšalo jųjų akyse. Jose išskaitoma

nors 
šau- 
abe-
Jis

baisi skriauda ir desperacija^ bet ne gėda. 
Kiekviena iš jų buvo išža^nua, visas kaimas 
žino, kaip ir jos pačios, kaip jąsias mušė šau
tuvų drūtgaliais. Ji^ visi žino, kad vyrai ir 
moterys tyuvo mušami per nuogą kūną pakol 
kraujas pasipylė.

Ir kūdikiai. Jų akutės yra visur; tyli, su
tinusi krūva. Tiek daug tų akučių, mažyčių, 
juodų, pilkų ir mėlynų! Vaikučių akyse pa
prastai atspindi gyvenimas, bet dabar jos rim
tos, kietos nusistatę. Iš po šviesių antakių 
jie žiūri į mašininę kanuolę. Jų akyse dega 
neapykanta milionų, kuri kokią dieną virs į 
liepsną. Jokia mokykla taip greit nesuge
bės padaryti iš jaunosios gentkartės kovin
gus revoliucionierius kaip tokia viena ekspedi
cija Pilsudskio fašistinės diktatūros.

Ir mirtina tyla aikštėje, nors šimtai žmonių 
laukia ko tai, pasipuošę šventadieniais.

Eilinis kareivis Vergun mato visą tą, 
jo akys yra krauju pasriuvę, bet ne nuo 
tuvo smūgių. Karštis dega jame, ir jis 
joja ar viskas tas yra realybė ar sapnas,
matė ir girdėjo tiek daug per pereitą keletą 
dienų, kaip tai gali būti, kad jis dar neap- 
kurto? Kaip tai yra, kad jis neapako? Jo dar
bas yra labai paprastas; gulėti ant stogo prie 
mašininės kanuolės ir laukti įsakymo. Bet jis 
tiek daug girdėjo, tiek daug matė!

O, kad jam nereikėtų daugiau bežiūrėti į 
kaimą, kad nebūtų visai į ką žiūrėti, kad ne
būtų ko klausytis! Oh, kada tas viskas užsi
baigs? Ir ar visur ir kituose kaimuose tas 
pats atkartojama? Ar galima, kad visos ka
riuomenės yra panašios šiai, taip kraugerin- 
gos ir nemielaširdingos? Jis matė, kaip po ko
manda oficierių jo draugai suėmė kaimo mer
gaites, kaip kokius kopūstus ant turgaus. O 
juk tie vyrai, tie patys vyrai turi savo sese
ris ir motinas Lenkijoj. . . Seserys ir motinos, 
pačios ir meilužės, kurios rašo jiems ir siun
čia eiles ant ružavos popieros su karveliais...

Kareivis Vergunas uždarė akis ir pamatė 
prieš save draugą kulkasvaidininką Bernackį. 
Bernackio jau nėra—bet Vergunas mato jį, 
girdi jį, atsimena. Bernackis sakydavo: “At
eis laikas, kada mes atsuksime mūs kanuolės 
į oficierius. Tenais, rytuose stovi kita armija, 
prieš kurią mes prisirengę. Bet nepamiršk, 
kad jie yra mūsų žmonės, valstiečiai ir darbi
ninkai taip kaip ir mes. Mes būsime pasiųsti, 
kad atėmus iš jų laisvę ir davif^ mūsų ponams 
naujas žemes, naujus turtus. Tada tu ir aš 
ir tūkstančiai kitą turėsime atsukti mūsą k a-' 
nuoles link tu, kurie mus varo skersti mūsų 
draugus, piliečius laisvos Sovietą Sąjungos.”

Bernackis kalbėjo dar daugiau, bet Vergu
nas nepajėgė suprasti visko. Jis tik atsiminė 
svarbiausią dalį kalbos, bet. netikėjo tam, ne
mąstė apie tai. Jis visuomet buvo perdaug 
tykus, perdaug bailus, perdaug bailus, perdaug 
nustelbtas, išaugintas kaip kad jis buvo, tar
čių tarnystėj. . . Bet kažin kodėl Bernackis 
jam buvo labai brangus! Buvo tam tikras 
supratimas tarpe jųjų. Dabar Bernackio ne
bėra. Jis numirė, sakė leitenantas Svistėl:

“Bernackis nebus' paskutinis komunistinis 
šuo, kuris įgaus cholerą.” Vergunas prisime
na tą baisia naktį. Jis miegojo barakuose ir 
jie jį prikėlė įspyrimu į krūtinę. Jis pamatė 
virš savęs raudoną veidą seržanto Zubiko.

“Klausyk, kelkis, turėsime čia šokius.”
Vergunas iššoko iš lovos, nes ZubikaS' ne

buvo pratęs savo kalbą atkartoti.
(Pabaiga kitame “D. ir Š.” Skyriuje)

*

artiniai įvykiai Paryžiu-

užpuolimo pavojus iš kapįta- 
listų pusės negręsia. Mes, 
darbininkai, turime budėti ir 
visuomet pasisakyti už gynimą 
Sovietų Sąjungos; kad sustip
rinti savo spėkas, visi turime 
bendrai dirbti ir būtinai stoti 
į Komunistų Partiją. Komu
nistų Partija viena yra parti
ja, kuri < susideda iš darbinin
kų ir gina jų reikalus. Tik
tai laikantis jos vadovybės, 
galima atsiekti mūsų tikslą ir 
kovosi laimėti!

D
je ir Austrijoje parodė, kaip 
socialdemokratų partijos va
dai pardavikiškai suklaidino 
darbininkus ir paplukdėyjuos 
kraujuose, žuvo ant barika
dų, moterų ir vyrų, geriausi 
kovotojai už darbo klasės rei
kalus. Dollfusso valdžia,- lai
mėjusi kovą, keršys darbinin
kams ir griebsis baisiausio te
roro prieš žymesnius kovoto
jus, vienus išžudys, kitus su- 
kimš į kalėjimus ir kankins, 
kol darbininkai susiorganiza
vę atidarys kalėjimų duris.

Šį. kartą darbininkų sukili
mą nuslopino. Bet darbinin
kų revoliucinio judėjimo nie
kas negali sunaikinti, 
žuvusių kovotojų 
naujų stos ir
slaptai į Komunistų 
kad prisirengti prie 
kovos.

O tas laikas jau 
kada viso pasaulio
kai susipras ir nutrenks 
savo sprando pavergėjus. Mū- go tokį maistą, kuris jų sv®i- 

ne katai labiausia reikalingas.
Kūdikiai nei nerūgpja, 'jog! 
turi valgyti spinačiūs,’ morkas,

Vietoje 
tūkstančiai 

organizuosis 
Partiją, 

galutinos

artinasi, 
darbinin- 

nuo

II— U • [giau palaikius išnaudojimoIVlUSll laTClffH sistemą. Buržuazija žino, kad
* ® darbininkų klasei susiorgani-
--------- ’ žavus, bus spėka, kuri nušluos 

Šiuomi laiku eina vajus ga- kapitalizmą. • -
vimui naujų narių į Komunis-i 
tų Partiją^ ALDLD nariai— 
narės, mūsų visų pareiga sto
ti į Komunistų Partiją ir sten
gtis kviesti kitų pažiūrų dar
bininkus, kalbinti ir aiškinti 
klasių kovos reikšmę.

Kapitarlistinis pasaulis šian
dieną prigyveno didžiausio 
krizio laikotarpį. Tokiu būdu 
išnaudotojai kapitalistai pri
versti griebtis visokių priemo
nių, kad ^palaikyti darbinin- 

} kus priespaudoj ir neduoti 
jiems organizuotis prieš fašiz
mą. Buržuazinė klasė visur 
rengia dirvą fašizmui, kad il-

Mūsų Pareiga IS

Šiandien buržuazijai aišku, 
kad ji, kaipo klasė, vargiai 
atsilaikys prieš darbinin
kus, jei jie bus susiorganizavę 
į masinę ir disciplinuotą Ko
munistų Partiją.

Mašinerijos išvystymas ir 
lenktynės yra tokiame laips
nyje, kad vienos šalies buržu
azija rinkoje negali atsilaiky
ti prieš kitos šalies buržuazi
ją. Vienas jų kelias—tai ka
riauti už rinkas ir labiau pa
vergti darbininkus.

Matant išnaudotojų tikslą, 
klasiniai susipratę darbinin-

kai negali ' stovėti nuošaliai. 
Jie turi nors maža dalele pri
sidėti prie kovų, kad apginti 
savo klasės reikalus. Kovos 
pralaimėjimas • darbininkams 
reiškia būti pavergtais dar la- 
biaus. Mes, darbininkai, turi
me suprasti, kad šiuo momen
tu snausti ir būti nuošaliai 
nuo klasių kovų yra prasižen
gimas prieš savo klasę. Kuo
met visame pasaulyje tiek 
darbininkų krizio prispaustų 
skursta ir badauja, tai iš dar
bininkų pusės turi būti atsaky
mas organizuotis ir bendrai 
kovoti prieš įsigalėjimą fašiz
mo.

Nors dabar čia, Amerikoje, 
Sovietų Sąjunga likosi pripa
žinta ir prekyba jau vedama, 
bet nereikia manyti, kad jai

Dvi draugės, Dzūkė ir Cliff- 
saidietė, prisiuntė mums labai 
panašius patarimus kopūstų vi
rimui. Atskirai jų nedėsime. 
Abidvi draugės pataria dėti ko
pūstuose taukinės (isnauja, už
trinas, ar kaip dar ten jį vadi
na). Tos draugės taipgi labai 
abejoja ar Dr. Kaškiaučius pa
velys mums tą valgį vartoti. 
Mums irgi atrodo perriebu ir 
netaip jau lengva tam nabagui 
skilviui, bet draugės užtikrina, 
kad kopūstai būna gardūs. 
Draugė Dzūkė sako, kad at
pjovus dėti gabalą tos tauki
nės ir lai verda kartu, o d. C. 
pataria, jeigu nėra taukinės 
(pakol Ji įsisūrėja, užima 4-5 
fnėnesiai), tai reikia cibulius1 
pakepinti ant taukų, dėti miltų r 
ir parusvinus pilti į kopūstus.?'

Nors turime ant rankų pata
rimus kaip daryti taukinę, ta- 
čiads mums abejotina, kad bū- • 
tų sveikas maistas, todėl susi? 
laikome)nuo talpinimo.

Draugė A. Ulsky, net iš Wa
shington valstijos, prisiunčia 
mums skirtingą patarimą ko
pūstų virimui. Tai vokiškas 
būdas ir jie verdami net per 
3 dienas. I

Pati d-gė A. LT. rašo, kad mes 
juoksimės iš jos to patarimo ir 
jai atrodė juokinga nuo pra- 

i džių, bet kada pabandė, tai su- 
i rado, kad išeina puikūs kopūs- 
!.... Draugė rašo: “kopūstus
j dėti Į puodą ir apapilti daug

Motinos turėtų, pratinti savo I 
vaikus nuo pat kūdikystės! 
maitintis laiku, pratinti, kad I 
jie valgytu įvairių daržovių. 
Daug galima girdėti motinas 
kalbant, jog jų vaikai nemyli 
valgyti vienokio ar kitokio 
maisto, žinoma labiausiai dar
žovių, na ir kodėl jie nemyli? 
Todėl kad jie nebuvo pratina
mi iš pat mažens. Be to, kitos 
motinos skundžiasi: “Aš taip 
norėčiau, kad mano vaikai 
valgytų tokį maistą, kuris jų 
sveikatai būt naudingas, kaip 
va daržovės ir kitą vertesnį 
maistą, bet jie nemyli ir vis
kas, tad jeigu sau verdame 
daržovių vakarienę tai vai
kams prisiena ką kitą vtrti, 
nes kitaip jie liktų nevalgę.” 
Matome kur yra klaida to
kių motinų, nes tik tokiu būdu 
ir sugadina kūdikius, kada 
leidžiama vaikams patiems 
pasirinkti maistą pagal jų 
skonį. Tėvai patys valgo dar
žoves ir kitą vertesnį maistą, 
o vaikams taisoma koki nors 
blyneliai, taukuose keptos bul
vės, įvairūs pudingai, keikai ir 
tt. Motinos turėtų atminti, kad 
nei vienas kūdikis niekados 
negali sau pasiskirt maistą, kol 
jis nėra pilnų metų, nes jis 
neturi supratimo apie maisto 
vertę. Kūdikis tik tiek gali ži
noti kuris maistas jo suprati
mu turi geresnį skonį tai ir 
viskas, o apie jo vertę jam ne
žinoma i 
tėvų priedermė disciplinuoti ro daug problemų, susikirtimų 
savo vaikus tame klausime. . ir daug kentėjimų moterims iš

Taipgi kitas blogas dalykas visil visuomenės klasių ir sluog- dieną ir per naktį palikti. Nuo 
_ didžiuma darbininkų kū- snių. Karas ir jo pasekmės labai ryto vėl užvirinti ir lai šunta

(Tąsa)
Platinimas įvairių lytiniu 

klausimu minčių atrodo ‘išsilavi
nimu,’ net moksliška, bet tai yra 
nesąmonė, klaida. Įvairūs ly
tinio pobūdžio išvadžiojimai yra 
moderniška mada. Aš neužsiti- 
kiu lytinėms teorijoms straips
niuose, išvadžiojimuose, brošiū
rose, ir tt., žodžiu, tos rūšies li
teratūrai, kuri buiniai klesti ne
švarioj dirvoj buržuazinės vi
suomenės. Man atrodo, kad tos 
bujojančios lytinės teorijos, 
kurios didžiumoj yra vaizduotė 
ir tankiai gana' palaida vaiz
duotė, iškyla iš asmeniško rei
kalo pateisinti asmeninį nenor
malumą ar perdėjimą lytiniame 
gyvenime prieš buržuazinę mo
ralybę ir išgauti jos pakantą. 
Toji maskuota godonė buržua
zinei moralybei atrodo man taip 
jau grasi, kaip kad grabalioji- 
masis po lytinius dalykus. 
Nežiūrint kaip liuesas ir revo
liucinis užsilaikymas būtų, ji
sai, tikrenybėje, tebėra gana 
buržuazinis. Tai yra, didžiu
moje, intelektualų ir jiems arti
miausių sluogsnių sakalėlis. 
Tam nėra vietos Partijoje, kla
siniai sąmoningame, kovingame ' įaje 
proletariate.

Aš pertraukiau čia, sakyda- i vandenio ir sudėti mėsą. Virti 
ma, kad lyties ir vedybų klau- neilgai (nėra pasakoma kaip 
simai, buržuazinėje privatiškos! ilgai), atitraukti nuo pečiaus 

ir nesvarbu, čia jau nuosavybės visuomenėje, suda- ant šaltesnės vietos ir lai šun
ta per naktį, ant rytojaus vėl 
užvirinti ii’ vėl lai šunta per

yra-
dikių nepratinami laiku mie- paaštrino prieštaravimus ir
goti. Tas labai blogas daiktas, i kęsmus moterims lytiniuose da- ma valgyti.
jeigu tėvai vakarais 
gulti iki 1.1-12 vai. Taip 
kiausia ir vaikai sykiu 
vais riogso.

Turčių kūdikiai, kas 
jų sveikatos, yra labai 
disciplinuoti. Jų kūdikiai val-

neina 
• tan- 
su4te

liečia 
gerai

per dieną ir vakare jau gali- .
Labai yra skanūs 

ir pasikaro rusvi kopūstai ir 
skystimas. Kas tų kopūstų pa

lykuose, iškėlė švieson proble
mas, kurios pirmiau buvo nuo 
jų paslėptos. Prie to prisidėjo ragaus, visi virs per tris die- 
revoliucijos įtekmė. Senų jaus
mų ir minčių pasaulis pradėjo

nas.
Na, tai tiek apie kopūstus!x ..........~ x---------- lėti ciun p iv nvpuavuo;

svyruotu. Seni draugijiniai ry- | paskutinis patarimas mums at-
šiai susinarplioja ir trūksta, 
tuomet yra palinkimai prie 
naujų taisyklių ryšiams tarp 
vyro ir moters, žingeidavima-

1 sis tais klausimais rodo reika- 
burokų lapus ir tt. Arba, kad apšviestos ir naujos krypties, 
jie turi eiti anksti gulti. Jie, T*18 taip pat nurodo priesim- 
su tuom pilnai sutinka, kadan- i mQs\ melui veidmaiybei bui- 
gi jie iš pat kūdikystės dienų i žuazinės visuomenės. Vedybų 
yra prie to pripratinti. j šeimynės formoms, jų is- 

Darbininkai to negali savo! - (Bus daugiau)
kūdikiams duoti, nes tankiai1 
motina yra priversta palikti 
kūdikius gatvės globai. Dar
bininkų kūdikiai džiaugtųsi 
gavę geresnį kąsnelį duonos, 
arba kad pakeitus jų suply-i 
šusius drabužius geresniais,; 
bet tėvų kišenius neleidžia tą j 
padaryti. Štai, kokia skaudi j Šiomis dienomis gavome di- 
neteisybė: vienoj pusėj, turčių j džiausį pluoštą rašinių-patari-

neš vaisius 
ir ateičiai, jau-

palikimas atei- 
nuvertimas ka-

su laimėjimai 
tik mums, bet 
najai kartai.

Didžiausis 
ties kartai, tai
pitalistų klasės ir Įvedimas vi
same pasaulyje Sovietų tvar
kos. Kad tą viską įvykinus, 
reikia darbininkams ir darbi
ninkėms stoti į Komunistų 
Partiją?!

Visi darbininkai už gynimą 
Sovietų Sąjungos!

Visi su Komunistų Partija!
Tik po raudona vėliava lai

mėsime kovą!

Pakvietimas Draugės
Grįžti prie Veikimo

Monkienei išreiškiu 
simpatiją jo.s šioje 

valandoje. Taipgi 
reiškia jai simpati-

tuo pačiu laiku

simpatiją drau- 
patariame, kad

vaikai visu kuom aprūpinami, 
o kitoje pusėje—dar nuo ma
žens jau jie yra priversti ken
tėti, nes darbininkų vaikai.

Kas kita yra Sovietų Sąjun
goje. -Ten nelygybė panaikin
ta ir kūdikiams yra teikiamas 
geriausias maistas ir geriausia . 
priežiūra. Kiekvienam darbi
ninkui ir darbininkei turi bū
ti aišku, kad kol bus kapita
listinė tvarka, tol nebus lygy
bės, tol bus darbininkų išnau
dojimas ir jie jau nuo mažens 
pradeda tą vargą ir skurdą 
kęsti. Tat, draugės, stokime į 
darbininkų kovingas organįza- 
cijas ir kovokime už panaiki
nimą kapitalistinės tvarkos su 
jos visomis skriaudomis ir už 
įsteigimą darbininkų tvarkos.

M. B.

Draugei 
giliausią 
nuliudimo 
ir draugai
ją tų draugijų, kuriose jinai 
veikė sykiu su kitais draugai.

Draugė Monkienė turi sa
vo gyvenime pergyventi sun
kias valandas, nes nelaimė 
(mirtis) atėmė jos mylimą gy
venimo draugą ir dar prie to 
ir,sesutė veik 
mirė Lietuvoj.

Reiškiame 
gei. Bet sykiu
del nelaimių sėdėti namie, už
sidaryti ir liūdėti, tai susipra
tę darbininkai neprivalo.

Gerai šioje vietoje pasako 
Julius Janonis savo eilėse, sa
kydamas, kad nereikia verkti 
prie ^mirusių kapo, bet stoti 
darban į kovotojų eiles. Todėl 
kviečiu draugę Monkienę grį
žti prie susipratusių darbinin
kų, dirbti organizacijose ir ko- aktorka Elizabeth Bęrgner. 
voti iki pergalės. Neliudėki- 
me, bet veikime, dirbkime. 
Tame darbe mes rasime ir ra
mumą.

čia mes veikiame su milio- 
nais kitų darbininkų, o jie vei
kia su mumis. Todėl ir drau-

*Berlynas, Vokietija.
Valdžia uždraudė rodyti 
Vokietijoje judžius “Kate
rina Didžioji,” kur vado
vaujančią rolę lošia žydė

Judžjai daryti Anglijoje.

gei geriausia vėl pradėti atei
ti prie mūsų organizacijų ir 
veikimo.

*• M. Burauskienė.

i

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

rodo , įštikrųjų keistas. Klausi
mas ar ir rpėsa verdama per 
visas 3 dienas? Su kopūstais 
užbaigėme ir prašome tuo klau
simu daugiau nerašinėti, bet 
malonėkite patarti ką naujo.

AR GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 
SUKNELĘ? ‘

Suknelės forma numeris 1774 yra 
gaunama 14, 16, 18, 20, 32, 34,.36, 38, 
40 ir 42 dydžio (size). Del 16 dy
džio reikia trijų ir trijų ketvirtada-, 
lių (32) yardų 39 colių pločio audi
mo. Prie kiekvienos formos yra pa
veiksluotas siuvėjai pamokinimas 

j (anglų kalboje).

mų į mūsų skyrių. Puiku, tik 
gaila, kad nepajėgsime visus iš
tisai patalpinti delei vietos sto
kos. Prisieina nekurtuos trum
pinti, nekurtuos visai negalėsi
me dėti, nes panašūs į kitus, 
pirmiau gautus. Tikime, kad 
draugės ir draugai nesupyksi
te, jeigu jūsų raštas bus kiek 
sukoncentruotas arba ir visai 
netilps. Netalpinimas jūsų ra
šinio reikš tik vieną dalyką: 
kas nors pirma jūs parašė jau 
tuo klausimu. Tad bandykite 
parašyti kitu klausimu, nenus
tokite. rašinėję.

Kelios savaitės atgal tūlas 
draugas iš W. Virginijos klau
sė, kaip virti kopūstus. Gavo- Į 
me tiek daug patarimų tuo 
klausimu, kad visų jokiu b 
negalėsime panaudoti; tači 
žemiau paduodame bent ko 
skirtingus būdus.

Draugė A. Kontautienė pata
ria, kad nežiūrint, kiek mėsos 
dėsite, tai dar dėkite 
Reikia šaukštą tautų 
ir į juos dėti miltų 
Maišyti šaukštu, kad 
gruzeliukų ir kada bus rudi, 
supilti į kopūstus, ši draugė 
prisiuntė dar keletą gerų pata
rimų, kaip marinuoti žuvį ir tt. 
Tilps neužilgo. Rašinėkite tan
kiai, drauge, nes mes jūsų raš
tą puikiai Iškaitome.

ir miltų, 
sušildyti 
šaukštą.

nebūtų

1774

Atsiųskite penkioliką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidauja
ma pinigais), už šią Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New 
(Rašykite angliškai, o 
angliškai rašyti siųskite 
mes perduosime.)

York CSty. 
negalintieji 
j “Laisvę,7



Ketvirtas Puslapis

konspiracijai. ° ’ 1
must ir tnin'svarbiame reikale.
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PRANEŠIMAI K KITUR
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PAIN-EXPELLER

apie
pri-

daug1 svarbių reikalų apkalbėt.
Org. H. Žukauskienė.

* (60-61)

BOSTON, MASS.
Visiems organizatoriams ir na

riams visų unijų yra svarbu, kad 
turėtų savo 'delegatus išrinkę del 
“Daily Workerio” Konferencijos, ku
ri atsibus 16-tą dieną kovo, 8 vai. 
vakare, Dudley Str., Opera House, 
113 Dudley Str., Roxbury, Mass.

“Daily Workerio” Komisija.
| (60-61)

PHILADELPHIA, PA.
! ( Ko. iHiiistų Partijos Unitas 
(sekcija 13, rengia Įdomias diskusi
jas, 15-tą dieną kovo, Rusu Liaudies 
name, 795 N. 5tb Str. Visi malonė
kite dalyvaut, nes bus labai svarbios 
diskusijos, apie fašizmą ir karą. Vi- 

i su darbininkų yra pareiga dalyvauti.
Komisija.

(59-60)

FOTOGRAFAS*
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

HUDSON, MASS.
Hudson Lietuvių Piliečių Kliubas 

rengia “Chop Suey” vakarienę ir šo
kius, kuri atsibus kliube 17 School 
St., 7:30 vai. vakare, 17-tų dieną ko
vo. Įžanga tik 40c. Kviečiam visus 
dalyvaut ir praleist linksmai vakarą.

(60-61)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas Įvyks 

12-$ą dietią kovo, 7:00 vai. vakare, 
1 Ijaisvės choro svetainėje, 57 Park 
; St. Visi nariai tnalončkite skaitlin
gai dalyVaūt, ir katrie dar nėra už
simokėję ’ duoklių malonėkite užsi
mokėti. Sekr. J. Cudzinskas.

(59-60)

j. NEWARK, N. J.
Sietyno Choras turės savo mčne- 

; sinį susirinkimą, 12-tą dieną kovo, 
7:30 vai. vakare, 180 New York Avė.i 
Visi nariai privalot dalyvaut, nes tu
rime

Jūreiviai ir Apie Juos Vertė V. S.

Didžiojė Rusijos revoliucijos istorijo
je, ar tik nebus pati šviesiausia ir pati 
tragiška istorija, tai apie rusų laivyną, 
apie jūreivius ir jų rolę revoliucijoje. 
Puslapių nedaug, bet jie tankiai išrašyti, 
storai krauju apšlakstyti, apvainikuoti 
drąsių drąsiausiais žygiais.

Į 1905 metų istorijos lapus įrašyta 
veiksmai leitenanto Šmito, sukilimas 
“Potiomkino”... Tarpas dvylikos metų, 

' sunkaus režimo, pilnas buvo teroro, per
sekiojimų. Bet užtai pirmas caro bude
lis, 1917 metais, revoliucijos metų, nu
baustas buvo cariškas admirolas Vire- 
nas.

Po nuvertimo caro, įsikūrus buržuazi
jos režimui, pirmiausiai Kronštado jū
reiviai pradėjo mąstyti, kalbėtis ir prak
tikoje lyginti: ką jiems ir dirbančiųjų 
masei davė caro nuvertimas? Busima
sis Kolčako saratninkas, kadetas Pope- 
liajev ir jo pagelbininkai Cereteli, Sko- 
believ ir Čeidzė, važinėjo pas jūreivius 
perkalbėti, kad jie pildytų Kerenskio pa
tvarkymus, kad nesipriešintų kunigaikš
čiui Lvovui. Skandališkai jiems tas ne
pavyko ir privertė mąstyti apie kailį po
nų ir savo... Darbininkų priešai žodį— 
“jūreivis”, pradėjo statyti ant lygios su 
‘‘bolševikas”.

Liepos mėnesio įvykiuose, patsai pasi
skelbęs valstiečių ministeriu, ponas Čer- 
nov, ačiū Trockini, gavo tiktai drabu
žius suplėšyti, bet liko sveikas. Karo 
laivynas pildė įsakymus tik liaudies ko
misaro jūrų reikalams Dibenko, ir tai 
buvo metai laiko pirmiau oficialės vietos 
užėmimo ir keturi mėnesiai laiko pirm 
įsikūrimo Sovietų valcuos.

Spalis. Proletarinė revoliucija. Krei
seris’“Aurora” stovi prieš langus Žiemi
nio Palociaus. Jūreiviai yra priešakyje 
savo klasės revoliucijoj. Jie buvo prie
šakyje jos pradžioje, jie pasiliko ten ir 
visame jos kelyje. Jie bus ir ateityje.

Rusų laivynas per visus tris karo me
tus buvo uždarytas ir blokuojamas prie
plaukose;. jis rengėsi išeiti į jūras po 
raudonomis vėliavomis. Pavasarį, 1918 

• metais, Helsingforse, kur buvo svarbiau
sia laivyno prieplauka, kur buvo štabas 
Baltjūrų laivyno, jūreiviai veržėsi į jū
ras, kaip paukštis iš klėtkos.

Caro jaktas “Štandart” ir “Poliarna
ja-Zviezda” atplukdė iš Petrogrado j Hel- 
singforsą. Pastatė prieplaukoje, prie 
krašto, čion. Denius apsiuvo naujomis 
lentomis, iš toli atrodo, kad būk baltai 
pridengtos.
• Tos ilgos, tamsios, smarkios ir laibos 
jaktos, panašios į vikrius arabiškus ark
lius, nelabai pritinka karo laivų tarpe. 
O ypatingai skiriasi išauksuotais arais 
ant jų pirmagalių.'..

Ant “Štandąrto” apsistojo štabas Balt- 
jūrhi jūreivių. Raudonoji vėliava plevė
suoja ant bokšto. Ant denio stovi re- 

wvoliu)ėinė sargyba.
Augštas kambarys—pilnas karčių dū- 

Įnų. Garsios kalbos ir judėjimas. Na
rys komiteto priima delegatus ir tuom 
pat kiartUi su kuom tai koliojasi per tele
foną.’ “Neteisingai paskirstote laivų pi- 
nigus, Perduosiu ištyrimui komisijai. 
Geda revoliuciniam laivynui!” J ,

Helsingforse revoliucinis rusų % laivy
nas. Jis jaučiasi tvirtai. Jūreivis dar 
caro laikais rodė savo drąsą, o dabar jis 
yra Šeimininkas!

Baltjūrio Sovieto posėdis eina caro 
Kambaryje, ant jaktos, gerai ir erdviai 
įrengtame. Greitai renkasi jūreiviai, sė
dasi aplinkui ilgus stalus, grūdasi prie 
langu, tarpduryje. Priešakyje stovi, at
sirėmęs rankomis ant popierių, pirminin- 
kas.

Komisaras tik pargrįžo iš maršruto. 
Rimtai kalba: Sunku gilinti revoliuciją 
sodžiuose. Darbo daug. Organizacija 
silpna. Sovietai dar tik tveriasi. Nepa
sitikėjimas masių savimi. Ouonbs sto
ka. Sabotažas...

Ilgai klausosi visi, galvoja, kas tai kos
ti į barzdą. Viršuje, pokilių ir balių 
kambaryj, prie šilkais išmuštų sienų prP 
kabinėti atsišaukimai; girdisi keno tai 
balsas ir vienu pirštų piano pritarimas. 
Kliudo susirinkimui. O susirinkimas rei
kalingas.s Negalima apsieiti be politikos, 

.komisarų, susirinkimų ir jūreivių dele
gatų.

Dvylikta valanda, vis eina pranešimai 
ii’ pranešimai. Jų bus dar daugiau.

Vakare, kada caro j akta “Štąndart” 
galingomis akimis žiūri į Finlandijos 
kraštą, kada atsimuša iš priešingos pu
ses nuo viešbučio “Apollo” šviesa, jūrei
viai skirstosi. Prie stoties sujudimas ir 
automobiliai. Griežia orkestrą, dirigen
tas drąsiai užraitytais ūsais. Muzikan
tai apsimaino frazėmis su publika. Visi 
susipažinę ir mato reikalo apsimainyti 
mintimis.

Tiktai laike “Džigi”, tada visi užimti 
savo darbu. Kada jūreivių muzikantai 
švilpaudami ir būbnan mušdami, griežia 
tarptautinį šokį, entuziazmas pakyla. Jū
reiviai tvirčiau spaudžia po stalu ran
kas smagių ir raudonais veidais savo, 
sandr^ugių... Berniukas pardavinėja 
“Izviestijas” Helsingforso Sovieto. Jis 
plonu balsu šaukia:

—Demobilizacija Baltijos jūrų laivyno! 
Demobilizacija! J

—Skaitei, drauge? Įsakymas mums 
pasitraukti iš Helsingforso. Išvažiuoti. 
Atrodo, kraustysimes. Sėdėsime užda
ryti Kronštadte.

—Taip... Gaila, atsisveikinti prisieis. 
Gyvenome. Plaukiojome, žodžiu, kaip 
rojuje. Ir laisvas ir ramus gyvenimas 
buvo...

Ant “Poliarnaja Zviezda” denio ėjo 
jūreivių atstovų susirinkimas. Ilgomis 
eilėmis rinkosi jie, nuo kranto ir nuo lai
vų, vienplaukiai ir su kepurėmis, lengvai 
ir sunkiai apsireųgę. Sėdosi, kur ku
riam pakliuvo—dideliu lanku. Pirminin
kas iškėlė ranką ir visi nutilo. Augštas 
sekretorius atsikosėjo ir pradėjo skaityti 
telegramą nuo Sovietų Liaudies Komi
sarų. X

—Visas revoliucinis karo laivynas iš
traukiamas iš Helsingforso. Ši žinia 
perduodama Finlandijos Liaudies Sovie
tui. Centrobalt paleidžiamas...

Didelis sujudimas pertraukė skaity
mą. Pasigirdo kalbos nepatenkintos, 
rūsčios, protestuojančios.

Keturias valandas jūreiviai kalbėjo. 
Jie parodys. Būtinai siųsti telegramą 
Leninui!

Bet jūreivių rojus pasibaigė.
Gaila, gaila...
Jūreiviai kalbėjo, vėjas supo Kaspinus

Raudonasis Baltijos jūrų laivynas ne
sulaukė pavasario Helsingforse. Fin
land! ją pardavė jos išnaudotojai Vokie
tijai ir dar galingi, tais laikais, vokiško 
mijitarizmo legijonai išlipo. Mūsų lai- ■ 
vynas turėjo prasimušti per ledus, kad , 
nepatekus priešo naguosna. Laivynas, j 
prasimušdamas per ledus, atliko garsią | 
ir istorinės svarbos kelionę iš Helsing- i 
forso į Kronštadtą, kad'išsigelbėjus nuo 
vokiečių. Nuo tos pft nelaimės gelbėda
masis mūsų laivynas Juodosiose Jūrose 
buvo per pačius jūreivius nuskandintas 
prie Novorosijsko. Šiauriniame didjūry- 
je ir Ramiajame^ vandenyne mūsų bejė
giai laiyai buvo užgrobti per japonus, 
Ameriką ir kitus imperialistus. Garlai
viai “Dobrovolnogo Flota” pavogti ir 
parduoti Londono prieplaukoje, kiti pa- 
dovailoti Paryžiuje baltagvardiečių my- 
lėtinčms ir prostitutėms.

Puiki mintis apie Raudonąjį laivyną, 
plaukiojantį jurose neišsipildė. Bet jū
reiviai nenusiramino, nenuleido rankas. 
Leidosi iškovojimui teisių savo laivynui, 
kad jis galėtų laisvai plaukioti. Leidosi 
jieškoti tiesos. Į pat vidurius revoliuci
jos katilo'.

(Daugiau bus)

Pirriiadiems, Kovo 12, 1934

PATERSON, N. J.
NRA Arbitration Board ir As

sociated Silk Workers Uni
jos Lyderių, F. Schweitzer 
ir E. Keller, Pasikėsinimas 
ant Paterson Šilko Pramo
nes Darbininkų Algų.

INTWU ir algų numušimą? 
čia nereikia būt dideliu gal
vočium, kad tai išaiškinti. Ogi 
todėl, kad bosai muš mokestis 
darbininkams. Tad NTWU 
šauks darbininkus į streiką ir 
lieps spjauti ant ASWU vado
vybės. O Schweitzer ir Kel
ler, kaipo ištikimi bosų paka
likai, nenorės nusidėti bosams 
ir bandys sulaikyti darbinin
kus nuo streiko. Kurie jų ne
klausys, tai tuos .turės bausti 

!už laužymą agrymento. O pa- 
I sėkmės gali būt tokios, kad 
darbininkai gali atsukti užpa
kalį pp. Schweitzer ir Kelle- 
riui ir stot į NTWU. O tada, 
žinoma, ir pačiai ASWU 5grę- 
sia sudaužymo pavojus. >

Tai ve, kodėl Schweitzer ir 
Keller šaukia, kad sudaužyti 
NTWU ir priimti algų humu- 
šimą. Bet ar pavyks tiem pp. 
darbininkus apmulkinti, tai 
jau- kitas klausimas. Girdėtis, 

kalba,

rinkite atstovus ir pasiųskite į 
m i n imą stiširinkimą. Galite 
rinkti po du atstovus nuo kiek
vienos organizacijos.

Delegatąs.

1933 metais New Jersey, 
Pennsylvanijos ir New Yorko 
valstijose šilko*, pramonės dar
bininkai streikavo 16 savaičių 
ir kaip kuriose vietose gavo į 
biskį pakelti, o kaip kuriose • 
dirbtuvėse numušt algas. Taip 
sakant, tai buvo daugiau su
lyginimas algų. Mat, • pirma 
kaip kuriose dirbtuvėse mokė
jo biskį daugiau, o kaip ku
riose biskį mažiau. : Buvo su
sitaikyta už 100,000 pikių— 
$2.00. Patersone yra pripa
žinta Associated Silk Workers 
Unija, kuri yra dalis Ameri
kos Darbo Federacijos. Taipgi 
yra įsteigta Arbitration Board, ^ad darbininkai visur

]O kad negalima priimti algų nu- 
beparty- mušimas.

* 1 T-X • 1 1 • • 1 •

Ir j tą boardą Įeina 3 nuo 
bosą, 3 nuo unijos ir “1 
vis” pirmininkas iš Princeton 
Universiteto — profesorius. 
Taipgi prie to board* yra raš
tininkas, apmokamas bosų ir 
unijos, kuris turi sužinoti, 
kuriam mieste ir dirbtuvėj 
kiek darbininkams moka.

Aš tuojaus po streiko ra
šiau, kad šis raštininkas yra 
naudingas tik bosam, o ne 
darbininkams.

Bet tuomet klasiniai nesą
moningi darbininkai, o ypa
tingai Prūšeikos pasekėjai, 
mane už tai bombardavo. Gir
di, komunistam nei pats vel
nias neįtiktų. Bet faktai kal
ba už mus. Minimas raštinin
kas dabar išdavė raportą Ar
bitration Boarde, atžymėda- j 
mas, kad kituose miestuose 
mažiau darbininkams moka, 
negu Patersone. (žinoma, tas 
klarka paėmė raportą iš to
kių dirbtuvių, kur mažiausia 
moka.) To Arbitration Boar- 
dui tik ir reikėjo. Tas boar- 
das dabar sako, kad Patersb- 
ne bosai negali daugiau mo
kėt, negu kituose miestuose 
bosai moka. Girdi, visi bosai' 
eina į tą patj marketą su ga
tavu šilku. Tad, esą, ir nega
li atsilaikyti kompeticijoj su 
tais bosais, kurie mažiau mo
ka darbininkams.

Na, ir sėkmėje to, Paterso- 
no bosai rengiasi numušti 3 
nuoš. Matomai, su tuo suti
ko ir Arbitration Board. Dirb
tuvėj, kur aš dirbu, bosaš* pa
sišaukė mūs šapos komitetą ir 
pasakė, kad jam leista numušt 
3 nuošimčius, 
kėm, kad mes 
kio numušimo 
mes reikalaut 
Tada bosas akis pastatė ir už
riko: “Ką, jūs sukvailėjot, ar 
ką?” Bet paskiau, atsipeikė
jęs, visai ramiai pasakė, ką 
jūs mum padarysite,*nes uni
jos pasirašytas agrymentas 
neleidžia jum streikuoti. Tad 
visas reikalas turi eiti'per Ar
bitrationf Boardą. Ir, girdi, 
jeigu jūs sulaužysite agry- 
mentą, tai jumis unija nubaus. 
. čia bosas žjuo, ką kalba. 
Nes jau buvo atsitikimų, kur 
darbininkai apskelbė streiką 
ir, žinoma, sulaužė unijos ag- 
rymentą. Tai unija nubaudė 
tų dirbtuvių darbininkus po 1 
dolerį, o pirmininką net 15 
dolerių. Tai šitaip Assosiated 
Silk Workers Unija su savo 
Arbitration Board u “gina dar
bininkų” reikalus.

3-čią dieną kovo įvyko dirb
tuvių chairmanų (pirmininku) 
susirinkimas. Kalbėjo ASWU 
vadai, pp. F.;Schweitzer ir E. 
Kęller. Abudu šaukė, kad 
“reikia sudaužyti National 
Textile Workers Uniją.” Taip
gi jie pasakė, kad jei jie nori 
išlaikyt ASWU, tai reikia pri
imt algų numušimą. Esą, jei
gu nepriimsime algų numuši
mą Patersone, kuomet kitur 
mažiau moka, tai streikąi ne
išvengiami. O tuomet, girdi, 
mūsų unijai gręsia sudaužymo 
pavojus. Kodėl Schweitzer ir 
Keller kalba apie sudaužymą

Draugai darbininkai, nepa
siduokime bosų ir ASWU va
dų ’sudarytai J
Kur bosai bandys mušt ir taip 
jau 
me 
me, 
so. 
me 
ra i. 
nugalėsime priešus.
' Balsas Iš Dirbtuvės-

ubagiškas algas, atjsakyki- 
jiem streiku. Nepaisyki- 
kas katroj unijoj priklau- 
Eiliniai nariai, suglauski- 

pečius ir kovokime bend- 
Tik per suvienytą kovą

Organizuotų Balsai 
Preso Klausiniu

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
niuose. Lai būna džiaugs
mo visai Amerikai, kad iš 
augščiaus paduotų laiškų 
aukų yra $116.00. Iš anks
čiau turėjome $288.74. Viso 
preso fonde yra $404.74.

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks 13-tą dieną kovo, 7:00 
vai. vakare, Stravinsko Svetainėje, 
42 Ferry St. Malonėkite draugės ir 
draugai visi skaitlingai dalyvauti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti 
ir kartu atėję ant susirinkimo galė
site gaut žumala “Šviesą.”

J. M. K. Sekr.
(59-60)

Mes jam atsa- 
nepriimsime jo- 
ir mes rengia- 

pakelt 25 nuoš.

Jau nebeturime baimes, 
kad iki 15 d . kovo susirinks 
$650.00, kurie buvo paimti 
iš reguliario “Laisvės” iždo 
ir įmokėti už presą. Drau
gų rūpestingumas, mokėji
mas įvertint darbininkišką 
spaudą ir klasinis sąmo
ningumas, pasirodo šiame 
______    Dabar 
dar prašome draugų, kurie 
turite nemokėtų bilų už 
spaudos darbus, kurių pre
numeratos jau pasibaigė, 
be atidėliojimo atmokėki
te ir tuomi pagelbėkit “Lai
svei” išmokėti šią mašiną.

P. Buknys.

BAYONNE, N. J. i
Vasario 28 d., Central High 

School įvyko masinis priešfa- 
šistinis susirinkimas, kad už
protestavus prieš Vokietijos 
Hitlerio ir Dollfuso (Austri-l 
joj) fašistinį terorą. Kalbėto
jai ,buvo net šeši. Visi kalbė4 
tojai davė vėjo netik Vokie-j 
tijos, Austrijos ir Italijos fa
šistam, bet ir Amerikoj 
liančiam galvą fašizmui.

Publikos galėjo būti 
1,000. Vienbalsiai tapo
imtos trys rezoliucijos pries 
virš minimų šalių fašistinį te
rorą ir už besąlyginį paliuosa- 
vįrną politinių kalinių.

Kuomet komisija paėmė 
Central High School svetainę 
delei masinio susirinkimo, tai 
education board sakė, kad 
svetainę duoda už 25 dolerius. 
Bet kuomet atėjo paskutinė 
diena, kada susirinkimas turi 
įvykti, tai telefonu pranešę, 
kad svetainės nebeduos be 75 
dolerių. Ir kuomet publika su
sirinko prie svetinės durų, tai 
ponai atsisakė atidaryti sve
tainę kol nebus užmokėta 75 
doleriai. Ir tik tuomet atidarė 
svetainę, kuomet gavo 75 d oi.

Kuomet publika įėjo į vidų, 
tai jau rado policijos apie tris 
tuzinus viduje. Policija šiuo 
sykiu kalbėtojų nekliudė. Bet 
dabojo duris. Mat, manė, kad 
darbininkai susirinkę kels “re
voliuciją.’’ Bet vargšai apsi
riko, revoliucijos niekas dar 
nekėlė. Publikos būtų buvę 
daug daugiau, jei fašistai bū
tų nepasidarbavę delei sulai
kymo publikos. Fašistai, per 
kapitalistinę spaudą paskelbė 
tą pačią dieną, kad priešfa- 
šistinis ■ susirinkimas tapo (at
šauktas. Taipgi paleido , gan
dus kad jie išsprogdins High 
School, kuomet publika susi
rinks. Taip ir atgrasino daug 
darbininkų nuo susirinkimo. 
Bet nežiūrint visų fašistų blo- 
fų, vistiek publikos susirinko 
apie 1,000 ir pasmerkė, kru
vinąjį fašizmą.

Kovo 2 d. įvyko •susirinki
mas keleto organizacijų atsto
vų. Susirinkimas nutarė atsi
klausti savo organizacijų ir 
daugiau įtraukti organizacijų 
ir intelektualų, kad sutverus 
pastovią organizaciją Pater
sone kovai prieš fašizmą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
16 d. kovo, 49 Ward St., Pa
terson, N. J.

Tai sveikinantis žygis. Dar
bininkiškos organizacijos, iš-

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. mėnesinis susirinkit 

man Įvyks 14;tą dieną kovo, LDP 
Kliube, 40$ Court Str., 8 vai. vakare. 
Draugai ir draugės būtinai turime 
dalyvaut šiame susirinkime, nes bus, 
daug svarbių reikalų apkalbėt, taipg'i i 
jau yra nominacijų blankos prisius-1 
tos iš centro, turėsime nominuoti! 
kandidatus į Pildomąją Tarybą šia
me susirinkime.

Sekr. V. K. Sherelis.
(60-61) !

Notary Public

Nuo Reumatišky Skausmy
Rcumatiškų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonią šilumą, kas liudya, 
kad Pain-Expelleris dirba savo darbą.

Ncsikankinkite, kuomet Pain-Expel
leris nugali sk'ausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaiibažcnklj.

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-94(j7
•i----------- Hi

512

Tel. STagg 2-50^3

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

i
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< Reakciniai Lietuvos FaŠisty "Tautos ir 
Valstybės Gynimo” Įstatymai

Sulyg Šiais Įstatymais, Kuriuos Išleido Smetona su Tabeliu, 
Kiekvienas Lietuvos Darbininkas ir Šiaip Pilietis Gali Bū
ti Suimtas ir Baustas, Jei Fašistai Valdininkai Tiktai 
Panorės

IŠPARDAVIMAS
Neapdarytos 20 centų.

Tai viena

Roo-

Londono Darbininkams

KRISLAI
interesingas

’a

Reikalaudami Šių Knygų Rašykite:

Tai atsimi- 
patraukianti

apdarytos
25 centai.

NAK 
kalinių 
Brošiūr

nusikaltusieji
prieš valstybės saugu-

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

SKAITYKIT IR PLATEN 
KIT “LAISVĘ”

prasidės vajai už njūsų spaudą ir ALDLD. Bus šimtai 
ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra.

Kas trauks daugiau, kaip

Brošiūra 
ir visokius “cū- 

ir 
Brošiūros kaina

šis įstatymas veikia 
paskelbimo dienos.

Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. 
iš piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir 

346 puslapių. Kaina 50c.

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

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

i PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai
Varšavoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių

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

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

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

Tai atpasa 
Belgijos, Francijos- 

fronte. Knyga labai įdomi. Kaina buvo 50 centų.
25 centai.

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

LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
Aprašo, kaip buvo imami naujokai į pereitą karą ir

27. Kas kursto daryti šio

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

IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJA. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema 
darbininkams, 
ir todėl labai 
$1.00. Dabar

KARAS 
puslapius, 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. Kai
na- tik 35 centai. --

Kaganovičius. Japonams nepa
vyks nelauktai užpulti Raudo
nąją Armiją ir Raudonąjį Lai
vyną. /

Apysakos ir Apysakaitės 
;

VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI, 
kojimas pereito imperialistinio karo įvykių. 
Vokietij'os 
Dabar tik

VALSTYBĖ
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra skirtu
mas tarpe buržuazinės ir proletarinėm valstybės. I/enino raš
tai—pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina 
buvo 75c. Dabar 40 centų. Neapdarytos

Knygos Apie Religiją
MOTERIS IR IšNuiNjTIS. ' Parašė A. B. Iksas.

iš geriausių brošiūrų kuri nušviečia ką kunigai stengiasi suži
noti iš moterų laike ausinės. Kokios to pasekmės ir kaip kuni- 

. gus išmokina mokyklose. Brošiūra turi 96 puslapius. Jos kai
na buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

idant iš- 
kurie 
kurie

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

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

tiktai 50 centų.

AR STEBUKLAI PAGYDO? Parašė R. Mizara. 
turi 64 puslapius. Joje rasite apie “stebuklus” 
dus.” Ką reiškia ‘'stebūklyngos” vietos Melden, Kalvarijos 
apie “stebuklingus” visoknj dievų užgimimus, 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

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

BOĘŠEVIKAI.
nimai 
knyga

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO SOCIALIZMO IšSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

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

TIES PASLAPTYJE. Parašė V. K. Varnėnas. Aprašoma 
pabėgimas ir visa eilė informacijų apie politinius kalinius.

turi 16 puslapių. Kaina tik 5 centai.

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

, IŠDAVIKAS. Ppema. Eiliaraštis. Parašė Jonas Kaškaitis. šis 
dailės kūrinys -turi 264 puslapius. Naudingas perskaityti kiekvie
nam mylinčiam4 dailę ir literatūrą. Pirmiaus kaina buvo $1.00. 
Dabar 50 centų.

IŠVOGIMAS Iš 
apsakomas, kaip V . , , _
kalinių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų.

jei

tatai 
link- 
Vals- 
inte-

20. Asmens, vadovaują to- 
savo

Penktas Puslapis

sustabdyto periodinio spausdi-
nio tęsiniu, tas yra baudžia- įstatymo nusikalstamąjį darbą, 
mas paprastu kalėjimu. [sutinka padėti ar padeda jį

Ta pat bausme yra baudžia- daryti, padeda rengtis ar Rė
mas ir tas, -kas tokį spausdinį sintis jį daryti arba kaip ki- 
platina, taip pat ir tas, kas taip jame bendrininkauja, tas 
tokį spausdinį laiko, jei jo lai- yra baudžiamas, nors ir nebū- 
kymas gali kenkti Lietuvos 
Valstybės ar lietuvių tautos in
teresui.

LAISVĖS” KNYGŲ
Darbininkai Laimėjo, 
Drg. Smith Išteisintastų padarytas nusikalstamasis 

darbas, kuriame jis bendrinin
kauja.

Jis baudžiamas: jei nusikal
stamasis darbas, kuriame jis 
bendrininkauja, padaromas— 
bausme, nustatyta už paties 
nusikalstamojo darbo padary
mą, o jei tas nusikalstamasis 
darbas nepadaromas—ligi pu
sės šitos bausmės.

28. Iškilęs aikštėn sumany
mas padaryti šio įstatymo nu
sikalstamąjį darbą • baudžia
mas.

Jis baudžiamas ligi trečda
lio tos bausmės, kuri šio įsta
tymo nustatyta * už paties su
manyto nusistatomojo darbo 
padarymą.

29. Asmuo, šiuo įstatymu 
nubaustas paprastuoju kalėji
mu, netenka tų pat teisių, 
kaip ir nubaustas sunkiųjų 
darbų kalėjimu.

30. Byloms del šio įstatyme 
nusikalstamųjų darbų. atatin
kamai taikomi baudžiamosios 
teisenos įstatymo 1030—1061 
str., kiek šiuo įstatymu nėra 
nustatyta kitaip.

31. Kvotas del šio įstatymo 
nusikalstamųjų darbų daro 
valstybės saugumo policija, 
arba, reikalui esant, kita vals
tybės policija.

32. Bylose dėl šio Įstatymo 
nusikalstamųjų darbų apy
gardų teismų prokurorai ir jų 
■padėjėjai veikia tiktai apelia
cinių rūmų prokuroro pavesti.

33. Apeliacinių rūmų proku-

TORONTO, Kanada. — 
Darbininkų judėjimas lai
mėjo ir privertė džiurę iš- 
teisintį draugą Smithą, Ka
nados Darbininkų Apsigy
nimo Lygos sekretorių. Jam 
buvo užmetama pasakymas 
priešvalstybinės prakalbos 
ir grūmojo ilgų metų kalė
jimas. Drg. Smith yra žy
mus Kanados darbininkų 
judėjimo veikėjas.

18. Kas platina uždraustą 
įvežti iš užsienio spaudinį taip 
pat ir tas, kas tokį spaudinį

! laiko, jei jo laikymas gali 
kenkti Lietuvos Valstybės ar 

tas 
lyra baudžiamas paprastuoju 
į kalėjimu. k

19. Leidėjas ir redaktorius

talpiname nesenai i Asmens, priklausą prie tokios 
valdžios išleistus | Lietuvos organizacijos, yra 
piliečiams įstaty- baudžiami paprastuoju kalėji-j
—“Tautos irimu. Iletuv,ų teutns ,nteresui

žemiau 
Smetonos 
Lietuvos 
mus, pavadintus 
Valstybės Gynimo Įstaty
mais.

8. Lietuvos pilietis, kuris, Į 
Talpiname tam, kad neturėdamas tam krašto ap- 

skaitytojai turėtų pilnų ži- 'saugos ministerio leidimo, įsto- 
nių, kaip Smetona ir Korija arba duoda pasižadėjimą spaudinio, kuris'leidžiamas vi- 
bando valdyti kraštą. Pla-Į įstoti į svetimos valstybės ka- siškai arba iš dalies užsienio 

me redakciniu 
“Laisvės” Red.

ro tarnybą, yra baudžiamas lėšomis, subsidijomis, ar kito- 
straipsniu. paprastuoju kalėjimu arba kia materialine parama,

sunkiųjų darbų kalėjimu ligi tatai gali veikti spaudinio link- 
’ ‘ * 1 mę priešingai Lietuvos Vals

tybės ar lietuvių tautos inte
resui, yra baudžiamas kiekvie
nas bauda ligi dvidešimt tūk^- 

.‘"itančių litų arba paprastuoju 
1S' kalėjimu.

. , . I ketvertu metu, kas Įžeidžia ar niekina 
lietuvių tautą arba Lietuvos

¥Valstybę, tas yra baudžiamas nio krašto arba kitos viešo- 1 
paprastuoju kalėjimu arba'sios teisės organizacijos valdi- 
arba sunkiųjų darbų kalėji- Įninkąs ar tarnautojas, kuris Į 

*mu ligi ketverių metų. Įnevykdo valstybės įstatymo.
2. Kas įžeidžia ar niekina Į paneigdamas jo autoritetą, I

yra baudžiamas paprastuoju | kiai Organizacijai, kuri 
kalėjimu arba sunkiųjų darbų veikimui naudojasi užsienio lė- 
kalėjimu ligi ketverių metu.

10. Valstybės, jos autonomi
nio krašto arba kitos viešosios i

bolinės reikšmės lietuvių tau- teisės organizacijos valdiniu-, 
tai ar Lietuvos Valstybei, tas kas ar tarnautojas, kuris ne

paprastuoju vykdo kompetentingo valdžios 
kalėjimu arba sunkiųjų darbų [organo reikalavimo, jei tatai 

(kenkia Lietuvos Valstybės in
teresui, ;

!prastu kalėjimu
ijų darbų kalėjimu ligi ketve
rių metų.

11. Valstybės, jos autono
minio krašto arba kitos viešo
sios teisės organizacijos valdi- 
, ninkas ar tarnautojas, kuris

valdžią taip,

Lietuvos Valstybės ženklą— 
Vytį,Lietuvos tautinę, valsty- 
b i n ę ar k a r inę vėliavą 
arba kurį kitą dalyką, bran
gintiną ar gerbtiną del jo sim-

yra baudžiamas

9. Valstybės, jos autonomi-
Austrijoje Kankina

Politinius Kalinius

jei tatai

šomis, subsidijomis ar kitokia 
materialine parama, jei

įgali veikti organizacijos 
mę priešingai Lietuvos 
tybės ar lietuvių tautos 

baudžiami kiekvie- 
ligi dvidešimt tūks- 
arba paprastuoju

VIENA, Austrija. — Dar 
bininkai, kurie įrodė, kad 
jie nieko neturėjo su suki
limu, tapo paleisti iš basti- 
lijų. Jie pasakoja baisių 
dalykų apie politinių kali
nių kankinimą,
duotų tuos draugus, 
tebėra nesuimti ir 
dalyvavo sukilime.

kalėjimu ligi ketverių metų.
3. Kas slopina ar silpnina, 

Lietuvos piliečių valstybinę iš
tikimybę, jų valstybinį vienin
gumą ar atsparumą arba lie
tuvių tautinę sąmonę, tas yra1 
baudžiamas paprastuoju kalė-į 
jimu.

Jei tatai daro valstybės, jos panaudoja savo 
autonominio krašto arba kitos kad tatai gali paveikti kieno nu-1 
viešosios teisės organizacijos [sistatymą arba valią viešaja- 
valdininkas ar tarnautojas,' me reikale priešingai Lietu- 
tam panaudodamas savb vai-i vos Valstybės ar lietuvių tau- 
džią, tai jis yra baudžiamas' tos interesui, yra baudžiamas 

paprastuoju kalėjimu.
12. Kas panaudoja ekono-1 

jninį santykį, pažada ar su
teikia materialinės naudos ar
ba’ pavartoja apgaulės arba 
fizinės ar psichinės prievartos. I 
taip, kad tatai gali paveikti 
kieno nusistatymą arba valią 
viešiijafne reikale priešingai 
Lietuvos valstybės ar lietuvių 
tautos interesui, tas yra bau
džiamas paprastuoju kalėji
mu.

13. Kredito, transporto, 
draudimo ar kitokios pretcybi- 
nės, taip pat kooperacinės ] 
įstaigos vedėjas, ar kitokis jos 
įgaliotinis, kuris jos veikimą j 
panaudoja daryti politinei 
įtakai, priešingai Lietuvos Vai- 
stybės ar lietuvių tautos inte- ( 
resui, 
tuoju 
darbų 
metų.

14. 
tokį pavojingą valstybei neri
mą, tas yra baudžiamas pa
prastuoju kalėjimu arba sun
kiųjų darbų kalėjimu.

15. Kas žodžiu, raštu arba 
kuriu kitu būdu agituoja ar
ba varo propagandą daryti 
tai, kas gali kenkti Lietuvos 
Valstybės ar lietuvių tautos 
interesui,. ta,s yra baudžiamas 
paprastuoju kalėjimu.

Jei agituoja arba varo pro
pagandą daryti tai, kas gali 
didžiai kenkti Lietuvos Vals-|tas periodiniame 
tybės ar lietuvių tautos inte
resui,. tai kaltininkas^baudžia- 
mas sunkiųjų darbų kalėjimu.

16. Kas skleidžia arba vie
šai patvirtina pramanytą ar iš
kraipytą žinią apie valstybės

džią, tai jis 
paprastuoju kalėjimu arba 
sunkiųjų darbų kalėjimttMigi 
ketverių metų.

*• 4. Lietuvos pilietis, kuris 
jieško užsienyje prieš Lietuvos 
Valstybę arba eina tokį santi- 
kį su užsieniu, kuriuo laužo 
savo valstybinės ištikimybės 
pareigą, yra baudžiamas sun
kiųjų darbų kalėjimu.

5. Lietuvos pilietis, kuris be 
Lietuvos vyriausybės kompe
tentingo organo įgaliojimo ar 
leidimo veda derybas, tariasi 
arba sužino Lietuvos valsty
bės, jos autonominio krašto 
arba kitos viešosios teisės or
ganizacijos reikalais su sveti
mos valstybės vyriausybe, jos 
organu ar agentu arba su sve
timos valstybės viešosios tei
sės organizacija, jos orga
nu ar agentu, yra baudžiamas 
paprastuoju kalėjimu.

Jei tatai didžiai pakenkia 
Lietuvos Valstybės interesui, 
tai kaltininkas baudžiamas 

’ sunkiųjų darbų kalėjimu.
6. Lietuvos pilietis, kuris 

priklauso prie užsienio organi
zacijos, kurios siekimai ar vei
kla nesuderinami su Lietuvos 
Valstybės ar lietuvių tautos in
teresu, arba kuris su tokia or
ganizacija susižino. yra bau
džiamas paprastu kalėjimų.

Jęi tatai didžiai pakenkia 
Lietuvos Valstybės ar lietuvių 
tautos’ interesui, tai kaltinin
kas baudžiamas sunkiųjų dar
bų kalėjimu.

Tuomis pat bausmėmis ir 
tais pat pagrindais baudžia
mas ir tas Lietuvos pilietis, 
kuris tatai daro būdamas už
sienyje, taip pat ir tas ne Lie-

yra baudžiamas pa- 
arba sunkių-

yra baudžiamas papras- 
kalėjimu arba sunkiųjų 
kalėjimu ligi ketverių

Kas kelia maištą ar ki-

tuvos pilietis, kuris būdamas valdžios orgAno arba valstybės kalstamojo 
Lietuvoje dirba tokios organi- įstaigos veikimą, jei tatai ken- kai autorių

kia jų autoritetui, tas yra bau- 
to- džiamas paprastuoju kalėji- 
ku- mu. '
or- 17. Kas leidžia spaudinį, 

kurio leidimas slepiamas nuo 
valdžios, arba tęsia valdžios 
uždaryto ar sustabdyto perio
dinio spaudinio leidimą, arba

zacijos darbą.
7. Asmens, vadovaują 

kiai’Lietuvos organizacijai, 
ri priklauso prie užsienio 
ganizacijos, kurios siekimai ar
veikla nesuderinami su Lietu-

.vos Valstybės ar lietuvių tau- 
‘ tos interesu, arba kuri susižino

su tokia užsienio organizacija, i išleį^žia tokį nauju pavadiiu- 
z. yra baudžiami sunkiųjų darbų j mu spaudinį, kuris gali būti 

jkalėjimu. laikomas valdžios uždaryto ar

resni, yra 
nas bauda 
tančių litų 
kalėjimu.

21. Kas priklauso prie to
kios organizacijos, kurios buvi
mas, santvarka, tikslas ar veik
la slepiami nuo valdžios, arba 
dalyvauja kokios organizaci
jos veikime, arba tęsia val
džios uždarytos organizacijos voras, radęs, kad kvota yra pa
veikią, tas yra baudžiamas pa
prastuoju kalėjimu.

I

Jei tatai didžiai kenkia Lie-' 
tuvos Valstybės interesui, tai/ 
kaltininkas yra baudžiamas 
sunkiųjų darbų kalėjimu.

22., Kas dėvi, nešioja, iš
stato ar kitaip kaip vartoja 
arba platina, arba laiko užsie- Į 
nio valstybinius, tautinius ar! 

[organizacijų vėliavą, uniformi
nį apdarą ar pažymimąjį ženk-, 
lą arba kokį cTaiktą, kuris juos 
vaizduoja, jei jų vartojimas, 
platinimas arba laikymas gali 
kenkti Lietuvos Valstybės in
teresui arba įžeisti lietuvių 
tautinį jausmą, tas yra bau
džiamas bauda ligi penkių 
tūkstančių litų arba areštu.

23. Kas, neturėdamas tam 
leidimo, įgyja, laiko arba dir
ba šaunamą ginklą ar jo es
minę, dalį, šaunamą, sprogsta
mą, nuodijamą ar kitokią 
griaunamą ar žudomą me
džiagą arba prietaiką jai var
toti ar jo esminę dalį, jei tatai 
gali sudaryti pavojaus dauge
lio žmonių gyvybei, sveika
tai ar turtui arba kenkti Lie
tuvos Valstybės interesui, tas 
yra baudžiamas paprastuoju 
kalėjimu arba sunkiųjų darbų 
kalėjimu.

24. Jei kaltininko padarytas 
šio įstatymo nusikalstamasis 
darbas yra drauge ir kurios 
neviešosios teisės organizacijos 
veikla arba tos veiklos pada
rinys, tai ta organizacija už
daroma, o jos turtas gali būti 
konfiskuotas.

25. Jei šio įstatymo nusi
kalstamasis darbas yra padary-

: spaudinyje, 1 
tai baudžiami spaudinio re- • 
daktorius ir nusikalstamojo ra
šinio autorius, o jei šio įstaty
mo nusikalstamasis darbas pa
darytas neperiodiniame spau
dinyje, tai baudžiamas nusi- 

• rašinio autorius, 
kai autorius nežinomas,—spau
dinio leidėjas.

Spaudinys konfiskuojamas, rubežius.
o periodinis spaudinys, be to,; sustiprėjimas turi priversti Ja- 
dar ir uždaromas.

26. Rengiamasis ir kėsinima
sis padaryti šio įstatymo nusi
kalstamąjį darbą baudžiami.

Jie baudžiami ta pat baus
me, kuri# nustatyta už paties 
nusikalstamojo darbo padary
mą.

5

Valdžia Bandysianti 
Atpiginti Degtinę

WASHINGTON. — 
seveltas patvarkė, kad visi 
suvaržymai del įvežimo iš 
užsienio degtinės ir darymo 
svaigalų namie panaikinti. 
Tuomi manoma nupiginti 
degtinės ! kainą. Kuomet 
taip brangi, tai mažai kas 

mažai

Rankamai išaiškintos šio įsta
tymo nusikalstamojo darbo by
los aplinkybės, rašo Įkaitinamą
jį aktą be rengiamojo tardy- 
ųno ir bylą atiduoda apeliaci
niams rūmams. i

34. Apeliaciniai .rūmai, da-Į perka ir valdžiai 
vę gautai iš prokuroro bylai | įplaukų yra.
eigą, sustabdo veikimą orga-1 ______________
nizacijos, nurodytos šio įstaty-Į
mo 24 sir., ir leidimą periodi-1 Statys 100,000 BaiBIJ 
nio spaudinio, nurodyto šio, 
įstat. 25 str.

35. Šio įstatymo 24 str. nu
rodyta organizacija kvotoje, 
rengiamajame tardyme ir teis
me turi tokias pat teisenos 
teises, kaip ir kaltinamasis.

Šitas teises organizacija 
vykdo per savo atstovą.'

36. Bylose dėl šio įstatymo 
nusikalstamųjų darbų proku
roro, teismo, kaltinamojo, ci
vilinio ieškovo ir paskirto gy
nėjo veiksmams nustatyti il- 
geresni kaip trijų dienų termi
nai sutrumpinami: savaitiniai 
—ligi trijų dienų, kiti—per 
pusę.

37. šis įstatymas papildo 
veikiančiuosius įstatymus, ku
riais baudžiami 
darbai 
mą.

38.
nuo jo

LONDONAS. — Laimė- | 
jus Londono miesto tarybos j 
rinkimus, Darbo Partija pa- Į 
reiškė, kad jinai stengsis 
panaikinti susikimšimą, pa- Į 
budavodama šimtą tūkstan
čių gyvenamų namų del dar- | 
bininkų.

Iksas. Brošiūroj'* 
prieš . “Laisvę” it 

daug kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy- 
venųnas ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c,

Kas pirks visas tris knygeles, tai gaus už 30 centų.
___ * < • *■)»»,!

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

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

(Tąsa is 1 pusi.)
Toliau tas laikraštis rašo: 

“Vorošilovas pareiškė del So
vietų Komunistų Partijos 2,000 
delegatų, kad Tolimųjų Rytų 
Sovietų Sąjungos rūbežiai jau 
yra apsaugoti. Jo kalba aiš
kiai nusako, kad Sovietų Są
junga kare su Japonija nebus 
tokioje apverktinoje padėtyje, 
kokioje 30 metų atgal buvo ca- 
ristinė Rusija. Aišku, kad nuo 
1928 metų, tai yra, pradžios 
pirmos penkmetinės, Sovietų 
Sąjunga gerai sudrūtino savo

Sovietų Sąjungos

ponijos valdovus du kartus ge
rai apgalvoti pirma, negu jie 
pradės savo karo žygius, nes 
1904 metų istorija nepasikar
tos.”

Sovietų Sąjunga karo nenori,’ 
bet ji ir nėra tokiai kvaila, kaip 
caristinė Rusija—sakė drg.

Nepasiveluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”
[’ 1934 M. “PRIEKALAIS” toliau 
; rūpinsis lietuvių sovietinės ir 

proletarinės literatūros kėlimu,
I SSRS socialistines statybos, kapi- 
! talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų įr darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak- 

; tingai dalyvaus kovingo pro- 
| letariato ginklo - marksizmo-le- 
i ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie-; 
tuvių komunistinėj literatūroj. ;

Dailiosios literatūros srityjl 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles/ 
apysakas, vaizdelius, lietuviu sce
nos aprūpinimui duos savo skil-; 
tyse revoliucinių SSRS dainų ver-;

I timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol,! 
kreips domės į SSRS sovietines 
literatūros ir kultūrines revoliuci-; 
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų;

| rašytojų raštų talpinimą. ;
; 1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
; spaudos lankų—didumo. Kaino;
Amerikoj ir kitose užsienio vals-; 
tybėse metams tiktai 1 doleris,; 
pusei metų — 50 cčtnų. I;
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”;’ 

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

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per ;

Laisvę

Dabar 
prakalbų 
Parsitraukite ir platinkite masiniai, 
po vieną knygą arba knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne
paisant, 
mą.

kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų išpardavi- 
šis išpardavimas yra neilgam.

“LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y



bučernės tro- 
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Kraujalį. Pa
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TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Šeštas Puslapis Pirmadienis, Kovo 12, 1934

PRAMOGOS

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Visokių “Damidžių” 

Atsiranda
Tūlas 

21 metų 
turtingą

vaikinas 
amžiaus,

graborių Yannantuo- 
no iš Mt. Vernon. Jaunuolis 
reikalavo nuo jo $50,000 už 
“damidžių.” Jis kaltina gra
borių, kad savo laiku Yanna- 
tuono paviliojo vaikino moti
ną, ,būk del to jo tėvai persis
kyrė ir štai jis negalėjo būti 
išlavintu žmogumi, kokiu nors 
dideliu išradėju,C aTba mecha
niku. Teisėjas F. P. Close iš
metė tą apkaltinimą. Jis sa
ko, kad jeigu ši vaikino byla 
bus priimta, tai milionai atsi
ras kitų su panašiais “dami- 
džiais.”

J. M or 
apskundo

ikiie, degamu.'
įvo antrašą.
šiai. Jokio gaisro nebuvo. Tat 
už suvedžiojimą jų ir buvo tei- < 
siama. ,~
teisėjui akį ir pareiškė, kad ji j Ji buvo apskundusi 

j buvo išsimetusi du 
j brandės, todėl ir šaukė

row, į gaisrą. Teisėjas ją išteisino.

n nuroti® sa-gorėjo $100,000 Už Pažadą sumušta krūtine. Draugas A. | 
Pribuvo ugniage- iKraujalis randasi St. Agnes li-

jgoninėje, White Plains mieste, j

MASPETH, N. Y-
Dr. Martin Luther Draugystės Vne- 

tinis piknikas įvyks 29-tą. dieną lie
pos (July), Clinton (Klasčiaus) Par
ke, Bells ir Maspeth Avė. Prašome 
kitų draugijų tą dieną nieko .nereng
ti, ir kviečiame dalyvaut musų pik
nike. (59-61)

(59-61)
---------  įgomueje, vvnice nains rniesie.— 

Teisėjas Conway atmetė pa-' Draugas A. Kraujalis ėjo AL j
Bet mergina pamerkė ;nelės Blanche Hoffman bylą. į OLD 118 kuopos sekretoriaus

I narni aplankyti draugą ligoni- 
Įnėje, dienos metu galima ma- 
ityti nuo 2 iki 4 vai. ir vaka- 
rais nuo 7 iki 8 vai. Linkėti
na draugui greitai pasveikti.

M. Sheblinskas.
moteris—Stadler, 

kad ji daugelyje 
nusisamdžius už 
ir pavogė auk- 

Areš-

PARDAVIMAI

Vogė, kad Išgelbėjus Sūnų
Areštuota 

Ja kaltina, 
vietų buvo 
patarnautoją
sus ir vietomis pinigus, 
tuota moteris nesigina, kad ji 
vogė. Ji pareiškė: “Aš pavir
tau vagiu, kad išgelbėti savo 
sūnų.” Iš tolimesnio tardymo 
pasirodė, kad ji paliko Vokie
tijoje 12-kos metų sergantį sa
vo sūnų. Uždirbti pakanka
mai negali, tai vogė ir siuntė 
jo pagalbai. Ši moteris, kaip 
ir daugelis panašių, yra kapi
talistinės tvarkos auka. Prie 
darbininkų sistemos jos sū
nus būtų viskuo aprūpintas.

stikleliu jnamų pardavėja Franką Bai- 
aPietley. Mergina pas jį dirbo 

raštinėje. Bailey yra vedęs 
ponas, bet sulyg merginos pa
sakojimo jis 1928 metais pasi
sakė jai, kad nėra laimingas 
savo vedybų gyvenime ir pasi
žadėjo ją vesti. Taigi jie taip 
ir gyveno. Bet štai 1932 me-, 
tais Bailey jau pareiškė Hoff- 
maniutėi, kad jis nusives ir su 
ja, nes mano, kad ir su ja ne
bus laimingas. Todėl mergi
na skundė jį ant $100,000 rei
kalaudama už “sulaužytą šir
dį.” Teisėjas sako, kad ve
dusių prižadas nieko nereiš
kia, kada mergina žino, kad 
jie yra vedę.

Hitlerio Auka Sulaikyta
Ellis saloj Amerikos imi

gracijos departmentas sulaikė 
Gustavą Nedowitzą. Jis at
plaukė iš Vokietijos. Imigra-

Nuteisė Darbininkų Vadus
Tombs pavieto teisme kapi-1 

talistų reikalų gynėjas A. F. 
Burke nuteisė septynis bedar
bių vadus. Jie areštuoti buvo, 
kada nusivedė bedarbių alka
nas šeimynas prie pašalpos 
biuro. Policija areštavo juos 
ir smarkiai sumušė. Laike 
teismo pilnas teismabutis pri
sirinko darbininkų, kurie iškė- cijos viršininkai nenori jj įši
lę didelį protestą. Jie šaukė: leisti, nes savo laiku jis buvo 
“Šalin kapitalistinis teismasį Jungtinių Valstijų piliečiu ir 
“Paleiskite darbininkų va-‘išvažiavęs tą pilietystę nusto- 
dus!” Ant darbininkų užpuolė!jo. Vokietijoje jis buvo re- 
policija ir suareštavo C. Ruth daktorium vieno laikraštuko, 
ir Mary Smith. Draugą PvUth į---------------------
sumušė ir tik po $100 .kaucija' p • t • c* 
palaido, kurio teismas įvyks! Grūmoja iaxi Streikas 
19 d. kovo. Jį kaltina betvar
kės kėlime.

Kaip Juos Maitina
Kovo 4 dieną delegacija 

nuo Jaunųjų Komunistų 
gos ir revoliucinių unijų 
lankė jaunuolius, kurie 
sukoncentruoti į Roosevelto C 
CC kempes 
srityje. Jaunuoliai labai nu-! 
Siskundė, kad juos vargina vi
sokiais kariniais muštrais 
No. 46 kempės jaunuoliai 
kė: “Mums duoda maistą, 
ris netinka nei šunims.”

Ly- 
ap- 
yra

ir

Neišmoka Dari). Algų

BROOKLYN, N. Y.
PARSIDUODA maža valgyklą 

žemą kainą, išdirbta per daugelis 
metų, ir yra geroj ypgyvcntoj vie
toj. Del platesnių informacijų kreip
kitės sekamai: Poulos, 490J Sumner 
Ave. (šalę Fulton St.), Brooklyn,

U 7,

(-59-61)

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
PoviĮas Vepstis, 43 m. amž., 

gyvenęs 16 Orchard St., Now 
York. Mire , kovo 8 d; Belle
vue Ligoninėj. Palaidotas ko
vo 10 d., Jono kapinėse. Lai
dojimo apeigomis rūpinosi 
graborius M. Bielauskas.

Prie išvalymo sniego iš Naw 
Yorko dirbo desėtkai tūkstan
čių darbininkų.. Bet pasirodo, 
kad 25,000 darbininkų nega
vo mokėti už savo sunkų dar
bą, nors jiems labai reikia pi
nigų, nes jie visi buvę ilgai be 
darbo. Miesto ponai sako, kad į 
jie negali išmokėti darbinin
kams algas, nes- stoka pinigų. 
Suprantama, kad patys miesto 
viršininkai savo riebioms al
goms tai turi užtektinai pini-
su, bet darbininkams už dar- 

tai nėra.

Fašistų Propaganda

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Piano Lekcijas
; DUODA /

A. N.Valinčiutė
92 Union Avė.,

* 1 “tBrooklyn,

Uta.rninkais ir
Nuo 3 vai. p. p. iki

Apart. 29

Seredomis
7 vai. vakare

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

' Taxi draiverių streikas 
vėl grūmoja. 4,000 darbiniu- j 
kų nubalsavo streikuoti, jeigu j 
išnaudotojai neišpildys jų re i-j 
kalavimus. Dabar unijos vir-1 
šininkai veda derybas. Jeigu i 
išnaudotojai nesutiks, tai apie j 
2,000 taxi bus sustabdyta.

Columbia universitete tarpe 
'mokinių fašistai pradėjo sklei-l 
|sti savo propagandą. Jie pra- 
jdėjo leisti cirkuliarus garbini- 
jmui Hitlerio ir fašistinės • V,o- 
[kietijos. Studentai reikalauja 
I ištirti, kas ta darba atlieka, 17 *. v ' .

IS
ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

Bear Mountain | Nori po $2,000 į Mėnesi NAUJO TARP
TYPEWRITERS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKR1NSIT 
Pabandykite!

i SAVININKAI MARčIUKAi
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

O

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pii'mos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. ■a
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas. Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo G

NEDĖL10MIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto „

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Klauskite Kainos,LIETUVIUTula aktorė K. Ray apsive-i 
dė su turčium Macoco de Al- 
zaga, kurio tėvas Argentinoje 
turi didžiausius turtus, iš ku
rių jaunasis Macoco gauna po 
$150,000 į metus. Bet jaunu
tė pati sekamą naktį pakėlė 
škandalą. Sako, būk jos vy
ras ją pradėjo mušti. Ant ry
tojaus ji persiskyrė ir dabar 
reikalauja, kad jai mokėtų po 
$2,000 į mėnesį pragyvenimui. 
Turčius jau yra persiskyręs su 
viena pačia, kuriai moka 

ie| $3,000 į mėnesį.

ir 
sa- 
ku-

Sužeidė Drg. A. Kraujali

EAST WHITE PLAINS, N Y.

AM;.
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Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas
Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Pavogė Cigaretų už $20,000
Septyni ginkluoti užpuolikai 

pasigrobė M & P Transfer Co. 
troką ant 21 (Ūtos gatvės ir nu
važiavo. Vežėjus jie iškraus
tė iš troko. Troke buvo už 
$20,000 vertės cigaretų.
pačiupo ir kitą troką, kuris 
priklausė skirtingai kompani
jai ir buvo prikrautas vilno
nių audinių.

Colby Darbininkai Laimėjo
Col by Cafeteria, 36th St. ir 

8th*Ave., darbininkai laimėjo 
kovą prieš indžionkšiną. Dar
bininkai yra paskelbę streiką 
prieš išnaudotojus. Kapita
listas iš žemesnio teismo buvo 
išgatęs prieš streiką indžionk
šiną. Bet masinis darbininkų 
pikietavimag ir protestas pri
vertė, kad augštesnis teismas 
tą indžionkšiną atmaitė. štai 
ką reiškia darbininkų energin
ga kova.

Del Brandės Išteisino
I ; I *

Geltonplaukė mergina D. 
Borton išteisinta. Ją buvo 
areštavę už tai, kad 1 d. kovo 
ji sušuko per telefoną : “Gelbė-

Tai yra visų darbininkų užduotis pama-
Prieš Neteisybę—Už Laisvę 

Jis jus sujudins!
“Jie Neturi Būt Nužudyti”

ROYALE THEATRE
45th Street., W. of Broadway 

Prieinamos kainas
vakarais 8:20, dienom ket. ir sub.

/

2:20

po

Trumpos Žinutės
S. Wuzberg, kuris buvo ap

kaltintas padegime namų, iš
reikalavo naują teismą. -Jam 
kauciją nustatė $40,000.

Troko draiveris C. Collins 
areštuotas už tai, kad jis už
važiavo ir užmušė 12-kos metų 
berniuką—D. Rabuffo.

Yonkerso policmanai atsisa
ko priimti jiems nukapotas al
gas, bet 
so.

jų viršininkai nepai-

McNamara buvo ap- 
elektros kompaniją,

Kovo 5 dieną 
kas užvažiavo ir 
žeidė draugą A. 
vojingai sužeista
ja ir ranka, taipgi skaudžiai

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem 
402

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

CLEMENT VOKETAITJS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
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Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”
Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie

tuviškus akcentus už tą pačią kainą

ir

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias Ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo '10:30 iki 1. Po pict.j nuo 4 
iki 8 valandai vakare

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

v

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

Odos Nušaščji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar 
nes Ligos, Nervtj

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, la
boratoriniai Tyrimai, 
čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 

KALBAM

Serumų be!

Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

W. F.
skundęs
mat jis dirbdamas prie jos na
mo nukrito nuo 11-to augšto 
ir skaudžiai susižeidė. Jie su
sitaikė. Kompanija jam už
mokės $40,000.

II. Gibson, 47 metų amžiaus 
iššoko nuo dvylikto augšto, iš 
Taft viešbučio, ir užsimušė.

A. Gęglas, 60 metų amžiaus 
mergina, mirė ligoninėje. Ją 
smarkiai sukrėtė, kada susikū
lė taxi, k.uriame ji važiavo?

NEW YORK, N. Y.

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

o
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Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

111

Mes

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

iš ryto iki 9 vai. vakare.
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Ofiso valandos: nuo 9 vai.

Penktadienj iki 5 valandai vakare.

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

<1

DR. ZINS
HO East 16 SI. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ - DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN

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

Juozas Levanda 
(Levandaūskat} 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsaindau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-00/2

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir ' 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1
5 iki 7
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1 '
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