
Draugė M. B. rašo, kad ji
nai įstojo į Komunistų Partiją 
ir pradėjo lankyti susirinkimus. 
Pirmiausia atėjo j lietuvių 
draugų susirinkimą, štai ką ji 
rado: “Barasi vienas su kitu ir 

svetimam draugui atsilankius 
prastai atrodo.”

Kitaip ir negali atrodyti. 
Kaip tik šitoks nemokėjimas! 
.draugų užsilaikyti susirinkime, 
šitokie tušti barniai atšaldo 
partijos naujus narius ir jie 
nenori partijoje pasilikti. Drau-

-m

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

L

KRISLAI
Drauges Teisingas 
Balsas.
Fašistų Draugas.
Už Ką Jie Kovoja? 
Prasta Jūsų Meškerė.

Rašo Komunistas

gai, mes turime išmokti susi-
rinkimus vesti, turime padėti į 
šalį mažos vertės dalykus, kurie 
tik bereikalingus ginčus suke
lia. Turime svarstyti darbinin
kų judėjimo klausimus, kurie 
šiandien stovi prieš mūsų akis.

Vasario 14 d. prie miesto 
knygyno New Yorke miesto val
džios policija, kurią kontroliuo
ja majoras LaGuardia, išvaikė 
demonstraciją ir buožėmis su-, 
skaldė nemažai darbininkų gal
vų. Ta demonstracija buvo pro
testui prieš Austrijos fašistų 
terorą. Policija mušė lygiai 
komunistus ir socialistus dar
bininkus.

Vasario 16 d. Socialistų Par
tija pasikvietė Madison Square 
Gardeno susirinkiman tą patį 
LaGuardija kalbėti “prieš fa
šizmą.”

Kovo 8 d. Madison Square 
Gardene įvyko masinis susirin
kimas kovai prieš hitlerinį te
rorą Vokietijoje, prieš žudymą; 
žydų. Tarpe kitų ponų, kal
bėjo ir LaGuardija ir smerkė 
hitlerizmą, gyrė žydus.

Kovo 9 d. 
kampo Kings 
14th St. žydai 
straciją prieš
buvo LaGuardijos policija, iš
vaikė demonstraciją ip, nema
žai demonstrantų sumušė.

Tai šitoks yra LaGuardija.

Brooklyne ant j 
Highway ir ' 
surengė demon- 
hitlerizmą. Pri-

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVINo. 61 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Kovo (March) 13, 1934

TlV“”1““ CHINUOS VALDŽIA SIŪLO §100,000Streikas Madride _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ .
Kubos Darbininkai Nepasi- VISI CWA DARBININKAI NEW YORKO

MADRID, Ispanija. — 
Spaustuvininkų unija nu
tarė paskelbti visuotiną 
streiką. Tuo būdu bus už
daryti visi Madrido 
rašei ai. 
cialistų Partijos r 
“EI Socialistą” išeis. Gi 
valdžia uždarė 50 komunis
tų laikraščių Ispanijoje.

UŽ VIENO KOMUNISTŲ VADO GALVĄ
SHANGHAI, Chinija. — 

Nankingo valdžia siūlo
laik- $100,000 bile kam, kas su- 

Tik Ispanijos So- gaus įr pristatys gyvą arba 
negyvą bile kurį iš Chinijos 
Sov. valdžios vadu—Chun 
Teh arba Mao Tse Dung,

O jeigu kas pristatys galvą 
kurio nors tų vadų į Kuo- 
mintango militarinę rašti
nę, tai gaus $80,000 dova
nų! šituo papirkimu Nan
kingo budeliai tikisi užduo
ti smūgį Chinijos komuniz
mui.

Bažnyčios Varpy Pagelba UNIJŲ BIUROKRATAI LAUŽO NARIŲ VALIĄ, 
Jieško Žmogvagiy ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - -

FORDYCE, Nebraska.— į 
Už dešimties mylių nuo čia 
randasi kaimelyje katalikų 
bažnyčia, kuri turi ypatin
gus varpus. Gi St. Paulo 
bankieris Bremer, kuris bu
vo pavogtas ir už kurio pa
leidimą buvo sumokėta 
$200,000, sako, kad jis kas
dien girdėdavęs du kartu 

E* j tuos keistus varpus skambi-
nant. Spėjama, kad jis ten 
buvo kur nors ant farmos 
pašieptas, nes niekur kitur 
nėra bažnyčios su tokiais 
varpais.

duoda Valdžiai

HAVANA. — Darbo uni
jos tęsia streiką, nepaisant 
Mendieto valdžios ultimatu
mo. Darbininkai laikosi ko
vos, lauke. Valdžios armija 
ginklais apsaugo skebus.

MIESTE BUS PALEISTI IŠ DARBO SU
BAL. 1, ATSIDURS BADO PADĖTYJE

ĮVAIRIOS ŽINIOS
** I IlloLL dLzlJvJi

i ATMETA BENDRĄ FRONTĄ UŽ BEDARBIUS
CHICAGO, Ill. — Nežiū

rint to, kad Chicągos Darbo 
Federacijos du šimtai dele
gatų vienbalsiai nutarė pri
sidėti prie bendro fronto už 
bedarbių reikalus, Federa-

ei jos Pildomoji Taryba nu
tarė nesiųsti delegatų į kon
ferenciją, kuri įvyks atei
nantį šeštadienį. Tai bjau
rus Federacijos lyderių lau
žymas eilinių narių noro ir 
valios.

Baltimore, Md. — Čionai 
tapo nušauti du plėšikai, 
kuomet jie bandė tūlą King 
apiplėšti. Juos nušovė Jo
seph Kelly.

Reikia atminti, kad be
veik visi tie 160,000 darbi
ninkų turi šeimynas. Tuo 
būdu šitas Roosevelto ir La- 
Guardijos valdžios žygis už
duos smūgį balandžio 1 d. 
mažiausia milionui žmonių! 
Badas jiems grūmoja. Vi
si sutinka, kad niekur dar
bo tie darbininkai negalės 
gauti.

Išeitis tik viena: CWA

AR ISTIKRUJŲ PASIMOKINO FRANCUOS 
SOCIALISTŲ PARTIJOS VADOVYBE?

Boise, Idaho.—Čionai ka
liniai bandė pabėgti iš Ida
ho valstijos kalėjimo. Ban
dymas nepavyko. Du kali
niai pašauti ir sunkiai su
žeisti.

Katalikė chi-

NEW YORK. — Miesto 
majoras ponas LaGuardija 
oficialiai paskelbė, kad gau

btas esąs pranešimas iš Wa- 
> nuo CWA admi-i 

nistracijos, kad su balan-| 
džio 1 d. visi CWA darbai 
New Yorke bus uždaryti. 
Iš darbo bus išmesta 160,- 
000. darbininkų. Antra, Roo
sevelto valdžia 
kad iki šiol 
miestui skiriama 
pagelba būsianti sumažinta į tis į Apsigynimo Lygas ir 
keliais milionais dolerių.

Tai tokia bus ’padėtis: imą.
tiems, kurie iki šiol gauda-| bedarbių tarybas ir kovoti 
davo valdžios pašalpą, pa
šalpa bus sumažinta. O tie 
160,000 darbininkų, kurie 
bus paleisti iš darbo, netu
rės nei darbo, nei pašalpos!

pranesus 
New YorKv

federalė j darbininkai turi organizuo-

’ Į kovoti prieš darbų uždary- 
Bedarbiai turi stoti į

prieš pašalpos sumažinimą. 
Prieš alkį reikia kovoti. O 
niekas kitas neiškovos, 
apart pačių CWA darbinin
kų ir bedarbių.

Yra dar keletas tokių sutvė
rimų ant svieto, kurie vadinasi 
rusais socialdemokratais' (men
ševikais). Jie gyvena užsieny
je ir laikas nuo laiko kyšteli 
savo liežuvį prieš Sovietų bol
ševikus (komunistus). Seniaus 
verkdavo, kad didžioji spalių 
revoliucija 1917 metais buvo 
baisi “klaida” ir Rusijos “ne
laimė.” Bet tas nusibodo. Nie
kas tos durnos pasakos nebe
klauso.

Dabar menševikai • atmainė 
savo giesmę. Socialistų Parti
jos organe “The New Leadery- 
je” (kovo 10) skaitoma, kad 
tūlas “garsus rusas socialistas 
ir Rusų Socialdemokratų Dar
bo Partijos (Menševikų) užsie
nio delegacijos narys vardu D. 
Dalin”, išdėstė visą “naują” sa- 

, vo partijos atsinešimą. Ponas 
Dalin pripažįsta, kad revoliuci
ja laimingai išsilaikė per 17 
metų ir dar ilgai žada laikytis. 
Namie revoliucija ištikrųjų nu
veikus didelius darbus kūrybos 
srityje. Užsieni6 politikoje taip 
pat virtus galingu taikos- fak
torium.

Francijoje Smarkia 
Auga Fašizmas

PARYŽIUS. — Pereito 
karo veteranų organizacija 
“Ugnies Kryžius” laikė kon
venciją ir nutarė priimti fa
šizmą, kaipo savo progra
mą. Šitą organizaciją kon- / 
troliuoja monarchistai ir ki
tokį reakcionieriai.

Toliau konvencija nutarė 
paskelbti mirtiną karą ko- 
.munizmui ir kovoti už pa
griebimą galios Francijoje.

Kuriamas “Prakeikty 
Knygy Knygynas

Kelios dienos atgal Fran
ci jos Socialistų Partijos Ko
mitetas atmetė Komunistų 
Partijos pasiūlymą sudaryti 
bendrą frontą prieš fašiz
mą. Dabar Ass ociated 
Press žinių agentūra pra-

neša iš Paryžiaus, būk S.P. 
vadai vėl svarsto sudarymą 
bendro fronto su komunis
tais prieš fašizmą, kadangi 
labai rimtas grūmoja pavo
jus fašistų į s i g a 1 ė j i mo 
Francijoje.

Payyžiusį
nįete Nguyen Hu 'Hao, 18 
metų mergšė, kreipiasi prie 
popiežiaus Pijaus XI su 
prašymu kad jai leistų ap- 
siženyti su Annamo impe
ratorium, kuris yra budis
tas. Hao buvo išauklėta 
klioštoriuje, bet nutarė ap- 
siženyti.

Gimė dar Viena Kataliky 
“Šventoji”

Meksikos Rašytojai už 
Scottsboro Jaunuolius

Didelis Rakandu Darbi- 
, ninky Streikas

GARDNER, Mass. — Čio- 
nai jau senokai streikuoja 
O. W. Siebert dirbtuvės ra
kandų- darbininkai. Bosai 
deda pastangas streiką su
laužyti. Teismas ir valdžia 
pribuvo bosams pagelbon su 
indžionkšinu prieš darbinin
kus. Policija padarė bruta- 
lišką užpuolimą ant darbi
ninkų pikieto linijos. Darbi
ninkai laikosi vienybėje.

Drauge Krupskaja 65 
Mėty Amžiaus

MASKVA.—Vasaro 26 d. 
suėjo 65 metai draugei 
Krupskajai, Lenino žmonai. 
Ji gimė Peterburge 1869 
metais. _ Buvo mokytoja/' vgžio d 
priklausė prie ° bolševikų1 v 
partijos ir ranka rankon 
veikė su Leninu. Ir šian
dien jinai dar turi gerą 
sveikatą ir aktyviai daly
vauja socialistinės kūrybos 
darbe.

Philadelphia, Pa. — Dr. 
Francis L. Lucas raportuo
ja, kad jam pavykę pagel- 
ba utra-violetinių spindulių 
išanalizuoti visus vėžio li
gos pobūdžius. Manoma, 
jog tas įneš didelių permai-

VATIKANO MIESTAS.- 
Popiežius Pijus XI kovo 11 
d. pagimdė dar vieną kata
likų bažnyčiai šventąją. Ta 

I “garbė” teko Luisa de Ma- 
rillac, francūzei, kuri buvo 
turčių kilmės, ženota su tu- 
lu Gras. Bet 1625 m. jos 
vyras mirė ir ta moteriškė 
atsivertė prie tikėjimo. Juo 
kapitalizmas daugiau pūsta, 
tuo daugiau buvusių turčių 
popiežius paverčia šventai
siais.

MEXICO CITY, Meksi
ka. — Skaitlinga grupė žy
mių meksikonų rašytojų pa
sirašė po reikalavimu, kad 
būtų paliuosuoti Scottsboro 
jaunuoliai. R e i k a lavimą 
įteikė Jungtinių Valstijų 
ambasadoriui Meksikoje.

Du Darbininkai Žuvo, 
Vienas Apdegintas

NEWARK, N. J.—Kovo 
11 ryte įvyko eksplozija 
Reilly Tar and Chemical

Rusų Baltgvardiečiy 
Planai prieš Sovietus

Bet ar manote, kad Dalin ir 
kiti menševikai tuo patenkinti 
ir jau už Sovietų Sąjungą? To
li gražu nuo to. Jie gieda savo 
ir tiek. Jie apverkia “demo
kratijos” likimą. Pagal juos, 
rusų revoliucija turėjo eiti Vo
kietijos ir Austrijos keliais. 
Tuo būdu šiandien . Rusijoje 
viešpatautų fašizmas ir men
ševikai džiaugtųs.

Antra, girdi, revoliucijos ir 
bolševizmo nelaimė y (ištikrųjų 
tai yra nelaimė menševikų ir 
visų revoliucijos priešų), kad 
Stalinas ir kiti, komunistai už
simanė “vienoj šalyje socializ
mą

PARYŽIUS. — Franci-, 
jos radikališki rašytojai su 
Romain Rolland priešakyje 
organizuoja knygyną visų 
tų knygų, kurias Vokietijos 
fašistai yra prakeikę ir pa
smerkę sudeginimui ant 
laužo. Komitetas sako, kad 
jau gavo apie 20,000 kopijų 
tokių knygų, kurios buvo 
paskleistos užsienyje ir fa
šistai negalėjo sumedžioti. 
Knygyno atidarymas įvyks 
gegužės 10 d.

Paskerdė 30 Sandiniečiy

EXTRA! Mandžurijos Valstiečiai
Surengė Sukilimą 1

Baisios Teroro Aukos kompanijos dirbtuvėje, du 
negrai darbininkai tapo ant ' 
vietos užmušti, o vienas pa
vojingai apdegintas. Už
mušti yra Peter ± eacock, 
46 metų amžiaus ir William •

Buržuazinėj Chinijoj
SHANGHAI, Chinija. — 

Tarptautinė Raudonoji Pa- „ .
gelba apskaito, kad 1933 Chamber, 41 metų, 
metais buvo užmušta 423,-

TOKIO.—Japonijos impe
rialistai išvien su fusais bal
tagvardiečiais, gyvenančiais 
Mandžurijoje, planuoja ka
rą prieš Sovietų Sąjungą. 
Mandžurijoje yra apie'80,- 
000 baltagvardiečių-caristų. 
Jų priešakyje stovi senas 
caro generolas F. I. Poro- 
tikof. Jie su Japonija pla
nuoja atkariauti nuo Sovie
tų Sąjungos Sibirą ir ten 
įsteigti “neprigulmingą” ru
sų baltagvardiečių valstybę, 
taip, kaip Japonija užgrobė 
nuo Chinijos Mandžuriją ir 
ten įsteigė neva “neprigul
mingą” Manchukuo. Tie 
gaivalai jau net naują flagę 
pasigamino del būsimos ru
sų bąltagvardiečių, Japoni
jos padaro, valstybės—vė-

000 ir sugrūsta į kalėjimus * i Manrlziiriins llmnhi- 108,000 chiniečių, kaipo au- AUK0S manaZUnjOS UZgrODl 
kos Nankingo valdžios ir HIO per Japoniją 
Japonijos imperialistų bal-‘ 
tojo teroro prieš darbinin
kus ir valstiečius.

HARBIN/ Mandžūrija.-
PATERSON, N. , J 

kar, kovo 12 d 
Darbo Federacijos unijųTy- 
deriai ir audimo pramonės 
bosai pradėjo kapoti vi
siems audėjams ir staklių 
taisytojams algas. Audė
jams numuša po 3 centus 
ant dolerio o staklių taisy
tojams po $1 į savaitę. Dar
bininkuose pasipiktinimas 
labai didelis. Kai kurių 
dirbtuvių audėjai paskelbė 
streiką. Prieš šitą pasikė
sinimą ant darbininkų algų 
Patersone gali vėl kilti vi
suotinas audėjų streikas., niukas vos tik gyvas.

Va- Pranešama iš Ilano apielin- 
Amerikos kės, kad tenai staiga sukilo 

Mandžurijos valstiečiai ir 
nužudė Japonijos armijos 
oficierių. \ Taip pat nežino
ma^ kur dingo dešimt japo- 
nų/kareivių.

Ši japonui armija buvo 
pasiųsta į Sungari upės sri
tį malšinti valstiečius.

Areštuoja ir Kemša Kalėji
mai) Kovingus Farmerius

SHANGHAI, Chinija. ~- 
! Japonijos militaristai atvi
jai didžiuojasi, nuo 1931 
metų, kuomet Japinija už
grobė Mandžuriją, buvo 
mūšiuose užmušta 200,000 
chinų, japonų kareivių žu
vę tik 15,000.SISSETON, S. D.—South 

Dakota valstijoj sėdi kalė
jime' 18 kovingų' fąrmerių, 
kurie priešinosi jų farmelių 
pardavimui už taksus bei 
morgidžius. T a rptautinis 
Darbininkų Apsigynimas ir 
Jungtinė Fąrmerių Lyga 
suvienytomis spėkomis tuos 
farmerius i gina. Teismas

Berlynas. — Hitlerio val
džia žadanti sulaikyti vo
kiečių fašistų propagandą 
Amerikoje, idant gavus 
daugiau biznio nuo ameri
konų.— vienoj šalyje socializ- 

įvykinti.” Reiškia, jie tu-
(Tąša 5 pusi.)

MANAGUA, Nicaragua.- 
Nacionalė Gvardija užpuo
lė Augusto Sandino pasekė
jų koloniją prie Wiwili ant 
Coco upės kranto. Trisde
šimts sandiniečių paskersta, 
ant vietos, o likusieji pabė
go linkui Honduraso.

Seaside Park, N. J.—Jo
seph Reed, 10 metų berniu
kas ir Julia Brower, 12 me
tų jo puseserė, pavargo 
brisdami sniege ir tapo ap
snigti. Ant rytojaus mer
gaitė rasta sušalus, o ber-
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Reakcinėj Brazilijoj
' >

“Mūįų Žodis” (num. 3-čiam) praneša ;
Sekamą: ; ,

S.;Paulo. Politinės Policijos banditizmas 
prilygsta viduramžių juodžiausios tVranijds 
laikabhs. 1 Kaip rašėme pereitam “M. ž.” 
Nr. Lapoj 20 d. sausio policija suėmė be- t 9 
platinant komunistinius atsišaukimus liet, 
darbininkę “Constanciją.” Kada policija 
darė’jos namuose kratą, tai norėjo suimti 
ir jaunesnę seserį, bet ši paspėjo laiku pa
sprukti. Tada policija suėmė ir padėjo ka- 
lėjimąn motiną, nežiūrint, kad jos du ma
ži kūdikiai palieka be jokios priežiūros ba
do nasruose! To negana, policija kambarį 
uždarė ir tuos du kūdikius išmetė į gatvę!

Dabar lietuviškos žvalgybos organas 
“LięL Br.” (pereitos savaitės num. 5) su 
pasigardžiavimu praneša, kad Gedemino or- 
denajs apdovanota policija nusistačius mo
tiną /laikyt kalėjime tol, kol nepasiduos į 
budelių rankas pabėgusi duktė! Iki šiol Re
dakcija negavo žinių, kad motina būtų pa
leistą., reiškia budeliškos policijos aukos— 
nekalti kūdikiai iki šiol yra be motinos, be 
maitintojų!
Šis faktas dar ir dar kartą parodo tą^ 

reakciją, kokia siaučią Brazilijoj ir rolę, 
kurią ^vaidina lietuvių fašistų spauda ir 
jų veikėjai. Kauno Smetonos valdžia vi
saip tfemia Brazilijos fašistus (nesenai 
Smetona apdovanojo Sao Rąulę miesto 
policijas viršininką Gedemirio ordenu!), 
kad pastarieji žiauriau* persekiotų lietu
vius darbininkus.

Teisingai “Mūsų Žodis” šaukia lietu
vius ųarbininkus gelbėti suimtosios dar- 

į' bininkės kūdikius nuo bado ir organic 
į zuotai kovoti už paliuosavimą jų moti- 

■ nos

Nauja Meškerė Dolerių Gaudymui
Lietuvoj tapo suorganizuota taip vadi

nama;; “Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti” (DULR). Josios tikslas, kaip 
sako talpinamas fašistinėj spaudoj atsi- 
Saukiipas,

•L'Sušaukti viso pasaulio lietuvių išeivių 
kongresą, kame ir būtų apsvarstyti visi iš- 

į. eiviij reikalai;*
2) nustatyti viso pasaulio lietuviams iš- 

£ eiviąms vieną išeivių šventės dieną, kurio
je viso pasaulio lietuviaLminėtų Lietuvą, 
sav0 tautą, spręstų savo vietos ir viso pa
saulio išeivių reikalus ir jaustųsi vienos 

V tautos vaikais;

}
 Steigti tinkamose šalyse lietuvių že- 
kolonijas, kamfe susispietę lietuviai ne
justų, neskiltų nuo mūsų tautos, bet .su

darytų tvirtą- rrtūšų tautės dalį ;;
4? jau šiandieną DULR visokeriopai— 

pinigais-bedarbiams, knygomis, laikraščiais, 
stipendijomis besimokinančiam jaunimui ir 
p.—remia lietuvius, kurie gyvena už Ne
priklausomos Lietuvos sienų ir kurie yra 
tos baramos reikalingi.

Kaip gi ši draugija mano “paremti” 
, tuos išeivius lietuvius? Ogi

susižinojus su lietuviais konsulatais bei rim- 
.tomjs pačių išeivių organizacijomis.

įA Ai|ku! •> .
c A •
1 Lietūvos konsulatai yra niekas daugiau, 
į kaip -Lietuvos fašizmo agentai, Smeto- 
t uos agentai. Juos siunčią į kitas šalis 
r Aryriąusiai ne tam, kad padėti lietuviams 
I iįeiviaips (darbininkams), bet^ kad juos 
į'varžyti. skusti.vietinių valdžiom, 'pado- 
H ti tų kraštų išnaudotojų klašėi triuškinti

IŠ LIETUVOS

žmonių, khd daugiau nepri-

Vasario 20 d. tam

.i matyti. Nežinau, kaip jau- kada yra vietos.' Netikri pi- kūb.
•J y* • i ___ 1.1 ____________ n+uu: .-.x

Pas mus nė žodžio.

sekretorium, ’pasirodė, kadįkinsJas mūsij Prieša/V

žmo-

■>“ 1 •* * i • i 1 Kclu J1 mane ptiniyieiRedakcijos Atsakymai j kad gaučiau ją tokiu būd
> sivesti, nes kitam mano

Jūsų 
vais-

manęs nemyli, ji yra 22 
o aš be jos negaliu gy- 

Aš ją kalbinu apsi- 
bet ji nesutinka. Dėjau 

prikalbinti,
Tai mane ima

Kitas; prietaisas yra prie 
durų, per kurias iš autobu
so žmonės išeina. Ten rei
kia įmesti 15 kapeikų, tik 
tada durys atsidaro. Pini-.

už kasamos žemės 
mtr. lieka tos pačios, 
nuo 1,30 lt. iki 3,30 lt.

vis viena nenustokite ir nepa
siduokite nuliūdimui. Links
mu^ gaiviu, žvitriu būdu .grei
čiau įgausite savęspi simpati
jos, negu nusiminęs ir niūrūs 
būdamas.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

yra 
Turiu 
pilnai 
prieš 

trum-

nių nupįgi.nimu. LDŠ naciona-
i antrašas: 273

atsakymo • nuo mūs, 
organizuotų,
vau j ančių judėjimu/
teisingo atsakymo

šiuos •' aparatus išrado j 
draugas Ladno ir autobu- ■ 
sai su jais pradėjo veikti į 
laike VII Komunistų Parti
jos suvažiavimo.

dėti moterų gavimo į ALDL 
D, vajus; Draugės ir drau
gai turi tą įvykinti.

■ALDLD C. Pirmininkė,

TORONTO DZŪKUI.—“Vel
nio Sala” greit tilps “Laisvė
je.” Ačiū! s

CH. K.—Taip, dabar Lietu
vių Darbininkų Susi-vienfjimas 

na-

”, kad jau jis gali toliau 
važiuoti. Automatai prie 
įėjimo ir išleidimo durų abu 
mechaniškai kontroliuojasi 
ir tik tada priima žmones, 11, y.

pilnas

mes tikimės, kad jis nejuo- turi, savo vajų už nauju 
.Drangai, nei.akii.

. kol visą šimtą surinksite, lės rajtinSs antrašas:
• kad tuo būdu' tūlus jiasivč-j Broadway. Brooklyn, N. Y.

re v. darbininkų judėjimą,' pasireiškiantį 
tarpe lietuvių imigrantų. Tani geriausių 
pavyzdžių turime iš Argentinos ir Bra
zilijos lietuviškų konsulų darbų. Na, ir 
DULR kalba mums, kad ji per minėtus 
paukščius suteikęs “mūsų broliams” pa
šalpų arba kitokių lengvatų! Prigavi
mas. daugiau niekas!

Tiek galima pasakyti ir apie turimas 
DULR galvoj “rimtas pačių išeivių or
ganizacijas.” Jiems ta organizacija 
“rimta,” kuri remia fašizmą, kuri kovo
ja prieš revoliucinį darbininkų judėjimą. 
Tad aišku, kokius asmenis tos rūšies or- 
ganizacįjos matytų reikalo paremti! . •,

Lietuviai darbininkai, imigrantai, pa
bėgę nuo fašistinio rėžimo iš Lietuvos, 
ten kur jie gyveną, privalo organizuotis 
į savo klasės organizacijas, per jas švies
tis ir rištis su tų kraštų revoliuciniu dar-, 
bininkų judėjimu, kur • jiė <gyvena> Jų 
gerbūvis, jų ateitis, jų kasdieninio gyve
nimo palengvinimas praklauso nuo to, 
ant kiek vietinis revoliucinis darbininkų 
judėjimas yra stiprus.

Neduoti nei cento Kauno ponų įsteig
tai DULR!

Tegul Darbininkai Žino
Iš patikimų šaltinių gauta žinių, kad 

Prūsijos slaptoji policija (žvalgyba) ir 
Hamburgo žavlgyba paskyrė speciališ- 
kas komisijas priruošimui d. Ernst Tha- 
elmano bylos, kuri, sakoma prasidėsian
ti šį mėnsj. Du provokatoriai tam tiks
lui užkinkyti. Vienas jų yra August 
Lass (kitaip vadinęsis Helmuth), o jam 
padeda Alfred Kattner, kitas šnipas pro
vokatorius. Abu provokatoriai buvo į- 
lindę į Vokietijos Komunistų Partijos ei
les. Kattner yra dirbęs Karolio Liebk
necht Name (kur buvo centralinės Kom
partijos raštinės) Berlyne, o Lass ka
daise buvo centralinio Kampartijos dien
raščio ‘Rote Fahne” redaktoriaus padė
jėju, o vėliaus jis varė savo provokaci
jas Danzige, iki buvo sučiuptas ir’iš
mestas iš Komunistų Partijos eilių; kai
po niekšas ir provokatorius.

Kad buržuazija siunčia į revoliucinių 
darbininkų eiles savo agentus, apmoka
mus provokatorius ir šnipus—nieko nau
jo. Tai senas išnaudotojų klasės įran
kis kovai su savo mirtinu priešu. Atsi
menam, caristinėje Rusijoje visa eilė 
provokatorių prasiskverbė į pačias, vir
šūnes. Provokatorius Malinovskis net į 
dūmą pakliuvo. Bet provokatoriai nie
kur nebuvo nulemiančiu judėjimo fakto
rium. Tiesa, apskritai, jiems pavyksta 
išduoti vienas kitas darbininkas į val
dančiosios klasės nagus ir kitokios ža
los padaryti. Tokios žalos daug pada
rė ir minėtieji du provokatoriai.

Hitleris išstatys juodu kaipo vyriau
sias žvaigždes d. Thaelmano teisme liu
dyti prieš Vokietijos proletariato vadą. 
Kas jų niekšiškiems plepalams .tikės? 
Kas apskritai tiki provokatoriams? Ne
bent tiktai tas, kuris, absoliučiai yra ak
las pasekėjas^ tos klikos, kuri teisia.

Kaipo taisyklė, šnipai-provokatoriai 
retai kada išeina sausi nuo darbininkų 
masių keršto. Provokatorius Malinovs
kis susilaukė galo, susilauks panašaus 
galo ir toki ųiekšai, kaip Lass ir Katt
ner! f ' } : ’

“Laisvėj*’ Bus Plačiai Aprašyta .' .
Aštuntoji Jungtinių'Valstijų Komunis

tų Partijos Konvencija, įvyksianti Clevė- 
lande, balandžio, 3 d., bus nepaprastai 
svarbi. Esame prisirengę apie jos eise
ną dėti dienraštin smulkmeniškų aprašy
mų, kad draugai skaitytojai būtų visa
pusiai susipažinę su tuoį ką delegatai 
kalba, ką taria ir tt.

Nuo Lietuvių Centro Biuro ir “Lais
vės” Redakcijos į konvenciją atstovu bus 
d. A. Bimba, Centro Biuro , sekretorius. 
Jis suteiks pamatinių ir išsamių žiniųv 
apie Aštuntąją Konvenciją.

Draugai skaitytojai prašomi, apie tai 
pasakyti tiems darbihinKam^, kurie dar 
mūsų dienrašmį neskaito,' kad jie pasi
stengtų jį. užsisakyti.

ALDLD Bėgamais Svarbiais Reikalais
f • v

Prabėgus virš porai mė- lavusius miegalius išgąsdin- 
nesių suvičjiytos organiza- ti, bet praneškite dabar apie 
cijos gyvenimo, norisi nors 1 ? ~
trumpai peržvelgti mūsų 
darbus, pasidžiaugti atsie- 
kimais ir iškelti nedateklius, 
kad galėtume jų išvengti 
ateities daiLe.

žurnalą) “šviesą”
Perskaičius

Išleidimas “šviesos” 
didelis atsiekimas. ; 
prisipažinti, • kad ne, 
įvertinau jo reikšmę 
išleisiant. “Šviesoj” 
poj, aiškioj sutraukoj ran
dame pamatinį atsakymą į 
daugelį iškilusių klausimų, 
kaip tai: Vokietijos padėtį, 
N RA, darbo unijas, negrų 
problemas, fašizmą, darbi
ninkų meną, ir,apie daugelį 
kitu, v

Su tais klausimais kiek
vienas ALDLD narys, kiek
vienas veikėjas susiduria 
kasdien darbavietėse, orga
nizacijų susirinkimuose, su
eigose ir visame kasdieni
niame gyvenime. Bile ką 
pamanęs—neatsakysi. Rei
kia pačiam būti su tuo nuo
dugniai s u s i p a ž i riusiam. 
Darbininkai tikisi teisingo I čiasi kitos moterys to aps- nigai negali atlikti savo už- 

kaipo i kričio narės. Kas liečia ma- duoti.
kaipo vado-: ne—rašau ir raustu pati už | 

Nuo save ir už apskričio garbę.
daug Pas jas, “Vilnyje 

priklauso vietos darbiniu- moterų skyrius tos kampu
kų judėjimo kilimas ' ar nijos.
puolimais/ organizacijų bu-’O gal tylėdamos išpildysi- 
jojimas, jų prestižo- kilimas me? O jei ne... Dar kartą 
darbininkų akyse. Ot,; Čia Ir husileisti joms, dar kartą 
ateina pagelbon “šviesa’b neatlikti savo pareigos, tai' 
parankus, nesvyruojantis jau būtų negražu,:;negražu.1 
vadas, apsikamšęs pluoštais •' 
išvadų,- statistikų ir žinelių. 
Tikras pranašas organizaci
jų veikėjams ir' kiekvienai 
darbščiai vargo bitei.
“šviesos” Vajus Pratęstas 1

“Šviesą” nespėjom išleis-1rai ,turSt« Pridėti no^ pa- 
ti prieš naujus metus, kaip jJ- - -__ < -
kad buvo planuota, tad ir| 
vajų su naujais metais ne
galima buvo sėkmingai pra
dėti. Užtat pereitam ALD 
LD Centro Pildančio Komi
teto posėdyje nutarta vajų 
pratęsti iki 1 d. gegužės. 
Iš pranešimų dienraščiuose 

; ir iš pasikalbėjimo su d. D. 
•M. Šolomsku, ALDLD C.

i “Šviesai” prenumeratų . dar 
labai mažai gavom. ,

, “Šviesa” svarbu ne vien 
i ALDLD' nariams, bet ir ki- 
i tiems’'darbininkams. Prenu

merata tik $1 metams^ Su- 
bruskime tuojaūs. Disku- 
suokifne šį klausimą kuopų 
sūsirinkimūošė ^'išrinkime --------
vajinmkus, kurie eitų po mažai girdėti. Su~pra- 
stubas užrašinėdami ^Švie- šių metų turėjo prasi-

savo planus, kad ir kitos ko
lonijos galėtų prieš jus pa- 
šturmuoti. ,

Darbas Tarpe Moterų
Sekant laikraščiuose pra

nešimus iš kolonijų atrodo, 
kad šioje srityje tinkamai 
nepradėjome,' jei neskaityti 
Chicagos. Ir vėl draugės neužsikimštų durys ir 
chicagietės pasirodo ne tik prietaisas uždaro, jas 
gęros tarėjos, bet įr prave- i “praneša _______ ___
dėjęs tarimų. Daugelyje i tojui, kada jame jau yra 30 
vietų, beje, net nė iki ta-j žmonių, k^d daugiau nepri- 
rimų nedaėjome. Chicagie-įimti. , ;
tės, iš moterų, įeinančių į

Antradien., Kovo^ 13,

ĮDOMUMAI i

==• ---- !. Kauno Miesto Biudžetas su
f 700 T. Lit. Skylėj
KAUNAS. — Nors Kau

no m. Sav. pereitų metų 
biudžeto vykdymo žinios

,; Automatas-Konduktorius
“Pravda” praneša, kad 

Maskvoje prie autobusų pri- 
taisyta specialiai prietaisai Jar ngra vįsos galutinai pa- 

aiškėjusios, bet turimomis 
žiniomis pernai miesto S-bė 
gavo arti 9,000,000 lt. paja- 
rpų, o per tą laiką išleido 
ūpie pusdešimto miliono li
tų. Deficitas bus apie 
700,000 lt.

“automatai - kunduktoriai”. 
Bušai gali paimti 30 žmo-' 
nių. Prie įėjimo durų yra 
prietaisas, kuris praleidžia 
tik vieną žmogų įeiti, kad 

; tas 
ir- 

” autobuso valdv-
Darbininkams Atlyginimo 

ii Nepakels < , ,
KAUNAS.—‘-Pašalą palei

dus, * pablogėjo Viešųjų dar
bų žemės darbo sąlygos. 
Del tos priežasties Rimvy
do-gatvę lyginę darbininkai 
yra prašę burmistrą padi- 

gai yra matomi ir povaliai dinti atlyginimo už darbą 
nusileidžia į speciali maga- normą, 
žiną. Pinigai atlieka funk
ciją—atidaro duris ir kada\ komisija, patikrinusi

apskričio komitetą, sudarė 
komitetą darbui tarp mote
rų. Ir ne ant popieros. Jos 
laiko susirinkimus ir atsi
liepia į iškilusius klausimus.

Pavyzdin: jos nutarė ap
vaikščioti Darbininkių Die
ną, kovo 8, ir sąryšyj su ap-.
vaikščiojimu nutarta gauti keliauninkas išeina, jas už- 
50 prenumeratų angliškam daro ir dar vežėjui “prane- 
darbininkių mėnraščiui The ša 
Working Woman. Puiku. 
Jos ir vėl iššaukė “nelaimin
gą” 2 apskritį į lenktynes, 
bet iš jo atsiliepimo dar ne

Žingeidu, ką daro kiti ap
skričiai tuo klausimu. Sykiu 
noriu priminti, kad darbas 
tarp moterų yra ne vienų 
moterų, bet visų ALDLD 
narių darbas. Draugai vy-

I raginimu, paakstinimu, jei 
įjau nerangūs prisidėti dar
bu. Juk pusė visos darbi
ninkų klasės yra moterys. 
Rodos, kiekvienam galėtų 
būti aišku, kad čia dalykas 
vertas susidomėjimo, vertas 
darbo. Kas bus, jei moteris 
paliksime nuošaliai? Neor
ganizuosime, nešvies ime 
mes—suorganizuos ir mai

tikra 
vieto

je darbo sąlygas, priėjo iš
vados, kad atlyginimas di
dinti nėra pagrindo. Tuo 
būdu ten atlyginimo nor
mos 
kūb.

POTVYNIS APSĖMĖ 
MIESTĄ

ISTANBUL, Turkija. — 
i Pranešama, kad patvino u- 
j pe Porsouk ir apsėmė mies
tą Eskisher, kuris turi 65,- 
000 gyventojų. Vanduo u- 
pėj pakilęs per 22 pėdas.

DARBININKU
SVEIKATA &

Jei kuriuose apskričiuose 
bei kuopose nėra komitetų 
ar komisijų darbui tarp mo
terų, ten tuojaus turi būti 
sudarytos tokios komisijos 
arba pati apskričio ir kuo
pos valdyba turi rūpintis, 
kad tas darbas nebūtų nu
stumtas. Apie7 gavimą mo
terų narių į ALDLD taip

jis iškelia vieną skaudų klau
simą.

Drauge, labai man gaila, 
bet turiu Jums gryną, kaip ir 
visuomet, pasakyti teisybę. 
Nerašau Jums laiško, bet per 
“Laisvę” Jums atsaką duodu, 
nes Jūsų laiškas yra visai vie
toj, galima jis viešai svarstyti, 
tai bus naudos ir Jums, Drau
ge, ir daugeliui-daugeliui ki
tų.

Labai gaila, Drauge, bet 
tokių meilės vaistų, kaip kitur 
vadinamų “liubčikų” nėra.

Dar kaime gyvendamas ir 
žalias berniokas būdamas, esu 
ne kartą gardėjęs, būk esą 
“liubčikų.” Girdi, tik uždą-.

są.” Paskleisime puikios 
apšvietos ir tuo patim pa
lengvinsime organizacijai 
finansinę žurnalo1 leidimo 
našta. ' ’v

Beje, pereitame ALDLD 
suvažiavime, kada buvo dis- 
kusuojama leisti ar neleisti 
žurnalą, tūli draugai žadė
jo puikiai pasidarbuoti. Pa
vyzdin, pasižymėjus vaji- 
ninkas, d. S. Rakauskas, 
pasižadėjo pats vienas gau
ti šiihtą prenumeratų. Ir

Ar Nėra Liubčikų?
Ir aš kreipiuosi į jus, būki

te toks malonus man pranešti, 
bet ne per “Laisvę,” o laišku. 
Dalykas tame. Aš esu 26 me
tų vyras, nevedęs, ir aš bai
siai įsimylėjau vieną merginą, 
bet ji 
metų, 
venti. 
vesti,
visas ‘ pastangas 
bet negaliu, 
toks kankinimas, ir aš dėjau 
didžiausias pastangas, kad aš 
jos nemylėčiau, ir stengiausi 
savo mintis nukreipti kitur ir 
jos atsikratyti, bet viskas vėl- “ 
tui. - Jei aš jos nematau, tai 
mane suima tokie nervai, kad^f”' merKil "t‘ai 

,as negaliu miegoti nei valgy- 
!ti ir, rodos, tuojau sau gala 
pasidaryti. Ir man besisten-1 kiu liubč}klJ 
giant nuo jos atsikratyti, nu-j 
puolė man 15 svarų per dvi* 
savaiti, O, kuomet aš su ja 
sueinu ir pasikalbu ir nesisten-j 
giu nuo jos atsikratyti, bet ra-j 
minuosi—gal (apsivesiu, tai) 
mano svoris stovi normalus, ir 
aš jaučiuosi sveikiausis 

■gus; ..
Tai gi aš ir prašau 

i patarimų, ar nėra tokių 
itų, su kurių pagelba aš ją ga- 
ilėčiau prisitraukti prie savęs, 
j ir kad ji mane pamylėtų, vir 

lu a p-

Tave ir bėgioja. Girdi, “veng-j 
. rai,” ungarai pargabena to

li* “iš užu ' grony- 
ičios”... Tai, žinoma, Vis tik 
prietaras, niektikystė, nežinys- 

, tės padaras. Nieko panašaus 
! nėra. ’ > , t.

Tiesa, yra vaistu ir liauku 
preparatu, kurie paakstina ly
tinį apetitą ir paaštrina jaus
mus, bet, sakysim, tokių vais
tų uždavus kad ir tai mergi
nai, da visai nereiškia, kad ji 
įgaus daugiau karščio akurat 
Jūsų adresu. Ji gal pasida
rytų aistringesnė, karštesnė 
lytiškai, bet nebūtinai kad su 

sivesti, nes kitaip mano gyve-’Jumis. Gal su sau patinkamu, 
nimui gręsia pavojus. 'mylimu vyru.

Jei yra tokių vaistų, su ku-! Tai matot. Drauge. Prisieis 
rių pagelba ji mane pamylėtų, i Jums pavartoti daug lanksčios 
tai gal man parašytumėt jų'taktikos, meno, ir. gali Uuti, 
vardą ir kaip juos vartoti. La- ■ dasieksite savo tikslo. Vilties 
bai lauksiu ir būsiu aš Jums 
dėkingas visą mano gyveni^ną.

ATSAKYMAS
Patetiškas laiškas! Kiek su

trumpinęs, paduodu jį čia, nes
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“LAISVĖS” KNYGŲ
IŠPARDAVIMAS

keli

Lumbis.

Darbininkų spauda numaskuoja priešus

Ginkime Lietuvos ir Vokietijos Kovotojus

J. Aponpe,

P. Buknys.
~* v—. lemčuiu. z, eini a, u

dalinimą arba kitokią ko- telpa aukavusių vardai M.
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ŽyminiusIms

Mokesčių 
projektą 
pakeisti.

Iš tolimo , Hamtramck, 
Mich. (Detroit priemiestis) 
aplaikeme sekantį laišką:

“Gerbiami Draugai: Pri- 
siunčiu jums penkis dole-

Šiuo kartu aukų gavome 
$30.16. Iš anksčiau buvo 
$404.74. Viso preso fonde 
yra $434.90. Esame pilni 
pasitikėjimo, kad iki ketvir
tadieniui bus reikalinga su
ma, $650.00.

Šiandien gavome jau tą 
penkinę nuo draugo Budri
kio.

Port 
$2.00

me- 
me- 
Ra- 
me- 
me-

pirkimui naujo preso. Mes 
klasiniai sąmoningi darbi
ninkai nusisprendėme paau- 
kot po kiek kuris išgali tam 
svarbiam reikalui. Žemiau

Vis daugiau pasirodo 
paramos iš organizacijų. 
Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubo, Bayonne, N. J.: 
parengime kovo 11 d. pre
so pirkimui suaukavo $10. 
51. Aukojo sekami drau
gai: J. Rutkauskas—$1.00, 
K. čiurlis—$1.00, M. Kariū
nas—$1.00, F. Muzikevičius 
—50c, O. Mickevičienė—50c

Kova prieš fašizmą, vi
sais būdais, turi būt stipri
nama. Nacionalis Komite
tas Gelbėjimui Nukentėju
sių nuo Vokietijos Fašizmo, 
kad geriaus sustiprinti 
priešfašistinį veikimą, par
sikvietė Lord Marley, pir
mininką Pasaulinio Komite
to Gelbėjimui Nukentėjusių 
nuo Vokietijos Fašizmo. 
Lord Marley turėjo prakal
bų maršrutą. Kalbėjo veik 
visuose didesniuose mie
stuose ir po prakalbų veik 
visur turėjo, su vietų veik
lesniais priešfašistiniais ele
mentais, pasitarimus kas 
link sudarymo tvirtesnio 
bendro fronto kovai prieš 
fašizmą. Veik visur pasise
kė užmegsti ryšius su di
desniu skaičiumi darbinin
kų organizacijų ir daugeliu 
intelektualų, kurie pasižadė
jo darbuotis plętimui kovos 
prieš fašizmą. Lord Mhrley 
maršrutas davė pusėtinai 
gražios finansinės paramos 
del nukentėjusių nuo fašiz
mo. Surinkta keliatas tūk
stančių dol.

Smarkūs darbininkų pro
testai bei masinės demons
tracijos privertė Hitlerio 
kruvinojo valdžią paliuo- 
suoti draugus Dimitrov, 
Popov ir Tanev. šie drau
gai dabar randasi darbinin
kų tėvynėje, Sovietų Sąjun
goje. Vokietijos kalėjimuo
se bei koncentracijos kem
pėse randasi keletas desėtkų 
tūkstančių politinių kalinių, 
kurių tarpe draugai Thael- 
mann ir Torgler, žymūs va-

STIPRINKIME KOVĄ PRIES JUODĄJĮ 
FAŠIZMĄ

Antradien., Kovo 13,

Zauberblatas nu-

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT ‘‘LAISVĘ”

--------r.------------------------------
miršti finansinės paramos 
fašizmo aukom. Patys au-

A. Keval.”
Už knygas parokuojame 

35c, o likusius 65c skiriame

tus; Zelmanavičiutė 4 
tus; Viknys, Levinas ir 
binavičius po pusantrų 
tų; Vainbergas vienus 
tus. Sunkių darbų kalėji
mas, taijjaisi kankynė ka
liniams. Jeigu ir pasiseks 
išeiti, tai jau sveikata bus 
labai daug pakirsta. Tai ve 
kaip komunistai baudžiami 
Lietuvoj, vien tik už lapelių

šistinėse kovose mes užduo
sime mirtiną smūgį fašiz
mui.

Štai draugas iš Phillips
burg, N. J., kuris matyt 
materialiai * suspaustas, bet 
karčiai p rijančia gerinimui 
savo darbininkiškos spaus
tuvės.

“Gerk. Administracija: 
Aš biskį, man rodos, užtru
kau su užsimokėjimu už 
“Laisvę”, bet ir dabar pil
nai negaliu užsimokėti. Da
bar prisiunčiu jums $2.00,; 
tai bus vienas doleris už 
“Laisvę”, o antras į preso 
fondą. Draugiškai, F. Mal- 
kaitis.”

Žodis iš Washington, D. 
C., kur nuolat triumfuoja iš 
visos šalies darbininkų de
monstracijos.

“Gerbiamieji: Aplaikiau 
glėbį knygų, tariu ačiū. Ka
dangi štampų buvau įdėjęs 
del dviejų mažų knygelių, 
tai dar įdedu dolerį, kas lie
ka sunaudokite del preso 
pirkimo.

Nuo ALDLD 159 kuopos 
per drg. P. Spūdį iš 
Carbon, Pa., gavome 
aukų. 

—I---
Gražiai skambanti 

žodžiai iš Worcester, Mass.
“Gerbiami Draugai: Čia 

įdėtus $2.00 aukoj am nupir
kimui naujo preso. Drau
giškai, Serbentai.”

dai Vokietijos KomunisYų 
Partijos. Dabar eina plati 
pasaulinė kampanija apgy-! bylas, 
nimui Thaelmann,

se šalyse ’keliami protestai Salonas ir Seraitė po 6 
ir masinės demonstracijos 
už tų draugų paliuosavimą. 
Čionai Jungtinėse Valstijo
se taipgi yra rengiamos de
monstracijos ir keliami pro
testai už paliuosavimą hit- 
lerizmo aukų.

Lietuvoje fašistinė dikta
tūra irgi nėra nei kiek švel
nesnė už Vokietijos diktatū
rą. Lietuvoj Smetonos kru
vinojo diktatūra darbuoja
si visu smarkumu. . Vienok 
nežiūrint žiauriausių perse
kiojimų darbininkai rodo 
vis didesnio kovingumo.

Štai, iš Lietuvos atėję ži
nios praneša, kad prie Ne- 
muno-Nėries santakos, kur 
įvesta viešieji darbai, dirba 
keli šimtai Kauno bedarbių. 
Negalėdami pakęsti blogų 
darbo sąlygų ir suvis men
ko užmokesčio, jie sukilo. 
Darbo vietoj darbininkai 
laike savo susirinkimą. Ten 
buvusi policija suareštavo 
porą darbininkų. Darbinin
kai pasigriebė kastuvus, 
kirvius ir kitką, ir atėmė iš 
policijos areštuotus. Tada 
pašaukta visa Kauno polici
ja ir pribuvusi pradėjo mė
tyti į susirinkusius darbi
ninkus ašarų bombas ir 
mušti buožėmis. Daug esą 
sužeistų. Areštuoti šie dar
bininkai: Juozas Kilkis, 
Aleksandra Preisas, Jonas

milas, Stirch, Zaleckienė, C.
Matušaitienė, K. Radušiepe, Preso fondam

Barauskienė—$1.00, P. Bo- 
kas—$1.00, M. Krasniskie- 
nė—$1.00, K. Krasnitskas— 
$1.00 ir M. Strižauskienė— 
$1.00. J. Vidžiūnas—50c, M. 
Prakuskienė — 25c, K. Lu
cas—25ę, J. Rubliauskas— 
25c ir vienas doleris . nuo 
L.D.S. 5-to apskričio. M. 
Burauskienė, Waterbury, 
Conn.” >

rius money orderį, kuriuos' 
aukauja ALDLD 188-ta1 
kuopa “Laisvei” del preso.

| Su pagarba, iždininkė E. i 
Alebenė, Hamtramck, Mi
chigan.”

Didesnius 
ženklus

KAUNAS. — 
Dep-tas sudarė 
žym. ženklams 
Juo bus žym. ženklų mokė-, 
stis^ gerokai padidintas. Li
gi šiol į s-bes siunčiamų pra
šymų daugumas buvo laisvi 
nuo žym. ženklų, o dabar, 
numatoma, reikės ir čia mo
kėti žym. mokestį.

Tiek valstyb., tiek s-bių 
įstaigoms siunčiamus prašy
mus vietoj 4 lt reiks apmo
kėti 6 lt. žym. ženklais. Pre
kyboj vietoj 10c reikės kli
juoti kiekvieną kartą po 20 
cėntų žym. ženklą. Bus ir 
keletas kitų pakeitimų. Ak- 
cizuojamų prekių akcizo 
mokestis taip pat numato
ma padidinti.

munistinę propagandą tei
siami net iki 8 metų kator
gom Kylančios darbinin
kų kovos įvaro fašistiniam 
budeliam didelę baimę. Jie 
griebiasi žiauraus teroro, 
katorginių bausmių slopini
mui komunistinio veikimo.

Lietuviai darbininkai, pri
valome subrusti ginti Lie
tuvos kovojančius darbinin
kus, padėti jiems nusikra
tyti fašizmo jungą. Reikia 
dėtis prie bendro fronto, ko
vai prieš fašizmą, kur tokis 
yra, o kur nėra, tai steng
tis tokius bendrus frontus 
suorganizuoti. Reikia reng
ti protesto mitingus bei ma
sines demonstracijas prieš 
fašizmą. Reikalauti paliuo- kokime ir kitus raginkime, 
suoti komunistus ir kitus kad pagal išgalę paaukautų, 
darbininkūs. Musų kova čia Tik visokeriopai rėmdami ir 
priduos Lietuvos darbinin- patys dalyvaudami priešfa- 
kams daugiau energijos ko
voti ir laimėti.

Šalip viso kito priešfa- 
šistinio darbo, neturime pa-

DRAUGAI DARBININKAI, 
PAŽINKITE SAVO 

PRIEŠUS II!

Aukos Presui Iš Franci jos
Jau nekartą per dienraštį 

esate girdėję apie tai, kaip 
sunkiose sąlygose lietuviai 
darbininkai (imigrantai) gy 
vena imperialistinėj Franci- 
joje, tačiaus jų klasinis są
moningumas iššaukė ir juos 
stot į pagelbą komunisti
niam dienraščiui “Laisvei.” 
Per d. D. Danisevičiu nuo 
ALDLD 121 kuopos aplaike
me $1.75 v pirkimui naujo 

i preso. 1
Jie puikiai supranta, kad 

• jiems Francijoje šis presas 
i neduos jokios pagelbos, ta- 
i čiaus,, kaipo klasiniai apsi
švietę darbininkai įmato, 
jog “Laisvė” tarnauja dar
bininkų klasės reikalams, o 
pasisekimas darbininkų kla
sės vienam krašte yra pasi
sekimu viso pasaulio darbi
ninkų. Lai draugų iš Fran
ci jos pasirodymas būna in
spiracija mums amerikie
čiams dar labiau stiprint 
savo dienraštį.

Anksčiau buvo minėta, 
pasižymėjusi kad draugas M Budrikis iš 

- Montello, Mass, pasižadč-
jo aukaut penkinę. Jo žodį 
paėmėm už gryną' pinigą ir

Butkus, Richardas Loren
cas, Paukštienė, Chaimas 
Goldbergas ir Leiba Rus- 
manas. Areštuotieji per- ir P* Janiūnas—50c, J. Kir- 
duoti karo komandantui. Be 
abejo jie bus sunkiai nu
bausti. Kauno laikraščiai S. Wilson, A. Mačiulaitis, J. j 
praneša, kad apeliacijos tei- Mockevičius, 
smas sprendė komunistų Kalinka, Stanęlis, J. Lauri

naitis, M. Sabaliauskas, J.
Torgler baustas 8 metus sunkiųjų Paserpskis ir Amšiejienė po 

ir kitų polit kalinių Viso- darbų kalėjimo. Reibakas, 25c. Smulkių surinkta $2.- 
26.

štai ką rašo draugė M. 
Burauskienė, ] 
pereitam “Laisvės” 
gavime naujų skaitytojų:

“Gerb. Draugai: Šiame
laiške randate $7.25 aukų r įskaitėme į preso fondą.

/ Trečias Puslapis

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

Dienraštis “Laisvi” skelbia dideli ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nuplginimu. Daugelio knygų nedaug tu

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

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 centui. • • , Neapdarytos 25 centų

IŠ KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavaduojamas vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su 
šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir abelnai kokia 
bus tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap
darytos G0 centų Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

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

ĮŽANGA I POLITINĘ EKONOMIJĄ. Parašė A. Bogdonov. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes visuomenines tvarkas, 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos ir baudžiavos laikais. 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kode! ji neatsako 
darbininkams. Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
ir todėl labai lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 
$1.00. Dabar tiktai 50 centų.

VALSTYBĖ IR REVOLIUCIJA. Parašei. Leninas. Tai 
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra skirtu
mas tarpe buržuazinės ir proletarinės* valstybės. Lenino raš
tai—pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina apdarytos 
buvo 75c. Dabar 40 centų. Neapdarytos 25 centai.

t

Knygos Apie Religiją
MOTERIS IR IŠPAŽINTIS. Parašė A. B. Iksas. Tai viena 

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.

AR STEBUKLAI PAGYDO? Parašė R. Mizara. Brošiūra 
turi 64 puslapius. Joje rasite apie “stebuklus” ir visokius “cū- 
dus.” Ką reiškia “stebūklyngos” vietos Melden, Kalvarijos ir 
apie “stebuklingus” visokių dievų užgimimus. Brošiūros kaina 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

KLEBONIJOS.PASLAPTYS. Parašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
rasite smulkmenas apie, kunigo Petkaus bylą prieš “Laisvę” ir 
daug kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy
venimas ir tėismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c. I . »

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

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

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

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa 

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

KARAS LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai į pereitą karą ir 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. Kai
na tik 35 centai. -

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

t

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

Z
Moksliniai Raštai



Ketvirtas Puslapis

Jūreiviai ir Apie Juos vJžv.l | ALDLD Jaunuoliam Angly Kalboj Knygos
Į---------- -- — ---------  .... ■

(Pabaiga)
Per didelius vargus, katorgos darbus, 

prie didelių šalčių atsilaikė šiauriniame 
fronte, apgynė Petrogradą ir atkariavo 
Archangelsko prieplauką.

Kariavo, mušėsi, puolė Sovietų priešus 
visuose frontuose. Šalčių metu ėjo į mū
šius, nuogi iki juostai, su obalsiais: “Lai 
Gyvuoja Komunizmas!” ant raudono 
kaspino per jūreivio petį. Lindo į pat 
ugnį, patraukdami paskui savęs kitus, 
mušėsi iki paskutinių spėkų, patekę į ne
laisvę—spjaudavo į veidą priešui, mirė 
su šypsą, dainuodami, sudarydami visa
me išgąsdintame kapitalo pasaulyje pa
saką apie “pasiutusius jūreivius-komu- 
nistus”, nepaisančius mirties ir kančių.

Denikino kareiviai žegnojosi, pasako
dami:

—Jūreiviai, et tai jau velniai. Nuve- 
dėme mes tris iš jų karti. Vienas kaip 
rūkė cigaretą, taip ir į kilpą su cigaretu 
įlindo. Kitą pakabinome, o jis pirm mir
ties mums kojomis, šokį šoka. Trečias 
stovi, žiūri į pakartą ir juokiasi:—“Ma
tomai jam nepatinka ponų bernų pasitar- 
navimas!”

Jūreiviai, atsidūrę ant sauszemio, su 
revolveriu prie diržo, kovojo visuose 
frontuose už savo jūras. Jūreivis gili
no revoliuciją ir fronte ir užpakalyje, 
naikino buržuazines utėles, beraštiją; 
rinko duoną miestams, rūpinosi kuru ir 
žibalo reikalais. Jūreivis pėsčias pasie
kė nuo Finlandijos užlajos Tolimus Ry
tus—Pamoriją, greta jo išaugo nauja 
kasta jūreivių, kurie pirmiaus tik valtis 
matė, kovingų ir klasiniai sąmoningų.

Tais juos buržuazija vadino “Jonais- 
jūreiviais,” /kiaulių-lovių kapitonais.” 
Tai jie gynė Leningradą, tai dalį jų ap
vylė buržuazija, eserai didžiausioje pa
saulyje tvirtumoje ir atvedė prie Kronš- 
tadto sukilimo.

Su senu jūreiviu-revoliucionierium, 
drąsuoliu, kardo švaistytoju ir kanuolių 
valdytoju, Jonu D. Sladkovu, dabar jau 
mirusiu, apžiūrinė jom e šaltoje naktyje 
tik tai ką užimtą nuo sukilėlių Kronš- 
tadto tvirtumą ir jis kalbėjo:

—Ar jūs manote, kad nelaukiau aš to? 
Kaip gyvą matai—laukiau! Kas nors 
panašaus turėjo įvykti. Laivynas, kaip 
ir mergina, tai vienas ir tas pats. Už
darė jį, nėra laisvės, ir jis nesveikais ša
šais apaugo. Neteko kantrybės ir tokių 
darbų pridarė, kad galva kruvina. Jū
reivius, kurie prityrę, kovingi, mes pa
ėmėme prie kitų darbų—karo frontai bu
vo pilni jų. O čionai susirinko škur- 
ninkų, pienžindžių, ir matai kokį žygį jie 
iškirto.

Tarpe apsuptų sniegu plieno sienų, 
prie nutrauktos telegrafo vielos, prie 
galingų kanuolių šūviais pralaužtos sie
nos rūsčiai atrodė seno jūreivio-bolševi- 
ko veidas. Toki jūreiviai kovėsi už Rau
donąjį laivyną, už komunistinį laivyną. 
iBet jam neteko sulaukti ir pamatyti da
bartinis galingas SSSR rubežių sargas— 
Raudonasis laivynas. Laikas.’greitai bė
ga ir neša į kapus eiles kovotojų, bet jų 
vietas užima naujoji karta.

Geležinis "lankas imperialistinės bloka
dos perlaužtas. Sovietų jūros atkariau
tos, prieplaukos laisvos nuo priešo karo 
laivų. Raudonasis laivynas jau gali iš
eiti į jūras. , z

Ar gali?
Nedaug, bet šis tas nuo vagių ir gro

bikų dar pasiliko. O dar daugiau pavy
ko atimti nuo plėšikų. Dar nemažai at
kariauti ir atkovoti prisieis. Mūsų lai
vynas ant griuvėsių, jau • atsteigiamas, 
nes taip reikia.

Ąr reikia?
Sovietų Sąjungos pajūrių gyventojai 

tą labai gerai patyrė ant savęs, kada jie 
buvo bespėkiai mušami priešo, kada be 
jokių žmoniškumo persergėjimų mušė 
baltagvardiečiai ir imperialistiniai už
puolikai įvairių rūšių. Aiškiai ir piktai

paisai prisimenu 1920 metus, kada dan
tis sukandę mes vedėme derybas Odeso
je su Francijos minininko “Skorpion” ko- 
mandierium, kuris savo gyvulišku įky
rumu veik kiekvieną dieną pribūdavo į 
Odesos prieplauką su naujais reikalavi
mais. Kraipydamas geltonus ūsus, iš- 

. didžiaT'atkišdamas lūpą, kvepiančiuose 
drabužiuose francūzas kapitonas—Muze- 
le, tas giminaitis “Karo-Klemansoš” juo
kėsi iš Sovietų valdžios ir ant mūsų pa
siūlytam nešdintis iš Odesos, atsakydavo, 
kad (Odesa jam labai patinka, o ypatin
gai, kada jis iš jūrų užveda ant miesto 
kanuoles. Galų gale karšti mūsų jūrei
viai neiškentė ir tas patsai draugas Jo
nas Slatkov, tais laikais buvęs komandie- 
rium Očakovo krašto baterėjos, davė šū
vį į francūzų laivą “Skorpioną”, kuris 
nachališkai plaukė veik prie pat krašto 
be jokių signalų, mūsų draugai pramušė 
“Skorpiono” šoną, drg. Slatkov ant val
ties priplaukė ir paėmė į nelaisvę fran- 
cūzus jūreivius ir jų tarpe Klemansos 
giminaitį, kuris taip tyčiojosi Odesoje iš 
Sovietu valdžios. Bet už tai sekamą die
ną prieš nedidelę mūsų tvirtumą Očako
vą atplaukė šeši Francijos šarvuočiai ir 
bombardavo ją.

—Oh, kad taip mes turėtume nors vie
ną kreiserį!—nerimavo jūreivis Slatkov.

Nėra reikalo ir niekas neįrodinės, kad 
ateitis Sovietų Rusijos bus ant jūrų ir 
kad mums reikalingas didelis laivynas. 
Geltonai uždengs bręstančios varpos mū
sų laukus, kaip statinių bus pilna šalis 
fabrikų ir dirbtuvių kaminų. Bet saugo
ti juos dar ilgai reikės.

Sovietų šalis nesieks to, kad jis savo 
laivynu ir vienučių skaičiumi priklausy
tų prie pasaulyje pirmeilinių šalių. Jos 

•-jūrų komisariatas neturės reikalo išdirb
ti planus del didelių ir mažų karo laivų 
baisios ir milžiniškos būdavo j imo prog
ramos. Bet vis-gi galingos eskadros turi 
plaukioti mūsų jūrose apsaugojimui So
vietų kraštų.

Sugabus jūrų reikaluose profesorius 
Žerve visiškai nereikalauja šimtų šar
vuočių ir beskaitlinio daugumo didelių 
kanuolių; jis sako:

“Gerai sugrupuotas iš atatinkamų ka
ro laivų laivynas, turintis gerai išlavin
tus jūreivius, suprantančius savo parei
gas, turinčius drąsą ir pasiryžimą, vado
vaujamas atatinkamais admirolais, arba 
parinktais vadais, rankose talentingo ko- 
mandieriaus gali padaryti didelius dar
bus ir su nedideliu laivynu, kuris yra 
tinkamas pastovėti už save ir atlieka sa
vo pareigas uždėtas ant jo per valstybę; 
jis gali laikytis prieš daug galingesnį 
priešo laivyną. Mušasi ne laivai, o ant 
laivų esanti žmonės, šaudo m kanuolės, 
bet žmonės iš jų.”

Taip kas del žmonių, mūsų jūreiviai 
negali skųstis. Jiems atiduota viskas, 
kas pas mus yra geriausio. Apsirengę 
į jūreivių drabužius jau dešimtys tūks
tančių komunistų jaunuolių, pati geriau
sioji viltis partijos ir Sovietų šalies, ati
duotos spėkos Raudonam Laivynui net 
kenkiant žemės ūkiui, pramonei ir Rau
donajai Armijai. > Raudonasis, Laivynas 
turi geriausią šefą-komjaunimą. . Raudo
nasis laivynas turi šešių milionų komu
nistinę organizaciją!
Jūreiviai plaukioja ant laivų. Laivai rei

kia išbudavoti arba nors baigti tie, ku
rie jau būdavo j ami Baltiškų ir Juodų 
jūrų prieplaukose.

Jau dabar prasidėjo pati galinga, pati 
įtikinanti ir graži propaganda užsieny
je už Sovietų Sąjungą; ant pilkų galingų 
laivų, drąsiai aplanko visus pasaulio por- 
tus ir prieplaukas laivai, ant kurių bokš
tų plevėsuoja Sovietų Sąjungos raudono
ji vėliava, pristatydami su savimi duoną, 
reikmenis, žinias iš ’Sovietų šalies, erzi
nanti priešus, paakstinanti pavergtuo
sius prie kovos ir parodanti, ką gali pro
letariatas! ' •*

Antradien

Amerikos Lietuvių Dar-| lapius ir jų reguliarė kaina 
bininkų Literatūros Drau-! $2.55.
gijoje yra apie 300 jaunuo-1 
lių, kuriems duodamos ang
lų kalboje knygos. Jos jau 
parūpintos už 1934 metus. 
Pereitais metais mūsų buvo 
geros knygos, šiemet yra 
dar geresnes. Viso turime 
4 setus. Kur kuopoje yra 
daugiau kaip vienas januo- 
lis, tai jiems kiekvienam 
siusime skirtingą setą, kad 
jie pasimainydami galėtų 
kuo daugiau darbininkiškų 
knygų perskaityti. Štai se- 

" tai:
PIRMAS SETAS

“Driving Axle”, labai gera 
apysaka. Apdaryta.

“Forced Labor”, by Walter 
i Wilson. Apdaryta. • ;

“Days with Lenin”, by M.
Gorki.

“Hawaii” ir “
der Capitalism”.
Knygos turi 744 pusią- nuoliai, tai jie gaus skirtin- 

pius, kurių reguliąrč kaina'gus setus. T ’ *

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

LAWRENCE, MASS.
Su 15-ta diena kovo (March), at

sidaro mokykla, Komunistų Partijos 
kambariuose, 285 Elm Street. Ku
rie draugai norėtų mokintis rašybos 
ir šiaip politikos, ateikite kaip 7 
vai. vakare, ši mokykla bus nuola
tinė ir pamokos bus laikomos kas 
ketvergą. Mokyklos prelegentu bus 
draugas Taraška. Kviečiame kaip 
jaunus taip ir suaugusius lankyti šią 
mokyklą.

Mokyklos Komisija.
(61-63)

TREČIAS SETAS
“Bill Haywood’s Book.” Ap

daryta.
“S. S. Utah”, by Mike Pell.

Apdaryta.
Šios dvi knygos turi 582 

puslapiu ir jų kaina $2.75.
KETVIRTAS SETAS

“The Cannery Boat”, by 
TakijU Kobayashi. Apysa
kos. Apdaryta.

“Social Planning Economy 
in the USSR.” Apdaryta.

“Thė National Policy of the
USSR”. Apdaryta.

“Bananas”, “Hawaii” ir dar
2 brošiūros.
Šios knygos turi 570 pus

lapių ir jų kaina $3.05.
% Tai šie setai yra ALDLD 

jaunuoliams. Kuopų sek
retoriai privalo išsikirpti šį 

Children Un- pranešimą ir parodyt jiems.
Jeigu kuopoje yra keli jau-

naudoja prie darbo. Bet po
nai bosai ir kiti mūsų išnaudo
tojai, tai nemato tos vergijos. 
Todėl ir gieda per savo gel- 
tonlapius, kad geriausias gyve
nimas dabar darbininkų, tai 
valdžios kempėse. Laikas dar
bininkam organizuotis ir kovo
ti prieš vergijos kempes, už di
desnes darbininkam algas ir 
apskritai už geresnį būvį. Nes 
mes tik organizuotai išsiliuo- 
suosime iš kapitalistų vergijos.

Kapitalistų Vergas.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR
, LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite Štampas.

J‘. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York. N. Y.

HUDSON, MASS.
Hudson Lietuvių Piliečių Kliubas 

rengia “Chop Suey” vakarienę ir šo
kius, ’ ”*j atsibus kliube 17 School 

j St., 7.ou vai. vakare, 17-tą dieną ko- 
'vo. Jžanga tik 40c. Kviečiam visus 

’alyvaut ir praleist Jinksmai vakarą.
(60-61)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras turės savo mėne

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

Org. H. Žukauskienė.
(60-61)

ANTRAS SETAS
From the First to the Sec

ond Five Year 
Apdaryta.

“Murder in Camp 
stein”. Apysaka.

“From Peasant to 
ive Farm.”

“Bananas’- ir “Dangerous 
J obs”—brošiūros.
Šios knygos turi 746 pus-

Collect-

Lai jaunuoliai 
užsimoka, siųskite jų duok
les į centrą „ir jiems kny
gos bus išsiųsta. Tol nebus 

Plan” anglų kalb°ie knygos siun- 
’jčiamos, kol už jaunuolius 

Hohen-' ne^ausime pinigus, nes ang- Į
I lų kalboje knygas mes patys | 
esame priversti pirkti.

D. M. šolomskas 
ALDLD CK Sekretorius

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. y.

ELIZABETH, N. J.1 J
i LDS 33 kp, mėnesinis susirinki- 
, mas įvyks 14-tą dieną kovo, LDP 
> Kliube, 408 Court Str., 8 vai. vakare, 
i Draugai ir draugės būtinai turime 
dalyvaut šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių reikalų apkalbėt, taipgi 
jau yra nominacijų blandos prisiųs
tos iš centro, turesinx’^nominuoti

i kandidatus j Pildomąją Tarybą šia- 
j me susirinkime.

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

BOSTON, MASS-
Visiems organizatoriams ir 

riams visų unijų yra svarbu, 
turėtų savo delegatus išrinkę
“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)

na-
kad
del

Kaip Užlaikomi Darbininkai Benetto Vergijos 
Kempėse

fotografas
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

J? . »
MUD LAKE, Ont.—Jau se

nokai teko pastebėti “Darbi- mos taip, 
ninku žodžio” laikraštyje, kad Pavyzdžiui, 
CCF lyderis važinėjęs po ver-l 
gijos kempes ir ragavęs mais
tą, kurį valgo darbininkai. Jįs 
išgyręs, kad darbininkai gerai 
maitinami ir geras jų gyveni
mas kempėse, šiomis dieno
mis vėl teko pastebėti Port 
Arthuro “New Chronicle” laik
raštyj didokas straipsnis, ku
riame plačiai aprašoma apie 
tų kempių darbininkų gyveni
mą ir kaip jie gerai maitina
mi. Esą, maistas toks geras 
darbininkam, jog net mieste 
sunku gauti valgyklose tokį 
maistą. Kempės švarios, lo
vos geros, po tris švarius 
blanketus ir paduškėlę turi 
kiekvienas darbininkas. Ypa
tingai išgiria, kad kalėdų die
ną davė puikų, maistą, buvo 
“kalakutai” ir kitas geras 
maistas.'Ant pabaigos straips
nio buvo parašyta, kad ge
riausias gyvenimas darbinin
kų, tai vergijos kempėse. Ka
da sniegti, lyja, ar labai šalta 
nevaro dirbti.

Bet pasižiūrėkime, ar taip

Kempės ir-gi nėra užlaiko- 
kaip jie aprašo. • 

kur aš , dirbu,! 
j kiekvienam liogery. būna po Į 
•22 žmones. Galima aiškiai 
suprasti, koks sunkus ir tvan
kus oras lieka gulint darbi
ninkam nakties laiku. Tiesa, 
kitose kempėse girdėti, kad po I 
mažiau būna liogeriuose žmo-! 
nių. Kada šalta, sninga, ne-' 
varo dirbti. Gerai prisimenu,' 
žiemos laike, kada buvo labai( 
dideli šalčiai užėję. Tai vie
ną dieną darbininkai nenorėjo 
visai dirbti, bet bosas kaip 
pradėjo lakstyti po kempes, 
rėkdamas ir visaip kolfcdamas 
ant darbininkų, lyg ant gyvu
lių, tai pabūgę, bailesni dar
bininkai išbėgo dirbti, o pas
kiau ir visi išėjo. Bet vieną 
patemijo darbininką ir liepė 
išvažiuoti miestan, bet šis ne
klausė boso, bet išėjo dirbti. 
Bosas paskambino Port Arth
ur policijai, tuojad atpleškė- 
jo 4 policmanai iri išmetė iš 
darbo darbininką. . žinoma, 
čia parodo darbininkui kaltę,

’ines visi neorganizuoti, o bo- 
!sam tokių ir reikia, nes jie to- 

v. . , ... kiuš visaip gali išnaudoti. Su-
jau čia geras darbininkų gyve- jjg. vajcj^įos statistikbs žinių, 

kurios buvo rašyta “Darbinin
kų žodžio” laikraštyj, to
se kempėse yra 21,000 darbi
ninkų. Ir ką-gi tie tūkstančiai 
darbininkų uždirba? Nieko, 
negali net geresnių drabužių 
nusipirkti. Išnaudotojai mūsų 
bosai ir kiti augšti viršininkai 
šuima sunkiai uždirbtus, dar
bininkų centus, ypatingai kon- 
traktorius Crawley McCracken 
susikrauna /tūkstančius, nes 
jam, valgis nekainuoja dau
giau, kaip 15c vienam žmogui 
per dieną, o dar jis laiko kiek
vienoj kempėj krautuves, iš 
kur darbininkai viską perka. 
O čia viskas brangiau kainuo
ja, negu mieste.

Dai'bininkam tose kempėse 
yra tikra vergija, nes jie turi

nimas ir gerai jie maitinami, 
kaip geltonląpiai . aprašų? 
Maistą ir daug kitij reikalingų 
daiktų kempėms pristato kon- 
traktorius Crawley McCrac
ken, o valdžia jam moka 60 
centų nuo darbininko į dieną. 
Ir kokį maistą jis duodą? Na
gi, pigiausios ir blogiausios rū
šies. Mėsa daugiausia senų 
karvių, supuvus,, pajuodyjus; 
kiaušiniai ir-gi seni, pasmir- 
dę, apskritai visas maistas la
bai blogas. Bet darbininkai 
turi jį valgyti ir dar dirbti 8 
vai. j dieną už 38c. žinoma, 
bosai ir kiti viršininkai, neval
go su darbininkais. Jie valgo 
darbininkam pavalgius arba 
prie antro7 stalo, o jei - atva
žiuoja koks viršininkas apžiū
rėti kempių, tai ir-gi nevalgo 
su darbininkais. Jiem paren
gia gerą valgį. dar bosai nežm

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalų 

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis lietuvių sovietines ir 
proletarinės literatūros kėlimu 
ŠSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyveninio ir re
voliucines darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavinie ir ko
voje už šio mokslo išlaikymų lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimų, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

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

redakcijos adresu: !
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo; 
Inostronich rabočfch v SSRS, red.

“PRIEKALAS” ;
Galima taip pat išsirašyti per; 

“Laisvę”

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 5-9467

512

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(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 LEONARP STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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New Yorko ir Apielinkės ALDU) II Apskritys 
Šaukiamas į Lenktynes

jau antru syk patėmijau Darbininkių Tarptautinė Die- 
chicagiečių ALDLD I Apskri- na- 

te rys
šiandie viso pasaulio mo- 

darbininkės dalyvauja 
kovose, demonstracijose ir 
net ant barikadų eina, kaip 
parodė įvykiai Francijoj ir 

I Austrijoj. Todėl, draugės, ir 
mums pareiga, jeigu dar nei
name ant barikadų, tai bent 
turime rengtis prie jų. Prisi
rengimas mums ir yra tas, kad 
platinus klasinę literatūrą ir 
svietus dar atsilikusias nuo 
klasinio susipratimo drauges ir 
draugus darbininkus. Drau
gės iš II Aps., jūs esate komi
tete. Jūs privalumas išleisti 
į drauges platų paraginimą į 
šaukiamą d.d. chicagiečių 

penktynę ir taip pat paminėji- 
Kada buvo išrinkta II Aps-jmui Moterų Tarptautinės Die- 

kričio Komitetas, tai buvo pa-Inos, kovo 8-tos.
geidauta, kad į komitetą eitų 1 Krizini gilėjant vis labiau ir 
po lygią dalį abiejų lyčių, nes labiau, darbo klasei kylant sa-

i
* čio darbuotę ir šaukimą new- 

yorkiškio Apskričio į lenktynes 
platinime darbininkiškos litera
tūros, k.t. “Vilnies”, “Laisvės”, | 
“Daily Worker”, o ypatingai 
“Working Woman”. Ką gi mū
sų Apskričio draugės veikia 
šiuo taip svarbiu reikalu? Pir
štinė jau mesta per drauges 
chicagietes, bet, kaip matosi, 
dar nėra klausimas pakelta 
tarpe draugių New Yorko apie
linkės ir neatrodo, kad jos 
pakels tą klausimą. Nesima
to, kad šios draugės ką tartų 
apie tai, ka veiktų šiuo reika- 

. lu.

I

ft

T

/ ’• ■ ■ j . < } i ; j

Penktas Puslapis

niam garadžiuje gazais už
troško A. H. Hanson, ,ban- 
kieris, vice-prezidentas 
Chicago Savings banko.

ŠTREIKIERIŲ MŪŠIAI
SU SKEBAIS

So.

KRISLAI
(Tąsa iš 1 pusi.) 
vykinti “buržuazinę res-

HAVANA, Kuba.—Ward 
Line laivų kompanijos dar-• 
bininkus užpuolė skebai.1 
Mūšyje vienas darbininkas

V Vi 1 • V ♦ 1 •

12— John Kinderia, 439 Maplewood Ave., 
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F. D. 42, Rice* Landing, 
Pa.

14— Geo. Urbonas, 815 Middfe Street,
’ N. Braddock, Pa.
' 15—P. Kavaliausku*, 800 Todd St.. Aliquippa, 

Pa.
16—J. Šileika. 142 Pine St., Nanticoke,

i 17—F. Senulis, P. O. Box 136, East 
Pittsburgh, Pa.

19- nJ. Dzikas, P. O.
20— Wm. Yonikas, P.
22—P. Cibulskis. 286

Pa.

ROCHESTER, N. Y. : 
DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI:

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

1933 METAMS
trečiadienį, Linden Hall, 
16th St., Linden. N. J. 
Pirm tf. Sc!!;--.., 21 __
Vice-pirm. A. Griškevičius, 
Prot/ 
Fin. . 

t

Iždin nkas J. Vasiliauskas. 70 Ward PI.,
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St.,
Orga i ___ __ ___ .

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvįeno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn.

Wood Ave.,
M. SelicKaw. 31 Amity St.,

ii Mailing Drv.
Miller, J,

8 Ludwig Pk.
67 Cutler St.

Pulaiki Street 
F...9 Kostner Pk.

Pirm., Černauskas B., 10
Pirmininko pagelbininkas
Protokolu rašt. Gendrėnas, S.
Iždininkas, Galinaitis K.,

29
Finansų raštininkas Manelis
Finansų rašt. pagelbininkas, G. Zurgulienė
Maršalka, Feliks Maneli*
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andriunas, P.,
2. Yenčius, M.,
3. švedą*, Geo.,
4. Prūsas, J.,

Susirinkimai būna
nedėldienj. Pradžia

St.,
St.,

1366 Broad
481 HudsonBox 21 

Minden, W.
O, Box 11, 

Atlasburg,
So. 2nd St., 

v v. n • v ♦ , • i Brooklyn, N. x.Užmuštas, o devyni sužeisti. 24—P^ Sodeikis, 125 So. Pearl St Yogstown,
, Buffu-

E. Mahanoy Ave.,
Policija taip pat padėjo ske- 25-Jh^Dielininkaiti8, 41 Eckert St., 

bams.
Tėjo 
publiką,” kaip kad socialdemo
kratai padarė Vokietijoj ir Au
strijoj.

Dar viena bėda, pasak Dali
no, tai bus tame, kad Sovietų 
valdžia “neturi su savim dau
gumos žmonių.” Eina žmogus 
toliau ir iš visoš menševikiškos 
sielos tvirtina, kad liaudies dau- j pridarė nuostolių UŽ $100,- 
guma prieš Sovietus, « - ! a 
daugumą prieš Komunistų Par
tiją, Partijos dauguma prieš 
Staliną ir taip toliau. Bet ko,- 
kiu tai stebuklingu būdu Stali
nas ir Komunistų Partija pasi

GAISRE ŽUVO 3 
ŽMONES

MONTREAL, Kanada.— 
—Pereitą šeštadienį prie
miestyje kilo gaisras, kuris

Sovietų qqq Įr i<urįame žuvo 
ifiru Psir- i

žmones.

IŠ LIETUVOS

trys

Va
Pa.

Y.

Rašt. J. Kazlauskas, 
Rašt. J. Pilkauskas, 
7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn.

'tiivra v. vjiičiitio, Kju.f
10 Prlžiūr A. Klimas, 36 Russell St., 52 Dale

52 Hoff

Street
Street

i laiko! j
1 Rusai menševikai kovoja -už, 
sugrąžinimą ‘demokratijos.” Jų 

abi organizacijos susijungė ir vo reikalų supratime ir daly-|heda tik tame, kad ant šitos jų
* ‘ ‘ c j meškerės nekimba Sovietų Są+

jungos darbininkai ir valstie
čiai. Tuo būdu Dalinas, Ab
romavičius ir kiti generolai val
kiojasi Paryžiaus gatvėmis 
jokios armijos.

dei pasekmingesnio veikimo:vaujant kovose, mes negalim 
tas buvo padaryta. ALDLD jaukti jokių pagerinimų iš 
II Apskrityj randasi keturios valdančios klasės, apart sun- 
draugės moterys del palaiky-; kesnių laikų, 
mo bendrų ryšių tarpe mote 
rų ir tinkamesnio darbo atli- kams pančiai kalama, 
kimo. — 
draugės ' norėjo 
gal tik dėlto, kad kiek pasi-.'platinkime komunistinę 
liuosavus nuo darbo, nes ma- jją, tai mūsų užduotis ir atsa- 
tosi, jog draugės net taip svar- kymas į esamas gyvenimo ša
bų darbą užsimiršo. (lygas.

Kovo 8 diena, yra Moterų 1 11

Fašizmo įsivy
ravimas ir sunkesni darbinin- 

Reng- 
Tačiaus matosi, kad tos kim vakarus, diskusijas, pasi- 

susivienyti kalbėjimus, demonstracijas ir 
spau- Sovietų Auksas

be

WASHINGTON. — At- 
budavojimo Finansinė Kor
poracija, kuri teiks Sovietų I 
Sąjungai paskolos pirkimui; 

Tais žodžiais^ štai pirmoj kai- tavorų Jungtinėse Valstijo- i 
boj gyrė Sovietus, kaipo gud- ge paskelbė, kad Sovietai į

Is Darbininkų Priešų Veikimo diplomatus ir pphtikus. metus ]aiko pagamina apje 
Antroj kalboj jau rėkia, ro- _____ ____ 1 r 1 .

i ameri- $100,000,000 aukso. Kepai-1 
bėga iš j

Ir už tą j aukso išveža užsienin, SSRS

NORWOOD, MASS

Aps. Narys Jamison,

Blogėja Bekono Eksporto 
Perspektyvos

KAUNAS. — Prieš įve
dant bekono kontingentus 
Anglijoj, Lietuva ten eks
portavo apie 45,000 bekonų 
per men. Įvedus kontingen
tus ir vėliau tuos kontin
gentus 16 nuoš. sumažinus, j 
Lietuvai buvo nustatyta 22,- į 
800 centn., arba apie 21,000 j 
bekonų per men.

Pirma Lietuvos bekonas 
' sudarė 4.78 nuoš. Anglijos 
j bekono importo, o dabar j 
3.5 nuoš. (kai 16 nuoš. su-I 
mažino. Tačiau dabar va-1 
sario mėn., Anglai bekono

■ 26—A. Dambauskas, 224 
Girardville, Pa.

I 27—E, Narakienč, Box 241, Wilsonville, III.
1 29—Antanas Kubllski*, Box 286, Coal Cen

ter, Pa.
80—J." Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, Ill.
32— L. Tilvik, 38 N. 7th St., Easton, Pa.
33— P. Samulionis,

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

ton, Ill.
' 35—M. Krikštanas, 1512 Mohauk St., Sha-
i mokin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas, 1009 So. Hobson St., 

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

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

linsville, III.
! 40—J. Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akron, O.

41—Wm. Michalites, P. O. Box 387, Benld, 
Ill.

42_ P ’
43— M. ’Lingevičienė,]’’ 424 

Saginaw, Mich.
44— Mary Barnes, 602 So.
45— M. Savnkaitlėnč, P. O. Box 262, Cuddy,

Simutis, P. O. Box 27, Blanford
K. Alvina*. 2322 Scotten Ave., Do-

Min

1117 Quarry Ave.,

Yonaitis, Box., 76, Buckner, III.
Fordney Ave.,

Pine St.,
Zeigler, III.

Pa.
46— D.

Ind.
47— J. 1

troit. Mich.
48— J. Sabaliauskas, 416 Coal St.

eraville. Pa.
49— A. Matulevičius, 147 Fulton Ave.

Jersey City,
Norwich Avenue,

West View,
Empire

Salle St.,

St., Tamaqua,

222 Crystal Lake
I). 1,

N.

Street

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTĖS, 
i GARDNER, MASS. VALDYBA 1933
Pirmį A. Grubinskas, 132 Washington St.
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K. Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždini J. Vaitiekus, 158 Waterford St. 
Kaso* glob. J, Lekečinskas, 135_ Logan

ir J, Jokubčnas, 228
Maršalka, V. Genis, 16 

Visi Gardner, Mas*. 
Ligonių Globėjai J. 

Broadway Ave’. N. W. 
M. -------------

N. W.
r"Ave. N.

St,
Pine St. 
Wright St.
ANDRUŠKA,

VAZNIENE, 1326 McReynolds
Džcnitorius E, RAILIENĖ, 1560 Broadway 

’ W.
Trustistai: >

RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU- 
ŽINSKAS, S, KARSIKAS, T. KLOSEVIČIA.

Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAVIČIA, M. ŽIŪ

RĮS. iė
Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarninką, savam name, 1057- 
63 Ham'lton Ave. N. W.

1351
Ave.

290 Wilkins
45 Townsend St.

943 Avenue D
18 Dudley St. 

kiekvieną mėnesi pirmą 
3 vai. po pietų.

AUSROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus. 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 4th 
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pine 
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark Pi. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnieticnė, 144 South 

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

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

“Aušros” Draugijos susirinkimai įvyksta 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės’, svetainėj, 269-73 Second SL, 
Elizabeth, N,

st.st.

j.

Kovo 4 d. vietos gklokinin- dydarhas pirštu, kaip 
kai-pruseikiniai surengė net du kiečiai darbininkai 
parengimu: koncertą ir pra- Sovietų Sąjungos, 
kalbas. Koncerto ] 
buvo: Stankūnas ir Tampkiu-1 sįaj 
tė iš Brooklyno.
vo ne daugiau 75 yp. Todėl seika prikalbėjo, apie Ameri- 
aišku, kad kelionė < 
kams neapsimokėjo.
Darbininkų Judėjimo Ardyto 

jo ir Renegato Prakalbos

, , i i o • , • ’ u I kontingentus vėl pertvarko isant to, kad Sovietai daug • • „ i 4 i- n
. .3 v v . . 1 ir vienoms valstybėms' Hiilrf’/x ■» ri t t i i rr ft i lt 1 C U D

Pildytojai. bėgimą amerikiečių, daugiau- j^de aukso kiekis paaugo 
kaltas Angarietis. nuo $592,399,500 iki $703,- 

.......... 647,000 arba 20,104,200 un-
esąs 1

Publikos bu-j Taipgi daug nesąmonių Pru-

daintnin- j<os Komunistų Partiją, o ypa-!cUU-

Kovo 4 d., Lietuvių svetai 
nėję/ įvyko prakalbos.

i tingai unijų klausime.
Begėdiškai . bando įkalbėti 

darbininkams, kad Komunistų 
Partija užsiima dualinių, uni
jų tvėrimu ir daugiaus visokių 
nesąmonių renegatas bandėPubli

kos atsilankė apie 60 ypatų, primeluoti. 
Renegatas Pruseika pirmu at-' 
veju kalbėdamas, bandė nu
duoti revoliucionierių (artimu 
komunistam). Mat, tas reika
lingas nudavimas del finansi
nio išrokavimo. Todėl gyrė 
Sovietų Sąjungą, kaipo stiprią 
ir galingą šalį taikos politikoj. 
Ir kad Sovietų Sąjungos diplo
matai esą labai gudrūs ir tt. 
Taip-gi gėrėjosi Austrijos dar
bininkų karžygiška kova prieš Imeravo. 
Dollfusso fašizmą. Baigda- Renegatas Norwoode išbuvo
mas savo pirmą dalį prakal- dvi sutkas ir bandė pasidaryti
bos, pasisakė, kad jis dabar 
nepriklauso jokiai politinei 
partijai.

Pirmininkas T rusk auskas 
paprašo aukų del padengimo 
lėšų. Surinko $5. Kas reiš
kia, kad finansiniai ir su pra
kalbom, gerokoj skylėj.

Renegatas .Pruseika, prade-j 
jęs antrą dalį kalbos, pašven- darbininkams jis neša nenau- 

*tė vien Komunistų Partijų nie- dą. Jis savo veikimu bando 
kinimui. Ir iš Pruseikos tik- darbininkus demoralizuoti. To
rai pasirodė, kad yra tik dar- del darbininkų turi būti vie- 
bininkų judėjimo ardytojas.: 
Ką savo piimoj kalboj gyrė, iš darbininkų tarpo!” 
tai antroj išniekino. Tik ki- • • J. Grybas?

Norwood© darbininkai, ma
tyti, ant vietos suprato jo veid
mainystes, nes jam baigus kal
bą vos keletas katutes plekš- 
terėjo. O po prakalbai tuo- 
jaus ant vietos komunistinio 
judėjimo simpatikai ir komu
nistai jam kritiškai atsakinėjo 
į jo šmeižtus ir nesąmones. 
Siulinėjo savo šlamštą “Klam
pynę,” bet niekas nesiprenu-

daugiau leidžia įvežti, kitų 
atima.

Nužudytojai Broliy Gandinu 
Vaikštinėja Laisvi

SAN SALVADOR.—čio
nai pribuvo tėvas1 nužudytų 
Nicaraguos sukilėlių vadų 
Socrates ir Augusto Sandi- 
nų. Jis sako, kad jo sūnų 
nužudytojai vaikštinėja Ni- 
ęaraguos sostinėj laisvi, ne
šioja Augusto auksinius 
dantis, o Socratėso plaukų 
pluoštas ir didžiuojasi savo 
žmogžudyste.

New Haven, Conn.—Ko
vo 11 d. vakare sugedo elek
tros aparatas ir visas mies
tas paskendo tamsoje. New 
Haven pavieto kalėjime 227 
kaliniai buvo sukilę, tačiaus 
tapo greitai numalšinti.

sau biznį, bet vargu jam tas 
pavyko. Darbininkai pradeda 
suprasti ir pažinti savo prie
šus, nežiūrint, kaip gudriai ne- 
sidangstytum.

Pruseika, kaipo privatinis 
biznierius ir iš jo darbuotės 
yra nauda tik jam pačiarfn ir
darbininkų klasės priešams, o SLAPTI KARO LAIVYNO

MANEVRAI
LONDON.—Rytinėje da

lyje Atlantiko Anglijos lai
vynas laiko karinius manev
rus, kurie tęsis iki kovo 15 
d. Manevruose dalyvauja 
šimtas karo laivų.

as obalsis: “Šalin renegatą;

SOVIETAI BUDAVOJA NAUJĄ ORO MILŽINĄ UŽMUŠĖ NELEMTĄ 
BOSĄ

1307 Davis Avenue
Moterų

Pašelpinė Draugystė Birutė 
MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ava. 
Vice-pirm. O. Turakienė, 79 Vina St. 
Prot. rašt. T. Zlzen, 678 N. Main St. 
Fin. RaSt. K. Cereškienė, 87 Battle St 
Ižd M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kaaos Globėjom:
V, Baronienė, 9 Broad St. 
M. Duobienė, 221 Amea St. 
V. Bartkienė, 29 Intervale St. 
Ligoniu RaSt M. Pot*u», 184_ Ame* St. 
Maršalka J. Siman*kienė, 88 Vine St. 

Vi*o* gyvena Montello, Ma*a.
kare.

A. Kaupa*,
1108 Elizabeth Ave.

Truatisah
J. Urbonai, T. Raaika*, J., J. Ružinskas, 

i Korsika*, J. Ruseckas, 
Revizijos Komisija:

! M. Žuris, A. Senku*, K. Jakimavičiui.
Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarninką, *avam name, 
i 1057-63 Hamilton

j.
Pa. 
St.,

50— Mary Orrnnn, 37
51— P. Maslaveckafc, 

Wilkea-Barre, Pa.
52— P. Deveikis, 1011

Chicago, III.
53— J. Gudišauskaa, 437 Elm 

Pa.
54— Geo Brakni*, 

Pontiac. Mich
55— -P. Alsko, 980 Bruce St., R.

’ Washington,
P4—V. Glaubičiu*, 316 George Ave., N. End, 

‘V'lkes-Barro, Pa.
■ 67—John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran

ton, Ph.
-S. Rainard, 28 Clarkson Street, 
Dorchester, Mass.

Edwardsville, Pa., Tel.
' Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose 

Wilkes Barre, Pa., Tel.
' Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch 

Wilkes Barre, Pa., Tel.
Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St ,

Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511
Centro Telefoną* 91840 po Aug. Stravinsko, ... , - - s.

21 Ferry St., Plymouth, Pa. uzruS,J rasl’

69
N.

s.
La

Dr.,

Pa.

74073 
Avė., 
34625 
Lane i
20061 ;

MONTELLO. MASS.
ROKO PAŠALPINĖS

DRAUGIJOS

TORONTO* ONT., CANADA
Šiuo prancsth kad šių metų Toronto 

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

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

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

Centro sekretorius,
J. Barčas.

Uždarytos Teismo Tardyto
jo Parėdymu ;

KLAIPĖDA. — Šiaulių 
apygardos teismo tardytojo, 

j p. Nezabitausko, 1934 m. 
vasario 22 d. nutarimu, 
Klaipėdos vokietininkų par
tijų “Sozialistische Volksge- 
meischaft” ir “Christlich- 
Sozialistische Arbeitsge- 
meinschaft” veikimas su
stabdytas, kadangi jų veik
smuose, tardymo daviniais, 
nustatytas “siekimas gink- 

! luotu sukilimu atplėšti 
Klaipėdos kraštą nuo Lietu
vos.”

To paties “Sozialistische 
Vdlksgemeinschaft” ir Chri- 
stlich-Sozialistische Arbeits- 
gemeinschaft” tardymą ve
dančio tardytojo vasario 
22 d. nutarimu, augščiau 
minėtų partijų būstinėse 
policija 
būstinės 
duotos.

Karo 
fiskavo 
organo 
Nr. ir
gos” 44 Nr. Šie abu laik
raščiai skelbė “kiršinančius 
straipsnius.”

DETRO1T, MICH.
Didžiojo Lietuvos. Kunigaikščio 

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

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviute, 

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

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715

4925

7148

GARDNER, MASS
A.L.D.L.D 53 Kuopos Vaidyba 

Organizatorius. M. Šleiva, 
80 Lennan St. 

Iždininkas B. Bartulis.
6Crawford

Finansų raštininkas, A. Siekis, 
P. O. 

Protokolu raštininkas, S. 1 Rasimavlčius,

St.
Box 4,

140 Mechanic St.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ DRAU
GIJOS VALDYBA 1933 METAMS GRAND 

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

N. W.
Vice pirm. A.

St. N. W.
Protokolu rast.
9 Box 117

Finansų sekr.

padarė kratas, ir 
buvo užantspau-

komendantas kon- 
buv. Sasso partijos 

‘Volkskurier” 14 
“Lietuviškos C^itun-

MASKVA. — Sovietų jau- talinis. Jis turės 410 pėdų 
'ilgio, 112 augščio ir 167 pė
das pločio. Jis bus sujung
tos konstrukcijos su dabar
tiniais zeppelinais. Sako, 
kad jis galės iškilti į stra- 
tosferą 35,000 metrų arba!tll amžiaus, bosą CWA dar- 
21.7 mylias augščio. Oro Town of Chfton parke. 

iTaskui darbininkas bandė 
!pats save nusišauti, bet tik1 t e e e « w • i —.

naši 27 metų inžinierius A. 
S. Tarasov orlaivininkystės 
institute pateikė milžino or
laivio planą. Planą užgyre 
“Cagi,” (orlaivių budavoji- 
mo fabriko) vedėjas, Rau
donos Armijos orlaivyno 
vadas d. Alksnis, generolas į laivas turės 6 motorus poj|------ —----------
Eidemanas— Osoaviachu- 1,000 arkliu jėgų ir galės i1 .. . .v . v-
mo pirmininkas ir kiti va-1 padaryti į valandą 5t>9 my- r 
dai* . x Įlias.

Pagal planą, tai bus tokis i 
gigantaš, kokio dar pašau- - 
lyje nebuvo. Orlaivis bus L' ‘ 
jnonoplano tipo, visas me- mas

SCHENECTADY, N. Y. 
—Nebepakęsdamas nuolati- 
inio ėdimo ir persekiojimo, 
I vienas darbininkas nušovė 
: Joseph Richardson, 55 me- I . v • i r a -i

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

APLA

NAUJI

CENTRO KOMITETO
ANTRAŠAI

APLA KUOPŲ FINANSŲ
SEKRETORIAI

Sekretorius ir antrašas
3317 W, Carson

Valdybos Adresai, 1933 Metų 
Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 

K. Venslauskas,
12 Andover St. J 

j Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook A/e. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 Nb. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą sere- 
I dą, Lietuvių Tautiškame namo.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuškft, 825—4th Ave., Mo
line, ' III.

Pirm, pagelu. A. Matusevičia, 1008— 
25th St., Moline, Iii.

Fin. seki, B. Daucenskas, 
Ave., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th 
Ave,, Moline, III.

. Iždininkas M. Jonaitis,
I Ave., E. Moline, Iii
Į Iždo globėjas J. B. Juliu.

& 5th Ave., Moline, III
j Maršalka J. Kairis, 2^:*’
• Moline, III

JUOZAS KA VALIAUSIU.

Laisniuolas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 

' minusias ir už prieinamą 
I kainą. Nuliūdimo valan

doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

, 1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

1552—10th

St. & 5th

215—17th

48th S»

33rd St

J. KARECKAS, 730 Nason

. KARL. RASIKAS, R. R.
ir svetainės randuotojąš A. 

G ARBAN AUSKAS, 1108 Elizabeth Ave.
N. E. ,

A. P. L. A. 
Pirmininkas, 
Braddock, Pa. 
Vice pirm. K.

Ken*in«rton, Pa.
Sekretorius J. Gasiuna*, 626

McKees Rocks. Pą
Iždininką* .1. Yeaadavičiu*,

New Kensington, Pa. 
Iždo tilobėja; ?—
Urbonas G., 815 Middle St., Broddock, Pa,
J. TlrLo^as, 1025 Harcum* Way, S. S„ 

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

McKees Rocks, Pa.

Iždininkas V. K. KARVELIS, 20 Dais St.

ANTRAŠAI 1932 M.
A. Čelkis, 900 Talbot Ave.

Stašinskaz.l Box 655, Neit

AvaWoodwarad
538 3rd Ave.,

LINDEN, NJ J.
Lietuvių Saulės Pašalpinės Draugijos 

, Valdybbo antrašai 1934 m. 
Pirmininkas: A. Mazurkas,

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

• , 1131 Wood Ave.
Protokolų Raštininkas: R. Trutulis, 

1411 Clinton St.
Finansų Rast.: G. Lcnnrth, .

110 W. 11th St. 
Iždininkas: J. Uskurčnas,

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

203 W. 16th 
L. Bartkienė, 10 E, 19th St.
Maršalka: F. Marozas, 

1113 Clinton 
Korespondentas: O Vcrtclicnč, 

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

16th

st.
st.
st. '

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Čia

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas

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

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

KAINA 360.00, NOISELESS $69.50
ROCHESTER, N. Y.

L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 
ANTRAŠAI:

Pirmininkas Buguliškla P.,
1120 North Street 

Pirmininko pagelbininkas, žirgulis, P„
52 Dale Street 

Protokolų raštininkar Gendrenas, S.,
67 Cutler Street 

Finansų rašt. Miller, J.
8 Ludwig Pk. 

Prie finansų pagalbininkai: L ,
Evans J.,

I
Daukas, Geo.,

Tžd^iinkas Druseikis J.,
Maršalka Valečka A., 

į f •

L. D. P. Kllubas laiko ___,_______
vieną mėnesį, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare; pradžia 7:30 valandą.

Remie Scout Model $39.50
Kuopos

2— A. Yankauskas, 3317 W, 
Corliss Sta., Pittsburgh, Pa.

3— J. Gataveckas, 109 Cress St. <
Carnegie,

4—St. Kuzmickai, 197 Ohio Ave. Shenan
doah, Pa,

5 kp.—K. Dumčius, 123 E. Monroe St., 
McAdoo, Pa.

6— K. Romand, 
Cleveland, Ohio.

7—J. D. Slieką*. 3121

st.,
Pa.

600 E. 02nd St . 
e

Elroy Ave., Brenfe

1401 Page St„ 
-i , Pittsburgh, Pa.mas, kad ten susikirtime SU 9-J. Yaeadaviče, CSS-Srd Ave.. New 

Kenelngton, Pa.;

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų pašinų yra sk’“key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpr. . lenaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

TOKIO, Japonija.—Gau-, /-j. ... siieKs 
'tas iš Mandžuriįos praneši- s-jj.^ui^nas,

Chicago, III. — Taisyda-ichinais valstiečiais žuvo 14 i io-j.e"AibauRW., lioo union av®., Chicago 

ns automobilių privati-1 japonų kareivių. . n-j. Barškietu, p °-nox 3^urneyt PftCourney, Pa.

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
80 Kelly St. 

susirinkimus kiek-

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytu.,

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



BeŠtag Puslapis

Poiicmanas Peršovė Žmogų I p
$3,000,000 Žydy PagelbaiĮVAIRIOS ŽINIOS , L_ taip:

Taxi Streikas Plečiasi

PRAMOGOS

Darbininkai Visi Stokite už

Katė Pažadino Žmones
Krizis Nuolatos Didės PARDAVIMAI

u z

(59-61)

Valgyklų Darbininkų Vargai
Žydai Gelbės Savuosius

TDA 17-tos Kp. Susirinkimas

Mirė Draugas V. Tucci

ir rei-

dainų

Darbininkė.

Sudegė 280 Žmoniy
BROOKLYN LABOR LYCEUM

Bedarbiu Darbininku Vargai

<♦>

<♦>

tėvo
nuo

ir 
tą

na vis daugiau apimdinėjo na
mą.

10, atsibuvo Lietuvių 
Kliubo vakariene, 

gana tirštai buvo. Va- 
gera ir tvarkingai pri-

kambarys jau buvo pilnas 
Pasirodė, kad 45-03— 

apartmentų name 
Visi gyven-

kovo 14 dieną, 
“Laisvės” sve- 

repeticijos vei- 
G at ve j e.” Kaip

Dabar kongrese yra įneštas 
H.R.-7598 bilius, pagal kurį 
yra reikalaujama, kad būtų 
suteikta bedarbiams darbai ar-

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Vienas darbininkas, kuris 
dirbo prie sniego kasimo, se
kamai rašo į “Daily Workerj.” 
Aš sužinojau, kad prie Sani-. 
tation Dept. ima darbinin-

Vienas gi- 
pirm 
mirė

Antradien., Kovo 13, 1934

Jam atsakiau, kad Jurgio Draugijos sekretorius.
Vėliaus nesu jokis feikeris, tik bedar- Kalbėjo K. Vilkas, M. Bie-

jieškoti kitokių

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinu

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ 
standard geriausios rūšies medžiaga naudojama,
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome Jums 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tet, Stagg 3847'

■■ : . . . 1 / : r M ‘ / v A.

H. Keddy buvo pažadintai 
smarkiu katės surėkimu ir 

šeš- I įkandimu į ausį.

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Du policistai W. Lehr ir 

Tobkes nuvyko į 149 That- 
ford Avė. areštuoti D. Fisherį. 
Policistai buvo civiliai apsi
rengę. žmogus manė, kad 
ant jo užpuolė vagiai, jis pasi
griebė plaktuką ir peilį ir pra
dėjo gintis. Subėgo ir dau
giau negrų to namo gyvento
jų ir atėjo jam į pagelbą. Ta
da vienas iš policistų išsitrau
kė revolverį ir peršovė Fish
erį. Jis paimtas į ligoninę. 
Policistai skaitomi “nekaltais,” 
nors jų užpuolikiškas žygis 
civiliai drabužiai privertė 
žmogų gintis.

Pabaigoje pereitos savaitės 
staigiai sustreikavo 4,000 taxi 
draiverių ir kitų darbininkų. 
Prasidėjo pikietavimas. Eili
niai darbininkai priėmė “Dai
ly Workerio” pasiūlymą, kad 
sėkmingam streiko vedimui jie 
turi sudaryti eilinių darbinin
kų komitetą išrenkant po vie- 
rią’atstovą nuo kiekvieno ga- 
radžiaus. Kada eiliniai dar
bininkai sudarė tokį komitetą 
iš 50 asmenų, tai reakciniai 
unijos vadai ir LaGuardijos 
sekretorius užreiškė, kad jie 
nesiskaitys su tuom komitetu. 
Bet eiliniai darbininkai laiko
si gerai, organizuojasi į kai-; 
riųjų darbininkų uniją, šeš- į įkandimu į ausį. Pašokusi 
tadienio naktį streikieriai lai- tuojaus suprato kame dalykas 
kė Lenox Ass. svetainėje su
sirinkimą, jie entuziastiškai dūmų, 
pasveikino draugą Ben Goldą. 39th St. 
Jie atmetė ponios Herricks prasidėjo gaisras.
planą, kuris nieko kito darbi- tojai greitai pradėjo krausty- 
ninkams nesiūlo, kaip tik strei- tis iš gyvenamių, kada lieps- 
ką baigti ir vergauti.

jvo laikomas darbininkų susi- 
Kiek laiko atgal, bu- 

rinkimas po atviru dangumi. 
Vienas šnipas norėjo nutrauk
ti kalbėtojaus paveikslą, tat 
darbininkai užpuolė jį, atėmė 
kamerą ir sunaikino filmą. 
Kada jie norėjo grąžinti šni
pui kamerą, tai jis jau nudū
mė į policijos stotį ir ten pra
nešė, kad užpuolė jį ir nuo jo. 
atėmė kamerą. Vėliaus ta ka-1 
merą pražuvo; gal būt kitas 
kokis šnipas pasiėmė ją. Už 
kiek laiko buvo areštuotas 
veiklus draugas L. Hudson ir 
jam primetama kaltė, nors jis 
visai nebuvo tame susirinkimo, 
kur tas atsitiko.

nes bus duota 18-ka lekcijų 
apie komunizmo principus ir 
17-ka pamokų apie politinę 
ekonomiją. Taigi bus geriau
si kursai, kaip bent kada pir
miau yra buvę darbininkų mo
kykloje. Darbininkų organi
zacijos turėtų tą dalyką . ap
tarti ir pasiųsti nors po vieną 
draugą ar draugę į šią mokyk
lą.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

kalingi dalykai del nuvykimo 
vaidinti į Ęlizabethą kovo 18 
dieną.

Todėl visi, draugai ir drau
gės, būtinai turite dalyvauti 
šiose repeticijose.

NEW YORK. — Ameri
kos žydai nori ’ sukelti $3,- 
000,000 suteikimui pagelbės 
ir pašalpos vokiečiams žy
dams, kurie nukentėjo nu6> 
Hitlerio valdžios teroro.

MASPETH, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugystės me

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 mūsų pik
nike. . (59-61)

<!>

4>

<♦>
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<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Valgyklų darbininkai, ypa
tingai patarnautojai, yra bai
siai išnaudojami, štai didžiu
lėse Childs valgyklose seniau 
mokėjo 31 centą į valandą, bet 
taip algas kapojo, kad vasa
rą, 1933 metais, jau temokė
jo patarnautojui tik 11 centų 
į valandą. Dabar^ darbinin
kams moka sulyg NRA po 
191/2 į valandą. Jie dirba po 
5 ir pusė valandos į dieną, 
kas sudarytų 97 ir pusė cen
to algos. Bet nuo kiekvieno 
darbininko algos yra nutrau
kiama kompanijai 50 centų už 
tai, kad darbininkai gauna val
gį ten kur dirba, taigi tikrai 
algos lieka į dieną 47*ir pusė 
cento, žinoma, NRA ponai ir 
išnaudotojai tvirtina, kad dar
bininkai prisirenka užtektinai 
“tipų”. Bet kiekvienas žino, 
kaip ilgai galima gyventi iš tų 
“tipų”. Nedyvai, kad daugelis 
valgyklų darbininkių atsiduria 
baltų vergių tarpe. Negalėda
mos pasidaryti drabužiams ir 
už kambarius užsimokėti esą 
priverstos 
įplaukų.

Pereitais metais Brooklyne 
sudegė 280 žmonių laike išti
kusių gaisrų jų namuose. Net 
New York “American” pri
pažįsta, kad jie visi žuvo tik 
todėl, kad mediniai namai ne
aprūpinti reikmenimis išsigel
bėjimui nuo gaisro. Tankiau
siai gaisras prasideda apačio
je; greitai liepsna apima visą 
apačią/ laiptus * ir namas pra- 
dėda griūti.' Viršuje" gyve
nant'žmonės liekasi liepsnos 
glėbyje.

Trysdešimts įvairių žydų 
organizacijų pasisakė už su
kėlimą pinigų pagelbai savo 
tautiečiams, Vokietijos fašis
tų persekiojamiems. Jie pla
nuoja pagelbėti tiems žydams 
persikelti gyventi į Palestiną, 
žinoma, tai nerevoliucinių or
ganizacijų žygis ir taktika 
klaidinga. Vieton teikti fi
nansų, kad kovojus prieš Hit
lerio valdžią, tai jie mano per
kraustyti savuosius į Palesti
ną, o Palestinoje taipgi nelau
kia jų pyragai, ten tankiai 
pasikartoja kovos su arabais 
sėjant Anglijos imperialis
tams tarpe gyventojų vieni 
kitų neapykantą.

Atskaitų biuras paskelbė, 
kad maistas į dvi savaites lai- ba pašalpa, taipgi reikalauja- 
ko pabrango ant 2.4%, o nuo ma, kad įvestų apdraudą-dar- 
NRA pradžios jau yra pabran- ,bininkams kapitalistų ir val
gęs ant 20%. Atrodo, kad tie džios lėšomis. Darbininkų or- 
ponai sumažina maisto 
brangimą, jis yra daug 
giau pabrangęs. Prie to jie 
skelbia, kad šiemet mažiau 
visko parduoda ant 7%, kaip 
buvo parduodama pereitais 
metais šiuom laiku. Taigi net 
iš jų raporto darosi aišku, 
Kad bedarbė ir krizis dar 
daugiau plėsis, nes vis dau
giau produktų susikrauna san
deliuose. •

pa- ganizacijos privalo priimti rė
dau-1 zoliucijas už tą bilių ir siųsti 

kongresui. Taipgi energingai 
rengkitės prie Pirmos Gegu
žės demonstracijų, kuriose bus 
vienas iš svarbiausių reikala
vimų tai priimti H.R.-7598 bi-

BROOKLYN, N. Y.
PARSIDUODA maža valgykla 

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

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

—.........................................   M

Iš Lietuvių Piliečių Kliubo 
{vykusios Vakarienės

T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsigynimo 17 kuopos susi
rinkimas įvyks 14 dieną kovo, 
trečiadienį, 8 vai. vakare, 
“Laisvės” salėj, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Draugai ir draugės, mūsų 
susirinkimai pastaraisiais Lai
kais buvo neskaitlingi ir veL 
kimas silpnas, iš tokio 'skai
čiaus narių mes turėtumėm su
daryti didesnį veikimą, o dir
va yra be galo plati. Todėl vi
si būkite.

Piano Lekcijas
DUODA

A. N.Valinčiutč
92 Union Avė.,

Brooklyn,
Utarninkais ir

Nuo 3 vai. p. p. iki

Apart. 29

Seredomis
7 vai. vakare

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
• LIETUVIS GRAĘOĘIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

Kovo 
Piliečių 
žmonių 
karienė
ruošta, netaip kaip kitais me- 

' tais buyo, kad vakarienė pa
puošta buvo ant poros šimtų 
žmonių, o publikos buvo apie 
keturis šimtus. Tada visko vi
siems trūko, visi buvo pikti. 
Šįmet kitaip dalykai buvo su
tvarkyta. Gaminta vakarienė 
del dviejų šimtų, tiek buvo ir 
bilietų parduota. Taip 
kia.

Vakarieniaujant buvo 
ir prakalbų. Dainavo 
Arlauskas, Lilija Kavaliauskiu- 
tė ir A. Velička solo, ypatin
gai publikai patiko Velička ir 
Kavaliauskiutė. Pusėtinai en
tuziazmo sukėlė dvi mergiš
čios Masiuliutė ir Mardosiutė, 
padainuodamos porą dainelių, 
kurios labai publikai patiko.’ 
Antros dvi merginos, tai Ma-i 
siuliutė vyriausioji ir Jackiu-1 
te sudainavo duetą, kurios pas 
publiką iššaukė garsių aplodis
mentų. Neblogos dainininkės; 
jos gali dainuot.

• Kalbėtojų buvo gana daug, 
kus-prie sniego kasifno ir mo- bet nei vieno nebuvo iš, taip 
ka $4 į dieną. Nusiskubinau sakant, “big shot,” visi pa
ir po kelių valandų stovėjimo prasti darbininkai ir vietinių 
gavau baltą kortą, o paskui ir organizacijų darbuotojai. Tie- 
guziką su numeriu. Vieną die-|Sa, kalbėjo pora ir biznierių, 
'ną išdirbau

Komunistų Partijos narys, 
veikėjas tarpe apsiavų darbi
ninkų unijos, draugas Vincent 
Tucci mirė. Jis prigulėjo par
tijoj šeštoje sekcijoje.

D. Tucci energingai darba
vosi prieš kapitalistinę tvarką 
kovodamas už darbininkų rei
kalus. Mirdamas paliko mo
terį ir šešis vaikus, 
mė tik trys dienos 
mirties. Draugas 
plaučių uždegimo.

i ni i ‘ išdirbau. Kada kitą dieną bet jie visuomet artimi, pro-
Atsibaladojo Dykaduonis atėjau prie darbo, tai.policmo- gresyviams žmonėms. Kal- 

---------  jnas, kuris išdavinėjo guzikus bėjo J. A. Draugelis, to.pa- 
Sovietų Sąjungoje du kartus puolėsi ant manęs ir išvadino ties Piliečių Kliubo vadas ir 

buvo areštuotas ir įkalintas po-, feikeriu.
bas i. S. Prochanov.

las atsibaladojo j New Yorką, 
kur jis mano prisirinkti pini
gų ir taip iš “dievo malonės” 
gyventi.

Tai yra visu darbininkų užduotis pama
tyt ij svarbų veikalų

Prieš- Neteisybę—Už Laisvę
Jis jus Sujudinsi *

Jie Neturi Būt Nužudyti” 
ROYALE THEATRE
45th Street., W. of Broadway 

’ ' * Prieinamos kalnas
vakarais 8120, dieilotn ket. ir sub.

mane. Pareiškiau, kad arešto 
nesibijau, nes ten gausiu mais
to. Tada jis bjauriai iškoliojo 
ir guziko nedavė. Jis turi 
f>adžį su No. 10216.

___ I___ r___________ *------------

Teisia Darbininką Negrą

karo vedėju buvo J. Ambro- 
zaitis, kuris labai logiškai at
liko savo užduotis.

V akarieniautojas.

Pavasarinė Darb. Mokykla

2:20

Kapitalistų teisme ant Fran
klin ir Center yra teisiamas 
l veiklus negras darbininkas L. 
I Hudson, kurį sufrėmavo ir

1
Darbininkų centre, 35 E. 

12th St., New Yorke pradėjo 
registruoti kandidatus | pava
sarinę darbininkų mokyklą. 
Tai bus labai svarbi mokykla,

Repeticijos Veikalo “Moteris 
Gatvėje”

Trečiadienį, 
8 vai. vakare, 
tainėje, įvyks 
kalo “Moteris
jau draugai ir draugės gerai 
žinote, kad veikalas reikės 
vaidinti kovo 18 d., tai laiko 
labai mažai pasiliko. šiose 
repeticijose reikės gerai per
eiti veikalas ir aptarti visi rei-

<»>

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

CLEMENT VOKETAITIS

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

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

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sergančiu Vyry ir Moterų 
Chroniškos Ligos GydomosLIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

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 pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

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

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424 t '

Mes

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

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

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

<♦>

<f>

<♦>

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

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo- 

I viškais, moksliškais būdais.
j X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, Da- 
I boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
l čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS 
'Id Fast iSST. N. i. 
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; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
* Specialistas ant, Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1
5 iki 7 
nuo 11 .
Avenue

nuo 
5iuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1


