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Mūsų žurnalo “šviesos” va

jus pratęstas iki Pirmos Ge
gužės. Apie tai išsiuntinėti 
visoms kuopoms laiškai ir po 
keletą kortelių. Kol kas va
jus neina sėkmingai. Pir- 
miaus buvo pateisinama, kol Į 
žurnalo neturėjome ant ran-) 
kų. bet dabar, kada žurnalas, 
gatavas ir jau daugelis pers-į 
kaitė, tai reikia pasmarkinti 
vajų, kad gavus naujų nariu 
į Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugiją ir 
taip naujų skaitytojų, kurie 
kol kas dar nesutinka stoti i 
organizaciją.

No. 62 Telephone STagg 2-3878

Sužeidė “Laisvės”
Darbščių Vajininkę

iš

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVL

Drg. II. Bagužienė, sekreto
rė ALDLD 87 kuopos iš North 
Pittsbui’gho prisiuntė visos ei
lės senų narių duokles ir kar
tu už 6 naujus narius. Tai 
gražus pavyzdys kitoms kuo
poms, kaip reikia gauti naujų 
nariu. *

Gavome pranešimą 
Philadelphijos, kad dirb
tuvėje (audinyčioj) tapo 
sužeista draugė Galickie- 
nė, pasižymėjus dienraš
čio “Laisvės” vajininkė. 
Nelaimė atsitiko, kuomet 
kito darbininko staklės 
sugedo ir šaudyklė lėkda
ma prakirto galvą drau
gei Galickienei. Draugė 
randami savo namuose po 
num. 724 N. 7th St. Tūlą 
laiką negalės dirbti. Mes 
nuo savęs vėliname drau
gei Galickienei greito pa
sveikimo.

CLEVELANDO DARBININKAI PASITIKS
KOMUNISTŲ PARTIJOS KONVENUJĄ
CLEVELAND, Ohio. — 

Pirmu sykiu Clevelando re
voliuciniai darbininkai lai
kys susirinkimą milžiniškoj 
Public Auditorium svetai
nėj, bal. 2 d., atidarymui ir 
pasitikimui Komunistų Par
tijos 8-tos konvencijos. Su-

sirinkimą šaukia partijos 
distrikfas.

Clevelando lietuviai dar
bininkai rengiasi skaitlin
gai dalyvauti šiame milži
niškam masiniam susirinki
me. Vietos draugai ir drau
gės uoliai darbuojasi del su
sirinkimo pasisekimo.

MUSSOLINIS DROTINA ITALUOS IMPE
RIALIZMO FRONTĄ PRIEŠ VOKIEČIUS

28 ĮVAIRIOS ŽINIOS
Scottville, Mich., pri-

218 kuopos;

šiomis dienomis centras ap- 
laikė nuo sekamų kuopų aukų. 
Drg. M. Strižauskienė iš Wat- 
erburio prisiuntė ALDLD
kuopos auką $4; drg. F. Žu
kas iš 
siuntė $1, nuo 
drg. M. Rugieniutė, brookly-
nietė, pridavė LDSA 132 kuo
pos iždą $4.03 ir drg. P. Spu- 
dys, sekretorius 159 kuopos iš 
Port Carbon, prisiuntė tos 
kuopos narių duoklių ir po $2 
aukų del ALDLD centro, 
“Laisvės” naujo preso ir TDA 
organizacijai. Kiek laiko pir
miau gavome $5.00 auką nuo 
ALDLD 3-čio Apskričio iš 
Connecticut valstijos per d. J. 
Kazlauską.

PARYŽIUS.— Staviskio 
banko skandalas plečiasi ir 
įvelia daugiau politikierių. 
Paskelbta, kad garsus 
Franci jos imperialistų dip
lomatas Tardieu buvo su
rištas su Staviskio banku. 
O advokatas Mothe išėjo iš 
proto, kuomet patyrė, kad 
ir jis sučiuptas šmugelyje.

ROMA. — Čionai pribu
vo Vengrijos premjeras Go- 
emboes ir laukiama Austri
jos budelio diktatoriaus 
Dollfusso. Juos pasikvietė 
Mussolinis p a s i t a r imui, 
kaip sulaikyti kelią Vokie
tijos imperializmui, kuris 
.grūmoja Italijos imperializ-

mo interesams. Spėjama, 
kad bus sudaryta sutartis 
tarpe Italijos, Vengrijos ir 
Austrijos. Kadangi Austri
jos darbininkų judėjimas 
tapo tuo laiku sukriušin- 
tas, tai Mussolinis pilniau-

I Pusė Miliono “Daily 
Workerio” Kopijų
Komunistų Partijos 

gano “Daily Workerio 
administracija praneša, 
kad jinai rengiasi išleisti 
dienraštį gegužės pirmą 
dieną 24 puslapių ir at
spausdinti pusę miliono 
kopijų. Paminėjimui laik
raščio dešimties metų su
kaktuvių buvo išleista 
250,000 kopijų. Partijos 
nariai ir branduoliai mo
bilizuojami platinimui ge
gužės pirmos dienos lai
dos. Partijos simpatikai 
taip pat kviečiami talkon 
partijiečiams.
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Studentų Lyga Atmuša 
Reakcionierius

šiai remia Dollfusso valdžia . Studentų Lygos delegaci-
ir Austrijos fašizmą.

Padėkos Balsas iš Žemės Drebėjimas Va-
Mirties Kameros ■ v • i ••karinėse Valstijose

Mūsų 
tuos

šiuom laiku mes turime va
jų už “Laisvės” naują automa
tišką darbinį presą, 
draugai sujungia abu
darbus — pagelbėja ALDLD 
centrui ir gerai remia 
dienraštį, kad galėti! 
naują, taip reikalingą, 
Tai labai geras darbas.

Berlynas.— Hitlerio val
džia jšnaujo pradėjo karą 
.prieš žydus. Iš (armijos ir 
laivyno varoma laukan vi
si, kurie yra žydiškos kil
mės. ,

mūsų 
įsigyti 
presą.

Imperialistai vis daugiau 
ginkluojasi. New York “Tim
es” tūlas II. W. Baldwin rašo, 
kad metai laiko atgal Jungti
nių Valstijų valdžia budavo- 
jo 22 naujus karo laivus, o 
dabar ji jau budavoja 54. Kaip 
žinoma, Roosevelto valdžia pa
skyrė $238,000,000 nauji} ka
ro laivų budavojimui. Dabar 
vėl nutarė dar budavoti 102 
naujus karo laivus ir tam tiks
lui bus išleista $750,000,000.

Atchison, Kan.— Keturi 
plėšikai pašovė šerifą, su
mušė devynis banko darbi
ninkus ir pasigrobė iš ban
ko kasos $21,000.

Jersey City, N. J.—Prisi
glaudus prie anglinio pe
čiaus, užsidegė ir nuo apde- 
gimo mirė Anna Flack, 64 
metų moteriškė, kuri gyve
no po num. 188 Hutton St.

Scottsboro jaunuolis Pat
terson, nuteistas mirtin ir 
uždarytas mirties kamero
je, yra parašęs padėkos 
laišką veikalo “They Shall 
Not Die” (“Jie Neturi Mir-' 
ti”) autoriui John Wexley. 
Jaunuolis dėkavoja už pa
rašymą šios dramos, kurios 
perstatymas prisideda prie 
iškėlimo aikštėn kruvino 
suokalbio prieš nekaltus 
Scottsboro jaunuolius.

Veikalas “They Shall Not 
Die” šiuo tarpu yra lošia- 

|mas New Yorke Royale. Te
atre, kampas 45th St. 
Broadway.

SALT LAKE CITY, U- 
tah. — Kovo 12 d. pusėti
nai smarkus drebėjimas bu
vo jaučiamas Utah ir Idaho 
valstijoje. Lengvesnis dre
bėjimas buvo jaučiamas 
Ne vado j, Wyominge ir Ca
lif orni jo j.

Prieš Atleidimą iš CWA 
Darbų

ja atsilankė pas Civic Fe
deracijos ponus ir pasmer
kė tuos straipsnius, kuriuos 
reakcionieriai talpina “N. 
Y. American.” Studentų 
Lyga nėra jokia politinė 
partija, o tik studentų or
ganizacija vedimui kovos 
prieš militarizmą, prieš 
naują karą ir už . studentų 
teises mokyklose^ Delega
cija pareiškė, kad Studentų 
Lyga planuoja laikyti spe- 
cialę prieškarinę savaitę, 
pradedant su balandžio 6 d. 
O balandžio 13 d., tarp 11 
ir 12 vai. dieną, įvyks vi
suotinas vienos valandos I w
studentų streikas p’rieš ką
rą.

ir

Jau Nebijo Duoti Kredito 
Sovietams

Tas patsai elementas rašo, 
kad Japonija budavojasi 47 
naują karo laivą ir Anglija 
47-tą. Bet ir jos taipgi ren
giasi paskirti naujus šimtus

San Quentin Kalėjimas, 
Calif.—Kovo 12 d. bandė 
pabėgti keturi kriminalis
tai. Pastangos nepavyko. 
Vienas nušautas.

„ . . Utica, N. Y.—Paskelbė
milionų del dar daugiau karo streiką šeši Šimtai CWA

- v i , , u darbininkų. Reikalauja al-Baldwin rašo, kad dabar ™ T * • i :•
Jungtinių Valstijų imperialis- , pakėlimo. Darbininkai 
tai budavojąsi 135 karinius ’ škundžiąsi, kad jie negali 
orlaivius ir padarytas nutari-1 pragyventi zšu šeimynomis 
mas dar budavoti 1,200, taipįiiš $9.60 savaitėje, 
kad . greitai jie turės 2,184 ka-‘ ‘ ’•1 ; '
ro orlaivius. Tai vis prisiren
gimai prie karo.

STOCKHOLM. — Švedi
jos valdžia jau durnojanti 
apie suteikimą Sovietų Są
jungai kredito už 100,000,- 
000 kronų, jeigu Sovietai 
sutiktų Švedijoje pirkti į- 
vairių tavorų.

CHICAGO, Ill. — Teplio
rių Unijos lokalas 637 pri
ėmė rezoliuciją, kurioje 
protestuojama prieš val
džios atleidimą iš darbo C 
WA darbininkų. Rezoliu
cija reikalauja, kad CWA 
darbai būtų tęsiami, kad bū
tų įvesta penkių dienų dar
bo savaitė ir šešių valandų 
darbo dieną be nukapojimo

Ką Darys Pon. Thomas?

Geležis Darymui Amunicijos 
Japonijai

Auto Darbininku Delegacija 
Washingtone

BJAURUS PERSEKIOJIMAS SCOTTSBO
RO JAUNUOLIU, SUMESTI I KARCERĮ 

i IR ATSKIRTI NUO SAVO GIMINIU
BIRMINGHAM, Ala. — 

Sužinota, kad keturi Scotts
boro jaunuoliai tapo įmesti 
į karcerį ir laikomi ant 
duonos ir vandens. Kalėji
mo- viršininkai stengiasi su
laužyti f nekaltų jaunuolių 
kovingą nusistatymą.

Taip pat pranešta iš Kil-

by kalėjimo, kad nuteisti 
mirtin jaunuoliai Patterson 
ir Norris laikomi mirties 
kameroje ir visai atskirti 
nuo visokių susisiekirui $u 
savais už kalėjimo sienų. 
Neįleidžia ir neišleidžia jo
kių laiškų, neduoda laikraš
čius skaityti.

POTC?- -

LAIVO DARBININKAI LAIMĖJO STREIKĄ
BALTIMORE, Md.—Jū

rų Darbininkų Industrinė 
Unija sėkmingai išvedė lai
vo “S. S. Lebore” darbinin
kų streiką. Streikas tęsėsi 
vieną valandą ir darbinin-

kai laimėjo visus savo rei
kalavimus — algų, pakėli
mą, geresnį maistą ir pri
pažinimą darbininkų komi
teto. Be to, streikas priver
tė bosus priimti atgal į 
darbą du negru darbininku.

SOVIETU DELEGACIJA ATVYKS AMERIKON
Iš Maskvos pranešama, 

kad Sovietų valdžia planuo
ja greitu laiku atsiųsti Am
erikon prekybos delegaciją 
pasitarimui. Dele gacijos 
pirmininku busiąs Sovietų 
Užsienio Prekybos Komisa
riato padėjėjas Ivan Bojev.

Tačiaus aiškiai esą pabrė
žiama, kad Am. negali ti
kėtis gauti Sovietų užsaky
mų, jeigu Amerika nepadi
dins pirkimų Sovietų pro
duktų. Prekyba turi balam 
suotis. Sovietai nenori tik 
pirkti Amerikoje, o nieko 
neparduoti.

ŽINIOS Iš SOVIETU SĄJUNGOS
Iš Irkutsko į Maskvą at- bus apsėta 156,000 hekta- 

vyko penki Raudonosios 
Armijos kovotojai ant žiu
žių. Jie atliko 5,200 kilo
metrų kelionę, padarydami 
į dieną proporcionaliai po 
60 kilometrų.

ru lauko medvilne.v

New York. — Sveikatos 
Į Departmentas tyrinėjo 55 
* rūšių degtinę ir paskelbė, 

Ten yra g?-j kad daugumą yra ne pagal 
sodams. 1U29 istatvmus nadarvta, kitos 

nudažytos ir pavojingos 
sveikatai.

, PORT OF SPAIN, Tri
nidad. — Čionai Japonija 
supirko daug senos geležies 
ir gabena namo. Ta gele
žis vartojama darymui .am
unicijos.

Krymas, tai Sovietų Sąjun 
gos “Florida.” ’ 
riausia vieta sodams. 1U29 įstatymus padaryta, 
metais ten buvo 10,500 hek-1 
tarų žemės plotis užimtas so
dais ir 6,000 hektarų, kur bu
vo auklėjamos vynuogės. Da
bar jau sodai užima 
hektarų ir vynuogių 
8,000 hektarų plotį.

“D. Workerio” Vajus

DETROIT, Mich.— For
do, Chevrolet, Murray Body 
ir kitų fabrikų darbininkai 
siunčia delegaciją Washing- 
tonan priduoti savo reika
lavimus Nacionalei • Darb. 
Tarybai, kuomet ji svarstys 
automobilių pramonės ko
deksą. Delegaciją organi
zuoja Auto Workers Unija. 
Svarstymaš kodekso 
laikoma kovo 14 dieną.

BOSTON, Mass.— Sočia- 
listų Partija yra išleidus 
įsakymą, kad joks jos na
rys bei vadas negali kalbė
ti į publiką nuo vienos plat
formos su komunistais, ar
ba dalyvauti tam pačiam 
susirinkime bei konferenci
joj. Bet Harvardo Univei^ 
siteto Liberalų Kliubas yra 
surengęs mitingą kovo 14 
d., kuriame yra apsiėmę 
kalbėti komunistas Sparks 
ir socialistas Norman Tho
mas? Ką dabai^ darys Tho
mas: pabėgs nuo komunis
tų, ar laužys savo partijos 
prisakymus saugotis komu
nistų, bijoti jų?

I Sovietų Sąjunga įsteigė 
orlaivių punktą ant Franc- 
Josifo žemės. Tai yra toli
miausia šiaurėje orlaivių 
stotis.

Taškente būdavo jamas gy
vulių pjovimo ir mėsos su
tvarkymo fabrikas. Jo iš- 
budavojimas ir įrengimas 
atsieis 18 milionų rublių. 
Ten į vieną dieną papjaus 
600 gyvulių ir, mėsą sutįvar- 
kys.

bus

17,500 
laukai

sporti-

DevyniMiami, Fla.
ponai buvo prapuolę dvie
juose laiveliuose. Orlaiviai 
pastebėjo toli jūrose Vilnių 
daužomus ir išgelbėjo.Leningrade Sovietų 

ninkai turėjo parodą. 'Joje 
dalyvavo 100,000 jaunų vaiki
nų ir merginų. Nuo Petro ir Sąjungos jaunimas, tai naujo- 
Povilo tvirtovės sveikino juos ji pakaita,
iš kanuolių saliutai. Sovietų dirba del socializmo tvarkos.

kuri energingai

Bėgyje šešių savaičių va
jaus “Daily Workeriui” ga
uta 1,659 nauji kasdieni
niai skaitytojai ir 940 sa
vaitinių. Tai atrodo ne
mažas pasisekimas, bet at
sižvelgiant j dienraščio 
svafbą darbininkų judėji
mui, naujų skaitytojų ga
vimo vajus eina labai lėtai. 
Komunistai turėtų smar
kiau darbuotis.

Sovietai Paleido Japonų 
Žuvininkus

TOKIO, Japonija.-—Gau
ta pranešimas, kad Sovietų 
valdžia paleido japonų žuvi
nį laivą ir 14' ; žuvininkų, 
kurie buvo sulaikyti prie 
Vladivostoko > pereitą savai
tę. Laivas buvo pakliuvęs 
į uždraustus i vandenis/

Eipecko srityje atidaryta 
penkios naujos kasyklos, 
kur yra iškasama . geležies 
rūda.

Nuskendo Karo Laivas, 
Žuvo 113 Jūrininkų

TOKIO, Japonija. — Ka
riniuose .manevruose nu
skendo japonų laivas “To- 

Į inotsuru.” Jame yra 113
: jūrininkų. Manoma, kad

Gorkio mieste baigtas bu- visi bus žuvę.
davoti didelis stiklo gamini-| -------------------
mo fabrikas. į metus laiko 1 Sumažėjo Gimimų Skaičius 
jis suteiks 40,400 ketur-! LONDON. — Buržuazi- 
kampių metrų stiklo.

LONDON. — Buržuazi
ja bėdavoja, kad Anglijoje 
1933 metais buvo tik 14.4 

Maikopo rajone atidary- gimimų ant kiekvieno tūks
tančio gyventojų. Tai ma
žiausias gimimų skaičius vi
soj Anglijos istorijoje.

tas naujas aliejaus šaltinis, 
kuris į parą laiko duoda 
900 tonų žibalo.Karo Stovis Estijoje

--------- i lasKento srityje smarKiai 
HELSINGFORS, Suomi- plečiamas sodinimas kauču- 

Gautas pranešimas iš ko, iš kurio gaminamas gu-

Taškento srityje smarkiai

ja. — <
Talino, kad visoj Estijoj ta
po paskelbtas karo stovis. 
Valdžia nusprendus užda
ryti karo veteranų organi
zaciją ir todėl įvykę gink
luotų susikirtimų tarpe ve
teranų ir kareivių.*

Brooklyn, N. Y.—Sadie 
.Schneuer privertė savo 4 
metų amžiaus sūnų gerti pi- 
liukes. Vaikas užsikosėjo 
ir už valandos laiko .mirė.

mas. / 1937 metais
30,000 hektaru

f u

laukų. x

Paskerdė Sandino 
Vaikus

SAN SALVADOR.—Gre-ten bus 
kaučuko Į gėrio Sandino, tėvas nužu

dytų Sandinų, Nicarguos 
sukilimo vadų, gavo prane
šimą, kad Nicaraguos Na- 
cionalė Gvardija taip pat 
paskerdė Augusto Sandino 
vienų metų dukterį ir San
dino žmonos vaikus, ku
riuos jinai turėjo su pirmu

bus So-Taškento srityje 
vietų “Florida”. Dabar ten 
jau yra suvežta 110' skirtin
gų vaisių iš; šiltų kraštų, 
kaip tai: lemonų, paimu, ar- 
batos, cukraūs augmenų, |
apelsinų ir. t. t.

Šį pavasarį Ukrainoje (Daugiau žinių 5 pusi.)
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Vilkai Lenda į Ėriuką Kailius
Amerikos menševikų spauda (“New 

Leader” ir “N-nos”) paduoda sutrauką 
tos naujos programos, kurią Vokietijos 
sociaj-demokratijos lyderiai nesenai priė
mė ir paskelbė. Netekę masėse pasiti
kėjimo, susikompromitavę, praradę vis
ką, ką turėjo, Vokietijos social-demokra- 
tijos lyderiai dabar bando patapti “kai
riais” ir “revoliucioningais,” kad tuo 
būdu prisiplakus prie darbininkų masių, 
vis kairėjančių ir pereinančių į Komu
nistų Partijos vadovybę.

Kokia gi ta nauja social-demokrati- 
jos lyderių programa?

Visųpirmiausiai programos r ašy to j ai- 
nurodo, kad Vokietijos senoji socialde
mokratų partija jau palaidota, jos nebė
ra. Girdi:

Revoliucinė kova (sic!—“L.” Red.) rei
kalauja revoliucinės organizacijos. Senas 
aparatas (social-demokratų partija.—“L.” 
Red.) nebetinka naujoms kovos sąlygoms, jo 

- .ir nebėra. Mes negalime laisvai pasirink
ti haujų organizacijų formų. Priešas ga
lingas. Mes esame išblaškyti. Buriasi ma
žos socialistų grupės. Brangiai išpirkda- 
mop kovos patyrimą, jos turės įsigyti savo 
darbo techniką. Tai yra revoliucionierių 
elitas (parinktieji). 'Kai nuolat aštrėją 
klasių priešingumai fašizmo sistemai įšbu- 

•> jos, kai pasireikš nepasitenkinimas ir pra
sidės spontaninis masių judėjimas, tuomet 
revoliucinio elito uždavinys bus patiekti ma
sėms sąmoningą siekimų tikslą ir revoliu-i 
ritę organizaciją išplėšt į masinę organi- • 
zaciją (“N-nų” vertimas).
Kadangi, sako programos rašytojai, 

sekdnti revoliucija Vokietijoj būsianti ne 
“pripuolamas” dalykas, kaip 1918 metais 
kad/buvo, tai nuvertę fašizmą, jie, so
cialdemokratų lyderiai Vokietijoj jau 
statysią socializmą!...

Tbliau programa skelbia, jog,'nuver
tus ^Hitlerio valdžią, tuojau būsią kon
fiskuojami dvarai ir fabrikai, o po to, 
būsianti suteikta pilna laisvė visiems pi
liečiams ...

Sehis Kautskis, kuris šių tarpu sau 
laiiųįngai gyvena fašistinėj Austrijoj, 
nepataria šitai programai, nes ji jam 
“pe^kairi.” Nepritaria ir senis Grigai
tis, ;sakydamas, kad jam rodosi, jog 
“programo autoriai šauja toliau, negu 
Yeikia.”

Mums išrodo, kad abu seniai be reikalo 
kremta savo žilų barzdelių nutriušusius 
plaukus. Vokietijos darbininkai, būkit 
ramūs, nepriims programos tos partijos 
ir tų žmonių, kurie juos taip begėdiškai 
ir kriminališkai išdavė!

Vokietijoje veikia tikroji proletariato 
partija—Komunistų Partija. Jinai ne
turi* jokio speciališko elito (parinktųjų). 
Jos eiles sudaro tūkstančiai geriausių 
darbininkų-kovotojų, kurių tarpe vis 
daugiau ir daugiau apsireiškia buvusių 
sociąl-demokratii darbininkų. Šiai par
tijai'yra lemtą stovėti priešakyje sekan- 
čiosjsociales revoliucijos Vokietijoj.

Butų stebuklai, jei nuvertęs Hitlerio 
kruvinąjį režimą, Vokietijos proletaria
tas Imtųsi sau vadu tą partiją, kuri per. 
eilę* metų taip ištikimai tarnavo buržua
zijai ir taip pražūtingai neigė darbinin
kų klasės interesus. Bet stebuklų šiuo 
tarpu nėra!

Nesenai laikytam Vokietijos Komunis
tų Partijos Centro Komiteto susirinkime 
buvb svarstyta šis naujas soc.-demokra- 
tijoš lyderių pasisukimas’ “kairiop.” Ten

A, kad tai 
/ progra- 

drbininku

t buvo aiškiai ir ryškiai pareikšt
yra prigavikiškai-radikališka
ma
mases ir sulaikyti nuo dėjimosi prie bol- 

•ševiįstinio judėjimo, kurio augimą kiek
vienas pripažįsta. Tai vilkai, bandą įlys
ti į Žriukų kailius! (

stovyklą. Stovyklą numatoma įsteigti atei 
nančią vasarą. Į stovyklą bus priimami 
tik bedarbiai inteligentai. Stovyklai turė
tų būti pastatyti barakai ir įtaisyta bendra 
virtuve. Svarstomas reikalas įvesti ir tam 
tikrą drausmę ir “tautinio auklėjimo” va
landas. Be pilno išlaikymo, stovykloje dir
bantiems bedarbiams inteligentams būsiąs 
mokamas ir atlyginimas. Artimiausioj at
eity norima surinkti žinias, kiek atsiras 
inteligentų bedarbių norinčių projektuoja- 
n/>je darbo stovykloje dalyvauti.
Minėta stovykla būsianti kur nors pa

nemunėje. Inteligentai turėsią vieške
lius tiesti, prie tiesimo tiltų dirbti ir kt.

Matomai tų inteligentų bedarbių yra 
labai daug, jeigu fašistų valdžiai parūpo 
juos kinkyti viešiesiems darbams' ir 
steigti speciališką stovyklą. Kodėl tuo
met fašistų valdžia neleidžia jų dirbti 
podraug su kitais bedarbiais darbinin
kais, esančiais prie viešųjų darbų? Re
gimai del to, kad bijosi, idant inteligen
tai neužsikrėstų “bolševizmo liga,” kuri 
turi apėmusi plačiasias darbininkų į ma
ses. ■ : ' ■ ■

Žinoma, tuo Smetonos valdžia pačios 
bedarbės nepašalins ir klausimo neiš
riš. Jeigu inteligentai “baltarankiai” 
bedarbiai bus statomi prie tų darbų, ku
riuos dirba “juodrankiai” darbininkai, 
tai, aišku, pastariesiems darbo sumažės. 
Tolydžio išsisems valstybinis iždas. To 

| pasėka; žinoma, bus ta, kad darbininkai 
ir darbo inteligentai ims dar smarkiau 
kovoti už kasdieninius savo reikalus ir 
drauge prieš fašizmą.

pažino, jog gražūs kūrėjo darbas jam yra 
skiltas, o ne pabastos gyvenimas. Taip, jis 
vėl save susirado ir pasinėrė savo dvasi
niuose polėkiuose, kad jas supratęs jis jas 
mums vaizdžiai pateiktų. Pažinusi daugiau 
gyvenimo, jo išmintis suvyrėjo ir keliai jo 
talentui kūryboje jau paaiškėjo. Abejoju, 
ar jis daugiau beklaidžios.”

Reiškia, viskas “OK”; “arkliukai”, kiau
lės, Kinijos aliejus, “kujol-bingolai,” suda
ro “suvyrėjimą” ir talentąx ir jeigu kas 
drystų apie tai prisiminti:

“Tokį nuodėmingą niekšą' tai Viešpaty 
ištikrųjų turėtų nubausti.” • Į ■ •

Tas “suvyrėjimas” yra paika nesąmonė. 
Jurgelionis pasiliko tokis kai buvo. Jis juk 
ir pirmiau nebuvo ' vaikas. Bet socialistų 
laikraščiui pirmiau .visa tai buvo nepriim
tina, kas kita dabar. Visokie jomarkai, 
“asilų” partijos garbinimas, ar bile garbi
nimas, už pinigus, dabar tinka į socialfa- 
šistų platformą. Jiems ir teliko tik tokia 
“platforma.” Ponas Jurgelionis del to vir
to genijum, gal but “dvasios vadu.”

taip pat ir finansiškai ne
turtinga, vieriok paaukojo 
$2.00. Čionai ir prisiunčiu. 
Draugiškai,<A. Petrikonis.”

Draugas Petraitis iš New 
York City, atsilankė į “Lai
svės’^ spaustuvę ir preso 
fondan paaukojo $5.00

20 Nuoš. Brangiau, negu 
Pereitais Metais!

J. V. Darbo Departmentas skelbia, 
kad palyginti -šių metų maisto kainas su 
1933 metų balandžio mėnesio kainomis, 
tai jos dabar 20 nuošimčių aukštesnės.

Įdomiausia tai tas, kad jos nepapras
tai pradėjo kilti pastaruoju laiku. An
tai, sako valdžios įstaiga, laike vasario 
mėnesio dviejų savaičių, maistas pakilo 
2.4 nuoš.

. Kyla ne tiktai maisto kainos, bet vi
sokių daiktų: drabužių, apavų ir kt. pra
gyvenimui būtinai reikalingų daiktų. .

O kaip su darbinirikų algomis? Kaip 
su jų įeigomis apskritai? Palyginti su 
pereitais metais darbininkų algos nei 
kiek nepakilo. . Daugelyj vietų tos algos 
dar vis tebekapojamos. Štai va pavyz
dys iš Paterson, N. J. Tik visai nesenai 
darbininkai išsikovojo šiokį tokį neva 
pakėlimą, tai dabar bosai jau. ir,vėl pa
siryžo nukapoti. Panašiai daroma vi
sur.

Tuo būdu šis ūmus darbininkų būvio 
bloginimas vers juos prie didesnių kovų, 
streikų už didesnes algas. Reikia tikėtis, 
kad tų streikų bangos bus kur kas ryš
kesnės ir didesnės, negu pereitais me
tais.

''Šitokį “gerbūvį” atnešė p. Roosevelto 
ištisų metų viešpatavimas!

Draugas Martin Sellers, 
iš Pittsfield, Mass., rašo se
kamai: “Ačiū už Sovietų 
žuvis, kurių aplaikiau 15 ke- 
nukų... čia įdedu $5.00, iš- 
siskaitykite už žuvis, o kas 
liks, tai lai eina į-p^so fon
dą.”

Už žuvis atsiskaitome 
$1.65, o preso fondan lieka 
$3.35.

Į Hudson, Mass., Draugus imąją Penkmetę didžiumą duo
nos gamino buožės; dabar 80 
nuošimčių visos duonos duoda 
kolektyvai ir sovietiniai, ųkiai, 
o buožės tapo galutinai likvi
duoti, ir kelias sugrįžti kapita
lizmui galutinai uždarytas; 
antrosios Penkmetės uždavin 
yra pabudavoti beklasinę visuo
menę.

1934 metais bus daug au
giau pagaminta taip vadinamų 
lengvosios pramonės prekių 
reikmenų, kas žymiai pagerins 
darbiiiinkų ir kolektyviečių 
būvį.

Pagal valdžios nutarimą, 
1934 metais turi būt sumažin
tos' prekių-produktų kainos nuo 
35 iki 40 nuošimčių ir tt. Mes 
dabar laukiame 17-tojo Komu
nistų Partijos suvažiavimo, kuA'nė, Fin. Rašt.” 
ris turės didžiausios istorinės Negana to, dar viena ypa- 
reikšmės ir kurio tarimai įneš ta iš Great Necko pirko du 
daug naujo į šalies ekonomiką <<Laisv£s” 
ir darbininku būklės pagerini-' . ...
mą. (Suvažiavimas jau įvyko.1 Tas lrS’ labal dldele Parama 
—Red.) j dienraščiui.

1933 metai buvo didelio lai-1 rūsčio skaitytojams žinot ii 
mėjimo metai tarptautinėje So- i tai, jog dėka draugių Pet-: 
vietų diplomatijoje, ir šiandien kienės ir Lideikienės pasi- 
Sovietu Sąjunga yra pasiekus! datavimo, Great Neckas 
daug- geresnių santikių su di-1 gtovi labai augštai “Lais-

Lietuvių Piliečių Kliubas ga
vo laišką nuo buvusio savo se
no nario Juozo Kreivėno, kuris 
keletas metų atgal apleido šią 
šalį ir su plytų dirbėjų grupe 
išvažiavo į Sovietų Sąjungą. 
Bet kai jų grupė ten sugriuvo, 
jis atvažiavo į Maskvą, įstojo 
į Komunistų Partiją ir kartu į 
valdžios propagandistų mokyk
lą, kur iki šiol ėjo mokslą. Gal 
būt, jau jį ir baigė, nes pir- 
miaus giminėms rašė, kad su 
1933 metų pabaiga baigs moks
lą. Taipgi 1933 m. gale ir jo 
moteris su dukteria pas jį nu
važiavo, ir ten visi dabar drau
ge gyvena.

Taigi, čion paduodu jo laiš
ką, iš kurio išbraukiu tik asme- 
niškus dalykėlius:

Laiškas Draugams 
Kliubiečiams

Sveiki gyvi, draugai ir drau
gės hudsoniečiai, linkiu jums 
kuo geriausio pasisekimo dirbti 
darbininkiškoj dirvoj.

Mano moteris atvažiavus pa
pasakojo, kad jūs, draugai kliu- 
biečiai, pykstate, kad aš nepa
rašau jums laiško. Tiesa, drau
gai, tai iš dalies mano apsilei
dimas. Nors ir labai esu už
imtas, visgi rejkalipga palaiky
ti su jumis ryšiai. Ateityje 
stengsiuos tankiau su jumis su
sirašinėti. ! h i

■' ' . • -i . :i ' 'J >

Labai esu linksmas, kad ma
no moteris' papasakojo apie 
Kliubą ir tuos draugus, kurie 
pagal išgalia darbuojasi. Labai 
gerai, draugai, kad. palaikote. 
Kliubą, nes tai vienas iš būdų, 
kuris duoda galimybę šį tą 

.veikti darbininkų klasės nau
dai. Laikyjkitės draugai, ir 
Kliubo gyvenimą stiprinkite.

Malonu girdėti, kad nenuils
tančiai darbuojasi draugai Ba
ronas, Greiviškis, Sikorskis, 
Mazlauskas M. ir kiti.

Na, draugai, aš manau, 
jūs įdomaujatės, kas dedasi 
mus, Sovietų Sąjungoj.

Taip, draugai, pas mus
daug ko įlaujo: daug ką pada-' 
rėme ir daug dar turime pada-r 
ryti. Bet patys sunkieji dar
bai jau atlikti. Mums dabar 
jau nefaip pavojinga interven
cija (kariškas įsiveržimas t iš : 
užsienio) j kaip kad buvo pa
vojinga penki metai atgal. Bet 
nereikia manyti, kad dabar 
Sovietų Sąjunga nori karo. Vi
sai ne.

Kapitalistinis pasaulis įžen
gė į šeštus metus ekonominio 
krizio, iš kurio jam, neišeiti; o 
pas mus jokio krizio nėra ir 
būtii negali. Pas mus darbi- 
ninkąi nei nepamanę apie kokią 
nors sau bedarbę.

Pas mus yra dar trūkumų, 
bet tie trūkuniai mažėja, ir su 
kiekviena diena darbininkų pa
dėtis gerėja. •

Antroj Penkmetėj, kurios jau 
antrus metus pradėjome, dar
bininkai tikrai pasieks didelio 
gyvenime pagerinimo, nes nu
žymėta milžiniški darbai pakė
limui kultūrinio ir ekonominio 
laipsnio. Ir tai nėra koks pasi
gyrimas arba svajonės, o reale 
teisybė, ką1 jau. pripažįsta ir 
mūsų priešai, kurie pirmiaus 
tik'visaip šmeižė.

Pas mus dabai* yra toki fab
rikai, kuriuose galima visokias 
reikalingas mašinas pasigamin
ti, kurias pirmiau reikėjo iš už
sienio' importuoti. Prieš pir-

Jau ne kartą girdėjote 
pYanešimus, kaip draugai 
greatneckiečiai remia “Lai
svės” preso fondą. Dabar 
skaitykime dar vieną great- 
neckiečių žygį:

“LDS 24 kuopa, Great 
Neck, N. Y., per savo su
sirinkimą nutarė paaukoti 
iš iždo $2.00 del preso. Taip
gi šie draugai ant vietos au
kojo: O: Klimaitiene—$1.00, 
P. Lideikis—$1.00, S. Bist
ras—50c, A. Marcinkevičie
nė—50c, J. Gudiškis—$1.00. 
Viso $6.00. A. A. Lideikie-

Iš Brooklyno Pasirodė šie 
Draugai:

M. Varaškevičius lankė
si “Laisvės” ofise, palinkėjo 
dieųraščiui pasisekimo irL- 
aukojo $1.00. V. Guogas 
užsimokėjo “Laisvės” pre
numeratą $4.00 ir vieną do
lerį paaukojo išmokėjimui 
preso. Geras Kriaučius — 
K. G. aukojo presui $2.00, 
prašė vardo neskelbti.

i rašo is<Štai ką drau 
Šerus už $10.00.\| toliaus:

“Gerbiama Dien r aščio 
Svarbu dien- “Laisvės” Administracija: 

Kadangi mano ' dienraščio 
“Laisvės” prenumerata pa
sibaigia su numeriu 69, 
šiais metais, tai aš su šiuo 
laišku siunčiu $6.50. $5.50 
metinė dienraščio “Laisvės” 
prenumerata, o vienas dole- 
,ris svarbiem d i e n r a š čio 
(“Laisvės” reikalams. Tegul 
gyvuoja dienraštis “Lais
vė”. S. šaltys, Rockford. 
Ill.” '

i Svarbieji reikalai šiau

vės” skaitytojų skaičium.

dien yr

Sąjun-

Išpradžios bėgo krau-

FOREST CITY, PA.

kad 
pas

žinkite veikimo darbininkų ju- parama dienraščiui pralen- 
dėjime, bet stengkitės padidint fcg didmiesčius. Skaitykime ?. i • i • _ .t _ i n

švęsti savo 
sukaktuves

a iš
se

rikonai žiūri į Sovietų 
gą ir ką apie ją kalba?

Dabar gi pasilikte 
draugai ir draugės.

tegul gyja. Tokia 
yra be pavojaus, 
neturėtų taip daug 
Jeigu tas daktaras

linkėjimais 
J. Kreivėnas.

užgyja bent per keletą metų, teplioti, “išdeginti.” atsitūpusi 
nors tu juos ir tepi mosčia, į ir pasidėjusi ant aslos veidro- 
plauni, tai reikia apsižiūrėt. jdį. Neretai nuo tokio teplio- 

jimo, jei tik plyšiai nėra

8Į!jOW^t^

^žiosiomis valstybėmis, negu 
kad pirmiau buvo, neskaitant 
Japonijos, kuri įieško priekabių 
ir sparčiai ruošiasi karui prieš 
Sovietų Sąjungą.
; Jū$, draugai, ne tik neina- (

Šiame vajuje pasirodė, 
kad mažesni miesteliai su

ir pagerint veikimą. Kodėl? 
Todėl, kad gali greitu laiku už
siliepsnoti imperialistinis ka
ras ; ir karas yra neišvengia
mas, neą kito kelio kapitaliz
mas nemato išeiti iš krizio. Ir 
pirmiausia imperialistai bandys 
pulti Sovietų Sąjungą; o visų 
šalių darbininkų pareiga bus 
nedaleisti jiems pulti Sovietus. 
Ir jeigu prasidės karas, tai dar
bininkų ir Kompartijų pareiga 
bus tą karą paversti piliečių! 
karu (prieš patį kapitalizmą) J

Na, draugai, atrašykite, kas: 
gero girdėti Hudsone ir kaip j 

yra ' darbuojatės? Kaip dabar ame-

dar vieną laišką:
“Gerbiamieji: LDS 107 

kuopa, . Dąpbury, Conn., 
mėnesiniame s u s i r inkime 
buvo prisiminta apie auto
matišką presą “Laisvei”. 
Nors kuopa visai mažutėlė,

rės

“Brangūs Draugai: Šia
me laiškelyj rasite vieną 
dolerį, nes puikiai žinau, 
kad tik bendrom spėkom ga-

(Tąsa 5 pusi.)

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964Šią Dieną Kurijoząi
“Vilnis” paduoda sekamą:

Nesenai vienos chicagietės virtuvėj įvy
ko metinis “Naujienų” šėrininkų suvažia
vimas. Jame, sakoma, į direktorius “išrink
tas” Kleofas Jurgelionis, žinantieji sako, 
kad Jurgelionis sieksiąs ir toliau,—numa
toma manadžeriaus džiabas. Suprantama, 
mums čia nė šilta, nė šalta. Bet, štai ko
kią įdomią Jurgelionio biografiją paduoda 
pačios \“Naujienos’ ’, .numery 55:

“Garbingai baigęs mokslus:—advokatauja ir 
vis nerimsta. Milijonines kompanijas orga- 

’ nizuoja, d podraug ir biržoje akcijomis spe
kuliuoja. Išsyk labai* sekasi, o paskui— 

. “puff”! Įkurią apdraudos draugiją ir tuč- 
tuojaus susirūpina banko« organizavimu 
Bridgeporte, bet žmonės jauįnepasįtiki jam. 
Tiek to—-numoja jis ranką ir balleto mokyk
loje bando savo plastiškus gabumus, bet 
pajutęs gracijos stoką, vyksta ant ūkės 
kiaules šerti; kiaulės, tačiau, jam greit nu
sibosta, juk tai toks prozaiškas sutvėrimas, 
daug įkvėpimo neduos. Nusisuka nuo jų ir 
savo auklėjimiškas žinias ir palinkimus nu
kreipia į labiau išvystytą ir simpatįšką gy
vulį, būtent—^-arklį. Išleidžia įdopių, gra
žų žurnalą tam tikslui anglų kalboje ir ži
noma, arklių lenktynės jam irgi pasidaro 
net perartimos. ,

Bet ką čia giminiautis vien su galvijais, 
jis artinasi prie asilo garbintojų—demokra
tų partijos.” ,

Dabar, kuomet Jurgelionis sugry^ę ąt- 
. gal “prie asilo garbintojų,” tai. yra į “Nau

jienų” pastogę, Grigaitis duoda jam išriši
mą :

“Atrodo, kad Kl. Jurgelionis ir vėl save

padalyta, kad apgauti

Darbo Stovykla Inteligentams
k ’iii*'

“Lietuvos Žinios” rašo:
Teko sužinoti, kad svarstomas klausimąs 

—inteligentams bedarbiams įsteigti darbo

yi1

’sveiki, 
Linkiu 

jums kuo daugiausia energijos • 
dirbti ir dirbti, kad netolįmoj 
ateityje galėtumėte 
spalio (revoliucijos) 
Amerikoje.

Su bolševistiniais

Maskva.
—i--------------------------

Redakcijos Atsakymai
J. K-ui, Maskvoje.—Draugo 

laiškelį ir straipsnį “Dešimts 
Metų Be Lenino” gavome. Sa
kote, nesate gavę atsakymo į 
jūsų pirmesnį laišką. Mes siun
tėme- jums laišką (lapkričio 
mėn., 1933) Maskvos Lietuvių 
Darbininkų Kliubo antrašu, ku
rį buvote mums padavę. Dabar 
laišką jums pasiuntėme “Prie
kalo” antrašu.

ir vėžys iš to atsirasti. Įply
šimai tokioj vietoj nelabai no
ri gyti, dėl nuolatinio erzini
mo, jaudinimo ir bakterinio 
veikimo.

Tai Jums, Drauge, tas dak
taras tikslingai patarė.- Rei
kia plyšiai' išskusti, išvalyti 
sugargažėjusios “mėsos,” pas
kui sukabinti1 bent keliom sie
lelėm, ir 
operacija 
lengva ir 
kainuoti.. 
didelis brangininkas, tai susi
raskite kitą, prieinamesnį. Ar
ba kreipkitės į ligoninę. Mies
to ligoninėse paprastai gydo 
ir-operacijas daro veltui, mies
to lėšomis. Gal ir Jūsų mies- 

■te yra tokia ligoninė.
O kolei kas, kol Jūs nus- 

išeina-1 pręsite ką griežtesnio daryti,

Plyšiai Išeinamam Kanale

Aš žinau, kad Jums nusibo
do tie atsakymai, tai aš Jūsų 
da prašysiu, gal ir man atsa
kysite į mano klausimą: ar 
nėra pavojaus su mano išeina
muoju kanalu? Jau du metai 
įtrūko man toji atvara poroj 
vietų,
jas, o dabar jau nebėga, tik 
kai kada biskelį skauda. Iš
plaunu ir' kokios mostelės in- 
dedu. Vienas daktaras * liepė 
išskaptuoti, išskusti*. ?Reikala
vo daug pinigų. ’ Tai dabar ir 
pati neįsivierinu, ar gerai da
rau, kad neklausau, ar ne.

Prašau patarimo per “L 
vę.” Esu moteris 34 metų 
numo. Bus labai ačip.

Atsakymas

Įplyšimai, įtrūkimai 
jmam kanale labai dažnai bilejgerai bus tie plyšeliai teplioti 
| kam pasitaiko. Jeigu tokie 'deginamuoju akmenėliu, “Cau- 
plyšeliai, kad ir kiek pakrau- 'stic sticK,” kurio už keletą cen- 
javę, neužilgo užgyja, tai la- tų gausite vaistinėje. Galite 
bai gerai. Bet, kaip kad Jū- .ir kas diena tuo akmenėliuV ~ * * *

Pataisau klaidą, kuri įvyko sy atsitikime, jei įplyšimai ne-1 (“sidabro nitratu”) plyšius iš-
.~ ___ j ar ~' - • « > t . i__ i • i. _• << • vi • i • ,, j • j -mano korespondencijoj “Lais

vės” num. 58. Ten buvo pasa
kytą, kad pareitų metų ALDLD 
iždininku buVo ,d. J.* K. Kava
liauskienė. Turėjo būti: d. P. 
Thompsonąs.

Korespondentė.

Matot, Drauge, iš tokių, jimo, jei tik plyšiai nėra 
kaip kad Jūsų pažeidimų Kai pe^gilūs ir nepępdaug užleisti, 
kada išsivysto netikusios, lau- jie ir visai sugyją, suauga, be 
kinės “mėsos,” paskui gali net operavimo.
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i Vienas Blofas Atsibodo, Jieško Kito
Kuomet prezidentas Rooseveltas pasirašė NRA įsta

tymą, tai kartu su visa kapitalistine spauda ir SLA or
ganas “Tėvynė” blofino, būk į trumpą laiką milionai be
darbių bus paimta į darbą, būk į pusmetį laiko sugrįš 
1929 metų “gerieji laikai.”

Prezidento Roosevelto “naujoji dalyba” neatnešė tokių da
vinių nedarbo mažinimui, kokių būva tikėtasi...

Pagaliau pats ekonominio atsigavimo vykinimo administ
ratorius gen. Johnsonas nesenai apsiskaitliavo, kad jei šian
dien industrija būtų atstatyta į 1929 metų vėžes, tai vis dar 
Amerikoje liktų ne mažiau 7,000,000 bedarbių armija. Va
dinasi, pats gen. Johnsonas netiesioginiai pripažįsta, kad šian
dien naudojamos priemonės nedarbo mažinimui užsibrėžto 
tikslo pasiekti negali.

dideles nuonąas (arendasj 
arba visai mesti juos iš gy
venimo, kaip ir kitus “kon-i 
trakčikus.”

Tai to užsitarnavo nuo 
ponų' už vargšų pardavinė
jimą ir viršylūkai, kurie 
tuomet griebdavosi aiškin-

“LAISVES” KNYGŲ
IŠPARDAVIMAS

Štai kaip ponas VifSitis rašė “Tėvynėj”, birželio 23 d 
1933 m.:

Prezidento Roosevelto administracijos augštose sferose 
kalbama, kad šis įstatymas suteikia galimybės laike trijų mė
nesių grąžinti prie darbo mažiausia penkis milionus darbi
ninkų.

...Apie penki milionai darbininkų su šeimomis įgiję per
kamą galią neužilgo padidintų darbus įvairiose industrijos 
srityse ir taip pamažu bedarbių armija sumažėtų bent iki 
pakenčiamo minimumo.
NRA taip “sužavėjo” poną Vitaitį, kad jis jau tuomet 

blofino SLA nariams apie- greitą “laikų pagerėjimą”. Jis 
rašė, kad jau

Tiek išdirbystese, tiek ir pramonės srityse didesnis judė
jimas jaučiamas ir aiškiai matosi didesni daviniai biznio apy
vartoje. Daugiau ir darbininkų dirba, padidėjus ir visuomenės 
perkamoji galia. Jei į tris mėnesius laiko, pagelba industri
jos atgaivinimo įstatymo, dar penki milionai darbininkų gaus 
darbus, tai į pusmetį laiko nuo dabar galima tikėtis sugrą
žinti bent 1929 metų laikų.
Matote, tasai ponas tuomet pranašavo, kad į pusmetį 

laiko sugrįš 1929 metų “gerieji laikai.”
Na, o už dviejų mėnesių vėliau, rugpjūčio 4 d., 1933 

m., po antgalviu “Laikų Gerėjimas” štai kaip jis “Tėvy
nėje” mulkino SLA narius, kaldamas jiems į galvą kapi
talistų blofus apie laikų gerėjimą:

Prezidento Roosevelto sumanytam ir kongreso užgirtam 
taip vadinamam Nacionalės Industrijos Pakėlimo Aktui prita
ria daugelis stambiųjų Amerikos fabrikantų ir pramoninin
kų. Ypatingai po prezidento Roosevelto per radio pasakyto 
atsišaukimo į visą tautą liepos 25 d., kad visi, kas tik gali, 
prisidėtų prie pakėlimo industrijos ir pramonės, trumpinant 
darbo valandas ir padidinant darbininkų algas iki nustatyto 
minimumo, sakoma kasdien tūkstančiai telegramų pilasi, ku
riais fabrikantai ir pramonininkai pasižada įvesti siūlomas 
reformas ir visame kooperuoti su prezidento pastangomis kra
štą ekonominiai atgriebti, 

a
Šituo fabrikantų ir pramonininkų pritarimu pasiremdami, 

p. Rooseveltas ir ja paskirtas industrijos pakėlimo administ
ratorius gen. Johnsonas tikrina, kad jų pastangoms krąštą 
ekonominiai atgriebti dabar negalės niekas pakenkti. Sulig
jų nustatyto ir vykinamo plano su rugsėjo mėnesio pradžia J kožnam, kiek kuris valdė,

Mūsų krašto ekonomistai ir socialės santvarkos reguliavimo' 
kapitonai turėtų pagalvoti ir surasti sveikesnius pagrindus 
socialės ir ekonominės santvarkos reformavimui. Ar nevertė
tų rimtąi pasvarstyti, kad ir jau baigiamą užmiršti techno
kratų pasiūlytą sistemą, socialio ir ekonominio gyvenimo per
tvarkymui?

Matote, kur tas ponas nuvažiavo—nuo NRA. garbini
mo pas technokratus! Jau jam atsibodo garbinti NRA., 
blofinti, kad mėlynasis erelis greitai atneš “gerbūvį.”

Dabar jis prašo Amerikos kapitalistų iš numirusių pri
kelti technokratiją: kad jis turėtų apie ką blofinti ir 
mulkinti SLA narius. ...

Kaip ilgai SLA ponai galės mulkinti (kapitalistų nau
dai) SLA narius darbininkus visokiais blofais?

J. Siurba.

Nuplakė 3, Bet Tūkstančiai Liko Atvaduoti

tis, kad jie buvę prigauti 
ir tt. Bet buvo jau pervėlu. 
Dvarponiai tokius tuoj į-, 
skųsdavo valdžiai kaip re
voliucionierius, o valdžia 
juos išsiųsdavo, kur pipirai 
auga.

Dabar grįžkime prie to 
pasakymo antgalvyje: Nu
plakė tris, i bet tūkstančiai 
liko atvaduoti.

Ne vienam lietuviui yra 
žinomi Lietuvoj dvarponiai 
Zubovai. Jų vienas; prose
nis buvo augštas kariškis 
prie carienės Katarinos, 
kuris daugiausia jai pasitar
navo kaipo jos aržilukas (ta 
carienė taip buvo ir vadina
ma “Grafo Zubovo bež
džione.”—Red.). Už kariš
kus ir lytiškus Zubovo nuo
pelnus Katarina paskyrė 
jam beveik penktadalį Lie
tuvos žemių su jų gyvento
jais.

Pana ikinant baudžiavą, 
buvo sykiu paleisti ir Zubo
vų dvarų baudžiauninkai. 
Zubovas, pirmiausia įbruko

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

rime ir vėliau jau nebus galima jų g^uti.
Sekamos knygos yra išpardavimui:

/

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

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

i I
; Iš KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavądųoj’amas 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 60 centų ‘ Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

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

Toks buvo tikras atsitiki-, ryt. 
mas, baigiantis baudžiavai 
Lietuvoj.

Rusijos carizmas buvo 
pralošęs karą ties Sevasto
poliu, ir bijojo visuotinos 
baudžiauninkų revoliucijos, 
atsimindamas baudžiaunin
kų revoliucijas Francijoj ir 
kitose šalyse prieš valdžią priiminėjo kontraktus,, ale j kontraktus visiems savo vir-■ 
ir bajorijos - dvarininkų j varė didžiausią propagandą 
sauvaliavimą. Tad Rusijos i tarp valstiečių: įkalbinėjo 
caras išleido patvarkymą, 
kuriuo paskelbė baudžiau
ninkų paliuosavimą iš po 
dvarponių letenos; o bau
džiauninkų turimi žemės 
sklypai privalėjo pasilikti

Bet, pasirašęs kont
raktą ir išgyvenęs dvyliką 
metų po kontraktu praras
davo savo užgyventas iš pir
miau teises.

Bet minimi viršylai, bijo
dami prasižengti ponams ir 
nenorėdami prarasti' šiltes
nes vieteles, ne tik tyliai

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

> 
Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 

tiktai 50 centų.

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJĄ.
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 
darbininkams. v 1 ’’ ’ f‘ -x—•------
ir todėl labai 
$1.00. Dabar

VALSTYBĖ 
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. ]" 
mas tarpe buržuazinės ir proletarinės valstybės, 
tai—pamatinis mokslas. P 
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina 
buvo 75c. Dabar 40 centų. Neapdarytos

jiems, kad imtų tuos kont
raktus, sakydami tamsiems, 
bemoksliams baudžiaunin
kams: kurie neimsite tokių 
kontraktų, būsite valdžios 
pajungti visokiems reika
lams ir turėsite mokėti vi-

šylukams. Tik tuom skir
tumas buvo tarp Zubovo ir i 
kitų didžiųjų dvarponių,! 
kaip kad Tiškevičius, Ogins
kis, Grušauskis, Pliateris' 
Nariškinas, Komaras ir i 
Karpis, kad kiti dvarponiai! 
baudžiauninkų d i d ž i urnai 
įkalbėjo kontraktus per vi-

IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai

Kokis yra skirtu- 
. Lenino raš- 

Prie knygos yra ir žodynėlis paaiŠki- 
Turi 190 puslapių. apdarytos

25 centai.

Knygos Apie Religiją
MOTERIS IR IŠPAŽINTIS. Parašė A.-B. Iksas.

iš geriausių brošiūrų kuri nušviečia ką kunigai stengiasi suži
noti iŠ moterų laike ausinės. Kokios to pasekmės ir kaip kuni
gus išmokina mokyklose. Brošiūra turi 96 puslapius. Jos kai
na buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

Tai viena

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

6,000,000 darbininkų bus grąžinti į įvairius darbus.
Būtų visam kraštui, o ypatingai bedarbių minioms tikra 

palaima, jei iki rugsėjo mėnesio pradžios šeši milionai bedar
bių būtų grąžinti atgal į darbus. Jei prezidento Roosevelto 
numatomas darbų padidėjimas industrijos ir pramonės srity
se įvyktų, tai galima būtų tikėtis, kad su pradžia sekamų me
tų bedarbių armija sumažėtų iki minimumo.
Bet kuomet darbininkų revoliucinė spauda nurodinė

jo, kad NRA nepagerins darbininkams būvio, kad nesu
mažins bedarbės, kad iš NRA turės daugiausia naudos 
stambieji kapitalistai, nes NRA panaikina visus prieš- 
trustinius įstatymus ir duoda progą stambiems trustams 
sudaryti monopolistines sąjungas/ ir pakelti ant produk
tų kainas; kuomet ta spauda nurodinėjo, kad buržuazi
jos šauksmai apie laikų pagerėjimą sulig NRA yra nie-1 *1 1 • » • 1 1 A 1 • V i • 1 • • » • j •• ■■ I

su tokia išlyga, kad bau
džiauninkai mokės 
už žemę, o valdžia 
dvarponiams.

Bet dvarininkai 
rėjo, kad jie praranda ne 
tik baudžiauninkus, bet sy
kiu ir baudžiauninkų užgy
ventas žemes. Dvarponiai 
tuoj griebėsi sumanymo, 
kad apgaut ne tik baudžiau
ninkus, bet ir pačią carinę 
^valdžią. Jie ėmė papirkinė- 

l ti įvairius valdininkus, o 
kas daugiau, kaip tik blofas, tai štai kaip į tai atsakė i baudžiauninkus vertė pasi- 
SLA organas “Tėvynė” rugsėjo 29 d., 1933 m.:

Bolševikai NRA smerkia dėlto, kad esą prezidentas Roose-' 
veltas tokiais savo žygiais trukdo darbininkams kovą prieš 
kapitalizmą, tikslu pasitarnauti griūvančiam kapitalui.

Nežiūrint to, kad kraštutiniai elementai: bolševikai ir pelną- poniai, kaip šiandien daro 
gaudos kapitalistai bendru frontu NRA judėjimui priešinasi, kapitalistai-fabrikantai SU 
ir jį smerkia, tas judėjimas kasdien vis tyirčiau ir tvirčiau j ilginiais vergais darbinin- 
savo šaknis įleidžia į Amerikos ekonominį gyvenimą. naudodami’ prieš juog
Kad paskleisti tarp darbininkų didesnes iliuzijas apie • visokias apgavystes, šaudy- 

Roosevelto vykinamą Wall Streeto naudai NRA planą, darni juos, papirkinėdami 
“Tėvynė” demagogiškai bando sujungti bolševikus su | valdininkus, teisdami savo 
pelnagaudomis kapitalistais, nors visiems labai ge-' darbininkus, k a n k indami, 
rai žinoma, kad pelnagaudos kapitalistai pilniausia remia kad priverst juos pasiduot 
NRA, kad net toks Henry Fordas, su kuriuo Roosevelto didesniam išnaudojimui. • 
administracija pradžioj biskį pasiginčino, o vėliaus nu
sileido jam, pakartotinai pareiškė, jog jis užgiria NRA., 
jog jis remia Roosevelto vykinamą programą, nes ji yra apgaut ir nuskriaust bau- 
naudinga jamjr visiems kapitalistams.

Čia mes nurodėm, kaip pereitais metais “Tėvyne” daug1 vadinamus dvylikos metų 
remdamosi kapitalistinės kontraktus; ir pirmiausia 

į pradėjo įkalbinėti ir brukti 
tuos kontraktus tiem val-

prie tokie žmonės niekur negau- 
vir- <

valdžiai 
atmokės

apsižiū-

1 duoti tai gudrybei, plakda- 
Imi rykštėmis ir visokiais 
būdais kankindami. Taip 
toj gadynėje darydavo dvar-

Tuo syk 'dvarponiai susi
tarė ir išdirbo planus, kaip

džiauninkus. Jie išgalvojo

blofino apie NRA, žinoma, 
spaudos blofu.

Bet dabar, matomai, ponas Vitaitis pamiršo visus per
eitų metų blofus, ir štai “Tėvynėje”, kovo 9 d., šių metų stieciam, kurie buvo
po antgalviu “Nedarbas Didėja” jis jau dejuoja: dvarų šiokiais tokiais

Amerikos Darb eracijos prezidento Green apskaitliayi-
3io mėnesiu bedarbių armija padidėjo apiem u, pereitu 

912,000 asm

sokius mokesčius; o kurie šokius viršylukus geruoju, i 
------- s kontraktus, būsite fret Zubovas ‘ tik viršylams Į 
liuosi nuo įvairių valdiškų įdavė kontraktus geruoju, j
imsite

pareigų ir mokesčių, 
užsimokėjimo ponui 
mos (arendos).

Ir kas nesupranta 
viršylukų išdavystės, 
mums atpasakojo mūsų tė
vai ir seneliai arba kurią is
torija parodo*? Bet tie vir- 
šylukai’ ne tik šimtų tūk
stančių valstiečių reikalus 
pardavė, ale ir patys savo 
teises pardavė ponams, gai- 
lėdamiesi prarast tuomlai- 
kines šiltesnes vieteles ir 
tikėdamiesi gaut riebų atly
ginimą nuo ponų už judošiš- 
ką savo pasidarbavimą.

Kaip tik per viršylukų pa
sidarbavimą buvo įkalbėti 
kontraktai didžiumai bau
džiauninkų pas ktfrį/poną, 
tai likusieji buvo priversti 
i mt kontraktus, plakami 
rykštėmis. Radosi daugelis 
žmonių,, kurie tą kontrakti
nę apgavystę . permatė; ir 
jie mėgindavo aiškinti vi-, 
siems, bet viršylūkai tuojau 
apie tai pranešdavo ponam; 
tuomet ponų ištikimi pa
siuntiniai tokius žmones su
imdavo ir nuplakdavo arba 
atiduodavo valdžiai, kaipo 
“buntovščikus.” Basi teisint

apart; 0 šiaip baudžiauninkams jis 
nuo-

tokios 
kuria v

davo, nes kaip minėjau, vi- 
šylais. Suprantama, ir vir-1 sokie valdininkai būdavo 

____ _ šylai turėjo numatyti, kad ponų papirkti, o spaudos 
Vadinasi, tiek asmenų neteko darbo vieno Į valstiečiui pasirašant tokį baudžiauninkai neturėjo jo-

sausio, mėn no laikotarpiu, kurie turėjo laikinus darbus..
Tūlas laikas atgal federalės valdžios autoritetai užtikrino, 

kad Viešųjų Darbų Administracija buvo suteikus laikinus dar
bus 4,000,000 darbininkų, kad sumažinus .žiemos sunklaikio 
kentėjimus bedarbiams. TaČiaus šie keturi milionai darbi
ninkų bus atleisti iš darbo su gegužės 1 d. ir atleidimas jau 
dabar dalinai pradedamas. Tokiu būdu su sekamo gegužės 
mėnesio 1 d. bedarbių armija Amerikoj pasieks 11,100,000, jei 
p. Green skaitlinės yra korėktingos.

kontraktą, jis tuom atsisa
ko nuo žemės sklypo, kurį 
buvo užgyvenęs. O buvo 
tpkie įstatymai: kas išgyve
no ant kurio nors žemės 
sklypo nors dvyliką metų, 
tai nieks be kontrakto ne
turėjo-teisės jį iš ten išvą-

kios.
Kaip tik dvarponiai apsi

dirbo su baudžiauninkais 
per viršylukų-gončelių pasi- 
tarnavimą, tuoj ponam bu
vo nebereikalingi ir tie gon- 
čeliai; pradėjo iš jų atimi
nėti šiltąsias vieteles, lupti

buvo nusistatęs įduot kont
raktus visiem iš sykio per 
prievartą. Gal būt, jis bu
vo tuom pasidrąsinęs, kad 
turėjo didelę tarnybą prie 
caro palociaus. Ir tas Zu
bovo sumanymas buvo tuoj 
pradėtas.
- Tapo sušaukti visi turin
tieji žemės valstiečiai, pri
klausantieji prie Būbių 
dvaro. Suvarė juos visus į 
klojimą; atvežė tris veži
mus rykščių ir išvertė ties 
durimis klojime. Už durų 
sustatė stalus ir, pataisė 
suolus ponams susėsti; su
dėjo ant stalų krūvas kon
traktų. Susirinkę ponai su
sėdo už stalų, paaiškinda-k 
mi kontraktų reikšmę, bū
tent:

“Vyrai, mes turime jums 
pranešti didelį^ džiaugsmą, 
kurį jums suteikia šviesiau
sias grafas Zubovas, kad 
nuo šios dienos paliuosuoja 
visus savo žmones nuo viso
kių dvaro pareigų.”

Visi žmonės suriko: “U- 
ra! Ura!”

Bet ponai sako toliau: 
“Padėkavokite jo šviesybei 
už mielaširdystę \ ir melski
tės už šviesiausią mūsų po
ną,’ grafą Zubovą ir tt.”

“Dėkavojame! Melsimės!” 
sušuko baudžiauninkai.

Ponai toliau »tęsia: “Čia 
šiandien esate susirinkę tie, 
kurie valdote pono gr. Zu-1 
bovo žemes; taigi būsite vi- i 
si paliuosuoti, kurie' nesi
priešinsite pono nustaty
mams; o nustatymas

(Tąsa 4 puslp.)
yra

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 teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c.

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

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

J. J, KaškiaučinUs. Knyga ’ turi 126 puslapius. Joje aprašyta 
virš 250 ligų, jiĮ priežasčių ir kaip gydytis, ši knyga, tai tik
ras namų daktaras. Kiekvieno darbininko namuose turėtų ras
tis ši knyga. Jos kąina 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. Paraše M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo'- imami naujokai j pereitą karą ir 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. Kai
na tik 35 centai. — -

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

BADAS. Paraše 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 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų. ; , i

i >' '

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
nom 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. Aprafdma 
kalinių pabėgimas ir visa eilė informacijų apie politinius kalinius. 
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 knygele, tiems dur bus duota nuolaida, ne
paisant, kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų išpardavi
mą. šis išpardavimas yra neilgam.

/ Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

“LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
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kapitalisto. O I tuvnl svetainėje, 6835 Superior Ave.! ___
... 1 ’ Auto Workers Union rengia ne tik .

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

didelė 
Ir tai

šokius, bet ir *bus įdomi programa: 
6 vai. Sovietų judžiai; 8:15—kal
bės Phil. Raymond (sekr. AWU); 
8:45— šokiai prie geros orkestrus. 
Kviečiam visus ir visas atsilankyt ir 
paremt darbihinkų uniją, ypač kvie
čiame White Motor Co. darbininkus.
1 Rengėjai.

(62-63) j

CLEVELAND, OHIO
Automobilių Darbininkų Unijos 

vakaras įvyks 17-tą dieną kovo, Lie-i

WORCESTER, MASS.
Aido Choro kliubas rengia Basket

ball ir šokius, 17-tą dieną kovo, 2!> 
Endicott Str. 7 vai. vakare. Lošimas i 
bus tarpe Montello vaikinų ir mer
ginų basketball lošikų ir Aido Cho
ro kliubo. Įžanga tik 25c. 
visus ir visas atsilankyt 

jaunuolių kliubą.
Aido Choro

Kviečiam 
ir paremt

Kliu bau.
(62-63)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. rengia vakarienę ir 

šokius “Laisves” preso naudai, 17-tą 
dieną kovo, Lietuvių Tautiškam na
me, apatinėj svetainėj, 7 vai. vakare. 
Visi darbininkai ir darbininkes pri- j 
valo dalyvaut, nes tai mes del sa
ves darysim gero remdami tokį 
naudingą įrankį, padėsim sustiprin
ti

Ketvirtas Puslapis

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras pakeičia savo pa- i 

mokų dieną, sekančios pamokos Į 
įvyks ketvirtadienį, 15-tą dieną ko
vo, 8 vai. vakare, Strauko (svetainė
je. Visi Pirmyn Choro nariai taip
gi ir nauji malonėkite dalyvaut ant ■ 
šio pakeisto laiko.

Pirmyn Choro Pirm. F. Klastow.
(62-63)į

darysim gero

savo darbininkišką spaudą.
Renginio Komisija.

(62-63)

Nuplakė Tris, bet Tūkstančiai liko Atvaduoti
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Tai pa-
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jam
Jan-
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ant pinigų. Jie sako- 
turi surinkę čekių virš 
dol., bet pinigų negali 
Tas dalykas del tų če-

cxis.vt.«•? ’ f ‘
j_______—II .. .....................

Dar keli žodžiai apie oro 
atmainas. Kai tik šalčiai pra
ėjo, tai ir ledai upėje Sus- 
qehann'a pradėjo lūžti ir van
duo lietis į kraštus.

l’ręciadien., Kovo 14, 1034 
■<’ *• i * * i «

Bolševos Komuna O.G.P.U.
=-... . / - Pagal V. Poliakova, Petras ■ ■ -... ............ —

( nuoliai abejojo: buvo noras būti laisvam, 
bet bailė kėlė nerimastį—o jei tas yra 
apgavystė? Jie paims juos iš kalėjimų 
ir ištrems kur nors į tolimas sritis arba 
net į Sibirą. Ką tad daryti? Ar ban
dyti tačiau? Juo labiau, kad Pogrebins- 
kis kalbėjo: prieš norą mes nelaikysim. 
Netiks jums komuna, galėsit išeiti. Bet, 
apart kalėjimo, jūs niekur kitur neišei
siu o jei dirbsit komunoje—jūs galit tap
ti gerais žmonėmis...

Keletas asmenų savo tarpe nutarė va
žiuoti. Jie apsirubežiavo taip: ar bus ar 
nebus darbo,—svarbiausia pasiliuosuoti 
iš kameros, o paskiau, kokia ten nebūtų 
komuna, bet pabėgti iš jos bus lengviau, 
negu iš Butirkos kalėjimo. Jie išvežė 
jaunuolius be jokios ginkluotos, sargy
bos. Tas buvo rizika, bet su apsvarsty
mu. Žmonėms, kuriais niekada niekas 
netikėjo, jie pirmą sykį parodė pasitikė
jimą. Iki paskutinės minutės jaunuoliai 
abejojo. Tiktai kada juos išvedė už ka
lėjimo vartų ir jie pamatė, vieton kalė
jimo transportacijos automobiliaus, ku
riuo paprastai juos visuomet veždavo, 
paprastą autmobilį—suprato, kad jie jų 
neapgavo. Visi turėjo vieną mintį y ką 
daryti? Ar pabėgti tuojau kelyje—ar 
nuvažiuoti į komuną ir žiūrėti, kas bus 
toliaus? Bet pabėgti jiems atrodė labai 
nepritiktų: kadangi jais pasitikėjo.

Traukinyje, paprasčiausiam vagone, be 
jokių geležinių grotų, visi įtemptai tė- 
mijo vieni kitus: Jaunuoliai tėmijo orga
nizatorius, o organizatoriai—jaunuolius. 
Pirmieji įdomavos, ar jų palydovai turi 

1 ginklus ir ar teisybė, kad jie juos veža į 
laisvą gyvenimą? Antrieji manė—ar 
jiems pasiseks nuvežti nors vienas jau
nuolis, ar pabėgs visi?

M: ' *

Prie Bolševos, distancijoje 27 kilomet
rų nuo Maskvos, šokolado eks-karaliaus 
Krafto dvare randasi darbo komuna 
O.G.P.U. Užduotis komunos yra išauk
lėti arba, taip sakant, išgydyti jaunuo
sius kriminalistus, paimtus iš kalėjimų.

Komunoje yra tūkstantis jaunuolių 
abiejų lyčių. Kiekvienas iš jų buvo jau 
keletą sykių teistas ir įkalintas, daugu
ma ištremti gyveno Solovki, Narim; ke- 
letai pasisekė pabėgti iš ten. Kas liečia 
kalėjimą, tai jiems nesvarbu, nes jie ge
rai susipažinę bei pripratę prie jo. Tie j 
jaunuoliai yra daugumos vogimo rūšių* 
specialistai—kišenvagiai, namų plėšikai 
ir “meškos”—tai yra specialistai prie 
stambių plėšimų, kaip tai sandėlių bei 
saugiųjų dėžių.

Užpakalyje tankios sienos spygliuotų 
parko medžių randasi didelė komuna, su
sidedanti iš fabrikų ir gyvenamųjų na
mų. Per ištisas dienas ir naktis, be per
traukos, kaip senas pušynas audrų va
landose, ūžia, staugia, zvimbia dirbtuvių 
masinos, motorai, beldžiasi sunkūs kū
jai kaldami geležį. Į tą budrią darbo 
dainą net būtinai įsigauna jaunimo skam
banti balsai, kurie dirba naudingą visuo
menei darbą.

Žmonės, kurie praeityje buvo “specia- 
lė pavojinga visuomenės kategorija,” ( 
šiandieną neša naudą krašto industrijai. 
Šioje komunoje yra suorganizuota .kele
tas visai naujų produktinių šakų, pavi
dale keturių dirbtuvių, kurios sugeria vi
sus prasikaltėlius ir buvusius pavojingus 
visuomenei januolius ir ten, tarp ūžian
čių mašinų ir zvimbiančių transmisijų 
beį diržų, yra kalamas jų proletariškas 
už^igrūdymas.

Komuna buvo suorganizuota 1924 m. 
rugpjūčio mėnesy, pagal sumanymą ir 
idėją drg. Dzeržinskio. * Beveik niekas 
netikėjo tada, kad būtų pasekmingas šis 
dalykas. Projektas buvo įkainuotas tik 
tiek, kaipo eksperimentas išanksto nu
matomas nepasekmingu. Bet draugas. 
Dzęržinskis žinojo, ką jis darė. Manyti, 
kad jie negali pataisyti vagies, gali tik
tai tie, kurie nežino priežasčių krimina- 
l^scių, kurie nepažįsta psichologijos ir 
gyvenimo sąlygų šios žmonių kategori
jos. Vagių parazitiškas “amatas” reika
lauja nuolatinio ir augšciausio nervū 

_jtempimo, jis sugriauna ir prieš laiką 
pasendina žmogų. Tris ketvirtadalius 
savo gyvenimo vagis praleidžia papras
tai kalėjime, svajodamas apie laisvę. Ga
lutinai panaikinti tuos jo prasikaltimus 
nėra jam lengvas dalykas. Kas samdys 
kriminalistą be kvalifikacijos, be doku
mentų? Ir jei jis gautų panašų darbą, 

. visviena kiekvienam momente jis gali bū
ti areštuotas, kaipo keletą kartų teistas, 
visuomenei pavojingas asmuo. Tačiau 
priversti vagį dirbti—reikalinga labai 
menka pastanga:—net būtinai turi jam 
duoti galimybę įdirbti, tverti tokias są
lygas, prie kurių jis pajustų save ma
žiau daugiau laisvu ir lygiateisiu asme
niui, kur ant jo daugiau nekabotų grūmo,- 
janti dėlnėta praeitis.

Viską tatai žinojo Dzęržinskis. Orga
nizavimas komunos buvo pavestas vie
nam iš narių O.G.P.U. draugui Pogre- 

. binskiui, šios idėjos žinovui. Sunku bu
vo pradėti šį dalyką, kadangi nebuvo pri
tyrusių žmonių. Darbas buvo pradėtas 
su didžiausia abejone. Nuo pirmųjų 
žingsniui prasidėjo keblumai,, kadangi 
dauguma netikėjo į galimybę išauklėti 
vagius į gerus darbininkus; patys vagys 
taip pat tuo mažiau tikėjo tam, kad jie 
duos jiems pasekmingą galimybę atsipa
laiduoti nuo savo “amato.” Kada Po- 
grebinskis .atvažiavo į Butirkos kalėji
mą ir davė propoziciją jaunuoliams eiti 
dirbti į komuną, jie tam netikėjo, tas bu
vo naujas ir netikėtas dalykas ir jie įta
rė “išdavystę” iš O.G.P.U. pusės. Jau-

Nedidelė stotis, kurioje nesiranda nei 
O.G.P.U. agentų, nei gelžkelio sargybos. 
Nuo stoties, lygus, kaip kaspinas, eina 
pirmyn plentas, kuris pranyksta žalumo
je pušinio parko. Užpakalyje parko\ ran
dasi komuna—didelis buvusio dvarinin
ko namas. Jokių geležinių grotų absoliu
tiškai nėra. Jaunuoliai godžiai tyrinė
dami pradėjo viską smulkmeniškai ap
žiūrėti, aplink ar randasi spygliuotų vie
lų tvoros, ar bent kas joms panašaus? 
Jie vaikščiojo aplink visus namus ir nie
ko panašaus nerado. Išėjimai yra visur 
laisvi, be jokios sargybos. Jaunuoliams 
tas atrodė stebėtina: atgal keletas va
landų jie sėdėjo už geležinių grotų—ir 
staigiai, tarytum sapne, jie pasijuto lais
vais gražiame parke.

Jie nutarė atidėti pabėgimą iš komu
nos: pabėgti jie visada gali, bet dabar 
jiems svarbu buvo matyti, kas toliau^ 
bus. Jie pragyveno kiek laiko tėmydami 
ir...jiems komuna patiko. Gyvenimas 
buvo malonus,, tarsi prisirpus avietė. Jie 
gyveno buvusio dvarininko name, kiek
vienas turėjo savo’ lovą, savo matrasą, 
pagalvę, paklodes ir gerą antklodę. Dar
bas buvo nesunkus, o svarbiausia, kad jie 
išmoks amato ir su juo—kaipo kvalifi
kuoti darbininkai—lengvai gaus darbo 
bile kokioje dirbtuvėje. Komunoje bu
vo laisva: atidirbk savo 8 valandas ir 
eik, kur nori—į mišką, laukus, ar į arti
mą fabriką. O ka,da ateina sekmadie
nis—poilsio diena—jie gali važiuoti į 
Maskvą: ten jie nieko daugiau nebijo, nes 
jie turi dokumentus. Vienu žodžiu, jie 
yra pilnateisiai piliečiai.

Pamatu auklėjimo komunoje yra deda
mas darbas ir pilnas savarankiškumas 
jaunuolių. Be to nepadėtų nei jokios 
pedagoginės pastangos. Eks-krimi- 
nalistai yra tarsi jauni vaikai, bet su di
deliu prityrimu gyvenimo: jiems net bū
tinai reikalinga buvo duoti darbą,—ko
kią nors reališką, praktišką perspektyvą.

(Daugiau bus)

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

toks: kurie pasirašysite 
kontraktus, visi tie būsite 
paliuosuoti nuo valdiškų 
pareigų, tik dvarui užsimo
kėsite arendas, tai ir viskas. 
O tie, kurie neimsite kon
traktų, būsite prirašyti 
prie valdžios; turėsite mo
kėt arendą, taisyt kelius, 
duot patvadas, pildyt viso
kius valdžios reikalavimus 
ir dar mokėt didelius mo
kesčius.”

Čia žmonės pradėjo tarp 
savęs šnekėtis,—ar imt kon
traktus ar ne?

Ponai dar sykį suriko: 
“Vyrai, nekelkite bunto!”— 
rodydami per duris:—“Ma
tote, kiek yra rykščių. Im
kite visi kontraktus!”

Augštas, stiprus vyras, 
kurio pavardė buvus Jan
kauskas, užeidamas visiem 
į pryšakį, sušuko:

“Neimkime nei vienas tų 
kontraktų! Čia tie ponai no
ri mus parduot!”

Dar du valstiečiai 
pritarė: “Tiesą sako 
kauskas! Neimkime!”

Jankauskas suriko:
me visi laukan!” ir puolęs 
prie stalų, jis tuoj ištaškė 
visas popieras nuo stalų. 
Jam padėjo tik du drau
gai, kurie nuvertė stalus su 
visais-suolais ir ponais; ir 
keli šimtai žmonių virduliu 
išsivertė per duris.

Bet ginkluoti sargai tuoj 
pasigriebė Jankauską ir abu 
jo draugu. O neorganizuo
tų ir beginklių valstiečių 
šimtai išbėgiojo į visas pu
ses : nieks nei mėgint nemė
ginęs apgint kovingus savo 
draugus, Ir tuoj dvaro ko
misaras įsakė juos nuplakti. 
Jankauskui- liepė įkįrst pen
kis šimtus rykščių, o tiem 
dviem, po tris šimtus.

Jankaus kas nuplaktas 
tuoj mirė, nes per abu šo
nu žarnos išėjo: rykštės iš
taškė gyvas mėšas iki pat. 
žarnų; o tįedu likę tuo tar
pu gyvi, bet vėliau mirę.

Bet Zubovo kraugeriai, 
atsigėrę nekaltų žemės dar
bininkų kraujo, matyt, ap
svaigo ir bijodami susitikt 
smarkesnį pasipriešinimą iš 
valstiečių pusės, nei mėgint į 
daugiau nemėgino tų kont
raktų siūlyt savo pavaldi
niams.

Po kelių savaičių atvyko 
pats Zubovas iš Petrapilės; 
ir paleido paskalus, kad 
pats Zubovas “nieko neži
nojęs” apie tokius kontrak
tus nei apie nuplakimą tri
jų nekaltų baudžiauninkų.

rį tūkstančius valstiečių pa- 
liuosavo!

Bet kurie buvo paėmę 
pirmiau kontraktus, kaip 
kad visokie viršylos-viršy- 
lukai, besilaižydami prie 
Zubovo, kad gaut kokią šil
tesnę vietelę, taip visi ir 
liko be žemių: gavo gerą at
lyginimą už judošiškus savo 
pasitarnavimus.

Tokie praeities nuotikiai 
ir sykiu aiškus pavyzdys 
šių dienų darbininkų gyve
nimui. Juk ir šiandien tų 
jūdošių ir judošėlių yra vi
sur pilna, kurie taip pat en
gia darbininkus dirbtuvėse, 
pardavinėja darbininkų rei
kalus, prisišlieję įvairiose 
oportunistinėse unijose, tūli 
prasimanydami net viso
kiais idealistais ir kraipyda
mi marksizmą ir leninizmą; 
tokie stengiasi iškraipyti tą 
tiesų kelią, kuris veda visą 
darbininkiją prie pasiliuo- 
savimo iš po kapitalistinės 
priespaudos. Ir ne del to 
jie daro tuos judošiškus 
darbus, kad nesupranta to
kio savo prasižengimo. Ne! 
Jie patys tai supranta ir ži
no. Jie taip daro del to, 
kad patenkinti savo išlepi
mą, ištvirkimą ir savanau
diškumą. Todėl , ir glau
džias po kapitalistų uodega, 
kad nors šiandien pasilaiky
tų šilčiau ir gautų riebesnį 
kaulą nuo j 
kapitalizmas, b i j o d a mas, 
kad darbininkija komunistų 
vadovybėje n e p a n ardintų 
ant visados visą šią išnau
dojimo “tvarką,” kaip -tik 
ir'suranda tokiuose judęšė- 
liuose sau’ įrankius prieš 
proletariato revoliuciją ir jo 
diktatūrą.

Bemokslis.

darė daug. įdomumo ir kai ku
rių nuostolių. Ledai North St. 
tiltą biskį ąpžalojo. Tuo til
tu dabar sulaikytas važiavi
mas.

Kitas įdomus dalykas mūsų 
apielinkėj, tai šiame potvinyje 
pasirodė daugelis Susquehan
na upėje ryklių (šarkų). Sa
koma, kad jos čia atvykę iš 
Atlantiko. Čia labai 
naujanybė jas matyti, 
matėsi gana didelių.

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)

Nepi. Auok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu 
SSRS socialistines statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ‘ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą 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 nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tikta! 1 doleris, 
pusei metų — 50 centų.

Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 
. redakcijos adresu:

Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich raboČIch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę’

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

WILKES BARRE, PA.
Iš Mainierių Gyvenimo

Kai kurios mainos po strei
kui dirba pusėtinai. Bet da
bar eina lenktynės tarpe dvie
jų unijų—senosios ir naujo
sios, kuriai vadovauja Malo
ney. Maloney giriasi, kad jo 
unijoj jau yra 48,210 narių. 
Bet senoji unija taip pat vis
ką daro, kad narius pasilaiky
ti. Senos unijos viršininkai ta
riasi su bosais, kad jiem pa
gelbėtų išrinkti narių duokles.

Boylanas vaikštinėja su bo
sais pas mainierius su tam tik
romis blankomis ir prašo .pasi
rašyti sutartį, kad kompanija 
galėtų iš mainiorių išrinkti 
duokles. Bosai veik verčia 
darbininkus pasirašyti, nes jie 
gerai žino, kad unijos vadu
kai padeda kompanijai.

Maloiley dabar, kaipo nau-1 
jos unijos vadas, tai neva kai-1 
ba už darbininkų kai kuriuos 

Visą bedą suvertė ant savo pagerinimus. Jisai sako, kad 
darbininkai turėtų gauti mo- 

. . v. . ,, , , . i keti už visokį darbą, ir kadbe jo žinios” tatai padaręs. jie turf reikalauli daugiau 
mokesties. Tačiaus jau gerai 
yra žinoma iš praeities, kad 
ir Maloney yra toks pat, kaip 
ir kiti vadukai. Dabar jam 
rūpi pasigauti darbininkus, 
kurie jau radikąlėja. i

-Kitas dalykas, tai Maloney 
sako, kad jo viršininkai dir
bą veltui, nes negalį išmainyti 
čekius 
si, kad 
50,000 
gauti, 
kiu jau teisme. *

auaaut ■ i ■ i hbiii

Nuo Muskulų Skaudėjimo g
Skaudami, ‘jJ.-ulsę ir persidirbę mus

kulai grąžinatjiii. i normali gyvumo ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Pain- 
E^pellcriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
pcrdidclio fizinio issitempimo, gerai iš- 
sitryoikite su Paiti-Expelleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsitrynimu pasieksit palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
70c.—skirtingo didumo bonkutčs. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

\ PAIN-EXPELLER

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 Tcl. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

komisaro,1 būk komisaras. 
<(

Bet toks Zubovo pasako-,i 
j imas buvo, matomai, del to, 
kad Zubovas turėjo riebią 
vietą caro dvare, ir bijojo, 
kad caras nesužinotų, kad 
per tokį šmugelį grafas ap
gaudinėjo ne tik baudžiau
ninkus, bet ir pačią caro 
valdžią. -

Nuo to įvykio visi Zubovo 
pavaldiniai ir liko paliuo- 
suoti be jokių daugiau ce- 

! remonijų. ;
Tik apgailėtina, kad tų. 

trijų kovotojų niekas dau
giau neatminė, neminėjo ir 
nemini iki šiai dienai už to
kį jų pasiaukojimą, per ku-

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

tas ir už prieinamą kainą.

Phone, Evergreen 7-4785

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

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



Silkių Vakarienė ir šokiai
Subatoj, kovo 

Sūnų Draugijos 
Belmont St., N.

Trečiadien., Kovo 14, 1934 Penktas Puslapis

PITTSBURGH© iR APIELINKES ŽINIOS
ir

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

mat 
tokia 
jokio

st. 
St

Street
Street

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

VALDYBOS ANTRAŠAI: xginaw, Mich.
LDS 68 Kp. Fin. Sekr., 

J. Lingevicius. Pirm.. Černauskas B.,’ 103 Mailing Drv.
8 Ludwig Pk.
67 Cutler St. 

Pulnski Street
9 Kostner Pk.

G. Zurgulienč 
52 Dale ~ 
62 Hoff

17-tą d. Liet.! 
svetainėj, 818 
S. Pittsburgh,

atsirado i 
galvele, 
skirtu- 

imperia-

LIETUVOS SŪNŲ JR DUfctERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA

, 1933 METAMS
trečiadien;, Linden Hall, Wood Ave., 
16th ,gt.. Linden, N. J.
Pirm. M. SelicXaw, 31 Amity St., 
Vice-l’irm. • A. Griškevičius, 1366 Broad 
Prot.' RaŠt. J. Kazlauskas, 481 Hudson 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas,

7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward PI., 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St., 
Organo Prižiūri A. Klimas, 36 Russell St.. 

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

Draugijos Renka Delegatus 
j Konferencijų prieš Karą 
ir Fašizmą

[St. Liesis, 3006 Glasby St., Sa- priimtų, tai prezidentas Ro- 
loseveltas jau senai yra pa
sižadėjęs nepasirašyti po 
bilium. Jis yra veteranų 
bonų priešas.

PRESO FONDAS 
ŠIANDIEN

Kaip jau pranešta buvo per 
spaudą, Laikinas Priešfašisti- 
nis Komitetas šaukia plačią 
konferenciją kovo 25, Liet. 
Mokslo Draugijos svetainėj, 142 
Orr St., Pittsburgh. Pradžia 
2 vai. po\ietų.

Daugelis draugijų jau išrin
ko delegatus, kitos dar rinks. 
Kova prieš karą ir fašizmą juk 
labai svarbus klausimas vi
siems, kurie tiktai priešingi ka
lni ir kruvinajam fašizmui.

P ries fašistas.

Atims Pašaipą Tiems, 
Kurie Nerems Socialistu

renginma didelė silkių vakarie- Įima atsiekti pabrėžto tiks-

kaip 
fašis-

min

nė ir šokiai. Pradžia 7:30 vai. )Ot 
vakare. Įžanga tiktai 35 cen- i 
tai.

Gaspadinės jau ruošia pui
kius ir skanius valgius. Apart 
silkių bus ir kitokių valgių.

šokiams grieš Lietuvių Jau
nuolių Orkestrą.

Kviečiami visi dalyvauti. Da
lyvaudami gražiai laiką pralei
site ir sykiu darbininkų judėji
mą paremsite.

; K. P. Lietuvių. Biuras.

STOCKHOLM, Švedija.—
Man rodos, kad kartu Prasidėjo smarkus judeji-

, su preso vajum būtų pas- mas ištraukimą darbo
1 1 11 J • it'T • — H

8^ unijų iš, Socialdemokratų
' Partijos. Socialdemokratų

kelbtas vajus “Laisvės” r~ 
rinimui. Mechanizuojant
spaustuvę reikia eiti prie spauda grūmoja, kad koali.
gerinimo laikraščio, o jog 
tuščiu iždu negalima jo pa
gerint. Su guodone, L. Che- 
pelis, Philadelphia, Pa.”

cine valdžia atims pašalpą 
tiems bedarbiams, 
rems šitą judėjimą prieš

Į cialdemokratus!

kurie
so-

LIETUVOS SŪNŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933

Pirm. A.. Grublnėkas, 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K. Šimkūnas,

R. ’ Ę. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lckečinskas, 135 Logan 

ir J, Jokubčnas, 228 Pine St. 
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St.

Visi Gardner. Mass.
Ligonių Globėjai J. ANDRUŠKA, 

Broadway Ave. N, W.
M. VAZNIENft, 1826 McReynolds

N. W. -----
Džonitorius E. RAILIENE, 1560. Broadway 

Ave. N. W.
Trustistai:
T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU

ŽINSKAS, S, KARSIKAS, T. KLOSEVIČIA.
Revizijos Komisija:.
A. SENKUS, K. JAKlMAVICIA, M. ŽIŪ

RĮS. iė
Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno : 

mėnesio antrą utarninką, savam name, 1057- 
63 Ham’lton Avė. N. W.

Pirmininko pagelbininkas Miller, J.
C 

Protokolu rašt. Gendrėnas, S.
Iždininkas, Galinaitis K., 

29 _ _ 
Finansų raštininkas Manelis F.,
Finansų rašt. pagelbininkas.
Maršalka, Feliks Manelis
Iždo Prižiūrėtojai:

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

Susirinkimai būna 
nedėldienj. Pradžia

Street290 Wilkins
45 Townsend St.

943 Avenue D
18 Dudley St. 

kiekvieną mėnesi pirmą 
8 vai. po pietų.

st.

1351
Avė.

Plieno Trasias Skelbia Karą 
Darbininkų UnijaiiTlT

* —

APLA Pirmo Apskričio 
Konferencija

AUSROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrašai:

Pirn* P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelb. P. Grygotie, 146 4th 
Nutarimų R aš t. B Burkauskas, 256 Pine 
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalli

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

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

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

“Aušros” Draugijos susirinkimai 2 -" 
antrų ketvirtadieni kiekvieno mėnesio. Lietu
vių “Laisvės’, t

st.
st.

“Gerb. “Laisvės” Adui.; “
čia prisiunciu $7.00. už Surado Grafterius, bet 
‘Laisvės” p r e n u m e r a tą jUckakn AnkalrinH 
$5.50, o likusieji $1.50 nau- Atslsak0 APKallinn 
jam presui. Draugiškai,1 WASHINGTON. —Taip 
J. Gaidis, Maynard, Mass.” ir pasibaigė tyrinėjimas ar- 

--------- mijos departments grafto.
Laiškas iš užsienio: . 1 Paskelbta, kad grafteriai
“Gerbiama ‘Laisvės’ Ad-! tapo surasti, bet grand 

. . . šiuo džiūrė atsisako išnešti ap-

{vyksta 
svetainėj, 269-73 Second St., 
r. 

1807 Davis AvenueMoterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

Pirm. E. Beniullenė. 16 Bunker Avi. 
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. raSt. T. Zlzen. 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. CereSkienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė. 31 Clarence St.

Kaios Globėjo!: 
V. Baronienė, 9 Broad St. 
_2. Duobienė, 221 Ames St. 
V. Bartkienė, 29 Intervale St. 
Ligoniu Rašt. M. Potiui, 184 Aroei St. 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St. 

Viaoa gyvena. Montello. Man.
kare.

A. Knnpas,
1108 Elizabeth Ave. 

TrustUai:
J. Urbonai, T. Kalikai, J.Pa.— Laiškas iš užsienio:

Pir-

SC

£ J. M. ROSENFELD g

CLEMENT VOKETAITIS
JUOZAS KAVALIAUSKASLIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST,

READV1LLE MANOR, MASS. I >'yte’ Švelniko kambariuo-j
? ! se. Visi nariai būtinai turite 1

st.
bininkų, o šiandien tik apie

SAGINAW, MICH UZS1-

TYPEWRITERS

Jei esate “Laisvės

Skaitytojas

de-

j

Klauskite Kainos, 
a

Rašomos Mašinėlės

ALDLD 67 kp. susirinkimas 
įvyks 25 diena kovo, kaip 9 vai.

ADVOKATAS
Kalba Lietuviškai

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

640 Ridgeway Avenu^

181 Joseph Avenue
62 Dayton Street

80 Kelly St.

NEW YORK, N. Y.

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

šiame susirinkime, 
randasi svarbių rei-

R.
A.
st.

MONTREAL - CANADA

Pa. 
s.,

Ave.

New
Ave.

638 3rd Ave.,

Vasario 25 įvyko APLA 
Konferencija

delko plieno korporacijos 
tvirtai stovi už kompanič- 
unijas ir už sunaikinimą 
darbininkų unijų. NRA. Taip pat ir su kitomis dirbtu- 

■ vėmis.

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.

J. Ružinskas,
Korsikai, J. Ruseckas,

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

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GIJOS VALDYBA 1933 METAMS GRAND 

RAPIDS, MICH*
Pirmininkus A. DAUKŠA, 1131 Walker St.

J. KARECKAS, 730 Nason

KARL. RASIKAS, R.
ir svetainės randuotojas

____c

S. S. PITTSBURGH, 
Plieno ir Metalo Darbininkų 
Industrinės Unijos Jones & 
Laughlin dirbtuvės lokalo bule- 
tinas “Hot Billet” rašo: 

Pittsburgh© buvo i .
31 plieno kompanijos atstovai j rgty pasisekimo. "
ir nutarė remti Mr. E. T. WeirJ Kuriam rūpi.nors kiek darbi- 
savininką Weirton Steel Co., ko-; nįn^ų reikalai, aišku, nekalbės 
voj už kompanionas unijas. ( kaip P. Dargis kalba. Dar- 
Plieno atstovai pareiškė, jogei giy^ maf, visai neapeina darbi

ninkų reikalai. Jisai visados 
sutinka sudaryti bendrą frontą 

I su darbininkų priešais—net ir 
| fašistais. Jisai agitavo už pil- 
sudskinį Piekarskį praėjusiuose 
rinkimuose, palaikė Meliono

Pittsburgh© 
žmogelis su 
jogei nemato 
mo tarp tų kruvinųjų
listinio kapitalizmo palaikytojų 
fašistų ir darbininkų klasės gy
nėjų komunistų, kuriems fašis
tai galvas kapoja. Jeigu jis taip 
rašo, veikiausia tam žmogeliui 
kas nors galvoj negerai. ' ■ j 

Su tokiais raštais, supranta
ma, jisai puikiai pasitarnauja 
kruviniems fašistams. Mat, jis 
šaukia kiek gali, kad nereikia 
bendro fronto, nereikia jokios 
organizacijos gynimui nuo fa
šizmo nukentėjusių. O 
tik to ir nori kruvinieji 
tai.

Tasai raštas atsiduoda
timis P. Dargio, kuris bendra
me pasitarime vasario 22 išrė
žė spyčių kaip tik panašų. Ta- 
čiaus jis negavo nei vieno pri- ■ 
tarėjo. Net jo bendradarbis i 
Bakanas visai kitaip kalbėjo,' 
gana rimtai diskusavo fašizmo 1
pavojų ir pasisakė už bendrą' mo Apskričio 
frontą. Jisai išsireiškė, jogei | Apskriči

į darbuosis, kad tasai bendras i portą iš savo veikimo, 
susirinkę i frontas kovaį prįe§ fašizmą tu-1 rengęs vieną pikniką, pasirūpi-

; nęs gražiai priimti 25 seimo de-
i legatus, paaukojęs $5 jaunuolių 

, 'organizavimui. Tai -buvo veik
visas veikimas.

Delegatai pastebėjo, kad ko
mitetas mažai veikė ir todėl 
padarė keletą nutarimų delei 
naujai renkamo komiteto. Nu
tarė, kad komitetas laikytų kas 
trys mėnesiai reguliarius posė
džius, kad surengtų prakalbų 
maršrutą, vieną padengimą S. 
S. miesto daly ir bent vieną 
pikniką. Taipgi padaryta ir 
daugiau gerų tarimų.

Priimta rezolucijos prieš fa
šizmą ir už bedarbių apdraudos 
bilių No. H. R. 7598. Paaukau
ta “Laisvės” presui $2.50 ir • 
Kom. Partijai $2.50. Išrinkta

i naujas komitetas.’
Svečias.

darbininkai esą pasitenkinę su 
kompaniČnomis unijomis ir to
dėl bus atremtos visos atakos ’ 
ant kompaničnų unijų.

Kodėl Plieno Trustas, Jones:
& Laughlin ir visos plieno kom-1 
panijos nori palaikyti kompa- foerria Herron, kad liktų miesto 
ničnas unijas? majoru. Piekarskiai, Melionai

1. Dėlto, had kompaniČnos jr toke darbininkų neprie
teliai jam, mat, artimi draugai. 
Jis todėl ir agituoja. Bet su 
komunistais, suprantama, ne
galima bendrai veikti, kadangi 
komunistai aštriausia kovoja 
prieš Melionus ir visus darbi
ninkų priešus.

Komunistas^

, ... s I mimstracija: 1icio komitetas išdavė ra--. . . v. . , ,T. • ku prisiunciu viena doleri.Jisai su-1 . 1 . , - kaltinimusaukų naujam presui, ka-< 
dangi daugiaus negaliu, de-i 
lei mažo darbo. C. Neve- 
domskas, Champion, Cana
da.”

Kadangi Kanados pinigai 
pigesni už, Jungt. Valstijų, 
tai mes gauname tik 95 cen
tus.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

1. Dėlto, kad 1 
unijos tarnauja kompanijų rei
kalams. Darbdaviai gali pra
vesti skubumo, algų kapojimo 
sistemą be jokio organizuoto iš 
darbininkų pusės pasipriešini
mo. Su NRA pagelba, kom- 
panienos unijos išaugo, ųuo mi- 
liono ir pusės hiarių 1932 iki 
penkių milionų. narių 1933, ne
leisdamos darbininkams išgauti 
pažadėtus algų pakėlimus ir į 
darbą priėmimus.

2. Plieno kompanijos žino, 
tai, kad jų pažadai suteikti 
daugiau darbo ir didesnes algas 
nebuvo ir nėra išpildomi ir kad • 
darbininkai šį pavasarį” ar
ba vasarą, susiorganizavę į sa-

čionai randasi net keletas 
didelių dirbtuvių, bet nieko jos 
šiuo laiku neveikia. Apie ke
letas -metų tam atgal lokomo
tyvų dirbtuvė dirbdavo net dve- 

vo unijas, pradės“ didelę’kovą. [ jomis atmainomis! Joj dirbda-
3. Plieno darbininkų streikai i vo net keletas tūkstančių dar- 

ir kitokis veikimas pereitą va- J - .
sąrą, vadovaujant Plieno ir Me- J Pora šimtų dirba. Keletas metų 
tai© . .
Unijai, parodė, kokiu būdu dar- traukimų atveždavo 
bininkai gali pagerinti sąlygas.
Štai 
taip 
nas 
visų 
gelbsti plieno kompanijoms pa- ' 
skelbdamas streikus nelegaliais,! 
tokiu būdu atimdamas darbinin
kams geriausias priemones at
mušimui darbdavių atakų. 
Taipgi Amerikos Darbo Į'ede-

< racijos plieno unijos viršinin
kai, remdami NRA., gelbsti 
plieno korporacijas tvirtinti 
jų kompaničnų unijų planą.

Plieno ir Metalo Datbininkų 
Industrinė Unija persergsi plie
no daibininkus apie tą plieno dir|japtieji žmoneliai turi 
kompanijų pasimojimą sudau-, 
žyti darbininkų unijas. Mes1 
kviečiame visas darbininkų or
ganizacijas siųsti protestus N. 
R.A. Washingtonan. Kviečia
mi Jones & Laughlin darbinin
kai vienytis ir įsteigti bendrus 
komitetus visuose dirbtuvių 
partmentuose.

Darbininkų Industrinei atgal teko matyti, kaip keletas 
• darbinin

kus iš Bostono, Norwodo ir, net 
iš Providence, R. I. • Da6ar jau 
to* nesimato. Jeigu ir atveža,1 
tai ne traukiniai, ale busai.

Sturvings dirbtuvėj dirbdavo 
apie tūkstantis darbininkų, o 
šiandien tedirba vieni bosai su 
keletu pagelbininkų. Taip pat ir 
Loom shop, kur išdirba Stak
les del audimo, šiandien visai 
uždaryta. New England Spring 
Ko. taipgi tik keletas darbinin
kų tedirba.

Apart tų dirbtuvių, kitokių 
išdirbysčių čia nesiranda. Ne- 

i va
žinėti miestas nuo miesto, dar
bo j ieškodami. Bet jeigu ir su
randa kuris kokį darbą, tai vos 
tik ištenka ant pravažinėjimo.

Nepatogus Važinėjimas
Darbininkams važinėt į kitus 

miestus, tai yra didžiausias var
gas. gatvekarių nėra, į gat- 
Vekarių vietą padėta auto-busai, 
o nuo Readvillo iki busų nueiti 
yrą daugiau, kaip mylia. Busų 

1 stotyse nesiranda jokios pasto- 
• ges. Darbininkai sušlapę, su- 

tu" šalę, apsnigti. Kompanija apie 
jokias pastoges nesirūpįna, o 

i darbininkai turėtų priversti 
kompaniją, kad ant stoties su
teiktų kokią nors pastogę.

Kas Remia Kruvinuosius 
Fašistus

“Pittsburgh© Naujienose” 
las žemaitis-Kukutis nukukavo 
iki to, jogei pabaigoj savo ti-1 
rados parašė, jogei tarp fašiz
mo ir komunizmo nėra jokio 
skirtumo ir todėl su komunis
tais į bendrą frontą prieš fa
šistus negalima eiti.

dalyvauti 
nes daug 
kalų.

Taip pat ALDLD 67 kp. ir 9 
kp. rengia vaidinimą su kon
certu, kuris atsibus Norwoode, 
25 dieną kovo, 6 vai. vakare. 
Visi readvilliečiai privalome 
dalyvauti šiame parengime.

F. Repšys.

Aukos plaukia gana g'ra- 
žiai, tačiaus šis vajus dar 
nėra sujungtas su gavimu 
naujų skaitytojų ir su ga
vimu naujų šėrininkų “Lai
svės” bendrovei. Dar yra 
tūkstančiai “Laisvės” skai
tytojų, kurie nėra šėrinin- 
'kais. Daugelis iš jų, nors 
ir sunkiu laiku, išgalėtų pa
tapti šėrininkaiš, todėl pra
šome draugų, kurie galite 

(įsigyt Šerų, padarykite taip 
i kuo veikiausiai. Naujų 
skaitytojų gavimas, tai yra 
dar svarbesnė parama įstai
gai ir pačiam darbininkiš
kam judėjimui negu kad au
kos.

Daug yra draugijų, ku
rios nėra užsimokėjusios bi- 
las už spaudos darbus ir li
teratūrą. Draugai, esą, val
dybose ir parengimų komi
sijose, pasirūpinkite greitai 

| tas bilas apmokėt ir tuomi 
pagelbėsite “Laisvei” 
mokėti presą.

Šiandien gavome

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

GARDNER. MASS
A.L.D.^.D 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 Lennan St. 

Iždininkas B. Bartulis, 
GCrawford 

Finansų raštininkas, A. Siekis,
P. O. Box 

Protokolų raštininkas, S. Rasimavičius,
140 Mechanic St.

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

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

t 12 Andover St. j
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Arc. • 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rast. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtcll Ave.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimui j 

atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą sere- Į 
da, Lietuvių Tautiškame name. i

TEISYBĖS MYLĖTOJU VYRU IK 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

C MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yufika, 825—4th Avė.. Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, Iii.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—lOtb 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. A 5th 
Ave., Moline, 111.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, Iii

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd SL, 
Moline, III

Laisniuotas Graborius
t • « 4

Pennsylvania ir. New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
čia

Kovo 4 d. LDS 68 kp. laikė 
mėnesinį susirinkimą. Po ap
kalbėjimui įvairių kuopos re- 
kalų, prieita prie nominacijos 
LDS Centro Valdybos sekan- 
tiem 2 metam. Nutarta, kad no
minacijos įvyktų sekančiame 
susirinkime, kuris įvyks*1 die
ną balandžio, 1 vai. po pietų, 
italų svetainėj, Hess ir 
st:
• Visi nariai šiame susirinkime 
turi dalyvauti ir nominuoti tin
kamą valdybą į LDS Centrą.

Paskiaus kalbėta apie suma
nymą, kad būtų įvesta naujas 
skyrius, kuris reiškia, kad na
rys, išbuvęs LDS nariu per 20 
metų, galės atsiimti savo ap- 
draudą. Po diskusijų- tas 
klausimas užgirta ir nutarta jį 
remti sekančiame seime.

Paskiaus - kalbėta apie tai, 
kad LDS Organizacijoj yra daug 
netikslumų. Todėl nutarta, 

djtad būtų sušaukta visos apie- 
linkės LDS konferencija, šioje 
konferencijoje būtų galima ap
kalbėti visi toki trūkumai ir 
padaryti nauji sumanymai del į 
sekančio seimo.

Draugas St. Liesis įgaliotas 
susižinoti su LDS kuopomis, 
ar jos pageidautų tokios Michi
gan valstijos * kuopų konferen
cijos. Jei kuopos sutinka su 
šaukimu tokios konferencijos,

aukų 
$24.80. Iš anksčiau buvo 
$434.90. Dabar yra $459.- 
70. Rytoj 15-to, o dar trū
ksta $190.30 iki $650.00.

P. Buknys.

Nauji Aukso ir Sidabro i 
Thayeri Šaltiniai Sov. Sąjungoj

MASKVA. — Sovietų 
Mokslo Akademijos ekspe
dicija į.Pamiro kalnus pra
neša, kad užėjo nepaprastai 
turtingus • naujus latikus 
aukso ir sidabro. Tarpe tų 
kalnų.greitai tiesiamas nau
jas kelias, z kuris padarys 
galimu dar šią vasarą pra
dėti išnaudoti šiuos naujus 
aukso ir sidabro šaltinius.

Atstovų Butas Nubalsavo 
už Veteranų Bonus

I WASHINGTON. — Kon
greso atstovų butas priėiųe 
karo veteranų bonų atmo- 
kėjimo bilitį Už bilių bal
savo 295, o prieš—125. Bet 
manoma, kad senatas bilių 

tai praneškite sekamu adresu: I atmes. O jeigu ir senatas

N. W.
Vice pirm. A.

St. N. W.
Protokolų rast.
9 Box 117

Finansų sekr.
GAKBANAUSKAS, 1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas V. K. KARVELIS, 20 Dala 
N. E.

A. P. I*. A. ANTRAŠAI 1932 M. 
Pirmininkas, A.- Čelkis, 900 Talbot 
Braddock, Pa.
Vice pirm. K. Stašinskas, Box 655, 

Kensington, Pa.
Sekretorius J. Gasiunas, 626 Woodwarad

McKees Rocks. Pa
Iždininkas .1. Yesndavičius, 

New Kensington. Pa.
Iždo Globėja; ?—
Urbonas G., £15 Middle St., Broddock,
J. Tlrbozas, 1926 Harcums Way, S. 

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

McKees Rocks, Pa.

LINDEN,, N. J.
Lietuvių Saulės Pašaipiuos Draugijos 

Valdybbo antrašai 1934 ra.
Pirmininkas: A. Mazūras,

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

1 1131 Wood Ąvc.
Protokolų Raštininkas: R. Trutulis, 

1411 Clinton St.
Finansų Rašt.: G. Lenarth,

110 W. lltli St.
Iždininkas: J. Uskurėnas,

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

203 W. IGth St.
L. Bartkienė, 19 E, 19th S t v
Maršalka: F. Marozas,
* ’ , 1413 Clinton St.
Korespondentus: O Vcrtelicnė,

203 W. IGth St. ;
Visi iš Linden,. N. J. i
Draugija laiko susirinkimus kas pirmą

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškis P., 

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, žirgulis/ P.,

62 Dale Street
Protokolų rnštininkar Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagelbininkai: 

Evans J., , *

Daukas, Geo., 
Iždininkas Druseikis 
Maršalka Valečka A

L. D. P. Kliubas laiko susirinkimus kiek
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
Vakare; pradžia 7:30 valandą.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais
/>- RtmĮAgton Rami * •«

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

Sulig mūsų ''patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuvišku^ akcentus už tą pačią kainą

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

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

keyboard©.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
RAŠYKITE: “LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Beitas Puslapis Trečiadien., Kovo 14, 1934

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS1 ?

j 1,., _ • j • vai | Žinutės iš Darbininkų Kovų' kus ir mergaites fašistai mo- [ - c
kiną kaip mėtyti rankines gra- i 
natas. 1,500,000 jaunuolių yrai . 
pajungta į fašistines organiza- 

jCijas, kurie mokinami karo , . 
ginklus vartoti ir daugelis ki- *

Taxi draiverių streikas, ku- tų fašistų žingsnių rodo, kad 
ris apima 4,000 darbininkų, Į jje norj boti Europoj kapita-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Taxi Draiveriai Laikosi

laikosi gerai. t Taxi Drivers > ijzrno žandarais ir ruošia 
Unija plečia streiką, norint! 
įtraukti į jį ir kitų unijų dąr-| 
bininkus. Unijos vadai ir dar
bininkai pasisakė, kad jie ko
vos prieš NRA pasiūlymus, nes 
NRA veda prie streiko sulau
žymo. Unijos vadai įteikė 
kompanijoms reikalavimą, kad 
dieniniams -dieveriams būti/ 
mokama po $22 į savaį^ę, o 
naktiniams po $25. Kompa
nija su pagelba pardavikiškos 
unijos—Terminai System Dri
vers Ass. vado pono G. E. 
Kamm nori įnešti pasiskaldy- 
mą tarpe organizuotų ir gerai 
kovojančių darbininkų.

va.

Darbininkų Vargai

ka

Komunistų Partija šaukia 
darbininkus, kad apdiskusa- 
vus ILGW Unijos 22-ro lokalo 

Susirinkamas įvyks 
ketvirtadienį, 15 d. kovo,* 6 
vai. vakare, Bryant Hall. Kal
bės distrikto org. d. Krumbein.

lių apgynimo klausimu. Jos 
įvyks šį vakarą, 14 d. kovo, .8 
vai. vakare, svetainėje 82 
Graham Ave., Brooklyne.

Kalbės Ruby Bates, mergi
na, kuri yra liudininkė viso to 
buržuazijos suokalbio prieš 
negrus jaunuolius. Kapitalis
tai kaltina tuos jaunuolius, 
kad būk jie užpuolė. Ruby 
Bates ir dar vieną merginą. 
Taigi visiems svarbu išgirsti 
pačios merginos kalba, kaip 
ten viskas dėjosi. Kalbės ir kiti 
kalbėtojai, jų tarpe 
Alexander jaunuolių 
tas, Walter Rojek 
Anglijos Darbininkų Apsigyni
mo ir tt. Būkite visi!

<♦>

<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<!>
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dos ir klausytojų atsiliepimo. 
Man teko kalbėtis su nekurtais 
žmonėmis, kurie išklausė išti
sai prakalbas. Jie sako, kad 
tokios prakalbos labai naudin
gos visiems, tiek katalikams, 
taip ir bedieviams; nes dakta
riškų patarimų visiems reika
linga, o čia, prakalbose, juos 
galėjome gauti už dyką, tik 
reikėjo užklausti daktaro. Na, 
o tų klausimų buvo visa galy
bė, as stebėjaus kaip Dr. Kaš
kiaučius galėjo į visus ir atsa
kyti, už tai klausiusieji yra 

Viena moteris 
ji užklausus 

nu, ir 
įspėjo 

matosi,
Dr. Kaškiaučius atsaki- 
nors ir su juokais kar- 
bet teisingai, žinančiai.

drg.

Harold 
advoka- 
atstovas

<!> <♦>

<!>

<♦>

t 
<f>
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I SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦)

Penteriai darbininkai ren
giasi šį pavasarį sutvirtinti 
savo uniją, kad galėtų sėkmin
gai kovoti prieš išnaudotojus 
ir atremti reakcinius ADF va-j , . . 
dus Į pu.ten kinti.

______  man sakė, kad 
apie savo negalavimą, 
Dr. Kaškiaučius greit 
ligos priežastį, taigi 
kad 
nėjo 
tais,

IDA 17-tos Kp. Susirinkimas M 55t

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefoliuokite: Evergreen 7-1G61 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Anna Cordts, moteris našlė, 
gyvenanti 1068 Myrtle Ave. 
turi tris kūdikius. Jos didie
ji vargai prasidėjo 1898 me
tais, kada ji būdama 9 metų 
neteko regėjimo. Tuojaus ne
teko draugų. Bet vienas vai
kinukas Frank Cordts atsilan
kydavo pas ją ir palaikė drau
gingumą. Kada ji turėjo 24 į 
metus amžiaus, jie apsivedė. 
Jie turėjo keturis vaikus. Vė
liaus vyras

i uždegimo, 
[tupėjo lėšų 
mui. Kiek 
nas kūdikis.

Po dviejų dienų streiko B. 
Rosenbluth dirbtuvėje plume- 
riai darbininkai laimėjo strei
ką.

mirė nuo plaučių 
Jam mirus ji ne- 

nei jo palaidoji- 
vėliau mirė ir vie- 

. v .. . — ---------- Kiti suaugo, betir darbininkių iš daugelio dirb- (Įarbo H nieku,. gautį Jau 
tuvių solidariai išmarsavo pa-įkclintu kartu 
skelbdami streiką. Streikuoja; 
jie po vadovyste kovingos kai-j 
rios Adatos Industrines Dar-j 
bininkų unijos. Streikas pas
kelbtas, kad priveltus išnaudo
tojus mokėti unijos nustatytą 
algą. Taipgi streikieriai rei
kalauja,* kad bosai mokėtų, i 
bedarbių fondą ir fondas būtų 
pavestas unijai tvarkyti.

500 darbininkų, kurie buvo- 
paskelbę streiką prieš išnau
dotojus, jį užbaigė, šie darbi
ninkai dirba gamindami dan
tistams įvairius reikmenis.

800 Dark. Sustreikavo
800 kailiasiuvių darbininku

yra išduodamas 
I patvarkymas išmesti ją ant 
' gatvės. Tik vėlesniu laiku su- 
1 kelti protestai privertė savinin
ką numušti randą ir suteikti 

i jai pašalpą. Darbininkai tik 
j per kovą gali pagerinti savo 
, būvi.

Kovingas negras 
kas M. Ethirde 
energingai kovojo 
ninku reikalus, 
tas 
ton

darbinin- 
mirė. Jis 
už darbi- 

Bus palaido-
ketvirtadienį, iš 1871 
St.

Tnimpos Žinutės
metų mergina Ina

Ful-

Pen-

Budavos Armijai Namą

namas
Tas na-
Jis bus

2-fam armijos korpusui bus 
budavojamas didelis 
ant Governors salos, 
mks ‘lėsuos $200,000.
iŠbudavotas į 350 dienų laiko, 
žinoma, tokios išlaidos nėra 
priskaitomos prie oficialių val
džios-lėšų karo reikalams.

• Naziai Reiškia Karą
L. Stowe važinėjo po Vo

kietiją ir parvykęs parašė 
knygą vardu: “Nazi Means 
War” (Naziai Reiškia Karą). 
Toje knygoje jis iškelia tą, 
kad apart reguliarės Vokieti
jos armijos fašistai turi 1,000,- 
000 ginkluotų ir muštravoja- 
mų savo vyrų, prie to 237,000 
darbo kempėse yra mokinami

Tai yra visų darbininkų užduotis pama
tyt šj svarbų veikalą

Jis jus sujudins!
“Jie Neturi Būt Nužudyti 

roVale THEATRE
45th Street., W. of Broadway 

Prieinamos kainas 
vakarais 8:20, dienom ket. ir sub. 2:20

Niekšas Nužudė Merginą

Kokis tai piktadaris nužu
dė W. Blum, 15-kos metų mer
giną. Ji gyveno 218 Broad
way, Jersey City. Mergina 
buvo Newark e pas savo seserį. 
Vėliau ją atrado negyvą. To
limesni tyrinėjimai parodo, 
kad ją išleido iš automobiliaus 
kokis tai vyrąs, pasekė, drožė 
į žandą ir kada ji parkrito, 
tai jis su savo automobiliumi 
pervažiavo per ją ir nudūmė. 
Merginos turėtų vengti “pasi
važinėjimų.” •

Subadė Peiliu du Asmenis
Winker, 56 me- 
gyvenąs 1148 

yra padėtas ka- 
kaltinamas, kad

Tūlas R. V. 
tų amžiaus, 
Remsen Ave., 
lėjiman. Jis
peiliu subadė Ella Locker, neg
rę moterį, 28-nių, metų, kuri 
jau mirė ir H. Cleveland, neg
rą, 56 metų, kuris yra pavo
jingoje padėtyje ir guli ligo
ninėje- Priežastis to žiauraus 
pasielgimo dar nepaskelbta, 
bene bus kaltė buržuazijos iš- I
pūstame baltame šovinizme Į x

i prieš negrus.

18
kofsky, 59 Hezle St., paimta Į 
ligoninę. Ji sako, kad ją su
žeidė policm’anas, kuris pas 
jos tėvą buvo atėjęs į svečius. 
Kada tėvas išėjo parnešti 
daugiau degtinės, tai'policma- 
nas ją užpuolė.

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
Kiti kalbėtojai, drg. Sas- isusirinkimai pastaraisiais lai- 

nauskienė plačiai išaiškino mo-1 kais buvo neskaitlingi ir vei- 
terų darbininkių padėtį ii-lkimas silpnas, iš tokio skai- 
naudingurrią būti žmogui orga- čiaus narių mes turėtumėm su- 

kalbėtoju daryti didesnį veikimą, o dir- 
TDA, kuris kalbė- va yra be galo plati. Todėl vi

si būkite.

čia

pa
tai

nizuotam. Trečiu 
buvo nuo 
jo anglų kalba apie padėtį po
litinių kalinių, kurie randasi; 
Vokietijoj, Austrijoj ir 
Amerikoj.

Buvo rinktos aukos del 
dengimo lėšų ir kas liks,
bus skiriama Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui. Au
kavo sekami draugai ir drau
gės: M. Simanavičius $1; K. 
Jurgelionienė ir A. Sublins- 
kas po 50c. J. J. Kaškiaučius, 
P. Gyvis, J. K. Ružienas, P: 
Višniauskas, J. Zajankauskas, 
P. Bieliauskas, V. Žitkus, G. 
Pranaitis, Draugas, P. Petruš
kevičius, M. Kraujai is, Drau
gas, A. Maželis, Ch. Dalinia- 
vičius, Draugas, V. Bartkus, J. 
JanuŠkiavičius, Draugas ir 
Laurinaitienė po 25 centus. Su 
smulkiomis aukomis

Širdingai 
s ir

Repeticijos Veikalo “Moteris
Gatvėje”

//i
A'j

■Ms it?

:■

s MY-/ -> •

•tVr. WivSTh
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kovo 14 dieną, 
“Laisvės” sve- 

repcticijos vei- 
Gatvėje.” Kaip

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

i

N. Marble, 30 metų moteris, 
patraukta teisman. Kaltina, 
kad ji yrą padegus namą ir 
ton žuvo du asmenys. Vei
kiausiai tai bus provokacija, I $14.79. 
nes ta moteris buvo išmesta s^em^ draugams i 
per tų namų savininką iš na- aukotojams, 
mo, tat jis ir sako, kad ji 
mojusi padegti namą.

gru-

surinkta 
ačiū vi- 

d ra ugėms

Rep. J. S.

Trečiadienį, 
8 vai. vakare, 
tainėje, įvyks 
kale “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
kalingi dalykai del nuvykimo 
vaidinti i Elizabetha kovo 18 
dieną.

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

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, j*og jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Sukatomis

FLATBUSH
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

OFISASSKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. išMŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

ryto
A. Lubinsky, 56 metų 

žiaus, anglių “baržos 
toj as yra sunkiai

S’l*.kS“a2,”£i B"’ Svarbi Konferencija 
sėkmėje įvyko sprogimas ir jį i 
sužeidė.

am- 
valdy-• 

sužeistas, j. Piano Lekcijas
DUODA

Roosevelto valdžia meta be
darbius darbininkus iš val
džios viešų darbų. New Yor-rr

KAS NAUJO TARP ke bus išmesta 160,000 dar-!

LIETUVIŲ

Pasekmingos ALDLD 
Prakalbos

Pereitam sekmadienyj 
kusios “Laisvės” svetainėje, 
surengtos ALDLD pirmos kuo

pos prakalbos, nelieka be nau-

įvy-

bininkų. Jie vėl atsidurs ba-j 
do ir vargo padėtyje. Visų i 
tų darbininkų, organizacijų at- Į 
stovų ir taip kovingų darbinin
kų yra šaukiama plati konfe
rencija, kuri įvyks sekmadie
nį, 18 d. kovo, 1 vai. po pietų, 
Irving Plaža, 15th Št. ir Irving 
Pl., New Yorke. Darbininkų 
organizacijos privalo pasiųsti 
savo delegatus.

A. N.Valinčiutė
92 Union Avė., , Apart. 29 

Brooklyn, N. Y.
Vtarninkais ir Šaradomis

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

Sergančių
Chroniškos

I

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

ji ‘ž.'J

• W --: w "

Labai Svarbios Prakalbos
Rengiamos labai svarbios' 

prakalbos Scottsboro jaunuo-l

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai* ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

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

<♦>

<♦>

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akip Pritaikymui Akiniy 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Ill

Mes

4>

d>

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 Ž4f- 
nų ir Mešlažar 

t nes Ligos, Nervą 
jdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina
• Sąlygos pagal jūsų išgale 
Ištyrimas ir 

KALBAM
Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

O

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

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

Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M

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 Y’ork, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki J. Po pietų nuo I 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienę
Telcphonas MEdallion 3-1328

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite • 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

<b

Telephone, EVergreen 8-9770 Telephone Stagg 2-7057
<♦>

<♦>
J. GARŠVA

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

Graborius (Undertaker)
<♦>

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iŠ ryto iki 9 vai. vakaro. 
Penktadieni iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.Scena iš darbininkiško veikalo “They Shall Not Die” (Jie Neturi Mirti!), rodomo 

Royale Theatre, New Yorke

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au-i 
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.!

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 
nuo 

Sekmadieniais 
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue

dienomis 
vakarais 
iki 1


