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

, Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ponai vėl planuoja nau
jus skymus prieš organizacijos 
narius. Jie
bandys pravesti 
tuciją ir naujus 
bus pragaištingi 
darbininkams, 
nariams pakelti
skriausti senus narius, 
žyti narių teises ir veikimą.
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laukia seimo ir 
naują konsti- 

tarimus, kurie 
SLA nariams 
Jie planuoja 
duokles, nu- 

suvar-

Todėl šis SLA seimas, kuris 
įvyks Detroite birželio 25 d., 
bus svarbus ir ponams ir eili
niams nariams. Ponai bandys 
savo užmačias pravaryti, o na
riams reikės gintis. Keliuose 
pirmesniuose seimuose buvo1
bandyta ant narių užkarti nau- JieŠko 12 kalinių, Kurie 
KSSSf* SS »Rizii™ii 
tuos bandymus sėkmingai atmu- Gyvybę Už Mokslą 
še. šiame seime tą patį turėtų -------
padaryti. i DENVER, Col. —

Rabinui Suaukojo FAŠISTAI PRIŽIŪRI SOCIALISTU
40 lakstančiu Doleriu \ r

NEw rout - žya, VADUS, BET SMAUGIA EILINIUS 
rabinas Wise minėjo 60 me
tu. sukaktuves. Buvo su- AT . ((. .' New York “ rengta vakariene, kurioj 
dalyvavo ‘900 svečių, kiek-! 
vienas užsimokėdamas po i 
$25 įžangos. Su pelnu nuo į 
vakarienės ir aukomis rabi-, 
nas gavo $40,000.

Priėmė Filipinų 
“Paliuosavimo Biliu”

Labai svarbu, kad visos kuo
pos, kurios yra nusistatę prieš 
ponų sauvalę ir nori apginti sa
vo teises ir savo pašalpas, būti
nai pasiųstų pilną skaičių de
legatų. SLA darbininkai nariai 
privalo būti sargyboje savo kla
sės reikalų.

Dr. 
iCorper yra išradęs čiepus, 
kurie, sakoma, apsaugos 
žmogų nuo džiovos. Per 15 
metų buvę daroma bandy
mai ant gyvulių. Dabar bus 
bandoma ant žmonių. Gu
bernatorius Johnson pareiš
kė, kad jis dovanos bausmę 
dvylikai kalinių, kurie su-

Times” ko- kad jie buvo bjauriai mu- 
respondentas Gedye rašo iš sami. Valgis labai prastas.
Vienos, kad jis aplankęs 
Austrijos politinius kali-., 
nius ir turėjęs pasikalbėji-

i mą su socialistais vadais, 
: kurie pateko į fašistų ran- 
i kas ir su eiliniais nariais I
i darbininkais. Sako, kad Dol- 
Ifusso valdžia geriau užlai
ko kalėjime vadus, negu na
rius. Nariai sugrūsti po 
20 į kameras, kuriose vie
tos tėra devyniems. Kalinių 
išvaizda 
desperatiška.

Tuo tarpu, girdi, social
demokratai vadai, kaip 
Renner, Seitz, Koerner ir 
kiti, turi po kįmerą, skaito’ 
knygas ir giria, kad jiems 
sąlygas fašistų valdžia 
teikia neblogas. Mat, 
šistai žino, kad jiems 
vadai nebus pavojingi,
da išeis iš kalėjimo, tuo bū
du nenori jų sveikatą su
naikinti. Tuo tarpu jie tu-' 

labai suvargus, ri uį tikslą sunaikinti revo-

su- 
fa- 
tie 

ka-

WASHINGTON. — Kon
greso atstovų butas priėmė 
naują taip vadinamą “Fili
pinų Nepriklausomybės Bi
lių.” Jungtinės Valstijos 
prižada kada nors suteikti 
saloms nepriklausomybę, bet 
pasilieka teisę šalį smaugti 
ekonominiai, palaikyt ten 
armiją ir laivyno bazę. Tai
gi, ta nepriklausomybė yra 
tik ant popieros.

Automobilių Darbininkų Industrinė
Unija Šaukia į Bendrą Kovą Prieš 

Savininkus ir už Savo Reikalus
Darbininkai Balsuoja už Streiką, Valdžia ir Federacijos Va

dai Bando Pastoti Kelią Streikui; Savininkai Atsisako 
Pripažinti Darbo Unijas.

Bedarbė Naikina Liau
dies Sveikatą ir Gyvybę

Be to, rinkimuose reikia bal-, 
suoti už darbininkų kandida- tiks pasiduoti išbandymui, 
tus. SLA nariai, pastatykite 
viršininkais savo draugus, ku
riems rūpi darbininkų reikalai 
ir darbininkų kovos. Šie yra 
darbininkų kandidatai:

J. GATAVECKAS — pre
zidentas.

. V. ŠMULKŠTYS — vice pre
zidentas.

J. MILIAUSKAS
torius.

P. MAŽEIKA —\ižd..,.....v.^. . . r 6 .
DR. J. VITKUS — daktaras ,trehkę į medį/paskui nusi- 

kvotėjas. ' į leido j Cbble šulinį'ir pra
kirto dugną. Rytą atsikėlęs

Tas reiškia, kad jie turi 
rizikuoti savo gyvybę. Pa
vyks-; džiova nepagaus, lai
mės mokslas ir jie sau lais
vę. O jei nepavyks, paleng
va mirs nuo džiovos.

sek re- ĮVAIRIOS ŽINUTES
Crahe, Mo.'— Griaustinis

kvotėjas.
B. ŽOLYNAS ir M.- GIR-

DžIUVIENė — iždo glo- savininkas rado sausą. Mat,
bė j ai..

Bridgewater, Mass., revoliu
ciniai lietuviai darbininkai pui
kiai atsiliept į atsišaukimą sių
sti pasveikinimus Komunistų 
Partijos 8-tai konvencijai. Li
teratūros Draugijos kuopa iš 
iždo paaukojo $2 ir ant vie
tos draugai suaukojo $3.25. Va
dinasi, su pasveikinimu jie pa
siuntė $5.25. O Bridgewateris 
yra maža kolonija. _______
mūsų kolonijos galėtų dar smar
kiau paremti Komunistų Parti
jos konvenciją.

po šuliniu būta didelio grio
vio.

West Brookfield, Mass.— 
Ralph Moulton, 25 metų am
žiaus, peiliu papjovė savo 
buvusią meilužę, Adella 
Swedalsky, 22 metų, sužei
dė jos seserį ir paskui ant 
galvos įšoko į šulinį. Pri-

Didžiosios gėrė.

Socialistų vadai moka puikiai 
darbuotis patekę į buržuazinės 
valstybės aparatą. Bet jie dar
buojasi buržuazijos naudai. Mes 
tą visuomet sakėme, štai da
bar Bridgeport, Conn., mįesto 
valdžia yra socialistų rankose, j 
Majoru yra vietos socialistų šu
las porias McLevy. Jis sušilęs 
dirba kapitalistų naudai.

Ghicagos “Naujienos”, labai 
džiaugiasi šiųom ( “socializmo 
laimėjimu.” Bet jos pilnai 
patvirtina mūsų užmetimą so
cialistų vadams. Jos sako: “Ma
joras McLevy veda, taip protin
gai miesto reikalus, kad ir re- 
publikonai su demokratais ne
turi pagrindo jo darbą safrota- 
žuoti” (N.”, kovo 17 d.).

Tai matote, ponas McLevy 
pataiko įtikti net republiko- 
nams ir demokratams. Jie nie
ko prieš jį nesuranda. Jis ve
da jų reikalus taip gerai, kad 
jie pilnai patenkinti jo gaspa- 
doryste!

Cleveland, O. — Garsus 
advokatas Newcomb kirviu 
suskaldė galvą savo mie
gančiai pačiai, o paskui 
pats nusižudė , hritva per
pjaudamas sau gerklę. Ji
sai sirgo nervų liga, buvo 
61 metų amžiaus.

Tokio, Japonija. — Lordų 
Biuras neleido užimti tėvo | r c,.
vietą ir titulą lordo Mori 
sūnui. Mat, jis kaltinahias 
skelbime komunizmo ir už 
tai buvo teisiamas.' Lordai 
bijo įsileisti į savo tarpą po
litinį priešą.

London. — “Daily Her
ald” korespondentas iš Pra
gos praneša, kad gaunami 
pranešimai iš Austrijos, jog 
vakarinėj daly j Austrijos 
eina kruvina kova prieš fa
šistus. Į Vieną esą atga
benta 150 sužeistų fašistų 
ir paguldyta į ligoninę. Bet

I žinia nepatvirtina.

Belgijos seimas nutarė mokė
ti karaliui Leopoldui III dvyliką 
milionų kronų algos į metus, o 
jo pačiai du milionu! Belgijos

Socialdemokratų Partija daly
vavo to parazito apkarunavimo 
ceremonijose ir pilnai palaiko 
monarchiją. • i

Skundžiasi, liucinius darbininkus.

RENGIASI PRIE VIENOS 
SUOTINO STRI

Didžiojo New Yorko kon
ferencija del bendro veiki
mo CWA ir bedarbės reika
lais išsiuntinėjo atsišauki
mą į Amerikos Darbo Fede
raciją, Darbo Unijų Vieny
bės Lygą ir nepriklausomas 
unijas, kad jos paremtų vie-

I VALANDOS VI
SIKO JUGT. VALSTIJOSE
į nos valandos visuotiną strei- 
. ką, kuris yra šaukiamas ko
vo 29 d. Streikas turės pra
sidėti 4-tą valandą po pietų. 
Streiko tikslas: užprotes
tuoti prieš atleidimą CWA 
darbininkų iš darbo ir už 
bedarbių apdraudos biliaus 

'priėmimą kongrese.

UŽGYRE BEDARBIt
Newark, N. J.—Ame

rikos Darbo Federacijos 
centralinė darbo taryba, ku
ri apima Essex County uni
jas ir susideda iš šimto de
legatų, užgyrė Bedarbės ir 
Socialės Apdraudos Bilių H. 
R. 7598.

Danbury, Conn. — Cent
ralinė Darbo Unija užkyrė 
Bilių H. R. 7598.

Westville, Ill. — United

ĖS BILIU H. R. 7598
Min^ Workers of America 
lokalas 5509 užgyrė apdrau
dos biliu.

Philadelphia, Pa. — Pain
ters and Decorators Union <
of Philadelphia^ nubalsavo 
už apdraudos bilių ir pasi
žadėjo kovoti už jo laimėji
mą kongrese.

Camden, N. J. — CWA 
darbininkai pasisakė už ap
draudos bilių H. R. 7598.

C. W. A. Darbininkų Bedarbių Judėjimas 
Streikai Plečiasi Gali Laimėti Kovą

DETROIT, Mich. — Mie-1 rikos Darbo Federacijos va- 
sto valdžia pasiuntė Roose- dus, kurie slaptai darbuoja- 
veltui prašymą, kad federa- si su NRA viršininkais, 
lė valdžia įsimaišytų ir ne- idant streiko išvengus, 
daleistų automobilių pramo- Į Automobilių pramonės sa- 
nės darbininkų prie strei-Į vininkai vėl griežtai pareiš- 
ko. Tas parodo, kaip bur
žuazija bijo šio streiko.

Tuo tarpu Auto Workers
Industrinė Unija išleido at-'Vadinasi, kova dayosi neiš- 
sišaukimą į visus darbiniu-| vengiama.
kus, kad kovo 21 d. visi ben
dromis spėkomis parodytų Body fabriko darbininkai 
savo solidarumą. Unija sa- pasisakė už streiką 3,056 
ko, kad tarpe darbininkų 1 balsais prieš 56. Jie stoja .... _ - * - - . • • • •

kė, kad jie neįleis į dirbtu
ves darbo unijų, kad jie pa
laikys kompanionas unijas.

NEW YORK. — Buržua
zinė valdžia skelbia mela
gingas žinias, būk prie be
darbės liaudies sveikata pa
gerėjusi. Buvęs New Yor- 
ko miesto- sveikatos komisio- sentimentas už streiką labai, už algų pakėlimą ir unijos 
nierius Dr. Wynne juokiasi didelis, 
iš tų raportų ir pripažįsta, 
kad alkis padidėjo tarpe vai
kų 50 nuoš. /r liaudies svei
kata kasdien mažėja.

Cleveland, O. — ^‘sher

pripažinimą.
Winston Engine Works

Laimėjo Streiką

Auto Workers Unija sa
ko, kad neužtenka reikalai!-’ darbininkai nubalsavo strei- 7 I • •tį unijos pripažinimo, kad; kuoti kovo 21 d. Čia dirba 
dar reikia reikalauti algų • 500 darbininkų, šeši šimtai 
pakėlimo ir darbo sąlygų! Murray kompanijos darbi- 
pagerinimo. Unija perserg-: ninku taip pat nubalsavo 
sti darbininkus prieš Ame- streikuoti.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Keturių dešimtų. šapų du I 
tūkstančiai ir trys šimtai 
darbininkų, dirbančių dra
panų valymo ir dažymo pra
monėje, laimėjo streiką. Jie 
gauna algų pakėlimą ir uni
jos pripažinimą.

Amerikos Audėjai 
Steigs Savo Laikraštį

j lietuvius Automobiliu pramo
nes DARBININKUS DELH STREIKO

CLEVELAND, O. — 
Ohio valstij.os miestuose 
prasidėjo, streiko judėjimas 
tarpe CWA darbininkų. 
Darbo Federacijos organi-’ 
zatorius ponas McWeeney, 
kuris bijo streikų; ^pareiškė, 
kad “visur pilna dinamito” 
ir eksplozija jau prasideda. 
Clevelandė jau 'sustreikavo

- .■1 ii
400 darbininkų. Akrone 
rengiasi į streiką 1,000 CW 
A darbininkų.

ALBANY, N. Y.—Vals
tijos senatas užgyrė bilių, 
kuris skiria $40,000,000 del 
“pašalpos b e d a r biams.” 
Kiek tų pinigų* ištiktųjų 
teks pašalpai, tai; dar klau
simas. Bet svarbu tas, kad 
valdžia priversta daryti ką 
nors, nes bijo bedarbių ju
dėjimo.

SUŽEIDĖ DU
PARBININKU

18 Vaiką Motina Nuteista
10 Metą Kalėjimai!

NEWARK, N. J.—United 
Air Lines dirbtuvėj įvyko 
eksplozija ir du darbininkai 
tapo pavojingai apdeginti. '

PHILADELPHIA, PA — 
Anna McElroy nuteista 10

4 A . j / > «

mętų kale ji man ■. .už sukty
bes; ,t Jinai yra jnotiną -18 
vaikų; t i

JAU STREIKUOJA
DETROIT, Mich. — Bow- 

er Roller Bearing kompani
jos 750 darbininkų jau iš
ėjo į streiką. Dauguma; 
Chevrolet kompanijos dar
bininkų nubalsavo už strei-

Automobilių dirbimo pramonėj ateina didelės kovos au
dra. Darbininkai rengiasi prie streiko. Pramonės savi
ninkai, Roosevelto valdžia ir Amerikos Darbo Federaci
jos lyderiai dar deda pastangas, kad savotiškais būdais 
nedaleisti prie streiko. Eina slaptos konferencijos ir pa
sitarimai. Visi jie bijo streiko, nes streikas reikštų lai
mėjimą darbininkams.

Automobilių pramonėje ne tik Detroite, bet Clevelande
NEW YORK. _  Nacio- kituose miestuose dirba nemažai lietuvių darbininkų,

nalė Audėjų Darbininkų Mes raginame lietuvius darbininkus budėti ir rengtis 
Unija išleido atsišaukimą į i' Prie streiko. Suglauskite savo eiles aplinkui Auto Wor- 
savo narius ir visus audė
jus del steigimo laikraščio.
Pradžiai reikia pipigų. Uni
ja prašo prisidėti su auko
mis. Toks laikraštis labai 
reikalingas, ir lietuviai au
dėjai turėtų paremti . šitą 
unijos žygį. Aukas reikia 
siųsti šiuo adresu: J. J. Bal
iam, editor, 80 East 
St., New York/N.Y.

kers Industrinės Unijos vadovybę. Streiko sąlygos prie
lankios. Per vienybę ir kovą laimėsite.

Buržujai Bijo Darbininką i Mokytojai ir Mokiniai 
Apsiginklavimo Pasirąžė Galvą Nusikapoji-
 mo Dekretą

Uth

Francija Didina Armiją ,, <
< . I i ■ • -T—H— >

PARYŽIUS. — Valdžia 
išleido atsišaukimą, kad tie 
jaunuoliai,, kurie baigė ka
reiviavimą, išnaujo įstotų 
į armiją. Sako, kad jie
daug geriau padarys, jeigu ginklavimo, 
pasiliks armijoje, negu at
sidurs bedarbių eilėse.

PARYŽIUS. — Parla
mento narys Carbuccia pa
reiškė, kad jis sužinojęs, 
jog Francijos komunistai 
gąbeną ginklus iš užsienio 
ir apginkluoją revoliucinius 
darbininkus. , , Ginklus ga
beną atskiromis dalimis, 
idant valdžia nepastebėtų. 
O tas tik parodo, kaip 
Francijos buržuazija išsi
gandus darbininkų apsi-

ŠEIMYNOS TRAGEDIJA

SALEM, N. J. <— George 
Beister, 26 metų amžiaus, 
mechanikas, nužudė savo 
pačią ir dukterį, 3 metų 
amžiaus, paskui pats nusi
šovė. Pati buvo jį apleidus..

MOTINOS NELAIMĖ

. CAMDEN, N. J. — Be- 
darbe motina Watson nuėjo 
valdžios raštinėn pašalpos 
prašyti, palikdama savo vie
nų metų mergaitę kitai mo
teriškei pridaboti. Bet mer
gaitę pašliaužė po troku ir 
tapo suvažinėta. \

AKRON, O.—Studentų 
laikraštis “The Buchtelite” 
sumanė iškirsti šposą. Su
manė .patirti, kiek studentų 
ir profesorių pasirašytų 
peticijas jų visai neskaitę. 
Sudarė peticiją, kurioje sa
koma, kad “aš sutinku su 
masiniu nusižudymu nusi- 
kapojant sau galvas.” 150 
universiteto studentų 'ir 
trys profesoriai pasirašė ši
tą mirties dekretą! Tas pa
rodo, kiek atsargos pas juos 
yra.

Easthampton, 
Išėjo į streiką United 
tię Corporation 
darbininkai. Kovoja 
ni šimtai audėjų.

Mass. — 
ited Elas

aštuo

{Daugiau žinių 5 pusi)



te

Poslapis

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

j every day, except Sunday.
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year
Brooklyn, N. Y., per year ____
Foreign, countries, per year ..._. 
Cahada and Brazil, per year ..., 
United States, six months ...._, 
Brooklyn, N. Y.. six months .... 
Foreign countries, six months ... 
Cahada and Brazil, six months . .

. $5.50

. $7.50

. $7.50

. $5.50

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

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

of March 3, 1879 •

Automobilių Darbininkai \ 
Pasirįžo

Jei neatsitiks kas nors nepaprasto, tai 
šiandien, kovo.21 d., prasidės automobi
liu darbininku streikas. Šiam streikui V * ir •

lemta būti didžiausiam minėtoj pramo
nėj.

Per ilgus laikus automobilių pramonės 
darbininkai buvo neorganizuoti, palaidi 
ir išnaudojami ligi kaului. Pastaruoju 
laiku, kad išvengti streiko, automobilių 
magnatai suvarė darbininkus į kompa- 
ničnas unijas ir per jas bando pažaboti 
jų savarankų veikimą.

Dėka tam, kad revoliuciniai ir apskri
tai kairesni darbininkai pradėjo labiau 
veikti ir stiprinti savo revoliucinę uniją 
—Auto Workers’ Union—atsirado darbi
ninkuos daugiau drąsos ir pasirįžimo ko
voti už geresnes darbo sąlygas, prieš 
kompąničnas unijas, už savo uniją.

Amerikos Darbo Federacija, kuri per 
ilgus metus, galima sakyti, nepakėlė nei 
šiaudo auto darbininkų organizavime, 
šiandien, pamačiusi darbininkų krypimą 
į kairę, ir jinai pradėjo kalbėti apie strei
ką. Taigi auto darbininkų streikas čia

Jį gniaužti ruošiasi tiek samdytojai, 
tiek valdžia.

w Kapitalistinėj spaudoj automobilių 
kompanijos deda milžinišką skelbimą, per 
kurį bando savo darbininkus demorali
zuoti. Minėtas skelbimas baigiasi: “ši 
pramonė nemano nusileisti tokiam prieš- 
amerikiniam ir prieš-patriotiniam žy
giui” (Vadinasi, streikui ir unijai). (

Reikia tikėtis, kad valdžia panaudos vi
sas priemones laužymui streiko. Nebus 
niekas nenaudotina ir patiems samdyto
jams. < ADF lyderiai, pasižymėję savo 
pardavystėmis darbininkų interesų, prie 
to prisidės, nors oficialiai skelbs, kad 
jiems rūpi streikas laimėti.

Bet nepaisant tų visų keblumų, auto
mobilių pramonės darbininkai turi strei
kuoti dabar, nes tai geriausia proga!

Jei tik darbininkai laikysis vienybėje, 
tai joki bosų, valdžios ir biurokratų žy
giai'negalės sulaikyti jų nuo laimėjimo!

Tegyvuoja automobilių darbininkų ko
va su išnaudotojais!

Reikės Specialia Įstatymo 
Prieš Rąlandžius

J* J? • ' ' t' f '■

‘ « "y j • .5 * • / *• * •

Kauno .“Žįihioš” (už va^i rnėn. 28 d.) 
verkšlena: V H ; ’

♦ l *' * 1 M ■

Paskutiniuoju metu Lietuvoje pasirodė 
daug karvelių (balandžių), kurių kojos 
apjuostos raudonais kaspinais su įvairiais 
komunistiniais šūkiais. Ištyrus paaiškėjo, 
kad dresiruoja ir su propagandiniais kaspi
nais karvelius paleidžia vietos komunistai. 
Jurbarke areštuotas pil. Jankelis Zarkinas, 
kuris kelis tokius karvelius paleidęs.

Nesenai Smetona-Tubelis išleido speci- 
“tautos ip valstybės gynimo” įsta

tam, kad sulaikius vis bestiprejantį 
judėjimą. ' Tuojau po to, 

įvyko ablavos: suareštuota daug 
Bet ką Smetona darys su 

is (balandžiais)? Turbūt prisi- 
jiems išleisti specialiŠkas įstaty- 

O gal ir naują kalėjimą karveliams 
‘ ? Tai Jbūtų.tegintas, .typjš- 
>s “kūryb()s” darbo.

ališką 
tymą.

Kaune

kardeliais (h 
eis ir jiems 
mas. O gal i 
prisi^įp y taty

' A ' -■ "L y . t ■ / ■ /-<* i i t j

Ar žmogus, turįs kiek tiek sąžiriČs ir1 
sniegenų, del (o fdabar turėtų nuo štei- 
čiaus leisti liežuvius, niekinti merginą?

Andai tasai liūdno paveikslo ricierius 
plepėjo apie fašistinį kumpį, verkšlen
damas, būk jam “bimbiniai” nedavę val
gyti, kuomet jis buvęs Partijoj. Dabar 
kita nesąmonė—bučkiai. • .

Tai parodo to žmogaus ne tiktai dorą, 
bet visišką politinį bankrūtą. Neturi jis 
kalbėti ką rimtesnio, tai barška niekus.

Plepa, kad tik plepėtiriepa, Kau tik piepeii. j j ! !
Nesuprantame, kaip tie? jį pašėku j ai, 

darbininkai, kurie dar vis ‘ paskui savo 
“vadą” eina, gali* pakęsti tokias kvaily
bes. Juk tai aršiau, negu buvo su Gele
žėle arba Grikštu.

Kuomet asmuo sugenda politiniai, pa
sirodo, tuomet jo liežuvis pasidaro ne
suvaldomas; tuomet jis pavirsta papras
čiausios' rūšies pleperka!

Būtų juokinga, jei nebūtų taip šlykštu!

“Garsas”, na-

turėjo 11,755 
turėjo 11,303

Trys SusivienĮjimai - 
Kaip Jie Stovi?

Įdomu pažvelgti į tai, kaip dabar šfovi 
tiys lietuviški susivienijimai—Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje ir Lietuvių; Ro
mos Katalikų Susivienijimas Amerikoje.

Su pradžia šių metų visos minėtos trys 
organizacijos turėjo išduoti savo atatin
kamom valstijom raportus. Kadangi vi
si trys turi savo laikraščius, organus, tai #' 
kiekvienas iš pastarųjų suteikė apie savo 
organizacijų padėtį platesnių žinių. Pir
miausiai paimsime SLA—taųtirųnkų ir 
jų padėjėjų (menševikų) kontroliuojamą

| SLAz ” ' , • y
“Tėvynė” neskelbia, kiek dabar ištikrų- 

jų randasi narių tautiškam susivieniji
me, bet kiek mums, žinoma, jų yra virs 
14,000 (atsiminkite, 1930 metais buvo 
virš 241000, tie ponai skelbė). . ’

1933 metais SLA narių mirė 202.
Lėšų fondas turėjo deficito (viso per 

metus išleista $46,817).
Pašalpų fondas pereitais metais išmo

kėjo $19,000 mažiau, negu užpereitais, 
tačiaus “Tėvynė” nepasako, ar pašalpų 
fondas išėjo lygiai. Užpereitais metais, 
kaip skelbia oficialis raportas, SLA pa- 
šalp. fondas turėjo arti minėtos sumos 
deficito. \

LRKSA, kaip skelbia 
riais stovi sekamai:

1933 metais, liepos 1 d.
1934 metais sausio 1 d.

Vadinasi, narių skaičius sumažėjo dau
giau nei keturiais šimtais.

Iš pašalpų fondo LRKSA išmokėjo 
(pereitais metais) $6,552.57 daugiau, ne
gu turėjo įeigu.

LRKSA lėšų fondas 1933 metais turė
jo nedatekliaus $5,739.09. .

: LRKSA narių mirė 1933 metais—211.
Paėmę LDS, surasime skirtingą pa- 

i veikslą. Kaip žinia, Lietuvių Darbinin- 
1 kų Susivienijimas yra jauniausia orga

nizacija, vos keturi, metai kaip gyvuojat j 
Todėl LDS kol kas ir mažiausias ųariais 
—išviso ,turi arti 5,000. Pereitais metais 
LDS narių mirė 29.

LDS pašalpų fondas pereitais metais 
ne tik neturėjo deficito, bet dar paaugo 
berods virš $3,000. Vadinasi, buvo ma- . 
žiau susirgimų.

. LDS lėšų fondas nėra deficite, nors, 
kaip žinia, naujai organizacijai prisieina 
turėti nenormalių išlaidų. Pagaliaus 
LDS savo organą duoda spausdinti kitoj 
spaustuvėj, nes savo neturi.
' LDS nariais pereitais metais paaugo, 
bet nenupuolė, nepaisant, kad bedarbė 
privertė išeiti nemažai narių (be to, prū- 
seikiniai visais būdais stengiasi išvesti iš 
LDS silpnesnius narius)! /

Taigi šis paveikslas mums parodo, kad 
didžiausias narių mirtingumas yra • 
LRKSA, o mažiausias—Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijime.

Antra, tai parodo, kad LDS taupumas 
kur kas didesnis, nes lėšų fonde nėra de
ficito. ji

Kiek tai liečia lėšas, mes.yisuoiųęt sa- 
i kerne, kad tiktąi dąrbįnįnkiško nusįsta- 
! tymo žmonės tegali taupumą jvesti, ka- 
i dangi jiems rūpi ne riebios algos, ne “ke- 
i lipnės iy sugaištys,” bet organizacijos ' 
i reikalai.

Neturi LDS feei savo nuosavos spahs- 
. tuvės, nei savo tinosavo namo, bet jis tuyi 

pastatęs priešaicyje žmones, kuriems or- 
i ganizacijos reikalai prie širdies, kurie 
! taupūs, ir todėl lėšų fondas neturi tūks- 
I tančių dolerių .iĮedatekUų. | ' f

Kiek tai liečia mirtingumą, viršminę- 
i tos skaitlinės parodo tai, kad LDS ;aps- 
! kritai, randasi jaunesnio amžiaus nariai.

: Jų Apšvieta
’ * ,r<"< '■ / # ’ A

( . Iš kelętps lygiai vietų mūsų draugai 
i .praneąa apie p. Prūseikos ten pastaruoju 
i laiku sąkytas .prakalbas. J Ką įi ^asai 

garbingas ponas dabar svietui aiškina? 
Kokias naujenybes ir prąšmątnųjįįuš jis 
saviškiams .dabar plepa? Draugai rašo,' 
kad jis skelbia pasauliui, būk Menkeliū- 

,ų.įiųe j) ,^įbųčiavusi...

Preso Fondas Arti Tikslo
I II

Buvome nusistatę iki 15-1. Viso-aukų šiuo kart gavo
me $45.50. Iš'ankščiau bu
vo $564,95. Dabar yra pre
so fonde $610.45/' Tiktai 
$39.55 betrūksta iki $650.00. 
Esame pilni vilties, kad su 
šiaja savaite pasieksime 
$^0,00, tada dalykas pa
lengvės, nės išmokėjimui^ 
preso reikės tik po $70.00 y 

". Bus kiek sunkiau 
iš pradžių, nes sekanti nota 
ateina tuojau po pirmajai, 
ją reikės išmokėti 15-tą die
ną balandžio. Daugelis dar
bininkiškų organizacijų ne
prisidėjo pradžioje vajaus 
pirkti presą, tačiaus pasiti
kima, kad jos ateis į pagel- 
bą vėliau, padės presą išmo
kėti.

! tai kovo sukelti $650.00, ta
čiaus nepavyko į laiką tai 
padaryti, bet kaip' matytis, 
.neilgiau ims kai savaitė vir
šaus paskirto laiko pasieki
mui tolumos.

1 šiomis dienomis aukų ga
vome sekamai:

Iš Worcester, MassJ.nuo 
ALDLD 155-tos moterų menesį, 
kuopos, per drg. M. Petkū- 
nięnę aplaikėme $10.00. Iš 
Chicago, Ill., nuo LDS 112- 
tos kuopos $2.00 ir J. P. Be- 
jiekąičio $1.00, prisiuntė M.

I ’,Chesnienė. Iš Port Carbon, 
Pa., nuo ALDLD 159 kuopos 
$2.00. Iš Detroit, Mich., 
nuo ALDLD 52 kuopos 
$2.00. Iš Waterbury, Conn., 
nuo ALDLD 28 kuopos 
$1.00.

-- -------------------------- 1 —----- --------- --------- ----- • - 

priimti minėtą bedarbių bilių. 
Darbininkai turi veikti visais 
galimais būdais, kad praplęsti 
judėjimą už priėmimą minėto 
biliaus.

ALDLt) 160 kuopa veikia. 
Pereitais metais ši kuopa buvo1 
gana silpna. ' šiais metais jau 
turi .20 narių. Taip pat dar 
vis gaunama naujų narių.

Nesenai čia lankėsi draugas 
F. Abekas, kuris pasakė šioje 
apielinkėje kelias geras pamo
kas: 1) • Kada buvo pavergtas 
žmogus žmogum; (2) .kaip at
sirado kapitalizmas; 3) kodėl 
yra prieštaravimai, kovos ir re
voliucijos; 4) kaip pasiliuosuo- 
ti iš kapitalizmo vergijos.

Gaila, kad draugas Abekas i 
negalėjo pas mus ilgiau pabūti. 
Visi, kurie lankėsi d. Abeko 
pamokose, buvo labai pasiten
kinę. Papeiktinas dalykas, kad 
negana žmonių lankėsi šiose pa
mokose. Visi draugai ir drau- 

' gės turėtume tokias pamokas 
I lankyti, kuomet jos įvyksta. 
! Wm, MickeliuTULS,

P. Buknys

AMBRIDGE, PA
Iš brooklyniečių šiuo tar

pu aukojo sekami draugai: i 
K. Joneliūnas $5.00, B. Ado- čia pūninėjimą Lietuvos 16

• ’ VA n nii i n niAl'i rvnl x-aa I i 1- n I

mavich $1.00, M. V. $1.00.

Tautiniiikai-klerikalai

Draugas J. Locus, iš Sta- ^a^dona?; 
ten Island, N. Y., užsimo-

MHM

skiediniu ir

Trečiadfenis, Kovo 21, 1934 "

BROAD' BROOK, CONN. ,
I

Somersvill Mfgj Kompanijos 
; dirbtuvės, kuri randasi Somers- 

ijvillyj, darbininKai išėjo strei- 
i kan. Darbininkai šios kompa- 
I nijos gavo badavimo algas. Kai 
i kurie darbininkai per dvi sa- 
i vaites gaudavo tik po 12 dol.
Daugelis darbininkų dirbo pil- 

į na laiką, bet gaudami tokias 
badavimo algas, negalėjo užsi
mokėti gyvenimo išlaidas. Kai 
kurie darbininkai yra įsiskoli
nę net po $300.00 grosernėse.

Darbininkai ątreįkuoja jau 
apie 4 savaitės laiko. Jie rei
kalauja 25 nuoš. pakelti alga^ 

i ir paimti atgal į darbą du dar
bininku, kurie yra''jų unijos 
viršininkais. Jie’ priklauso 
prie unijos,, kuri priklhuso prie 
Amerikoj Darbo Federacijos.

Darbdaviai darp viską, kad 
sulaužyti darbininkų streiką. 
Tačiaus jiems nelabai sekasi. 

į Tik-keli lietuviai ir kiti darbi
ninkai streiklaužiauja. ' ,

Darbininkai turi laikytis ge- , 
rai streike. Tie darbininkai, 

■ kurie dirba, jie kenkia patys 
'sau ir kitiems darbininkams.
Mes visi turime stoti į streikie- 
rių eiles ir tik taip . galėsime 

i laimėti kovą už didesnes algas.

■ Jaffa, Palestina. — Nu
teista sunkių darbu kalėji
mai! penkiolika arabų dar
bininkų vadų, kurie suren
gė demonstraciją pereitą

suren-1

metų neprįgulmybės. Jie kal
ba kaip ir visuomet apie gražią 
Lietuvą, kuomet ją valdo lietu-

Tačiaus tik gerai,i’kad klauj
, v i sytoįu jie visai neturi. ,Netį kejo prenumeratą už du me- kA|bsjojfli gail5fjosi( kad Wausy. 

tu, $11.00, ir paaukojo į-tojų nėra. Mat, lietuviai da'r-
1 Pažy* bininkai jau pradeda' sužinoti,preso fondą- ^2.00. 1

mėtina, kad draugas Locusįkris yra-Lietuvoj, kurią valdo 
šiuo tarpu dirba tik dalį lai
ko, o ilgą laiką buvo visai 
be darbo.

Laiškas iš Philad’elphijos:
“Draugai: Čia randate 

įdėtą penkių dolerių bumaš- 
ką, tai yra aukos pirkimui 
naujo preso. Aukojo J. 
Šimkūnas $3.40 ir J. Bara
nauskas $1.60. Su geriau
siais linkėjimais jums, J. 
Baranauskas.”

Laiškutis iš tolimų vaka
rų:

“Draugai: Čia rasite do
lerį, tai bus del “Laisvęs” 
naujo preso.
kiepė, .Tacoma, Wash.”

F. Kava Ii a ųs

Rašo artimesnis kaimy
nas:

“Gerb. “Laisvės” Adui.: 
Ir aš skubinuosi sų .dolerių-

f.

' DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., - Newark, N. J. •

. i j Telephone; Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA ■■■’■>

fašistas Smetona.
Darbininkai dar ąerai pame-į 

na, kad tenais geriausi lietu
viai darbininkai kovotojai* yra 
šaudomi ir dedami kalėjimuos- 
na.- Tie budeliai sušaudė 
metais keturis kovotojus, 
del lietuviai darbininkai 
klauso tų gražių kalbų, kurias 
kunigai ir tautininkai pasakoja 
savo pasekėjams.

Čia yra dvi kuopos skirtingų 
organizacijų—APLA ir SLA. 
Kuomet APLA parengia ' pa
rengimus, tai lietuvių darbi
ninkų prisirenka užtektinai. 
Taip pat APLA 12 kuopa turi 
savo svetainę ir veikia gerai. 
Jos įtaka didelė. Veikimu ši 
organizacija sumušė rekordus.

Victims.

BENLD, ILL

NAVATNAS SKYSTIMAS dvejopo skiedinio mergaitei 
~ v , . _' ’ 1 | išsiplauti, su ta šmirkštynaite.Prašom patarimo musų mer

gaitei. 11 metų amžiaus. Taip 
atrodo sveika ir dikta, raudo
na, bet iš jos išsisunkia kokis 
tai navatnas skystimas, atro
dantis į pūlius. Sykiais ir su 
kraujais. Ištrina . kelnes, pa
klodę. Mes buvome pas gy
dytoją, tai jis netyrė, tik sako 
—nieko tokio, girdi, taip 
kia. Bet mes neramūs. O 
pradžios pasirodymo jau 
kokia 10 mėnesių. Ačiū.

ATSAKYMAS
Matyt, Jūsų mergaitei 

įsimetusi sloga arba kataras 
makšties plėvelių, gimdomojo 
kanalo sloga. Panašiai, kaip ir 
kitur kur atsiranda sloga— 
nosyse, gerklėje, skilvyj ir tt. 
Kaip abelnai sloga, taip ir ši
ta mergaitės organuose sloga, 
paeina nuo kokio bakterinio 
veikimo. Bakterijų yra visokių 
ir visaip jos gali įsigalėti. Ne
būtinai kad jai ten būtų go
norėja, triperis, 
įsitikinęs, iš Jūsų1 ' aprašymo, 
kad jai nėra triperis, bet trip 
koks1 menkesnis bakterijomis 
apsikrėtimas; ,gal kąrtaįs nuo 
išeinamosios atvaros. Jei jau 
net 10 mėnesių tęsiasi, tai jau 
įsisenėjusi, ! į ferohiška' sloga. 

. Reikia griebtis smarkesnių 
sekretorius pyiemOnių#

Iš Vaistinės parsineškite pa- 
l-'prastos borines rūkšties milte- dėkite medvilnę su iodo mos- 

Boric acid powder”; taip čja.
Už kokio mėnesio; gydymą

1926 
To

li esi-

laiKovo 6 d. LDS 63 kuopa 
kė susirinkimą ir padarė kelis 
gerus tarimus. Vienas tų ta
rimų, tai kuopa užgyrė H. ;R.- 
7598 bilių. Tuo kjaųsimu pa
siuntė rezoliuciją “atatinkamai

ku “Laisvės” preso fondui: įstaigai.
“Laisvės” mylėtojas, Jurgis* n Kita rezoliucija prieš Vokįę
Kairys, Newark, N. J..”’ f>'-' tijos. Hitlerio fašizmą, ši re

Rytais, išplaukite, iššpricifo- 
kite mergaitei kanaluką bori
nes rūkšties skiediniu, šiltu ar
ba drungnu. Pritraukite pilną 
šmirkštynę to skiedinio, jos 
gąluką įdėkite į kanalą, kai
rės rankos pirštais palaikykite 
kiek paspaudusi apačias, o ki
ta ranka spaudinėkite šmirkš
tynės burbuolėlę. kad gerai 
išplovus iš kanalo tą materiją. 
Mergaitė gali tuo tarpu sto
vėti stačia arba gali gulėti, 

j Paskui paimkite pailgą med
vilnės (vatos) kuokštelę, kaip 
ir pirštą, aptepkite gerai ap
linkui žuvies nuosėdų mosčia 
ir įkiškite mergaitei į kanalą, 
išilgai.. Ir tegul taip būva vi
są dieną.

Vakarais išimkite medvilnę, 
vėl gerai išplaukite mergaitei 
kanaluką, šiuo tarpu iodo skie
diniu, iš kitos kvortinės bon- 
kos. Paskui irgį aptepkite 
medvilnės gabalėlį iodo mos- 

Esu beveiksią ir įdėkite į kanalą. Tegul 
i taip pasilieka per naktį. , .

Ant rytojaus vėl, , išėmusi 
vatą, išplaukite borinės j rūkš
ties skiediniu ir įdėkite med
vilnės su žuvų mosčia. Ir taip 
kaitaliokite: kas rytas šprį- 
cuokite' borinės rūkšties skie
diniu ir dėkite' medvilnę ■< su 
žuvies mosčia, o kas vakaras 
špricuokite iodo

rei- 
nuo 
bus

zoliticiją pasiųsta Vokietijds 
ambasadoriui. ■

Nominacijos palikta kitaiii' 
susirinkimui, kad 
turėtų laiko sušaukti narius į 
susirinkimą. Sekantis susirinki-' r 
mas įvyks balandžio 3 d. ria-Tįų^ 
riams žinomoj (vietoj.

Vajus pas. mus eina sekąmai. 
Gauta 5 nauji nariai. Vienas 
jaunuolis, du vaįkai. Tikimės nuosėdų 
ir daugiau gauti naujų narių. f ointment, 10 dr 15 percent.” vilnės dėkite, pakaitomis:

< i V » 1 V J I «
• • .1

‘ APLA 41 kųotpa ląikė savo 
susirinkimą kovo 2 dieną, šia-! 
me susirinkime taip pat priim
ta rezoliucija del priėmimo HR 
7598 biliaus.

r :/■;
, • • . \ i

K

18 d. kovo Elizabeth, 1^. 
J.,’ tapo perstatytas veika- 
liukas “Moteris Gatvėje”: 
Po perstatymo veikaliūko 
sekami draugai prisidėjo 
prie išmokėjimo 'preso: Z.

. .(Staniulis $2.00, B. Kiutienč 
$1.00, J. Kęntiųs ’.$L00, J. 
Vizbaras $1400, V. rPąųlaul- 
kas $1.00, D. .Krūtis $1.00, 
V. BitiŠ $1.00, P. Naliyaįka 
$1.00, ,V; šerelis 50c, y, pDo- 
mošaitis 50c, J. Ulęskis 50c,
A. .Ciidailis 50Č, Strįpfei- 

x;ka j50ė. Pažyrąėtina, \’kad 
. Elizabethas jait treciu sykiu

pasirodo duosnumu išmokė- kad pHim-Uykke,-
jimui preso. z [tį rezoliuciją, , ’" ’1 1 ' ’' 1

Elizabethas jait trečiu sykiu

;gi paprastos lodo tinktūros
| “Tincture of. Iodine” ;. iodo tsumažinkite : rytais nieko ne- 
mesties, “lodex,” ir žuvies Į bedarykite, o tiktai vakarais- 

mbsties, “Ichthyol; plaukite ir mosties ant med-
: Vie

nna vakarą vartokite borinės 
visą guminę arba .ir sir rūkšties skiedinio ir žuvies .

-kitą vakarą—iodo 
skiedinio ir iodd mosties. Da 
už mėnesio darykite taip kas 
(antras vakaras, paskui—porą • 
kartų į savaitę. Ir taip Jūs 
gražiai ii’ nuodugniai išlydysi
te mergaitei tą įkirią • slogą. 
Tik darykite, Drauge, atsi.de- 
jusi. ■ ' L'

Gaukite ir nedidelę š.mirkšt, 
nę, .......
laibu, kietu koteliu,—“Bulb mosties.
syringe,” “baby syringe.”

Pasigaminkite plaunamojo 
i skiedinio: į kvortą karšto van- 

,i t; ' • . | dens ištarpinkite du ar tris
Bęcįąrbių Taryba pasiuntei šaukštus borinės rūkšties mil- 

kpmišiją į m i’estp tarybos susi-j lėlių, Į kitą kvortą . įmai- 
' " 1 , / ...L , .. arbatinį- šaukštuką

reikalaujančią i iodo tinktūros. Tai turėsite i

7
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1335 Medley St.,

Protokolas A. P. L. A. I Apskričio Suvažiavimo

Suva-

pos pasiųs savo delegatus ir!naujų narių.
150 Naujų Narių

ir pa

mes

TYPEWRITERSHARTFORD, CONN
Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisves”

Padėkos Žodis

13
12

6
6

5
3
3

laiko pamo- 
palaiko dis-

daug 
dau-

naujų 
seka-

re- 
ko-

, ■ Viso pasidarė 15 dalyvių 
su sprendžiamais balsais.

Įnešimas rinkti rezoliucijų

Skaitytojas

kp., Chicago, Ill.
kp., Benld, Ill.
kp., Lawrence, Mass.
kp., Pittsburgh, Pa.
kp., Edmonton, Alta
kp., Binghamton, N.Y. 5 

24 kp. Brooklyn, N. Y. 
33 kp:, Pittsburgh, Pa. 
51 kp., Midlefield, O.
84 kp., Paterson, N. J.

O visa eilė kitų kuopų 
gavo po mažiau. Visi drau
gai darbuokįtės, kad kuo 
daugiausiai gavus darbinin
kų ir darbininkių \į mūsų

$35.91
10.37
25.54 

uždarytas

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
Didelis Vežimas, Kaip Kal
nas Atėjo “Laisvei” Medaus

Tuojau įsigykite ir valgyki
te medų. Jau nekartą esate 
skaitę Dr. Kaškiaučiaus pata-

’ rimus naudoti medų vietoje 
bei cukraus. Dabar turite progą 

per “Laisvę” įsigyti
Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

i Kvorta 75c ir galionas $2.50
I Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

“Vil- 
įvyks 

gegužės pradžioj. Vakarų 
ir centralinių valstijų kuo-

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

I

v
i

I

Trečiadienis, Kovo 21, 1034

Komunistų Partijos 
t Suvažiavimas

Balandžio pradžioje, Cle- 
velande, įvyksta Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos suvažiavimas. Centro 
Komitetas pasiuntė partijai 
pasveikinimą su $10. Ke
lios kuopos jau pasekė cen
tro pavyzdį. Mes turime ži
noti, kad Komunistų Parti
ja, tai yra mūsų partija. 
Mūsų organizacija augo, 
bujojo ir plėtėsi kovose po 
proletariato r e v o 1 i ucinės 
partijos vadovyste. Mūsų 
organizacija visada padėjo 
revoliuciniam ’ avangardui, 
padės ir dabar. Apskričiai, 
kuopos ir pavieniai nariai 
siųskite partijai pasveikini
mų ir pagal išgalę aukų.

- Jeigu nežinote kaip pasiųsti 
partijai tiesiai, tai galite 
siųsti per ALDLD centrą.
“Laisvės” Naujas Presas
Mūsų dienraštis “Laisvė” •«

buvo priverstas įsigyti nau
ją presą, kuris atsiėjo arti 
$2,000. Dienraštis iš kitur 
negali gauti pinigų tam tik
slui, kaip tik iš revoliucinių 
darbininkų ir darbininkių. 
Mūsų organas jau nuo senai 
neprašė pas darbininkus au
kų. Dabar vajus už sukėli
mą tos sumos. Aišku, kad 
ALDLD kuopos jau 
prisidėjo, prisidės ir 
giau.
Dienraščio “Vilnies” 

žiavimas.
Mūsų dienraščio 

4 nies” suvažiavimas...

dalininkus. Rytiečiai, mes, 
vargiai galėsime dalyvauti, 
nors ir labai norėtumėme, 
tat atsiminkime savo vaka
rų draugus ir pasiųskime 
jiems pasveikinimų, 
gal išgalę aukų.

Taip, paskutiniu 
renkama daugeliui

Trečias Puslapis

save pinigus, bet kiek na
rių sumoka, tiek ir siųskite 
į centrą, kada daugiau su
mokės — prisiusite antru 
kartu. Kurie draugai mo- 
kasi dar už 1933 metus— 
priimkite jų duokles.

pas laikyti tankiau susirin
kimus, būtent vieną abel- 
niems organizacijos ir dar
bininkų kovų reikalams, o 
kitą apšvietos—diskusijų ir Angliškos Knygos Nariams 
savitarpinio lavinimosi susi
rinkimą. Kol kas dar ne
daugelis kuopų tą padarė. 
Centro Komitetas dar kar
tą ragina draugus ir drau
ges prie tankesnių susirin
kimų, bes to pagelba mes 
galėsime geriau atsiliepti į 
abelnas darbininkų kovas ir 
pakelti savo klasinį žinoji
mą. Negalima sakyti, kad 
mes neturime ką veikti; kad 
ir knygų skaitymas, skaity
mas atskirų straipsnių iš 
“Šviesos” ir jų apdiskusavi- 
mas—bus didelė pagelba 
jaunesniems mūsų organi
zacijos nariams.

“Šviesos” Reikalai
Pirmas num. “Šviesos” 

bene jau bus pasiekęs visus 
organizacijos narius. Kurie 
neateina į s u s i r i n kimus, 
juos reikia kviest atvirutė
mis. Kaip kuriuos reikia ir 
namuose aplankyti, nuneš
ti jiems žurnalą, pasikalbė
ti, duokles iškolektuoti, at
siklausti, kodėl jie nelanko 
susirinkimus.

“Šviesos” redakcinė ko
misija darbuojasi del antro 
numerio. Nereikia nei kal
bėti, kad jis bus dar geres
nis. Dėsime pastangų^ kad 
iki Pirmos Gegužės visoms 
kuopoms antras numeris 
būt pasiųstas.

Reikia dėti pastangų, kad 
praplatinus “Šviesą,” kad 
gavus jai skaitytojų 3r dar

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

Jaunuolių mūsų organi
zacijoje yra arti 300 narių, 
kuriems teikiame anglų kal
boje knygas. Galėtų būti 
daug daugiau, nes jau dau
gelis mūsų narių turi paau
gusius vaikus. Kas moka į 
mūsų organizaciją vienas 
iš šeimynos $1.50 metams, 
tai kiti šeimynos nariai ga
li prigulėti mokant tik po 
10 centų metams, žinoma, 
mokant po 10 centų negau
na nei knygų nei “Šviesos.” | 
Bet kaip kurie tėvai gali pa- į dienotvarkis ir buvo priimtas 
mokėt pilnai ir už vaikus ir | taip, kaip parašytas.

APLA I Apskričio 7 konfe
rencija įvyko vasario 25 dieną, 
1934 metų, L.M.D. svetainėj, 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa. 

Į Konferencija tapo atidaryta I 
Apskričio organizatoriaus G. 
Urbono, kaip 1 vai. po pietų.

Į mandatų komisiją paskirta 
šie draugai bei draugės: Nuo 
17 kuopos V. Markūnienė, nlio 
55 kp. —P. Alska. Komisijai
tvarkant mandatus buvo pa- M.D. Name, 142 Orr Šių1., Soho 
kviesta 7 kuopos delegatas d. Pittsburghe.
J.' D. Sliekas pakalbėti, b,et 
draugas Sliekas atsisakė; . Pa- 
skiaus skaityta 7 konferencijai

tinę konferenciją, kuri įvyko 
tą patį vakarą Pittsburghe. 
Konferencija nutarė paaukoti 
$2.50 Komunistų Partijai, del 
įsigijimo naujo preso. Nutar-' 
ta paaukoti $2.00 del. pasiunti
mo delegato į Washingtona va
sario 3 d. Aukota “Laisvės” 
presui $2:50. ■ ’• . • '

Nutarta, kad 8 APLA I Ap
skričio konferenciją įvyktų L.

pavieniams asmeųims, kurie šį 
tą paaukavo ir vėliaus njiums 
išreiškė geriausius likėjimus... | 

Tai yra mūsų gyvenimo isto
rinis įvykis, kuris mus sustip
rina dvasioje ir idėjiniai.

Taipgi esame labai, labai dė
kingi Dr. J. T. Vitkui, kuris 
savo profesija daug gero pa
darė. Suprasdamas mūsų eko
nominę padėtį, atjautė mumis. 
Daktare, už jūsų atjautimą, 
žmoniškumą mums, esame visa-, 
dod jums dėkingi...

Su - kuriais • draugais
draugėmis del vienokių, bei ki
tokių aplinkybių neteko pas
pausti dešinę, spaudžiame da
bar. Su draugiškais linkėji
mais darbuotėje.

J. M. Petrauskai.

San Francisco, Calif. — 
Jungtinių Valstijų Apeliaci
jų Teismas užgyre šio mie
sto valdžios išleistą įstaty
mą, kuris uždraudžia lape
lius dalinti gatvėse bei palei 
stubas.

jiems gauti anglų kalboje 
knygas. Mūsų vaikų “moki
nimas ir traukimas darbi
ninkų judėjiman labai svar
bus darbas. Jaunuoliai gau
na tik knygas, jiems nėra 
duodamas žurnalas.

Įvairūs Organizacijos 
Reikalai

Kuopų sekretoriai siun
čiant duokles į centrą pri
valo išrašyti CK naujo iž
dininko vardu O. Depsas, Į 
arba sekretoriaus D. M. Šo
lomskas vardu ir siųsti sek
retoriui, tame jokio skirtu
mo nėra, nes mes pinigus 
laikome banke ant organi- 
žacijos vardo. Visus laiš-, ce pirmininkas j. Urbonas. 8 
kus reikia siųsti Centro Ko- kuopos J. Samulis, 2 kuopos j 
miteto Sekretoriui—D. M. j a. Jankauskas ir A. Velionis-! 
šolomskas. I kis.

. . su
Kaip kurie nariai klau

sia, ar LDSA buvusios na- komisija, bet tas klausimas pa- 
daugiau gauti į organizaci- rėš, mokėdamos po $1.00 

gaus “Šviesą” ir bus pilna
teisėmis ALDLD narėmis. 

jTaip, kiekviena narė mo-
Nuo 1 d. sausio iki 15 d. kanti $1.00 gauna žurnalą 

kovo į centrą1 yra prisiųsta įr yra pilnateisė ALDLD 
duoklės už 150 naujų narių, narė, tik ji negauna ALDL 
Tai graži šių metų pradžia! 
Kaip kurios kuopos labai 
gražiai pasirodė su naujais 
nariais. Virš 3-jų 
narių yra gavusios 
mos kuopos: 
217 kp., Winnipeg 

79 
160 
37 
87 
18 
20

D išleistas knygas. Dauge
lis buvusių LDSA narių vie
ton $1.00 pasimoka po $1.50, 
tai labai gerai, bet tas ne
gali būti verčiama.

Siunčiant į centrą duok-
151 les už buvusias LDSA na

res, ir jų reikia vardus su
rašyti ant tos pat “mokes
čių blankos,” ant kurios yra 
siunčiama kitų narių duok
les ir pažymėti, kad jos yra 
atėję iš LDSA kuopos.

DjM. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

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

Komisija mandatų peržiūrė
jimui pranešė, kad randasi , 4. 
delegatai nuo 4 kuopų su man
datais ir 7 kuopos delegatas dar 
be mandato, bet prižadėjo man
datą vėliaus priduoti, tai tapo 
priimtas pilnu delegatu. #

Delegatais dalyvavo sekanti 
draugai: 14 kuopos A. Chelkis, 
17 kuopos V. Morkūnienė, 50 
kuopos Z. Urmonienė, 55 kuo
pos P. Alska, 7 kuopos J. D. 
Sliekas. Viso buvo 5 delegatai 
ir 4 komiteto nariai. Tai su 
sprendžiamais balsais buvo 9 
ir dar pribuvo 4 svečiai, kurie 
turėjo patariamą balsą.

Konferencijos pirmininkū iš
rinkta G. Urbonas. Pribuvo pa
vėlavę delegatai: V. Eidentas

j (50 kp.), A. Sliekienė (7 kp.), 
'Taip pat M. Budninkas ir vi- 
i ce pirmininkas J. Urbonas.

i Rinkimas Apskričio Komiteto
Į Apskričio Komitetą įeina 

sekanti draugai: Organizatorių 
G. Urbonas, 14 kp. narys; vice 
pirmininku A. Sliekienė, 7 kuo
pos narė; protokolų sekretorių 
A. Jankauskas, 2 kuopos narys; 
finansų sekretorių J. Ramoška, 
17 kp.; iždininkas A. Chelkis, 
14 kp.

Pirmo Apskričio turtas stovi 
sekamai: Pas kasierių buvo 
$32.51. 50 kuopos duoklės už 
1933 metus $1.10; 2 kuopos 
duoklės už 1933 metus—75c; 
8 kuopos duoklės už 1934 me
tus—80c; 2 kuopos už 1934 me
ntus—75 c. o

Visoi pasidaro $35.91. Išmo
kėta delegatui į Washingtoną 
$2.00; aukota “Laisvės” nau
jam presui $2.50; distrikto nau
jam presui—$2.50. Kelionės I 
Apskričio Komiteto narių yra 
sekamos:

G. Urbonui—50c., J. Urbo
nui—30c., J. Romaškos—450c., 
A. Chelkio—50c. ,-F. . Seniulio 
kelionės ir kiti iškaščiai—$1.57. 
Viso išmokėta 3*10.37.

Viso buvo įplaukų 
: Išmokėta

Lieka i&de ’ -
Suvažiavimas tapo 

pirmininko G. Urbono 5 vai. po 
pietų.

Pirmininkas G. Urbonas, 
Sekretorius F. Senulis.

Keturios Knygos už $ 100

laiku 
reikalų

aukos, bet kitos išeities nė
ra. Pačios mūsų organiza
cijos Centro Komitetas la
bai senai prašė pas kuopas 
ir narius, aukų, šiemet bu
vome priversti atsikreipti į i 
kuopas ir narius. Mūsų or
ganizacijos kuopos atėjo 
centrui į pagelbą ir 
esame už tai dėkingi.

Pirmoji Gegužės
Pįrmoji Gegužės tai 

voliucinio proletariato
vos diena, organizavimosi ir 
demonstravimo diena prieš 
k a p i talistinį išnaudojimo 
pasaulį. Didmiesčiuose Ko
munistų Partijos vadovys-1 organizaciją, 
tėję yra šaukiamos konfe
rencijos, kad sėkmingai pri
sirengti-prie Pirmos Gegu
žės. Visos mūsų kuopos ir 
apskričiai privalo turėti de
legatus ir aktyviai prisidėti 
prie sėkmingų Pirmos Ge
gužės demonstracijų ir mi
tingų suruošimo. Mažes
niuose miesteliuose, vieto
mis yra tik mūsų kuopos, 
jų pareiga rengti demons
tracijas, o kur tas negalima, 
tai nors taip susirinkimus.

Lavinimosi Reikalai
Centro Komitetas savo 

atsišaukime del vienybės su 
LDSA kuopomis kvietė kuo-

Duoklių Mokėjimas
Šiemet mūsų kuopos kur 

kas geriau mokasi, kaip 
pereitais metais. Vasario 
mėnesį gauta arti $800.00 
įplaukų, ko veikiausiai tą 
mėnesį nebuvo mūsų orga
nizacijos istorijoje. Bet šie
met mums iš metų pradžios 
yra reikalinga daugiau pi
nigų, kaip bent kada pir- 
miaus. — Žurnalo leidimas, 
buvusios LDSA skolos, ruo- 
šimąsis prie knygos ir tt. 
Todėl Centro Komitetas 
prašo visų narių mokėt 
duokles dabar, o kuopų val

dybų, kad nelaikytų pas

Iš Laisvės Choro Susirinkimo
Laisvės Choro susirinkimas 

įvyko savuose kambariuose. 
Šiame susirinkime jaunuolių 
dalyvavo biskį' permažai. Su
sirinkime išdavė raportą iš 
konferencijos Aldona Veive- 
riutė.

Reikia pasakyti, kad rapor
tas labai gerai išduotas ir pa
gamintas. Iš raporto paaiškė
jo, kad New Haveno, choras 
negali pilnai laikyti pamokas. I 
Taip pat buvo nelabai gerai' 
viskas su New Britaino ir Wa- 
terburio chorais.

Hartfordo choras geriausia 
stovi, šis choras 
kas reguliariai ir 
discipliną.

Konferencijos 
buvo pažymėta, kad sekančią 
vasarą, rugpjūčio 5 d., 1 
rengiama dainų diena. Tai vi-

likta Apskričio Komitetui. Pro
tokolas pereitos konferencijos 
tapo skaitytas per d. F. Levu- 
lį ir priimtas. Apskričio meti
nis raportas tapo išduotas d. G. 
Urbono raštiškas, o vice pirmi
ninko J. Urbono žodžiu. Fi
nansų sekretoriaus J. Ramoš
kos, kasieriaus A. Chelkio ir 
viso komiteto raportai priim
ti.

Tarimai ir Sumanymai
Buvo įnešimas, kad Apskri

čio Komitetas neturėtų teisės 
niekam aukoti iš iždo be kon
ferencijos tarimo. Bet apsvar
sčius šį klausimą, įnešimas nu
puolė.

j Kalbėta apie smarkesnį orga
nizacinį veikimą ateityje. Nu
tarta, kad I Apskričio Komite
tas laikyti] savo, posėdžius kas 
3 mėnesiai.

Nutarta, kad I Apskritys 
rengtų su kuopomis piknikus 
darbininkų klasės reikalams. 
Taip pat nutarta, kad I Aps
kritys pasirūpintų suTengti pra
mogą S. S. Pittsburghe.

Nutarta, kad I Apskritys 
rengtų prakalbų maršrutą ir tas 
klausimas pavesta įvykinti Ko
mitetui. .

i Tapo svarstyta apie Centro 
Komiteto darbuotę ir viskas pa
sirodė veikiama gerai. Kalbė
ta apie 8 kuopos čarterį, bet 
palikta klausimas, kad pati 
kuopa tai pasirūpintų. Kalbė
ta apie 2 kuopos reikalus su 
centru. Pasirodė, kad padėtis 
nėra pasikeitusi.

Priimta rezoliucijos prieš 
Vokietijos iii Austrijos fašizmą 
ir pasiųsta ambasadai į Wash- 

Jlingtoną. Užgirtas H.v R.-7598 
bilius ir paraginta kuopos, kad 
jos reikalautų savo distriktų 
kongresmanų, kad tasai bilius 
būtų priimtas.

Š konferencija išrinko vieną 
atstovą ir pasiuntė į priešfašis-

Rezoliucija, del Bedarbiu 
Apdraudos

APLA I Apskričio 7 metinė 
konferencija pilnai užgiria be- 

' . darbės bilių H. R. 7598 ir ragi- 
Ina' visas APLA kuopas siųsti 
savo distrikto kongresmanams 
reikalavimus, kad minėtas bi- 
lius būtų priimtas šiame kon
grese.

I Apskričio Komitetas:
Prezid. G. Urbonas, 

Sekr. Senulis.

APLA I Apskričio Valdybos 
Adresai:

Organizatorius G. Urbonas,
815 Middle St., N. Braddock, 

Pa.
Prot. sekretorius A. Jankaus

kas, 3317 W. Carson St., 
Corliss Sta., Pittsburgh, 
Pa.

Fin. sekretorius J. .Ramoška,
1501 Oak St., East Pitts

burgh, Pa.
Iždininkas A. Sliekienė, 124 

Overbrook Blvd. Carridk, 
Pittsburgh, Pa. ; > 1t ‘ 

' . I t
Sekretorius.

nutarimuose
_ si chorai turėtų jau gerai pra

bus, dėti rengtis prie, šios dienos.
M ' N. H.

CLEVELAND, Ohio. — Ka
dangi aplinkybių verčiami ap
leidžiame šią šalį—vykstame • į. 
.Lietuvą, o vėliaus dar nežino
me kur likimas nublokš.. .

Ta proga Lyros Choras mums 
surengė išleistuvių vakarienę, 
kas suteikė mums moralę ir 
materialę paramą. Už tai mes j 
esame labai dėkingi Lyros Cho
rui. Taipogi drg. A. P. Bal-( 
trušaičiui, kurię daugi prisidėjo 1 
su savo energija prie surengi
mo tos vakarienės. Taipogi ir

DRAUGAI IR DRAUGĖS!
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
Centras nusprendė plačiai paskleisti sekamas knygas:

“KARAS LIETUVOJE,”— apysaka 224 puslapiai, 
viena iš geriausių ir reikalinga kiekvienam perskaityti. 
Jos kaina 35 centai.

“JANONIO RAŠTAI.’* Didelio formato knyga, tu
rį 112 puslapių ir autoriaus paveikslą. Tai gražiausios 
darbininkų eilės. Yra ir apsakimėlių. Kiekvienas jau
nas ir senas privalo skaityti. Jos kaina buvo $1.00.

“ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI.” Knyga yra 
’apdaryta ir turi 128 pusi. Kiekvienam svarbu žinoti ką 
reiškia mus apsupantis oras ir daug kitų gamtinių ypa
tybių. Knygos kaina 75 centai.

“MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO.” ši 
knyga turi 160 puslapių ir apie 100 paveikslų. Labai 
naudinga kaip moterims, taip ir vyrams. Tai darbinin
kių istorija. Jos kaina labai pigi, tik 25 centai.

Taigi visos knygos vertos $2.35c., o1 dabar parduoda
me kartu tik už $1.00 ir dar pridedame priedo didelę 
knygą eilių “ŠVYTURYS,” kuri turi 282 puslapius, jos 

,pačios) kaina buvo $1.50, gražiai apdaryta.
“ŠVYTURYS” knygą del ALDLD. kuopų duodame 

dykai. Kuopos tik persiuntimą apsimoka. Tai labai 
naudinga knyga, nes iš jos galima vaikus mokyti eilių 
deklamuoti. Naudinga kiekvienam, kas myli darbinin
kų eiles.

. Galite gauti centre ir kitokių knygų, religijos, dar
bininkų organizavimosi reikalais, istorijos, ekonomijos 
ir politikos klausimais, mokslinių raštų ir tt. Ir visą tą 
gausite pigiau, kaip bent kur kitur. Siųskit užsakymus:

D. M. ŠOLOMSKAS,
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N.

RemJjigtęn Rand ’ . »

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

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

KAINA $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 tąs gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.” /

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams 
RAŠYKITE: “LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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VELNIO SALA

Tai

ko-
Sin-

Ties Brazilijos sausžemiu 
yra nedidelė Francūzų val
doma salelė, į kurią Franci- 
jos valdžia visam amžiui iš
tremia nusikaltėlius, 
vadinama Velnio Sala.

Toronto Daily Star 
respondentas Gordon
clair. paduoda pasibaisėtinų 
iš ten dalykų. O žinoma, 
buržuazinis korespondentas 
dar nepaduoda visos tiesos, 
kaip ištikrųjų ten yra.

Anot korespondento, toj ■ 
Velnio Saloj yra kelios de-' į 
šimtys tūkstančių katorgi
ninkų. 40 nuošimčių jų yra 
kriminalistai, o kiti—politi
niai kaliniai; taigi didesnė 
pusė yra politinių. Mat, 
valdančiajai klasei nėra kri
minalistai taip pavojingi, 
kaip politiniai nusikaltėliai.

čia tave; tai bus tau ge
riau.”

“Kaip aš galiu įsipjauti 
ir kuom?” užklausė Fricas.

“Dantimis įsikąsk, 1 
ly, giliai įsikąsk, ir įdėk ten 
sėklą.”

Bet Fricas to nedarė, 
kentėjo savo bausmę.

Porą savaičių vėliau 
kaimynai buvo iš ten iš

tas yėl šešiems mėnesiams 
į tamsų urvą.

Šis nuteisimas šešiems 
mėnesiams išgelbėjo Frico 
gyvybę, nes plėšikas anuos 
tris chiniečius užmušė ir 
jieškodamas pas juos pinigų 
jų kūnus suplėšė ir sumetė 
į jūrą rykliams; paskui vėl

darbinin- 
neduo- 
kuriem

| c V C <7 ~ 7 X

kvai-1 sugrįžo medžioti sau dau-

Jis

jo 
iim-
au-

ausų ir tik su keliais dan
timis.

Velnio Saloje, požemi
niuose urvuose Fricas išbu
vo ištisus metus; paskiau 
dirbo miške kaipo katorgi
ninkas. Vieną naktį užklu
po vadinamas raistų hura- 
ganas (tokia baisi viesulą), 
bedirbant ten Fricui ir šim
tams kitų katorgininkų.
Laike audrinto sumišusio ’ ti, kaip apsinuodinimo 
persigandimo, Fricui vėl pa- kos. 
sisekė pasprukti.

Devynias paras jis klajo-1 ten kas metai, nusinuodin- 
jo po raistus, maitindamasis 
žalia dygliakiaulių (porcu
pine) mėsa ir tuo pačiu lai
ku kovodamas su daugybe 
didžiųjų šikšnosparnių, ata
kuojančių jįjį.

Pasiekęs pajūrį, Fricas 
rado valtelę ir tikėjosi su 

j jos pagelba laimingai pa
ir korespondentas apie poli- sįeĮ<ti Braziliją. Bet, deja, 
tinius kalinius atskirai ne- susitiko laiva, kuris jį su
rašo, tik apie vieną vokietį laikė< Fricas žinojo? jog tai 
patriotą. Iš jo istorijos ga-; prancūZų laivas, nes ki
limą bus suprasti, kokiose > tjems laivams yra uždraus- 
sąlygose ten gyvena ir kiti j ta priplaukti arčiau, kaip 
politiniai kaliniai. Tai yra, my]įos nuo krašto, 
istorija vokiečio, vardu 
Frico,—žmogaus, kuriam 
pasaulinis karas dar nėra 
pasibaigęs.

Fricas nuteistas 
amžiui, nors jokios piktada- i teisė metus požeminės bas- 
rystės nepadarė; ir jis jau' tilijos.^ Per tuos metus jis 
trejus metus pergyveno po- nematė jokios žmogystos, 

maitinosi tik duona su van
deniu; per ištisus metus ne- 

Fricas—sūnus vienos Leip- buvo Jam leista atsisėsti nei • i i 4- x I r 4- t zx rx I A

Fricą suėmė, sukaustė į 
geležinius pančius ir nu
siuntė atgal, iš kur jis bu- 

visam tvo Pabėgęs. Ir vėl jam pri-

žeminio kalėjimo rūsiuose 
vis dar gyvas išlikdamas.

maitinosi tik duona su van-

atsigulti, apart nakties. Die
na nuo nakties buvox atski
riama tik tuom, kad sužvan
ga geležiniai retežiai, ku
riais dieną būna pritrauk
tas prie sienos suolas, ant 
kurio jis guli.

Tokioj buveinėj nėra jo
kio lango, nėra šviesos. 
Vieninteliai garsai, kurie jį

cigo šeimos. Visuma, gyve
nimas jam atrodė apmiręs. 
Jis geidė įvairumų, roman
tiškų prietikių, pavojų ir tt. 
Fricas nepakentė nuobo
daus akademiško mokslo. 
Taigi jis metė kolegiją ir 
išvažiavo vakacijoms į Mon
te Carlo, o iš ten į Marselę, 
Franci jo j.

Tuom laiku buvo sukilę pasiekdavo, tai buvo vaitoji- 
Morokko gyventojai prieš mas nuteistųjų po metus 
Franciją, ir francūzų užsie
ninis legionas smaugė suki
lėlius. Fricas Marselėje, 
paviliotas stiklu raudono 
vyno ir vienu skatikėliu 
(sou) algos į dieną, prisira
šė prie užsieninio Francijos 
legiono; prie jo taipgi prisi
rašė dar keli desėtkai vo
kiečių, panašiai kaip Fricas, 

x trokštančių p a m andravoti
po pasaulį. Jie buvo išvež- linių.
ti į Morokko. Bemalšinant Kartais pasigirsta despe- 
sukilėlius, keletas jų tenai ratiškas spiegimas, dejavi- 
buvo užmušti. imas, daužymas galva į ak-

Tuom kartu užpuolė pa-' menines sienas, kad greičiau 
saulinis karas. Prancūzai! užbaigtų savo kančias. Ki
liko vokiečiams “nepriete-; ti nuo silpnumo guli ant 
liai,”;o vokiečiai nustojo pa- drėgnų akmenų, apaugę ša- 
sitikejimo francūzais ir su- šais ir kitomis odos opomis 
manė visi pabėgti į savo 
“tėvynę” ir eiti prieš Fran
ciją kariauti. Francūzai 
tatai nujautė, ir kaip tik 
naktį vokiečiai išsijudino, 
juos francūzai sulaikė, ir 
iškilo kova. Keletas vokie
čių liko ant vietos užmušti, 
kiti suimti. Tarp suimtųjų 
buvo ir Fricas. Jie buvo 
nuplakti iki kraujo. Vėliau 
Fricui pasisekė pabėgti vie
nam ir per tyrus pasiekti 
Alžyrą, bet ten jis buvo vėl 
sugautas ir nuteistas visam 
amžiui i Velnio Sala.

Kelionėje į Velnio Salą, 
sustojus jiems Marselėj, fa
natikų gauja užpuolė Fricą 
kaipo “priešą” ir taip suža
lojo, kad jis liko beveik be

Desėtkai žmonių miršta

darni tąja raistų sėkla, ir 
šimtai del to netenka ran
kų. Bet netekimas rankos 
ar gyvybės dažnai būna ne
baisu, bi tik išeiti iš tos bas-

Atbuvęs savo bausmę, 
Fricas buvo išimtas iš to ur
vo. Jis buvo taip išbalęs, 
kaip popiera. Jį vėl išsiun
tė į raistus, į katorgininkų 
“genges,” kur saulė degino 
jo popieriniai-baltą odą, iki 
jinai pluoštais nusilupo. Bet 
jis dirbo, kentėjo ir plana
vo kitą pabėgimą.

Ant antro mėginimo pa
bėgti Fricas ir keletas kitų 

‘susitiko tūlą Romando, por
tugalą, kuris vėliau prisipa
žino nužudęs 56 žmones.

Romando kokiu tai slap
tu budu susižinodavo su

giau aukų.
• Romando vardas slapta 
pasklido, kaipo geriausiai 
mokančio kalinius iš čia pa- 
bėgdinti, nes nei vieno iš' 
per jį “pabėgusių” nieks; 
nesugaudavo ir 
žindavo. Ir dauguma buvo 
įsitikinę, kad jis laimingai 
juos perveža per vandenį.

Bet vieną naktį Roman
do planai aikštėn iškilo.

Jisai išsiveždavo pabėgė
lius į laivelį; paskui po vie
ną užsivesdavo ant viršaus 
ir ten jį nužudęs pjaustyda
vo kūną, jieškodamas pini
gų.

šioje demons- 
likosi 

Jei tik-’ darbininkai 
didelius protestus, 

dar daugiau darbi- 
areštuoti ir nuteis-I

Grand Rapids yra -miestas 
rakandų, išdirbystės, bet jisai 
negali duoti visiems 
kams darbo. Taip pat
da nei pašalpos tiems, 
ji labai reikalinga. E •

Kuomet darbininkai neteko 
darbo prie CWA, tai darbinin
kai suruošė demonstraciją prie 
miesto rotužės.
tracijoj 12 darbininkų 
areštuota, 
neiškelsime 
tai ^valdžia 
ninkus gali
ti kalėjimam #

Todėl visi dhrbininkai kelki
me kuo tvirčiausią protestą 

I prieš valdininkus ir išnaudoto- nesugrą-1! . .. . .. , ,. . i'jus ir reikalaukime, kad visa, 
12 darbininkų butų paleisti.

Darbininkas.

SKA1TYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HARTFORD, CONN.

Vieną išvedus viršun, ne- T.D.A. rengia “Paryžiaus Komu-! 
biimino’nqiV Qiinratn Iciymp nos aPvaikščiojimo, 22-rą dieną ko- lail lingaSIS supiato, Kame vo> g vaj vakare> Agora svetainėje, 
dalykas, pajutęs sukrekėju-,320 str. • i

- - -■ - - - -- Kalbės R. B. Moore, ir ant pro
gramos dainuos Laisvės Choras. Vi
sų darbininkų pareiga dalyvauti šia
me apvaikščiojime. Įžanga tik 15c.

Komisija.
' (68-69)

si kraują po kojų; tad jis 
akymirkoj šoko į jūrą. Nors 
vandenyj buvo nemažai 
ryklių, bet jie tingėjo pulti 
gyvą auką, kadangi buvo 
maitinami šviežiai užmuš
tos aukos mėsa.

Vienas iš plėšikų irgi šo
ko vytis bėgantįjį, plaukian
tįjį, ir pasivijęs netoli kraš
to, smogė jam peiliu, ir pa
bėgėlis pasinėrė. Plėšikas 

is jau nebe- 
ir todėl pats grįžo

tais kaliniais, kurie laikyda-; Pamane, • kad ji 
vo paslėpę pinigus savo kū-; gYvas> '■ 
nuošė (galima spėti, kad atgai-
išeinamoj žarnoj). Roman- Į kokiu tai budu pabo
do turėjo žuvavimo laivelį gelis per dideles pastangas 
toliau nuo krašto ir priža-. Pasigavo į kraštą; ir jam 
dėdavo kaliniui laimingą buvo susiūta žaizda; tada 
pabėgimą už 1,000 franku , J*is viską išpasakojo vietinei 
(tais laikais' f rankas buvo ! valdžiai. Garsusis plėši- 
apie 20 centų); jis visados kas Romando tapo apsup- 

, suimtas ir nuteistas 
galvos nukirtimui.

SO. BOSTON, MASS.
A.L.D.L.D. 2 kuopa rengia šokius 

su užkandžiais, 24-tą dieną kovo, 8 
vai. vakare, 376 Broadway. Bus 
gerų užkandžių ir gėrimų, taipgi bus 
leidžiama ant laimėjimo tikietas del 

i “permament wave.” Del šokių grieš 
i gera orkestrą; kviečiam visus ir vi
sas dalyvauti ir praleisti linksmai 
vakarą.

Komisija.
(68-69)

CHESTER, PA.
Komunistų Partija rengia vakarie

nę su programa, 24-to kovo, 8 vai. 
vakare. Ukrainą piliečiu kliu.be, 
2425 W. 2nd Str.

Visi draugai ir draugės dalyvau
kite ir paremkite K. P., kartu galite 
ir 
iš

pasilinksminti. Įsigykite tikietus 
anksto. Įžanga tik 25c.’

Komisija.
(68-69)

Trečiadieniu Kovų 21, 1934

“LAISVES” KNYGŲ
IŠPARDAVIMAS
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 gauti.
Sekamos knygos yra išpardavimui:

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . k* 

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

Iš KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavaduojamas vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su 
šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir ajaelnai kokia 
bus tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap
darytos 60 centų Dabar 80c. Neapdarytos kaina 25 centai.

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

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJĄ. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos

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

Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako
- 1 Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje

lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 
tiktai 50 centų.

darbininkams, 
ir todėl labai
$1.00. Dabar

1R REVOLIUCIJA. Parašė N. Liūnas. Tai

Kokis yra skirtu- 
Lenino raš- 

Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški- 
Turi 190 puslapių.

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, 
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina 
buvo 75c. Dabar 40 centų. Neapdarytos

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 ausines. 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?
turi 64 puslapius. Joje rasite apie
dus.’.’ Ką reiškia “stebūklyngos” 
apie “stebuklingus” visokių dievij užgimimus, 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

Parašė R. Mizara. Brošiūra 
‘ebūklus” ir visokius “cū- 
„s Meldcn, Kalvarijos ir 

Brošiūros kaina

KLEBONIJOS PASLAPTYS. Parašė A. B. 
rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą 
daug kitų svarbių dalykų, 
venimas ir teismas., Ji tturi 80 puslapių. 
Dabar 15c, » * '

Kas pirks visas tris knygeles, tai gaus

Ar Nori Būti Sveikas?

Iksas. Brošiūroje 
prieš “Laisvę” ir

Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy- 
25 centai.Kaina, buvo 

už 30 centų.

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

žadėdavo užtikrintą pabėgi- tas, 
mą į Braziliją.

Kaip gali katorgininkai 
gauti tūkstančius frankų ? 1 
Nieks nežino. Bet jie juos 
gauna.

Ir taip laiks nuo laiko ka
torgininkai susitikdavo su

YONKERS, N. Y.
A.L.D.L.D. 172 kp. mėnesinis susi- 

, rinkimas įvyks 25-tą dieną kovo, 2 
Palyginkime dabar kapi- yaI-_ p° Piety» Hudson Ave., dar- 

talistinių šalių, o ypač Vel
nio Salos kalėjimus su So- 

i vietų Sąjungos kalėjimais, 
o rasime didelį skirtumą. 
Sov. Sąjungoj ir už sun
kiausius nusikaltimus abel- 
nai neteisia daugiau kaip 
10 metų; ir kaliniai Sovie
tuose nėra laikomi požemi- 
niuose urvuose; jie nėra lai

piotus ar laike pasivaikščio- 
jimo kaliniai yra stropiai 
saugojami ir tikrinami; 
jei nors vieno pasigenda, tai 
sargybiniai sukelia didžiau
sią truksmą, šaukdamiesi 
pagelbos.

Visai kitaip yra Velnio 
Saloj, Guianoj. Sargyba 
žino, kad ten vanduo yra 
pilnas rykliu, pelkės-raistai 

Kartą koks tai šhabždėji- pj]ni gyvačių, taip pat yra 
skęstamas smėlis—vis tai 
geri gamtiniai sargai. Daž
nai kad ir pasigendama ka
linio per pietus, tai jis su
grįžta vakare.

Taigi Fricas pasislėpė 
valtyje, kuria buvo iššmu- 
geliuojama trys chiniečiai; 
ir visi buvo nugabenti į lai
velį nakčia. '

Jūrų plėšikas Romando 
pareikalavo savo užmokes
čio. Fricas, neturėdamas 
pinigų, meldė pasigailėji
mo; bet plėšikas kirto jam 
į veidą ip-išmetė jį į pilną 
ryklių jūrą. ( >

* Ęricui pasisekė laimingai 
dasigauti jį kraštą, bet jis 
buvo vėl -suirųtas ir nuteis-

tuose mirties urvuose. Kar
tais, beje, Fricas girdėda
vo sargus, išvelkančius lau
kan numirusius
verčiamus į tam tikrą veži- į v V.mą; o paskui is to vežimo, 
būna išverčiami į jūrą ir 
sušeriami rykliams (Šar
kiams) mirusiųjų urvuose 
lavonai, taip ir lavonai visų 
mirštančių Velnio Saloj ka-

bininkų centre.
Visi nariai malonėkite 

nes turim daug svarbių 
aptarti.

dalyvaut, 
klausimų

Kuopos Sekr. 
(68-69)

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.

’ ijudošišku Romando, mokė-
' - Idavo jam savo pinigus ir 

būdavo įšmugeliuojami į 
laivelį laike popietinio po
ilsio.

Kanad°s_ .^a^^ni.U0?1evP.ei komi net užrakintuose kalė- 
. jimuose.

? į Sovietų Sąjungoj papuo- 
ir lusį į kalėjimą nenustumia 

ant gyvenimo dugno, bet iš
kelia į paviršių, taip kad 
išėjęs iš kalėjimo, jau gali 
būti naudingas visuomenei 
žmogus.

Kapitalistinėse šalyse ka
lėjimų baisumai bus tol, kol 
darbo žmonių klasė nepa
naikins kapitalistų klasės 
viešpatavimo, kol nenušluos 
tą bradą nuo žemės pavir
šiaus.

Toronto Dzūkas.

Ki-

mas pasigirdo per geležinių* 
durų langelio grotas:

“Ei, Fricai, imk šitą; tai 
yra sėkla,” ir kas tai nukri
to ant akmenų. Nors tai 
buvo mažytis daiktukas, bet 
Fricas tylumoj išgirdo jo 
nukritimą. Tai buvo pana
ši į kukurūzo sėklą.

“K: c tu* esi?” užklausė 
Frica .

“Neklausk, kas; bet ši 
sėkla pagelbės tau iš čia iš
eiti. Tai yra nuodai.”

“Ar aš turiu ją suvalgy
ti?” vėl klausė Fricas.

“Ne; bet įsipjauk į ranką 
ir įsidėk į žaizdą sėklą; tai 
pasidarys kraujo užnuodiji- 
mas, ir daktaras paims iš

GRAND RAPIDS, MICH

No. 125 rengia koncer- 
šeštadienį 24-tą dieną 
vakare, Endicott Hall, 
St.

WORCESTER, MASS.
Steel ir Metal Workers Industrial 

Union Local 
tą ir šokius 
kovo, 8 vai. 
29 Endicott

Bus milžiniška programa, ir bus 
keli trumpi lošimai sulošta jaunuolių 
iš John Reed kliubo, iš Boston, Mass. 
Visi draugai dalyvaukite ir paremki
te šią uniją ir stokite už savo teises,
kad gautum geresnes gyvenimo są
lygas, ir didesnes algas. Įžanga tik 
25 centai.

(68-69) Z

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9 kuopa rengia šeštadienį, 

24-tą dieną kovo, kortų parę ir šo
kius. Visi yra kviečiami dalyvauti; 
turėsime daug visokių žaislų, bus ge
ra muzika ir kas norės, galės šokt, 
bus valgių ir gėrimų. Jaunuoliai 
yra kviečiami dalyvauti ne tik seni, 
dalyvaukite visi!; esame užtikrinti, 
kad praleisite (linksmai vakarą, jei 
tik atsilankysitąC Įžanga tik 15c.

Komisija.
68-70)

SO PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos šaukiama su

sirinkimas 25 kovo, 10 vai. ryte ant- 
928 E. Moyamensing Avė. Draugai 
ir draugės, nepamirškite visi .ateiti, 

t nes yra labai daug svarbių dalykų 
apsvarstyti. Atsiveskite naujų na
rių. Nekurie dar “šviesą” neatsi- 
ėmėm, malonėkite ateiti ir atsiimti.
• Valdyba.

(67-68)

Cleveland, ohio
»

Bedarbių taryba No. 12 rengia 
draugišką vakarėlį, 24-tą dieną ko
vo, 7 vai. vakare, pas draugą Kibar-

- • f
Bus gera muzika, galės visi links

mai pasišokti, taipgi bus valgių ir 
Visi dalyvaukite ir kartu

Darbininkus Mėto iš Namų
Dvi dailininkų šeimynos ta

po išmesta iš namų. Taip pat 
du darbininkai areštuota už pa
sipriešinimų išmesti jų rakah- 
dus ir tapo nuteisti po keturis 
rpėnesius į kalėjimą. Paskiaus tą,’ 13613 E. Agiesmere St. 
buvo įrodyta, kad tie darbiniu- 
kai nesipriešino. Tuomet pro- g5rjipų vjsi llalyvaukite ir kartu 
kuroras reikalavo, kad jie vis- paremkite bedarbių tarybą ir pra- 
tiek butų nuteisti todėl, kad jie leiskite linksmą vakarą. Įžanga tik 
bandė priešintis. 15c.

/

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

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

BADAS. Parašė H. Hamsun. Viena iš apysakų, kuri labai smulk- 
meningai ir interesingai piešiį 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 labiausiai4užimanti 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. 
nimai iš piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir 
knyga. 346 puslapių. Kaina 50c.

Tai atsimi- 
patraukianti

interesingasIŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai
apsakymas, kaip Varšavoje, caro ląikais, buvo Išvogta'10 politinių 
kalinių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų.

LAISVĖS KALINYS. Eilių knygelė. Turk48 puslapius. Pir
miau kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10c. V x

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

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

NAKTIES PASLAPTYJE. Parašė V. K. Varnėnas. Aprašoma 
kalinių pabėgimas ir visa eilė informacijų apie politinius 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 knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne
paisant, kad jau ir taip labai pigi skelbiame knygų išpardavi
mą. šis išpardavimas yra neilgam.

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

“LAISVE” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
(67-68)

kliu.be


-- Atskai-

?

j Vedu šermenis ir oalaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą

Streikui apima

LAISNUOTAS GRABOR1US<

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.

oooooooooooooooooooocoooo

Laisniuotas Graborius ■ :

Ignition Specialist

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

v ' * i * x

R WALT. ŽUKAS ORCH.
S ADMISSION 40 CENTS

vėm, 
kiem
402

LITH. BASKETBALL 
CHAMPIONS

r --------- j.

kite visi, nes labai yra daug 
svarbių reikalų, taipgi drg. S* 
Sasna duos pralėkei jų

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)

WOLF AUTO REPAIRS

Iš Mūsų Veikimo4

zero.
Komisija.

WORCESTER, MASS.

,SYRACUSE

TIKI ETAI JAU GATAVI račiaus

Klasčiaus (Clinton Park) Svetainėje

Jaunimo komitetas surengimui “Laisvės” Preso

Naudai Basket-ball gėmį ir balių, praneša, kad

Raštinėj ir pas Choro ir LDS Jaunuolių Kuopų na

rius. Brdoklyno Jaunuolių Komitetas šaukia vi

sus lietuvius darbininkus remti šį didžiulį jau-

lyvaujant parengime. Tikietų kaina~~40 centų.-

Phone, EVergreen 7-4785

jaunimo organizacijų ir pasisekimas šio parengi-

mo duos energijos daugiaus jaunuoliams dirbti b

darbininkų klasės naudai ir ateityje

ti

LYU. A

nuolių užsimojimų, paremti “Laisvės” Presų da-

Parengimas prasidės 6-tų vai. vakare. Klasčiaus

reiškia rėmimų “Laisvės”, Darbininkų Sporto, ir

Beje, šiame ALDLD 22 
pos susirinkime galutinai 
side j o draugės moterys iš

matosi 
ir 22 
mitin- 
pasek-

Po keliui
vienbal- i

ru
1’0

pla
nes
sa-

Visos kuopų komis’jos me-

karuškose. Taipgi reikia kvie 
ti visus draugus mūsų broli:

tikietai jau gatavi ir galima juos gauti “Laisvės”

vi-
3 mėnesių plano 

Partijos konvenci- j

Lietuvos Sūnų ir Dukterų

I . Sklokininkai per savo gazietą 
! dar vis rašo melus apie mūsų 
organizacijas. Tad j jų plepa
lus neverta nei atsakinėti.

' vo organizacija.
Daug buvo reikalavimų pas

kolų. Du tie reikalavimai pa
lieta direktoriams. Nuomonė 
peikta ta, kad jei yra reikalas,

Nepasivėluok užsimokėti 1934 n» 
literatūros, politikos ir visuonie 

nes mokslų mėnesinį žurnalą

dar yra tokių 
rašo “Naujojoj 
aš .tarimus už-

' ninkams, sakydami, 
■ ri daug darbo ir

tesi darban su pirma diena ko- jau'vėl grįžta į darbininkų ju- 
Daleiskime, kad ir 22 kuo- į dėjimą veikti, 

komisijai dar nebuvo laiko1

^Trečiadienis, kovo 21, 1934

kiaus reikia darbininkai kvies
ti į Partijos delegatams ren
giamų pasveikinimo parengimų, kų organizacijų narius, kaip tai 
kuris įvyks balandžio 2 d., 7:80 j 190 ir 57 kuopų.
vai. vakare. Į šį parengimų

.....

CLEVELAND, Ohio. — Mū
sų kolonija palengva daro žing
snius pirmyn. ALDLD 15 Ap
skričio Komitetui pasiūlius kuo
pom 3 mėnesių veikimo planų, 
visos kuopos su entuziazmu pri
ėmė. Tam darbui išrinkta ko
misijos, kurios rūpinasi gavimu 
naujų narių ir skaitytojų.

Veikimo rezultatai dar nėra 
patirta, bet jau aiškiai 
h darbai. Kuopos 190 
jau surengė diskusinius 
gus. Tų susirinkimų
mės neblogos. Per pirmas dvi 
savaites jau gauta 14 naujų 
skaitytojų ir 7 atnaujinta. Kiek 
naujų narių yra prirašyta į A 
LDLD kuopas, dar nėra sužino
ta, bet yra žinios, kad jau gau
ta ir naujų narių.

Tai dar tik pradžios darbas. 
Ne

Penktas Puslapis

Visi turime dalyvauti ir ki 
reikia sutraukti mases lietuvių tus kviesti dalyvauti šiame pa 
darbininkų. Įžanga tiktai 25c. rengime.

Į Komunistų Partijos šuva-! 
žiavimų suvažiuos apie 500 dar- j 
bininkų-komunistų. Jų pasvei-! 
kinimas yra labai didelės reikš
mės. Ir ALDLD visi nariai 
ir veikėjai turi gerai pasidar-

New Yorke liesto Prieglaudos Namuose

biioti ir patys dalyvairti. šiose B1.oliškos Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyko kovo 6 die
na. '* . , 

Apart kitų tarimų, nutarta Į 
paskirti 12 dol. Tarptautiniam j 
Darbininkų Apsigynimui. Pas- Į 
kiaus priimta rezoliucija, ku-1 

kTCikalaujama, kad Scottsbo- 
jaunuoliams -būtų duota 

nes jisai ] naujas teismas. Kita rezoliuci- 
buvo susirgęs ir buvo išvykęs ja'pasiųsta prieš Kanados val- 
į Sovietų Sąjunga. Tenais ji- džią, kuri sulaikė d. Smith ir 
sai gydėsi sanatorijoj, o dabar laiko kalėjime.

Paskiaus nutarta surengti 
dar viena parę, prieš parko ati- I 

1 darymą. Tam darbui išrinkta, 
kuo-P<om^sba penkių draugų. 
prj_ Apie parengimą tėmykite 

LDS l<a^us ū’ vasi dalyvaukite,
A, tai yra susivienijo su ALDL Pareiga paremti
D kuopa. Tai reiškia, kad mū-1 
su kuopa dabartiniu laiku pa- ' 
didėjo 51 nariu.

Dabar galime tik, pasidžiaug
ti ir pasakyti: Valio, darban ! i ,

M-ka. Ua’ išmokėti.
Korespondentas pastebėjo sa

vo raporte, kad jisai pastebėjęs ! 
sklokininkams, kad' ji( 

dieną, j tų mūsų draugiją, 
išsireiškimų, raportas 
šiai priimtas.

Metinio parengimo 
išdavė atskaitą, 
kad parengimas 
$117.40. Paskia 

i nešta apie ligoniu

iškilmėse, čia bus d. Wm. Z. 
Fosteris ir daugelis kitų žy
miausių kalbėtojų, kurie suva
žiuos iš visos šalies. Pasitiki
mo parengime bus gera muzi
kai iška programa.

Draugas Fosteris per du me
tu negalėjo dalyvauti darbinin- 

’kų judėjime atvirai,

VO. 
pos 
veikti, nes komisija išrinkta tik 

-kovo 13 d. 57 kuopos komisija 
taip pat tik antroje dalyje ko
vo mėnesio pradėjo veikti.

ALDLD 22 kuopa nutarė pa
sveikinti Komunistų Partijos 
konvencijų su $2.50. Taip pat 
šios kuopos narės renka asme
niškus pasveikinimus ir jau ne
mažai turi surinkę. - Neproša- 
lį būtų paimti domėn Komunis
tų Partijos konvencijų ir 
siems mūsų 
veikėjams, 
ja prasidės balandžio 2 dienų 
ir tęsis iki 9.

Mūsų darbuotojų pareiga lan
kytis į darbininkų namus, gau
ti naujų narių ir skaitytojų, ei
ti pas senus laikraščių skaity
tojus ir buvusius narius. Taip 
pat tuo pačiu sykiu pareigai Visų, kaip LDSA 24 kuopos, j šiuo tarpu yra gana datų 
primint Partijos suvažiavimų ir Taip ir ALDLD 22 kuopos na-114. Iš pereito susirinkimo bu- 
gauti jam pasveikinimų. Pas-Irių pareiga'dalyvauti šiose va- vo palikta šiam susirinkimui 13.

Smayios Vakaruškos šeštadienį 
šeštadienį, kovo 24

Lietuvių Darbininkų svetainėj, | 
920 E. 79th St., LDSA 24 ir 
ALDLD 22 kuopos rengia sma
gų ir linksmą parengimų, šis 
parengimas yra ruošiamas pa
minėti susivienijimui minėtų 
kuopų.

Pastaruoju laiku pas mus labai 
daug žmonių serga. Veikiau
sia toks netikęs oras kenkia 
sveikatai ir nariai jau sensta.

; šią žiemą pas mus buvo labai
: šalta. Kartais net sieke iki 27 
; laipsnių žemiau 
į Pas mus vis 
'peckelių, kurie 
i Gadynėj,” kad 
įrašau taip, kaip noriu.
rodo, kad tiems-žmonėnis gal- 

I voje gaidukai gieda. Kuomet 
aš protokolą perskaitau, tai pir
mininkas klausia, ar viskas dos Namuose, kurie randa- 

: taip užrašyta. Ar kas turi ko- si ant Welfare Island. Ten 
Ikių pastabų? Jei aš rašau pats “priglaudžiami 
įtarimus, tai kodėl tie kreivieji1 
l “rašytojai” nepastebi, kodėl jie 
nepasako,^ kad negerai bei ne
teisingai protokolas parašytas?
Protokolą priima vienbalsiai, o tėn stačiai šiurpulingas va- 
paskiaus plepa kaipo kūmutės ......   1-------
savo gazietoje.

Aš nesakau, kad jūs visi 
ki pleperiai, bet tas jūsų 
tininkas, tai tikrai niekus 

| nė j a.
Aš susirinkime sakiau, 

kol as būsiu sekretorium ir pri-|nj} 22 d. kovo, 7:30 vai. vaka- Į plaudos viršininkai prikal-' 
žiūrėsiu ligonius, tai tol visų re> “Laisvės” svetainėje. Bū-} 
ligonių pasiskundimus pranešiu 
susirinkime, nepaisant kas jie 

j būtų. Prižiūrėjimas visiems 
I turi būti lygus.

L. S. ir D. P>. Korespondentas 
ir Sekretorius,

J. J. Bakšys,
35 Seymore St., 

Worcester, Mass.

NEW YORK.
tu komisionierius Blan- 
shard, norėdamas pamokin
ti Tammany Hall partijos 

At" i įvairių įstaigų viršininkus 
pradėjo tyrinėjimą taip, va
dinamuose Miesto Prieglau-

ba, kad daug geriau ir sau
giau, idant jie tuos pinigus 
užrašytų ant jų vardo. Kuo
met seneliai miršta, pinigai 
patenka viršininkams. O po 
tokio užrašymo, žinoma, 
viršininkai prižiūri, kad 

greitai numirtų I

gystes ir suktybes. Pavyz
džiui, tūla panelė Lawler, 
raštininkė, prisipažino, kad seneliai 
jinai susidėjo sau į kišenių Tą patį daro su senelių ap- 
net $5,500 seneliais skirtų į drauda. Kuomet jie nu- 
pinigų. Ten u ž 1 a i k o m a! miršta, vagys viršininkai iš

I krautuvė neva prieglaudos: apdraudos kompanijų išsi- 
įnamių naudai. Krautuvės} kolektuoja tūkstančius do- 
viršininkai gaudavo po $50 ■ lerių. 
kas mėnuo už keturias va- i 
landas darbo. Tula ponia j 
McNally gavo $625 už “dar- 

I bą,” nors nė dienos nedir- 
ibo! ‘ . i
; Kitas bjaurus apgavystės

to-1 ALDLD 1 Kp. Susirinkimas ' būdas yra toks. Senelis bei 
raš-1 A .. s; senute pakliuvę į prieglau- 

v. | Amerikos Lietuviu Darbmm. | -. i-a i • i • •rasl“ i i -r - A •; w dos narna. Daleiskime, vai-; kų Literatūros Draugijos 1} ... \ i-. I
kuopos reguliaris mėnesinis I kai jį ai ją ten padėjo. Bet i 

kad susirinkimas Įvyks ketvirtame-! jie turi bankę pinigų. Prie- ;

” seneliai ir 
senutės, kurie neturi kam 
juos prižiūrėti.

Tyrinėjimas išvilko ąikš-

Grūmoja Gelžkeliečiass 
; Nauja Algv Nukapojiura 
i WASHINGTON. — 
! Jcžinkelių kompanijos

A. W. Kom. Paleidžia 
Darbininkus

Parsamdau automobilius vestu- 
parčm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

gCTssg;,nirte*i.i.i ■■ '.ga,.

“Laisves” Preso Naudai Rengiama 
Basketball ir Šokiai Kovo 25 dieną,

(Clinton Park) Svetainėje, kampas Betts ir Mas
peth Avė., Maspethe. Rėmimas šio parengimo

komisija'
parode, š

pelno davė;
buvo p ra-,

Ligoniu ! n ,. i , ' Mill dirbtuve <
110 i atleidžia daug darbininkų 

'ypatingai audėjus. 700 staklių 
sulaikoma ir bosai sako darbi-

1 ninkams, kad jie negali pasaky
ti kokiam laikui jie atleidžia}

} darbininkus. Tik pasako, kuo-i 
'met klausi,, kad jie pašauks, 
kaip reikės.

pa-
• reiškė, kad jeigu darbinin
kai nepriims esamo 10 nuo- 

išimčių algų nukapejimo,! 
1 jeigu jie reikalaus sugrą- 
Ižinimo senos eigų skalės, tai 
kompanija paskelbs naują 

ant 15 nuoš.

CLINTON PARK (KLASHUS) 
Betts & Maspeth Ave---Maspeth

Auspices—Lithuanian Youth Orgs. for “Laisvės” Press Fund

BASKETBALL
DANCE

Sunday, March 25; 6:00 P. M

LAWRENCE, Mass.— Wood nukapojiin „ 
dabartiniu laiku | Tas gali privesti prie visuo- 

i, o įtino geležinkeliečių streiko.I

tijos CWA darbininkai sto
ja į kova

Pirmiaus bosai melavo darbi-jyra prasipletę į 
kad jie tu-1 pavietų. Syracuse 
darbininkai i°ndaga pavietuose <7,300 
a. Tačiaus I ria_rbuiinkų streiką jau lai- 

■ pasirodo, kad jie taip darė tiks- j mėjo, gaudami algų pakeli
niai, kad darbininkus ąpgaudi-!
i nėjus. Dabar vieton to dide-'
!lio darbo, darbininkai kiekvie-: SABOTAŽN INKAMS
. na dieną paleidžiami desėtkais. Į GIRTIS

Kovo 10 dieną darbininkės; 
(moterys surengė paminėjimą I 
tarptautinės darbininkių die- ’ 

| uos. Parengimas įvyko Darbi
ninkų Unijos svetainėj, 189 
Elm St. žmonių šiame paren
gimą buvo gana daug. Tik rei- ( 
kia pastebėti, kad lietuvių dar-; šimtys darbininkų, 
bininkų ir darbininkių mažai1 
atsilankė.

Paskiaus, po prakalbų, buvo 
šokiai. Parengimas duos orga
nizacijai gerokai pelno.

MASKVA. — Nuteista 
mirtin du gbležinkelio inži
nieriai, kurie rasti kaltais 
už atsitikimą baisios nelai- 

_ j mės, kurioje žuvo kelios de-

Komunistų Partija kviečia 
socialistus į debatus klausimu 
Vokietijos ir Austrijos įvykiu. 
Nuo socialistų dar negauta at
sakymas. Kaįp tik greitai bus 
gautas atsakymas, taip greitai 
bus rengiami debatai.

Tokiuose debatuose bus gali
ma nušviesti pozicija Vokieti
jos ir Austrijos socialdemokra
tų ir komunistų. Tai bus la
bai žingeidūs debatai. Darbi
ninkai gales išgirsti, kurie šio
se kovose yra teisingi: socialis
tai ar komunistai.

ALDLD 37 kuopa rengia pui
kia vakarienę'. Vakarienė įvyks 
balandžio 21 dieną. Tai pir
mas bus toks labai puikus pa- 

’ rengimas. . Gaspadinės jau la
bai rtfpestingai, rengiasi prie 
šios vakarienės. Ir galima ti
kėtis, kaęl vakarienėje bus nau
jų ir skanių valgių.

L. K. Biuras.

; 1934 M. • ‘'PRIEKALAS” toliai 
| rūpinsis lietuvių sovietinės i> 
I proletarines literatūros kūlimu 
I SSRŠ socialistines statybos, kapi- 
I balistinių šalių gyvenimo ir re- 
; voliucines darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak- 

; tingai dalyvaus . kovingo pro
letariato ginklo - marksižmo-le 
ninizmo ■ populiarizavime *ir ko- 

I voje pž šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srity; 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius,' lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil 
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
tinių, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips - domūs į SSRS sovietine?! 
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-; 
tybese metams tiktai 1 doleris; 
pusei metų — 50 cOtnų. I
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”; 

redakcijos adresu: ;
Moskva. Nikolslęaja 4V. 7. Izd-vo; 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

Notary Public Tel. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

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

tas ir už prieinama kainą.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 

Keystone—Main 1417

* Y OI 1 ir už prieinamų kainų sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-StraightenuSg-Body Work-Dučo Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

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



Šeštas Puslapis LAISVE Trečiadienis, Kovo 21, 1934

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
džių, muzikališkų veikalų ir 
dramų žymių vaidylų. Šis vai
dinimas prasidės ir tęsis Casi
no Theatre, Seventh Ave. ir 
50th St., .New Yorke. Vado-
vaus Bobby Connolly.

Šį Vakarą Prakalbos ir Diskusijos
Visi Draugai ir Draugės da- Į darbininkei apeina, kodėl fa- 

lyvaukite prakalbose, kurios šistai įsigalėjo Vokietijoje :" 
yra rengiamos trečiadienį, 21 
d. kovo,. 8 vai. vakare, “Lai
svės“ svetainėje, kampas Lo
rimer ir Ten Eyck Sts. Brook- 
-lyne. Kalbės draugas R. Mi- 
zara ir J. Orman. Bus kalba
ma temose: Ar Amerikoje fa- kotarpį su pokariniu laikotar

piu. Svarbu žinoti, kas atsi- 
Ar darbininkai gali sulaikyti tiks, jeigu Japonija užpuls So- 
imperialistus nuo karo? Ką vietų Sąjungą, 
darbininkai turi daryti kovoje į Po prakalbų 
prieš karą ir fašizmą? Kas gi j ir diskusijos.
yra fašistai ir iš kur jie gau-1 kiekviena galės 
na jėgas? Bus paliesta ir dau- reikšti. Taigi 
gelis kitų labai svarbių klau-įniai į šias prakalbas ir disku
sinių. i sijas. Atsiveskite savo kaimy-

Kiekvienam darbininkui iri nūs ir pažįstamus.

: li
ar dabar, ten auga komunistų! 
spėkos, kurios turės nuversti 
fašistų valdžią ar ne? Kiek
vienam darbininkui reikia ži
noti, koki pasaulyje yra skir
tumai. palyginus dabartinį lai-

kartu pasičiupo iš įtalpos 600 
dolerių. Sako, kad greitai po 
to pribuvo policija, bet plėši
kai jau buvo automobiliumi 
nuvažiavę.

“Nesigailėkite Kulką”!

tarta, kaip sėkmingiau kovoti 
prieš išdavikiškus vadus. Taip- 
,gi ten bus priimta rezoliucija 
už H. R. 7598 bilių, kuriame 
reikalaujama bedarbiams dar
bininkams pašalpos ir darbi
ninkų klasės draudimo.

SUSIRINKIMAI

šizmas yra neišvengiamas?

Caristinėje Rusijoje būdavo 
ministerial ir gubernatoriai 
duoda policijai. įsakymus “ne
sigailėti kulkų.“ Tatai visa
da buVo kreipiama pirmoje 
vietoje prieš darbininkus. Da
bar New Yorko policija turė
jo parodą ir bahkietą. supran
tama, ten dalyvavo 
majoras LaGuardia

MŪSŲ SUSIRINKIMAI * 
IR PARENGIMAI

BROOKLYN, N- Y.
T.D.A. 17 kuopa rengia special} 

susirinkimą, kuris atsibus 21-mą die
ną kovo, “Laisvės” svetainėje, 46 
Ten Eyck Str., 7:30 vai. vakare

Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių klausimų apkalbėti, 
vienas iš svarbiausių, tai reikia nau
ja valdyba rint, jei mes esam susi
pratę ir sąmoningi darbininkai, tai 
visi dalyvaukime ir tęskime savo 
naudingą darbą toliaus.

Org. P. Višniauskas.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium* 

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

bus klausimai 
Kiekvienas ir 
savo mintį iš- 
ateikite masi- prakalboje pareiškė,

Atsidaro Kom. Partijos II 
Distrikto Konferencija

mėnesį 1933 m. už literatū
rą gauta $1,675.85, o dabar tą 
pat mėnesį $6.840.88.

Smarkiai pakilo Komunistų 
Partijos įtaka darbininkuose. 
Per kelis* pastaruosius mėne
sius partija vadovavo del 65,- 
000 darbininkų streiko lauke. 
Socialistų ir renegatų lovesto- 
niečių įtaka smarkiai sumažė
jo. Partijos įtaka paaugo tar
pe laivakrovių 
transporto ir metalo darbinin
kų.

Komunistų Partija 
mergaitė valgė ką" tik 'rado'.' už., ne«rll (eises i«avo 
Daktarų tyrinėjimas į 

kad moteris jau mirus kokios 
keturios dienos. Reiškia, per. 
tą laiką, mergaitė buvo prie, 
negyvos motinos. Jos motina Į 
atrasta gulinti ant grindų, at-!^u^®s demonstracija 
rodo, kad mirusi nuo širdies p<a<^ mūsų i 
ligos. ‘ ; masių partija.

[VAIRIOS ŽINIOS
Atrasta Mirusi Molina ir 

Išbadėjusi Mergaitė
Kaimynai įsilaužė į apaęt- 

mentą, po numeriu 531 E. Lin
coln Avė., ir atrado mirusią 
Helen Wilson, 32-jų metų naš
lę, o greta jos vos gyvą trijų 
metų mergaitę. Atrasta atda
ras šaldytuvas ir žymės, kad

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalinimui pečių 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pclleriu skaudamą vietą — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expelleris greitai 
persisunks i pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite jį neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c, ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Penktadienį, 23 d. kovo, 8 
savo vai. vakare, Bronx’ Coliseum 

svetainėje, 177th St. ir White 
Plains Rd., atsidaro Komunis
tų Partijos Antro Distrikto 
konferencija. Konferencija at
sidarys su masiniu susirinki
mu. Kalbės Earl. Browder,. 
Komunistų Partijos generalis 
sekretorius, James W^ Ford, 
narys Centro Komiteto negras 
darbininkas kovotojas; Ch. 
Krumbein, Antro Distrikto or
ganizatorius ir visa eilė kitų 
kalbėtojų. Bus ir koncertinė 
programa, I.W.O. simfoniška 
orkestrą, darbininkų choras, 

j susidedantis iš 500 ypatų ir tt. 
Visi dalyvaukite masiniai.

miesto 
ir 
kad po- 
revolve- 
gailėtiš

licmonai turi vartoti 
rius, kad- jie neturi 
kulkų! Tiesa, jis sako, kad 
tai yra taikoma prieš krimi
nalistus, bet miesto valdžia ži
no raketierių ir požemio 
šaulio karalius, vienok jie 
laisvi.

pa
yra

Atrado Vagį Po Lova
Katrė Jackson 

savo gyvennamį, 170 
St., Brooklyne, atrado 
tas virtuvės duris. Ji

parėjus į 
S. 2nd 
išlauž-1 
įėjus į

darbininkų, j kambarį pamatė, kad miega-

kovoje 
daug 

parodė Pritarimo tarpe negrų, Har- 
, lem miesto dalyje. Ten yra 
r šešiolika kuopų Lygos Kovai 

už Negrų Teises.
Pereitais metais Pirmos Ge- 

parodė, 
partija jau yra 

Demonstraci
joje dalyvavo apie 200,000 
darbininkų, kas reiškia, kad

kambaryje iš. po lo- 
koja. Katrė nutvėrė 
ir pradėjo rėkti. Su-

P4o-

majame 
vos kyšo 
už kojos 
bėgo kaimynai, pribuvo 
licmonas ir išvilko 17-kos me
tų vaikiną George Tyburczi. 
Jis paimtas į kalėjimą ir lai-,Grill (lOrtletropolitan Avė

Dolerinė Preso Naudai
Aną dieną užėjau pas ge

rus laisviečius Purvėnus, ku
rie užlaiko Riverview Bar and

komas be kaucijos.

Kova, Prieš Pol. Terorą

PAIN-EXPELLER
. V ■ • • ’■ * .

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

?; & •!
;few®fc< J 

i's

Iš New Yorko Taxi Darbiniu- New Yorke buvo didžiausios 
demonstracijos iš įvykusių de
monstracijų kapitalistiniame 
pasaulyje.

Laike pereitų miesto rinki
mų Socialistų Partijos balsai 

i nupuolė, gi Komunistų Parti-

ku Streiko Kovy

Pereitą šeštadienį laike dar
bininkų demonstracijos Har
leme už Scottsboro nekaltus 
negrus jaunuolius. policija 
puolė su visu pasiutimu. Kelis 
darbijiinkųs
riuos rengiasi teisti šį ketvir
tadienį.

New Yorko 
legacija kartu su Ada Wright,
motina dviejų, jaunuolių, buvo 
nuvykusi pas majorą LaGUat

Brooklyne). Pasikalbėjus apie 
einamus reikalus, J. Purvėnas 
ir sako: “Va, dolerinė ‘Lais
vės’ preso fondui. Ateityj gau
site daugiau.“ Reikia pasakyti, 
kad dd. Purvėnai visuomet pa
remia darbininkų judėjimą.

, > Stefa.

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

• lūs 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

y/wl. ‘I S 
įįį% ■ S' I®

ySĮ .......

areštavo,. ku-
Taxi darbininkų generaJis 

streikas teikia laimėjimų 
draiveriams. Vėl visa eilė ma
žesnių kompanijų pasirašė su į jos smarkiai paaugo. Distrik- 
unija sutartį priimdamos uni-Lag jau ^ra paaręs pradžia 
jos reikalavimą. Jau f 
taxi dirba po unijos kontrole.

Rengkimės Prie Pirmos Ge
gužės Demonstracijų

darbininkų de-

5,000 darbo tarpe farmerių.
Bet visi tie atsiekimai ne-

Taxi Drivers unijos organiza- g-a]į patenkinti dabartiniu mo-
torius J. Gilbert pareiškė, kad 
jie nepasitrauks nei nuo vieno 
savo reikalavimų, kad kompa
nijas privers išpildyti darbi
ninkų reikalavimus, 
sekmadienį įvykusioje 
nihkų konferencijoje pagelbai 
streikuojančių taxi draiverių 
buvo išrinktas komitetas. Jis 
renka aukas 
laimėti kovą, 
ruoš masines 
už sukėlimą 
del streikuojančių darbininkų.

mentu darbininkų klasės 
vų reikalą. Komunistų Parti
ja kreipia narių atydą, kad 
dar su didesne energija dirbti.

ko-

Komunistų Partijos Antro. 
Distrikto vadovystėje šaukia
ma darbininkų organizacijų 
konferencija del prisirengimo 

dią ir įteikė jam griežtą pro- prie Pirmos Gegužės Demon-

kitokių

512

:.a.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Piano Lekcijas
DUODA

A. N. Valinčiutė
92 Union Avė.,

Brooklyn,

Utarninkais ir

Apart. 29

Seredomis
7 vai. vakare

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1
• nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

testą prieš policijos terorą. 
LaGuardia prispirtas darbinin
kų delegacijos
kad daugiau taip nesielgs jo 
policija. Tai. jau 
pasižadėjimas. Darbininkai šį 
šeštadienį rengia antrą masi
nę demonstraciją už Scottsbo
ro jaunuolius ir prieš policijos 
terorą.

pasižadėjo,

nepirmas
Pereitą kad pavedus Komunistų In- 
daibi- Iternacionalo Atviro Laiško nu

rodytus uždavinius.
Distrikto Komitetas 

pareiškime atžymi, kad par
tija neturėjo pasisekimo . ben-j 
dro fronto reikale, ' kad čia 
darbas buvo perdaug veda
mas derybomis su vadais prie
šingų sriovių, 'su viršūnėmis ir 

n .. a • • parmažai praktiško darbo iš
Kom. Partijos Atsiekimai apačios įtraukiant į jį kitų 

---------  partijų eilinius narius.
Komunistų Partijos Distrik-1 Taipgi Partija atžymi, kad 

tas Antras nuo sausio 1933 į mūsų distriktas negana buvo 
metų iki dabar padarė didelio, išjudintas kovai prieš karą ir 
progreso. > Per, tą laiką parti-1 fašizmą. Partija nepakanka- 
ja paaugo ant 40*& arba gau- mai energingai dalyvavo'kaip 
ta 1,500 naujų, narių. Distrik- kuriose streikų kovose. Nėra 
te pakelta ant 50% dirbtuvių pastatyta partijos! darbas ant 
ir fabrikų vienetų kiekis, ku- reikalingos papėdės reak-j

dabar yra 70. Darbo Unijų cinžse darbo unijose,^ vy-l Ex-KartiviŲ Reikalavimai 
ant iriausiai Amerikos Darbo Fe-i

Padaryta ir visa. - 7T: _ . . .
platinimas' eilė kitų klaidų ir neįvertini-

Literatūros 
mėnesį, 
egzem- 

tą pat 
Sausio

ir šiaip gelbėja 
Tas komitetas 
demonstracijas 

visuomenės ūpo

Vienybės Lyga paaugo ;
10,000 narių. Nuo 1932 metų ! deracijoje.
“Daily Workerio 
pakilo ant 70%. 
1938 metais, sausio 
buvo parduota 27,351 
plioriai, o dabar per 
mėnesį net 93,647.

MES REKOMENDUOJAM!
Kiekvienas darbininkas—kiekviena 
darbininkė, neturi praleist nepa
matę tą SUJUDINANČIĄ dramą 

už TEISES .VISIEM!

“Jie Neturi Mirti”
ROYALE THEATRE, 

45ih St. W. of B’way
8:20, dienom ketvergais ir

savo

Audėjai Prašo Auką

stracijų. Konferencija šau
kiama, kad sudarius visų re
voliucinių darbininkų organi
zacijų bendrą frontą masi
nėms demonstracijoms. Vieta 
bus paskelbta vėliau. Organi
zacijos išrinkite jau dabar 
delegatus. Išrinkę delegatus 
galite pranešti apie tai antra
šu z

Communist Party, 50 E. 
13th St. New York, N. Y.

Tclephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
BEN GERSOVITZ

Notaras

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau iiiniaa ir chioniikas vyry ir 

motery ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumc

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 1O:3Ų iki 1. l'o piety nuo 4 
iki 8 valandai vakare

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

Nacionalė Audėjų Darbi
ninkų unija atsikreipia pas 
darbininkus, kad pagelbėtų 
sukelti pinigų išleidimui au
dėjų darbininkų revoliucinio 
laikraščio. Jungtinėse Valsti
jose yra apie 250,.000 audėjų. 
NADU priešakyje su drg. An
na Burlak, unijos sekretore, 
veda organizavimo darbą. Au
kas reikia siųsti': J. J. Baliam, 

,80 E. 11th StJ New York.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKAI

Nauja Kombinacija
Su balandžio mėn. 1 d., 

New Yorke bus atidarytas t. 
v. Casino Varieties—pusiau 
vadeviliškas dalykas, kurin 
bus parinkta visa eilė iš ju-

"■ . t

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW Y^K, N. Y.

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

--------------------------------------- -----------------------------------—---------------------- j---------------------------------------------------------------------------------------- -----

•!> ‘ - i

| 231 Bedford Avenue
į BROOKLYN, N. Y.

------ ----------- - ------------------------ -------

Sergančių 
Chroniškos

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABOR1US 

Patarnauju ’visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nom reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

; Buvusių Kareivių Darbinin- 
, , m j i 3 t. ' kų Lyga ruošia kitą demons-mų darbo. Todėl po dabar- ... . * n , ,

.. x ta- i. i i. i r •• įtraciją prie City Hali, kad tinės Distrikto konferencijos I.. .. T ’/G j - • u_ . ... . . ... -įteikus ponui LaGurdijai bu-tures būti daugiau kreipiama . . . . ...., . , , *. . . vusių kareiviu reikalavimus,domes į bedarbių orgamzavi-: T. ., . , , T. / v * . Pereita kartą1 ponas LaGuar-o i Irnvn ii r* vya/vmh rAinnn *- *• *■

; dia nepasirodė-pasislėpė. Da
bar demonstracijos įvyks 

[penktadienį, 23-d. kovo, 2:30 
j vai. po pietų. Visi buvę ka
reiviai privalp dalyvauti.

mą, į kovą už negrų teises, Į 
kovą prieš karą, kovą prieš1 
fašizmą ir kitas darbininkų i 
kovas.

D. M. š.

3 Plėšikai Pačiupo $600 A.D.F. Darb. Konferencija

Trečiadienį, 21 ,(L kovo, 8 
vai. vakare, Irving Plaza sve
tainėje, ; įvyksta • Amerikos 
Darbo Federacijos eilinių na-

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

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

S
 šiandien ateiki

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

Odos Nušaščji- 
mai, Nervų Ligos, 

»A b e 1 nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar 
nes Ligos, Nervu 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

KALBAM LIETUVIŠKAI

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stągg 2-7057

cEsasassaar, i .'ja-H.-iTur-ETT? rag=y=~s ~ rnr.-•■T.nr.it

Trys jauni plėšikai apsi
ginklavę supuolė į Furniture 
Co. raštinę, 2283—3rd Ave., 
privertė ’keturis žmones pasi
traukti j kampą, o jie tuomrių konferencija, kur bus-wip-

d> lt

" ' ji
Ofįso .valandos: nuo* 9 vai. iŠ ryto iki 9 vai. vakare. 

Penktadieni iki 5 valandai vakare.

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

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

* Įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 
nuo

Sekmadieniais
84 Unipn

BROOKLYN, N. Y.

1 ji iki 1 dienomis 
5 iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1 - 
Avenue .

%25e2%2580%25a2%25e2%2596%25a0T.nr.it

