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KRISLAI
“čeliuskinas” ir

“Stalinas”
Draugas Babuškin.
Laukiamoji Istorija.
Sovietų Ątsiekimai.
Imperialistų Prisiren

gimai.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Vasario 13 dieną ledai sulau
žė Sovietų garlaivį “čeliuski- 
ną”, kuris šiauriniu keliu pro 
Sibirą bandė atlikti kelionę iš 
Leningrado į Vladivostoką. 
Garlaivis buvo įšalęs į ledus ir 
ilgai jį jie blaškė į visas puses. 
Kartą jis buvo jau pąsiekęs vi
durį Beringovo perlajos ir bu
vo tik apie 6 mylios nuo atviro 
vandens, bet staigiai vandens 
tekėjimas pagriebė jį ir nuvarė 
į šiaurę. Iš jo įgulos tik vienas 
žmogus žuvo, laike<garlaivio su- 
trėškimo ledais. Kiti visi per-

ITALAI NUŽUDĖ 10 
GRAIKŲ

Rhodes saloj Italijos žan
darai nužudė dešimt graikų 
vietinių gyventojų, daugelį 
sužeidė ir šimtus areštavo, 
balandžio 16 d. Susikirtimai 
prasidėjo, kuomet Mussoli- 
nio žandarai verstinai spy
rė Salaco miestelio gyven
tojus balsuot už fašistinį

PRISIRENGIMAI MASINIAMS PIRMOS 
GEGUŽES IŠSTOJIMAMS-KOVAI PRIEŠ 
FAŠIZMĄ IR IMPERIALISTINĮ KARA

SOVIETAI ŠVELNINA 
VALDŽIĄ?

United Press pranešimais, 
jau 60 nuošimčių Sumažin
ta politinė Sovietų Sąjun
gos policija OGPU; Stali-

DARBO FEDERACIJOS VADAI DARO 
‘NETEISĖTUS’ VISUS AUTOMOBILIŲ 

DIRBTUVIŲ DARBININKU STREIKUS

sikėlė ant ledo, kur jie gyveno Iitalų kandidatą į majorus.
Į Užpultieji gynėsi kpolais ir 
! akmenimis.

Pranešama, kad italai už
ėmė garsų graikišką Pat- 

vostoką. Pereitais metais tuom j mos salos vienuolyną, del 
keliu nuplaukė ledlaužis “Sibi-|ko tikintieji gyventojai la- 
riakov”. Dabar budavojamas i fcai pasipiktinę, 
galingas ledlaužis “Stalin”, ku- ! 
ris išplauks tuom keliu.

apie du mėnesius, ir juos Sovie- 
tų orlaiviai išnešė.

“Čeliuskinas” žuvo, bet nežu
vo bolševikų nusistatymas ati
daryti tą vandens kelią j Vladi-

Minimas salas Italija at- 
jčmė nuo Turkijos per 1912 
metų karą.

Del pastarųjų įvykių grę- 
su

4 Draugas M. S. Babuškin su 
ledlaužiu “Malyginu” pagarsėjo 
dar 1928 metais, 
baliūninio orlaivio 
]a. Babuškinas buvo ant “če- !* i............................liuskino” su mažu “š-2” oriai- j 
viu, tik dviem galimu važiuoti.
Išsigelbėjo įgula, išsigelbėjo ir VOKiCClU UBrOIIUBkŲ 
Babuškinas su savo f - — - -
Jis gyveno su kitais dr 
liogeTyje ant ledo. Jo orlaiviu- 
kas užšalo, nes šalčiai siekė 30- 
40 laipsnių žemiau zero. Vie
nok balandžio 2 d. jis užkūrė 
savo “musę”, kaip, kiti draugai 
vadino jo orlaivį, ir kelis kar
tus paskrajojo. Paskui, suti
kus ekspedicijos vadui, Babuš
kinas ir jo pagelbininkasjVala* 
vin su savo “muse” išlėkė ir lai
mingai pasiekė sausžemį ties 
Vankarieim. Vėliau jie prisi
dėjo prie gelbėjimo kitų drau
gų su didesniais orlaiviais.

gelbėdamas sia Italijai susidunmas 
Italia” jgu-1 Graikija ir Turkija.

«»

Gegužinė Demonstracija ties Kalėjimu, kur Kankinami 
Scottsboro Negrai Jaunuoliai--Clevelando Bendro Geguži
nio Fronto Konferencija-Mobilizuojasi Detroitas ir Chi- 
caga Didžioms Demonstracijoms.

nas, sakoma, patiekęs pla-1
te*" Į Slaptą Vadu irVaduku Konferenciją Federacijos Preziden- smus ir bausmes. Sovie-,1 , t i - v t .tas WmJ Green Atsiuntė telegramą-Liepe Visus Automo 

biliy Darbininkų Reikalavimus laikyt su Bosais per Roo
sevelto {steigtą Komisiją.

Visuose šalies miestuose 
yra daroma prisirengiinai 
apvaikščiot Pirmąją Gegu
žes šiemet didesnėmis masė
mis, negu kada pirmiau.

Birmingham, Ala. — Pir
mosios Gegužės demonstra
cija čia bus laikoma Capitol 
Parke. Sykiu sueis negrai 
ir baltieji, darbininkai, nors 
iš šio baltiemsiems skirto 
parko negrus paprastai va
rydavo laukan, šalia par
ko yra Jefferson County 
kalėjimas, kur pavienėse

draugais ! Dirbtuvių Komitetai j kamerose užrakinti devyni , . . _ __ _  _ ' innnnnnni
Del E. Thaelmanno Scottsboro jaunuoliai.

Visi darbininkai turime 
masiniai reikalauti, kad jie 
būtų tuoj bent pervesti iš 
pavienių kamerų į bendrą
sias. Tuomet ir tie klasiniai 
kankiniai galėtų matyt,

B. e r 1 y nas. — Paskleista 
lapeliai tarp Bergmann, 
Borsig ir Generalės Elekt
ros Kompanijos darbininkų, 

'Saukiant daugiau organi-1 kaip balti ir juodi’ darbinin- _ J- 1_______________ - _ I . .. .

Chicago, Ill. — Komisija 
iš 30 darbininkų, išrinkta 
per bendro fronto konferen
ciją pereitą sekmadienį, rei
kalaus šią savaitę, kad mie
sto majoras Kelly duotų lei
dimą gatvėmis demonstruo
ti Pirmojoj Gegužės. Toj 
konferencijoj dalyvavo 348 
delegatai, atstovaudami 263 
darbininkiškas organizaci
jas. Jinai pasiuntė Vokie
tijos ambasadoriui Wash
ingtone reikalavimą, kad jo 
valdžia tuoj sustabdytų 
kankinimus’ Thaelmanno, 
Torglerio ir kitų įkalintų 
revoliucionierių.

Pamatiniai Pirmosios Ge
gužės obalsiai visoj šalyj 
bus—kova prieš fašizmą 
imperialistinį karą.

smus ir bausmes.
tams sudrūtejus ir gyvento
jus revoliuciniai perauklė- 
jus, dabar galima esą su
minkštinti valdžią apskri 
tai.

Jeigu ateis daugiau pra-
Detroit, Mich. — Konfe- 

jrencijoj vadinamų
I______M „ _____ j . • . 1 _

Per bendrą frontą su Ro- 
“atsto- oseveltu ir kapitalistais jie

nešimų . tuo . klausimu, pla- yų” nuo automobilių darbi- tikisi pakrikdyti ir dabarti- 
čiau apie tai paduosime se- ninku unijos lokalų iš Ohio, nį 5,000 streiką įrankių dar-
kančiame numeryje. Indianos, Wisconsino ir Mi- bininkų.

chigano vadai Amerikos, Tr „ .. . ^ . .
, tp t .. i ik- Konferencijai atsiuntė te-Darbo Federacijos paskelbė | J

“neteisėtais” (nelegaliais) 
darbininkų streikus toj pra
monėj. Konferencija įvyko

legramą prezidentas Ameri
kos Darbo Federacijos Wm. 
Green, įsakydamas visame 
kame pasiduot Roosevelto

K uk 1 u ksai su Šerifu
Pasigrobė, Gal Nužudė
Darb. Vadą F. Normaną „S 'komisijos patvarkymams.

Pradedant Greenu ir bai-

ir

Taigi jau turime drg. Vinco 
Kapsuko-Mickevičiaus rankraštį 
knygai apie revoliuciją Lietu
voje ir ten buvusią Sovietų val
džią. Darbininkai jau nuo se
nai jos laukė, ši knyga bus at
spausdinta dar šiemet, ir visi 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos nariai ją 
gaus.

Sovietų Sąjungoje po vado
vyste dd. Gorkio, Molotovo, Vo- 
rošilovo, Kirovo, Bubnovo, Ga- 
marniko ir Stalino spausdinama 
‘‘Istorija Piliečių Karo” Rusi
joje. Bus net penkiolika tomų. 
Kiekvieno tomo kaina yra nu
statyta 7 rubliai ir 50 kapeikų. 
Pirmas tomas dar šiemet J^eis. 
Tai bus labai smulkmeninga ir 
naudinga istorija.

i pilnai pasiduoti Roosevelto 
įsteigtai Automobilių Darbo giant tokias vietiniais judo- 
Komisijai ir šimtaprocenti- šėliais, kaip Wm. Collins, vi
niai išvien su jąja veikti. įsa jų mašina atkreipta prieš 
Nusprendė, jog kuomet dar
bininkai ima organizuotis 
streikui, tuojaus visą klau
simą pervesti į žinybą strei- 
klaužiškos Roosevelto komi
sijos.

Lakeland., Fla.—Darbinin
kas Ben Surrency sako, kad 
pats šerifas W. W. Chase 
buvo su kukluksais, kurie 
pasigrobė Frank Normaną, 
Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigynimo organizatorių, 
išvežė jį automobiliu ir ne
žinia kur padėjo. Taš dar
bininkas buvo sykiu paim
tas, bet paskui paleistas. Jis 
"girdėjo šūvį, kuriuo t 
Normanas nušautas. Nor
manas buvo pasižymėjęs 
kaipo daržų darbininkų uni
jos vadas ir organizuotojas 
protesto mitingų prieš nu- 
lynčiavimą negro darbinin
ko James Franklino.

i

darbininkus. Auga, todėl, 
prieš juos pasipiktinimas ei
linių darbininkų, kuriuose 
daugiau įtakos įgyja kovin
ga industrinė Automobilių 
Darbininkų Unija.

Rūkstanti Bomba ir Su-gai Specialis Šerifas At
siprašo Darbininkus puvę Kiaušiniai Ausinį

Reikalauja Paimti į 
Armiją 50 Tūkstančių

Šelpiamąją Bedarbiu
zuot komitetų dirbtuvėse i Raį demonstruoja už jų pa- 

liųosavimą. (Vakarykščiame 
numeryje nurodyta, kur ir 
kam reikia siųsti protestus 
ir reikalavimus.)

Pirmiaus Birminghamo 
miesto valdyba užkirstinai. 
atsiskaydavo duoti leidimą i rolo McArthuro patarimo, 
Gegužinėms demonstraci- : 
joms; dabar to nedrįsta pa
daryti; sako, “dar pamisly- nančių pašalpą jaunų bedar- 
sime.” Mato Birminghamo, bių būtų paimti į reguliarę 
baltieji ponai, kad į Pirmo-į armiją. Kiek- tas armijos 
sios Gegužės išstojimus čia' padidinimas kaštuotų, tokia 
bendrai ruošiasi plieno, ka- suma pinigų būtų ištraukta 
sykių, gelžkelių ir kiti dar- iš. bedarbių šelpimo, 

bininkai, negrai ir baltieji;- ------- ;-----------
todėl švelniau kalba ir ma-, Sheiiaildoaliryj SuStrCF 
nevruoja. | r-AA iin • • •

Cleveland, Ohio. — Galu-j kavo 2,500 Maimeny 
tinoji bendro fronto konfe-; 
rencija prisirengimui prie, 
Pirmosios Gegužės čia

delei paliuosavimo Thael
manno ir kitų politinių ka
linių. Lapeliai, be kitko, 
primena, kaip fašistai auto
mobiliu išveža revoliucinius 
darbininkus,* išmeta laukan, 
paskui iš užpakalio nušau
na ir praneša, kad “peršau
tas bebandant pabėgti.” 
Taip jie nužudė J. Scheerą, 
Steinfurthą, Schwartza ir 
Schoenhaarą.

Washington. — Kongres- 
manas Thompson, sulig vy
riausio armijos štabo gene-

ketina įnešti kongresui su
manymą, ' kad 50,000 gau-

PRAŠO TROCKĮ Iš 
FRANCUOS?

PHILADELPHIA, PA.
Labai Svarbu Visiems Ko
munistams ir Simpatikams

Balandžio 20 d., šį penk
tadienį, 8 vai. vakare, yra 
šaukiamas labai svarbus su
sirinkimas visų lietuvių ko
munistų ir jų simpatikų — 
dienraščių “Laisvės” ir

Shenandoah, Pa. — Su-

už Užpuolimą ant Jų Diktatoriui Dollfussui
Springfield, Ill. — Šimtas 

policijos ir specialių šerifų 
dujinėmis bombomis ir re
volveriais išblaškė 500 be
darbių demonstraciją perei
tą penktadienį. Buvo de-

Leonas Trockis per savo monstruojama prieš versti-
agentus buvo pasiskelbęs 
balandžio 16 d., kad jis turė
siąs bėgti iš Paryžiaus apy
gardos; esą, “caristai gali jį 
nužudyti.” Bet keista, kad 
tokį niekšišką priešą Sovie
tų ir Komunistų Internaci
onalo žudytų caristai. Juk 
kas eina prieš Sovietų Są
jungą, tas yra caristų tal
kininkas. Trockis veikiau
sia persigando, kada revo-

Sovietų Sąjungoje milžiniš- (
kais žingsniais auga gamyba ir j “Vilnies” skaitytojų ir visų 
to sėkmėje gerėja darbininkų darbininkiškų organizacijų 
būvis. Kovo 31 dieną pagamino narių. 
28,500 tonų špyžio,; 26,100 to
nų plieno, 21,000 tonų geros ge
ležies ir 243,100 tonų anglies.
Tai vienos dienos produkcija. tijos istorįnės 8-tos konven

cijos.
Visi kovingi darbininkai 

kviečiami dalyvauti.
Komitetas.

Šiame susirinkime 
draugas A. Bimba išduos 
raportą iš Komunistų Par-

prie, oiiviičiuuučtii, ra.— du- 
įvyk- streikavo 2,500 angliakasių, sį~ 

sta ateinantį sekmadienį,; dirbusių trijose Philadel- Ručiniams darbininkams pa- 
Workers School, 1524 Pros-'phia Reading Coal and iron sidarė/žinoma jo buveinė.

Stalingrado traktorių fabri
kas nuo 1930 iki dabar jau yra 
pagaminęs virš 100,000 trakto
rių. Jis kasdien suteikia ne 
mažiau 150 naujų traktorių.

Tolimuose Rytuose tarpe upių 
Selemdža ir Amgun, Būrėjos 
upės srityje, 400 kilometrų į 
šiaurę nuo Maiidžurijos, yra 
11,009 ketvirtainių , kilometrų 
plota#, kur yra virš 100,000,- 
000,000 tonų anglies. Ten So
vietai, vysto antrą Kuzbasą — 
anglies ir metalo gamybos cen
trą.

J .
Kada Sovietų Sąjunga užim

ta socializmo budavojimu, tai

tuom pat laiku imperialistai 
galvatrūkčiais rengiasi prie 
naujo karo. Japonijos buvęs 
karo ministeris Araki pareiškė, 
kad “Japonija negali pakęsti, 
kad į jos žemę būt įsikišusi So
vietų Sąjungos Primorije.” Mat, 
Japonija užkariavo Mandžuriją, 
tai dabar rengiasi karan prieš 
darbininkų tėvynę. Bet Sovietų 
Sąjunga nėra Mandžurija arba 
Chinija. Jos Raudonoji Armija 
nepavelys imperialistams min
džioti Sovietų žemę.

Sako, kad 
kompanija nepildė padary
tos r su darbininkais i sutar
ties. Jie reikalauja, kad 
•.nąašinomis dirbantiems mai- 
nįeriamš būtų dygiai moka
ma, kaip ir kitiems.

Birmingham, Ala. <-r- 
Streikan išėjo mainieriai 
dar keturių kasyklų, Ten
nessee Coal and Iron Kom
panijos. Per susikirtimą 
su streiklaužiais sužeista du 
asmenys. Šioj apielinkėj 
dabar streikuoja išviso. 17,- 
500 angliakasių.

pect Avę.ų pradžia 10 vai. Co. kasyklose, 
dieną. Visos organizacijos 
privalo prisiųsti atstovus. -

Detroit, Mičh. r— šio mie
sto Pirmosios Gegužės ’kon
ferencijos 'nutarimu^ didysis 
demonstracinis . m i t i n g as 
įvyks Grand .• Circus Parke, 
5:30 vai. vak., gegužės: 1 d. 
Viena maršuojanti dūrbi- 
ninkų paroda prasidės Per- 
rien Parke, kita — Clark 
Parke ir demonstruojant 
gatvėmis trauks į Grand 
Circus Parką. Nors krau
gerys policijos komisionie- 
rius Heinrich Pickert atsi
sakė duot leidimą, bet dar
bininkų masės pasitiki už- 
valdyt šį parką. Vienas iš 
svarbiausių Pirmosios Ge
gužės obalsių Detroite bus 
—unijizuot dirbtuves.

Štai ko jis labiausia bijojo.
< Balandžio 17 . d; praneši
mais iš Paryžiaus,' Franci- 
jos valdžia, nenorėdama ko
kių: del Trockio ermyderių, 
liepė jam išsikraustyti iš so
stinės apygardų ir . išsireiš
kė, jog geriau būtų, jeigu 
bėgyje dviejų savaičių jis 
apleistų Franci ją. Todėl 
veikiausia jam teksią kur 
kitur planuoti savo ketvir
tą internacionalą, donkicho
tiškai “revoliucioniškesnį” 
už Lenino-Stalino Komunis
tų Internacionalą.

na darbą už pašalpą, reika
laujama daugiau pinigų 
skirti bedarbiams ir taipo 
pat šelpti pavienius bedar
bius. Policija suėmė vadus, 
Anna Morton ir Roy Jones, 
Bedarbių Tarybos veikėjus. 
Po to buvo atlaikyta masi
nis susirinkimas Workers 
Centre. Vienas iš darbinin
kus puolusių specialių šerifų 
viešai gailėjosi, kad buvo j 
parsisamdęs tam purvinamI 
darbui; prašė jam atleisti; 
žadėjo įstoti į Bedarbių Ta
rybą ir atiduoti jai pinigus,Į

Graz, Austrija. — Pirm 
atvažiuojant čia kalbėti fa
šistiniam diktatoriui Doll
fussui, ilgas to vieškelio ga
las buvo visas raudonai nu- 
maliavotas; visur išrašyta 
obalsiai, “Šalin fašizmą!” 
“Šalin Dollfussą!” Kai ku
rie aukuoti Dollfusso paly
dovai gavo supuvusių kiau
šinių. Dollfussui bekalbant, 
čia pat buvo išsprogdinta 
rūkstanti dujų bomba. Jo 
kalba buvo taikoma pa
skleisi per radio; bet radio 
beveik 
veikti, 
kai

atsisakėvisiškai
Matyt, jį darbinin- 

“pataisė.”

NAZIŲ VEDYBŲ 
PRINCIPAI

kuriuos ' buvo iš valdžios I Berlynas. — Nazių Teisių 
gavęs už savo tarnybą.

Havana, Kuba. — Karei
viai šaudė į kelių • šimtų stu
dentų demonstraciją, reika
laujančią paliuosuot 150 po
litinių kalinių,; kurie .tęsia 
badavimo streiką. -, . i

JAPONŲ PROTESTAS 
PRIEŠ PARAMĄ 

CHINAMS
Tokio. — Japonijos vy

riausybė rengiasi protes- 
tuot prieš Jungtines Valsti
jas, kad ši šalis teikia'CJhi- 
nijai kariškus lėktuvus, ka
ro patarėjus, mokytojus ir 
paskolas. Japonus, kaip ži
noma, remia Anglija, ypač 
prieš Sovietus; o Amerikos 
imperialistai nori įsidrūtint 
Chinijoj prieš Japoniją ir 
Angliją, bet lygiai ir jie

! Žurnalas skelbia kaipo 
“principus”, kad neleista 
būtų persiskirti “tikrų vo
kiečių” poroms, turinčioms 
vaikų, bet bevaikiams dar 
būsią palengvinta persisky
rimas ; pirm susižiedavimo 
apsivedimui turi būt gauta 
valdžios paliudijimas apie 
tinkamumą; bevaikius ir 
mažai vaikų turinčius apdė
ti augštesniais mokesčiais; 
“pirmos klasės piliečiams” 
(vadinasi, tikriems vokie
čiams) neleistina susituokti 
su “žemesnių veislių” ypato- 
mis.

■

Londonas. — Panaikinus 
blaivybės įstatymą Jungti
nėse Valstijose, dabar 800 
sykių daugiau degtinės iš
vežama iš Anglijos į Ameri- ruošiasi karui prieš Sovietų (Daugiau Pasaulinių žinių
ką. ; I Respubliką. 5-tam puslapyj)

I
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Kada Vienas Budelis Rezignavo
A «

Iš- Berlyno pranešama, kad Hitlerio 
valdžios slaptosios policijos galva Dr. 
Rudolf Diels rezignavo iš vietos. Tai, 
buvo žiaurus budelis ir šuniškai tarnavo 

‘Hitlerio kruviniems žygiams. Ačiū jam, 
.dešimtys tūkstančių darbininkų sugrūs
ta į kalėjimus ir koncentracijos stovyk
las, daugeliui galvos nukapotos, daugelis 
nukankinta. Šis budelis yra dar tik 35 
metų amžiaus.

Ne taip svarbu Dielso rezignacija, nes 
Hitleris jo vieton pastatys kitą tokį krau
gerį, kaip svarbu, kas jis pirmiau buvo. 
New York “Times” korespondentas sa
ko, “Diels darbavosi Prūsijos Vidaus Rei
kalu ministerijoje prie Karl Severing©, 
socialisto, ir specializavosi persekiojimui 
komunistų veikimo.. Jisai greitai tapo 
autoritetu klausimais, liečiančiais raudo
nųjų politinę organizaciją ir kuomet ge
nerolas Goeringas tapo paskirtas Prūsi
jos Vidaus Reikalų ministeriu, jisai tuo- 
jaus paskyrė Dr. Diels eiti pareigas pir
mininko naujai suorganizuotos slaptosios 
policijos.”

Vadinasi, socialdemokratai išauklėjo 
Dielsą, mokėjo jam algą, išlavino jį per
sekioti komunistus, areštuoti juos, kaltin
ti juos, žudyti juos. Kaip greitai nuvir
to Severing© valdžia ir Goeringas užėmė 
jo Svietą, budelis; Dięls pateko Hitlerio 
tarhyston! x įMė! fišiistu! yaldžįds, ’’budė-Į 
lis Diels jau persekiojo/affeštavč, kanki
no ir žudė ne tik komunistus, bet taip 
pat socialdemokratus! Žinoma, jo veda
ma* slapta policija nekliudė jo politinio 
tėvo ir globėjo Severingo, bet areštavo, 
kankino ir žudė eilinius socialdemokra
tus: Severingas, išauklėjęs ir išmokinęs 
Hitleriui budelį, šiandien nuo Hitlerio 
valdžios pensiją gauna!

>

Prūseikos Draugas Grigaitis
Beliko Prūseikai tik į barzdą pabučiuo

ti Grigaičiui ir visa* politinė giminystė 
tarp jų bus užbaigta. Ir juo arčiau P. 
šlidįinasi prie to menševikiško meklerio, 
tuo'nachališkiau jisai bjaurioja komunis- 
tuSi, Tai naturalė evoliucija pakalnėn ir 
į menševikišką balą.

Savo gazietos' špaltose balandžio 12 d. 
Prųseika bando politiniai suvienyti Ko
munistų Internacionalo darbuotoją ir žy- 

bolševiką Manuilskį su menševiku 
Bet ten pat jisai išduoda sa- 

vimą pas Grigaitį. Jis klau- 
Koks skirtumas tarpe draugų Ma
io ir draugo Grigaičio?” (Mūsų pa7 

) Vadinasi, Prūseikai Grigaitis 
įgas. O atsimenate, kaip Prūsei- 

*tį krikštydavo “ožiu mikitonu”, 
ir kitais gražiais vardais. Da-

jau abudu draugai. Ir nestebėtina, 
jam visas Komunistų Internaciona- 

jojo vadai, kaip Manuilskis ir Sta- 
nebepatinka. Menševiko šmotui 
patikti komunistai.

šia

šnhoku

linąs

seika 
mas

rengia
Lenino
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Ergeliai SLA ponų fronte plečiasi. Cle- 
yelando “Dirva” (bal. 13 d.), matomai tu
rėdama davinių apie SLĄ štabo viduji
nius reikalus, stato jam sekamus klausi- 
mus: .-. t f3$

“1. Ar teisybė, kad Vinikas buvo per 22 
savaites mokinamas sekretoriauti Susivieni
jimui, už SLA pinigus, kas kaštavo $900? 
(Jeigu taip tai SLA nariai supras iš. kur iš
dygo tas stebuklingas sekretorius, apie kurį 
Vitaitis taip išdidžiai “Tėvynėje” rašė.)
“2. Ar teisybė, kad Vitaitis ir Vinikas ima 

iš SLA iždo po $25 kas trys mėnesiai savo 
kelionėms į darbą ii’ iš darbo?

“3. Kodėl Vitaitis, kuomet buvo SLA. se
kretorium ėmė dvi algas: redaktoriaus ir? 
sekretoriaus? 1 ■ ' •

“4. Ar kiti Pild. Tarybos nariai leido jam 
< dvi algas Imti, ir kas sutiko mokėti Vini- 

kui algą ir už niokymąsi sekretoriauti?’.’

SLA seime žada būti audrų. Vėl kau- 
sis ponai už vietas, kaip jie kovėsi Pitts
burgh© seime. R-eikia, kad būtų tvirta 
darbininkiška delegacija, kuri iššluotų iš 
vadovybės laukan visus ponus.

'Sandariečiai užmeta menševikų men
ševikams iš “Naujienų”, kad jie sudarė 
bendrą frontą su pačiais juodaisiais fa
šistais ir remia jų kandidatus. Labai 
supykusiai Grigaitis tiems sandariečiams 
atšauna, “Kodėl socialistai turi visuomet 
būti sandariečių nevalninkūis?” Girdi, 
“fašizmas Susivienijimui šiandien nebėra 
pavojingas., O socialistams jau nusibodo 
ant savo pečių nešti tuos, kurie dekla
muoja apie ‘demokratiją’, bet demokra
tijos priešams ištiesia ranką kiekvieną 
kartą, kada jiems grasina pavojus ne
tekti ‘garbingų viety’ ” (Y.N.”, bal. 13 d.).

; Vadinasi, Grigaitiš pripažįsta, kad sof 
cialistai remia fašizmą, nes girdi, jeigū 
sandariečiai gali pasisveikinti su fašizį 
mu, kad gavus vietas, tai šiandien sociaj 
listai padarė tą patį, kad palaikyti Gugi 
iri dąr pastatyti Ęagdčiųj prie SLA lovio.

Darbininką Tėvynė Gyvena Savo 
Darbu ir Turtais

Sovietų valdžia nutarė išleisti ir par
duoti naminių bonų už 3,500,000,000 rūbe
lių del pravedimo antrojo penkių metų 
plano. Pardavinėjimas paremtas griež
tai liuosanoriu pamatu. Kas nori, tas 
perka.

Darbas pradėtas su didžiausiu entu
ziazmu. Darbininkai ir valstiečiai pui
kiai žino, kad kiekvienas įvesdintas į bo
nus rublis sugrįš, kad jis savo pinigais 
prisidės prie pagerinimo visos šalies būk
lės, prie pakėlimo jos' pramonės ir kultū
ros. Jaunųjų Komunistų Lygos organas ( 
“Pravda” su pasididžiavimu pareiškė: 
“Mes pasibudavojome fabrikus savo loc- 
nais pinigais, pinigais mūsų tėvynės.”

Laike pirmesnės naminės paskolos 
draugas Stalinas yra pasakęs:

“Užsienio šalių kapitalistai griežtai at
sisakė duoti mūsų kraštui kredito bei pa
skolų, manydami, kad stoka kreditų ir 
paskolų tikrai suardys mūsų industriali
zaciją, bet jie apsigavo. Jie nepaėmė dė
mesin td fakto, kad mūsų šalis, ne kaip 
kapitalistinės šalys, turi savo locnus šal
tinius, iš kurių gali gauti užtenkamai pi
nigų budavojimui ir vystymui mūsų pra
monės.” . 1 • '

Tiesa, šiuo tarpu viena kita šalis yrį 
suteikus šiek tiek kreditų, bet labai ma
žos reikšmės. Darbininkų tėvynė yra nu
sprendus savo l’ocnomis spėkomis varyti 
industrializacijos darbą pirmyn, ši ma
sinė paskola bus dar vienas įrodymas, 
kaip teisingas buvo draugo Stalino pasa
kymas.

dieną rašėme, kaip bjauriai Prū-
savo šlamšte apsimelavo, bairdyda- 

apkaltinti komunistus, kad jie būk
Lenino knygą apie “kairiojo

vaikystės ligą”. Bet štai
International Publishers, kad 

spaudai naują ir pilną vertimą 
knygų “Kairiojo Komunizmo Kū-

Liga” ir “Proletarinė Revoliuci-
Renegatas Kautskis”. žiūrėsime,, j renka visą “Naująją Dalybą”! Darbi,- 

ika atšauks savo melą. ninkai stoja į kovą už būklės <pagėrinimU

Nebegali Papūsti prieš
Korių Audrą

r ■«

Iš Washingtono ateina liūdna 
• ponam kinkos dreba, nerimsta.

žinia:
Velnias

streiku, negu vasario1 menesį! ‘
Senatorius Wagner, taip vadinamos 

Darbo Tarybos pirmininkas, susirūpinu
siai skundžiasi prieš streikus. Jis nesu
pranta, kodėl darbininkai neatsiduoda 
Roose velto malonei. O jie atsiduoti ne
galinęs alkis verčia gintis nuo bosų.

Wagnerio Darbo Taryba nespėjanti 
streikus malšinti. Vienoj vietoj darbi
ninkus apgauna ir priverčia pasiduoti ka
pitalistams, žiūrėk, kitoj vietoj įvyko ek-

splozija, darbininkai paskelbė streiką. Ir 
galo .'nesimato! '. 1

Ištikrųjų didelė užėjo streikų audra. 
Tai darbininkų sukilimas prieš NRA ir 
Roosevelto valdžią. Tas tiesa, kad tas 
sukilimas tebėra nedrąsus, apimantis tik 
Šimus tūkstančių, o ne milionus darbinin
kų, bet jis auga. Kas žino, kaip plačiai 
jis gali išaugti. Tas Washingtono ponų 
nerimastavimas parodo naują darbinin
kų pasiryžimą nuversti Roosevelto jungą 
nuo savo pečių.

SKIRTUMAI TARPE DARBININKU 
IRWAGNERIO EILIŲ

, Svarbi Konferencija Balandžio 22 d., Visos New Yorko ir 
Brooklyno Organizacijos Privalo Išrinkti po du Delegatus.
Dąrjbininkų Bedarbės ir. valdžios atsakomybę atsi-;

Sociąlės Apdraudos Bilius, ima toje valstijoj.
žinomas kaipo H. R. 7598, Darbininkų bilius nusako, i

ŠYPSENOS

.i išsiliuosavai nuo tos senės 
Bublienės?

Milė—Taip. Ji laikė nū
j ta, bet negavę kitur grįžta.

“Į kaimus iš apylinkės mies
telių ateina siuvėjų, kurpių, sta- ne su savo kalba apie dvi 
lių ir kt. amatininkų, kurie dir
ba veik už pragyvenimą. Batų j 
pasiuvimas—3 lt., kostiumas— I 
5—6 lt. Staliai dirba dar pi- • 
giau. Kadangi ūkininkai netu-j 
ri pinigų ir už tokį atlyginimą, I

j jie darbo ne visur gauna.’’

valandas.
Čilė—Na, ir apie ką ji 

įkalbėjo tiek daug?
Milė—Aš nežinau. Ji ne- 

Isakė apie ką ji kalbėjo.

4* . . I

žinomas kaipo H. R. 7598, Darbininkų bilius nusako, i 
yra vienatinis tuo klausimui kad tuojaus bedarbių fon- 
bilius naudingas darbiniu- ’ das būtų įsteigtas ir pinigai 
kams. ................................... „
mo yra keliolika įvairių su- i dalis pinigų, 
manymų, Čion noriu kiek prisirengimui, turėtų būti' 
galint trumpiau atžymėti pervesta šiam bedarbių šel-j

' skirtumus tarpe mūsų re- pimui. Pono Wagner pro- 
miamo biliaus ir 
riaus Wagnerio.

Darbininku bilius reika- 
; lauja, kad būtų suteikiama 
pašalpa visiems bedarbiams 
nuo dienos darbo netekimo 
ir per visą nedarbo laiką. 
Gi Wagnerio bilius nustato, 
kad pašalpa būtų mokama 
tik tiems bedarbiams, kurie 
buvo išdirbę ištisai 12 mėne
sių1 ir kad pašalpa būtų mo
kama ne daugiau kaip 15 
savaičių bėgyje metų laiko.

Areštai Klaipėdoje

Smetonos valdžios žinių agen-

Simas. — Lygiai mėnesis 
šiandien, kaip mano žmona 
ir aš susitarėm, kad vienas 
antram savo ydas iškelsimeDel bedarbių šelpi-'sukelti. Apart kitų būdų, turą “Elta” praneša iš Klaipė-i., 

skirtų karo dos: įuosai.
“Kovo 27 d. Šiaulių apyg. tar

dytojo Nezabitausko nutarimu zultatai, ar dar vis laikotės 
valst. saugojimo policiją Klai-1 to?
pėdoje ir krašte padarė visą ei-1 Simas—Taip, mes nesam 

kalbėję viens į antrą jau 29 
dienos.

senato-' vizija yra, kad bilius galion lę kratų pas sozialistiche Volk-

Zigmas—Na, ir koki re-

įeitų tik su 1 d. liepos 1935 gemeinschafts ir Christlichso- 
ipetais, ir kad dar duoti me-. zialistische A r b e i t s geneins- 
tus laiko sukėlimui pinigų.' Chafts narius. Pasiremiant per 
Reiškia, bedarbiai turėtu'kratas s^u‘asta medžiaga, buvo;
laukti iki 1936 metų sulig jo j X“ dr BorcZt^ I u^’0’
sumanymo. Tuo tarpu lai • ^u^schafts banko dir. Bertu- j k“S genl0J0’ ’a S1 pneS 
miršta badu milionai bedar-; leitis, dvarininkas Lerens, nio
bių su šeimynomis, kiek tai į Kvanka, adv. dr. Batcheris, 
apeina Šį poną. • I mokytojas ir miesto seimelio

Čia tik keletas žymių;
skirtumų, bet jų užtenka, i p^dos
kad parodžius kiekvienam i “Visi suimtieji dar vakar iš- 
darbininkui,\jog tik Darbi-1 tardyti buvo nugabenti į Bajorų

Laike karo, žiaurus ser-

’nieji iš nuovargio net' par- 
krisdavo.

—Dabar mano vaikine,—
I »inarms Memeler Rundschau red. sako naujokui seržantas,— 
! M. Preiška ir Meissner iš Klai- tu buvai ant šios aikštės per

Tekis patvarkymas"atima įninku Biliaus priėmimas pa- kalėjimą. . ......................
galimybę gauti pašalpą mili- reika. eh^ūGra' p^kh-ta" tardomoji
onams bėdaibių, kūne da- nriemonė no 20.000 lt. užstato.

Advokatui Betcheriui ir Bor-

priemonė po 20,000 lt. užstato. 
Be to, suimtas ir tardomas So-

tris savaites ir ką tu išmo
kai, ką sužinojai?

—Priežastį, del ko karei
viai nebijo mirti,—atsakė 
naujokas.

bau neturi dąrbų, nes tik pu įvyks konferencija New o...... ... a
j dirbusiems įr> aųkavtysiemš į Yorke visų didžiojo New zjaijstische Volksgemeinschafts Į
Į tam tikslui pašalpa būtų 
! mokama. Taipgi jaunimui, 

kuris išėjęs' iš mokyklų ir 
neturėjo progos gauti jokių 
darbų, atimama teisė gauti 
pašalpą. '

i ■ .■ i > • ■

Darbininkų bilius nusta
to, kad pašalpa būtų teikia
ma visiem darbininkam, 
jauniems ir suaugusiems, be 
jokios diskriminacijos delei 
lyties, rasės ar religinių bei 
politinių pažvalgų, nežiūrint 
ar tai butų undustrijos, ag
rikultūros darbininkai, ar 
profesionalai bei namų dar
bininkai. Wagnerio ‘bilius 
išimtis daro su agrikultūros 
darbininkais, valdiškų įstai-i 
gų darbininkais, mokytojais 
ir daugeliu kitų profesiona
lų, kurie nepaeina po jo ■ 
proponuojamu bilium.

Darbininkų bilius nusa-, 
ko, kad pinigus į bedarbių 
fondą sudėtų -dirbtuvių sa
vininkai ir valdžia, uždeda
ma taksus, ant stambių pa- 

* veldėtų turtų, korporacijų 
jir< asmenų, .uždirbančių virš 
’$5,000 į mętup. ,’Vi?a v atsa
komybė už sukėlimą pinigu 
gula ant bosų , ir valdžios. 
Wagnerio, gi, bilius po daug 
išsisukinėjančių frazių su-

Motina—Aš niekad nelei
sčiau savo dukters už to, 

'kuris rūko cigaretus.
’ Vaikinas—Bet aš rūkau 

tik cigarus.
Motina—Neleisčiau ir už 

tokio, kuris leidžia pinigus 
iant cigarų, kada cigaretai 

PANEVĖŽYS. — šio mieste-: kelis kart pigesni.
llio namų savininkai pasišaukė; Tninntn Dzūkas
Įpagelbon policiją ir Smetonos j lOlOnt© DzuKas.

valdžios teismus prieš darbiniu-'----- — ~ 1 "
kus. Prasidėjo masinis mėty-j PANEVĖŽYS. — Kovo 23 d. 
mas iš stubų tų darbininkų, ku- gatvėje rastas negyvas kūdikis, 
rie nepajėgia užsimokėti ran- Pasirodo, kad jis buvo pa- 
dos. ; smaugtas.

Yorko pašalpinių draugijų. Pagėgių apskr. vadas ir Klai-■ 
Čion bus plačiai'gvildenama pėdos krašto žemės ūkio rūmų 
ne tik bedarbių apdraudos pirmininkas dvarininkas Radę-1

- _ _ • _ - - * . i i' i o ))

reikalai, bet ir abelna socia- 
lė apdraudos problema. 
Konferencija įvyks sekma-; 
dienį, 22 d. balandžio, Cent
ral Opera House, ant 67th 
St. ir 3rd. Avė., pradžia 11 j 
vai. ryte. Visos lietuvių 
darbininkų pašalpinės orga
nizacijos privalo pasiųsti į 
šią konferenciją po du at
stovu, kad geriau susipaži
nus su šiuo taip svarbiu 
klausimu.

i macheris.

Meta Laukan iš Stabų

Norma.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Klebonas Sukčiaus Rolėje

UKMERGĖ. — čionai vietos 
i klebonas pradėjo ,visais būdais 
apgaudinėti darbininkus. Jis 
net išleido ir išplatino lapelį, 
kuriame šaukiama į darbinin
kus: “Ateikite pas mane, aš jus 
paguosiu ir būsite laimingi.” O 
tas “paguodimas’-’ pasibaigia iš- 
kaulijimu iš darbininkų pasku
tinių jų litų.

Į Neapsakoma Vargą Tapo 
Sublokšti Amatininkai 

Darbininkai

dėjimui pinigų, naštą užde- j Kauno spaudoje skaitome to-
da ant darbįninkų pečių. Bo
sai, kurie sudarys savo at
skiras kasas šiam tikslui, 
nepaeis po šiuo įstatymu. 

/Reiškia, tojds bosas ..galės 
apdėt savo darbininkus mo- 

į kesčiais palaikymui bedar
bių šelpimui fondo ir tai lies 
tik jo dirbtuvės darbinin
kus. Paskui paliekama pro- 
vizija, kad kiekviena valsti-

kių dąvinių apie sunkią būklę 
Lietuvos amatininkų darbinin
kų: “žibėčiai. Akintos v. Per
nai šį^kaimą išskirsčius* į vien
kiemius, dabar, pavasariui at
ėjus, visi pradėjo senas lūšnas' 
kraustyti į savo sklypus, 
tybos, darbams atsirado 
darbininkų — meisterių, 
tarp savęs konkuruodami
“rūmus” perstato po 40—50 lt. 
Naujus stato po 140—160 lt. 
Dengia stogą po 10—15 lt. Pra-

Sta- 
daug 
kurie 
senus

■ ja gali nudaryti savotiškus 46ję dirbtį *ir pamatę, kad už 
planus ir tuomet federalčs tokią kainą neapsimoka—pame-

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

' Telephone: Humboldt 2-7964

DA R B IN IN K U 
SVEIKATA

TULŽIAPpSLĖ NESVEIKA
Aš esu moteris 43 metų, 

sveriu 170 sv. Turiu skausmą 
po krūtine, ir. kai suima, tai 
neturiu kur pasidėti, kol dak
tarą gaunu. Daktaras sako.; 
kad man gall bladder negeras. 
Liepė riebių daiktų nevalgyti. 
Visa ką pildau, bet, kai vidu
riai tušti, tai nieko, bet kai 
pavalgau, tai jaučiu skaudėji
mą. Taipgi rytais prieš kel-

nuotrauką. Jeigu ji parodytų, 
kad yra akmenų, tai operacija 
yra reikalinga. Jeigu akmenų 
nėra, o tik įdegimas, tai peilio 
nereikia.- Reikėtų prisilaikyti 
lengvesniu valgių: visokių dar
žovių, vaisių, pieniškų, kiauši
nių. po truputį žuvų ir mėsos. 
Reikėtų nevalioti sunkiųjų rie
balą, bet galima grietinės ir 
sviesto. Miltinių valgių kuo 
mažiausiai.

i Po kiekvieno valgio imkitesiaut taip jaučiu, kaip ir dieg- L x uunuc
liai varsto. Daktarai sako, i k,!'e’dos Precipitated
jeigu nesivaktuosiu, tai eisiu 
ant operacijos. Ar negalima 
būtų apsieiti be peilio?

ATSAKYMAS

chalk), po trečdalį šaukštelio, 
su vandeniu. Valgykite po 
nedaug ant sykio, bet galima 

1 dažniau.
Imkite “Haliver oil 250 D”, 

po 5. po 10 lašu po valgio,
Ar negalima būtų apsieiti be per jjgą laiką. -Vitaminas D 

operacijos? Sunku tikrai tarti., padeda tul.ži^p,Ū&lei ,susitvar- 
nežinant tikrosios Jūsų būklės. | kyti. Ant skaųdaių^š vietos 
Jums sakyta, kad tulžiapūslė dėkite karštį^, koįipųesus L 
nesveika, bet nepaaiškinta, ko ba šiaip karįtįs. Bki-
būtent jai trūksta: ar yra joje te būtinai pasivaikščioti bent 
tik paprastas įdegimas ar gal po valandą, kitą kas - 
kartais yra ir akmenų. ~

Dėl tikros dijagnozės tegul puokite pilvu. 
Junis padaro X—spindulių i yra labai svarbu.

ar-

dieną.
Pasimankštykite. Giliai pakvė- 

. Visa tai Jums
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Einame Pirmyn, bet Neužtenkamai Smar
kiai, Turim Pasiskubinti, Turim Daugiau ir 
Energingiau Dirbt, Pareiškė Drg. Browder
Giliau į Mases, Daugiau Darbo ir Energijos, Nugalėsiu! Trū

kumus, Komunisty Partijos 8-ta Konvencija Parodė, kad 
Mūšy Kelias Teisingas

(Pabaiga)
“Mes .Neisime į Buržuazi- jus šiuo darbu. Parodė, 

kad mes jau turime atsieki-
Vienas draugas iš pieti-|mU tame darbo fronte, bet1 

toli gražu nepakankamai. 
Mūsų programa aiški: mes 
siekiame laimėti organizuo
tus darbininkus kovai prieš

nes Kilpas”

nių valstijų, nurodo
Browderis, savo kalboje iš
kėlė obalsį: “Linčiuokite 
linčiuotojus!” Drauge, mū- kapitalizmą.'Kurie priešin
siu partija negali priimti gį darbui senose unijose, tie 
šito obalsio. Proletarinė į nesupranta tos programos, 
partija turi surasti ir su ra-1 Turime prisipažinti—sako 
do kitokias formas kovai | drg. Browders,—kad mūsų 
prieš linčininkus, kova? už| partija nėra sumobilizuota 
negrų teise. Su obalsiu {. Daily Worke- 
“L i nčiuokite linčiuotojus

’ Worke- 
rio”. Tai viena didelė spra
ga mūsų judėjime. Be ma-

sėkla gali užveisti vieną 
kiaušinėlį.

Kas kita su pirmosios rū
šies dvynais, arba su “bro
liškais” dvynais. Viena sėk
la gali užveist vieną kiauši
nėlį, o kita kitą. Vadinasi, 
gali būti du tėvai. Jeigu 
motina turėjo susinešimus 
su savo vyru ir tapo už
veista ir jeigu paskui vėl 
turėjo susinešimus su kitu 
vyru ir vėl tapo užveista, 
tai gims dvynai- ir bus dvie
jų tėvų.

Profesorius Snyder nuro
do, kad tarpe šiaip gyvūnų 
tokių atsitikimų esti nema
žai. Yra išbandyta, fkad 
,avys, kumelės, 'kralikės ir 
tt., lengvai užsiveisia šu 
dviem “tėvais” ir pagimdo 
dvynukus. Jeigu tas gali
ma tarpe žemesnių gyvūnų; 
tai lengvai galima tarpe 

‘daiktas, kad dvynai gali bū- j žmonių.
ti dviejų tėvų. Snyder sa- Tik bėda su ištyrimu, Su 
ko, kad yra dvejopi dvynai, gyvūnais lengva, todėl, kad 
Vieni vadinami “broliški,” o 
kiti “panašūs.”

‘Broliški” dvynai gimsta, paskui su asilu, pagimdo 
kuomet motinos ysčiuje už--dvynus arklį ir mulą! Bet 
veisiama du kiaušinėliai. Isu žmonėmis daug kebliau. 
Tie dvynai gali būti abu 
berniukai, arba abi mergai-

taiįo kita mergaitė. Jie gali 
Šį būti visai skirtingos išvaiz- 

“D. dos, skirtingo

ĮDOMUMAI
i ____

Ar Gali Būti Dvynukai \ 
Dviejų Tėvy?

Nesenai iš South Lako
tos buvo pranešta, kad tū
las tėvas prisimygęs tvirti
na, jog vienas iš dvynų pri
klauso ne jam, bet kitam vy
rui. Šeimynoje kilo baisios 
rietenos. Teismas pripaži
no, kad ištikrųjų moteriškė 

’ gali pagimdyti dvynukus, 
kurių vienas gali būti vie
no tėvo, o kitas kito.

Dabar žurnale ‘‘Scientific, 
America” (už gegužės mė
nesį) profesorius Laurence 
H. Snyder plačiai tuo klau
simu rašo. Jis atvirai pri

pažįsta, jog tai galimas

Tik beda su ištyrimu, Su

Bostono Apielinkei

Garsioji Dainininke

MENKELIUNIUTE
Koncertuos Mass. Valstijoj 

“LAISVĖS” NAUDAI

APRIL 29 BALANDŽIO
Worcester, Mass.

Norime priminti šios apie- 
linkes miestams, kad 22 dieną 
balandžio dainininke yra liuo- 
sa ir galima jai surengti kon
certą. Naudokitės proga, da
bar rengdami sutaupysite ke
lionės išlaidas. Menkeliuniutė 
bus Naujoje Anglijoje nuo ba
landžio 15 d. iki prčfl&žiai ge
gužės.

mes ipultumėme į buržua- sinio «Daily Woi.kerio-> mes 
zines kilpas. Neisime tuo negalim laimėti amerikonus
keliu. Supulsime į tas kil- c]arbininkus. 
pas.

Mūsų kovos 
negali būti sėkmingos. Kuo- 

Draugas Fordas jau kai- met mes iškeliame obalsį, 
bėjo’ kad neleistina mūsų 1 kad turime greitu laiku 
partijoj vesti mintis, kad|W.” skaitytojų armiją pa-ltės, arba vienas berniukas 
koks yra skirtumas tarpe kelti iki 75 tūkstančių, 
amerikonų -negrų ir vakari- neužsimojame pertoli. 
nės Indijos negrų. šita tikslą turime atsiekti.
mintis yra dalimi šoviniz- | W.” platinimu turi susirū-! skirtingo būdo ir tt. Jie 
mo, vieną grupę negrų ma-i pinti visa partija. iniekuom nesiskiria J'jiuo
šių pastatyti augščiau prieš i
kitą, padalinti jas. Tiek ! mūSų • „ 
turiu pridurti prie draugo dar$nįnkų kovoms, bet ne-

U

sudėjimo,

Konvencija parodė, kadl^a^P’ gimusių «^ro

partija vadovauja 11 sesenbmūsų

galima išbandyti, suleidus, 
pav., kumelę su kumeliu ir

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai ?

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Keturios Knygos už $1°°

Fordo, kad Komunistų Par
tija turi tik. vieną politiką 
del visų negrų Amerikoje, 
kad jinai kovojo ir kovos 
prieš bile kokį bandymą 
juos padalinti. Kovosime 
prieš visokius nukrypimus. 
Tai taip laimėsime negrų 
mases del proletarinės revo
liucijos ir komunizmo.
Mūsų Centralinis Darbas

Mūsų visų darbų vyriau
sias darbas yra mūsų kova 
prieš fašizmą, sako d. 

• Browderis. Neužmirškime 
to. Į tą tašką muškime. 
Matome, kad Amerikos val
džios aparatas yra fašizuo- 
jamas. Turime kovoti prieš 
fašizmą. Turime kovoti 
prieš kiekvieną žygį link fa- 
šizavimo Arųerikos.

Drg. Browderis perėjo 
prie ateinančio rudens kon
gresinių rinkimų. Sarkas
tiškai pareiškė: “Nežinau, 
gal aš nukrypsta nuo lini
jos, bet aš norėčiau pakliū
ti į kongresą!” Tuomi jis 
pasakė, kad mes, komunis
tai, turime susimobilizuoti 
rinkimų kampanijai. Jis 
nurodė,- kaip dirva plati 
tame peikime. Drg. Brow
deris pareiškė, kad yra ga
limybių šiemet išrinkti kele
tą kongresmanų, jeigu tik 
mes gerai prisirengsime ir 
mesimės darban su tikru 
bolševikišku pasirįžimu. Mū
sų partija, sako draugas 
Browderis, dar vis neįkai
nuoja galimybių revoliuci
nio parlamentarinio veiki
mo.

Mūsų Darbas Senose 
Unijose

Drg. Browderis vėl at
kreipia konvencijos atydą į 
Komunistų Partijos darbą 
senose reformistinėse unijo
se. Diskusijos parodė, kad 
mūsų partija yra susidomė-

Kita dvynų rūšis atsiran
da kitaip. Užveisiamas tik-galime sakyti, kad jinai jau 

yra nusprendžiamasis fak-1 tai vienas kiaušinėlis, bet 
torius. Mūsų partija yrajjame atsiranda pasidalini- 
auganti partija, 
partija, bet tebėra silpna. įbes.

Šioje konvencijoj diskusi
jos susidėjo daugiausia iš 
pranešimų apie veikimą ir 
kovas vietose, apie prityri
mus tose kovose. Tai geras 
apsireiškimas. Mes turime 
pusėtinai platų vaizdą viso 
mūsų judėjimo. Bet to ne
užtenka, nepakankamai bu
vo padaryta pamokų iš tų 
prityrimų. Bepakankamai 
buvo pabrėžta, kaip patai
syti judėjimas, kaip jis su
stiprinti, pasiremiant tais 
prityrimais.

Savo prakalbą drg. Brow
deris baigė trumpais bruo
žais apie partijos vadovybę. 
Nurodė, kad vadovybė nėra 
be klaidų, kad vadovybė tu- 
ri\ toliau mokintis ir vysty
tis, sekti kovų eigą ir vesti 
partiją teisingu leninistiniu 
keliu. Pergalė mūsų pusėje. 
Partija laimės. Ši konven
cija aiškiau nušvietė tuos 
kelius, kuriais mes bolševi
kai maršuosime pirmyn, ši 
konvencija parodė mūsų eir 
lių vieningumą. O prieš ko
munizmo suvienytas spėkas 
turės sutrupėti visos 
talizmo tvirtovės!

kovinga'mas ir išsivysto dvi gyvy- 
. Tokiam atsitikime es

ti visuomet ,arba abu ber
niukai, arba abi mergaitės. 
Jie visuomet esti visai pa
našūs kitas į kitą, vienodi 
ir tt.

Iš to, kas viršuje pasaky
ta, bus aišku, kad antrosios 
rūšies dvynai negali būti 
dviejų tėvų, nes tik viena

kapi-

Po dig. Browderio 
kalbos ėjo balsavimas 
liucijų ir Centralinio Komi
tetu raportų. Viskas pri
imta vienbalsiai, išskyrus 
darbo unijų klausimu rezo
liuciją, prieš kurią balsavo 
drg. Zack.

Konvencija baigėsi su di
džiausiu entuziazmu. Dele
gatai skirstės su tvirtu pa
siryžimu pravesti gyveni- 
man visus konvencijos tari
mus.

pra- 
rezo-

Jeigu motina būtų tikrai są
žiniška, tai pasisakytų, ar 
ji turėjo su kitu vyru su
sinešimus. Bet ir tai dar 
nėra užtikrinimo, nes jinai 
pati nežino, ar abu vyrai 
ją užveisė. O gal dvynukai 
priklauso arba vienam, ar
ba kitam?

Todėl, prof. Snyder sako, 
čionai reikia kraujo iš
tyrimo, kam ištikrųjų tie 
dvynukai priklauso.

MAŽIAU TEMIRŠTA NUO 
ALKOHOLIO

New Yorko valstijoj šie- | 
met vasario '-mėnesį nuo ai- j 
koholio temirė tik po 43 
žmones nuo kiekvieno mili- 
ono gyventojų; tai mažiau 
negu bile vasario mėnesį per 
paskutinius 11 metų.

Jau Gavome Rankraštį Drg. V. Kapsuko 
Knygos apie Lietuvos Sovietų Valdžią
VISOMS ALDLD KUOPOMS IR NARIAMS

Draugai ir Draugės! Ilgai lauktas drg. V. Kapsuko 
rankraštis “Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
ir Sovietų Valdžia” jau gautas. Ši knyga bus trijų 
skyrių ir ją išleis šiais 1934 metais Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugija. Ją gaus visi na
riai ir narės, kurie moka $1.50 metinių duoklių.

Ši knyga bus labai įdomi. Jos pirma dalis apima 
Lietuvą vokiečių okupacijos metu; antra dalis—kova 
del Sovietų valdžios Lietuvoje ir, trečia^—kova del So
vietų valdžios Kaune ir kitose Lietuvos vietose.

Trečia dalis pagaminta visos eilės draugų. Jie ap
rašo, kas buvo pas juos veikiama. Trečioje dalyje yra 
raštai drg. K. Požėlos ir kitų draugų. Taigi knyga 
bus labai svarbi ir tuoj aus, kaip tik baigsime “Šviesos” 
No. 2 statyti, bus statymui atiduota drg. Kapsuko kny-

Kokios dabar yra narių pareigos? Jūsų, draugai ir 
draugės, pareigos—greitai sumokėti savo duokles, siųs
ti į centrą ir gauti naujų narių. Aišku kiekvienam, kad 
knygos išleidimas, kada mes leidžiame tokį didelį žur- • 
nalą, reikalauja daug pinigų. Mes finansinį krizį me
tų pradžioje nugalėjome. Centro Komitetas pilnai pa
sitiki, kad ir dabar visi mūsų nariai ir narės atliks sa
vo pareigas, ir knyga bus laiku išleista.

Būtinai mes ją privalome turėti gatavą pirm agita
cijos menesio! Centro Komitetas iš savo pusės atliks 
viską, kad knyga būtų išleista kuo greičiausiai. Jeigu 
visi mūsų nariai ir narės sumokės laiku duokles, ne
pasidarys pas mus finansų stokos, tai laiku gausime 
taip lauktą ir brangią^drg. Vinco Kapsuko knygą. Tai
gi visi prie darbo Į

D. M. šolomskas, ALDLD CK Sekretorius.

I 20 St. James St. East E 
| Tel. HArbour 3424 I

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

X

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
ri 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., o dabar parduoda
me kartu tik už $1.00 ir dar pridedame priedo didelę 
knygą eilių “ŠVYTURYS,” kuri turi 282 puslapius, jos 
pačiom 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. Y.

APDRAUSKITE SAVO SVEIKATĄ ir GYVASTĮ
Saugioj Organizacijoj

Lietuviu Darbininku Susivienijime
Kiekvienam Darbininkui Pašalpa ir Apdrauda Reikalinga

štai kodėl jums geriau apsimoka priklausyti LDS, negu kur nors 
kitur apsidrausti:

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ne vien tik rūpinasi suteikti 
tinkamą apdrauda ir pašalpą savo nariams už kuomažiausią mokestį, 
bet taipgi abelnai rūpinasi darbininkų reikalais; ima dalyvumą dar
bininkų kovose už geresnį gyvenimą ypatingai prisideda prie kovos 
už įvedimą bedarbių ir socialės apdraudos. Del to kiekvienam darbi
ninkui geriau apsimoka priklausyti prie LDS, negu kur nors kitur.

2. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra tvirta darbininkų savišal
pos organizacija. Jau turi arti 5000 narių. Turi turto arti $80,000.

3. Lietuvių Darbininkų Susivienijime yra apie 1000 jaunuolių, kurie 
sudaro organizacijoj tvirtą pamatą. Pats LDS pamatas (daug nartų 
jauno amžiaus) yra palyginamai daug tvirtesnis, negu kitų savišalpos 
organizacijų, ir del to lietuviams darbininkams saugiausia apsidrausti 
Lietuvių Darbininkų Susivienijime.

1

LDS TURI KETURIS APDRAUDOS LAIPSNIUS:
$150, $300, $600 ir $1,000

-Mokesčių yra dvi sistemos: “level rate” ir “step rate”; mokama 
pagal nario amžių ir apdraudos laipsnį.

Pašalpos Keturi Laipsniai:

$6, $9, $12 ir $15 į Savaitę
Į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą gali įstoti asmenys nuo 16 iki 

50 metų amžiaus.
Tėvai gali prirašyti savo vaikus, nuo 2 iki 15 metų amžiaus, į LDS 

Vaikų Skyrių. Mokestis labai maža. Vaikų apdraudos du laipsniai: 
$100 ir $150.

DABAR ĮSTOJIMAS ŽYMIAI NUPIGINTAS
Dabąr laike vajaus įstojimas žymiai nupigintas. Dabar įstodami į 

LDS galite sutąupinti nuo $1*OO iki $2.00.

Nelaukite ilgiau! Tuojaus patapkite LDS nariu! Savo kolonijoj 
kreipkitės prie vietinės LDS kuopos. Del platesnių infoiųnacijų galite 
rašyti: '

UĘTUVIV DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
273 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
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KOKIS BUS BUSIMAS KARAS? j“--““—
Karas bus, jeigu darbiniu- t° ne8’ana> submaiinų yia vė

jo liepsnos žančių orlaivius, orlaiviai galikai nepasipriešins 
liežuviai jau matosi tai vienur 
tai kitur. Komunistai vi 

'nurodinėjo tą. Ginklai, 
su pasiutimu gaminami 
ruošiami karui.
vis daugiau pripažįsta ir bur
žuazinė spauda. “New Yorko ka*P kokį savo vaiką. 
Timese” gruodžio 10 d., 1933 j 
tilpo visa eilė raštų, rodančių i eitame kare su pagelba torpė- 
karo prisiartinimą: apie Frau-: dų buvo nuskandinta virš 
cijos fortų sieną ir apie karo i 7,000 karo, prekybos ir pasa- 
ginklus. žirinių laivų! Torpeda, tai “gy-

Jau pereitais metais Angli-Aas” prietaisas. Ji yra apie 
jos imperialistų vadas S. Bald-:25 pėdų ilgio ir apie trijų pe
win sakė, kad “busimasis ka-i dų deametriškai. Jos prieta
ras bus baisus žudytojas civi-' kiniame gale yra 
lių žmonių.” Philip Gibbs nu
rodo, kaip imperialistinės vals
tybės lenda į skolas besigink- 
luodamos.

nuo jų pakilti, apžvelgti,

i tik keturi priešo orlaiviai, o kas
I bus, jeigu jų bus 10? O jeigu 

už i 100? O kiekviena imperialistinė
isada šimtų mylių pamatyti laivus, valstybė stengiasi turėti tūks-
kurie i aPie Panešti submarinui, 

yra , ar^a PatXs užpulti laivą, o pas- 
Dabar jau ta nusileisti ant jūrų ir sub-

Kas Būtų Jeigu Rytoj Kiltų 
Karas?

marinas vėl pasiima orlaivį,

O torpeda, kas ji yra? Per-

tančius I
Dabar yra žinoma 

orlaivio bomba, kuri 
pusė pėdos augšcio, 
deametriniai storio 
svarų arba du tonus 
Tai “štuka”! Kas atsitiks kada 
ją nuleis ant didelio namo?

didžiausia

| bokštus, bokštai sukinėjasi, iš 
! jų kanuolės ir kulkasvaidžiai 
sėja mirtį. Ten už plie
no sienų sėdi žmonės, jų val
dytojai ir tie, kurie paleidžia 
darban ginklus. Ir kas . jas iš
galvojo? Kam klausti, kapitalis
tinėje tvarkoje geriausios sme
genys pakinkyta karo 

Tankos pasirodėlams.

dvi pėdas, ro Iš 
ir 4,300 į 
sunkumo!'

Kulkasvaidis, Granatą,
Kulkos

. --^Ū4q^ląiyynų--ŠftFVU0Čiai.- J-ieJ formacijų kreipkitės- sekamai: John dfeną balandžio“ (April y, L; D. 
laike pereito karo mušdavosi Seaside Orego n. tainėje, 920 Eas| 79th St.
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Jos 
tiek daug 

sprogstančios medžiagos, kad 
bile laivą gali sudaužyti į šmo
telius; užpakalyje prietaisas— 
varyklis, kuris turi, kaip ir lai
vas, varomuosius sparnelius, 
juos suka specialiai prietaisai 
su elektros batarejų pagelba. 
Torpeda išplukdyta iš tūbos, 
paviršium vandens plaukia nuo 
50 iki 90 mylių greitumo į va
landą, skubinasi, neria linkui K

šautuvai vis pirmutiniai ka
reivių ginklai. Armijos šautu
vas siekia už 4,000 metrų ar
ba keturių kilometrų. Į minu
tę įšauna apie 12 šūvių, 
vainikuotas durtuvu—kad 
skruosti žmogų.

Revolveris siekia už 200
rų, muša už 60 metrų, tai jau karo ginklus.

■orlaivius priešorlaivinės kanuo-
i pagelba 

Ijau tūli gali girdėti orlaivį ir 
1 žinoti, kaip augštai jis skrenda 
ir kur.

Ap- 
per-

met-

Kas būtų, jeigu rytoj prasi
dėtų karas tarpe dviejų indus
trinių didelių kraštų, kuris l 
įtrauks ir kitus į tą sukurį? Vi- J nustatyto cieliaus, kuris gali bū
si tinkami ginklus vartoti vy- • • - - - - 
rai, ir daugelyje atsitikimų mo
terys, bus mobilizuoti ir* pasiųs
ti į karo lauka. Paleis darban 
orlaivius, kanuolės, tankus, sub- J 
marinus, karo laivus ir visus 
žudymo išradingus. Kiekvienas 
ginklas yra patobulintas ir bai
sesnis, negu jis buvo pereito ka
ro pabaigoje. Generolas J. F. 
C. Fuller, komandierius Angli
jos armijos sako, kad būsimame 
kare labai didelę rolę suvaidins :

.elektros sriovė. Su pagelba ra-. 
dio bangų, bus bombarduojami 
miestai ir svaidomos bombos, 
kulkos, raketos. Jau dabar yra 
įrengti karo laivai, kuriuos val
do pagelba radio bangų. Jie 
plaukioja po jūras, manevruo
ja, puola, bėga, šaudo ir ant jų 
nėra nei vieno žmogaus—viską 
atlieka prietaisai. Paleis dar
ban robotus, bet tas nereiškia, 
kad karui nebus reikalinga 
žmogiena. Kaip tik priešingai, 
jos dar daugiau bus reikalinga, 
nes viskas bus prieš žmones. 
Jungtinių Valstijų armijos' in
žinierius G. S. B|-ady sako: 
Būsimame kare kiekviena įstai-

. ga, fabrikas, amunicijos gami
nimo vietos ir sandėliai, apgy
venti centrai—bus orlaiviams 
cieliai, kur. bus svaidomos bom
bos ir raketos. Kada persista- 
tai šių dienų karo orlaivius, 
ginkluotus kiekvienas penkiais 
kulkasvaidžiais, vežančius tonus 
sprogstančios medžiagos ir veik 
tris kartus greitesnius, negu 
jie buvo pabaigoje pereito karo, 
tai gali suprasti karo baisu-1 
mą! . .

“Pabaigoje pereito karo ka
nuolės jau buvo galingos, dabar 
jos dar baisesnės. Philadelphi- 
ja, kuri' yra veik 100 mylių nuo 
New Yorko, gali būti centras, 
iš kurio gali būf bombarduoja
mas New Yorkas.

“Tankos, kurios pabaigoje j s^riauti 
pereito karo buvo vartojamos,'" 
tik žaislas palyginus su šių die
nų tankomis, kurios yra ap- i 
ginkluotos kulkasvaidžiais Jr l 
kanuolėmis, o jų sparta bent j 
penkis-šešis kartus paaugo.”

Orlaiviai, Submarinai ir 
Bombos

Kviečiam visus narius ir nenariuį 
dalyvauti ir praleisti linksmai va
karą. Šokiai prasidės 7:30 vai. va
kare.

ant 21,000 mastu' atstupios, 
apie 200 mylių, o aabar jų ka
nuolės siekia virš 35,000 mastų 
arba 40,000 mastų. 1

šarvuoti traukiniai ant bė
gių; štai kanuolė keturiolikos 
colių gerkle. Ji turi 70 pėdų 
ilgio, su savo įtalpa sveria 
1,000,000 svarų. Jos šovinys 
2,340 svarų—daugiau tono ir : 
siekia už 31 mylios. Permuša ' 
14-kos colių plieno sieną!

Submarinai ir jų naikintojai. 
Tankos ir prieš tankas kanuo- | 
lės. Nuodingi gazai ir prieš ' 
juos maskos. ^Elektros vielos ■ 
ir robotai. Ligų perai ir che-! 
mijos mokslas. Kanuolių kul- j 
kos ir raketos. Tai ką prieš 
tai reiškia senųjų laikų vily- 
čios, durklai ir kardai?!

Kas nori burną aušinti ir 
reikalingos? gaudinėti darbininkus, kad 

ro nebus, tegul tauškia; 
darbininkai, visi dirbantieji

CLEVELAND, OHIO

Tarpt. Darb. Apsigynimo lietuvių 
sekcijos 11 kuopa, rengia šokius 21 Rengimo Komisija.

<F
<9

reika-
1916

metais leike imperialistinio ka- 
karto jos rėpliojo po 7 

j ar 8 mylias į valandą, buvo gre
mėzdiškos, prastai apšarvuotos 
ir apginkluotos ir tai vokiečiai 
kareiviai bėgdavo nuo jų, kaip 
nuo pasakiškų velnių. O dabar 
jos visai kitokios, ištobulintos, 
įrengtos, sėja mirtį per kanuo
lių ir kulkasvaidžių vamzdžius 
ir leidžia nuodingus gazus. 
jų yra 
čiai! O 
Karui! :

Ir 
tūkstančiai ir tūkstan- 
kam

Kiti
Neišrokuosi

<9
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jos

Ginklai
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<9

visus žudymo ir 
Orlaiviai, prieš

tik del “apsigynimo, 
j Rankinė granata, iš rankos !^s’ klausovai, .kurĮu 
leidžiama, nulekia apie 60 met-, 
rų. Vartojama užpuolant prie
šo apkasus. Iš šautuvo šauna- 

įma granata lekia apie 330 met-
Iš granatų mėty tojų dar 

| toliau. Jos sprogsta ir savo i 
i skeveldromis naikina viską ap- j 
, linkui, arba išleidžia nuodingus 
i gazus. 
į Rankinis kulkasvaidis sveria 
i 7 kilogramus, iš jo apšaudo ant 
j 1,400 metrų atstumoje. Iššau- 
■ na reguliariai 100-150 kulkų į 
; minutę. Jį nešasi vienas karei- 
! vis, bet keli yh’a pagelbininkai.

Didysis kulkasvaidis vartoja

ap
ka
bei 
tu

ri žinoti, kad .karas artinasi ir. 
labai greitai, kad prieš jį reikia 
kovoti visomis jėgomis. Jam 
iškilus mūsų pareiga bus pa-1 
versti imperialistinį karą į pi
liečių karą del iškovojimo lais
vės.

D. M. šolomskas.
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‘LAISVES’ NAUDAI 
PIKNIKAI

Dovanos Prie Įžangos
Prašome Darbininkiškų Organizacijų jsitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.
'..........................................................................................................

Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

JI

»

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<9

<♦>
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ti už kokių 10 mylių arba ir to- j 
liau atstumoje. Ir štai, jos | 
smailas galas su sprogimu dū
rė į laivo sieną, trenkė baisus 
sprogimas, išvertė sienoje bai-! 
siausius vartus, iškilo į orą di- j 
delis juodas, kaip suodžiai stul-! 
pas; kol dūmai išsisklaidys, tai! 
bus po jūrų bangomis. Kartais I 
būna kiek mažesnis laivo su 
žeidimas ir dar žmonės išsigel 
bsti, bet retai. Tai tokia “štu 
ka” torpeda. Torpedas vežasi i 
visi didesni karo laivai; torpė-]mas ant 2’300 metri* atstos- I 
diniai laivai turi net po dvylika Gaivius šaudoma ant 1,000 

metrų. Į minutę reguliai'iai pa
daro 600 šūvių.

Kanuolės, mažiukės, 37 mm., 
j muša ant vieno kilometro atstos 
i ir daugiausiai vartojamos prieš 
i kulkasvaidžius. 76-mm. kanuo- 
I lės, prijungtos prie pulkų, šrap-' 
neliu muša už 7 ir pusės kilo-, smulkių namų savininkus į ko-

Taksų Mokėtojai Pradėjo Kovą
Prieš Ponus, Kurie Krauja Dideles 

Mokestis ant Nainy Savininky

<9

<9

<9

išplukdinimo aparatų. Subma- 
rinų svarbiausi žudymo įrankiai 
—torpedos.

Prieš submarinus yra specia- 
lės rūšies greiti karo laivai, 
kurie juos daužo iš kanuolių ar
ba skubina užlėkti ant submari- 
no, kol jis dar nėra pakanka
mai giliai, ir savo aštriu dugnu 
perpjauti jį. Anglija išgalvo
jo net orlaivius, kurie gali 
skrajoti 1,500 mylių ant jūrų. 
Orlaiviai ginkluoti kanuolėmis, 
iš kurių iššauna į minutę po 
100 kulkų, 
submarinui sieną.
taisus del matymo submarinų 
vandenyje. Yra laivai, kurie 
turi specialius “grėblius,

'Mokesčiai Pakilo Kaip Kur 
j Net Iki 300 Nuošimčių; Dar- 
! bininkų Uždarbiai Sumažėjo, 
O Gyvenimo Kainos Visur Pa
kilo. Todėl Darbininkai Ir 

Namu Savininkai pradėjo 
Kovoti

POTTSVILLE, Pa. — Be
darbė ir kapitalizmo krizis la
biau išjudina darbininkus ir

<♦>

1.
2.
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<9Dovanos
pinigais $100.00 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $

10.
11.
12.

<975.00
50.00
35.00
25.00
20.00
15.00
10.00
10.00 .

$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00

4.
5.
6.

<9
14.

<9<9laikraštininkų ir advokatų sta: 
lų mindiojo ir trepsėjo. Buvo 
įvairių šauksmų pavieniai, ta- 
čiaus organizuotų, gerai pla
nuotų reikalavimų neturėta.

Išgąstis pasireiškė didžiau
sia, kuomet susirinkusi minia, 
mažesniame skaičiuje, būriais, 
sumanė eiti vėl pas, komisio- 
nierius ir juos atvesti į teisma
butį, kad jie čia prieš 
kusius pasakytų 
mano daryti.

Kuomet minia 
neatlaikė jokios 
durys buvo 
tas išmušė,
leido, tai jie išbyrėjo. Ir čia 
jau taksų mokėtojai neprašė 
graznoj u eiti ponus komisio- 
nierius į teismą. Jie juos pri
vertė ii1 kai kuriuos nevisai ko-

(Pabaiga 5 pusi.)

savo,
susirin
ką jie

<9

<9

<9
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8.
9.

16.
17.
18.

Fourth of July, 4-t§ dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.

yra sekamos:
pinigais $10.00 
pinigais $10.00 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais
pinigais $ 5.00 
pinigais $ 5.00

19. $5.00 vertės drabužių, aukoja:
A. J. Katkauskas, 372 Milbury St. 

Worcester, Mass.
$2.50 vertės daiktų aukoja:

J. Baltramaitis, (American Clothing) 
10 Milbury St. Worcester, Mass, ir 

$2.50 vertės daiktais aukoja..
Green Mountain Dairy, West Auburn, Mass.

$2.50 vertės daiktais aukauja:
H. Stankus, .23 Milbury S- Worcester, Mass.

20.

21

<9

V X 
|W
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<9<9tai ją
Kur

ėjo,
dury 

užrakintos, tai 
kur stiklai ne-

vas ir judėjimus. Balandžio 
12 d. taksų mokėtojai susior
ganizavo skaičiuje, kaip pa
duoda kapitalistiniai laikraš
čiai, tūkstantis (kiti davi
niai sako, kad dalyvavę apie 
3,000), atęjo į miesto rašti
nę ir pareikalavo, kad su jais 
valdininkai kalbėtųsi.

Taksų mokėtojai reikalauja, 
'kad jų protestai prieš didelius 
| taksus būtų viešai išklausyti.
Tačiaus valdininkėliai nesilei-i 
do prie tokio išklausymo. To-1 
del taksų mokėtojai atėjo į 
raštinę, nepaisydami leidimo, 
nubloškė pavieto komisionie- 

tvoras, griauna medžius, verčia! l^us j šalį ir prievarta įėjo į 
mūrus, plaukia per upes, kitos Į teismabutį ir’! tenais privertė 
brenda per jas, lipa per apka- i ponus išklausyti jų skundus 
sus, griovius,—viską naikina prieš dedamus asesmentus. 
ant savo kelio. Bet ir jų lauk-1 §įe demonstratų kalbėtojai 
ta: ve milžiniškas grovys su'jr vadai pareiškė, kad komi- 
stačiais cemento kraštais—prie- 'sionierius jiems neleido laikyti 
štankinis apkasas, lai pabando: I viešą skundų"tyrinėjimą. Ponai 
įsiverš ir bus, kaip vilkas duo-' tiktai patys savo susirinkimus 
bėję. Bet, o kas, tanka ant laiko užsirakinę duris, 
savo nugaros atsinešė didžiau- 
sį rąstų kalną surištą, suverž
tą retežiais. Štai tas rąstų kal
nas numetamas į prieštankinį 
griovį ir tanka pereina jį, pas- 

A, reiš
kia, tankos ir tiltus pasidaro. 
Joms” kelio nepastos, tai tikri 
nenugalimi “velniai.” Tankos 
t—tvirtumos nevienuodos: tan- 
ketkos, mažos šarvuotos ir lą- 
bai greitos, jos sveria po 1 ir 
pusę,toną arba 2 ir pusė tono, 
bet daro nuo 70 iki 110 kilo
metrų į valandą. Ritasi, suka
si, kreiposi, nelengva tanketką 
numušti—pataikyti. Lengvoji
tanka sveria apie 8 tonus. Ji 
daro apie 65 kilometrus į va
landą ir daugiau. Vidutinė 
tanka sveria nuo 16 ikiz 32 to
nų, padaro apie 50 kilometrų į 
valandą, ši jau ir medį parsiris. 
Ji ginkluota ne tik kulkasvai
džiais, bet ir kanuolėmis. O štai 
didžiosios tarkos. Jos yra nuo 
70 iki 110 tonų, tai jau sauže- 
mio šarvuočiai. Jos replioja 
apie, 35 kilometrus į valandą. 
Bet bėda tam, kas pasitaikė ant

metrų, o granatomis už 7 kilo
metrų. Korpusų ir armijų 
motos siekia toli, priklauso 
kio jos dydžim

. Ta ai—Tvirtumos

ar- 
ko-

<9
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galinčių pramušti i Apkasai, spygliai, tvoros, 
Turi prie- bangos, kulkasvaidžiai atstatyti

za-

linkui “priešo”—lai pasirodo!
Giedra, bet štai iš “priešo” pu-

mų- sės prasidėjo skleistis dūmai 
rių pagelba jūrose suranda sub- į tai dūmų uždanga.. Sudūzgėjo, 

suūžė motorai ir štai iš dūmų 
iškišo galvas plieno tvirtumos— 
tankos. Joms kelių nereikia. 
Jos savo dangčių lanku pasi
kloja kelią. Jos laužo spyglių

<9

<9
<Į>
<9

<9

Sekmadienį, 29 liepos (July)
Laudensau Park, Shenandoah, Pa.

Puiki dainų pragrama ir žaislai

<9
4>
<9

<9

<9
Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September) 

Vytauto Parke, Philadelphia, Pa. 

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00 
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos 
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas. 
Dovana Philco Radio vertės $175.00. 
Kelviųator Refrigerator 
Dovana grynais pinigais 
Dovana grynais pinigais 
Dovana grynais pinigais

<9

<9

PRANEŠIMAI IŠ KITUR tikie-<!>mariną ir užatakuoja jį leisda
mi ant jo bombas.

Vanduo, jūros, vis tik dar tik 
už šimtų pėdų eina kova. Bet 
oras, l^ur už desėtkų tūkstančių 
pėdų virš žemės eina kova, kur 
orlaiviai skrajoja virš debesų.

A, štai viskas ramu, bet ve 
pasigirdo kur tai tartum bičių 
ūžimas,—tai augštai kur nors- 
iš uždebesų išlindo orlaivis. 
Orlaivis priešo, jis skrenda 
bent 200 mylių į valandą. Jis 

mažų 
kurių 
ar ir

Jos 
i sprogsta, dūmai sukasi, namai 
pleška. O ve kitas orlaivis, -šis 
atsivežė dvi bombas po 2,000

■ svarų, arba po toną sunkumo kui seka kitos tankos. 
I kiekviena ir .paleido jas ant mil- 
I žiniškų fabrikų, tiltų, namų. To- 
, nas arba ir daugiau sprogstan- 
i čios baisios medžiagos nusilei
do. Trenkė, mušdamas 20 pė
dų gylio ir 60 pėdų pločio duo
bę, jeigu- ji pataikė ant žemės.
O kas jeigu ant fabriko, kur 
yra sprogstančios medžiagos ir 
ją uždegė? z

Štai išlindo trečias priešo or
laivis ir pabėrė 200 arba 300 
nedidelių bombų. Vienos iš jų 
trenkia—sprogsta, o kitos pova- 
liai rūksta. Tai paleido nuo
dingus gazus, kurie ant kelių 
mylių pločio ir 'ilgio užnuodys 
orą. Be oro kiekvienam mirtis. 
Ir štai dar- vienas priešo or
laivis,—jis žemai, šis nemėto 
bombų bet paleido darban ke
turis a\ penkis .kulkasvaidžius 
ir kerta tuos,' kas bėga, kas no
ri nuo mirties išsigelbėti. Tai

balandžio, 
svetainėje,;

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 22-rą dieną 
10:30 vai. ryte, Lietuvių 
29 Endicott- St.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, Į 
nes turim daug svarbių dalykų ap- | 
tarti: spaudos piknikas, Pirma Gegu-j 
žės, Mizaros prakalbos, Menkeliuniu- • 
tės koncertas. Matote,, draugai, kad j 
turim daug dalyki} apsvarstymui.

Sekr. J. J. Bakšys.
. (92-93)
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to
1.

4.

$149.00.
$75.00.
$50.00. '
$25.00.
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atvežė ir pabėrė lietų 
bombų, nuo 200 iki 300, 

i kiekviena gali apgriauti 
kelis namus.

Tik įsivaizduok, submarinai 
plaukia virš vandens ir po van-, 
deniu, gali nusileisti šimtus pė-I 
dų po vandeniu ir atsigulti jū
rų dugne. Yra submarinai, ku
rie gali padaryti po 14,000 my
lių kelio nesinaudodami prie
plaukomis. Jie ginkluoti torpe
dų išplukdinimo prietaisais, ka- 
nuolemis ir vežasi orlaivius. Pa
mąstyk, čia nieko nėr^f bet 
štai susisuki vanduo ir išsiki
šo bokštelis, o greitai pasiro
dė iŠ vandens kanuolės galas 
ir submarinas, kuris arba išl 
kanuolės arba torpedos pagelba 
greitai gali nuskandinti laivą 

-su tūkstančiais žmonių ir vėl, 
lyg ta žuvis, nerti į jūras.. Dar

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos 141 kuopos šaukia

mas susirinkimas atsibus 22-rą die
ną balandžio, 10 vai. ryte, 928 Mo- 
yamensing Avė. Draugai ir draugės, 
nepamirškite dalyvauti, nes yra la-

Kaip praneša “Pottsville1 
‘Republican,” tai viename teis
mo "kambaryje, kur minia 
žmonių susirinko, padaryta 
net žalos. Išdaužyta kai ku
rie langai, < sulaužyta geleži
nės durys, išvartyta raštinės j 
rakandai, išmėtyta kai kurie j 
raštinės popieriai. Taip pat 
sakoma, kad nukentėję du po
nai. Vienas jų net akinių te
teko.

Paskiaus taksų mokėtojai 
užėmė teismabutį. Vietinė pč- 
licija negalėjo padaryti tvar
ką ir, suvaldyti “sukilėlius”. 
Taksų priėmėjas Mui’py pa
skyrė komisiją iš 12 narių, 
kurių pareiga esanti susieiti su l 
komisionieriais ir tartis delei 
asesmetų sutvarkymo.

šios demonstracijos užpulti 
ponai pašiliko' bejėgiais. Pa
skyrimas komisijos susirinku
sius nuraminti negalėjo. Įkai- <16°) akru žemės, du upeliai bėga

i •] iš dviejų pusių, /viskas verta apie 
KUO. <pq nnn "arduosiu už $2,909, nes 

Kapitalistinė spauda labai ma- aš’Tabaf jau^^enYs 7r “negaliu lauko 
Žai paduoda tikru faktų, bet Į darbą dirbti. • Budinkai geri; barnė 
labai daug rašo, kaip tie ‘‘mud nauja,. ,11;. vcrta...^ie.
vi -m v , v. . nuo didelio pasitiko ir todėl nereikia
žikai užsilipo ant kėdžių ir Į šalčiai kentėti žiemos laike. Del in-_

bai daug svarbių klausimų del apkal- I 
bėjimo; atsiveskite ir naujų narių. j

Sekr. 
(92-93)

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 ir L.D.S.A. 54 

bendrai rengia r" 
kas 22-rą dieną balandžio, St. Mary 
svetainėj, 308 W. Market St. Pra
džia 7 vai. vakare. Prie to dar bus 
ir Wilkes-Barre Aido Choras ir She
nandoah mainierių kvartetas. Drau
gai ir draugės, seni ir jauni, visi da
lyvaukite, nes tai bus linksmas va
karas; suvienys dvi organizacijos; 
o pelnas neis uždyką, bus skiriamas 
Laisvės naujam presui. Įžanga tik 
25c.,

k p. g-f 
Vestuvių Vakarus- j F)Į

vaikams 10c.
Rengėjai.

(92-93)

SEASIDE, OREGON
Parsiduoda gera farma, Oregon 

valstijoj, yra šimtas šešiasdešimts

timas pas susirinkusius $7,000, bet parduosiu už $2,000, nes*'

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

4®
TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės
i

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
RAŠYKITE: “LAISVĖ”

427 Lorimer St., x Brooklyn, N. Y.

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



Penktas Puslapis

Areštuoja T. D. A. Advokatus,
' Kovoja ož Darbininką Klasės Reikalus s;;?

Į Galaghei pi o duris, ir keik- kalba. P a v yzdžiui, biznio 
damas kirto keletą i kartų agentas turi apie 50 dirbtuvių 

* ’ ' , “Gal tas tave apeiti tai susirinkime jisai a- 
sulaikys nuo šio restauran-1P i c jas ir kalba. Pasakoja, 
to.” Galagher būdamas i kie,k kurioje darbo, kur visai 

; nedirba, o kur dar biskį dirba. 
.. j - [Jisai su tokiomis nuobodžio-

lėdamas patol, pakol Yetta mjs pasakomis laiką užmuša ir 
Land ir kiti praeiviai atstu-! nieko organizacijos reikalais 

j negalima apkalbėti. Gi sek- 
I retorius susirašo tas litanijas 
[ant popiero^ ir skaito kitame 
susirinkime. Vadinasi, ir se
kančiame susirinkime tas pa
čias litanijas reikia klausyti. 
Toki jų raportai užima* apie 
porą valandų laiko. Tai 
nepakenčiama toki 
mai.

Todėl darbininkai turėtu L « i iz i •• c. i . ♦ 
p a d ė ti tinka m us virsi- j Colorado Kolegijos Studentai 
ninkus, kurie galėtų organiza- Šaukia LyilČiuOt NegHlS

gerai, kaip ir visiems ki-' Susirinkimuose eiliniai im
tiems,” drąsiai atsakė advo- riai ne^ali ir neturi,laiko kal- 
katas Galagher. Gražiai- bė 1 į ° r ^nizacijos reikalus,

CLEVELAND, Ohio. — Ba- suriko: “Išveskite ją greičiau.” 
landžio 10 dieną čia atsibuvo 1 TDA ją išbielavo. Teismas dar jam į akis, 
teismas našlės moteries M. ! nežinia, kada įvyks. 
Goldman. Ji yra dviejų vaikų ! Kelios dienos atgal smulkiųjų • • 1 Y « 1motina, jos vyras mirė apie du namų savininkų advokatas bu- i įvirtu vyru gynėse kiek ga-' 
metai atgal ir buvo pasaulinio į vo areštuotas per teisėją Bear. ]5darn<JO nobni vJh-o '
karo kareįvis.

Tai. reiškia, kad jos 
kariavo už kapitalistinius 
kalus.
ta. Bet už ką? Tik todėl, kad vo prisirinkę prie teismo. Mat, I 
jinai reikalavo savo vaikučiam i tuo laiku vienam smulkiųjų sa
kesnio duonos. Moteris pasako-, vininkų jau norėjo atimti na- 
jo, Įpuolusi desperacijon, kad mus. Todėl už tą pareikalavi

mą, kad leistų tuos namų savi
ninkus pasiklausyti, kuomet jie 
teisiami, teisėjas įsakė areštuo
ti advokato N. D. Davis. Dar
bininkai pradėjo i" 
kad jų atstovas (advokatas) i 

Tada teisėjas 
pamatė, kad darbininkai nejuo
kais sujudo, tai d. Davį palei- 
do ir liepė ateiti, kada bus teis
mas.

Advokato teismas įvyks ba- Herndon’o, bedarbių tarybų 
landžio 20 d. Darbininkai turi i organizatorįaus sveik ata f 
ateiti i teismą šimtais ir paro- j . v . I -
dyti savo solidarumą ir užtari-ie)na mažyn.^Daktarai pri- mu 
mą savo draugų.

Sumušė Motiną Wright 
Gallagher

j Jį areštavo todėl, kad jisai pa
vyrąs reikalavo, kad teismo durys bu

rei- ! tų atdaros delei darbininkų. Mills restauranto mušei-
Moteris likosi areštuo- Tuo laiku daug darbininkų bu-: ką.

. . . Ijinai ir jos vaikai neturi kąs
nio duonos, kad jos stuba šalta 
ir neturi kuo apšildyti, nėra 
nei šviesos. Toliaus jinai sakė, 
kad tie ponai nužudė jos vyrą 
karo lauke, o dabar jie nori nu
žudyti badu ją pačią ir jos vai- būtų paleistas, 
kus.

“Geraširdis” teisėjas Green 
nusprendė siųsti tą moterį pro
tiniam egzaminavimui. Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo advokatė Land pareiškė tei
sėjui, kokią teisę jisai turėjo 
tą moterį siųsti egzaminam

“Už betvarkės kėlimą,” atsa
kė teisėjas. Tada advokatė 
Land pareiškė, jinai nieku bū
dų prie to neleis. Tačiaus tei
sėjas liepė greitai išvesti mote
rį Goldman. Tuomet advokatė 
pasakė šiai moteriai, Goldman, 
kad jinai neatsakinėtų jokių 
klausimų ir kad ją tuojaus TD 
A paliuosuos. .t

Tada teisėjas įsakė areštuoti 
advokatę ir nuteisė 10 dienų ka
lėj iman ir kaštus užsimokėti. 
Vedama d. Land pasakė, kad 
“jei aš būčia čia atstovavus 
bankierių-kapitalistų reikalus, 
tai jūs nebūtumėt drįsę tai da
lyti. Bet kuomet aš atstovau
ju darbininkus, tai jūs tai da
rote. Išėjus iš kalėjimo aš du 
syk sunkiau dirbsiu delei dar
bininkų klasės.”

čia teisėjas pajuto baimę ir

“Tai yra įžeidimas Scotts 
boro jaunuolių motinos ir 
milionų Amerikos negrų,”1 
pareiškė Clevelando TDA 
organizatorius Sam Stein. 
“Tas įžeidimas neliks neat
sakytas Clevelando baltų ir

Minneapolis, Minn.—Apie 
savaitė pirmiau 20,000 dar
bininkų demonstraciją buvo 
privertus miesto valdonus 
žadėt patenkint bedarbių 
demonstrantų reikalavimus. 
Dabar jie atšaukė savo ža
dėjimus ir dar nubalsavo 
paskirt $800 nupirkt dau
giau nuodingų dujų bombų 
ir ilgų policijos buožių ko
vai prieš bedarbius. Taip 
darbininkams “tarnauja” 
miesto valdyba, kur vyrau

ja u Ja politikieriai vadinamos 
susirinki- Farmerių-Darbo Partijos.

lapelių, pasaulyj gyventojais mies- 
- - - - - - - - - Į tas. Londonas, kurs dabar 

Lėktuvų Streikieriy Narsus j skaitiingesnis už New Yor- 
» « Buffalo

Buffalo, N. Y. — 2,000,sianti. tuomct daugiau gy- 
streikuojančių Curtiss lėk- i ventojų negu Londonas, 
tuvų kompanijos darbinin
kų balandžio 16 d. narsiai
gynėsi, kuomet juos bepi- (metų 
kietuojančius užpuolė poli-įPyP^ per 112 metų, kaip 
cija. Policistai norėjo pa- paduoda Will Rogers, 
daryt pravažiavimą keliems i 
trokams, kad saugiai išga
bentų skebus iš dirbtuvės. 
Du darbininkai tapo areš- ■ 
tuoti.

Savannah, Ga., mirė 123 
moteris, kuri rūkė

šturmuoti, j juodų darbininkų. Mes esa-
|me pasirengę sudaužyti ant
(visados Jim Crow syste- cijos reikalus geriau tvarkyti.

Sekančiuose rinkimuose darbi-
| ninkai apie tai turėtu gerai I
pagalvoti. Visi nariai turi : tinęs kolegijos studentai zu- 
lankyti susirinkimus ir veikti, ja apie kalėjimą, šaukdami 
kad pagerinus savo organiza-!iš jo išplėšt ir nulynčiuot 
ciją ir jos veikimą delei gėrės-' 

t darbo sąlygų.
Senas Baltimorietis,

Atlanta, Ga. — Angelo
Colorado Springs. — Vie-

TOKIO BUS Už LONDO-
NĄ DIDESNIS J

Paryžius. — Profesorius■ 
Charles Richet apskaitliuo-!

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK. N. Y.

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy 

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

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

. negrą George AVilliamsą.
j Gatvėse sudeginta vieno ne- 
! gro pavidalas — tai kursty- 
jmas deginti gyvus negrus.
! Kiek pirmiau studentas1 
■James O’Brien ir su juom! 
i buvusi studentė Georgia Į 
i Georgia Lindsey paskelbė,1 

Tai darbininkų gyveni- i būk du negrai juos pasičiu- i 
pę, įsimetę į automobilį, su-

v t ♦ • • ■W-’W i

>eina mažyn.
i pažino, kad Herndon’o svei- 
ikatos mažėjimas paeina 
j nuo baisaus kalėjimo sargų 
: kankinimo.
. Daktaras prašė, kad
i vardo dar negarsintų, 
jeigu prisieitų liudyti, 
jis pilnai sutinka.

pa_' TDA pradėjo
, už paliuosavimą Herndon ir' neturi, 
už suteikimą jam medika-

pri-Balandžio 10 dieną čia 
buvo motina Wright ir advoka-! 
tas Galagher, kuris dar nese
nai sugrįžo iš Vokietijos. Prieš 
prakalbas jie nuėjo į Mills 
tauraną, 315 Euclid Ave., 
valgyti.

Restaurano manedžiaris

res

pri-

NORFOLK, MASS
A1e« 

jums

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Šiame mieste yra tik apie 
bet-pora dirbtuvių, bet jau bus 

keli metai, kaip ir tos užda- 
, rytos. '

.. 'mas yra labai skurdus ir sun-;
kampaniją kua. Darbininkai organizacijų | mušę, pasįui ją žaginę.” Bet 

,r i’ i - . .jgydytoju liudijimas įrodė,
kad jokio zagmimo nebuvo.

jo i

Dr. AnHiony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklia

ėjo prife Land ir paklausė, ar liekos pagelbos. Visas da- dirba, tai dabar čia budavoja! 
šita moteris su tavim. Land ivVoa qfirmini-nq nrip« o-n- vadinamą State Prison !lykas atkreiptas prieš gu

bernatorių Eugene Talmage1atsakė: “taip.” Tuomet restau
rano manedžiaris pareiškė, kad . .
“mes negalime jai patarpauti.” ,lr Piez- Rooseve ,ą. 
Čia įsikišo advokatas Gallagher 
ir pareiškė:

“O, jes, čia valgysim.” Tada 
tas kapitalizmo bernas pasišau
kė savo talkininkus ir apdaužė 

■' d. Gallagher, parmetė ant šali-
■ gatvio. Pasekmėje to adv. Gal- 
j lagher du šonkauliai suskaldyti,
■ daugelyje vietų apdraskytas ir 
| motina Scottsboro vaikų taip
pat apdaužyta.

Tai taip veikia Jungtinių Val- 
!stijų baltas šovinizmas. Na, o 
.■Jungtinių Valstijų pareiški- 
j muose ir konstitucijoj yra pa- 

Koncertinę dalį programos išpildys ; reikšta, kad negalima peisekio- 
Liuosybės Dailės Ratelio Choras po i ti negrai, kad jie turi lygias tei- 
vadovyste Albert Potsus. Bus duetu, I ses Darbininkai turi kovoti 
kvartetų ir dainuos mūsų gerbiama Į v . . . .
soliste Adelė Mickevičiūtė. j prieš tą šovinizmą visais gali-

Tarpe veikalo scenų grieš Bert ' mais būdais.
Ofris orkestrą. Rengia Liuosybės I Todėl TDA šaukė demonstra- 
Dailės Ratelis. .. . r J .| ciją prie Mills restaurant© ba- 

j landžio 14 d., 1 vai. dieną. Dar- 
I bininkų pareiga remti Tarptau- 
itinį Darbininkų Apsigynimą. 
! Tai organizacija, kuri kovoja už 
darbininkų ir rasių lygias tei
ses.

Balandžio 21 diena TDA tu-
■ rėš smagų parengimą, 920 E. 
I 79th St. Visi lietuviai darbinin- 
jkai turime dalyvauti šiame pa- 
| rengime.

MONTELLO, MASS

Perstatymas, Konc3rtas ir 
Šokiai

"MOTERIS GATVĖJE”
Trijų Atidengimų Drama

A. Mickevičiūte

KETVIRTADIENI

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadieni iki 5

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

iš ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

i Colony. Prie šių darbų žiemos
laiku gavome padirbėti po 3 
dienas į savaitę. Darbas buvo

i labai sunkus, reikėjo kęsti di- 
! deli šalčiai. ___ _________ _
j Bet dabar jau iš darbo pa- ikaitintas1 North Dakotas' 
; leido ir Pėdės negauname. Kai 'va)stijos gubernatariuS W.

GRAFTERIS N. D.
GUBERNATORIUS

Bismark, N. D. — Prisie
isiu ju posėdininkų tapoBALTIMORE, MD.

Anialgamęitų Diktatorių 
Užmačios

Balandžio 4 dieną 
Amalgameitų Lietuvių 
218 susirinkimas, Lietuvių sve-1 Nevedėliai jau paleisti, 
tainėje. Susirinkimas buvo'tokiu atsitikimų, kad 
neskaitlingas, 
gas. Mat, šiame susirinkime ; 
buvo rinkta deleg. į konven-! 
ciją, kuri įvyks gegužės mėn., 
Rochesteryj. Kitas klausi
mas, tai delei gegužės pirmos 
paminėjimo kalbėtojų.

Delegatai išrinkta į konven-1 
ciją du: J. Letkauskas ir 01- 
enskis. Paskiaus delei kaine- 
tojų, tai biznio agentas Matu- 
liauskas pasiūlė, kad reikia no
minuoti du—Prūseiką, “Nau
josios Gadynės” redaktorių ir 
Tysliavą—“Vienybės” re d ak- i 
torių. Tuomet delei kalbėtojų 
kilo ginčai ir trukšmas, nes 
abu tie kalbėtojai y^a < 
ninku neprieteliai. Daugelis 
balsų pasigirdo, kad “mes no
rime Bimbos.”

Tuomet viršininkas, paste
bėjęs, kad gali išeiti riestai, 
tai pasakė, kad Bimbą negali
ma kviesti, nes generalis ofi
sas nepadengs lėšų. Tuomet 
rinkta vienas iš Prūseikos ir 
Tysliavos. Na, ir reikia pasa
kyti, kad likosi išrinktas dar
bininkų vienybės ardytojas L. 
Prūseiką.

Gerbiami uhijistai, jūs da
bar jau turite pamatyti, ko
kius reikalus mūsų 
na, kada ją valdo 
kų klasei priešingi 
Kodėl jie nenori d. 
Todėl, kad jisai kalba už dar
bininkų klasės reikalus. Drau
gas Bimba šaukia prieš to
kius parazitus, kaip Hillmanai, 

“Taip,” atsako Leo Ga- Bliumbergiai, Greenai, Wollai 
lagher, kuris dabar važine- ir kiti parsidavėliai kapitalis- 

vesda- tams-
Todėl mes, unijistai, turi

me lankyti susirinkimus, rei
kia tėmyti ir vietiniai mūsų 
veikėjai, kad jie vestų organi
zacijos reikalus ne ponų nau
dai, bet darbininkams. Mes 
turime biznio agentu' Matu- 
liauską, kurį pastatė Amalga
meitų unijos diktatoriai, tai 
jisai jiems ir tarnauja.

leido ir pėdės negauname. Kai
I kurie darbininkai dar dirba J & . f . *i

į įvyko prie CWA, bet ir čia jau at- P- Langei, kad JIS per prie-
lokalo j leidinėja ir visi bus paleisti, vartą versdavo pašalpinius 

Yra darbininkus aukoti jo par- 
Susirinkimas buvo’tokių atsitikimų, kad tėvas 

bet* trukšmin-: turi jauną sūnų, tai senas tė
vas turi eiti dirbti, o sūnus bū
na namieje.

Man rodos, kad darbininkai 
čia labai nepatenkinti. Jie 
jaučia tą negerumą, bet dar 
nežino, kaip reikia vesti kovą. 
Todėl čia būtų labai reikalin
ga kam nors platinti darbinin
kų dienraštį “Daily Worker}”.

tijiniam laikraščiui “Lead- 
eriui”. Teisman traukiami 
ir aštuoni gubernatoriaus 
sėbrai, kaipo grafteriai pi
nigų, gaunamų pašalpai iŠ 
centralinės valdžios.

REVOLIUC. LAPELIAI 
ANGLŲ ARMIJOJ !

London. — Šalies seimui 
paduota valdžios sumany
mas išleisti griežtą įstaty
mą prieš “maištininkus”. I 
Pažymima, jog pereitais |

ja Dideles Mokestis ant Na- į _
darbi- my Savininkų - - - - - - - - - - - - - - -

TaksiuJbkėtojai Pradėjo Ko- 
yą Prieš Ponus, Kurie Krau-

siekiant atvedė j

Darbietė.

Iš T. D. A. Veikimo
Cleveland, Ohio. — Tarp- 

i tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatas Leo Ga
lagher ir Ada Wright tapo 

iišmesti iš Mills restauranto. 
: “Ar ta leidė su jumis,” klau-

unija gi- 
darbini- 
žmonės. 

Bimbos ?

19 Balandžio (April), 1934 f 200 s^rų^un^’ rod^
,. „ .V1 ' / . dama i Ada Wright.
Liet. Tautiško Namo Svetainėj /

Kampas N.' Main ir Vine St., j
Montello, Pradžia 3-čią valan
dą po pietų. /

Pasinaudokite šia proga, nes ne 
visuomet už tokią mažą kainą galė
site taip smagiai praleisti laiką. Po 
koncerto ir lošimo, galėsite pasišokti 
griežiant Bert Orris orkestrai. Apa
tinėje svetainėje bus užkandžių ir 
ggrimų.

Įžanga 50 centų. Kviečia Liuosybės
z patarnauti,

flunkė.
“Jūs patarnausite, taip

joms žemę 
teismą.

Paskiaus ; 
tis valstijos 
Bet policija 
dviejų valandų, tai taksų mo
kėtojai gana ilgai “viešpata
vo” šiame mieste.

Galima sakyti, tai dar men
ka “revoliucija”,' bet tai jau 
yra tam tikra pamoka dar
bininkams iš tokio sukilimo. 
Kitas svarbus dalykas, tai šis 
pasireiškimas yra reikšmė 
darbininkų karingumo. Taip 
pat toki įvykiai reiškia, kaip 
kapitalistinė tvarka jau nega
li sutvarkyti savus reikalus.

žinoma, tik į tokius judėji
mus reikia įnešti , sąmoningi 
reikalavimai ir klasinio supra
timo.

ponai turėjo šauk- 
policijos pagelbos.

pribuvo tik už

Dailės Ratelis.
PASARGA: Įžanga vien Uk ant 

koncerto ir teatro arba vien tik ant 
šokių 30 centų.

ja su prakalbomis, 
mas kampaniją už paliuo- 
savimą Scottsboro berniukų.

“Taip,” sako Yetta Land, 
TDA advokatė Clevelande. 
“Gaila, mes jums negalime 

” atsakė riebi

Reporteris-

London. — Pūslė iš “fut
bolo”, pririšta prie krūtinės 
S. Cr. Halahanuį, pagelbė
jo jam kvėpuoti per pasku
tinius šešis menesius. Jis 
yra 63 pietų amžiaus ir be
veik višai suparalyžiuotas, 
guli ligoninėje.

I
Nepasivčluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS"

1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
rūpinsis lietuvių sovietines ir 
proletarinės literatūros kėlimu, 
ŠSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - .marksizmo-le-i 

< ninizmo populiarizavime ir ko-; 
J voje už šio mokslo išlaikymą lie-; 

; tuvių komunistinėj literatūroj. ;

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas’^ talpins eiles/ 

'apysakas, vaizdelius, lietuvių see-; 
; nos aprūpinimui duos savo skil-; 
tyse revoliucinių SSRS dainų ver-; 

i tintų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA-! 
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 

; kreips domės į SSRS sovietinė?;
literatūros ir kultūrinės revoliuci- 

[ jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
: rašytojų raštų talpinimą. ;

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals- ! 
tybėse metams tiktai 1 doleris, ; 
pusei metų — 50 cėnių.
Išsirašyti “Priekalą'” galima “Pr.” 

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

“PRIEKALAS”
Galima taip ^pat išsirašyti per 

“Laisvę”

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Blain 1417

Phone, EVer®reen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. RAILAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.
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Naujas Teatralis Veikalasniasiuviams Darb. Lokautą

Moteris Nusižudė Gazu
PARDAVIMAI

Vyras parėjęs atrado ją negy- Komunistams ir SimpatikamS
T T O 1 VA /A/V-lClITOVr'llTlz’VMAVA/Alll'lCIOT- *

Penki asmenys A. Alverty,

kantrybės.
A i itv • 1 -i r y • 'suko policija ir areštavo. Dis- Ar Jai! UZSISakde Gegužinio trikto advokatas sako, kad ši 

“Daily Workerio”? ! grupė bus papildžius ir dau- 
______  giau plėšimų.

Dvi Didelės Vagystės

komunistai ir

*•
j. ir yra savininkas “Newark Karo Veteranu Susirinkimai ;lel
T71_______ - ___ _. XT _____ M 1’1___ v v • ** U vf Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVAatsi-
156

Graborius (Undertaker)

ASti, Bronx, ir prispyrė M. čar-
919

buvo
Kaip Veikia Gengsteriai

Trumpos Žinutės

Ligos Gydomos

BROOKLYN, N. Y.512

Telephone Stagg 2-7057

Užsimušė Studentė Mergina

A.L.P. Kliubo Balius tin-

1

Dar daugiau būna įvairių pie
šinių ir plakatų su ©balsiais. 
Tą viską juk turi patys darbi-

Ant Bedford Ave., Brookly 
ne, automobilių nelaimėje su
žeisti keturi žmonės.

nes 
šių 

yra 
ap

karo 
veda 
pasi-

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

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

Paskuti- 
saužu- 
paau- 
išvafo

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

5 d. gegužės, Amerikos Lie-; 
tuvių'Piliečių Kliubas duos di
delį balių užbaigimui žiemos 
sezono.

Kliubas palaiko svetainę,

metų ; M. 
Darbininkai ir darbi- i Vertillo, 21 metų ir G. Pace, 

Jie 
užpuolė krautuvę, 599 Central 

i Avė., Brooklyne, bet ten pasi-

ir ketina paimti 
10,000 darbininkų 
darbo, kad kitus
C W A d arb i n i n k ų

dar daugiau paaštrin- 
už darbą arba pašal-

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofis 
Kampas Union Avė. ir Grand S

485 Grand St., Brooklyn, N.

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki

DR. ZI NS 
110 East 16 ST. N. Y. 
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir oalaidoju

karnai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Evening News” laikraščio. 
“Nabagas’’ dideliame nusimi
nime, kad jo deimantai 
sveikino” su juom.

Po to jie nuvažiavo automobi- 
lium. Plėšimas atliktas die
nos metu, kada gatvė 
pilna žmonių.

PARSIDUODA
■ .. I Naudotas mašinas (automobilius) 1 

perku, parduodu arba išmainau ge-1 
ras, garantuotas mašinas už žemas 
kainas. Kreipkitės sekamai del in
formacijų: Wm. Steponenko, 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

. (81-95)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

Vagiai įsigavo į pono Ed. 
W. Scudder kambarius ir pa
vogė $75,000 vertės auksu, komunistų simpatikai. 
Scudder gyvena Rumsone, N. —--------------

aUMI

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Keturi ginkluoti plėšikai įė
jo į raštinę, 1307 Washington shingtona 
C? 4- T? Iv. 1\/T" r, .. , _

noVą atiduoti $2,000 pinigais. vjsa New Yorke susirinki-

tesnių informacijų klauskit laišku.
I. R. LAMAITIS,

Box 102, North Brookfield, N. Y. 
__Iš artimos New Yorko apielinkės

I platesnių informacijų galite 
kreiptis GI So. 2nd St., Brooklyn, N. 
Y. Klauskite R. Lamaitis.

(89-93)

Claire Bayonne, 137—27 
234th St., nusinuodijo gazu.

Šeštas Puslapis Trečiadien., Baland. 18,1934

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
kuri yra naudinga draugijų 
parengimam ir susirinkimam. 
Atsilankydami į šį kliubo pa
rengimą padėsite jam palai
kyti svetainę.

Grieš gera muzika lietuviš
kus ir amerikoniškus kavalkus 
šokiams. Tat skaitlingai susi
rinkite linksmai užbaigti žiei- 
mos sezoną.ĮVAIRIOS ŽINIOS į J. Reed Kliubas ir Gegužinė CWA Darbininkai Pikietuoja

Gegužinėje demonstracijoje 
darbininkai turi šimtus, o ir 

Išnaudotojai Paskelbė Suk- tūkstančius raudoni] vėliavų.

darbiniu-1 njnkaj pasigaminti. Raudonas 
! organizacijų vėliavas jau turi 
nuo seniau, plakatus su obal- 

į siais pasigamina patys drau
gai ir draugės savo organiząci- 

Į jų svetainėse, bet mes negail
ime pasigaminti įvairius pieši- 
jnius, tam reikalingas mokslas, 

m Reed Kliubas, kur yra 
susispietę darbininkų artistai,

Sukniasiuviams < 
kams išaudotojai paskelbė lo- 

l 

kautą. International Ladies1 
Garment Workers unijos raš-: 
tinėse gauta telefonu žinia, | 
kad sukniasiuvitj gaminimo | 
fabrikai uždaromi. Išaudoto- i 
jai tą daro,, kad sulaužius su i uug 
minėta unija sutartį. Minėtą Į 
uniją kontroliuoja dešinieji < 
elementai ir lovestoniečiai re-|jau ^auar priima užsakymus 
negatai ir jau kelis kartus taip ' jr pje§ia juos. Duokite užsa- 
darbininkų sąlygos buvo pa-1 kymus 82 W. 3rd St.. New 
blogintos. . j Yorke, arba per savo atstovus,

Industrinė Siuvėjų unuajkurje jeįna į pirmos Gegužės 
šaukia darbininkus, kad atsa- j ruošimo komitetą, 
kytij į šį lokautą išvystydami i _______ __
kova 1) už algas, kurios buvo! o n !• ni-v,inustatytos sutartyj, 2) už tvir-1 ^UgaVO FeilklS FleSlkUS
tesnį prižiūrėjimą dirbtuvių iš1 
šapų darbininkų komitetų pu-į 
sės ir 3) turi būti savaitinė j 18-kos metų; G. Grilo, 35 me- 
alga, vieton užmokesčio nuo I tų; N. Bruno, 30 
šmotų.
ninkės privalo tęsti kovą ant! 21 metų, yra areštuoti, 
šių punktų. ---- ’’ 1----- x----

Pirmą Gegužės Komunistų 
Partijos Centro Kom. dien
raštis “Daily Worker” bus iš
leistas 24 puslapių dydžio. Jo 
kaina, kaip ir kitų numerių tik 
3 centai, tai bus galima daug ; 
parduoti. Partija spausdins i 
500,000 kopijų daugiau, kaip 
paprastai. Tai visų darbini- 
kų organizacijų pareiga užsi
sakyti “Daily Workepio” ir 
paskleisti kuo plačiausiai. 
numeris bus labai svarbus,- nes 
jame tilps geriausių darbinin
kų kovotojų raštai.

Organizuoja Kompanijos 
Uniją

Šiandien Brooklyn Edison 
Co. fabrikuose ir raštinėse bus 

I išdalinta del 9,000 darbinin- 
ktj balotukai, kur bus reika
laujama darbininkų balsuoti 
ar jie nori organizuoti kompa
niją uniją. Balotukai turi 
tik du žodžius “Yes” ir “No”; 
kurie sutiks organizuoti ko'm- 
paničną uniją, tai balsuos pa
dedant kryželį ties “Yes”, ku
rie priešingi, tai tą pat pada
rys ties “No.”. Kompanija bi
josi, kad darbininkai nesusi
organizuotų į revoliucinę In- 

SporacTno/ 4506 dustrinS uniją, tai jiems perša 
kompaničną, kuri, supranta
ma, tarnaus ne darbininkij 
naudai, bet išnaudotojams. Vi
sada panašiij priemonių grie
biasi kapitalistų įstaigos, kada 
pamato, kad darbininkai pasi
rengę kovoti už savo reika- 

. Dabar vftur išnaudotojai 
su pagelba NRA ponų sten
giasi darbininkus apgauti ir 
organizuoti į kompaničnas 
unijas. Darbininkų pareiga 
nepasiduoti ant tos meškerės, 
bet organizuotis į savo kovin
gas Industrines Darbininkų 
unijas ir kovoti už savo klasi
nius reikalus.

Kiek laiko atgal grosernin- 
kas Orazio I
13th St., Brooklyn, gavo grū
mojantį laišką, kuriame buvo 
pasakyta, kad jis turi1 sumo
kėti $3,600, arba kitaip gaus 
>‘į vieną pusę raidą.” Reiškią, 
bus išvežtas kur į laukus ir su
šaudytas. Sporacino tą pasa-OUUUJ kjpVlUVLlLV Uty I

kė savo frentui Barne Scola, | us" 
dagtinės pardavėjui, 1047 
66th St., Brooklyne. Matyt, 
kad Scola buvo vienas iš geng- 
sterių, tat jis savo prieteliui 
Sporacinui patarė važiuoti su 
juom į New Yorką ir ten ma
tyti “big shot”, požeminio pa
saulio valdoną. Jie nuvažiavo, 
bet “Big Shot” nerado, buvo 
du jo pagelbininkai, su ku
riais ir laikė konferenciją tuš
čioje krautuvėje ant Second 
Ave., netoli First St. Tuom 
kartu atėjo trečias asmuo ir 
tas pradėjo piktai i kalbėti ir 
grūmoti, kad jie jau neišleis 
groserninką O. Sporaciną. Su 
juomi susiginčijo , Scola ir iš
sitraukęs revolverį suvarė tre
čiam asmeniui tris kulkas, nuo 
ko. tas krito ant grindų.

Manyta, kad Scola tą atli
ko todėl, kad jis buvo geras 
fyentas Sporacino. Bet dabar 
Scola jau yra areštuotas ir lai
komas kalėjime, nes jis kiek 
laiko vėliau atvyko pas tą gro- 
sepiinką ir pareikalavo $300, 
del padengimo lėšų, kurios pa
sidarė palaidojant per jį nu
jautą asmenį. Paskui jis ant
ru kartu atėjo ir pareikalavo, 
kad Sporacino sumokėtų $600, 
ir sakė, kajl jis iš jo iškolek- 
tuos visus $3,600, kaip kad 
buvo grūmojančiame laiške 
reikalauta. Bet čia jo jau lau
kė du policmanai ir ant vie
tas jj - areštavo. Taip veikia 
New: Yorke požeminio pasali- dotojus nepriverčia išmokėtu 
Ifo “paukščiai.

Dorothy Scheer iškrito nuo 
ketvirto augšto per langą iš 
Hunter kolėgijos ir greitai p'o 
to mirė. Pasirodo, kad ‘ prie 
to žygio tą merginą pastūmėjo 
didelis vargas.' Dorothy liuosu 
laiku nuo mokinimosi dirbo, 
bet tie išnaudotojai- jai neiš
mokėjo algos per šešias sa
vaites laiko.' Jos sesutė Sa
die dirbo CWA darbą, bet ją 
iš to darbo išmetė LaGuardi- 
jos valdžia. Tokiu būdu mer
ginos atsidūrė labai blogoje 
padėtyje ir jauna studentė, ne 
pakęsdama tokio gyvenimo, 
atsiėmė sau gyvastį. Kolegi
jos mokytojai ir ablenai iš
naudotojai nori paslėpti tą 
faktą, kad merginos buvo sun
ki ekonominė padėtis ir sako, 
būk ji pamišus.

Kaltė gula ant kapitalistinės' 
valdžios, kuri neduoda pašal
pos bedarbiams darbininkams 
ir studentams. Ne tik jąų pa
šalpos neduoda,, bet ir išnau-

algas už atliktus jiems darbus

LaGuardia išmetė virš 30,- 
000 CWA darbininkų ant gat
vės. Bet viešų darbų darbi
ninkai nesutinka ramiai ba
dauti. Jie kiekvieną dieną, 
tai vieną, tai kitą CWA ponų 
raštinę arba pašalpos biurą pi
kietuoja ir reikalauja darbo 
arba pašalpos. Pirmadienį 
CWA darbininkai pikietavo 
pašalpos biurą 149th St. Ponai 
nusigando 
mažiausiai 
atgal prie 
nuraminus, 
pareiga 
ti kovą 
pa.

va ir pečiaus du kranelius at
suktus. Greitai pribuvo poli-j 
cijos vežimas ir bandyta at
gaivinti, bet veltui, 
niu laiku New Yorke 
dysčių kiekis smarkiai 
go, nes vargas daugelį 
iš

Frank Zungola, 21 metų, 
301 E. lllth *St\, užmuštas ir 
su juom važiavęs E. Ylora su
žeistas automobilių nelaimėje. 
W. H. Klenke, kuris valdė ki
tą automobilių, yra areštuotas.

R. Wade, 5 mėnesių berniu
kas, užtroško. Jis kokiu tai 
būdu užsitraukė sau ant bur
nos padušką ir nusikankino. 
Nelaimė atsitiko 327 Chaun
cey St. Brooklyne.

Ant Seventh Ave. ir 45th 
St., kokis pakvaišėlis su auto- 
mobilium užlėkė ant šaligatvio 
ir sunkiai sužeidęs moterį ir 
praeivį vyrą nudūmė. Moteriai 
perskelta, galva, o vyrui su
mušta (galva ir sulaužyta koja. 
Sužeisti yra Laura ir H. K?is- 
tianson. > / < ( .

Labai Svarbus Parengimas

MOŠŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Svarbios Prakalbos Yonker- 
se—Kalbės D. M. Šolomskas

Sekmadienį, 22 d.balandžio, 
2 vai. po pietų, Lietuvių Pi
liečių Kliube, 113 Herratt St., 
Yonkers, N. Y., yra rengiamos 
prakalbos. Jas rengia A.L.D. 
L.D. 172-ra kuopa. Kalbės d. 
D. M. šolomskas, A.L.D.L.D. 
Centro Komiteto sekretorius. 
Bus kalbama apie tai: ar kapi
talistinėse šalyse pasibaigs be
darbė, kodėl sūsmuko Roose- 
velto NRA planai, ar bus ka
ras ir kitais klausimais. Visi 'mieste. 
Yonkerso ir apielinkės lietu-) 
viai darbininkai kviečiami da- Į 
lyvauti šiose prakalbose.

Kliubietis*

Teatri] unija pradėjo vai-j 
dinti naują veikalą “Stevedo
re”. Jis yra vaidinamas Civic 
Repertory Theatre, Į 105 W. 
14th St., New Yorke. Tai yra j 
labai svarbi darbininkiška 
drama. šiokiomis ■ dienomis 
vaidina vakarais nuo 8:45, o 
subatomis ir po pietų nuo 2:45 
valandos. Veikale dalyvauja 
balti ir negrai darbininkai ir 
vaizduoja prieplaukos darbi
ninkų reikalus New Orleans;

Matykite!

PARSIDUODA FARM A 114 akerių 
žemes, yra geros girios, didelis so

das virš 100 vaisinių medžių, ant 
gero kelio cimentuoto, 10 kambarių 
stuba, 2 barnūs, nauja saila, gara- 
džius, vištininkas, apie 100 vištų, 12 
karvių melžiamų, 10 telyčių, 1 bulius, 
2 jauni arkliai, vežimai, visos ma
šinos reikalingos prie ūkės, šienui 
pjauti, grėbti, arti, kornam sodyti, 
kulti, malkom pjauti ir visi kiti rei
kalingi įrankiai. . Tik 2 mailės nuo 
miestuko North Brookfield ir Brook
field, netoli ir didesni miestai, į Uticą 
18 mailių. Viskas parsiduoda labai 
pigiai, i Platesnių informacijų klaus
kit laišku.

•rial, organizuoti darbininkai ir Viskas parsiduoda labai pigiai. Pla- 
darbininkės

šiandien, 18 dieną balan
džio, 7 :30 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėj, bus išduotas 
raportas iš Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Aštuntos 
Konvecijos. Rau portą duos 
drg. Antanas' Bimba, kuris to
je konvencijoje dalyvavo. Yra 
kviečiami visi partijos nariai, 
jaunųjų komunistų kuopų na-

Pereito imperialistinio
Darbininkai Veteranai 
kovą. Jų organizacijos 
sako už H. R. 7598 bilių ir 
ruošia naują maršavimą į Wa- 

. Balandžio mėnesį, 
pradedant sų 18 diena, bus

i mų ir ; demonstracijų, 
dienos metu veteranai 
susirinkimą po atviru 

jmi Union ‘Square, o 
j Brooklyne, ant kampo 
’ir "

18 d. 
turės 

dangu- 
vakare 
Grand 

Havemcyer gatvių. 25 
dieną bus susirinkimai že- 
mutinėj Manhattan miesto da
lyje. Visi buvę kareiviai, taip 

j darbininkai ir darbininkės yra 
kviečiami masiniai dalyvauti.

Darbi-!
Čionai 

t 

darbi

Penktadienį, 20 d. balan- j 
džio, vakare, Brooklyn Aca-1 
demy of Music, Lafayette 
Ave., atsibus labai šaunus pa
rengimas. Jį ruošia 
ninkių šokikių Lyga, 
dalyvaus net penkios
ninkių šokikių grupės, kurios 
atliks įvairius šokius, sujung
tus su darbininkijos istorija. 
Tįkietus galima gauti visose 
darbininkų raštinėse, kaip ve 
Workers Bookshop, New Mas
ses ir tt.

SKAITYK LAISVE 
. IR KITIEMS UŽRAŠYK

<♦>

<t>

<♦)

ALDLD 185-tos KUOPOS 
NARĖMS IR NARIAMS

Ši ketvirtadienį, balandžio 
(April) 19 d., įvyks ALDLD 
185-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas pas drg. Mockų, 411 
Autumn Ave.,< 8-tą vai. vakare.*

Visi nariai atsilankykit, 
jau laikas yra užsimokėti 
metų mokesčius ir be to 
daug kitų svarbių reikalų
tarti. Ateikite laiku, nes yra 
daug reikalų.

JŠekr. M. Misevičienė.

grupių ir pavienių. 
Iš semj padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

K sudarau su 
amerikoniškais. 

Reikalui esant 
ir padidinu to- 

91 kio dydžio, ko- 
kio pageidauja- 
ma. Taipgi at- 

y maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. ,Y.

Tel.: Glenmore 5-9467
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<♦> <i>

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name •

Brooklyn, N. Y.

5*

m

iiil

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ilniias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
W. 44th St. Room 302 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

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

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

Sergančių Vyrų ir Moterą 
Chroniškos

197 HAVEMEYER STREET

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

Odos NušaŠėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų

jdegimas 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

SOVIETŲ VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas
JUOZAS GEGZNAS

412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.
Tarpe North 4th ir North 5th Streets

Čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 
Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

vijoje ar Francijoje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodka.

Aš TURIU TIKRUOS SOVIETŲ VODKOS
amaiiiaiiiaiiia

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.


