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Japonija ir Karas. 
Mažoji Entantė. 
Lenkija Grąsina. 
Londono Politika. 
Mūsų Parengimai.

Rašo V. P.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Vėl naujas bruzdėjimas Eu-
ropoj. Mažoji Entantė j ieško
talkos. Hitlerio fašizmas išgąs
dino kai kurias valstybes. Mat,
fašistai pradėjo kalbėti apie 
“seną" Vokietiją. Tai reiškia, 
apie tą Vokietiją, kuri turėjo 
daugiau pavergtų kolonijų.

Todėl mažos tautelės ir j ieško 
talkos. Jos jaučia, kad Hitleris 
gali pasigrobti ji] “laisvę.” Iš
vada yra ta, kad karo pavojus 
darosi dar arčiau, kuomet Vo
kietiją užvaldė fašizmas. • -

Lenkija siunčia savo pasiun
tinį į Praguą ir Belgradą. Len
kijai pirmiausia gręsia Danzi- 
go klausimas. Lenkijos laik
raštis “Narodni Listy” plačiai 
ir atvirai rašo apie misiją jos 
m misterio i Balkanus.

Naujas persigrupavimas ir 
bruzdėjimas eina slaptai ir vie
šai. Lenkijai netekimas Dan- 
zigo tai reiškia jos troškinimas 
sausuma. Lenkijos valdžia pa
reiškė, kad jos virš 30 milionų 
gyventojų tuomet būtų atskir
ti nuo Baltiko jūros, jei atim
tų iš jos Danzigą. Tad Lenki
ja žada nepasiduoti.
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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, .Tik 

Retežius, o Ialaimėsite 

Pasaulį!

O JAUNUOLIU RYLA MM
IR ROOSEVELTO VALDŽIA NIEKO NE
ŽADA BEDARBIŲ DARBIN. ŠEIMYNOM

I -J. ■ • T
į • . ' ” .’ 1 ■ i P r į.

Mooney Kongresas prasidės Balandžio 30

><?

Darbininkai Turi Reikalauti Bedarbių Apdraudos, o ne 
tik Nuotrupų nuo Kapitalistų Stalo; iš žadamų $500,- 
000,000 Pirmiausia Gaus Valstijų Ponai, o ne Darbi
ninkai.

WASHINGTON, D. C.—; siūlo darbus kasimui kana- 
Roosevelto valdžios komisi-llų ir budavojimui kelių. Į 
ja jau ruošia nauja biliųjdeljtokius>darbus bus imami be’ 
beclarbių. Mat, ponai jau ki.į darbiai. . Bet jie gaus atly- 
tais reikalais apsirūpino, tai 

'dabai j au^ ateina prie dar-j binįnkai turės ir pasilikti 
Tačiaus ir čia ne vergais, nelaisviais.

Jei ir tiesioginiai darbi- 
reikalauja, kad Mandžurija būtų!^^a^®^a lūpinamasi. Bilius, ninkai gautu tą sumą, tai ii 
tik Japonijos kolonija. Ta- kuriame siūloma paskirti; tai būtų labai mažai. Todėl 
čiaus imperialistai j|i nenori pi-! poo 000 bedarbiu šelpi-! darbininkai turi reikalauti 
giai pavesti tą kraštą. } .................. v bedarbiams apdraudos kapi-

Bet kas seka po pasitrauki- j neis tiesioginiai darbi-. 1 !-» T Y fY 1 /I r/ 1 M H 1 ZA X WY 1
mui iš Tautų Lygos? Japonija ninkams, bet tik į valstijas 
visas teises prie Mandžurijos ir kaipo paskola. Ir tai dar 
kitų kolonijų pasilieka sau. fad j ngra tikros žinios, ar tas bi- 
jei kitos imperialistinės valsty-l v v •• . bes norės ka atimti iš Japoni- huS buS 
jos, tai reikš karą.

Japonija jau oficialiai aplei
do Tautų Lygą. Tai reiškia, 
kad imperialistinėj kempėj ne- bininkų. r~ 
santaika padidėjo. . Japonija Jarbininku reikalais pir- 
pasitraukė ne be reikalo. Jinai

! ginimo tik po dolerį į die
ną. Tai reiškia, kad tie dar-

Kuonhet skiriami pinigai 
eis į valstijas, tai tenai jie 
bus skiriami kitokiems tiks
lams, o ne darbininkų šelpi
mui. Valstijos suras pla
nus, kaip kad Rooseveltas

talistų ir valdžios lėšomis.
Nepaisant, kad Roosevel- 

to bedarbių šelpimas yra 
dar vargingesnis, tačiaus 
jam pritaria toki “darbinin
kų” vadai kaip kad Gpee- 
nas, Woll ir kiti iš Ameri
kos Darbo Federacijos. Tik 
viena Komunistų Partija ti
krai kovoja už darbininkų 
reikalus.

Be to, Japonijos pasitrauki
mas iš Tautų Lygos dar kartą 
parodo, kad imperializmo kon- 
tradikcijos aštrėja, kad jie jau 
negali sutaikyti savus reikalus.

Iš kitos pusės šitas įvykis yra 
smūgis ir socialfašistams, kurie! 
dar vis gieda, kad Tautų Sąjun
ga gali palaikyti taiką pasauly-, 
je. šitas Japonijos pasitrauki-! 
mas patvirtina tai, ką sakė ko-' 
munistai, kad Tautų Lyga yra! _ . . . .. . . Tr , r . . . . ,
tik maska, po kuria daroma šuo-Į Bostono ir apielinkes Ko-, nefunkcionuoja, ii tuo budu 
kalbiai, kaip pagrobti mažesnes munistų Partijos Pirmo Dis- visas judėjimas nuo to nu- 
tautas. | trikto Lietuvių Frakcijų kenčia. Taip pat turime ki-

Prie karo pavojaus priside- Biuras šaukia konferenciją tus svarbius darbus konfe- 
da ir Anglijos politika,. kuri jau ( balandžio 1 d., 2:30 vai. po rencijoj apsvarstyti. « 
kalba apie Versalės taikos revi-' . , TZI. , x ♦ -•

tz i • . ,. ,. _ pietų, Khubo svetainei, 376ziją. Kiekviena imperialistine . T’ ”
valstybė pradeda žiūrėti pati į Broadway, So. Boston, 
save, žinoma, prie imperializ-, Mass. Konferencijoj priva- 
mo kitaip negali/ną. nei tikėtis, j lo dalyvauti visi Lietuvių

Komunistą Partijos Pirmo Distrikto Lietuvių 
Frakcijų Atydai

Būtinai viši dalyvaukite 
laiku.

CHICAGO, Ill. — Po lai-i mas rodo, kad darbininkai 
mėjimo, kad būtų naujas; turi masiniai veikti ir tęsti 
teismas del Tom Mooney,I kovJ iki g’alutino laimėji- 
yra <
Tom Mooney Kongresas, ku
ris įvyks balandžio 30 ir tę
sis iki gegužės 2-rai dienai

dar svarbiau laikyti™0’ Kongresas yra vienas 
; iš tų būdų, kuriais darbi
ninkai gali masiniai veikti.

Komunistų Partija ragina 
• visas darbininkų organiza- 

Naujas teismas jau laimė- cijas remti šį Tom Mooney 
tas. Teismas laimėtas todėl, Kongresą. Jame reikia da- 
kad darbininkų organizaci- lyvauti. Visos organizacijos 
jos ir advokatai veikė ir iš- turi prisidėti visais galimais 
kėlė daugelį faktų, kurie liū- būdais prie parėmimo ir su- 
dijo, jog Mooney nuteistas rengimo šio'kongreso, 
nekaltai. Tad prieš darbi
ninkų masinį veikimą jau 
negalėjo ilgiau paslėpti tą 
neteisybę, kurią panaudojo 
kapitalistinė klasė prieš

Tom Mooney išleido pa
reiškimą ir del! Scottsboro 
jaunuolių. Jisai reikalauja, 
kad jaunuoliai negrai būtų'

NEGRAI JAUNUOLIAI JAU TEISME;
JŲ BYLA TURI BŪTI LAIMĖTA

Darbininkų Masės Turi Paremti Demonstracijomis Devy
nių Jaunuolių Kovą už Laisvę Gyventi; Liudijimai Jau 
Parodė, kad Jaunuoliai Nekalti; Alabama Valstijoj Ne
grai Neprileidžianti į Teisėjų Suolą.

DECATUR,'Ala. — Teis- kų simpatija ir protestai ta
rnas 9 negrų darbininkų jau ri nušluoti baltųjų fašizmu 
prasidėjo. Pati pradžia šio 
teismo yra labai dramatiš
ka. Liudijimai parodo, kad 
negrai darbininkai šioje val
stijoj yra labai persekioja
mi. John Sanford liudijo, 
kad jisai turi kvalifikacijas

Nuteisimas Negrų Darbi
ninkų Buvo Neteisingas
Šita byla išvystys daugiau 

kapitalistinės sistemos teis
mų neteisingumo. Tarptau- 

dalyvauti teisėję suole, bet Utinio Darbininkų Apsigyni- 
niekuomet nebuvo pašauk- mo advokatai gerai prisiren-. ■ . ° . v. 11CWVIVW ...v, -K. .

paleisti. Mooney gerai žino, ^3. Taip pat yra ir su ki- gę ginti negrus jaunuolius.
Tom Mooney, ir kitus politi- kad jų teismas yra dar la-^ais negrais darbininkais. ™ 
nius kalinius. ' biau sufabrikuotas, negu1 i
'Vienok ir šitas laimėji-| kad jo paties. . N^rn Harb.ninl

Japonijos Pasitraukimas iš Tautą Lygos Reiškia 
! i ii Artimesnį Karo Pavoją

Kapitalizmo krizts, negalėji- Frakcijų Distrikto Biuro! 
mas sutvarkyti savus reikalus ir r„nbz.: '
sudaro tarpe imperialistiniij 
valstybių prieštaravimus. Toks 
išdavas yra ir Japonijos pasi
traukimas iš Tautų Lygos. Tad 
da’r sykį galim pakartoti, kad 
tautų vienybė galima tik po re
voliucijai, kurią laimės darbi
ninkai J: į

J. Grybąs,
K.P. L.F.I. Dist. Biuro Nar.

nariai ir šių miestų frakci
jų atstovai: So. Bostono, J 
Worcester, Montello, Nor
wood, Lawrence, Lowell, 
Maynard ir Nashua. Nuoi

Tačiaus fašistai jau padarė 
vėl grąsinimą, kad jie gali 
padaryti ir bėdos net advo
katams, kurie gins šiuos ne
kaltus. darbininkus.

Negrų-klausimą gina ad
vokatas Liebowitz. Advoka
tas pirmoje savo kalboje pa
reiškė, kad teismas šių ne
grų darbininkų turi būti pa
naikintas, nes jie buvo tei
siami tik todėl, kad jie yra 
negrai. Šiuo pamatu reika
lauja jų teismo panaikini
mo.

Rytoj dienos “Laisvėje”- 
i mes duosime daugiau žinių 
iiš teismo eigos ir liudijimų. 
Šitas teismas yra labai įdo
mus, jisai -atidengia labai 
daug dalykų, kurie naudoja
ma kapitalistinėj šalyje pa
vergimui rasių.

Daugelis Negrų Darbininkų 
Susidomėjo Byla

Kuomet kalėjimo sargai 
įvedė 9 negrus darbininkus 
į teismą, tai jau buvo dau
gelis darbininkų susirinkę į 

Lauke darbi-komisijos, kuri: tyrinėjo teismabutį.
Mandžurijos klausimą. Ta- darbininkų dalyvavo apie 
me raporte pasakyta, kad 600, jų tai pe daugiausia ne- 
Mandžurija priklauso Chi- £rai> kurie domisi teismu.

Mat, Tautu Lygos Paname teisme dalyvauja 
kad vienas trečdalis negrų dar-| 

Japonija perdaug įsigalėtų bininkų. ~ J
Mandžurijoj. Tad šitas pa
sitraukimas Japonijos i 
Tautų Lygos dar labiau pa
didina karo pavojų.

Detroite Eina Bankų

komisijos, kuri'TOKIO. — Japonija jau 
paskelbė oficialiai savo pasi
traukimą iš Tautų Lygos. 
Japonijos ministeris sykiu 
pareiškė ir įteikė Tautų Ly
gai rezignaciją, sakydamas, 
kad Japonija dar su pasi
traukimu iš Tautų Lygos, 
nepasitraukia iš politikos 
Tolimuose Rytuose. Japo
nija talpiai palaikys savo 
kolonijas ir užkariautas da
lis. Tai reiškia pasilieka ir Į . 
Mandžurijoj. * Tyrinėjimas

Japonija pasitraukimą iš! DETROIT, Mich.—Jung- 
Tautų Lygos skaito tikįech- tinių Valstijų valdžia tyri

nėja Detroito bankų reika
lus. Vadinasi, bankų reika
lai nėra sutvarkyti. Vei
kiausią darbininkai dar dau
giau turės nukentėti, nes jų

Japonija pasitraukim; 
Tautų Lygos skaito tik^t 
nišku klausimu. Chiniją ji
nai galės dar geriau .pulti.

Priežastis, kodėl Jąponi-

me

nijai.
imperialistai nenorėjo,

Tai reiškia, kad negrai 
iš darbininkai susidomėjo šiuo k i • m xz • 1klausimu. Tačiaus dar ne

galima pasakyti, kad baltie
ji K u Klux Klanai neveikia. 
Gaujos baltųjų fašistų gali 
organizuotai pulti negrus 
darbininkus. Visų darbiniu—

Sovietų Sąjunga Budavoja Fabrikus, o
Italijos Fašistai Ruošia Kalėjimus

Roosevelto Farm, Ha-1 .
DUS Nieko Nežada !m^s raP°r^as Tautų ■ Lygos į pinigai' liks uždaryti.

ROMA. — Galima paly- dar didesnis. Išnaudojimas 
ginti padėtis Sovietų Sąjun- taip pat didėja. Tad su 
goj ir Italijoj, kur fašistai tuom didėja ir kriminalys- 
valdo. Sovietų , Sąjungoj tės. 
budayojama pramonė, fabri
kai, gerinama .darbininkų 
padėtis. Gi Italijoj dabarti
niu laiku budavojama kalė
jimai.

Naujausias Italijos kalėji
mas, kurį budavoja Romoj, 
kainuos $1,000,000. Šiame 
kalėjime bus įtaisyta vergi
jos darbui dirbtuvės ir kiti 
darbininkų pavergimo įran
kiai.

Vokietijos FašistaiTęsia Terorą ir Smurtą
marksistus.” .Žydai yra tik 
kelintos eilęs klausimas.
Protestuoja Fašistai prieš 
:' > i . Katalikus
Ir katalikai buvo sukilę 

protestuoti prieš Hitlerio te
rorą, bet tas protestavimas 
jau gęsta. Vokietijos vidaus 
reikalų ministeris prisiuntė 
Amerikos kardinolui O’
Connell protesto notą, kad 
kątąlikai nesidėtų prie pro
testų, nes juos neliečia Hit
lerio valdžia. Ir šia^me pra
nešime pasakoma, kad “re-

kiekvienos frakcijos turi ' WASHINGTON, D: C: i- 
būt nemažiau kaipo po vie-. Kaip Hooveris, taip ir Roo-

> del farmerių neduoda. Roo- 
šaukiama seveko <•-paskelbtas ■ planas

ną atstovą, bet gali prisius- seveltas nieko gero ir naujo 
ti ir po 2 ar 3. < / 1

Konferencija
* su pritarimu partijos dist
rikto komiteto. Joje daly-

tinkamai sifFengta, dienotvarkis! v-aus partijos atstovas ir pa- 
nebuvo tinkamas ir tt.

Pastebima labai daug tokių Būtinai reikės sutvarkyti 
dalykų, kad draugai net aukų paties frakcijų biuro reika- 

tinkamai ?evatli"ka‘! lūs, nes dabartinis biuras
Kartais draugai pasitiki “sa- ’ 
vais” papratimais, “savomis 
madomis” ir svarbius dalykus 
praleidžia, kad jau “čia taip vi
suomet buvo, tai ir bus.”

Mūteų parengimai labai daug 
kenčia nuo draugų nepaisymo ir 
netinkamo jų suruošimo. Daž
nai tenka pastebėti, kad plaka-' 
tai neišnešioti, viskas nebuvo

Tie dalykai reikalinga taisyti. 
Ypatingai reikia komisijos su
sirinkime gerai sudaryti ir ap
kalbėti susirinkimo (diskusijų, 

4*1 prakalbų) dienotvarkį. Taip 
daroma ir partijos susirinki
muose. Kartais draugAi mano, 
kad tai “nesvarbu,” bet jie kly-

• .

reikalauja tik perorganizuo
ti Farmų Tarybą, kad va- 

' ; dintųsi Farmų Kredito Ad-
darys svarbų , pranešimą, ^nistvacij^.

Piniginės pašaipūs bied- 
niems farmeriams demokra^i»— 
tų administracija nežadd. v0 rankas- 
Roosevelto planai tai, kad 
sutaikinti farmerius, kurie 
skolinasi pinigus su tais, ku
rie skolina. Tokia padėtis 
negali pataisyti clabartinius 
reikalus. Kita dalis Roo- 
sevelto plano kalba apie ma
žinimą farmerių produktų. 
Tai palies darbininkus dar 
didesnis skurdas, nes taip

sta. Organizavimas susirinki
mo yra labai svarbu.

Reikia aptarti ir net padis- 
kusuoti darant tokį dienotvarkį. 
Komisija, kuri rengia parengi
mą, turi žinoti, ką ji nori at
siekti tokiame masiniame susi
rinkime. Paskiaus pirmininkas 
turi žinoti, kaip reikia elgtis 
kiekviename dienotvarkio punk
te. _ 
klausimus imti.atydon.

Mūsų mokyklėlės turi tuos manoma kainas, pakelti ant 
I farmerių produktų. J v - i

- BERLYNAS. --.Vokietis 
jos fašistinis teroras Ttęsiąsi 
be jokios:atodairos.- .'Skirtu
mas darosi ■ toks, kad jiir- 
miaus patys fašistai, gink
luoti banditai užpuldinėjo 
darbininkus ir’ kėlė; pogro
mus prieš žydus, o dabar 
jau pati valdžia ima tai į sU-

Bet Vokietijos teroras tai
komas ne > prieš žydus, o 
prieš komunistus. Hitlerio 
minister^ Goering pareis- a 
kė: “Jeigu žydaii nori karo, 
tai mes jiem jį galime duo- ‘
ti.” Bet tikrai, tai fašistai vohucija yra.tik pngs ko- 
taiko ne žydams, bet komu* PJuniStus- 
nistams. Tas pats minister Tai'reiškia,'kad Vokieti- 
>ris'pareiškė,,, kad “tautinė jostfašizmas pamatiniai yra 
fašistų / revoliucija yra; at-prieš darbininkus, kurie ko- 

<kreiptai prieš 'komunisths irvoja prieš kapitalizmą.

Masinis Laidojimas Ko
votojo Drg. M. Langer

' NEWARK, N. J. — šio 
miesto darbininkai masiniai 
laidojo savo kovotoją ir 
streiko vadą, Morris Lan
ger, kuris likosi kovoje nu-' 
.žudytas. Amktinių Unijų

Iš šios žinios darbininkai Vienybės Lyga taip pat iš
gali gerai suprasti, kur link leido * pareiškimą, kad dar- 
veda fašistinė ^diktatūra. So- bininkai parodytų dar W- 
vietų Sąjungoj kalėjimai ringesnį kovingumą prieš 
mažiau ir mažiau darosi rei- kapitalistinę klasę ir daly- 
kalingi, nes darbininkai turi vautų d e m o n s tt a cijose.

• Kuomet vienas darbininkas 
krinta kovoje, tai jo vie
ton turi Šimtai stoti.

(Plačiau apie laidotuvių 
demonstraciją skaitykit Vie-

tinkamą pragyvenimą, kla
sės nyksta ir su jomis pra
nyks kalėjimai. Kapitalisti
nėse šalyse kalėjimų reika
linga daugiau, nes darbinin-,_
kų skurdas ir vargas darosi; tos žiniose.)
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APŽVALGA
“Keleivio” Talka Rooseveltui

Rooseveitas planuoja pa
imti 250,000 bedarbių vyrų 
ir juos pastatyti'į militari- 
nes- stovyklas. Tie bedar
biai gautų tik po vieną dole
rį algos į,dieną ir būtų nau
dojami įvairiems darbams. 
Jie būtų-komanduojami kaip 
kareiviai.

Lietuvišku soči alfašistu 
“Keleiviui” toks Roosevel- 
to planas labai patiko. 
Apie tai kovo 22 d. jis ra
šo:

“Washingtone planuojama 
greitu laiku išleisti 2,000,000,- 
000 dolerių kovai su nedarbu. 
Kongreso lyderiai šituo reika
lu jau beveik susitarę, tik no
rima da išrišti klausimas, kaip 
apsaugoti dirbančius darbinin
kus nuo pigąus darbo konku
rencijos, kuri susidarys statant 
prie darbo šelpiamus bedar
bius. Kitaip sakant, kaip pa
daryt, kad šelpiant vienus,; ne- 
phkenkus kitiems?”
Amerikos Darbo Federa

cijos prezidentas Green irgi 
sutiktų su Roosevelto planu, 
tik jis nori išsikovoti ir sau 
teisių .to plano vykinime:

Roosevelto bedarbių sto
vyklų įsteigimo planas le
mia vergiją bedarbiams; ir 
jie būtų atsukti prieš dir
bančius darbininkus. Kur 
šiandien dirba įvairius to
kius darbus darbininkai ir 
gauna, sakysimę, po $4.00 į 
dieną, tai prezidentas nori 
ten pastatyti bedarbius dirb
ti už vieną dolerį.

Jungtinių Valstijų armi
jos generolas McArthur pa
reiškė, kad bedarbiai, pri
imti į tas “kempes” bus pri
žiūrimi, jiems bus duoda- 
maą maistas ir fiziniai man- 
kštymai, o tatai būtų jų pri- 
ruošimas naujam imperialis
tiniam karui.

v
Bedarbių Tarybų Centro 

Komiteto atstovas, Benja-

Fašistai apie Fašistus
KM < hitlerininkai bando 

f“! • f
įvykelinti Vokietijoj fašisti- 

i * Į' i
nę diktatūrą, tai visiem yra 
žincįtįias faktas, bet įdomu, 

♦* ♦* 
kaii&Jietuviški fašistai tei- 
sinal-juos. •

“Vienybėj” kovo 25 d. 
skaitome: -

“$Iažai kas beturi vilčių, kad 
Voldėtijos Respublika išliks 
gyvą, ir veik nėra ženklų be
tikėti, kad ji išliktų. Kiekvie
nas Hitlerio ir jo socialfašis- 
tų žingsnis aiškiai rodo, kokiu 
greitumu atstatoma junkeriš- 
ka imperija.”
Perskaitęs šitą frazę ma

nytum, kad lietuviški fašis
tai prieš vokiškuosius pra
dėjo šiauštis. Bet nereikės 
tų baikų. Toliaus, to paties 
rašinio kitoj vietoj sakoma:

' “Pravesti reformas, paleng-’, 
vinti žmonių būvį, ar suteikti! 
aiškias idėjas ko siekia, tie ele
mentai nesugebėj®.”
Šitas “kaltinimas” adre

suojamas soči aldemokra- 
tams ir centro (klerikalų) 
partijai. Toliau lietuviški 
fašistai-pareiškia, kad už 
konstitucijos sulaužymą yra 
kaltos demokratinės parti
jos, kad jos nemokėjo ap
ginti “demokratijos.” Jos 
pasirodę Vokietijoj tokio
mis liurbių, apsileidėlių par
tijomis, kokiomis buvo Lie
tuvos socialistų ir liaudinin
kų partijos. Esą: i

“Mes turim pavyzdį ir iš 
Liėtnvos. Demokratiški ele
mentai pasidarė demokratišką 
konstituciją ir įsteigė respubli
ką;”
lir tęsia:

I
4<Sykį gavę—ramiai užmigo 

ir '-miegojo... iki karininkai
‘ atėjo juos areštuoti už nemo
kėjimą šalies valdyti.”

Lietuvos socialdemokratai 
nemiegojo, kuomet reikėjo min, kalbėdamas senato ko- 
ginti kapitalistų reikalai ir 
kriušinti darbininkų judėji
mas^ Kaip Vokietijoj, taip 
ir įjietuvoj, jie budrią! tar
navo buržuazijai, jįe mie
gojo ir miega tik tada,’kuo
met! ateina kapitalistų kla
sė įvesti nuogą diktatūrą. 
Tuomet socialdemokratų va
dai miega, bet jie savo mie
gojimu tarnauja kapitalistų 
klasei, 

f 1Lietuviški fašistai, varto
dami demagogiją, bando pa
teisinti kaip Lietuvos taip ir 
Vokietijos fašistų kruvinus 
darbus, kurie neša bjaurią 
priespaudą darbininkų kla
sei ir valstiečiams.

. Fašistai įveda kapitalis
tų diktatūrą ne darbo masių 
būklę gerinti, bet išlaikyti 
buržuazijos režimą ir padi
dinti išnaudojimą darbinin
kų ir valstiečių. Jų tikslas 
sutriuškinti proletariato pa
sipriešinimą ir užtikrinti 
kapitalizmui viešpatavimą.

KAS ČIA KALTAS?patį skaičių dolerių ir daž
nai dar numuša.

Tuo būdu žmonės vis ma
žiau tegali išpirkt tavorų. 
O milionai bedarbių visai 
nustojo buvę pirkikais. Bet 
kuomet mažiau išperkama, 
tai kapitalistai uždaro dar 
daugiai! dirbtuvių arba su
siaurina darbus.

Padidint gi tayorų išveži- 
unus pardavimui užsieniuo
se nėra įžiūrimos galimy
bės. Krisdamas Amerikos 
doleris faktinai ųeteko savo 
auksinių pagrindo, ir sykiu 
pagilino krizį ne tik Jung
tinėse Valstijose, "bet taipgi 
užsieniuose.

i 111 ,
Daugelis šalių, kurios iž

duose laikė dolerius, kaipo 
stipriausią užtikrinimą savo 
naminiams pinigams, atsi
dūrė kebliausioj padėtyj; 
nebežino už ko griebtis.

Brooklyne vaikų, kurie ro
dytųsi su deklamacijomis, 
mes visai neturime. O tai 
ženklas, kad vaikai atsitoli- 

i nę nuo mūs. Nėra abejo-

Daug buvo kalbėta ir ne
mažai rašyta apie jaunuo
lių neišauklėjimą komunis
tais bei jiem simpatizuojan
čio j dvasioj. Nekurie neno
ri klausima pastatyti aiš- i 
kiai, bet sukina aplink, tei-|ngs> kad ir paaugusius jau- 
sina tėvus ir kaltina darbi- nuolius galima patraukti 
ninkiškas organizacijas, net prie darbininkų judėjimo. ” 
Komunistų Partiją, už ne
mokėjimą prie jaunuolių 
prieiti ir juos šviesti. Kiti 
kaltina mokyklas už paga- 
dinimą vaikų. Bet pats tik
rasis to viso kaltininkas ne
apčiuopiamas.

Tas tiesa, kad mokyklos 
jaunuolius sugadina. Tai 
yra ne tik Amerikoj, bet vi
sose kapitalistinėse šalyse. 
Tą visi apsišvietę darbinin
kai žino. Gi už tai, už Jau
nuolių neišauklėjimą sąmo
ningais, kaltinti darbininkų 
organizacijas bei Partiją, 
tai būtų didžiausia nesąmo
nė.

Didžiausias nusikaltimas, 
kad jaunuolius nepatraukėm 
prie darbininkų judėjimo, 
tai iš mažens neauklėjimas 
jų darbininkiškoj dvasioj. 
Tik apsižiūrėkime, ar daug
ines matome vaikučių mūsų 
parengimuose, ir tas paprašy
tas apsirėiškimas mums la
bai daug ką paaiškins.

Draugai! Juk tai rete
nybė matyti vaikučius bei 
jaunuolius mūsų parengi
muose. Pakratinėkime, ar 
mes daug matome jaunuolių 
mūs prakalbose, mitinguose 
bei demonstracijose? Ar jum 
teko matyt daug jaunimo 
su tėvais prie relief stočių? 
Galima sakyti, ųei vieno, o 
jei būna keletas, tai labai 
retam atsitikime. Ir tai bus 
tų šeimynų vaikai, kurias 
badas prispiria reikalauti 
maisto. Dar reikia pridurti, 
kad dažniausia būna ne ko
munistų ir jų simpatikų vai
kai, o taip keno nors kito. 
Taigi kas kaltas už tokį vai
kų nutolinimą nuo darbinin
kų judėjimo, jei ne patys tė
vai? Žinoma, buržuazinės 
mokyklos vaikus sugadina, 
bet už tai tėvai turi kovoti 
su buržuazine ideologija, ku
rios vortinkliais bando jų- 
vaikus apipinti.

Dabar kyla klausimas, kas 
reikia daryti?

Pirma, tai nuo pat mažens 
reikia vaikus auklėti darbi
ninkiškoj dvasioj. Juos tu
rime vestis į susirinkimus, 
prakalbas, demonstracijas; 
pripratinti skaityti laikraš
čius, net garsiai, kad visa 
šeimyna girdėtų, ir po tam 
apdiskusuoti, kas rašoma. 
Laikraščių nepakanka, rei
kia duoti paaugusiem vai
kam skaityt brošiūraičių ir 
didęsnių knygų, išleistų Ko
munistų Partijos.

Reikia parūpinti geros li
teratūros, vietoj visokių 
buržuazinių šlamštų, ku
riuos bruka vaikams moky
klose skaityti. Bene būtų 
parankiausia išmokinti vai
kus eilutes skaityti ir jas de
klamuoti. Mūsų parengi
muose, reikia statyti vaikus 
į programą ir dubti jiem 
progą pasižymėti. O dabar 
kaip tik ir yra ta bėda, kad 
mažai matome vaikų, išpil- 
dančių mūsų parengimų 
programas.

Kapitalistai turi išrokavi- bankų šventės bus susitvąr- 
mą monyt žmones, kąd lai- kę finansai, pakils’žmonėse 
kai pagerės. Išnaudotojai!pasitikėjimas, kad Amerikoj, 
nori, kad darbinibkai sap- viskas yra “pamatiniai ge- 
nuotų apie gerovės sugrįši- rai,
mą. Kada, mat, žmonės zvimbti visų fabrikų ratai ir 
svajoja, kad viskas pats.per 
save pasitaisys, tai- kam dar 
čia jiem organizuotis ir ko
vot, pavyzdžiui, už bedarbių 

stot į 
lei re

voliucinės kovos už darbi
ninkų reikalus? ’ . >

! Bet kokis yra darbininkui 
išsįkaitliavimas tikėti kapi
talistų blofams apie atei
nančius gerus laikus? Jau 
pusketvirtų metų juk jie 
“! tuo j aus” grąžina gerovę; o 
kas iš darbininkų nešino, 
kad su kiekviena savaite 
krizis blogėja? Imant kad 
ir šį pavasarį, — pirmiaus 
kovo mėnesį darbų padaugė- 
davo, o dabar daugėja vien 
bedarbiai: daugiau darbų 
užsidaro. Šiek tiek dirban
tiem gi pp “bankų švenčių” 
būklė bent tuom pablogė
jo, kad valgomieji daiktai 
pabrango, kai kur 10 nuo
šimčių ir daugiau.

Draugai korespondentai 
iš vakarinių valstijų rašo, 
jog žmonės kalbasi, kad ge
riau pradėsią darbai eiti ir 
pinigų daugiau atsirasią, 
kaip tik ims bravorai va
ryt, o saliūnai šinkuot al
koholinį alų. Jeigu taip bū
tų, tai reikštų, kad visas 
biznis pasitaisys. ,Bet pa
tys kapitalistai -A- netiki to
kiai stebuklais. Nes jei fa
brikantai numatytų biznio 
pagerėjimą, jie atidarytų 
daugiau dirbtuvių, pradėtų 
gamint pardavimui daugiau 
tavorų. , O dabar, priešin
gai—jie tas pačias dirbtuves 
uždarinėja.

Kas tiki, kad Roosevelto 
alus įdės “jaunystės gliand- 
sus” vi^ai pramonei, galėtų 
pažvelgt bent į Vokietiją. 
Ten alaus visą laiką buvo 
tiek, kad nors maudykis. 
Bet Vokietijoj—9 milionai 
bedarbių, tai yra daigiau, 
sulig gyventojų skaičiaus, 
nekaip Jungtinėse Valstijo
se.

Buržujų pranašystės apie 
alų, kaipo pramonės “gyvy
bės aleksirą,” yra prigavin- 
gos lygiai, kaip ir visos ’pir
mesnės jų pranašystės.

I

Rooseveitas Jau Pagilino 
Krizį

ąipdraiidą, arba kai

miteto posėdžiui, pasmerkė 
tą vergystės ir bedarbių mi
litarizavimo planą ir reika
lavo bedarbiam ūmios pašai-1 ■ 
pos ir socialės ąpdraudos'. ' ^Prezidfentas Rooseveltas>.

-------- f ;: jo senatoriai ir kongresma* 
nai juk pranašavo, kad' po

1 /' 1 i ■ : t . t

pos ir socialės ąpdraudos'.

Dar Kartą Atidėta 
“Vilnies” Byla
' Kovo 24 d. buvo' pakelta 
“Vilnies” bylos tardymas. 
“Vilnies” advokate D. J. 
Bentall’io argumentavimai 
senai buvo įteikti su įrody
mais, kad daromas dienraš
čiui apkaltinimas yra ne 
konstitucinis, ir kad byla tu
ri būti panaikinta.

“Vilnis” apie £ai rašų:
“Valstijos advokatas argu

mentavo,*- kad panaikinus by
la delei /to, kad aktas nekon- 
stitucinis, nebūtų progos' tą 
įstatymą' išbandyti augščiau- 
siam teisme, nebent jei kada 
kita tokia byla būtų ir nueitų 
į augščiausią teismą.

Teisėjas tuomet išsireiškė, 
jog galima būtų taip padaryti:

*

paskirti. ma^ą .bausmę “nomi
naliai,” sakysim $10, kad su
darius technikinį pamatą per
kelti bylą į augščįausią teisrpą. 
Jis klausę apsigynimo, ar su
tiks su tuo? Vienas “Vilnies” 
advokatų, D. J. Bentall, pa
reiškė, kad, pirma to reikią pa
sikalbėti su skundžiamaisiais.”
Byla vėl atidėta iki kovo 

31 d. Kaip matome, tai by
la gali būti perkelta į augš- 
tesnį teismą. Su tuo susi
darytų naujas1 dienraščio 
tąsymas, laiko gaišavimas 
ir naujos išlaidos. ■ Darbi
ninkai turi budetį'ir uoliai 
remti savo, di^nr.aštį. Rei
kia parinkti aukų dienrąŠ* 
čiui, kad jis galėtų atsis
pirti prieš puolikus.

stuksėti jų kūjai.
Bet, praėjus bankų šven

tėms, pasirodė kaip tik at
bulai. Imant kad ir plieno 
pramonę — šių metų vasario 
vidūryj dar dirbo 18 iš kiek
vieno šimto plieno dirbtuvių 
bei liejyklų' pečių. Dabar 
gi, kaip rašo New Yorko 

! “Times,” kovo 27 d., Pitts- 
burgho liejyklos tedirba tik 
14 nuošimčiu, v

Visa šalies pramonė 
prekyba vasario 17 d. š. 
ėjo 56-šiais nuošimčiais 
belnai, o kovo mėnesio vidu
ryj Jau tik 46 nuošimčiais.

Savaitėje tarp kovo 12 ir 
, 18 d. mekleriai Wall Stryto 
kapitalistai buvo dirbtinai 
išbubniję ir pardavę šėrų 
biskį daugiau ir brangiau. 
Dar, mat, rado žioplių, ku
riems pakratė kišenius su 
šėrų pagelba. . Bet sekančią 
savaitę taip staiga tų šėrų 
kainos krito žemyn, kad 
nušlavė visus pirmesnius pa
kilimus.^ Šėrų ir bonų biz
nis vėl, subliūško.

Reiškia, nėra pasitikėji
mo, kad galėtų atsigriebt 
biznis kompanijų, kurios 
pardavinėja tuos serus ir 
bonus.

Vis dar smunka ir pramo
nės medžiagų pirkimas. Per-, 
eitą savaitę, pavyzdžiui, me
dvilnės (bovelnos) kaina nu
puolė—riet 84 punktais. Tad 
nesimato vilties atsigriebt 
ir. didžiajai bovelnos audimų 
pramonei.

New Yorko “Times” per
eitą pirmadienį atžymi vi
sos eilės įvairių produktų 
kainų mažėjimą sandėliuo
se,—“holseliuose.” Ką gi 
tai reiškia? Ogi, kad viso
kių produktų trustai nesu
randa gana pirkikų,ir ne
sitiki jų įvalias surasti. Bet 
“paprasti” žmonės, pirkda
mi reikmenas iš krautuvių, 
vis dar brangiau moka, ne
gu pirm bankų švenčių.
Pinigų Infliacija Dąr La
biau Prispaus Darbininkus

W ą s h i n g t o no valdžia 
spausdina naujus popieri
nius pinigus šimtais milio- 
nų dolerių, slėpdama nuo 
žmonių) kiek bilionų dolerių 
ištikro prispausdins. 1 Di
džiausias tų pinigų sumas 
kenišak stajnbįėsiemš . ban-__
karną sulig daugio jų turi- Saudargas, buvęs ALDLD203 
mų šėrų, bonų ir kitų be- r . ; ‘ x ttr ”
verčių “užtikrinimų,”<už ku- skaitytojas.

• j i i -. . .. i* InamiioRP nr

ir
m.
a- Bet gilėj autis' krizis ki

tose šalyse, iš savo pusės, 
prisideda prie krizio didini
mo Amerikoj. į

Vadinasi, viskąs, ką.pre
zidento Roosevelto valdžia 
daro, begelbėdama biznį di
džiųjų bankininkų ir stam
bių kapitalistų, ne tik nepa
gerina laikų, bet priešingai, 
varo krizį gilyn ir plątyn. 
Todėl diena iš dienos kas 
kart rūsčiau drumsčiasi ^de
besiai naujo pasaulinių ka
ro, per kurį imperialistinės 
šalys ruošiasi praplatinti 
savo tavorams rinkas pa
saulyje ir pataisyt biznį, iš- 
mušant iš tų rinkų kitas ša
lis.—Tik reikia suprast, jog 
karo pavojus pirmoj vietoj 
gręsia Sovietų Sąjungai.

Taigi ne laikų pagerėji
mas stovi priekyje, bet nau
ja milžiniška darbininkam 
kraujo maudynė.

Krizis didėja ir didės, to
lydžio sparčiau vesdamas 
linkui karo.
Organizuokitės Ir Kovokite, 

Kad Išsigelbėt Nuo Pra
žūties

Darbininkai, todėl, neap- 
sigaudinėkite svajonėmis nei 
alkoholiniais Roosevelto 
“stebuklais.”

Bedarbiai ir dirbantieji, 
visi dėkitės p Bedarbių Ta
rybas, organizuokitės ir ko
vokite už tinkamą bedar
biams pašalpą ir bedarbių 
apdraudos įstatymą. Nes 
tik per plačiausią ir ryž- 
čiausią kovą tegalės milio
nai darbininkų išsigelbėti 
nuo' greitesnės beį lėtesnės 
bado mirties kur patvoryj.

Mirė Drg. Saudargas
. INKERMAN, Pa. — Prane
šu draugams ir pažįstamiems, 
kad ,26 d. kovo, mire drg.. L

riuos patys bankai negali 
iš niekur kitur gaut įinigų. 
Tokiais vis mažesnės vertės 
pinigais bankai atmoka de- 
pozitoriams, paskolų , davė
jams ir tt. Taip ir sklei
džiasi. praskiesti, mažesnės 
vertės doleriai -— infliacija, 
ir ne tik per bankus, bet per 
Finansinę Atsteigimo Kor
poraciją, per valdžios atsi- 
mokėjimus nupigintais pi
nigais ir įvainai's kitais bū
dais. ' ■

Biznierius žino, kad pini
gai pigesni, ir todėl daugiau 
jų reikalauja iš pirkiko-var- 
totojo; o fąbrikantaš1 darbi
ninkui duoda už darbą tik tą

tkp. narys ir tūlą laiką “Ę.” 
. Pašarvotas savo 

jiąmuose po num. 6I/2 Oak St. 
. ; Meldžiu draugą ir draugių 
bei ? pažįstamų atsilankyti į 
šermenis ir laidotuves. Ląido- 
tuvią diena bus “ pranešta ant 
vietos.

■ ; R. Sandargienč.

Komunistų įtaka Kyla
DUČUTH, Minh. — Ko- 

munistų balsai nuo pereito 
lapkričio mėnesio labai žy
miai pakilo. Pereitais rinki
mais už Fosterį paduota tik 
282.' Dab’artihitV laiku ko
munistų kąndidatas į miesto 
komisionięrius gayo 1,021 
balsą. Į majorus komunis
tų kandidatas1 gavo 626 bal- 
susf

Bet yra sunkiau su tais, ku
rių tėvai dar turi pusėtinai 
gerą gyvenimą.

Pavyzdį noriu privesti iš 
savo prityrimo. Man pa
čiam pradėjus šeimyninį gy
venimą, įėjo į mūsų šeimy
ną ir jaunuolis 15 metų am
žiaus. Jis priklausė prie 
Boys Scouts. Tai buvo la- . 
bai supainiotas-sugadintas •- 
vaikas, nes motina dirbdavo 
ir nebuvo kam vaiką prižiū
rėti. Vadinasi, vaikas ėjo, 
kur norėjo, darė, ką galėjo. 
Nors aš tuomet buvau ma
žai susipratęs, bet negalė
jau pakęsti, matant vaiką 
šuns kailyje (uniformoj). Ir 
dar gyvenant vienoj s tūboj, 
valgant prie vieno stalo. 
Dėjau visas pastangas, kad 
iš kapitalistų pastumdėlio 
vėl padarius darbininkų vai
ką. Bet, deja, mano pastan
gos buvo veltos, kol sura
dau tikrą kaltininką. Moti
na, nuo manęs pasislėpus," 
palaikė kapitalistų “karei
vį” darbinmko namuose. 
Tuomet aš. pastačiau klausi
mą: ar sūnus turi mesti bu
vęs klasinis priešas, arba aš 
prasišalinu? Aš laimėjau. 
Bet pasiliko kitas darbas, tai 
bažnyčia, bet tai buvo daug 
lengviau nukratyti. .

Dabar vaikinas priklauso 
prie LDS Jaunuolių 101 kp., 
skaito “Daily Worker}” ir 
jau yra artimas simpatikas 
revoliuciniam judėjimui.

Taigi reikia statyti klau- • 
simas: jeigu tėvai nuo -pat' 
mažens negali vaikučių iš- • 
auklėti darbininkiškoj dva
sioj, tai kas nors turi būti 
bloga su tėvais. Už tai vi
sai negalima kaltinti ųrgani- • 
zacijų, nors organizacijos • 
tame darbe gali daug padėti. • 
Būna atsitikimu, kad ir pa
tys jaunuolfet'ateina prie re
voliucinio judėjimo, bet tai 
retas atsitikimas, ir tai bene • 
bus tie, kurie jau paragavo 
kapitalistinės sistemos kie
tos'* priespaudos. Kuomet 
jie susiduria su nuožmiu iš
naudojimu, tai mokyklose 
įskiepintą patriotizmą išdul
kina. Bet tai dažniausia • . 
būna katalikų tėvų vaikai, 
kurie vargiai augo, daug ko 
tikėjosi, o užaugę nieko 
saldaus nerado. O kuomet • 
jaunuolis gyvenimo nardina- • 
mas į sunkius darbus ir bo
sų persekiojimus, tai jis-ji 
pradeda mąstyti ir tuomet 
pradeda jieškoti ji?“ išeities 
revoliuciniame judėjime.

Mokinys J. ž.

100,000 RUBLIŲ DEL 
MARKSO PAMINKLO

• MASKVA. — Sovietų Są
jungos valdžia paskyrė 100,- 
000 rublių tam, kas pada
rys geriausį planą Karolio 
Markso paminklui. Dovana 
skiriama pasauliniu plotu.
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Amerikoje “Priekalą** galima iš
sirašyti taipgi per “Laisvę**

Dar galima gauti kompletas už 
1931-32 metus.

CARNEGIE, PA. — “N. 
arba “Klampynės” No. 10 

Itilpęs J. čirvinsko rašinys,

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELĮ LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

Susitvėrė Korespondentų 
Biuras

kiek pažengę 
čia, 

Rocks 
nerodė

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

no.”

Moskva, Nikolskaja N. 7 Izd-vo 
inostranich rab. v SSRS red. 
“Priekalas”.

GEGUŽINĖS APVAIKŠČIOJIMAS 
SOVIETU SĄJUNGOJE

Dėkitės prie mūsų specialės ek8kursij’os j 
Sovietų Sąjungą (USSR) 
POPULIARIŠKU LAIVU

darbininkus SLA 
saugojo” Susivieni

jimą nuo Maskvos.

DEUTSCHLAND
! IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

BAJE

$

Trečiadienis, Kovo 29, 1933 LAISVI Puslapis trečias

DRAUGŲ ŽINIAI į PASTABOS
Hitleristinių fašistų gau

jos šėlsta Vokietijos mies
tuose ir kaimuose, terori- 
zuodamos Vokietijos darbi
ninkus ir valstiečius. Net 
kapitalistų laikraščių kores
pondentų paduotos žinios 
sukelia šiurpą, skaitant apie 
tuos žvėriškus puolimus ant 
kovingesnių darbininkų ir 
liberališkos inteligentijos.

“New York Times” kores
pondentas Edmund Taylor 
paduoda nekurias baiseny
bes. Tarp kito ko, jis ra-

Konrad Goebelhardt, ko- 
manduotojas fašistinės poli
cijos, 1930 metais, gruodžio 
mėnesį, buvo nuteistas me
tus kalėjimo už pasikėsini
mą išžaginti jauną mergai-

“Net Italijoj ir Jugoslavi
joj nebuvo žinoma tokia bai
mė policijos teroro, kokia 
šiandien yra Vokietijoj. Jei
gu, nesi simpatikas naujo re
žimo (fašistų), tai kuomet 
išeini į gatvę, tai dairykis 

« ar neseka paskui tave. Ka-j 
vinėse ir visur žmonės kal
basi pašnibždomis, nes bijo
si, kad fašistų policija ką 
nenugirstų ir nepultų juos

Lieut. Deppe, kapitonas 
fašistinės policijos. 1932 
metais, vasario mėnesį, bu
vo nubaustas kalėti už žagi- 
nimą moters.

George Berressen, fašistų 
vadas Coblenz apielinkėj, 

Į kuris šaukia, kad reikią 
“Vokietijoj įvesti naują mo
ralybę,” buvo nuteistas į ka
lėjimą už vagystę kapinėse. 
Jis norėjo apvogti lavoną.

Otto Braatz, kapitonas 
fašistinės policijos New 
Statti mieste. Jis, 1931 m., 
buvo areštuotas už penkis 
prasižengimus ir kaltintas 
už pardavimą militarinių 
paslapčių Lenkijai.

Kari Engei, vadas fašisti-

Penki doleriai dienraščio 
prenumerata neapmoka nei už 
popierą ir pašto lėšas, net da
bar, kol viskas pigu. Gi ky
lant'kainom ant visko, neįma
toma, kad .galėsime “Laisve” 
naudotis už $5' metams. La
bai turėtume pečiais suremti, 
kad išlaikyti dienraštį su $5 
prenumerata metams.

Buvo duota draugams su
manymas gauti 200 naujų 
skaitytojų iki 1-mai gegužės ir 
buvo patarta greitai atsinau
jinti ant visų metų tiems, ku
rių prenumeratos yra užsibai
gę. Tuom būdu sukeltume 
geroką sumą pinigų, nusipirk- 
tume popieros ir kitų medžia
gų kol kainos dar žemos ir 
mažiausia metams laiko būtų 
garantuota penkių dolerių 
dienraščio prenumerata.

Šiuomi tarpu išsiuntinėjomeJBet kuomet tų skaitytojų pa- 
• paraginimus atsinaujinti pre- sibaigs

numertas, kurių yra išsibaigu- pasižiūrėti čirvinskas, 
i skaitlinė bus tada.

Toliaus tas žmogus 
kad LDD kuopa “greitu lai
ku bus sutverta.” žinoma, 
sklokininkų kuopa jau būtų 
senai sutverta, bet tik visa bė
da, kad negauna narių nei 
tiek, kiek reikia į komitetą. 
Mat, darbininkai šiandien ne- 
taip greitai kabinasi ant sklo- 
kininkų meškerės, kurie nieko 

'naudingo darbininkų klasei 
| nedaro, tik trukdo revoliuci
nį darbininkų veikimą.

Ant pabaigos čirvinskas pa-

yra 
ku

ris, tarpe savo tuščių pasigyri
mų^ ve kaip nušneka: “čia, 
Carnegie, jau yra 13 ‘Naujo
sios Gadynės’ skaitytojų, ‘Lais
vės’ tik du skaitytojai.” J. 
Čirvinskas “Klampynės” skai
tytojus labai išpučia, o “Lais
vės” sumažina. Bet jeigu ir 
būtų 13 “Klampynės” skaity
tojų, tai yra nelaiminga skait- i 
line.

mo”, pardavimo tų namų, ku- raportai 
rie turi paskolas iš SLA. C 1 
paskolas, kaip mums yra žino-1 
ma, turi “geriausi tėvynai-1 
nįai,” tautiečiai, kurie ant sa-■ 
vo mažos vertės namukų yra 
gavę labai didėles paskolas iš 
Susivienijimo. Dabar, užėjus 
bedarbei, krizini tie “gerieji” 
tautos sūnūs mažai paiso tų 
savo namukų, lai juos SLA at
siima. Bet kiek Susivienijimas 
už juos gaus, ar išrinks nors 
pusę tos paskolos,. tai šiems 
geriems “tėvynainiams” ■ ne
svarbu.

Korespondentų 
Tik organizuo- 

į tai veikdami, o ne pavieniai, 
Į mes geriau galėsime pasitar- 
i nauti mūsų judėjimui.

Koresp. Biuro Komitetas: 
Pirm. A. P. Bellson, 
Sekr. Juozas Petrauskas, 
Narė Adelė Seimaniutė*

D i Biuro veikimo Geriančiu nuo Reumatišką 
Skausmą, sako Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau ai išgirdau apie 
Pain-Expcllerj ir nusipirkau jo bon- 
ką. Pirmas lasitepimas j uotui mo
mentaliai suteiki palengvinimą. Iš
naudojus jo vieną įninką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
Jokių gėlimų savo sąriariueac.”

J. G.

•f

tėrioti. Dažnai atsisako at- n^s policijos Stargarde. Jis, 
siliepti į pabeldimus į duris. 1930 m., buvo atrastas kal- 
bei pašaukimus ant telefo- tu užpuolime ant savo 8 me-

tų dukters tikslu išžaginti 
ją.

Toliau “Daily Mirror” ko-
Hitlerininkų bandos vieš

patauja visur ir bile asme
nį sugriebę sumuša ir meta respondentas sako, kad jis 
į kalėjimą. Štai ką korės- tuoj po rinkimų turėjęs pa- 

' simatymą su Berlyno fašis
tinių būrių komandierium 
pulkininku Helldorff. Pul
kininkas pasakęs jam, kad, 
po kareivių mankštinimos, 
leidžia kareivius eiti į mies
tą “pabaikauti.” Vadinasi, 
eiti daryti pogromus prieš 
kovingus darbininkus ir tau
tiniu mažumu žmones, v v

Korespondentas pasisiū
lęs, kad ir jis norėtų pama
tyti tas “fones.” Tikrovė 
buvus tokia:

“Užėjom į vieną namą ir 
jau jame buvo keletas sužei
stų. Mes nuėjome į skiepą; 
aš mačiau nesijudinančių 
žmonių kūnų krūvą. ’ Jau
nas vyras kareiviškais rū
bais linksmai šaukė į mus: 
‘Neatkreipkite atydos į juos, 
jie jau negyvi?’

“Ką mačiau viršutiniam 
namo augšte sužeistų, vie
nam iš jų kraujas čiurkšle 
tekėjo iš galvos. Tai buvo 
redaktorius magazino, pa
švęsto scenos reikalams.”

Korespondentas rašo, kad

Bet čia Čirvinskas ne- Prie šio “forklozavimo” tu- į 
pasako, kaip jis tuos skaityto- ri .pilnas rankas darbo visi Pil- 
jus gavo? Man teko nugirsti, domosios Tarybos nariai: pra-■ 
kad jis dalį skaitytojų užrašė įdedant nuo Gegužio ir baigiant j 
-savo pinigais, jeigu tas tiesa? su Mockais, Lopattomis. Žino
ki a t, čirvinskas pildąs ma, teks ir Bagočiui to 
Pruseikos riksmą, kad savo gaišiaus. 
pažįstamiem užrašytų “Klam
pynę,” kaipo “Christmas pre
sent” kalėdinėms dovanoms.

pondentas toliau sako:
“Kovo 9 ir 10 visoj Vokie 

tijoj fašistai darė ablavas. 
Šimtus ir tūkstančius žmo
nių suvarė į policijos nuo
vadas. Moteris ir vaikus 
fašistai mušė per veidus. 
Blekdžekiai tratėjo ant vy
rų galvų, šimtai nakties lai
ku buvo išvilkti iš namų 
naktiniuos rūbuos ir buvo 
mušami pakeliui vežant į po
licijos nuovadą.”

Puolė komunistus ir ko
vingus s o c i a 1 d emokratus 
darbininkus. Jei pasitaikė 
žydas kovingas darbininkas, 
tai tokį dar labiau kankino.

Apie kalėjimus korespon
dentas sako:

“Tai tik žinios apie areš
tuojamus. O kas darosi už 
kalėjimų sienų, tai niekas 
nežino.” Reikia suprasti, 
kad ten mėsinėja darbinin
kus ir valstiečius. Hitlerio 
režimas jau steigia koncen
tracijos punktus, kur suva
rys kovingus darbininkus ir 
ten juos uždarys. Tas pats 
korespondentas pažymi, kad 
kai komunistus suvaro į tas fašistiniai padaužos eina ir
stovyklas, juos laukan visai 
neleidžia. Hitleris taip da
ro, idant kaliniai saulės ne
gautų. Jis nori pasiųsti į 
kapus. Į tas stovyklas, ko
respondentas sako, uždari
nėja tik komunistus ir jei 
ten pakliūva žydas, tai tik, 
jei jis yra komunistas. Bur
žuazinis korespondentas ra
mina smulkią Amerikos žy
dų buržuaziją. Jis sako, jei 
žydas nepriešingas kapita- 

’ * < listinei sistemai, niekas su 
juo neatsitiks.

“Daily Mirror” korespon
dentas paduoda nekuriuos 
faktus, kas tie Hitlerio pa
daužos, kurie daro “tvarką.” 
Pasirodo, kad fašistinės po
licijos viršininkai yra buvę 
kriminalistai ir didžiausi 
niekšai. Čionai net kelių 
fašistinės policijos viršinin
kų pavardes paduodame, pa
sižymėjusių -kriminalystė-

sios. Atsinaujinimai ateina i 
gausiai. Nors yra keliolika,! 
kurie dar nesiskubina, tačiaus 
pasitikime, kad ir jie greitai 
tą užduotį atliks.

Naujų skaitytojų drg. Bo- 
kas iš Waterburio, Conn., ga
vo 3 ir drg. M. Galeckienė, iš 
Philadelphijos, gavo 3. Drau
gė Galeckienė, kad palaikyti 
“L.” prenumeratą 
tams, aukavo 50c. 
taujame, kad d. 
stiklu persiskriodė dešinę ran-1 
ką ir tas jai labai trukdys 
darbuotis šiuo momentu savo 
dienraščiui. Keletas kitų drau- sigiria, kad jis surinkęs aukų 
gų prisiuntė po vieną nau ją , bedarbių 
skaitytoją.

ra- 
.” Taip pat prie šiož 

“fprklozavimo” žymiai padi- i 
dės Pildomosios Tarybos ir, 
įvairių komisijų “ekspenšai.”' 
Bus “kelionių” ir “sugaiščių” 
labai daug. O tą viską. Susi
vienijimo nariai turės panešti.; 
Labai galimas daiktas, kad 
bus narių mokestys pakeltos į 
lėšų fondą. Ponai moka pini
gus labai greitai išleisti ir pa
siimti sau riebias algas.

Taipgi labai daug “triobe- 
lio” turi ir su buvusiais kuopų 
sekretoriais, nes šie, būdami 
gerais “tėvynainiais,” iš narių 
ėmė duokles, o į Centrą ne
siuntė. Centre būdama “ge
ros širdies” panelė Jurgeliutė, 
daug užtylėjo iki eiliniai na
riai nesusekė ir pradėjo po
nus tautiečius “kabarkštuoti”, 
spirti prie sienos, kad ponai 
atsiskaitytų su narių duoklė
mis. Kaip kur, žinoma, pa

ŽEMOS LAIVAKORČIŲ KAINOS
Reikalaukite mūsų cirkularo, kur duodama 

smulkmeniški paaiškinimai

WORLD TOURISTS, INC.
175—FIFTH AVENUE NEW YORK CITY

HAMBURG-AMERICAN LINE

P h i 1 a d e I p hiečiai rengia j 
“Laisvei” šaunų pikniką ir prie 
įžangos tikieto duodama pro
ga laimėti naują Plymouth au
tomobilių, vertės $621.00. 
Taipgi radio ir elektrikinį laik 
rodį duos.

Piknikas įvyks rugsėjo 3 Į 
dieną, priėš Labor Day. Per-' 
eitą sekmadienį Philadelphi- 
joj įvyko plati konferencija, 
kurioje dalyvavo draugai iš 
Baltimorės, Readingo ir kitų 
vietų. Išdirbta planai, kaip, 
pikniką tvarkyti, kad išvengus 
technikinių keblumų.

Brooklyne “L.” piknikas bus 
2 d. liepos, toje pačioje vieto
je, kur būdavo kitais metais. 
Svarbu žinot, kada bus sprau
dos naudai piknikai Wilkes 
Barriuose, Conn, ir Mass, vals
tijose ?

Angliakasyklos dirba visai 
mažai. Jei gaunam išdirbti 
po dieną bei tris į savaitę, tai 
skaitome labai gerai. Peabo
dy Coal Co., Lewiso kompa- 
ničnos unijos kasyklos irgi dir-> 
ba. Streiklaužius milicija nu
veda į darbą ir parveda. 
Streiklaužiai didžiumoj Lewi- 
so mušeikos.- Jie apginkluoti 
tiki dantų. Baisu ir užkalbin
ti, nes jie vengia kalbėti šiL

“Ar tu žydas? Jei atsa
ko, taip, tai klausia: ar tu 
kiaulė? Jei atsako, kad ne, 
tuomet smogia } galvą gele- darbininkais> 0 jei kaip, taižine lazda.”

Čia tik pluoštelis žinių 
apie kruvinuosius fašistus 
ir jų žvėriškus darbus.

Amerikos darbininkai turi 
jungti jėgas kovai prieš fa
šizmą. Reikia sudaryti ben
drą frontą su socialištais, su 
įvairiomis darbininkų orga
nizacijomis ir tautinių ma
žumų žmonėmis.

Žydai, lenkai, lietuviai ir 
kitos tautos persekiojamos. 
Vienykime spėkas į bendrą 
frontą ir išstokime į griež
tą kovą prieš dūkstantį žvė
rį fašizmą, kuris drasko ne 
tik darbininkus, bet valstie
čius, net intelektualus ir 
tautinių mažumų liaudį.

Bežemis.

maršavimui į Har- 
risburgą. Aukas rinko ne tik- siekė ir apdraudos kompani- 
tai Čirvinskas, bet visa eilė jas, ėmė ponus už pakarpos, 

'bedarbių. Tačiaus nei vienas Iš tokių mes žinome Šatkus, 
per spauda nesigiria, apart Banionius, Vaišnoras ir kitus. 
Čirvinsko. Mat, kas renegatą Tai matot, delko šitie ponai 
pagirs, jeigu jis pats nepasi- Į persekiojo 
girs, nes kitaip negalėtum pa- Į narius ir ' 
žinti, kad renegatas.

Tame pačiame “Klampy-, 
i nes” num., vietinėse žiniose, 
; taip pat giriasi, kad bedarbių j 
demonstracijoj, kovo 4, buvę 
daug opozicionierių, kitaip sa
kant, sklo'kininkų. Tai bus 
greičiau tuščias pasigyri
mas. Bet jeigu tas būti] tie
sa, tai Brooklyno sklokininkai 
jau būtų 
myn, nes 
McKees 
nei akių 
demonstracijoj, 
kad nėra gautas 
demonstracijos, tai bijojo, kad 
negautų nuo policijos su buo
že per galvą. Arba gali būti 
areštuoti, tatai ir neišdrįso de
monstruoti sykiu su kitais be
darbiais.

Taipgi tame “Klampynės” 
num. Prūseika “kritikuoja” 
Amerikos Komunistų Partiją, 
nes jis išsiskaitęs iš nesenai 
įvykusio šešiolikto plenumo 
K. P. rezoliucijos, pasigyrė, 
kad tik “svarbesnes” vietas 
pažymi, nes visa rezoliucija 
esą perilga “Klampynėj” tal
pinti.

pir-
Carnegiej, ir 
sklokininkai 
Pittsburgh o 

Mat, žinojo, 
leidimas del

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarinės literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa- 
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo 
šalių gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po
litikos klausimais. <

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo- 
j’e, Amerikoje ir kitur.

'“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
, “Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalę šalyse,” “Iš revoliucinio 

judėjimo istorijos”, “Bedievis’’^ “Bibliografija ir Kritika” ir kit.
Kiekvieno klasiniai susipratušio darbininko? SSRS kolektyviečio ir 

darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą*’-ifisirašant jįf renkant 
numeratas ir raginant kitus išsirašyti,1 'platinant, remiant jį ra 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA 
SSSR.

Metams—3 rub., 6 men.—1 rub.
50 k a p., atskiras egz. 30 kap.

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

6 mėnesiams—75 c., atskiras egz.
—15 centų.
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran

ci] oj ir kitur
Metams—1 dol., 6 mėn.—50c.,

atskiras egz. 10 centų.

AMERIKOS UETUVIŲ PROLETARŲ MENO 
SĄJUNGOS KLEISTI VEIKALAI

tuoj kerta. Jie valdžios palai
komi. ’ ' ’1 ■ ■ •

Mainieriai, kurie 'dirbo Pea-: 
body Coal1 Co., o dabar randa
si streikierių eilėse, tai labai 
suvargę, 
tie išėjo, o darbo 
gauti; 
šalpos 
naujos 
centus, 
ant maisto. >

Prie rūsčios ' padėties dar 
bankų “šventadieniai” prisidė
jo. žmonės nusiminę, kas bus 
su jų pinigais, kurie stovi ban 
kuose, o biznis žymiai buvo 
sutrukdytas, ir iš to visi daik
tai pabrango.

Taigi nesimato kas nors švie 
sesnio ateityje. Turime bu
dėti ir organizuotis, kad apsi
ginti nuo sunkėjančio gyveni- las. Iš to protokolo matyti, 
mo. s kad dabar'eina Susivienijime

A. Čekanauskas. 1 didelė batalija1

Kiek turėjo grašių,1 
nėra kur 

jau visai prastai. Pa
valdžia neduoda, o iš 
unijos ką gauna kelis 
tai jų neužtenka nei

Kovo 21 d., Lietuvių Dar
bininkų svetainėje, 920 E. 
79th St., įvyko korespondentų 
susirinkįmas. Tai ne <nen ko
respondentų, bet kartu ir dai- 
bininkiškos spaudos bendra
darbių buvo sueiga. Korespon
dentams būtinai reikėjo susi
organizuoti, nes pastaruoju 

j laiku labai mažai žinių mūsų 
laikraščiuose randasi.

Po trumpo pasikalbėjimo 
prieita prie išvados, kad būti
nai reikia Clevelande įsteigti 
Korespondentų Biuras.

Rašinėti korespondencijas ir 
teikti žinias užsiregistravo 10 
draugų. Visi draugai entu
ziastiškai pasižadėjo bendra
darbiauti darbininkiškai spau
dai. Nuomonė buvo, kad ne
praleisti nei vieną svarbesnę

O kokios Prūseikai yra žinią iš klasių kovos ir kitų 
svarbiausios vietos? Tos, kur darbininkų judėjimo įvykių,l 
yra rezoliucijoj sužymėta, kad I nepadavus į spaudą. i
vienoje ar keliose vietose 
įvyko klaidelės darbininkų va
dovaujamose kovose. Tai re
negatas Prūseika, (as vietas, 
dar pridėdamas, ^pazalatinda- 
mas, išpučia savo1 gazietoj ir 
ant pabaigos pasigiria, !kad tik 
tai jis ir jo “Klampynė” buvu
si teisinga, nes jau esą jie se
nai sakė, kad taip yra, kaip 
dabar Komunistų Partijos ple
numo rezoliucijoj yra paskelb
ta., Tdi renegatų tušti ambri- 
jimai prieš Komunistų Partiją 
ir jos visą aparatą, nes rene
gatų yra tikslas, kad šmeižti 
ir niekinti, Komunistų Partiją. 
Renegatai visi giriasi ir visi to
ki, kitaip sakant, ’ vienodų 
plunksnų paukščiai, spiečiasi 
vienan pulkam

“Tėvynes” numeryj 10-tame 
yra tilpęs SLA Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo protoko-

forklozavi-

į Korespondentų Biurą iš- i 
rinkta: pirmininkas A. P. Bell- 
son, sekretorius Juozas Pet
rauskas' ir narė Adelė Seima- 
niutė. 1 i ' . ■ ■

Nutarta į įtaisyti Lietuvių 
Darbininkų svetainėje dėžutė, 
į kurią draugai galėtų įmesti 
žinias. Tas žinias paims ko
respondentų sekretorius ir, pa
sitarę su biuro nariais, jas su
tvarkys ir pasiųs laikraščiams.

Tačiaus ne visi draugai ga- ( 
lėtų rašinėti korespondencijas, 
kurie atsilankė į kalbaipą su- • 
sirinkimą. Tai jūs,' draugai, ‘ 
užsiregistruokite pas sekreto
rių Bellson ir dėkitės prie tei
kimo korespondencijų ir šiaip 
žinių darbininkiškai spaudai. 
Draugai, tik organizuotai veik
dami mes galėsim tinkamai pa 
tiekti geras žinias iš klasių 
kovos ir abelno darbininkų ju
dėjimo revoliucinei spaudai.

Darbą turėsime pasidalinti, 
kas apie ką aprašys. Be to, 
organizacijose bus ! išduodami

žeminu talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 
juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba 

“Laisvės” knygų krautuvėsna.
FABRIKANTAS IR DARBININKAS. Trijų Veiksmų Drama 

Parašė V. Kneziavas. Kaina 45c.
PRIEŠAI. Melodrama keturių veiksmų, penkių atidengimų. 

Parašė V. Volochov. Kaina 50c.
ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo komedija. Surankiojo Benamis.
MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c.
UŽ LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis. 

Parašė Povilas Arskis. Kaina 15c.
VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Parašė 

J. P. Karnaukalas. Kaina 35c.
Už DIEVĄ1 IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

Parašė .Senas Vincas. Kaina 40c .
DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaismių veikalėlis vaikams. 

Kaina 30c.
BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P. 

Karnaukalas. Kaina 45c
KARO AUKOS. Ęetųrių veiksmų drama. Parašė Sodalius.
KOVA UŽ IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. UkrainiŠkai parašė 

I. Togobočnij. > Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė P. 
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.
NEBAIGTA KOVA. Trijų veiksmų melodrama. Parašė Senas 

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. Retikevičiutės. Išleido 
ALPMS. III Apskritys. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 
vaidinimo knygučių, $20. Paaukota Proletmeno Sąjungai.

ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. B. 
šalinaitės ir L. Adohmyan Kaina 50c.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. s Parašė Mikas 
Rasoda. Dainom ^muziką parašė B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos.

BEDARBIAI. Dviejų veiksmų drama. Kaina 35c.
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo komedija apie kuni

gų ir gaspadinių elgėsius. Veikalėlis reikalauja tik 8 asmenų. 
Kaina visas setas (8 sąsiuviniai) $2.

ŠALIN RANKOS. ^Trumputis vaizdelis. Galimas vaidinti prakal
bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 
darbininkų.

INKVIZICIJA1. Keturių veiksmų drama, su dainomis, 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po 
Kaina 50 centų.

ALPMS. 46 TEN EYCK STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Veikalas 
Veikalą 

du aktus.
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Trečiadienis, Kovo 29, 1933Paslapls Ketvirtas ’

Šis Tas iš Lietuvos CAMBRIDGE, MASS.

Kameneckas iš Alešiškių 
dvaro, Aukštadvario vai., 
Trakų apskr. šis buržuju
kas ant tiek prasiskolino 
bankam, kad jo visas turtas 
ant tiek vargiai neša. Jis 
paliko savo visų dvarų, gy-

Perdaug Bernų-Tarnautojų
Dar niekad nebuvo tokis 

didelis bernų - tarnautojų 
perviršis Lietuvoj, kai šią 
žiemą. Seniau, užsibaigus 
tarnavimo metam, po kalėdų 
ūkininkai ir dvarponiai tik
ir važinėdavo j ieškodami -Įvulius, kurių dar neišparda- 
kalbindami sau tarnautojus i v*sus darbininkus, ir 
beraus. Jei kur sužinodavo 
darbštesnį ir nuolankesnį' 
berną, pas jį suvažiuodavo 
po kelis ant kart ir varžyda
vosi, kiekvienas užkeldamas 
daugiau algos. Bet dabar 
tokių dalykų jau nebėra. 
Tas pasiliko tik praeities at
siminimu.'

Šią žiemą, po naujų metų, 
ūkininkai bei dvarponėliai 
jau nebevažinėja jieškot ir 
kalbint sau bernų: bernai 
patys vaikščioja nuo vietos į 
vietą, jieškodami sau darbo 
sekantiems metams. Nedėl- 
dieniais miesteliuose tik ir 
girdisi klausimai: gal ži
note, kam reikia berno? 
Vaikščioja jie iš vieno aps
krities į kitą, tikėdamiesi 
toliau gaut tarnybą už ge
resnę algą.
Algos Perpus Sumažintos
Man teko sueit su kelioli

ka bernų-tarnautojų Trakų 
apskrity. Didžiuma jų sakė-1, 
si praėjusiais metais gavę i Pastaruoju laiku visur 
algos 300 litų ir dar apa- j miesteliuose priviso dar vie
tinius, kaip kur ir viršų-nos rūšies loterijos, tai “lai- 
tinius, kasdieninius drabu-’mes ratai.” Ant kiekvieno 

turgaus pamatysi net kelis 
■ratus sukant. Prie rato sto-

idingo. Nekurie kalba, kad 
: jis tyčia prisiėmė pinigų iš 
j bankų ir šiaip pas privačius 
žmones ir išvažiavo Lenki
jon. Jo dvarelį bankas leis 
ant pardavimo.

Loteriją ^Epidemija
Tur būt r|ei vienoj, šalyj’ 

nėra taip madon įėję viso-1 
kios rūšies loterijos, kaip 
Lietuvoj. Kur tik pasisuk
si, vis tau bruka bilietus su 
didžiausiais prižadėjimais. 
Po visa Lietuva viešose vie
tose aplipintos sienos di
džiausiais plakamais, at
spausdintais keliomis spal
vomis. Ant vieno garsina 
Aero-Kliubo loterijų, ant ki
to valstybės loterija, viso-! 
kių studentų loterijos, laik
raščių išleistuvių loterijos ir 
t. t. Čiulpia iš žmonių pini
gus visokiais būdais. Keis
ta, kad ir pati valstybė ne
apsieina be loterijų. Suren
ka iš žmonių milionus litų 
per metus.

I

Pastaruoju

LAISVI
'„'—/r1,' lr",ff7gST,",ri1'11 
rinkime prisirašė trys, nauji 
nariai ir visi jaunuoliai. Da
bartiniu laiku ši draugija turi 
apie 200 narių.

Iš ligonių tarpo, reikia pa
žymėti apie Alfonsą Arasima- 
vičių, kuris guli ir paralyžiuo- 

Jis yra Trentono, N. J*, 
drau- 
Įabai

tas. 
ligoninėj. Savo laikais 
gas A. Arasimavičius 
daug veikė Elizabetho darbi
ninkiškam judėjime ir nuken
tėjo nuo Palmerio reakcijos 
Ellis Island saloj. Labai gai
la, kad negalima lengvai susi
siekti aplankyti draugą tokioj 
sunkioj padėtyj., nes šiame be
darbės laike sunku susisiekti. 
Linkiu draugui pilnai pasveikt.

K.

produktų, kas ir padąro bedar
bę. Jis mano, kad pamatiniai 
technika kalta, o ne gamyba 
del pelno.

J. B. mano, kad P. ir P. S., 
teorijos yra klaidingos.

Toliaus buvo diskusuojama, 
kaip kovot už darbininkų bū
tinuosius reikalus. Prieita 
prie išvados, kad sėkmingai ko
vai reikalinga sudaryt visų sro
vių darbininkų suvienytas fron
tas. Ir tapo išrinkta komite
tas iš devynių sūdairyt plahai, 
kaip įtraukt visų srovių kaip 
bedarbius, taip ir dirbančius 
darbininkus į kovą už nurodytus 
reikalus.

visi ateiti, nes turim daug naujų 
visokių svarbių reikalų, kurie reikės 
apsvarstyti. Atsiveskite naujų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(74-75)

COURTNEY, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų su 

sirinkimai įvyksta pirmą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio. Sekanti susirin
kimai bus 2 d. balandžio. Meldžiame 
visų narių įsitėmyti ir dalyvauti. 
Visų organizacijų valdybos ir nariai 
susirinkite prieš 10 vai. ryte. Nes 
mitingai reikia atlikti prieš pietus, 
o po pietų, kaip 2 vai. įvyks drg. 
Karosienės prakalbos. f Susirinkite 
kuo skaitlingiausiai ir atsiveskite sa
vo pažįstamus.

savo klasės darb. apdraudos organi
zaciją.

♦ , < * (74-76)

BRIDGEPORT, CONN.
Dalyviai, sugrįžę iš Hartfordu 

Conn., Alkanų Maršavimo į State 
Capitol išduos platų savo raportą. 
Darbininkai ir darbininkės, ateikite 
pasiklausyti ir dažinoti, ką tie ponai 
prižadėjo duoti badu mirštantiems 
bedarbiams ir jų šeimynoms. Masinis 
bedarbių ir dirbančiųjų susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kovo 30 dieną, 
3 vai. po pietų, Redman Hall, 67 Ma-

I dison Avė. Įžanga veltui.
(74-75)

(73-78)

. “A.M Koresp. D. 20 d. kovo Wiedman šilko da
žymo darbininkai išėjo į strei- 

(ką. Kompanija, mat, numušė 
15 nuoš. mokesties. šioj kom
panijoj darbininkai > buvo labai 
išnaudojami. Gaudavo mokėt 
22 centus iki :42 centų į valandą j 

’i bet retai kada gaudavo išdirbt 
• Kovo 19 d. Amerikos Lietu- ■ pilną laiką, tai algą parsineš- 
vių Darbininkų ~ " 
Draugijos 84 kp. surengė disku
sijas visų srovių darbininkams 
temoj, kaip kovot prieš alkį, 
kaip išgauti tuojautinę pašalpą 
ir apdraudą bedarbiams, kaip 
sulaikyti mėtymą bedarbių iš 
stubų, atėmimą namų už pasko
las, uždarymą gazo ir elektros? 

Darbininkų į diskusijas pri
sirinko gražus būrelis visų 
srovių ir diskusavo viršminimus 
klausimus, išskyrus porą dis- 
kusantų, kurie nukrypo nuo te
mos.

Drg. J. Bimba padarė įvadą 
į diskusijas atžymėdamas, kad 
pamatinė priežastis bedarbės 
yra tai, kad produktai yra ga
minama ne 
reikalų, bet 
dedamosios 
darbininkai 
padaryt daugiau, negu gali už 
savo algas išpirkti, nes darbi
ninko alga yra tik dalis tos .dir
binių vertės, kuriuos jis pagami
na. Taip ir prisidaro viršper- 
dirbis produktų, tai ir būna be- 

| darbe. t Drg. J. Bimba, toliau, 
kvietė darbininkus sudaryt ga- 
ligą visų srovių frontą kovai 
prieš bedarbę.

Pašakarriįs kalbėjo, kad J. B. 
klaidingai aiškina bedarbės 
priežastį. Pašakarnis bandė 
įrodyt, kad pamatinė priežastis 
bedarbės yra tai “tinginystė.” 
Girdi, atsiranda tinginių, kurie 
nenori dirbti, todėl išnaudoja 
kitus, o per išnaudojimą kitų 
stengiasi. prigaminti ir išleisti 
kuodaugiausia produktų, iš ko 

 

ir susidaranti bedarbė.

P. Salkatauskas dalinai suti
ko su J. ,, bet Pašakarnio te
oriją visiškai atmetė. Bet P. 
S. mano ad bedarbės priežas
tis yra t^i' išsivystyme tech
nikos į 
manymyf, .su tokia tobula tech- 

 

turėdamas viso 10 litų" su- bedarbių Union County konfe- nika yiSa prigaminama perdaug 
manė pabandyt savo laimę. ?elįcijoj’TTkuri ršauk>am« Peri 

t-. . , ; . . laikina Union County Unem- Į

Pradėjo pirkt numerius ir ploye(j committee. • Išrinkta 
sukt ratą. Suka kartą, ant- du delegatai. |
ra, trečią,—laimės nėra: vis' 
kiti išgrajina. Jį gi apgavi
kas vis ragina dar bandyt 
savo giliukį. Ir štai žmoge
lis prasuka paskutinį litą ir 
nieko nelaimi! ’ - Suriko; jis 
nesavų, balsu, kad ^rągr^ji- 
Bernai nori pini.>'Paskutiniiis_10'l)tu jr, va- 
nmdvtnini dabar' ^mas ^ajlkg. apgavikll 

■ griebė lūuzyt laimės ratą. 
" ‘ ‘ ; jį , kojomis,

dar spyrė slalan, ant kurio 
buvo sudėti laimėjimui daik
tai. Prigužėjo daug žiopso- 
tojų į nūdtikio vietą; sumi
šimas. Vieni bahdo mušt 
nelaimingą žmogelį, kiti ko- 
lioja “loterijoną.” Ant galo 
pribuvo policija ir abu areš
tavo.

Už tas vis^s loterijas val
džia gauna nemažą nuošim
tį pelno už leidimą. Todėl 
ir leidžiama visokios rūšies 
loterijos—viliojimas iš žmo
nių paskutinių centų.

PATERSON, N. J.

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos susi

rinkimas jvyks pirmadienį, 3 dieną 
balandžio, Draugijos svetainėje, 3600 
Vernor, Highway. Susirinkimą už
baigus bus diskusijos temoj: Ar Roo- 
sevelt'o administracija išgelbės kapi
talizmą nuo'irimo, 
visus

Todėl kviečiame 
dalyvauti diskusijose.

18 d. birželio, 

piknikas jvyks 
Valley View

WILKES BARRE, PA.
šiuomi pranešame visai apielinkei, 

kad didieji piknikai, kuriuose daly
vauja visos apielinkės organizacijos, 
įvyks sekamose dienose:

ALDLD 12-to apskričio ir LDSA 4 
Rajono piknikas bus 
Valley View Parke.

“Laisvės” naudai 
20 dieną rugpjūčio, 
Parke.

Komunistų Partijos Piknikas įvyks 
4 d. rugsėjo (Sept.)

Visos apielinkės darbininkiškų or
ganizacijų ir draugijų prašome tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame da
lyvauti minėtuose piknikuose.

(74-75^

HUDSON, MASS. 
Vakarienė , ir šokiai

HLP Kliubas rengia puikią vaka
rienę ir šokius, balandžio 1 d. suba- 
toje, HLP Kliubo svetainėje, 17 
School St., 7 vai. vakare. Taigi 
kviečiame visus Hudsono draugus 
atsilankyti ant šios puikios vakarie
nės ir šokių, nes įžanga labai maža. 
Vakarienė ir šokiai tik 30c. ypatai. 
Bus duodama puiki dovana draugui 
arba draugei, kuris turės seniausią 
knygą arba . laikraštį. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti šiame puikia
me parengime.

. ' ’ J > (74-75)
’ ' t - ;-------------- L-

Detroitiečiai, Tetykite!
Svarbios diskusijos temoj: Kas 

svarbesnę’ rolę lošia klasių kovoje, 
x c *---------- kiekybe ar kokybė? Rengia. ALDLD

Literatūros • davo tokia, iš kurios darbinin-1188 ir LDSA 130 kuopos, kovo— 
kai pragyvent žmoniškiau ne-. Ma?'ch s“lL' ketYirtadi'ni’Ji®0„vaL _ .1 vakare, Rusų testaurante, 9219 Rus-
galėjo. Bet bosai ir Vėl pasi-'sell St. Lietuviai darbininkai kuo 
kėsino ant jų algų. Tad dar- skaitlingiausiai lankykitės ant disku- 
bininkai priversti buvo apskelbt i slJų’ nes tema yra svarĮ’1-Komitetas.

(74-75)

Sėkmingos Bendro Fronto 
kusijos; šilko Audėjų Streikai

Dis

Nors iš lėto, bet visgi žen
giame pirmyn. Jau senai pla
navom suorganizuoti čionai 
jaunuolių kuopą ir, paskutiniu 
laiku mūsų noras buvo įvyk- 
dintas. Suorganizavom jau
nuolių kuopelę. Ji bus po va
dovyste ALDLD 8 kp.

Kovo 17 d. įvyko pirmas 
jaunuolių kuopos susirinkimas. 
Suėjo yidutinis būrys jaunuo
lių. Valdyba išrinkta iš šių 
draugų jaunuolių: org. V. 
Rutkauskas, 183 Clark St., 
kasininkas Blanche Doble, 92 
Allston St.,, raštininkė Anna 
Stash in, 172 Washington St. 
Visi Cambridge, Mass., gyven
tojai. • j

Šiuo kartu daug ko negali
me pasakyti apie kuopelę'. 
Jaunuoliai žengia pirmutinius

. [.žingsnius. Manome, kad jiem 
, 4 seksis. Mes suaugesni linki

me jiems energiškai darbuo
tis darbininkų judėjime. Lin
kėjimas, tai tik išsireiškimas. 
Mes suaugesni visais galimais 
būdais padėsime jaunuoliams 
nešti apšvietą į darbo klasės 
jaunimą ir organizuotis po re
voliucine kovos vėliava.

Literatūros Draugijos kuo
pa atsikreipia į jaunuolius, gy
venančius Cambridge prie
miesčiuose, dėtis prie jaunuo
lių kuopos. Tėvai turi pasi
darbuoti organizavime jaunuo
lių. Kurie turime paaugusias 
mergaites bei berniukus, para
ginkime juos stoti į organiza
ciją. Nuo sunkėjančio gyve
nimo, skurstame ne tik mes, 
nusęstantieji darbininkai, bet 
baisiai vargsta ir jaunuoliai. 
Tūkstančiai vaikiščių ir mer
giščių randasi bedarbių eilė
se. Jie, savo jautrios širdies 
sugraudinti, kartais negalėda
mi pakęsti skurdaus gyveni
mo prie tėvų ir manydami tuo 
rni padės jiems, apleidžia na
mus. Jie vaikščioja iš vieno 
šalies krašto į kitą jieškoda
mi darbo, bet niekur negali 
rasti. Tad traukime sdvo vai
kus į koyą už bedarbių pa
šalpą. Organizuokime jau
nuolius ir akstinkime juos į 
kovą už jaunuoliam pašalpą. 
Vaikinai ir merginos stodami 
į jaunuolių kuopelę būsit 
sau

kovą. Visoj dirbtuvėj dirbo 
apie 400 darbininkų ir visi su
streikavo, 
nizuoti. Tekstile 

bando paimt

kovo išėjo į 
šilko audėjai, 

“kvil

- HARTFORD, CONN.
Liet. Darb. Susivienijimo 79 

rengia maskaradų balių, šokius, 
batoj, 1 d. balandžio, 59 Park 
8 vai. vakare. Visi lietuviai darbi
ninkai atsilankykite. Ne vien laiką 
smagiai praleisime, bet ii’ paremsime

kp. 
su- 
St.,

(73-74)

sulig visuomenės 
del pelno, del pri
vertęs. Tuo būdu 

yra priverčiami

Darbininkai neorga- 
National

Workers Unija 
streiko vadovybę.

Taipgi 24 d. 
streiką Columbia
“varperiai,” “tvisteriai 
waineriai.” Kompanija čia nu
mušė 10 nuoš. Darbininkai ža
da laikytis, kol kovą laimės. 
Streikui vadovauja National 
Textile Workers’ Unija.

Sužinojęs.

PER “LAISVE ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

»

ir

ELIZABETH, N. J. BROOKLYN LABOR LYCEUM

I

gi, vietoj nevedusių bernų,!', • • •

< Kviečia Bendras Komitetas.

MM

£

ir tėvams naudingesni.
ALDLD 8 Kp. Koresp.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. laikys mėnesinį su

sirinkimą, 31 d. kovo, 180 New York 
Avė., 7:30 vai. vakare, visi nariai 
privalo dalyvauti, nes daug svarbių 
dalykų. reikia aptarti. Taipgi nepa
mirškite naujų narių atsivesti.

Org. Geo. Žukauskas.
(74-75)

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Portable mašina, tik šį rudenį patobulinta, su nau
jais parankumais, prietaisais dabar galima ją įsigyti 
per “Laisvę.”

žius. Pasibaigus metam jų
jų ponas-ūkininkas pasakė: „
“Del baisaus piniginio:4A4-f vi'kokis’ rtenaudėlis, ant sta- 
zio, tai yra, del nesvietiško 
ūkininkų produktų nupigi- 
mo, mes negalime daugiau

liuko prisidėjęs įvairių niek
niekių, pardavinėja nume
rius po pusę lito, po litą ir 

algos mokėt, kai 150 litų.” į tam panašiai. Kai išpar- 
Bernas, užgirdęs tokį užrei-! duoda visus numerius, pasu- 
škimą, nusistebi, kad jo ai- ‘ ka ratą. Na, ir ant kurio 
ga sumažinama lygiai ant 
pusės, ir, padėkavojęs už vi
ską, traukia jieškot vietos

• pas kitą šeimininką. Bet ir j 
visur kitur randa tą patį: 
visur samdytojai, kaip susi
tarę, duodą tik pusę praeitų .' 
metų algos'. Iš Trakų apsk. 
daugelis vyksta Suvalkijon; 
sakoma, ten daugiau algos 
mokama^ Vieni, išėję, su
grįžo, kiti—pasiliko. Sako
ma, Suvalkijoj pas ūkinin
kus bent maistas geresnis, 
negu dzukijoj. Bet, kaip 
girdėt, alga mažai didesnė,

Algas jfaoka Produktais
Nevedusiem bernam gyve

nimas pasunkėjo ir del to, 
kad samdytojai geriau veli
ja algas mokėt grūdais bei 
kitaip sąvo produktais; ^egu 
pinigais. ~ 
gaiš,, o samdytojui dabar 
sunku padaryt pinigų. Tai-

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos draugai, njalo- 

nėkite nepadaryti klaidus, nes susi-| 
rinkimai yra permainyti iš sekmadie
nių į pirmadienius. Sekantis susirin
kimas i bus pirmadienį, 3 d. balan- ' 
džio, 8 vai. vakare, Lietuvių Kliube, 
339 E. 4th St. Draugai, malonėkite

Na, ir ant kurio 
numerio ratas sustoja, nu
merio pirkėjas gauna lito 
vertes ar mažiau kokį daik
tą. Gi dykaduonio kišenėj 
lieka pelno grynais pinigais 
keli litai.

Aušros Draugijos Darbai
“Aušros” draugijos susirin

kime, kaip ir visuose šios pa
žangios draugijos susirinki
muose, apart draugijos daly-

Viename turguj del to 
“laimės rato” kilo nemažas 
sumišimas ir muštynės. Pa-|kų7~daug kalbėta °ir priimta 
siteiravus, sužinojau štai ko-1 keletas tarimų. Nutarta daly- 
kį dalyką. Vienas žmogelis, ivauti (19 d. kovo) visuotinoj

gščiausią laipsnį. Jo

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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

f
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ima vedusius, taip vadina
mus ardinarčikus, kurie su
tinka algų imt grūdais, vii- 

*na, karvei ganykla, pašaru, 
- ir kt. Del to vedę lengviau 

gauna vietų dvaruose bei 
pas stambesnius ūkininkus. 
Rūpestis samdytojam, bet 
samdiniam ne tik rūpestis, 
bet vargas, skurdas ir net 
badas nekuriem gręsia.

Palikęs Dvarą, Pabėgo 
Lenkijon Dvarponis

* ' ui

Pradžioj kovo mėnesio pa
spruko Lenkijon dvarponėlis

Atsilankius delegatui nuo 
vietinio skyriaus Friends of 
Soviet Union, kviečiant prisi
dėti prie surengimo masi
nio mitingo už pripažinimą 
Sovietų Sąjungos, šiamv dar
bui | irgi< išplikta delegatai.;• 
I Išrinkta du^cįelegatai ir prie 
renginio d'evyrnų' draugiau ba
liaus, kuris' įvyks na^ųcį^u “Ųf ’ 
svetainės 7 d. gegužės. Ka
dangi ši vietinė “Laisvės’’ sve
tainė pastaruoju laikii-permai
nė savo politiką linkui darbi
ninkiškų mitingų, / tiai nutarta 
platinti ir laimėjimo v tikįetai 
naudai tos svet. Kaip ilgai ■ 
permainyta politika bus vyk
doma gyveniman, tai ateities 
klausimas, bet reikia pasakyti 
tą faktą, jog dabartinis be
darbės krizis privertė dabarti
nius “Laisvės” svetainės direk
torius skaitytis su darbinin
kais. , žinoma, reikia imti do
mėn ir sąstątą dabartinių di
rektorių, kurių daugelis yra 
fabrikų darbininkai.

Kad ir bedarbės laiku, ši 
stambiausia iš pažangiųjų 
draugijų Ęlizabethe, auga nau
jais nariais, ,nes ir šiame susi-

Trijų Veiksmų A W' Stato Scenoje
Darbininkiška IB S : Įb ' '• < B - Wilkes Barre

Operetė ’ į J BL J Aido Choras

Pėtnyčioje, 31 d. Kovo-March, 1933
Couhghlis High School, 72 N. Washington St.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE ' ĮŽANGA 50c. IR 75c. YPATAI, VAIKAMS 25c.

DRAUGAI! Alkis yra alegoriška operetė, perstato darbininkų darbo sąlygas fabrikuose, jų ekono
minius trūkumus ir kovas už pasiliųosavimą iš kapitalistinės vergijos, lis antros pusės ji pęrstato ka
pitalistų lėbavimus, girtuoklybę ir žiaurumus linkui darbininkų klases. Parodo, kaip teismai neteisin 
gai mirtini baudžia darbininkus. Alkis yra naujovinė operetė, tiekianti darbininkišką apšvietą. Yra 
puikįų’ dainų, kurias atlieka, solistai, duetai ir visąs choras. O Aido Choras jau nuo senai yra atsižymė
jęs puikiu dainavimu ir geru lošimu. Iš Aido Choro narių yra gerai išsilavinusių aktorių, tat šią ope
retę jie perstatys pilnai tinkamai.

Skaitlingai atsilankykite pamatyti tą svarbų veikalą.
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BETHLEHEM, PA Lenkijos Fašistai už Hitlerį
Įvairūs Dalykai

KENOSHA, Wis.—Šiame

vai.

vaisiai.

ati

di
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DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARET<!>

<*>

<!>

<p

Chroniškos Ligos Gydomos

mus Bethleheme valstija 
pašalpos 6 narių šeirny-

sve- 
Pa.

, fr- 
t '

“LAISVE”
427 Lorimer St, 

Brooklyn, N.

Flushing Russian and Turkish Baths, inc.
M. TEITELBAUM, Manadieris

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBĄTOS VAK. 75c

visą" naktį ’ant trečiu luh
I“ L- . " ’ “ ’ _____________

niskais pagerinimais. Įtaisyta dide 
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos

Trečiadienis, Kovo 29, 1933 \

Darbininkai ir Dirbanti Turi Badauti

J. J. Butkus.

PHILADELPHIA, PA.

ir Jonelis.’”
žinoma, minimą judį 

fašistinės Lietuvos
Baleto artistai ir stu- 

Tas jau aiš-

Ž ■ *- •' * • R s - 'v" •" -• Z A ■ s

ir bando pa- 
kapitalistinio 

iš kunigų iš- 
nesąmonių.

esu girdėjęs kai ku- 
darbininkus

E A I S V « Puslapis penktas

DETROIT, Mich. — Kapi
talizmas darbininkas nežmo
niškai išnaudoja visame kame, 
nepaisant, kurioje įstaigoje ar 
dirbtuvėj mes dirbame. Tai 
jau šiandien tas aišku mums 
visiems. Juk šios ponijos sis
temoj ir būti kitaip negali! 
Pati kapitalistinė sistema yra

* subudavota išnaudojimui. Na, 
ir pasidėkavojant tokiai pek
liškai sistemai, šiose dienose 
pats išnaudojimas vystosi dar 
į sunkesnius laikus. Kiekvie
nas darbo žmogus, kiekviena 
darbininkų šeimyna šioj šalyj 
šiandie yra paliesta neapsako
mai didelio vargo, skurdo ir 
pagalios kai kurie ir bado. Ba
das pradeda įsivyrauti, bet, ži
noma, tik tarpe mūsų biednų 
žmonių darbininkių. Ponijos, 
kapitalistų klasės anaiptol ne
palies! Nes jie turi susigrobę 
visus turtus, kuriuos' iš mūsų 
'sugrobė.

Badas, kaip sykis, reiškiasi 
Šioj šalyj tuo laiku, kuomet di
džiausi sandėliai kimšte už
kimšti visokio maisto produk
tais. Milžiniškose krautuvėse 
pelyja įvairios drapanos. Šim
tai tūkstančių gyvenamų na
mų, išbudavotų mūsų darbinin
kų rankomis, stovi tušti. Ir 
štai tuo pačiu laiku 
žmonės neturi nei kur prisi
glausti nei kuom apsirengti, 
nei kuom maitytis, kad gyvas
tį palaikyti. Pusnuogiai, alka
ni darbininkai turi jieškoti 
kur bent dumpose apsigyven
ti ir didžiausiame varge, alky
je baigti savo dienas. Tai to
lus gyvenimas skiriamas kapi
talistinės sistemos del mūsų 
darbininkų žmonių.

Viešpataujant šiai kapita
listinei sistemai, visokiam iš
naudojimui ribų nėra. štai, 
man dirbant Detroit Edisono 
Ko.,- keli metai atgal, ^vląųoj 
tos kompanijos elektros sto- 
tyj, teko persitikrinti, kad var- 

. giai kuri kita kompanija galė
tų pralenkti savu išnaudojimu 
savo darbininkus, kaip kad 
šioji. Jau keli metai atgal, 
kaip darbininkų algos atvejų 

^atvejais buvo nukapojamos. 
Ir pagalios, dabartiniu laiku 
ant tiek nukapojo algas, kad 
nekurie darbininkai, netekę 
kantrybės, meta darbą ir eina 
į bedarbių eiles. Ir jiems ne
galima visai padyvinti. Dabar 
tiniu atlyginimu šioj dirbtu
vėj žmogus turi išdirbti pilnai 
visą savaitę kartais vos tik 
už kelis dolerius. Patsai dar
bas yra pavojingas žmogaus 
gyvasčiai. Taipgi reikalauja 
didelio patyrimo šiame darbe. 
Valandos darbo yra taip ne- 
reguliarės, taip misteriškai su
maišytos, kad ’per šešias die-

♦ nas savaitėj vos gauni padir
bėti apie 25 ar 27 valandas 
laiko. O betgi reikia pasaky
ti, kad nuo dirbtuvės niekur 
negalima pasitraukti per išti
są savaitę, žinoma, jei bent 
parėjus į namus keletą valan
dų pramiegi, tai ir viskas.

Dažnai elektros reikalais 
prisieina važinėti į įvairias 
miesto dalis; tokie važinėjimai 
reikia darbininkui pačiam ap
simokėti. Jeigu drįsti ’ parei
kalauti raštinėj pono, kad at
lygintų važinėjimo išlaidas, 
tai atsidaro visa pekla,’ prade
da jieškoti visokių priekabių 
iš darbininko. Jei kur mies
te reikėjo nuvažiavus atlįkti 
darbas ir tenai ėmė laiko tai 
padaryti porą valandų, tai ši
tas ponas ima rėkti, kad esą 
tu ėmei perdaug laiko. Tas 
darbas reikėjo tau atlikti į 
vieną valandą laiko ir t.t. Na, 
ir tuo būdu kitu kartu žmo
gus ir bijosi eiti į to pono na
gus. Tai suvedus išlaidas, 
veik nieko ir nelieka žmogaus’ 
gyvenimo reikalams.

Šiose įstaigose buvo dirba- 
ma dviem pakaitomis. Dabar 
pusė darbininkų yra išmesta į 

K gatvę; Likusi puse darbinin
kų tūri atlikti patį daugį

--- ' ■ ------------
Dėlto ir Philadelpliijoj, ir 

kitose kolonijose, mes neturi
me garsinti judžius, paruoštus 
ant užsakymo fašistinės Lie
tuvos valdžios, bet turime ves
ti kovą prieš juos, turime žiū
rėti, kad tokie judžiai ir pa
našūs kurinia'f-'furėtų kuoma- 
žiausia pasisekimo iš darbinin- 

pusės.
A. Taraška.
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draugą, tris našlaičius ir sesu
tes. Moteris buvo labai rimto 
būdo. Lai*būna jai lengva šal
ta žemelė!

Daug Banku
Dar Uždaryta

mieste ir valstijoj pasireiš 
kia, kad komunistai dau 
giau gauna balsų, negu ka
da pirmiaus. Taip vadina
muose bandymų balsavimuo
se komunistų kandidatas į 
miesto bendrą tarybą gavo 
daug balsų. Kitais metais 
daug mažiaus balsų gauda
vo.

giškai visus tuos, kas kovoja 
lirieš skriaudas 
siliuosuoti iš po 
jungo ir kartu 
galvotų visokių

Beje, 
riuos darbininkus lietuvius 
kalbant, kad šitas kunigas “ge 
rai nukalbąs.” Tai taip su
pranta tik nesąmoningi darbi
ninkai. Patarimas šitiems su- 
klaidytiems darbininkams gali 
būti šitokis:

Jau laikas jums, broliai, 
pradėti suprasti, kad jokis 
kunigas bei prezidentas neiš
gelbės jūsų iš skriaudų ir var
gų. Jūs tik patys išsigelbėsi- 
te, o niekas kitas jus neišgel
bės. Todėl, brangūs broliai, 
visi, kaip vienas, stokite į dar
bininkiškas organizacijas. Skai 
tykite jūsų klasės spaudą, ge
ras knygas, gerus laikraščius, 
kaip tai: “Laisvę,” ^Viinį” ir 
kitus. Tuom jūs prisidėsite 
prie tos kovos, kuri vėliau ar 
anksčiau iškils tarpe išnaudo
tojų ir pavergtųjų. Tą kovą, 
reikia pasakyti, laimės darbi
ninkai. Neleiskime suvedžio
ti visokiems agentams. Pasa
kojimai buržuazijos laikrašti
joj apie tai, kaip ponas Roo
seveltas užsimanęs, kad jam 
įrengtų Baltajam Name prū
dą del išsimaudymo, nepaval
gydins mūsų išalkusias šeimy
nas. Mes turime suglausto
mis jėgomis kovoti prieš bado 
laikus, kuriuos ponija pagim- 

se įstaigose susideda iš čiagi- 
mių žmonių, jaunų vyrų. Dau
guma jų keli metai atgal, bu-1 
vo didžiausiame patriotizme. 
Turėjai žmogus būti labai at
sargus, ką ir su kuo kalbėjai. 
Apie darbininkišką judėjimą 
negalima buvo nei prasitarti. 
Viskas, ką jie laike pertrau
kos darbo kalbėdavo, tai apie 
radio, boles, kumštynes, ir 
krutamuosius paveikslus. Bet 
laikui bėgant, krizini vis aš
trėjant ir šuoliais mažėjant 
atlyginimui už darbą, pamažu 
pradėjo keistis ir pasikalbėji
mo tema pas šiuos jaunuolius. 
Pajengvuke, reikia pasakyti, 
kad šie darbininkai, jauni vy
rai, pradeda išsipagirioti, išsi
blaivyti iš to amerikoniško 
patriotizmo. Ir^tie, kurie keli 
metai atgal buvo didžiausi 
priešai darbininkiškam judėji
mui, šiandien žmoniškai gali-' 
ma šiek tiek su jais susikalbė
ti. Matomai, pradeda jie per
matyti, kas yra darbininkų ne
prietelius, išnaudotojas ir kas 
užtarėjas ir draugas bei var
gingosios klasės žmonių reika
lų gynėjas. Jau vienas kitas 
pradeda išsireikšti, kad, esą, 
gal būtų ir gera tokia tvarka, 
kaip kad Sovietų Sąjungoj.

Kitas dalykas, tai čia, De
troite, yra vienas pagarsėjęs 
Romos agentas, kunigas C. E. 
Coughlin. šitas sutvėrimas 
labai tankiai kalba per radio. 
Jo tikslas yra niekinti komu
nistus. Jis yra ant tiek gud
rus, kad kartais pakritikuoja 
ir kapitalistus. Jis tai daro 
Xlel suklaidinimo nesąmoningų 
darbininkų. Jiš, kritikuoda
mas kapitalistus, šlykščiausiai 
išniekina komunistus ir visą* 
darbininkišką judėjimą ir vi
suomet savo dieviskai-bufžūA- 
žišką pamokslą užbaigia ra
gindamas visus melstis į nebu
vėlį kunigų išgalvotą dievą, 
būk jis “išgelbėsiąs” žmoniją 
iš visų nelaimių.

Reikia pasakyti, kad šiam 
kapitalistiniam gelbėtojui kiek 
laiko atgal 'tokie pamokslai 
pagelbėdavo suklaidinti ir pa
gauti į savo juodą tinklą ke
letą nesąmoningų darbininkų. 
Bet juk yra faktas, kad su la
bai bjaurios rūšies melais ne
labai toli eisi. Taip ir su 
šiuo pamokslininku jau pasi- 
r e i š k ia. Darbininkai, kaip 
augščiau minėjau, keli metai 
atgal, niekindavo visą tai, ką 
niekindavo tasai kuhigas. Bet 
šiandie jie jau pradeda su
prasti, kad šitas kunigas yra 
su visa savo dūšia ir visais savo 
šventaisiais pasiryžęs palaikyt 
išnaudotojus kapitalistus ir

Šokiausiomis valandomis: nak
timis, dienomis, rytais ir va
karais.

Ši kompanija turi savo šni
pų, kurie šnipinėja darbinin
kus, ką jie kalba. Jei kuris 
tik bando pasiskųsti bent kam, 
kad tokiose sunkiose sąlygose 
reikia šiai kompanijai dirbti ir 
vos tik už kelis dolerius, tai 
tuoj darbininkas būna pašauk
tas į raštinę. Tampa išplūs
tas ir atleistas nuo darbo. Be
je, darbavietėse dažnai lipi
nėja kompanija savo rūšies in
strukcijas darbininkams, kaip 
jie turi būti gerais, ištikimais 
darbininkais. Taipgi esą dar
bininkų yra pareiga išgalvoti 
tokį naują planą, kuris su
mažintų reikalingumą darbi
ninkų, o darbo našumą padi
dintų.

Rendos pačiam Detroite ga
na dar augštos palyginus su 
uždarbiais. Už vidutinišką 
apšildomą 5-6 kambarių fle- 
tuką reikia mokėti tarpe 30- 
40 dolerių. Ir kiti visi gyveni
mo reikmenys gana augšti. Ir 
tuo būdu, jei darbininkas už
dirbi apie 10 dolerių savaitėj, 
tai prisieina šeimynai ir ba
dauti.

Dabar žodis kitas apie pa
čius darbininkus. Patys dar
bininkai dideliu nuošimčiu šio-

Draugas W. Z. Fosteris sakė, 
kad “jeigu mes visi kaip vienas 
kovosim, tai buržuazija bus pri
spirta prie sienos ir neva ‘pa
ti’ duos mum j koącįejsijas, įžiū
rint pagal mūsų kovą ir vieny
bę” • , . .

Už 2 savaičių po 1932 m. 
Alkanųjų Maršavimo į Wash- 
ingtoną Ėaston County kalėji
me pradėjo skusti barzdas du 
kartus į savaitę ir kirpt plau
kus kartą į mėnesį.

Negrai pirma turėdavo laukt, 
kol apsidirba su baltais,—tada 
negram. Po "gruodžio 4 d. de
monstracijai į Washingtona jau 
aptarnauja visus kartu. Tai vis 
kovos

Drg. Karosienė Kalbės Seka
mose Vietose Pittsburgh© 
Apielinkėje

Kovo 30, Mc Kees Rocksj 
Pa.

Kovo 31, Liet. Sūnų Draugi
jos svetainėje, 818 Belmont 
Ave., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Bal. 1, Liet. Sūnų Draugi
jos svetainėje, 110 State St., 
Wilmerding, Pa1. Pradžia 2 
vali po pietų. ' ’

Bal. l/Liet. Mokslo Draugi
jos svet., 142 Orr St., Pitts
burgh, Pa. Pradžia 8 vai. va
kare.

Bal. 2, Mainierių Unijos sve
tainėj, New Eagle, Pa. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Bal. 2, Lietuvių Kliubo sve
tainėj, 156 E. Duquesne Ave., 
Duquesne, Pa. Pradžia 8 
vakare.

Bal. 3, APLA 9 kuopos 
tainėj, New Kensington, 
Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Bal. 4, Wandergrift, Pa.

WASHINGTON, D. C.— 
Jungtinių Valstijų valdžia 
dar negali sutvarkyti bankų 
sistemų. Vieni bankai jau 
buvo atidaryti, bet paskiaus 
juos reikėjo ir vėl uždaryti. 
Sakoma, kad nėra juose tik
ro pagrindo palaikymui jų 
biznio.

Užsienio biznis dar nega
limas pradėti, nes nesą ga
nėtinai aukso, kurio pagrin
du kapitalistinėj sistemoj 
bankai yra paremti.

Komunistai Gavo Daug Bal
sy Wisconsin Valstijoje

VARŠAVA.—Lenkijos žy
dai surengė demonstraciją 
prieš Vokietijos Hitlerio žy
dų persekiojimą. Tačiaus 
Lenkijos fašistinė valdžia 
uždraudė laikyti demonst
racijas. Vienok radosi žy
dų, kurie laikė demonstraci
jas, nepaisydami draudimo. 
Tad keliolika likosi areštuo-. . 
ta.

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold
PResident 3-5341 Minnesota 9-7222

darbo. Tad prisieina dirbti vi- niekinti, pliaukšti tikrai' kuni-

Pastaba Philadelphiečiams
Praeitą sekmadienį teko lan 

kytis Philadelphia, Pa., ir da
lyvauti Philadelphijos ir pla
čiųjų apielinkių mūsų organi
zacijų sušauktoj konferencijoj 
išdirbimui planų del 
rpo sekančią vasarą 
dienraščio “Laisvės” 
Laike konferencijos

Pas 
duoda 
nai .$4100, pavieniais po $1.50 į 
savaitę. Kožną savaitę reikia 
išstovėt “lainėj” pusę dienos, 
kol gauni tam tikrą bilietuką, 
kurį padavus krautuvininkui, 
turi ten produktus imti visą sa
vaitę, nežiūrint, kiek jisai lupa.

6 d. kovo apie 20 metų mo
teris bestovėdama “lainėj,” su
dribo ir apalpo. Policistas ir 
kitas vyras sugriebę .išnešė. Ne
teko sužinot, ar atgijo ar ne.

Už šitą ’ pašalpą Veikia
dirbt laibai sunkįai dieną į sa
vaitę, prie kelių taisymo, o kad
ne, tai prie medžių tąsymo per. ■ . . .. .
akmenuotus kalnus, 'net ’gyslos •Daihinil}kaii( ,į)^ieikalavo,i 
braška. ' kad ir fašistas virėjas būtų!

f I ’ f . • _ - - -

Darbininkai Laime j o 
Streiką Vokietijos 

Laive
NEW ORLEANS, La. — 

Ant vokiečių laivo Vogtland 
darbininkai laimėjo streiką. 
Darbininkai streikavo prieš 
žemas algas ir netikusį mai
stą. Streiką vadovavo Jū
reivių Darbininkų Industri
nė Unija.

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltltalvystės 
darbus

87 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street

surengi- 
pikniko 
naudai.
vienas 

draugas paskleidė lapelius, ku
inuose garsinama rengiamas 
vakaras Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo. Skelbiama, kad progra
mą pildys C. G. Lukšis—ro
dys iš Lietuvos atvežtą judį— 
“Onytė 

, Kiek 
paruošė 
Dramos 
dijos mokiniai.
kiai parodo, kad minimas ju- 
dis yra pagamintas ant fašisti
nio kurpalio. Dar toliau, C. 
G. Lukšis važinėja po visas 
Jungtines Valstijas su kalba
mu judžiu, Lukšį remia kiek
vienoj kolonijoj bažnytinės 
draugijos ir pačios parapijos. 
Jam su tuo judriu daugiau Į 
niekur ir netenka pasirodyti, į 
kaip tik po bažnytines svetai- j 
nes. Tas da^ labiau parodo, 
kam tas judis tarnauja ir kie
no interesams jis yra paga
mintas .

Nežinau, jokiais išrokavi- 
• mais tas draugas platina gar
sinimus kalbamo judžio? Vie
nok, drąsiai galima sakyt, kad 
tfnūsų draugas daro neatleisti
ną klaidą taip elgdamąsi. Jei 
virš minėtas Kliubas yra pro- 
gresyvis ir susipratę darbinin
kai ;turi pirmenybę jame, tai 
jie įadarė didelę klaidą pąsi-j 
rinkdami fašistinę programą; 
Tokias programas reikia 'nai
kinti iš darbininkiškų parengi
mų, o vietoj jų ruošti darbi
ninkiškas programas,' skiepyti 
darbininkams revoliucinę dai
lę. Jei minimas Kliubas yra 
fašistinis ir mūsų draugui yra 
išrokavimų jame priklausyti,r 
tai jau jokiame atsitikime ne
gali būti išrokavimo garsinti' 
tokio Kliubo fašistinius paren
gimus.

Susipratę revoliuciniai dar
bininkai ne tik, kad nepopu- 
liarizuoja buržuazinės dailės, 
bet veda htyirą kovą prieš tp- 
kią dailę ir,' vietoj jos, sklei
džia darbininkišką dailę. Mes 
organizuojamės ir kovojame 
prieš buržuaziją,. fašizmą ' ne 
vien politiniam lauke, bet taip 
lygiai ir dailės.

20 d. kovo jaunas amerikonas, 
lipant prieš kalną, sako: “Po
nas Hoover > per 4 metus žadė
jo gerovę, o ponas Rooseveltas 
tuoj davė. Pirma čion Lehigh 
Canal turėjau varinėt mulus, 
dabar patsai vietoj mulų; skir
tumas tiktai, kad mulai traukė 
vandeniu, o mes turim traukt 
per akmenis.” Kitas atsiliepė, 
“Nežiūrint, kas jie tokie, re- 
publikonai, demokratai, ar so
cialistai,”— aš pridėjau, — “ar 
fašistai,”—“visi jie mus išnau
doja iki gyvo kaulo!” Kada su
minėjau d. Fosterį ir Komunis
tų Partiją, visi ant syk atsi
grįžo, apsidairė ir pasidarė ty
la.

“Laisvės” num. 55 iš Bethle
hem, Pa., geroj suglaustoj ko
respondencijoj d. Stančiukas 
pasakb daug neužginamos tie
sos, kad mes dejavimais neat- 
sieksim nieko.

Jeigu draugas M. Petraitis 
apsiima padirbėt , platinimui 
darbininkiškos apšvietos, tai su 
mielu noru,, ^rau^ę, ateis 
talkon Frana’š- ŽayiŠ, 649 Onta
rio St., So. Beth., ir d. J. Stan
kus, 5th St. So. Beth.

? v ' i( ,20 jd.r kovo ųumittė viduram
žė’ fa^merka'MMaitippė. Palai
dota 24 d. 10 vai. ryto. Paliko 
dideliam nuliūdime gyvenimo

pašalintas, kuris įtarinėja 
I darbininkus ir juos perse
kioja. Laimėta šitas reika
lavimas.

Nušovė Mainierį 
Streikierį

WEST FRANKFORD, 
Ill.—Mainierys, John Ward, 
likosi nukautas banditų ar
ba samdytų kompanijos 
mušeikų. Kiek laiko atgal 
keturi mainieriai likosi pa
šauti tokių pat banditų, ku
rie su šautuvais gina kom
panijos mainas. Šios kovos 
pasireiškė tuomet, kuomet 
mainieriai nutarė pikietuoti 

t mainas. Pašauti mainieriai 
’ yra Progresyvės Unijos na- 
riaį

tau7 m———~——-—— — *
Sergančių Vyry ir Motery!

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PETNYČ1Ą IR SUBATA

Antrašas, 44 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tarpe Kent ir Wythe Avenue

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Įžanga Veltui Atdara per Naktį

TELEFONAS
Pulaski 5-1080

^ATDARA DIEN4 j 
IR NAKTĮ

Rusiška PIRTIS Turkiška A

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per
visą naktį ant trečiu lubų, oringam kambary—S5c__ 

Naujai perdirbta Rusiška i-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipSrimui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Šiandien atei- 
kite delei savo 
sveikatos išty-, 
rirho,; ; o jums 
bus išaiškinta, 1 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Si i'l p n u m a s, 
Skilvio, Žarnų 

ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais ■ būdais.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei Čiepų Įšmirkštimai, 

Prieinama Kaina
1 Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

D R. ŽINO
110 EAST IM ST. N. r.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM 

o SekmadieniaisJ ĄM. iki 4 !

Sovietų Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
^-Laisvę.” Yra 5 rūšių. Po 15, 
18, 20 ir 22 centus, kenukas.

Gera nuolaida krautuvėms, 
kurios ims po 50 kenų vienos 
rūšies. Duodame ir po ma
žiau, bet braįpgiau kainuoją.

Norintieji f naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

i. i"1..1 . ............................-.......

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Liniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon *116 
Keystone—Main 1417

IOE3OI



Sekančių Stočių

Bedarbis.

MM

i

iri padaryti taip, kad tuos 
) miesto darbus nudirbtų bedar- 

už šykščias pašalpas.

Puslapis šešta* EAISV® Trečiadienis. Kovo’ 29, 1933

Bedarbius Verčia
Dirbti už Pašaipi

Didžiuliai Protesto Mi- Imperialistu A g e n t ai ■
“ ' A Cv .y 1 1. Kj VI cl ,

tingai prieš Fašistus 
New Yorke

Bando Apkaltinti 
Simons

Suareštavo Išmal
du Prašytoji

Markso Mirties, Paminėjimo 
Mitingas

Hitleriniai fašistai ne vien 
terorizuoja darbininkus ir vals 
tiečius, bet ir tautinių mažu
mų žmones, ypač žydus.

Pirmadienį New Yorke bu
vo du dideli mitingai ir de
monstracijos prieš Vokietijos 
fašistus. Brownsville, Brook- 
lyno sekcijoj, buvo didelė de
monstracija prieš žydų perse
kiojimą Vokietijoj. Gatvėmis 
maršavo 15,000 ir demonstra
cijoj -buvo apie 50,000. Vaka
re įvyko didžiulis protesto mi
tingas Madison Square Gar
den. žmonių prisigrūdo ne tik 
pilna didžiausia New Yorko 
mieste svetainė, kur telpa 30,- 
000, bet aplinkui svetainę už
sikimšo gatvės. Apskaitliuo- 
jama, kad galėjo būti 55,000 
žmonių.

Didžiumoj dalyvavo smul
kūs vertelgos, intelektualai ir 
darbininkai. Minios žydų rin
kosi protestuoti prieš hitleri
nius fašistus, kurie rengia po
gromus prieš žydus.

Rezoliucijos priimtos ir pa
siųstos Amerikos valdžiai su 
reikalavimu, kad užsitartų už 
persekiojamus žydus Vokieti
joje. Taip pat pasiųsta pro
testo rezoliucijos Vokietijos fa
šistų valdžiai.

Prakalbos iš Madison Squa
re Garden buvo perduodamos 
per radio po visą šalį ir pla
tų* pasaulį.

LDSA 1-mos Kuopos 
Vakarėlis

New Yorko darbininkai 
rengė protesto demonstraciją, 
kuomet atvažiavo Japonijos 
imperialistų agentas Matsuo-

SU-

Majoras O’Brien skelbia 
kad padedama 22,000 bedar-

i bių dirbti už pašalpas, 
džia planuoja, kad viso padės

172,000 bedarbių dirbti už pa- 
' /Yorko mieste.

Taylor bedarbių šelpimo komi
teto pirmininkas ir kiti politi- 
; kieriai garsinasi, kad jie atlie- 

1 ką puikų darbą; tie ponai sa
iko, mes duodame darbus be
darbiams.

Viena, bedarbiai už pašal
pas verčiami dirbti; antra, kur 
pirmiau miestavus darbus dirb 
davo reguliariai miesto darbi-

Pirmadienio rytą, važiuo
jant Jamaica1 linijos augštuo- 

Val-|jj traukiniu, įėjo į karą jau-

ka į Ameriką pasikalbėti apie j n’nJ<ai ir gaudavo po $4.00 ir 
imperialistinius tikslus abiejų ! daugiau į dieną, tai .šiemet no- 
šalių Tolimuose Rytuose.

Drg. Simtms, Priešimperia 
listinės Lygos Sekretorius, pro-! biai 
testo demonstracijoj pasilipęs; 
ant prekinio vagono, sakė pra-• 
kalbą prieš 
plėšikus Azijoj ir pasmerkė 
Japonijos imperialistus. Poli
cija nutraukė drg. Simonsą 
nuo vagono ir areštavo. Dabar 
New Yorko teisėjai, imperia
listų agentai, bando nubausti 
areštuotąjį. Simons byla ati
dėta.

Komunistų Partijos 2-ro 
Distrikto 6-ta , sekcija rengia 
masinį mitingą' Markso mir
ties paminėjimui. Jis įvyks 
trečiadienį, kovo 29 d., 8 vai. 
vakare, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne.

'Šitas mitingas bus vienas iš 
didesnių mitingų paminėjimui 
žymiausio darbininkų... Islases 
vado. Bus žymūs kalbėtojai, 
kurie dėstys Markso , mokslą 
ir tai, kaip jis'mokinė darbiį- 
ninku klasę kovoti prįęš išnauĮ- 
dotojus.

■ ■ ' ■ L’ ’
Lietuviai darbininkai būti

nai turėtų skaitlingai’dalyvau
ti šiame mitinge, ’ s

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite J 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves* Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant JONAS STOKES

Demonstratyviai Paly
dėjo į Kapus Drg. 

Morris Langerj

nas vyrukas, vidutiniai pasirė
dęs ir pradėjo savo papūgiš- 
ką prakalbą:

“Aš atėjau čia kalbėti į jus 
ne todėl, kad noriu, bet kad 
yra. reikalas, nes turiu užlai
kyti kaip ką.”

Toliaus jis negalėjo kalbė
ti, nes atsistojęs žmogus pil
koje uniformoje iškėlė ranką 
ir liepė “kalbėtojui” sėstis. 
Privažiavus kitą stotį, nusive
dė jį savais Uoliais/ ’ ' ' • 
i \ Pasingu d ojjiŲiti šįd p bedarbe,, 
daugelis visokių stikčių, apsi
metę bedarbiais, išsimokino

Iš'kelis į jausmus atsišaukimo.
to plaukia didesnis išnaudoji-' žodžius,'ir kaip papūgos, kar

imas ir miesto darbų sumažini-i toja tą patį ilgą laiką. Trauki- 
imperialistinius i mas-j Prieš šitą Tammany niuose pasidarė tikras jomar- '

Hali politikierių planą gali 
bedarbiai atsispirti, tik orga- 
nizuodamiesi į Bedarbių Tary
bas ir išstodami Į kovą. Be
darbiai turi reikalauti ūmns 
pašalpos, o ne vergystės— 
dirbti už pašalpą. Reikia iš
plėtoti ko Va, kad būtų įves
ta bedarbių apdrauda. Tuo 

į reikalu ir dirbanti darbinin
kai’ turi rūpintis. Mes, lietu- 

į viai darbininkai, į tas bedar- 
j bių kovas irgi, turime plačiai 
j įsitraukti.

Xger industri-! Tag Days ScottsboroDrg. Morris
Amatų Darbininkų _____
nes Unijos manadžeris yra au
ka Hollander fabrikantų bom- 
bininkų. Jis padėjo kovoti už 
geresnes sąlygas Hollanderio 
darbininkams, kurie dabar ran 
dasi streiko lauke. Naktį prie 
jo automobiliaus buvo pritai
syta bomba ir kuomet Langer 
įsisėdo važiuoti, tai bomba 
sprogo ir jį mirtinai sužeidė.

Langer yra jau ketvirta au
ka, kritusi streikuose prieš 
Hollanderio žiaurų bosų tero
rą ir darbininkų išnaudojimą. 
1915 m. buvo nužudyti Rubin 
ir Novack; keturios savaitės 
atgal nužudytas Natale Bole
ro, o dabar Langer.

Draugas Langer per metų

Jaunuolių Gelbėjimui
Rinkliava Scottsboro jau

nuolių bylos vedimui prasidė
jo šiomis dienomis. Byla bus 
sunki ir ilga.. Ji lėšuos daug 

i pinigų. Jaunuolių bylą veda 
'Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas. Mes. visi

Fabrikantai Stiprins Sala
veišių Armiją

.kas, pinigų rinkimas, o pra
kalbose nesimato jokio prasi- 
lavinimo, patobulinimo jų; tai 
kaip nauja kleboniška profe
sija. ' .

Sykį važiuojant ta pačia 
linija, ant Norwood Ave. sto- ' 
ties, įėjo karąn stambus vy-! 
ras, apsivilkęs naujais baltais ' 
marškiniais, gero materijolo 
“siutu” ir pradėjo pardavinė-; 
ti čokoladą, pareikšdamąs, I 
kad kiekvienas centas yra la-1 
bai branginamas, nes turįs už
laikyti pačią ir nesenai gimu
sią “beibę.” Tą dieną jis, vei-i 
kiaušiai, darė mažai pelno, 
nes kitą rytą įžengė trauki
niu su tyčia praardytu pridū- |bininkų.

• T — \ T T ' V • • 1 . *1 I

• Sulig Salaveišių Armijos au
kų rinkimo kampanijos prezi
dento G. Creamer pranešimo, 
bus pradėta kampanija už su- 

i kėlimą “armijai” Brooklyne 
'$100,000. Darbininkų apgavi- 
i kai iš Salaveišių Armijos gi- 
;riaši, kad jiems prisižadėjo 
600 įvairių kompanijų ir fa
brikantų padėti sukelti tą su
mą pinigų. Vadinasi, bosai 
padės kaulinti iš darbininkų 
fabrikuose salaveišiams pini
gus.

Kapitalistai labai gausiai 
aukomis remia Salaveišių Ar
miją, nes ji viena iš apsuk
riausių įstaigų tamsinimui dar-

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

/ Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538^ Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. ?5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

FOTOGRAFAS
Aiuomi pranešu savo kostum^- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau {rengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puildausL

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-9467

rimu rankovės, kabančiais bal
tais ir juodaiį’jsiūlais: vėl pati, 
gimus beibė, l'^bkaladas, kiek
vienas centas branginamas. 
Tai papūgiška kalba!

Iš visų tų mak.liorių, kurio 
traukiniuose pardavinėjo, kad 
ir mažos vertęs, gaminius, sal
džius ir rūgščius prievardžius 
arba, • atsiprašant, visokius 

gal treč-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

New Yorke

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Amerikoj 1-ma kuo
pa rengia vakarėlį su užkan
džiais, balandžio 1 d., “Lais
vas” S’ — —
St., 6 vai. vakare.

Šis vakarėlis bus be įžangos 
tikietų. ir norima, kad-kuo \iei valandai gynė darbininkų 
daugiausiai dalyvautų draugių 
moterų. Mes kviečiame ir mū 
sų kaiminkas kuopas: Mas- 
petho ^DSA 91 kp., East New 
Yorko 111 kp. -ir Ridgewoo- 
do 132 kp. dalyvauti mūs sau-! paskui 7th Avė. ir 59th St 
nam vakarėlyj. Nemanykite,

_____ ___ . žinome,
1 kad toji organizacija ne šim
tus, bet tūkstančius politinių (“karviškus atrajus. 
kalinių gina. Taigi manyti, ' dalis ir buvo bedarbių, o liku- 
kad Tarpt. Darb. Apsigynimas ! šioji dalis—tam tikros rūšies 
turi daug pinigų, būtų didelė ' parazitai, 
klaida.

Vienas būdas padėt> devy
nių negrų jaunuolių t.*fą lai
mėti, tai veikliai dalyvauti au-

vetainėje, 46 Ten EyckįrneįUg dalyvavo adatos darbi-j kų rinkime. Galite gauti rin- 
• ’ninku kovose už geresnę būk-1 kliavoms skardinukes “Lais-

Jis ištikimai iki paskuti-į vės” raštinėje, 46 Ten Eyck 
St. ir sekamose vietose: .

BRONX — 701 E. 136th 
St.; 492 E. 169th St.; 1400 
Boston Road; 2800 Bronx
Park East; 792 E. Tremont; 
4215 Third Ave,; 288 174th 

j St.
MIDTOWN:—109 E. 26th 

1st.; 419 W. 53rd St.; 265 W. 
I 25th St.

DOWNTOWN:—818 Broad 
i way; 15 E. 3rd St.

BROOKLYN: — 136 15th 
St.; 240 Columbia St.;< 4109 
13th Ave.; 172 Bay 31 St.; 
764 40th St.; 316 57th St.

1929 m. Mrs. Amy Bodie 
nuėjo užmokėti bilą už elektri- ■ 
ką N. Y. and Queens Electric . 

Moteris 
vieta bu- 

nupuoįė 
buvo pa- 

Daryta 
nėgelbė-

reikalus ir žuvo nuo piktos 
bosų rankos.

Tūkstantine minia palydėjo 
kūną Morris Langerio nuo uni
jos raštinės, 131 W. 28th St.,

Drg. Morris Langerio pager- 
draugės, kad balandžio pirmą bimui rengiama masinis mitin- 
mes jus tik pajuokavimui su- ^as ketvirtadienį, kovo 30 d., 
trauksime. Jūs neapsigausite, Cooper Union, 8th St. ir 
dalyvaudamos šiame vakarėly- Ave., New York City.

Turėsime užkandžių, arba
tos, muzikos, ir kas norės, ga
lės pasišokti/ ■ 
rėsime ir kalbėtfl^, kuris kal
bės apie moterų ' svarbiausius 
reikalus.

Drauges, negalima apleisti 
mitingus ir platesnes sueigas 
trumpu atsakymu: nedirbu ir 
negaliu ten būti. O į šią sueigą 
atsilankymas nieko nelėšuos. 
Tadgi kiekviena draugė priva
lote būti LDSA 1-mos kuopos 
vakarėly).

PRITEISĖ MOTERIAI

4th

Už 
tul! SUSIŽEIDIMĄ $50,000

MIRTYS—LAIDOTUVES

Komisija.

Jūreivių ir Bedar- 
biy Demonstracija

Trečiadienį, kovo 29 d., Be
darbių Taryba prieplaukų ap- 
ielinkėj rengia demonstraciją 
reikalavimui jūreiviams be
darbiams pašalpos. Demons
tracija prasidės prie West St. 
ir W. 18th St., 12 vai. dieną.

Jūreiviai jau senai grumia-
si^kad jie nebūtų už negalėji- traukinių stotyje, kovo 27 d., 
mą užsimokėti rendų, mėtomi 12 metų mergaitė puolė po 
iš patalpos, kur jūreiviai apsį- traukiniu. Didelis sąjūdis, ir nu 
stoją. ! _

Light and Power Co. 
eidama paslydo, nes 
vo neprižiūrėta 
laiptais žemyn, 
žeistas nugarkaulis, 
operacija, bet nieko 
jo. Išsivystė džiova ir moteris 
amžinai paliko ligota. Teis
mas tęsėsi ilgą laiką ir pa
gal iaus priteisė, kad kompani
ja turi moteriai išmokėti $50,- 
000 už sveikatos sunaikinimą. 
Bet kompanijos paprastai ap
eliuoja tokiuose atsitikimuos į 
augštesnius teisinus, kurie pa
naikina arba labai sumažina 
atlyginimą už sužeidimus.

Bronislovas ’ Tuszinskas, 49

ir
Jai

Šiurpus Vaizdas Iškeltų 
Traukinių Stotyje

PAJIEŠKOJIMAI
■■ ■ • ' •'

VAIKINAS rinitai geidžia susipa
žinti su mergina ar paviene mote

riške. Prašome kreiptis šiuo antra
šu: A. R-as 3622 S. Unjqn, <Ave., 
Chicago, III. ‘ f

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue; and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslSs, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutiniliai 
iš priežasties kraujagyslių jdĄri- 
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—risi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

i Vokietys .specialistas New Yor
ke aprubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldienių) nuo 2 iki 6

1 Telephone, Evergreen 6-5310

Jie \ nebuvo dirbę 
| jokį darbą ir pirmiaus. Man 
i pačiam teko pastebėti, kad jie 
'savo persistatymo bedarbiais 
į amatą pradėdavo apie 10 va
landą ryte, kuomet daugelis 
! moterų važiuodavo miestan sa 
vais reikalais.

Kalbėjimas apie užlaikymą 
pačios ir mažyčių sukelia mo
teryse priejautos jausmus; jos 
greičiau atidaro 
krepšius apgavikų 
mui.

I

Tačiaus šitas

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street ; 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

* Dr. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau jčirškimu; kraujo ir pūslės 

analizai

107 E. 17th STREET
Near 4th Avė. (Union Square) 

! Vai.: 10-1, 4-8, Nedėliom: 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

J. GARŠVA
f J

Graborius (Undertaker)
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius | 
ant visokių kapinių; parsamdo au-| 

I tomobilius ir kerietas veselijoms, Į 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams. I
4

231 Bedford Avenue

BROOKLYN. N. Y

finansinius 
pasipelniji-

areštavimas 
daugeliui ir bedarbių atima 
teisę pasirinkti centų del duo
nos. Vienok, vietoj organi
zuotis ir priversti valdžią duo
ti socialę apdraudą kaštais 
milionierių ir bosų, eiti ir pra
šyti tų pačių darbininkų aukų 
savęs užlaikymui—tiesiog ne
pateisinamas. ubagavimo rei- 

f kalas!
x Papūgininkų Priešas.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chronitkas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. ., 
Padarau ištyrimų kraujo Ir Slaptim*

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

New York. N Y.
Valandos PrUmimoi 

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo S 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackawanna 4-2180

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

156
<1

ujxnx j

I • .m. amžiaus, 29 .Scholes St., mi
rė kovo 24. d., Greenpoint li- 

igqnbutyje ,pašarvotas Bięląyis^ 
j ko k o p 1 y č ioje ; j palaidotas 
[kovo .27 d., Alyvų kalno, kapi

nėse. . , ( t

Vincentas Santoros, 34 m. 
amž., 756 Manhattan Avė., 

■ mirė kovo 24 d., Caledonian 
ligonbutyje; palaidotas ko
vo 28 d.,, šv. Jono kapinėse.

Rosemaria Tricarįco, 50 m. 
amž., 98 Sumner Ave., mirė 
kovo 26 d.; bus palaidota ko
vo 29 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bielauskas).

Kaip Spekuliantai 
Naudojasi Momentu

MATHEW P. BALLAS INC 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Mūsų (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ .VISU ŠALIŲ, IR 1$; ČIA 
PASIUNČIAM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ.

• PHĮM/VAk PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
‘KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO

( MYLIMUOSIUS, PAŠARVOTI DOVANAI.
' 'VISAIS TĄ1S REIKALAIS.. KREIPKITĖS (MUS, O MES 

KUOGęRIAUSIAI PATARNAUSIM. j . ■ ’
Mūsų RAŠTINĖ' ATDARA DIENA^ IR NAKTL MUSU 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, Alapinimos ir 

gimdymo organ* 
DR. M. FILURIN 

215 E.12thSt. 
Tarp 2nd ir 3rd Avė* 

NĘW YORKE 
Valandos nno !• iki 1 

Nuo 4 ild B 
Nediliom nuo lt ild S

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias jryslas Įčiriklnimais

,Tuč tuojaug po bankų “šven ; 
tadiem'ų” ant. cukraus, kavos1 
ir kitų daiktų pasikėlė kainos 
po penkis ir daugiau nuošim-j- 
Čius. Mažesnieji spekuliantai l 
šoko supirkinėti tos rūšies pro
duktus. Gi šiomis dienomis 
tie produktai pasileido į pakal i 
nę: Cukraus ir kavos kainos 
vietomis stambiose urminėse 
(“wholesale” sankrovose) kri
to žemyn New Yorko rinkoj 1 
net 6-9 nuošimčiais. Mažių- ; 
kai spekuliantai nusigandę da-' 
bar parduoda numažintom kai-1 
nęm, ir didieji; pirkliąii atpir- j 
kinėja pigiomis kainomis. Gi: 
tas'jp^es; įeiefe lajk0\atgali 
pardavinėjo pakeltomis, kaino- 
fnis/” Spekųliahtai Yiaudojasi 
momentu. ; ■ v >

Telephone, Stagg 2-440*

A, RADZEVIČIUS DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas

iki
iki

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 SfetronolĮtr^ Avenųe
1 (Arti Marry Avenuo)

BROOKLYN, N. T.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Evergreen 6-3959
4 kas dien, seredoms ir subatoms 
7:30 vaL vakarais.

i . • . I < ; v «. * . »žmonių. Traukin. buvo visai ar 
ti, bęt pajvyko sulaikyki trau
kinį, tris pėdas atstui nuo mer- 

___ __ ____________________  gaitės. Mergaitė nesisakė, kur 
sigandimas pasireiškė tarp |ji gyvena ir kokia jos pavardė.

42nd St. ir 6th Avė. iškeltų
NEDfcLIOMIS

Niio lO ikl 12 val/ iS ryto

FLATBUSH OFISAS 
‘ ; 2220 Avenue J: ; (

Kampas E. 23rd Si.

•
K




