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Pereitais metais New Yor
ke buvo 1,200,000 bedarbių. 
O šį kovo mėnesį bedarbių 
skaičius pasiekė 1,400,000. 
Štai kaip grįžta Amerikoje 
“prosperity.” Kiekvienas mė- 
nesis naujus šimtus tūkstančių 
darbininkų meta į bado ir var
go nasrus.
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KRISLAI
1,400,000 Bedarbių 
Apie Fašistus. 
Didelis Kelias.
Atsiteiskite Bilas.
Užsimokėkite Prenumeratas.

Rašo D. M. Šolomskas
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Paroduoja Žmones 
Gyvuliniuose Vežimuose

1

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, b Išlaimėaite 
Pasauli!

Municipalinių t e is mabučių 
raportai parodo, kad New Yor 
ko mieste 1928 metais buvo 
104,048 “evikšinai,” tai yra, 
išmetimai bedarbių iš stubų 
už neg alėjimą pasimokėti 
rendų. Gi 1932 metais “evik
šinai” paaugo iki 208,516. Tai 
šitokis paveikslas tik New Yor 
ke, o kur kiti miestai plačios 
Amerikos? Darbininkai privalo 
kovoti už tuojautinę pašalpą 
ir prieš “evikšinus.”

Vokietijos fašistai uždrau
dė įvežimą į Vokietiją iš So
vietų Sąjungos “Pravdos” ir 
“Izviestijų.” Jie uždraudė ir 
dar 15 kitų laikraščių. Fašis
tai uždarė komunistų spaudą 
ir, uždrausdami įvežimą iš už
sienio, mano, kad darbininkai 
liausis prieš fašistus kovoję. 
Jie tame labai apsirinka. Vo
kietijos darbininkai pasiga
mins kad ir slaptai sau revo
liucinę spaudą.

Pereitais metais Sovietų Są
jungos ledlaužis “Sibiriakas” 
padarė kelionę per šiaurinį 
vandenyną nuo Archangelsko 
iki Vladivostoko. Dabar ruo
šiamasi atidaryti nuolatinis 
šiaurės kelias per šiaurės van
denyną. Tai. bus ilgas kelias 
ir labai svarbus Sovietų Są
jungos gyvenime.

Sovietų Sąjungos valdžia pa 
skyrė tris dovanas už pagami
nimą projekto Karolio Mark
so paminklui. Pirmoji dovana 
yra—100,000 rublių, antra— 
50,000 rublių ir trečia—30,- 
000 rublių. Konkursas yra 
tarptautiniu plotu, tai yra, ne
svarbu, kas ir kokiame krašte 
pagamins projektą. Tas pa
daryta minint 50 m. sukaktu
ves nuo K. Markso mirties.

BRESLAU. — Didesniam 
pasityčiojimui iš žydų, čio
nai hitleriniai fašistai sua
reštavo penkiolika žydų vi
suomenes vadų, sukimšo 
juos į priterštus gyvulinius 
trokus ir vežiojo miesto gat
vėmis. Neapykanta prieš 
žydus čionai pasiekus bjau
riausi laipsnį.

Socialistai Atmetė Savo 
Vadus ir Eina į Bendrą 
Frontą su Komunistais

STOCKHOLM, Švedija.— 
Mieste Mirimą socialistų su
šauktam susirinkime kalbė
jo 2 žymūs socialdemokratų 
partijos vadai. Jie gynė sa
vo valdžią, ir griežtai išėjo 
prieš bendrą frontą su ko
munistais. Komunistų kal-

NEW YORKE BANDOMA SUDARYTI 
BENDRAS FRONTAS TARPE KOMU 
N1STŲ, SOCIALISTU IR DARBO UNIJŲ

NEW YORK. — Komu
nistų Partijos ir Laikino 
Komiteto Kovai prieš Fašiz
mą atstovai atsilankė į So
cialistų Partijos ir reformi- 
stinių “kairiųjų” unijų kon
ferenciją su pasiūlymu dė
lei bendro fronto. Šį sykį 
socialistai atstovus įsileido 
ir priėmė jų mandatus, bet 
nutarė, kad pasiūlymą įteik-

tų konferencijos komitetui. 
Tas tapo ir padaryta. Pa
siūlyta, kad bendras fron
tas būtų sudarytas kovai 
prieš fašizmą, kad bendrai 
būtų rengiami masiniai mi
tingai, demonstracijos ir tt. 
Išklausęs komunistų pasiū
lymą, komitetas nutarė, kad 
jisai savo tarimą padarys 
uždarytoj sesijoj. Ką komi
tetas nutarė, dar nežinia.

MINKŠTOSIOS ANGLIES MAINIERIŲ 
STREIKAS PLEČIAS Į NAUJAS SRITIS

PITTSBURGH, Pa.—Na- 
'cionalė Mainierių Unija ra- 

bėtojas atmušė užpuolimus portuoja, kad balandžio 1 d. 
ir paskui susirinkimas vien- pradėtas streikas eina pir- k\ O D t V\ 1 T I- n . 1 1 • > • •■|myn. Avella srityje mai- 

bendrą nįeriai veda masinį pikietą 
frontą Komunistų Interna- prįe visų kasyklų. West- 
cionalo manifesto pamatais. moreland ir Tylardale pa

vietuose mainieriai taip pat 
Chicagos Bendro Fronto ^gj°j.strei,ky Rytin§jda: ~ ' lyj Ohio valstijos maimęriai

balsiai nutarė priimti ko
munistų siūlomą

i Konferencija del Geg. 1 j eina į kdvąL' Jąu ■ paskelbė 
_____  ' streiką Willow" iGrove ' if

i _ - . . i . .

Gorkio mieste Sovietų val
džia gamina p laukiojančią 
sanatoriją. Ji plaukios Vol
gos upe ir turės 250 lovų. Ši 
plaukiojanti ligoninė bus pa
naudojama darbininkų svei
katos pataisymui. Tame lai
ve bus knygynas, sporto sve
tainė, kliubas, judžiai, ir tt.

Iš Argentinos ištremta 100 
kitašalių darbininkų už prigu
lėjimą prie Komunistų Parti
jos. Neišgelbės tas buržuazi
jos nuo darbininkų klasės ko
vų. Komunistus negalima su
naikinti nei trėmimais, nei ka
lėjimais, nei kitokiomis reak
cijos priemonėmis, nes komu
nistus gimdo pačios gyvenimo 
sąlygos.

ir
CHICAGO, Ill. — Balan- Rosemary kasykhį_jnain,ie- 

džio 2 d. čionai darbininkų re
organizacijos laikė bendro 
fronto konferenciją prisi
rengimui prie gegužės ,! d. 
demonstracijos. Dalyvavo 
376 delegatai. Konferenci
ja užgyrė kvietimą Sociali
stų Partijos į bendrą fron
tą delei vienos milžiniškos 
visų darbininkų demonstra
cijos gegužės 1 d. Su tuo 
pasiūlymu nutarta kreiptis 
į Socialistų Partijos konfe
renciją.

Chicagoje Jaunųjų Socia
listų Lyga jau pasisakė už 
komunistų pasiūlymą delei 
vienos visų darbininkų de
monstracijos.

Metodistam Nebepatinka 
Dabartinė Tvarka

< i ■ ! ■ ; ■ ' i

NEW YORK. — Metodis
tų - Episkopalų bažnyčios 
konferencija pareiškė, kad 
dabartinė tvarka nebetikus, 
nes ji paveda kelioms pri- 
vatiškoms rankoms elgtis su 
gamyba taip, kaip joms pa
tinka. Bet, žinoma, meto
distų kunigai nereikalauja, 
kad pati sistema būtų pa
naikinta. Jie nori ją patai
syti. .„Jie nori, kad pasilik
tų išnaudotojai ir išnaudo
jami, bet kad šiek tiek bū
tų suteikiama darbinin
kams, idant sulaikius juos 
nuo revoliucijos.

/
Senosios United Mine 

Workers unijos vadai sten
giasi sulaikyti streiko augi
mą. Streikuojantiems mai- 
nieriams reikia pašalpos. 
Kai kurie iš jų neturi duo
nos kąsnio. Nacionalė Mai
nierių Unija šaukia visus 
darbininkus talkon mainie- 
i?įams. Aukas reikia siųsti: 
National Miners Union, 
1524 Fifth Ave., Pittsburgh,: 
Pa.

Streikuoja Prieš Algy 
Kapojimą Verstinam 

Darbe
HIGH POINT, N. C. — 

Čionai paskelbė streiką 
1,000 darbininkų, kurie yra 
priversti dirbti prie kelių 
taisymo. Streikas kilo prieš 
algų nukapojimą. Pirmiau 
mokėdavo po $1 į dieną, bet 
vėliau nukirto iki 80 centų 
į dieną. Darbininkai sukilo.

Sovietu Sąjunga Protestuoja Prieš 
Kratas Komercinėje Atstovybėje

BERLYN. — šiame mie
ste policija padarė kratas 
Sovietų Sąjungos prekybos 
atstovybės buveinėje. Iš
draskė visas šėpas ir sua
reštavo penkiolika atstovy
bės tarnautojų.

MASKVA. — Balandžio 3 
d. Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų komisaras drau
gas Litvinovas atsilankė

BOSTONO DARBININKŲ LAIMĖJIMAS

Apsigynimo Advokatas Atmuša Visus 
Viktorijos Price Melagingus Liudiji

mus Prieš Scottsboro Jaunuolius
Iškeliama Aikštėn Price Tamsi Praeitis, bet Teisėjas Atvi 

rai Užstoja už Liudininkę ir Ją Apgina; Svarbus Gydytojo j; 
Liudijimas Parodo, kad Price Turėjo Lytiškus Susinėsi- i 
mus Dieną Anksčiau su Valkatomis Miškuose.

Draugai, pasimokėkite bilas 
“Laisvei” už darbus taip grei
tai, kaip tiktai darbus gauna
te. žinokite, kad krizio me
tu komunistų spaudai yra la
bai sunku verstis. Kiekvienas 
darbas padaro dienraščiui iš
laidų ir neatsiteisimas greitu 
laiku apsunkina dienraščio pa
dėtį.

BOSTON, Mass. — Dar vie
ną turime įrodymą, kaip or
ganizuoti ir kovingi bedar
biai gali laimėti pašalpą. 
Štai čionai pereitą penkta
dienį per kovingą demonst
raciją, kurioj dalyvavo apie 
2,000 bedarbių, valdžia bu
vo priversta atšaukti ban-

“Laisvės” a d m i n i stracija 
taipgi prašo visus mūsų skai
tytojus atsinaujinti prenume
ratas, kurių jau pasibaigė. 
Bent kokis vilkinimas prenu

jos buvo turėję lytiškus su- 
sinešimus diena anksčiau su 
valkatomis miške, o ne tą 
dieną, kuomet važiavo trau
kiniu.

Price sako, kad jaunuoliai 
baisiai jas sukaneveikė, iki 
nesąmonės prikamavo ir tt. 
Bet daktaras liudija, kad 
jos, atvežtos į jo raštinę, 
neparodė jokio susinervavi
mo, jokio nepaprasto susi
jaudinimo. Tiktai antrą 
dieną, pabuvus 24 valandas 
kalėjime, jos buvo nervuo- 

i tos ir tt.
Price liudija, kad jaunuo

lis Patterson jai revolverio 
kotu perkirto galvą. Gi 
daktaras liudija, kad jokio 
perkirtimo nebuvo; kad tik
tai šiaip keliose vietose bu- 

, ■. . „.. 1 ,, vo truputį įdrėksta ir t. t.nesuprantu ir t. t. . T .; ., ... . ,Leibowitz reikalavo, kad
Leibowitz klausė, ar ne Price papasakotų, kaip jinai 

tiesa, kad Price ir policija priešinosi negrams jaunuo- 
sudarė visą skymą prieš Hams vagone. Bet jinai at- 
jaūnuolius ir privertė Ruby' sisakė tatai padaryti. Ad- 
Bates liudyti. Valstijos voktas klausė, ar jinai nėra 
prokuroras Knight ir Price kada nors pirmiau drauga- 
čionai reikalavo, kad Leibo- Vus bei turėjus susinėsimus 
witz pristatytų Bates ir lai su negrais. Price griežtai 
jinai patvirtins ar užginčys.! užginčijo. Bet čionai advo- 
Bet, kaip sakėme, Bates yra; katas parodė paveikslą jos 
“prapuolus.” Tai bus poli-j įr vieno juodveidžio daikte, 
cijos skymas paslėpti Bates, ■ 
idant jinai negalėtų paliu
dyti prieš Price ir policijos 
suokalbį, nes vienam savo 
laiške Bates atmetė kaipo 
melą tai, ką liudijo pirma 
teisme.

Leibowitz įteikė teismui 
rekordus , kurie parodo, 
kad Price 1931 m. dar prieš 
kovo mėnesį buvo are
štuota ir baudžiama už ne- 
morališką pasielgimą. Tei
sėjas Horton šito parodymo 
nepriėmė, neleido įtraukti į 
teismo rekordus. Vadinasi, 
teisėjas bjauriai atvirai pa
laiko prostitutės pusę.

; Leibowitz įrodė, kad dar 
pirmiau Price sugriovė šei
myną,- kuri turėjo du. kūdi
kiu, paviliodama vyrą. Prieš 
šitą įrodymą Price labai 
nervavosi. >

Paskui atėjo dar didesnis 
smūgis šitai moteriškei. Lei
bowitz pasišaukė liudytoju 
gydytoją, kuris abi mergi- 

,nas ekzaminavo, tuojaus po 
to, kaip jos buvo atvežtos į 
miestą ir sakė, kad ant jų 
jaunuoliai darė pasikėsini-1 Bėga nuo fašistinio keršto 
mą. Daktaras liudijo, kadi ir teroro.

DECATUR, Ala. — Pir- 
madienį, balandžio 3 d., bu
vo pirma diena eigos teis
mo prieš Scottsboro jaunuo
lius. Tuo tarpu teisiamas 
yra jaunuolis Patterson. 
Valdžios vyriausia liudinin
ke pakviesta Viktoria Price, 
kuri sako jaunuoliai padarę 
ant jos užpuolimą. Bet ki
tos merginos, Ruby Bates, 
nesiranda, dingo. Price pa
kartojo savo pasaką, kurią 
jinai liudijo pirmajam teis
me. Ji tvirtino, kad ją ir 
Bates, ištikrųjų užpuolė ir 
išgėdino tie jaunuoliai.

Tarptautinio Apsigynimo; 
advokatas Leibowitz paėmė 
tą ponią nagan kamantinė
ti. Matomai, policijos pri- 
mokinta, Price, į daugelį 
klausimų atsakė “neatsime
nu,” “Demonstracija Philadel- 

phijoj Prieš Fašizmą
PHILADELPHIA. — 

Darbininkai laimėjo ir ga
vo iš policijos leidimą lai
kyti atviram ore -demonst
raciją prieš Vokietijos fa
šizmą. D e m o n s t r a c ija 
įvyks ketvirtadienį balan
džio 6 d., 12 vai. dieną. Dar
bininkai susirinks ant Rey- 
born Plaza, paskui maršuos 
į pietus Broad strytu iki 
13th St. ir Reed St. Tenai 
bus laikomas masinis mitin
gas.

Išdeportavo Negru Vadą
Gautas pranešimas, kad 

Hitlerio valdžia uždarė Ne
grų Darbininkų Tarptauti
nę Darbo Unijų raštinę ir 
išdeportavo rAng^įjon sekre
torių’draugą Padmore, neg
rų vadą. Hitlerio spauda 
bjaurius kurstymo nuodus 
leidžia; prieš juodveidžius 
abelųai .ir užgiria linčiayL; 
nįą negrų Amerikos pietinė
se valstijose, :

pas Vokietijos ambasadorių 
Dirksen ir griežčiausiai už
protestavo prieš Hitlerio 
valdžios užpuolimą ant So
vietų Sąjungos atstovybės 
Berlyne. Gi Sovietų val
džios ekonominis organas 
persergsti Vokietiją, kad 
jos smurtas prieš Sovietų 
atstovybę gali užduoti smū
gį komerciniams santikiams 
tarpe Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos. .;

Matomai, Vokietijos faši
stai yra susiuostę su Angli
ja ir kitomis imperialistinė
mis šalimis puolimui ant So
vietų • Sąjungos.'/ Anglija 
grųmoja sutraukymu. diplo
matinių ryšių, o čia Vokie
tijos : valdžia daro pro voką*- 
toniškus užpuolimus; ant So
vietų atstovybės. : <.;•••; j

Armijos Manevrai i

Tada Price turėjo pripažin
ti, jog tai jos paveikslas.

Advokatas klausė , kiek 
dirbtuvių jinai aplankė mie
ste Chattanooga, jieškoda- 
ma “darbo.” Price atsakė, 
kad ji nepamena.

Kuomet Leibowitz paro
dė jai modelį traukinio, ku
riuo jinai važiavo, Price sa
kė, kad jinai nepamena, 
kaip tas traukinys atrodė. 
Bet čionai pakviestas liudy
ti to traukinio konduktorius 
Turner paliudijo, kad šis 
modelis yra akurat toks, 
kaip tas traukinys. Jis 
toliau liudijo, kad jis 
buvo ant to traukinio užpa
kaliniuose vagonuose ir nie
ko negirdėjo apie šauksmus 
merginų bei vaikinų.,

dymą nukirsti pašalpą 40 
nuoš. Dar daugiau,' bedar
biai privertė valdžią tuojaus 
paskirti $250,000 ai mokėji
mui pašalpos tiems, kuriems 
jinai buvo nukirtus jau trys 
savaitės tam atgal.* ; ( - 

Bedarbių . deiųonstracija 
prasidėjo Common aikštėj. 
Čia bedarbiai išrinko atsto
vus priduoti šelpimo, virši
ninkams reikalavimus. Pa
skui demonstrantai pasilei
do paroduoti gatvėmis. Tas 
tiesa, kad policija pagaliaus 
demonstraciją išvaikė,. bet 
šitas bedarbių pasijudini-1 
mas privertė valdžią išpil- rialistai rengiąsi prie naujo 

karo.

meratų apsunkina finansinę 
dienraščio padėtį. Taipgi pra
šome ir mūsų darbuotojų— 
agentų aplankyti senus skai
tytojus ir gauti naujų. Dirb
kite visi del mūsų klasės dien
raščio. žinokite, kad kiekvie
no kovingo darbininko yra par
eiga tvirtinti savo revoliucinę 
spaudą. i dyti reikalavimus..

ROMA. t-. Musšolinio val
džia laiko savo armijos ka
rinius mahevrus po kanuo- 
lių ugnimi. ’ Sako, “reikia 
kareivius pripratinti prie 
šaudymo ir kanuolių bau- 

įbimo.” Mat, Italijos impe-

EXTRA!
Užsidegė ore, nukrito į 

vandenį ir tapo sunaikintas 
Amerikos imperialistų kari
nis baliuninis orlaivis “Ak
ron.” Tai buvo didžiausias 
tos rūšies orlaivis ir turėjo 
visus vėliausios mados kari
nius įrengimus. Jame skri
do 73 žmonės ir, manoma, 
\visi žuvo.

Žydai Masėmis Bėga
BRUSSELS.—Labai daug 

žydų bėga iš Vokietijos Bel- 
gijon ir Hollandijon. Kai 
kurie važiuoja automobi
liais, kiti traukiniais, o 
vargšai pėksti maršuoja.

Dalyvaukite Šiandien Bendro Darbininkų Fronto Demonstracijoje Prieš Fašistų Terorą Vokieti joje, Kuri Įvyks Madison Square Garden Svetai 
ne j, New Yorke. Parodykite Savo Klasinį S olidarunią Vokietijos Darbininkams, Kuriuos Smaugia Hitlerio Gaujos
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Vėl Rooseveltas Atsiminė “Užmirštą Žmogų”

“Bučeriškai” prezidentas Rooseveltas nukapoja pragy
venimą kokiem pusantro miliono žmonių; q šimtams 
tūkstančių’ kitų visiškai atima duonos plutą, .

Tą masiniai žiaurų darbą atliko prėziderltas, balan
džio 1 d. pasirašydamas kongreso priimtą bilių, vadina
mą “ekonomijos,” arba valdžios lėšų taupymo bilium...

Nuo liepos 1 d. šimtai tūkstančių buvusių kareivių, pa
gal tą bilių, visiškai neteks pensijų, kurios buvo viena
tinis jų gyvenimo šaltinis. Mat, jie, kaip Rooseveltas 
sako, nėra sužeisti pačioje karo tarnyboje, kas reikštų 
po tiesiogine mūšių ugnim.

O kaip, jeigu kurie prarado svęikatą per šaltį, neš
varą, per badavimą, peršlapimus, persidirbimą arba ga
vo “truputį” pauostyt nuodingų dujų?

Tos karo “dovanos” jiems paskui šiurkščiai atsiliepė; 
vieni jau pargrįžo Amerikon ligoti; kitus toliau pri
spaudė pabėgimai ir ligos. Tai buvo vaisiai pakirstos 
per karišką tarnybą sveikatos.

Bet Rooseveltas į tokius dalykus tik atbula ranka nu
moja. Tuos vakarykščius Amerikos kapitalo pelnų gy
nėjus jis pastato ant sauso badavimo lentoj. Vienu 
plunksnos pabraukimu jis tūkstančiams paliegusių ve
teranų su šeimynomis atima pastogę; naujas minias pro
letarų Rooseveltas vienu ypu paverčia benamiais.

Atsimena “žmoniškasis” ponas Rooseveltas net naš
les ir našlaičius tokių veteranų, kurie, sugrįžę Ameri
kon, mirė del vargų, kuriuos turėjo iškentėt Francijoj. 
Jeigu toms našlėms ir našlaičiams valdžia dar kiek mo
kės pensijos, tai tik sąlyginiai, ir veikiausia tik laiki
nai. 1

Rooseveltiniai knistukai žada riaustis po mirusio ex- 
kareivio rekordus. Jie įrodinės, kad žmogus mirė visai 
ne dėlto, kad ten tarnavo armijoj; ir taip bile dieną 
Roosevelto valdžia galės išplėšt iš motinų ir vaikų tuos 
kelis dolerius, ką iki šiol gaudavo iš valdžios. O ispani- 
jos-Amerikos karo veteranų našlėms, jau senėms, yra 
sykiu nuskeliama pusė pensijos.

•“Užmirštojo žmogaus” patronas, Rooseveltas nepa
miršta nei tų pasaulinio karo veteranų, kurie buvo pri
imti į ligonines bei prieglaudas. Iš ten bus išmesti į 
gatvę visi tie, kuriuos rooseveltiniai sijotojai pripažins, 
kad jie prarado sveikatą “ne iš karo priežasties.”

Atsižvelgė Rooseveltas ir į tokius buvusius “didvy
rius,” kurie pačiuose mūšiuose paliko rankas, kojas, 
prarado regėjimą bei tapo gyvais lavonais. Jiems Roo
seveltas irgi kerta penktą dalį visos ligšiolinės pensi
jos.

Per Roosevelto “taupymo” programą yra atplėšiama 
15 procentų algų nuo šimtų tūkstančių valdžios darbi
ninkų ir tarnautojų; jų kaštais vien pašto ministerija 
turi sutaupyt $75,000,000 per metus. Čia net perdaug 
aišku, kad neapsieis vien algų kapojimais. Tūkstančiai 
pašto darbininkų bus išmesti į bedarbių armiją. Juk 
ne ką kitą reiškia Roosevelto pasiūlymai sumažint laiš
kų ir kitų pašto siuntinių pristatymą į farmų vietas; 
visiškai sustabdyt laiškų išnešiojimus mažesniuose mies-l 
teliuose ir, suprantama, praretint paštinių siuntinių pri
statymą didesniuose miestuose.

Taigi Rooseveltas su savo taupymo programa dau
giau žmonių pavers bedarbiais, beduoniais ir benamiais, 
negu tie 250,000, kuriems žada “pašalpą” vergiškose mi
litarizuotose stovyklose, arba “kempėse.”

Tokiu tai būdu šis Wall Stryto valdžios galva “lengvi
no” būklę bedarbiams, “daugino” jiems darbus, balan
džio 1 d. pasirašydamas “ekonomijos” bilių. Bet balan
džio 3 d. jis padarė “ekonomijos” žingsnį visai iš prie
šingos pusės—pareikalavo, kad kongresas nutartų išleist 
dviejų bilionų dolerių vertės valdžios bonų, kad už bo
nus gaunamais pinigais bei pačiais bonais atmokėti su
mas ir nuošimčius bankininkams, kurie patys nebegali 
išsikolektuot savo pinigus bei pelnus ant morgičių.

Ar galite persistatyt didesnę begėdystę ir aklesnį ber- 
navimą stambiam kapitalui, kaip kad tie darbai ir pla
nai iš prezidento Roosevelto pusės?

Ką tad darys tos masės Roosevelto plakamų ex-karei- 
vių ir valdžios darbininkų bei tarnautojų? Ar jos nuo
širdžiai priims Roosevelto poterį, kad “visi piliečiai tu
ri pakentėti, idant valdžia galėtų atgriebti kreditą,” 
pataisyti savo iždo reikalus? Ar tie milionai proleta
rinių»žmonių nesupras veidmainystę Roosevelto, kurio 
valdžia bilionais dol. šiupeliuoja-šalies iždą bankinin
kams, gelžkeliams ir kitiems trustams?—Vis dąųgiau 
ex-^areiviu ir kitų šitaip skriaudžiamų ir mulkinamų 
darjbininkų ir tarnautojų permatys roosevęltįnjus jnonus 
ir pradės jieškoti visa to priežasčių ir išeities kelių; o 
tie keliai veda linkui revoliucinio darbininkų judėjimo, 
linkui Darbininkų Ex-Kareivių Lygos, liukui Bedarbių 
Tarybų ir Komunistų Partijos.

Peržvalga Knygos
Forced Labor in the 

United States by Walter 
Wilson, išleido Internation
al Publishers, Inc.

Kas ištikrųjų yra versti
nas darbas ir kur jo reikia 
jieškoti? Į šitą klausimą 
aiškiai atsako autorius šios 
knygos', Walter ’ Wilson. 
Buržuazinių rašytojų bur
bulas apie verstiną darbą 
Sovietų ' Sąjungoje palei
džiamas į keturis vėjus. Jei
gu norite verstiną darbą 
matyti, tai jo jieškokite čia 
pat Amerikoje. Darbinin
kas čia laisvūs tik iš for
mos, o ne iš ęsmčs. Kapi
talistas ne tik priverčia 
darbininku dirbti už męn- 
kiausį atlyginimą, bet dar 
bjauriai jį apiplėšia dirb
tuvėje, prailgindamas jo 
darbo valandas dveja ar 
treja tie^z, kiek reikėtų dė
lei darbininko pragyveni
mo pasidarymo. Sovietų 
Sąjungoje > gi darbininkas 
laisvas til^ta ,to žodžio pras
mėj nęš" jd ^ąnkbšfe? dįri^u? 
yęs, kasyklos ir komunika
cijos įmonės. Jis ten ne-

draudą lėšomis kapitalistų 
ir valdžios ir kovai prieš 
imperialistinį karą.

Verstinas Darbas ir Jo Kančios Amerikoje

Darbininkiški Socialdemo
kratai ir Liaudininkai Deda
si prie Kovingų 
Darbininkę

Pokariniame laikotarpyje 
nemažai atvažiavo lietuvių 
liaudininkų ir socialdemo
kratų į Kanadą. Jie čio
nai, kaip ir, Lietuvoj, suti
ko žiaurų išnaudojimą. Jie 
taipgi pamatė, jog Kanados 
socialistų partija nesirūpi
na darbininkų reikalais. 
Todėl, kuomet įsikūrė “Dar
bininkų Žodis,” kpyingų 
Kanados lietuvių darbininkų 
laikraštukas, tie socialde
mokratai ir liaudininkai pa
siuntė jam pasveikinimą.

Tūlas Novogrotskis ban
dė užginčyti, kad ne tiesa. 
Esą, socialdemokratai ir 
liaudininkai nesideda prie 
kovingų darbininkų. Tuo 
reikalu “Darbininkų žody
je” skaitome:

“Mes, socialdemokratai' ir 
liaudininkai — darbininkai, 
tai ir turime kartu dirbti su 
visais pažangiais darbininkais, 
o neskaidyti jėgų savo draugų 
darbininkų. Mes matome aiš
kiai, ko atsiekė Vokietijos ir 
kitų šalių proletariatas. Kaip 
tik darbininkai nepalaiko vie
nybės, tai tada visuomet pa
sinaudoja fašizmas.

Mes, Winnipego lietuviai 
liaudininkai ir socialdemokra- 

; tai, dar kartą sveikiname 
“Darbininkų žodį’" ir kviečia
me ' visus 1 Kanados lietuviūš 
darbininkus prisidėti ' priė 
“Darbininką. žodžio1” išlaiky
mo, kaipo vienintelio lietuvių 
darbininkų laikraščid Kana' 
doj.

Winnipego Liaudininkai ir 
Socialdepiokratai.”

Tai puikus pavyzdys. 
Amerikos socialistai turėtų, 
pasimokinti iš savo draugų, 
stoti ir sudaryti bendrą 
frontą su komunistais kovai 
prieš fašizmą, prieš algų 
kapojimus, už bedarbių ap-

Pavyzdys, kaip Mūs Organi
zacijos Gali Padėt 
Bedarbiams

Šiomis dienomis gavome 
iš Rochesterio, N. Y., “Be
darbių Buletiną.” Jame iš
keliama ; , (Svarbus faktas, 
kaip lietuvių darbininkų or
ganizacijos gali padėti be
darbiams. ' ; ‘ 1 * ;;

B uletine nurodomą, kad 
•vasąrio 10 d. įvyko bepdro 
fronto diskusijos, prię ku
rių surengimo prisidėjo 5 
organizacijos. Po diskusi
jų buvo sutverta Bedarbių 
Taryba. Bendro fronto dis
kusijų sumanytoja buvo 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 11-ta kp.

Buletine apie Bedarbių 
Tarybą skaitome:

“Nors skaičius narių auga 
daug sparčiau, negu buvo ti
kėtasi, vienok turi būti kelis 
kartus didesnis. Daugeliui 
darbininkų gal ir nėra' žino- 

lietu- 
Nėra 
Taigi 
supa-

nybės! Tas kalinių prakai
tas? Tas jų kankinimas ir 
žudymas! Daūgiausia ken
čia vargdieniai negrai. Vi
sai nekaltus žmones pieti
nių valstijų bosai inkrimi
nuoja, padaro kriminalis
tais, nubaudžia sunkiųjų 
darbų kalėjimu ir ten už- 
kamuoja juos iki mirties. 
Šiame klausime Wilsonas 
trumpai apibudina tuos, 
faktus apie “chain gang” 
kruviną sistemą, kurią nuš
vietė pasauliui Burns savo 
knygoje I Am the Fugitive 
From the Chain Gang ir 
Spivak savo veikale 
Georgia’s .Nigger. ( ,

-1I I ■ / U I jWilsonas plačiai apibudi
na dar vieną pietinių valsti
jų verstino darbo sistemą. 
Jis nurodo, kaip negrai 
vargdieniai yra priversti 
faktinai parsiduoti baltie
siems žemes savininkams 
ant kontrakto, kurį pildy
ti priverčia taip pat valsti
jų įstatymai ir šerifų na- 
gaika. šimtai tūkstančių 
piliečių pietuose lieja savo 
prakaitą karštos saulės 
aitroje po despotiška bal
tųjų bosų privarta. Arba 
paimkime Amerikos koloni
jas ir pusiau kolonijas, ša
lis centralinės Amerikos. 
Ten rasite šimtus tūkstan
čių žmonių pajungtus po 
vergiško priversto darbo 
jungu.

Forced Labor In the 
United States knyga ne tik 
atmuša melus apie Sovietų 
Sąjungą, bet, ir kas svar
biausia, iškelia į viršų vi
są baisią verstino darbo si
stemą imperįąlistinėj Ame
rikoje. Tiem, .kurie moka 
angliškai skaityti ir su
prasti, Wilsono knyga pa
tarnaus kaip apsiginklavi
mas nesumušamais faktais 
apie Amerikos kalėjimus 
jų tironišką sistemą.

ma, kad yra susitverus 
vių Bedarbių Tarybą, 
žinoma ir ką ji veikia, 
šio Buletino tikslas yra 
žindinti rochesteriečius su B. j 
T. veikimu. Bedarbių Taryba’ 
sužinojus, kad bedarbis vienas | 
negali gauti pašalpą iš mies
to, tuoj siunčia komitetą į 
miesto pašalpą' ir padeda rei
kalauti varde Tarybos, tam be- 

; darbini pašalpos.”' ' ;
Ką jau padarė rocheste- 

riečiai, tą patį galėtų mū
sų apšvietos ir pašalpos or
ganizacijos padaryti ir kie
kvienoj . kitoj kolonijoj. 
Juos reikia pagirti, kaip už 
Bedarbių Tarybos sutvėri
mą, taip ir uz'buletino lei
dimą. Tai labai geras bū
das vietos padėtį aiškinti, 
nušviesti bedarbių veikimą 
ir per buletiną mobilizuoti 
bedarbių ir dirbančiųjų mi-Į 
nias kovai prieš badą.

ir

PHILADELPHIA. PA.

Svarbus Pranešimas!

« Balandžio 8 d.( Philadelphi- 
jos darbininkiškos organizaci
jos su apielinke rengia “Daily 
Wbrkerio” naudai didelį balių, 
Girard Manor svetainėje, 909 
-15 W. Girard Ave., Philadel
phia, Pa. Prie šio baliaus su
rengimo ima pirmenybę lietu
vių darbininkų organizacijos.- 
“Daily Worker” yra kritingoj 
padėtyj, o mes lietuviai nie
ko, kol kas nedarėme. Visų 
kitų tautų darbinjnkai jau pa
rėmė “D. W.”

Lietuviai darbininkai, masi
niai eikime į šį parengimą ir 
kalbinkime kitus, 

beturi boso ir kapitalisto 
ant savo sprando. Ameri
koje darbininkas dirba po 
boso rykšte, po nuolatiniu 
grūmojimu neužtikrinto ry
tojaus.

Savo knygoje Forced La
bor In the United States j 
(“Verstinas Darbas. Jungti
nėse Valstijose”) . Walter 
Wilson prieina prie versti- 
no darbo šioj Šalyj ne tik 
iš 'esmės, bet ir iš ’'formos. 
Jis paima sunkiųjų darbų 
kalėjimus ir suranda, kad 
apie 55,000 taip vadinamų 
kriminalistų p r a kaituoja

kime tikietus iš kalno. Įžanga kafp tik sodium 
oro oxygėno' (deguonies), 
tuoj eksploduojū. O dauso
se, iš kur meteorai atkeliau
ja, oro nėra.

Abelnai yra manoma, kad 
meteorai susidaro iš kometų 
sutirštėjusių dujų. O Har
vardo Universiteto vyriau
sias astronomijos profeso
rius, kalbėdamas laike vo
kiečių mokslininko Einštei
no priimtuvių New Yorke 
kelios savaitės atgal, išreiš
kė mjntį, kad gal atplyšta da 
'liš/ žvaigždžių neapsakomai, 
įkaitusių, “kunkuliuojan
čių,” purkščiančių dujų ir 
fojiaus tos dujos atvėsta, su
sispaudžia ir sutirštėja taip, 
kad pasidaro meteorįški ak
menys.

į šį, balių, yra numažinta iki 
25 centų su pasidejimu dra
panų.' Bus gera Šeško šokių 
orkestrą; dainuos tarptautinis 
milžiniškas choras.

<

I Bus daug svečių iš apielin- 
kės. Paremkime vienatinį an
glų kalba Komunistų .Partijos 
organą, kuris stovi priešakyje 
visų kovų už darbininkų rei
kalus. “D. W.” organizuoja 
darbininkus į bendrą frontą 
prieš badą, algų kapojimą, 
prieš gręsiantį karą, už gy
nimą Sovietų Sąjungos. Darbi
ninkų klasės judėjimas ir ko- 
,vos remiasi ant/‘Daily Wor- 
jcerio” išvystymo ir visos ko
munistinės saudos. . Mūsų or
ganizatorius, agitatorius ne
veltui šaukiasi finansinės pa
ramos šiuo finansinio krizio 
momentu. < : •

Pradžia 7:30 vai. vakąre.
Rausvietis.

įvairiuose fe’deralįuose iri 
valstijų kalėjimuose ir į me
tus padalo prpduktų vertės 
šimto milionų dolerių. O 
niekas negali tikrai pasaky
ti, kiek desėtkų tūkstančių 
“k r i m i n a lįstų” verstinai 
dirba miestų ir pavietų bas- 
tilijose. ’ t. j \ .

Wilsonas ypatingai vai?-: 
dingai ir faktais paremtai 
mums p e r s t at o baisią 
“chain gang” į sistemą pie
tinių valstijų kalėjimuose. 
Skaitant f tuos , knygos pus
lapius .nenoromis šalti šiur
puliai supurto. Tos baise-

j| , 1 » I t r > . T ' J ' Į J "7. J

Meteorai Arba “Krintančios Žvaigždės
Visi esame matę 

ypač be mėnesienos, 
tant žvaigždes,” lyg

naktį, 
a

dangėje. Daugelis esame 
pastebėję ir ūmius nepap
rastai šviesius blykstelėji
mus. Lietuvoje davatkos 
sakydavo, kad tai ‘Mangus 
atsidarė,” ir jeigu tikrai tą 
sekundą pataikytum mels
tis, galėtum bile ko išpra
šyti. Bet tos šviesos iš tik-Į 
ro paženklina tiktai meteo
rų kritimą; ir tyroj naktyj 
be mėnulio galima per va
landą matyt 8 iki 10 tokių 
“žvaigždžių kritimų.”

Pereitą savaitę krisda
mas didelis meteoras ypa
tingai skaidriai nušvietė 
Naujosios Meksikos valsti
jos padangę. Pašto lakū
nas Coyle, kuris tuo laiku 
buvo augštai ore, sako, jog Į 
tas meteoras galėjo būt 270 
pėdų ilgio ir 100 pėdų sto
rio. Savo pavidalu jis pri
minė milžinišką kanuolės 
kulką. Bet jis augštumoje 
eksplodavo ir sutruko į dau
gybę mažų skveldrų. Jo 
palikta ore šviesių dujų 
“uodega” apie 100 mylių il
gio žvilgėjo kelias valandas 
iki išauštant.

Krisdamas meteoras le-* I ' 
kia su vidutiniu greitumu 
26-šių amerikoniškų mylių 
per sekundą, arba 1,560 my
lių per minutę; taigi per va
landą jis padarytų • 93,600

i

Meteorai nekeliauja ap- 
krinrjlink žemę; jų kelias visai 

nubrė- skirtingas nuo mėnulio. Me
nančias skaisčią liniją pa- teorai turi savo atskirą mil

žinišką kelionės ratą, ku- 
riuom lekia aplink saulę; ir 
tas ratas nepalyginamai di
desnis, negu žemės kelionės 
pailgas ratas aplink saulę. 
Jie taipo pat skrieja kur kas 
sparčiau, negu žemė. Kuo
met žemė nukeliauja 18 

[amerikoniškų mylių ir ket
virtadalį per sekundą, tai 
meteorai į sekundą “nu
zvimbia” po 26 mylias. Be 
to, jie lekia į priešingą pusę, 
negu žemė.

Vienais tos kelionės ruož
tais būna meteorų gana sky
stai, o kitais tai kaip kokie 
tiršti jų debesynai. Ap
skaitoma, kad praeina 33 
metai, kol tas pats meteorų 
tankumynas, pleškėdamas 

į apie saulę, vėl ateina į “tą 
pačią” dausoje vietą, (tą pa
čią tiktai santikyje su sau
le ir žeme, bet ne visais 
erdvių kūnais abelnai). Tuo
met meteorų kritimas ant 
žemės būna kur kas tankes
nis—tai vadinamas “meteo
rų lietus.” Bet tikrumoje 
meteorai ne taip sau iš vir
šaus krinta, lyg akmuo. Jie 
tik keliauja sau, o žemė sau, 
ir jinai pasitaiko meteo
rams skersai kelio; taip me
teorai būna, sakytum, že
mės bei jos atmosferos “su
gaunami” ir kliūte užkliū
va. Tik paskiau ir žemės 

mylių, o per 10 valandų be- gravitacijos (pritraukimo) 
veik milioną. j jėga taipo pat 'ima juos

Tokiu smarkumu jam be- traukti žemyn.
pleškant, pasidaro baisus 
meteoro trynimasis su oru. “pasibučiuoja 
Meteoras nuo to įkaista delis meteoras, kuris dau- 
taip, kad žėruoja ir labai gįau žalos padarytų. Aną- 
dažnąi visiškai sutirpsta,. met Sibire meteoras išdegi

Bet tik retkarčiais taip 
” su žeme di-

pavirsdamas dujomis, pirm 
pasiekiant žemę.

Visuose ant žemės nukri
tusiuose meteorų gabaluose 
randama geležies; o kad ge
ležį įkaitint taip, kad ji pa
virstų garais, reikia 2,600 
iki 4,600 laipsnių Fahren- 
heito karščio. Meteoruose 
paprastai yra taip pat kal- 
ciumo, mangano alumįno, 
magno ir kitų žemėje ran
damų metalų bei mineralų. 
Nuo skirtingo daugio vienų 
bei kitų elementų būna ir 
skirtinga šviesa krintančio 
meteoro. Tūli mokslininkai 
sako, kad ne vien nuo smar- 
kaus trynimos! į orą gali 
meteoras eksploduoti ir du
jomis pavirsti; jeigu, pav., 

pardavinė- jis turi daug kalciumo, tai 
gauna

no miško plotą ir išmušė že
mėje gilią plačią duobę. Bu
vo užrekorduota bent vie
nas atsitikimas, kad meteo
ras suardė namą.

Skaitoma, kad milionas 
meteorų kas valandą susi
duria su žemės oru ir krin
ta; bet milžiniška jų dau
guma eksploduoja ore ir pa
virsta dujomis bei garais, 
taip kad nebelieka kam nu
kristi ant žemės.

Draugės Karosienės 
Prakalbę Maršrutas 
Minersville Apielinkėje

žemiau seka prakalbų mar
šruto vietos ir dienos, kur ir 
kada prakalbos įvyksta:

Balandžio 7’ dieną, 7 vai. 
vakare, Darbininkų Svetainėj, 
Minersville, Pa.

Balandžio 8 d., 7 vai. vaka
re, J. Kena svetainėj, Walley 
ir Water St., New Philadel
phia, Pa. t

Balandžio 9 d., 2 vai. die
ną, Norkevičiaus svetainėj, 
West Mahanoy St., Mahanoy 
City, Pa.

Balandžio 9 d., 7 vai. vaka
re, School House svetainėj, 
Maizeville, Pa.

Balandžio 10 d., 7 vai. va
kare, Levulio svetainėj, Gir
ardville, Pa.

Balandžio 11 d., 7 vai. va
kare, ALDLD 17 kuopos sve
tainėj, IOI/2 N. West St., 
Shenandoah, Pa.

Balandžio 12 d., Pottsville, 
Pa. Kalbės anglų 
(Kokiu laiku?—Red.)

Komisija.

kalba.
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kai 
yra

100
Bet
100

Jie yra 
kapitaliz- 
Tos kapi- 
veda prie

kaip 
Susi- 

kad

Jau artinasi valstijos bedar
bių alkanųjų maršavimas į sos-

Amerikoje “Priekalą” galima ii- 
sirašyti taipgi per “Laisvę”

Dar galima gauti kompletaa ui 
1931*32 metus.

Įstojimas į vaikų skyrių 
tik 25 centai.

padavė masinio susi- 
plakatą lietuviui dar-

Paskiaus kitas dar- 
plakatą prikalė 

Kaip tik šitas bo- 
•, tai jisai pašau-

i praranda 
pasitikėjimą vieni kitiems.

| Unijos patvarkymu, turėtų 
dirbti tik 8 valandas kas die
ną, pradedant nuo 8 vai. ryte

Bet taip nė-

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakoweka

“Per suvirš du metu turėjau neapsa
komai geliami} ranką. Naudojau įvai
rius linimentus, plaaterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Expellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
Expelleriui.”

8. N.
Philadelphia, Pa.

tinę. Kad geriau prisirengus, 
tai tam šaukiama* konferenci
ja balandžio 9 dieną. ’ šioje 
konferencijoj turi dalyvauti vi
si darbininkai. Reikia atsives
ti ir vaikai.

S klo kininlcams N esiseka
Prakalbom

bininkai ir darbininkės yra 
niekam netikę. Jie neklauso 
unijos. Jų negalima nei suor
ganizuoti, neigi padaryti vie- 

kad nybės. Ne tik unijos vadai ir

Kokia Dar 
Kriaučių

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

TRUOTĄ MĖNESINI DARBININKŲ ŽURNALĄ

Jei neskaitėt, laikas įsigyti ir sužinoti apie moterų at
liktus darbus revoliuciniame darbininkų judėjime.

Joj aprašomos Paryžiaus komunarės ir jų karžygiška 
kova, čia rasite žinių apie pasauliniai garsias darbininkių 
vadoves ir jų darbus del proletarinės revoliucijos, kuo
met revoliucija dar tebebuvo tolimos ateities klausimas. 
Čion sužinosite kaip Rusijos darbininkės ir valstietės ren
gė revoliuciją, apeidamos caro žandarų ir šnipų sargy
bą; kaip jos dalyvavo pilietiniame kare ir kiek jos dabar 
prisideda prie socialistinės statybos.

Knygoje yra keletas davinių iš Lietuvos darbininkių ko
vos prieš fašizmą; taip pat yra raštų apie Amerikos dar
bininkes kovotojas.

Knygos kaina 25 centai. Platintojams imant nemažiau 
5 kopijų duodame 25% nuolaidą.

Visa kita mūsų literatūra vajaus laiku parsiduoda už la
bai nupigintą kainą ir platintojams duodame 50% nuolaidą. 
Reikalaukit katalogo.

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

TĖVAI, ĮRAŠYKITE SAVO VAIKUS Į 
LIET. DARBININKU SUSIVIENIJIMĄ

savo narius, kurie turi vai
kų, kad jie įrašytų savo 
vaikus į Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą.

Visose didesnėse lietuvių 
kolonijose yra LDS kuopos. 
Kurie norėtumėte platesnių 
informacijų del vaikų pri
rašymo, galite kreiptis prie 
vietos LDS kuopos.

Tėvai, kurie turite vaikus 
nuo 2 iki 16 metų amžiaus, 
nelaukite, kad kas jus pa
ragintų, bet patys pasi- 
stengkite savo vaikučius 
kuogreičiausiai įrašyti į 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą.

tų—$40.00; už 3 metų— 
$48.00; už 4 metų—$58.00; 
už 5 metų—$70.00; už 6 me
tų—$110.00; už 7 metų— 
$145.00; už 8 metų—150.00.

Jeigu vaikas turi daugiau 
metų, prisieina daugiau mo
kėti. Bet taipgi už trum
pesnio laiko galima gauti 
didesnę apdraudą.

Sakysime, vaikas yra 9 
metų amžiaus. Ant pirpio 
laipsnio apdraudos už jį rei
kia mokėti viso 44 centus 
už tris mėnesius. Bet jei
gu pasitaiko nelaimė ir vai
kas numiršta už trijų metų 
po prirašymo, tai tėvams 
bei pašalpgaviams išmoka
ma $100.00 už dviejų metų. 
Gi prirašius 3 metų vaiką, 
kaip buvo nurodyta viršuj, 
atsitikime nelaimės tik 8 
metų išmokama $100.00.

Jeigu vaikas yra 11 metų 
amžiaus, tai ant pirmo laip
snio apdraudos už jį reikia 
mokėti viso 46 centus už 
tris mėnesius. Jeigu pasi- 

j nelaimė ir vaikas 
numirtų už 6 mėnesių po 
prirašymo, tai LDS jo tė
vams bei pašalpgaviams iš
moka $100.00. Ant antro 
laipsnio viso mokestis 62 
centai už tris mėnesius, o 
apdrauda siekia $150.00.

Niekur kitur jūs nerasite 
tokios prieinamos, pigios 
mokesties apdraudimui vai-

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

Balandžio 27 į Broctoną pri
bus maršuotojai. Juos reikia 
visiems darbininkams pasitikti. 
Darbininkai turi priimti mar- 
šuotojus masiniai ir labai skait
lingai. šio miesto darbininkai 
turi neleisti alkanuosius mar- 
šuotojus policijai išblaškyti, 
kaip kad pernai buvo..

Paskiaus publika pradėjo ne
rimauti, norėjo, kad jisai grei
čiau baigtų kalbą, bet jisai ne
baigė ilgai, nes bijojo kritikos. 
Vienok kuomet jisai pabaigė 
kalbėti, tai iš darbininkų pasi
pylė klausimai. Klausta kokią 
jisai, partiją atstovauja? At
sakė, 'kad jokios partijos jisai 
jau neatstovauja. Klaustas, ar 
mes dabar gyvename visuome
ninėj tvarkoje, kaip kad jisai 
kalbėjo. Atsakė, kad jisai pa
daręs klaidą, taip ' sakydamas. 
PaskiąUs klaustas, ar jisai dau
giau žino už visą Kominterną? 
Tai šitas renegatas atsakė, kad 
darbininkai perdaug įtikėję į 
Kominterną, kaipo katalikai į 
popiežių.

Išniekinęs darbininkų judėji
mą, Komunistų Partiją, Ko
minterną ir išsibaladojo. Dar
bininkai jau turi suprasti ir pa
matyti, kad Butkus pats save 
pastatė komunistinio judėjimo 
priešų eilėse.

Jaunųjų Komunistų Lygos 
Mokykla . -

Jaunų Komunistų Lygos mo
kykla (anglų kalba) įvyksta, 
kiekvieno ketvirtadienio vaka- i 
rais, 7:30 vai., L. T. N. Studi-' 
juojama ekonomijos ir komu-l 
nizmo mokslas. Mokytojauja d. I 
H. Gage.

Lietuvių gramatikos mokyk
lėlė atsibūna kiekvieną sekma
dienį, 2 vai. dieną. Mokyto
jauja d. S. Baronas, Vaikų 
mokyklėlė įvyksta kiekvieną 
šeštadiėnį, 2 vai. po pietų. Mo
kina d. A? Sauka, šias mo
kyklėles gali lankyti visi; ku
rie tik nori. ,

mos
spaudoj ir jokio prierašo iš re
dakcijos nėra, tai duoda su
prasti, kad su tuo sutinka ko
munistinis organas. Ar gali
ma sutikti su skiepijimu min
ties apie darbo padalinimą? 
Ne. Tai kam tada skiepinti 
pesimizmą?

’“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
je, Apierikoje ir kitur.

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėjimo istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko^ SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jį, renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jj raštais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA
SSSR.

Metams—3 rub., 6 mėn.—1 rub.
50 kap„ atskiras egz. 30 kap.

Siaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

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

cijoj ir kitur
Metams—1 dol., 6 mėn.—50c.,

atskiras egz. 10 centų.

P. S. Man nepatinka brook- 
lyniečių žinios iš šapų. Tie vi
si aprašymai driekte driekiasi 
pesimistine dvasia, kad toj ir 
toj šapoj nieko negalima veik 
ti; šapoj ta ir ta šapa atima 
nuo kitos šapos darbą; kad 
viena turi, perdaug, kita per
manai darbo ir t.t.

Vadinasi, skiepinama Hoo- 
verio dvasia, padalinimas dar-

Po tam, kad vienur sąly- 
blogos, kitur vidutinės ir 
Na, ir kuomet tokios ži- 
telpa mūsų revoliucinėj

Kovo 26 dieną čia atsibuvo 
taip vadinamos sklokinės pra
kalbos. Pirmininkas žiurins- 
kas perstatė kalbėti taip' vadi- 

! namą Bimbos “nukankirita” 
Butkų. Bet publikos susirin
ko tik apie šimtas.

Butkus priminė laikus, kuo
met jisai rasdavo, važinėdamas 
po lietuvių kolonijas, gerus lai
kus ir mašinos ūžė. Dabar gi 
jau tos dirbtuvės tuščios. Pas
kiaus pasirinko aukų ir pradė
jo antrą dalį kalbos.

Antroje kalboje Butkus jau 
buvo ne tas. Jisai kalbėjo veik 
iki 12 valandai, niekindamas 
Komunistų Partijos Centro 
Komitetą ir Komunistų Inter
nacionalą. Girdi, Partija na
riams nedavus protauti ir tik 
šokinus juos, kaip kokias lėles. 
Jisai sakė, kad darbininkai dar 
nereikia rengti revoliucijai, 
kad darbininkai dar nėra pri
brendę revoliucijai. Kliudė 
Kapsuką, Angarietį, Bimbą ir 
kitus.

ra. Pradeda kaip kas nori 
ir baigia kaip’ kas nori.- Yra 
daug pavyzdžių', kad nekurto
se šapose pradeda nuo 6 *val. 
ryte ir dirba iki 10 nakties. 
Už viršlaikį darbo nieko negau
na mokėti. O kuomet tokis dar
bininkas uždirba kiek tiek dau
giau, tai bosai turi progą pa
sakyti unijai: žiūrėite, kiek 
jis ar ji uždirba? Ir vėl bosas 
ir unija turi progą numažinti 
algą.

Daugelis šapų neišmoka dar 
bininkariis algų,,iš priežasties 
bankų užsidarymo. Tai jei 
bosas neišvarytų iš šapos dar
bininkų, taį dirbtų ir dar Var
žydamiesi vienas už kitą, kad 
ir žino, kad neg’aus mokėti. 
Ar bereikia žemesnio nupūo- 
limo iš pačių darbininkų? Ne! 
Tiesa, ne visi yra'tokiais. Ka
da darbininkai pradės supras
ti daugiau 
vergiškai vedžioti save - už no
sių? Sunku tai pasakyti. Bet 
tik tiek turiu pasakyti, kad 
tokią padėtį nebus galima il
gai kęsti. Turėsime organi
zuotis į šapų komitetus ir pra
dėti vesti kovą prieš bosus ir 
unijos vadus, prieš algų kapo
jimą ir bloginimą darbo sąly
gų. Jei to nepradėsime dary
ti, tai turėsime dirbti- visai už 
dyką.

tokių na- 
kad tarpe 

Jie veik 
organizuoti į ACW Uni- 
Moka duokles kas savai- 
Turi šapų komitetus, 

mininkus. žodžiu sakant, 
nuoš. organizuoti į uniją, 
kam ta unija tarnauja? 
puoš, fabrikantams. Kas

tame ? Pirmoj vietoj va- 
yra agentai bosų, išdavi- 
darbininkų. Antroj vietoj 
didelis apsileidimas iš pa- 
darbininkų.

Kada bosas nori numušti 
algas darbininkams ir jis ne
pajėgia vienas, tai tuomet pa
sikviečia unijos viršininkus. 
Lietuviški boseliai šaukiasi so
cialistą Matuliauską, biznio 
agentą. Jis bošams labai ge
rai pasitarnauja, kaipo bobu
tė prie vaiko gimdymo, kad 
vaikas gimtų sveikas. Nuka- 
poja algas darbininkams be 
jokio pasipriešinimo, iš darbi
ninkų pusės. ‘'

Kur darbininkai1 pasiprieši
na algų kapojimui ir susita
ria paskelbti streiką, tai: ta 
bobutė pasako sekamai dar
bininkams: “Jei jūs nesutin
kate priimti algų kapojimą, 
dirbti už mažesnį mokestį, tai 
bosai atiduos darbą kitai fir
mai, o jūs būsite be darbo.” 
Dar prideda, kad “aš esu prie
šingas algų kapojimui, bet ką 
padaryti, kad darbą neatida- 
vus kitoms firmoms?”

Tokiam atsitikime gauna 
pasekėjų, priima darbininkai 
darbą už mažesnį atlyginimą. 
O jei su tuo būdu neįveikia 
darbininkų, jei darbininkai ne
nusileidžia, tai unijos vadai 
atlaiko su bosais susirinkimą 
slaptai. Ir susitaria, kad tas 
ar tas darbas yra naujos for
mos, naujos mados, todėl ir 
mokestis už darbus skirtinga. 
Su tuom pergali darbininkus.

Kuomet eina tekis pasielgi
mas iš unijos viršininkų pusės, 

[tuomet darbininkai praranda 
[pasitikėjimą unija ir vadais, 
i Tuomet kiekvienas darosi dau 
giau ir daugiau individualis. 

! daugiau savęs žiūri. Jisai ar ji 
kad

FRIENDS OF THE SOVIET UNION
80 East 11th St., New Yor City

Individualai, norinti rinkti parašus, rašykite augš- 
čiau paduotu antrašu prašydami peticijos blankų, mes 
prisiusime. '

Bosai Bijo Masinių 
Susirinkimų

Fred Field Shoe kompanijos 
viename rūme dirba lietuvis 
boselis K. Rašimas, kuris už 
mažiausį daiktelį persekioja 
darbininkus. Jisai skundžia 
darbininkus kompanijai. At
sitikimas buvo toks: Italas dar
bininkas 
rinkimo 
bininkui. 
bininkas 
prie stulpo, 
sėlis sužinojo 
kė superitendentą ir kompani
jos viršininkus. Pastarieji tuos 
du darbininku pavarė iš darbo.

“Laisvėje” jau buvo rašyta, 
kad šioje dirbtuvėje naudoja
ma diktatūra. čia nevalia 
darbininkui prieiti prie kito 
darbininko. Taip pat jau bu
vo rašyta, kad italas darbi
ninkas, kuris buvo paleistas iš 
darbo, , bandė pasikėsinimą 
prieš bosą. Tai netiksli kova. 
Prieš bosus reikia kovbti orga
nizuotai. ! ' 1 f , 1 ' 1

Vogimai Ir Plešiman
Montello j L policija , suėmė 

daug jaunimo. Juos įtaria vo
gime ir plėšime. Sakoma, kad 
jų lizdas susekta New Yorke. 
Jų tarpe yra visai jaunų vai
kinų ir net vaikų; Kiti jau pa
leisti. J. K. padėtas po $10,- 
000 kaucija. Šių jaunuolių tė
vai nepriklauso jokiose darbi
ninkų organizacijose 
daugiausia po įtaka 
mo ir Romos^ trusto. 
talistinės sąlygos ir 
vagysčių ir plėsimo.

Konferencija Prisirengimui 
Prie Ma/ršavimo

Dar Vienas Naudingumas
Kuomet vaikui sueina 16 

metų amžiaus, tai jis gali 
patapti Lietuvių Darbinin
kų S u s i v i e n i jimo nariu 
daug lengvesnėmis sąlygo
mis. Į pirmą ir antrą laip
snį jis gali pereiti be jokio 
įstojimo.

Kuomet vaikas pasiekia 
16 metų amžiaus ir perei
na į bilę suaugusiųjų laips
nį, tai, atsižvelgiant kokio 
amžiaus jis buvo prirašy
tas, sumažinama duoklės į 
bile laipsnį. Duoklių suma
žinimas siekia, nuo 1 iki 4 
centų.

Yra nemažai LDS narių, 
kurie turi vaikų. Turėtų 
juos be atidėliojimo prira
šyti prie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo.

Yra daug mūsų darbinin
kiško judėjimo draugų ir 
simpatikų, kurie turi vaikų 
ir juos galėtų įrašyti.

Yra daug lietuvių darbi- ’derasi su bosu atskirai, 
ninku, kurie dar stovi toliau *avus geresnį atlyginimą .už 
nuo mūsų judėjimo. Dau- i % dagiau darbo tu- 
gelis jų turi kandidatų-vai- darbininkų pjautynės, rietė- 
kų į Lietuvių Darbininkų nOs, vieni nuo kitų griebia, 
Susivienijimą. Reikia juos kad tik daugiau gavus darbo, 
prieiti ir paraginti, kad įra- ° bosas ir unijos vadai jūo- 
Šytų savo vaikučius į darbi- kiasi, kad tarpe darbininkų 
ninki.šką Susivienijimą. [«lna ,tokios "^^yngs. Tuomet 

\ . . [dar viena proga bosams buna
Lietuvių Darbininkų Su- nukapoti darbininkams algas, 

sivienijimo Amerikoj kuo-| Bosai ir unijos vadai kartu 
pos, Amerikos. Lietuvių paleidžia paskalus, kad dar- 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopos turėtų 
kartas nuo .karto savo susi
rinkimuose prisiminti, 
reikalinga pagelbėti Lietu- j bosai kalba panašiai 
vių Darbininkų Susivieniji-į Patys darbininkai 
mui gauti kuodaugiausia 
vaikučių į vaikų skyrių. Tų 
organizacijų kuopos pir
miausia turėtų paraginti;ir iki 5 po pietų

Atsišaukia į visus darbininkus ir j visus kitus Pirmos 
Darbininkų Respublikos draugus su prašymu remti 

kampaniją už
GREITĄ IR BESĄLYGINĮ JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

PRIPAŽINIMĄ SOVIETŲ SĄJUNGOS
Kuo greičiausia stokite j darbą tam svarbiam tikslui
PADĖKITE SURINKTI MILIONĄ PARAŠŲ ANT 

PRIPAŽINIMO PETICIJOS

šeštadienį, 16 Balandžio (April), 2 vai. Po Pietų
WEBSTER HALL, 119 E. 11 th St., New York, Įvyks

PRIPAŽINIMO MASINIS MITINGAS

Kas Veikiama ir 
bininkų Padėtis

Šapose

: 19-tą dieną kovo žiburėlio 
Draugijėlė suvaidino 
trel show.” Gaila, kad pasitai
kė blogas oras. Bet nežiūrint 
blogumo oro, publikos atsilan
kė >r buvo patenkinti progra
ma,'ries prie dainų, muzikos, 
buvo ir juokų.

Taigi, čia turiu priminti, 
kad iš žiburėlio trumpoj at
eityj' turėsime gerų dainininkų. 

Mins- i^čiu draugės Miškienės pasi
šventimui, kuri darbuojasi me
no dirvoje, darbas eina ge
rai.

Visiem atsilankiusiem ačiū.
Žiburėlio Komitetas.

Kiek laiko atgal, 
Lietuvių Darbininkų 
vienijimas paskelbė 
įveda vaikų skyrių.

Kad tą skyrių būtų gali
ma pastoviai įvesti, tai, su
lig N. Yorko valstijos ap
draudos patvarkymų, rei
kalinga gauti 500 narių.

Tėvai, kurie turi vaikus 
nuo 2 iki 16 metų amžiaus, 
turėtų be atidėliojimo įra
šyti į Lietuvių Darbininkų

Susivienijimą.
Apie tai, kaip svarbu 

tėvams apdrausti savo vai
kus, netenka kalbėti. Aš 
manau, kad tą labai gerai 
žino tėvai. Retai dabar gali
ma rasti tėvus, kurie nesi
rūpintų apdrausti savo vai
kus. Ir daugiausia juos 
apdraudžia įvairiose “insu
rance” (apdraudos) kompa
nijose, kurioms turi gana 
brangiai mokėti.

Bet kodėl gi darbininkas 
negali pagalios prieiti prie 
sveiko senso ir sau pareikš-! tapytų 
ti: kam remti privatines: 
kapitalistų k o m p a n i j as, 
kuomet yra darbininkiška 
organizacija, kaip Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, 
kur galima daug pigiau ap
sidrausti, kur galima ap
drausti savo šeimynas, sa
vo vaikus daug pigiau, ne
gu kur nors kitur.

Mokestys Labai Pigios
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimas įveda du vaikų 
apdraudos skyrius. Mokes
tys yra ne mėnesinės, bet 
bertaininės, tai yra, moka
ma už tris mėnesius. Gali
ma iš anksto užmokėti už 
pusę metų, už tris bertai- 
nius (devynis mėnesius) ar 
už ištisus metus.

Dabar klasimas, kiek rei
kia mokėti?

Mokestys mokamos sulig 
vaiko amžiaus ir sulig laips
nio.

Paimkime pirmą laipsnį. 
Jeigu vaikas yra dviejų me
tų amžiaus, tai viso už tris 
mėnesius reikia mokėti 39 
centus. Tokia pat mokestis 
už vaiką iki 4 metų am
žiaus.

Sakysime, tėvas prirašo 
savo 3 metų vaiką į pirmą 
laipsnį ir moka po 39 cen
tus bertainį (už tris mėne
sius). Jeigu atsitinka ne
laimė ir vaikas numiršta už 
trijų mėnesių po prirašymo, 
tai Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas tėvams išmoka 
$8.00 apdraudos; jeigu vai
kas numiršta už šešių mė
nesių po prirašymo, tai tė
vams išmokama $16.00; jei
gu numiršta už metų lai- 
ko,tąi tėvai gauna $23.00; 
už dviejų metų—$27.00; už 
trijų metų—$32.00; už ke
turių metų—$39.00; už pen
kių metų—$47.00; už šešių 
metų 
metų—$97.00; už astuonių 
metų—$100.00.

Dabar daleiskime 
tėvai prirašo savo 3 metų 
vaiką į antrą laipsnį. Mo
kesčių viso moka į tris mė
nesius 50 centų. Vaikui mi
rus už trijų mėnesių po pri
rašymo, LDS išmoka $12.-

Gal niekur nėra 
vatnų žmonių, kaip 
Baltimorės kriaučių 
visi Protesto Prieš Fašistinį Terorą

Kalbės: Malcolm Cowley, Donald Henderson, H. W. 
L. Dana, James W. Ford, Carl Brodsky, Mrs. Susan 

ir kiti žymus kalbėtojai
Sekantis masinis susirinkimas del pripažinimo So

vietų Sąjungos atsibus pirmadienį, 10 balandžio, kitas 
pirmadienį 24 balandžio, 8 vai. vakare. Visos dar
bininkišką judėjimą remiančios draugijos ir organiza
cijos yra prašomos prisiųsti delegatus į viršui minėtus 
mitingus. Pagelbėkite šiai organizacijai skleisti teisy
bę apie Sovietų Sąjungą, padėkite rinkti parašus. Su- 
budavokime veikimą, kuris gintų nuo priešų ir stiprin
tų Sovietų darbininkus ir valstiečius.

Visos organizacijos tuojas reikalaukite peticijos 
blankų, rašykite arba kreipkitės asmeniškai:

AR JAU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO

PflIN-EXPELLEfi

į i'- v i ž

■ ■. 1 ■.
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Caro Dėdės Dvaras
Kivok

ALDLD Centro Sekretoriaus Trijų Mėnesių
Finansinė Atskaita z

bininkai, turime dalyvauti skaitlin
gai. Nuo Reybom • Plaza bus de
monstruojama iki 13 Reed Str. • 

(80-81)

Dvaras Staro-Borisovo yra Borisovo ap
skrityje, Minsko gubernijoje. Dvaras pri
gulėjo caro dėdei Nikolajui Nikola j evičiui. 
Didžiausios girios, pievų daugybė, jos, kaip 
aštuonkojis savo “kojomis” apsupo šimtus 
sodžių—keturiuose valsčiuose.

Ant 150,000 dešimtinių ploto buvo cent- 
ralinis dvaras, keturi palivarkai ir dau
gelis vienkiemių. O kita žemė, gal būti, 
šimtas metų atgal apaugo medžiais, taip

nekliudys, nes jie didžiumoje buvo iš vals
tiečių.

Rugsėjo mėnesį pasklido žinia, kad at
vyko koki tai žmonės ir apiplėšė du kai
myniškus palivarkus. Kalbėjo, kad tie 
žmonės buvo ginkluoti šautuvais, revolve
riais ir bombomis... Pasakojo, kad jie 
aiškino valstiečiams, jog po revoliucijos vi
sa žemė turi būti ne caro giminių ir dvar
ponių, o valstiečių....

ir stovėjo giria.
Kad vietos valstiečiai kentėjo del netu

rėjimo žemės ir veik pusdykiai parsisam- 
dydavo ten dirbti, tai buvo naudai caro 
giminėms—pigi darbo jėga. Caro dėdė iš- 
pardavinėjo tas girias ir darėsi didžiausius 
pinigus.

Gerai gyveno Staro-Borisove visi kuni
gaikščio perdėtiniai: visi dikti, švarūs, 
gražūs, išdidūs, ne taip, kaip purvini mu
žikai, kurie nuolatos atlikdavo visus dar
bus. Kunigaikščio perdėtinių mundieriai 
ir kepurės buvo papuošti auksiniais guzi- 
kais, herbais ir kunigaikštiškomis karūnė
lėmis. Žemai, žemai nusilenkdavo prieš 
juęs valstiečiai. Iki šių laikų gerai jie tų, 
pamena; o kas to nedarė, tai buvo perse
kiojamas ir badavo.

Valstiečiai slaptai, bet piktai neapkentė 
to kruvinojo voro, ir todėl nebuvo ribų 
jų džiaugsmui, kada gavo žinią, kad ca
ras nuverstas.

—Jeigu jau nuverstas didysis caras, tai 
suprantama, ir jo dėdėms galas—tiems, že
mės karaliams,—mąstė valstiečiai. Jie 
laukė, kada jiems atiduos žemes.

Mėnuo sekė mėnesį, o vis nebuvo įsaky
mo apie pervedimą valstiečiams žemės. 
Prasidėjo nors negarsus, bet nuolatinis iš-

Už keleto dienų tie paskalai pasitvirti
no. Į mūsų sodžių ant trijų vežimų at
važiavo šeši dikti vyrai kareivių drabužiuo
se. Jie sušaukė visus valstiečius ir pasakė: 
“Prieteliai, kinkykite arklius' ir važiuoja
me plėšti palivarką!” Jie nurodė vieną iš 
caro dėdės palivarkų. Vieni su tikslu pa
sipelnyti, o kiti del žingeidumo skubino 
ten.

Susigrūdo į didelius namus. Laužė spin
tas, dėžių zamkus ir ėmė viską, kas tik 
buvo. Kieme gaudė gyvulius ir arklius, 
kas arklį, kas karvę, kas kiaulę; kiti nu
sikabino klėties duris, o iš klėties mai
šais nešė grūdus. Ten buvo vyrai, mote
rys ir jaunuoliai, barėsi ir koliojosi.

Du valstiečiai traukia vežimą. Kiti var
tus, o ten net malkas. Kiekvienas ėmė 
tą, kas jam po ranka pakliuvo. Buvo ir 
juokingų reginių: štai stovi senelis prie 
sudaužyto molinio puodo ir praskleidęs 
rankas kalba: “Na, štai, kad tave! Maniau, 
kad tvirta ąsa, o ji ir nutruko.”

Greta jo stovi moteris ir kolioja jį: 
“Et, žioplys, žioplys iš tavęs! Ir šioks, ir 
toks! Ir paimti nieko geresnio nemokėjai. 
Pasiėmė puodą ir tą dar sudaužė. Žiū
rėk štai, kur vyrai protingi, jie, oi kiek

Sausio Menesio Įplaukos 
Pavarde Miestas

J. J. Bakšys, Worcester :
V. Vasiliauskas, Shenandoah 
J. Vepckevičia, Cambridge 
F. Kazeliunas, Brooklyn, Cn. 
J. A. Samulėnas, Fitchburg 
J. K. Alvinas, Detroit 
A. Kaulakis, Auburn 
J. Gricius, Bridgewater 
A. Avižienis, Cicero 
J. Pacauskas, Lost Creek 
A. Kazlauskas, So. Boston 
M. Klastauskienė, Chicago 
S. Kvascevičia, W. Barre 
S. Puidokas, Rumford 
J. Kirstukas, Chicago 
A. Lukaitis, Bayonne, 
S. Penkauskas, Lawrence, 9.20 
J. Broga, Montreal 
D. Petrauskas, Cleveland 
S. Pangonis, Hamtramck 
J. Kirstukas, Chicago
J. Gasiunas,1 McKees Rocks 20.80
W. Stakenas, Freesoil 
A. Kaukas, Chicago 
A. Paukštis, Huntington
K. Maginiene, Oakland 
Ig. Šalkauskas, Elizabeth

—V. Rudžinskas, Baltimore 
162 S. Sąrdokas, Toronto' 118 . ~ . .. „ ... - .
190 
225

Kp. 
11 
17 

8 
216 
78 
52 
31 
71 
92 

124

51
43
34 

104 
212 
.37 
137
22 

188 
104

218
86

231
198

54

Kiek 
$3.00 

. 1.75 
3.20 
6.50 
1.50 
9.70
1.50

28.65 
6.02 
1.50 
1.00 
2.20 
3.00 
2.39

18.10 
3.00

38.45
8.20
1.50
3.20

140 J. A. Damijonaitis, Waukeg. 7.35

Viso
Vasario Išeigos: 

Sekr. ir knygiaus alga 
Už atspausdinimą 3,000 vokų 
Auka “Laisvės” suvažiavimui 
Atmokėta 97 kuopos bila 
Atmokėta 14 apskr. bilos 
Atmokėta d. J. Petraitis Troy 
Auka “Laisvei” nuo 238 kp.
Atmokėta “L.” nuo 238 kp. už 

2 prenumeratas -------------  10.00
Atmok. 
Atmokėta Tarpt. Darb. Apsig. 

auka 238 kuopos 
Atmokėta “Darb.” prenumerata 
Pirkta knygų ir brošiūrų 
Atmokėta del Hunger 

Komiteto aukos

BENLD, ILL.
A.P.L.A. 41 kuopos susirinkimas 

_______ , [įvyks 7 d. balandžio, 7 vai. vakare 
$350 63 i^uzevičių name. Visi nariai ir na- 

’ irės dalyvaukite šiame susirinkime, 
|nes bus centro valdybos balsavimai

$45.00
8.25

10.00
1.00
4.60

26.50
5.00

ir delegatų rinkimas į Seimą.
Sekr. J. A. G. 

(80-81)

Bus gera mūsų muzikanto šeško 
šokių orkestrą; dainuos milžiniškas 
tarptautinis choras. Bus gerų už
kandžių, Narzano ir Boržomo mine
ralinių gėrimų. Bus daug svečių 
iš apielinkės. Draugai ir draugės 
lietuviai darbininkai, dėkim pastan
gas padaryti šį parengimą pasek
mingą, nes mes ant jo imam atsa
komybę. Įtraukim kuo daugiausiai 
jaunuolių ant šokių, įtraukim ko dau
giausiai mūsų spaudos rėmėjų sim- 
patikų; garsinkim plačiai ir parda- 
vinėkime tikietus iš kalno. Įžanga 
tik 25 centai. (79-82)

PHILADELPHIA, PA. 
Atsišaukimas

Laikinas komitetas už paliuosavi- 
mą Tom Mooney atsišaukia į tuos 

Vilniai” auka 238 kp. 5.00 draugus, kurie turi automobilius ir 
norėtų pasitamaut už mažą mokestį, 
nuvežant delegatus į Chicagą. 
džiame atsišaukti: Prov. Comm.

Tom Mooney, 1206 Walnut 
(80-81)

10.00 
.50 

6.61 
March

3.80

Frėe

Mel- 
to 

St.

Viso $135.76

metinėjimas.
Tuom kartu buržuazinė valdžia pradėjo 

įvesdinėti naują tvarką—organizavo že
mės komitetus, ten nuolatos svarstė apie 
ją. Bet nebuvo jokios naudos iš tų svar
stymų, nes greta su valstiečiais sėdėjo 
dvarponiai ir kapitalistai, ir visada dirbtu
vių ir žemės klausimus išspręsdavo išnau
dotojų naudai.

Taip buvo nuo kovo iki rugsėjo mėne
sio 1917 metais. Tuom laiku vis tankiau 
ir tankiau pas mus pradėjo atvykti koki 
tai žmonės, kurie kalbėjo, kad menševikų 
ir eserų valdžia eina išvien su kapitalis
tais ir dvarponiais, ir kad valstiečiai tik 
patys veikdami galės gauti žemę, tai yra, 
prieš esamos valdžios norą. Nepasitikėji- 

g- mas linkui valdžios nuolatos augo valstie
čių tarpe. O ypatingai jis pradėjo augti 
po to, kada po kelių įvykių, kur valstie
čiai negalėjo užmokėti randos, arba už pa
sirūpinimą malkų, naujoji valdžia, parei
kalavus dvarponiams, pradėjo persekioti 
valstiečius. Valstiečiai pradėjo jausti, kad 
kas nors yra negerai.

Parvyko vienas kareivis iš karo fronto 
ir atvirai kalbėjo, kad žemė privalo pri
gulėti valstiečiams, kad “nedirbantis netu
ri ir valgyti.” O pas mus ir po revoliuci
jai žemė, girios ir visi turtai prigulėjo 
tiems, kurie iš jos tuko pirm revoliucijos.

Vis garsiau kalbėjo valstiečiai, kad že
mė turi jiems pereiti, nes jie ją apdirba. 
Kai kur prasidėjo naktimis užpuolimai 
ant dvarponių. "Vis daugiau degė dvarų.

Valstiečiai ko tai laukė, bet buvo pikti 
prieš dvarponius ir caro dėdę. Dvarpo
niai, nesitikėdami gero, vienas po 1 kitam 
kur tai išvažinėjo. Jų dvaruose pasiliko 

E perdėtiniai arba arendatoriai, kuriais pa
sitikėjo dvarponiai manydami, kad jų tai

daug gero gavo, o tu nieko!”
Daugelis stovėjo ir žiūrėjo, kaip valstie

čiai grobė. Kada pasiėmė viską, kas bu
vo galima paimti, tai pradėjo laužyti du
ris ir langų rėmus, kad pasinaudoti stik
lais, ir net grindis ardė. 1 L ;

Ant rytojaus po to per visą dieną so
džiuje buvo didelio herviškumo. Valstie
čiai rinkosi nedideliais būreliais ir savo 
tarpe negarsiai kalbėjosi. Galima buvo 
girdėti tokių išsireiškimų: “Ką gi mes pa
darėme? Viską pasiėmėme ir sulaužėme, 
bet paties svarbiausio tai ne, o tai žemės. 
O kaip bus su ja?”

Veik tas patiko ir kitus tris kunigaikš
čio palivarkus. Bet nei kunigaikščiai, ku
rie tuom kartu gyveno kur nors kitur, nei 
jų palikti išdidūs perdėtiniai nepasirodė, ir 
todėl jie asmeniškai nenukentėjo.

Po proletarinės revoliucijos, mūsų ka
reiviai pasitraukė iš fronto ir jų pėdomis 
atsekė Vokietijos armija, o su ja atsirado 
ir kunigaikščiai, dvarponiai bei jų perdė
tiniai. Dvarponiai nusiskundė vokiečiams, 
ir tie įsakė valstiečiams, kad visą užgrob
tą turtą grąžintų ponams. Vokiečiai pas 
valstiečius darė kratas; kur rado, atėmė 
ir baudė valstiečius.

Buvo tokių atsitikimų. Štai vokiečiai 
atrado pas vieną valstietį augštus vartus 
ir klausė:—“Kur tu gavai šiuos vartus?’

—Pas dvarponį,—atsakė valstietis.
—Taip, na, tai nunešk tuos vartus atgal 

pas jų savininką.
Užvertė' vargingam valstiečiui ant kup

ros vartus. Neša jis juos atąal pas poną. 
Gi ponas ir vokiečiai eina iš paskiaus ir 
gardžiai juokiasi:

—Nešk, nešk, tai kitą kartą jau nenorė
si vogti pono turtą.

Vertė D. M. š.

BINGHAMTON, N. Y.
LDSA 23 kuopos susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 6 d. 
balandžio, pas drg. M. žvir
blienę, 346 Clinton St. Pra
džia 7 r30 vai. vakare.

Draugės, šis susirinkimas 
bus gana svarbus, tad pasirū
pinkime visos dalyvauti jame, 
nes turime daug svarbių rei
kalą aptarti. Nepamirškite, 
draugės, kad iki 15 d. šio mė-

■te;., U v

' . A

nėšio visos būtume užsimokė
ję narines duokles, nes tokios 
taisyklės ir jųjų reikia prisilai
kyti. Tad nepraleiskite šio su
sirinkimo, dalyvaukite visos 
ir kurios skolingos, užsimo
kėkite duokles.

8 d. balandžio LDSA 23 ir 
ALDLD 20 kuopos bėpdrai 
rengia paskaitą ir šokius. Pa
skaita parašyta Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus temoje: Kas reikia 
žinoti apie dantis ir burną?

Paskaita svarbi, tad kiekvie
nas pasirūpinkime dalyvauti ir 
išgirsti ją. Pp paskaitai bus 
šokiai prie geros muzikos.

Minėtas parengimas įvyks 
Lietuvių svetainėje. Pradžia 
7 vai. vakare.

6 d. gegužės LDSA 23 kuo
pa ir Aušros Choras rengia 
operetę “Kova už Idėjas.” Tai 
bus paskutinis parengimas 
svetainėje šiame sezone. Tad 
pasistengkime visi pamatyti šį

DETROIT, MICH.
APLA 47-tos kp. mėnesinis susi

rinkimas bus sekmadienį, 9 d. ba
landžio, 2 vai. po pietų, Draugijų 
svetainėje, 3600 W. Vernon H’y. Bū
tinai visi nariai ir narės dalyvaukite 
susirinkime, nes bus rinkimai į 24-tą 
Seimą delegatai. Ir ateidami atsi
veskite naujų narių.'

Sekr. V. A. Norkus.
(79-80)

PHILADELPHIA, PA.
Bedarbių Tarybos susirinkimas 

įvyks 8 d. balandžių, 2 vai. po pietų, 
1011 Fairmount Ave. Visi bedarbiai 
kviečiami dalyvauti' laiku.

B. F. Sekr.
f > > i : (80-81)

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsgyni- 

mo, lietuvių kuopos, nepaprastas su
sirinkimas įvyks balandžio 7 d., pėt- 
nyjSios vakare, 8 vai., Lietuvių salė
je, 180 New York Ave., Newarke. 
Visi nariai būtinai turite atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes turime keletą 
be galo svarbių klausimų išrišti; be 
to, po susirinkimui Dr. Kaškiaučius 
prižadėjo duoti labai žingeidžią pre- 
lekciją. Kvieskite ir draugus.

Raštininkas.
(79-81)

Sutrauka:
Balansas buvo
Vasario Įplaukos .

$750.88
350.636.25 

9.00 
3.25 
1.50 
9.00 
1.00 
8.58 
6.10 
4.70 
9.75 

.50 
12.15
2.00 
1.50 
3.75 
3.20 
8.75 
5.00 
1.00 
7.75 

12.00 
1.50 
1.50

.25 
1.60 
4.60 
2.65 
1.33 
1.50 
5.00 
6.20 

13.70

Kartu
Išeigos

1,101.51
135.76

$965.75
A. Kraujalis E. W. Plains 
J. Žebrys, Cleveland 
Al. Ivanauskaitė, Seymoui' 

—• A. S. Miller, Chicago 
66 A. Garbanauskas, G. Rpds. 
89 A. Sagaitis, Amsterdam 

Pav. J. Jacob, Calerman 
Ch. Strauss, Thomas 
J. Vitkunas, Nanticoke 
Geo. Kuratis, Naugatuck 

Joe Kuetinskas, Westville 
G. Urban, Braddock 
M. Lukšienė, Brooklyn 
W. Skeistaitis, Newark 

23 Ig. Danei, Bronx 
Pav. A. Žeikus, Methuhen

M. Klastauskienė Chicago 
D. Kasmauskas, Gr. Neck 
J. Weiss, Brooklyn 
F. Goris, Montreal 
J. Bimba, Paterson 
A. Latven, Darry 
A. Lastauskas, Francija
N. Verpauskas, Kenosha 
S. Senkus, Springfield 
Ig. Lietkauskas, Baltimore 8.35 
V. Vasiliauskas, Shenand. 
J. D. Sliekas, Pitsburgh 
J. J. Bakšys, Worcester

Slavinskas, Rockford 
G< Savis, Los Angeles, 15.60 
K. Alvinas, Detroit 10.40

129
135

75
205
180

1

72
24

84

121
94

7
25
17

11
29

145
52

P.
J.
J.

Viso

24.45
3.25

18.30
6.10

$1.84 
45.00 

4.50 
6.00

$390.22

Sausio Mėnesio Išeigos 
Pirkta anglų kalboj knygų 
Sekretoriaus ir knygiaus alga 
Pirkta knygų 
Pirkta raštinei reikmenų 
Korp. kelionę peržiūrėti C. K.

knygas -------- ______________ 1.38
Pirkta krasaženklių knygų iš-

siuntimui ________________ 100.00
Už kelionę d. Valaičio į 2 C.

K. posėdžius ---------------------
Kelionė d. V. J. Senkevičiaus

į CK posėdį ---------------------
Atmokėta “Vilniai” už 2 pre

numeratas _____________
Už spaudos darbus
Atmokėta K. Partijai kuopų 

aukos ------------- ---------- .--
Atmokėta Hunger March Komi

tetui aukos ______
Atmokėta Agit. Fondui

Viso išeigų
Sutrauka:

Balansas nuo 1932
Sausio mėnesį įplaukė

Kartu
Sausio išeigos

8.00

auka

Balansas
D. M. šolomskas,

C. K.
J. J. Kaškiaučius,

C. K. Iždininkas.
Kovo Mėnesį Įplaukos

P. Slavinskas, Rockford 
J. J. Bakšys, Worcester 
P. Bagdonas, So. Bend
F '.Jančiulis, Wilkes Barre 1.50 
J. Petrukaitis, Stoughton 20.95 
D. Kasmauskas, Gr. Neck 12.20 

Pav. M. Motuzą, Marchand, Kn.
11

Sekretorius,

29
11
35
43
62
72

$7.60
8.00
1.60

1

63
2

1.60
7.80
1.00
6.00

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 8 d., ateinančią suba- 

tą, Philadelphijos darbininkiškos or
ganizacijos rengia “Daily Worker” 
naudai balių, Girard Manor svetai
nėje, 909—15 W. Girard Ave., Phi
ladelphia, Pa., prasidės 7:30 vai. vak.

REMINGTON TYPEWRITERS
73.00 

C. 10.90
9.40 
1.60 

20.50 
3.00 
4.60 
1.00 
3.00
9.95 
5.80 

10.10

J. J. Bakšys, Worcester
Peter Zdanis, Kingston
M. Lukšienė, Brooklyn
LDSA Centras atmokėjo 

už popierą
219 J. K. Navalinskienė,For.
218 Roy Stakenas, Freesoil 
Pav. B. Garauskas, Erie
216 F. Kazeliunas, Brooklyn

A. Katinas, Bridgeport
V. Williams, So. Boston
J. J. Stalerton, Canada

Pav. J. Duda, Woodbury,
J. Rudžinskas, Hartford
O. Žiobienė, Minersville
W. Skeistaitis, Newark
H. Malinauskaitė, Chicago
W. Mikniavičius, Riverside
G. švedas, Rochester

Kardok, Wilson, 
Nariuševicius, Toronto
Jančiulis, Wilkes Barre 4.50 
Norąitis, Hjllside

Rauliiiaitis,■ Člpfeldnd: 
Williams, So. Boston 
Kaukai, Chicago

Saučiulis, W. Frankfort 
Šliekis, Gardner

Corona '

68
14

5
19

142
50

E
K

K.
J.

F.

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais ”

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

10.00
18.80

1.00
18.97

15.40
- 5.50
9.10
6.50

12.10
16.50

1.50
3.10

162
43

200
22

.2
86

148
53

Pav. J. Dirvelis,
29 P. Slavinckas, Rockford
47 J. Wolf, Montreal, Can. 9.80

Viso

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

KAINA $60.00$366.42
Kovo Išeigos

Drg. V. Ji Senkevičiui už 
timą “Spalio,”

Sekr. ir knygiaus alga
Pirkta knygos “Karas

ver-
$100.00 

45.00 
Lietu-

i vuje 24.00
I Už atspausdinimą 1,000 atvir. 12.50 

18.35 i Už spaudos darbus suvažiavi-
I mo reikale

4.25 • Duota “Laisvei”
2.00 ,<------ — ’*

4.35

10.00
19.52 I voje

$225.19 j

$585.85
390.22

$976.07
225.19

$750.88

10.00 
rankpinigių už 

spausdinimą brošiūros ir apy
sakos $500.00

Išlaidos prie supirkimo reik
menų Raudonai Vėliavai 

Pirkta brošiūros 
mui krasaženklių 

Kelione d. Senkevičiaus į 
posėdį 

Pirkta knygų ir brošiūrų 
Už darbą drg. V. T. prie 

šių ros

3.89

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.

Vasario 1 d. balansas 
D. M. šolomskas, 

Centr. Ko m.
J. J. Kaškiaučius, 

Cent. Kom. Iždininkas.
Įplaukos Vasario Mėnesį 

J. Lietkauskas, Baltimore 
M. Lukšienė, Brooklyn 
A. Raskow, Haverhill 
S. Puidokas, Rumford 
J. Rudžinskas, Hartford 
A. Sereika, Rochester
R. Jarvis, Plymouth 
V. Williams, S. Boston 
O. Žiobienė, Minersville, 

H. Malinauskaitė, Chicago 
H. Žukienė, Binghūmton
S. Pangonis, Hamtramck 
E. Racks, So. Boston 
A. J. Strepes, Riverside 
Geo. Kuraitis, Naugatuck 
G. Jamison, Livingston 
A. Mureika, Bridgeport 
M. Lukšienė, Brooklyn

ir W.» Walley,!

Sekretorius, Viso

rašymo

Balansas 
Kovo įplaukos

išsiuntinėji-
100.00 

C.K.
3.50
9.80 

bro-
60.00

Sutrauka: 
buvo

$868.69

$965.75
366.42

AMERIKOS LIETUVIŲ PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

25
1 

85 
34 
68 
50 
97

2 
14 
19 
20 

188

142
75

1
Pa v. A.
—-J. Matačiunas, Paterson 

185
24

4
18
16

236
44

6 
146 
69 

123 
124 

79 
97 
17 

238

$1.00
3.00

12.60
15.60
4.50
6.44
4.50
5.60
8.05
3.10

1.3.50
1.50
1.25
3.80

23.10
6.65
5.95

10.95
1.60
2.00
4.50
3.10
3.10
7.60
1.55
9.10
8.75
1.00

Kartu
Išeigos

$1,332.17
868.69

Balansas su 1 diena 
džio yra

D. M. šolomskas,
ALDLD C.K. Sekretorius,

J. J. Kaškiaučius,
ALDLD C.K. Iždininkas.

balan-
$463.48

PRANEŠIMAI Iš KITUR

P. Bieliauskas, Rich. Hill 
J. Wfeiss, Brooklyn 
Sereika, Rochester
J. Stupur, Portland 
W. Karosas, Edmonton 
A. Sulaitis, Jersey City 
A. Barčius, So. Bostori' 
A. Gudaitis, ''Detroit1 

M. Janavičienė, Washington 2.10 
V. Mikalopas, Lowell 
F. Miškinis, Montello,
K. Šokas, Chicago 
Wm. Salasevičius, Peoria 
K. Leščius, Gary, Ind. 
J. Pacauskas, Lost Creek 
A. Stanionis, Chicago 
R. Jarvis,; Plymouth 
V. Vasiliauskas, Shenand. 
J. Petraitis, Troy

DETROIT, MICH.
I A.L.D.L.D. 188 ir L.D.S.A. 130 
kuopos bendrai rengia diskusijas 
temoje: “Kodėl darbininkai badauja 
šioj šalyj, kur visko yra perdaug?” 
Diskusijos; įvykš ketvirtadienį, 6 d. 
balandžio, 7:30 vai. vakare ant Rusų 
restauranoj 9219 Russell. Lietuviai.j 
darbininkai, ši tema yra labai svarbi, I 
atsilankykite visi kuo skaitlingiau- j 
šiai. Komitetas.

2.25 
18.00 
9.40 
3.00 

12.20
1.50
2.95

10.25 
18.35 
94.79

MONTELLO MASS.
9 d. balandžio bus perstatyta du 

teatrai: “Krikščionybė Praktikoje” ir 
“Vagis”. SuloŠ So. Bostono, artistai. 
Rengia L.D.S.A. 22 kuopa. < Įžanga 
kiek keno loska; pradžia 7''vai. va
kare. Įvyks Liet. Taut. Namo Sve- 

(80-82)
tainėje.

i

veikalą. Taipgi prašome kitų 
draugijų nieko nerengti minė
toje dienoje.

PHILADELPHIA, PA.
Atmuškime fašistų terorą, eikime 

ant Rėyborn Plaza demonstruodami. 
Am. Korpunistų Pąrtija ragina visus 

I Philgįdelphijos darbininkus dalyvauti 
’ didžiulėj demonstracijoj 6 d. balan-

O. Girniene (]gj0, 11 valandą ryte! ’Lietuviai dar-

e-,

Žemiau 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.
PRIEŠĄ I. Melodrama keturių veiksmų, penkių atidengimų. 

Paraše 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.

J. P. Kamaukalas.
Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ

Parašė Senas Vincas.
DARBAS LAIMĖJO.

Kaina 30c. <
BUOŽES. Dramaztragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P. 

Karnaukalas. Kaina 45c
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.
KOVA Už IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė 

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

ARTURO ĖEGRAČIO 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. Parašė Mikas 
Rasoda. Dainom muziką paraše B. šalinaite. Kaina 50c. 
Be Muzikos. , •

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

gų ir gaspadinių elgesius. 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. s '

INKVIZICIJA. Keturių veiksmų drama, su dainomis. Vokalas 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. Veikalą 
galima Vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po du aktus. 
Kaina 50 centų.

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

Trijų veiksmų drama. Parašė 
Kaina 35c.
Ę. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

Kaina 40c .
Dviveiksmis žaismių veikalėlis vaikams.
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Praplėskime ‘Priekalo
Platinimą

Į Visas Mūsų Organizacijas: Chorus, Dramos Grupes, ALDLD, LDSA ir LDS

GERBIAMI DRAUGAI: 
, Meno Sąjunga paskelbė “Priekalo” vajų per visą balandžio mėnesį. “Priekalą” leidžia 
Maskvos draugai. Prie jo dirba draugai: žalioms, Varnėnas, Kapsukas, Angarietis ir dau
gelis kitų draugų. “Priekalas” yra literatūros, poezijos, meno ir mokslo žurnalas. Jame yra 
geros kritikos, eilių apie Sovietų Sąjungos socializmo budavojimą. Tad šį žurnalą' reikia 
visiems skaityti ir platinti. Šiame vajuje mes turime gauti 500 naujų “Priekalui” skaitytojų.

Draugai, matote reikalą ir suprantate žurnalo svarbą. Tad imkitės greito darbo. Kaip 
tą darbą reikia pradėti ir varyti? Šitas vajus yra už nuolatinių skaitytojų gavimą, t. y., už 
prenumeravimą “Priekalo” tiesiai iš Maskvos. Kad geriau tą vajų praplėsti, Meno Sąjunga 
siūlo sekamus būdus, kaip “Priekalo” vajų pravesti:

1. Gavus šį laišką valdyba jau turi imtis darbo. Jei yra greitoje ateityje šaukiamas su
sirinkimas, tai tame susirinkime reikia išrinkti komisija prenumeratų gavimui. Vajininkai 
turi gerai veikti.

2. Susirinkime reikia raginti kiekvienas narys gauti prenumeratų—“Priekalui” skaityto
jų. Taip pat galima paskirti savo kvotą (skaičių), kiek galima gauti jūsų mieste “Priekalui” 
prenumeratų.

3. Kiekviena kuopa bei choras turi “Priekalą” užsirašyti pati sau ir padėti į knygyną, kad 
ir kiti draugai darbininkai galėtų jį skaityti.

4. Kaina “Priekalo” yra metams $1.50. “Priekalas” eina vieną kartą į mėnesį. Pre
numeratos reikia siųsti per Meno Sąjungą. Siųskite pinigų $1.50, Meno" Sąjunga už per
siuntimą užmokės.

Draugai ir draugės, imkitės darbo. Padarykime, kad šitas “Priekalo” vajus būtų sėk
mingas.

V. BOVINAS, Meno Sąjungos Sekretorius, „ 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Konferencija Gerai Pavyko
PHILADELPHIA, Pa.—Phi- ma taipgi bus turtinga ir ma-

ladelphijos darbininkiškos or
ganizacijos su A.L.D.L.D. ir 
L.D.S.A. Apskričiais sušaukė 
masinę konferenciją (26 ko
vo) delei “Laisvės” busiančio 
pikniko ir bendro fronto reika
lu. Konferencijoj dalyvavo 
80 dalyvių, nuo 17 kuopų: 
Baltimorės ALDLD 25 kp. at
stovavo drg. Pivariunas, jis 
atstovavo ir LDSA kuopą; 
Readingo ALDLD 143 kp., M. 
Misiavičius ir LDSA 3 kp., 
O. Paužienė; Chesterio A.L.D. 
L.D. 30 kp. Lipčius; River
side, N. J. ALDLD 142 kp., 
Birbilą; Trentono ALDLD 209 
kp., Jakštonis; Camden A.L.D. 
L.D. 133 kp., Pranaitis; Phi- 
ladelphijos sekančios kuopos 
masiniai dalyvavo: A.L.D.L.D. 
10 kp., LDSA 11 kp., LDS 5 
kp., ALDLD 105 kp., ALDLD 
149 kp., ALDLD 141 kp., Ly
ros Choras, T.D.A. 9 kp. Ne- 

, prisiuntė atstovybės Easton 
ALDLD 13 k p., Gibbstown 
ALDLD 15 k p. Burlington 
ALDLD 96 kp., ir Bethlehem 
ALDLD 93 kp.

Konferenciją atidarė drg. 
Pranaitis. Pirmininku likosi 
išrinktas drg. M. Misiavičius 
iš Readingo; sekretorium A. J. 
Smitas.

Išrinkta rezoliucijų komisi
ja iš šių draugų : Potienė, Ra
manauskienė, Moris. Rezo
liucijos pirmiausia buvo pri
imtos šiais klausimais: (1) 
Scottsboro negrų jaunuolių gy
nimo, (2) Mooney paliuosa- 
vimo, (3) prieš Vokietijos fa
šistų terorą, (-4) už pripaži
nimą Sovietų Sąjungos.

“Laisvės” pikniko surengi
mui komisija išdavė raportą, 
kuri raportavo, kad šiemet 
Philadelphijos organizacijos 
leidžia tris dideles laimėjimo 
dovanas su įžangos tikietu. Bū
tent, 1933 m. modelio Ply
mouth 6 cilinderių, dviejų du
rų sedan, automobiliu, ver
tės $621; Elektrinis Banjo lai
krodis, vertės $50, kurį paau
kavo John Bukėnas, Jewerly 
& Watch Repairing, 316 E. 

*Girard Ave., Philadelphia Pa.; 
Phjlco Junior radio, vertės 
$18.75, kurį paaukavo L. Dub
row & Sons, Ine. Radio-Elec- 
tric Refrigerators, 420 South 
St., Philadelphia, Pa.

Įžangos tikietai jau paga
minti ir komisija atsikreipia į 
plačias lietuvių kolonijų orga
nizacijas bei kuopas pagelbė
ti platinti laimėjimo įžangos 
tikietus su kuriais pavyks 3 
žmonėms išlaimėti dovanas. 
Tikietai bus išsiuntinėti pla
čioms kolonijoms.
' Piknikas atsibus toj pačioj 
dėtoj, kurioj atsibuvo perei- 
Ms metais. Pikniko progra- 

noma įtraukt daug publikos 
ant šio pikniko.

Drg. Buknys nuo “Laisvės” 
štabo kalbėjo svarbiais darbi
ninkų klasės judėjimo klausi
mais bei spaudos rėmimo rei
kalais. Darbininkų masinį 
judėjimą daugiausia išvysto 
tik bolševistinė spauda. Visos 
darbininkų laimėtos kovos pra
eityje, Rusijos proletariato re
voliucijos laimėjimas, Chinijos 
proletariato revoliucinis lai
mėjimas ir visos kitos kovos 
gali būt laimėtos tik per gerą 
revoliucinę—bolševistinę spau
dą. Todėl darbininkų klasei 
ir yra svarbu išlaikyti savo 
spaudą. Vadinasi, remdami 
šį “Laisvės” naudai rengiamą 
pikniką, mes paremsime savo 
klasės dienraštį. Drg. Buk
nys tikrina, kad šiemet iš 
Brooklyno ir New Yorko apie- 
linkės atvyks daugiau 6 busų.

Buvo apkalbėta šiek tiek ir 
techniški trūkumai kurie pasi
rodė buvusiuose piknikuose. 
Vienos draugės pastaba buvo 
padaryta iš pereito piniko, ku
ri įtarė tūlus draugus darbi
ninkus, kurie dirbo piknike, 
būk buvę girti, šitokios įžei
džiančios, sarkastiškos pada
rytos pastabos naudos niekad 
neneš. Jos tinka padaryti 
draugiškoj formoj ir lokalėj 
vietoj, o ne konferencijoj. 
Pereitame “Laisvės” piknike 
visi darbininkai dirbo su nuo
širdumu ir dideliu pasiauka- 
vimu per visą dieną, o kas pa
baigoj ir išsigėrė biskį, tai nie
kas negalėjo įrodyti, kad jie 
padarė kokių nuostolių/ Pasi
rodo, kad mūsų draugai neturi 
organizacinės etikos ir jos ne
žino, kur reikia vartoti.

Konferencija išrinko valdy
bą iš 3 draugų, būtent: susi
nėsimų sekretorius A. J. Smi
tas, 5809 N. Fairhill St., Phi
ladelphia, Pa.; finansų sekre
torius A. Ramanauskas, 706 
N. 5th St., Philadelphia Pa.; 
kasierius—J. Rainis, 110 W. 
Thomson St., Philadelphia, 
Pa. )

Pikniko klausimu užsibaigė 
diskusijos ir visi draugai pasi
žadėjo dirbti.* Baltimorės 
draugai pasiėmė už $200 ti- 
kietų ir visur, sako, išparduo- 
sią. Chesterio draugai, Rea
dingo draugai, Riversides, 
Trentono ir visų kitų kolonijų 
draugai platins įžangos tikie
tus.

Buvo paimtas apkalbėjimui 
bendro fronto klausimas. 
Draugai diskusavo, kaip sėk
mingiau dirbt spaudos rėmimo 
darbą. Kaip " pasekmingiau 
organizuoti bedarbius į Bedar
bių Tarybas. Kapitalistinis 
krizis plečiasi, karo pavojus 

artinasi, darbo mases plačiau 
slenka į bado nasrus. Pa
saulio imperialistai pasirengę 
bile dieną pulti Sovietų Sąjun
gą. Darbininkai turi būt pa-, 
sirengę apgint savo laimėtas i 
pozicijas ir pergalėt priešą; o 
jį galima pergalėt tik organ i-! 
zuotai po ’ Komunistų Inter
nacionalo vadovybe.

Buvo įnešta parinkti aukų 
politiniams kaliniams. Surink
ta $3.15. Konferencija užsi
darė 7 vai. vakare.

Konf. Sekr. A. J. Smitas, 
5809 N. Fairhill St. Phila.

Didelis Darbininkų 
Išnaudojimas

I 
LOWELL, Mass.-—Gal nie

kur nėra tokio didelio išnau
dojimo, kaip kad šio miesto 
šilko dirbtuvėje. Darbininkai 
čia daugiausia dirba jauni— 
merginos ir vaikinai. Jie už
dirba tik nuo 2 dol. iki 12 do
lerių į savaitę.

Bet ir tai dar neviskas. Kar
tais pasitaiko, kad kas sugen
da, siūlas nutrūksta ir susiga
dina audimas, tai • kompanija 
išskaito iš darbininko algos. 
Tokiu būdu yra labai daug 
atsitikimų, kad darbininkai iš
dirba visą savaitę, bet gauna 
tik kelis centus. Darbininkai 
labai aimanuoja, nes reikia 
dirbti ir badauti. Organiza
cijos darbininkai neturi, tai ir 
kovoti jie negali.
Algas Dar Kapoja ir Kitos 

Kompanijos

Vilnos kompanijos algas 
darbininkams dar labiau kapo
ja. M. .P. Kompanija darbi
ninkams algas nukapojo nuo 
10 iki 15 nuošimčio. Beloryk 
Tablot Kompanija po 10 iki 
15 nuoš.

Gi Bonton Kompanijos dar
bininkai kovo 20 dieną buvo 
išėję į streiką. Bet bosai dar
bininkus apgavo. Jie liepė 
darbininkams grįžti darban ir 
sake, kad mokės taip, kaip 
kitų miestų fabrikantai. Jie 
sakėsi, kad mokes darbinin
kams nesumažintas algas. 
Kuomet darbininkai sugrįžo 
darban, tai rado dar didesnį 
skurdą. Pasirodė, kad bosai 
darbininkus apgavo.

Darbininkai laike gatvėje 
mitingą, bet policija susirinki
mą labai trukę ir neleido or
ganizuoti uniją. Tai reiškia, 
kad valdžia ir policija prieš 
darbininkus.

Tokiose sąlygose jauni dar-s 
binįnkai negali daugiau už
dirbti, kaip kad po 5 dole
rius į savaitę. Tai reiškia, 
kad jaunuoliai ir dirbdami ne
gali pragyvent už tą uždirbtą 
algą. Gerai dar tokiems, kurie 
gyvena su tėvais. Pavieniams, 
be tėvų paramos, negaliom 

pragyventi. Ir 5 dol., tai 
skaitoma jau vidutinė alga.

No. Chelmsford, Mass.
Ir čia vilnonių darbai suma

žėjo. Vilnos /rinkikus palei
do. Kai kurie skyriai dar dir
ba po kelias valandas į dieną. 
Kitiems darbininkams pareiš
kė, kad juos pašauks tada, ka
da bus darbo. Bet kada bus 
to darbo, tai niekas nežino. 
Kitiems pasakyta, kad jie vi
sai paleisti “vakacijoms.’ ’

Paskiaus ir tuos darbininkus 
kėsinasi paleisti, kurie nesi- 
dalina su bosu savo paskuti
niais uždirbtais centais. Tie 
darbininkai dar gali išsilaiky
ti, kurie fundina bosui.

Tai reiškia, kad darbininkai 
yra spaudžiami, iš.visų pusių.i 
Juos gali išvaduoti iš tokios 
padėties tik gera ir karinga 
organizacija. Darbininkai tu-z 
ri organizuotis į unijas ir ki
tas organizacijas, kurios ko
voja už darbininkų klasės rei
kalus. Tuomet negalės nei bo
seliai juos išnaudoti saviems 
tikslams.

w.
Nuo Red—Kitas d. W. ra

šinėlis iš reakcionierių prakal
bų netilps, nes nieko naujo 
tame nėra. “Laisvėje” daug 
atvejų buvo nurodyta į tai, 
kad juodos jėgos veikia prieš 
Sovietų Sąjungos pripažinimą.

BAYONNE, N. J.

BALTIMORE, MD.

x Klaidų Atitaisymas
Ketvirtadienį, kovo 23 d., šių 

m., “Laisvėj” tilpusioj kores
pondencijoj, iš Bayonnės, ma
nau, per redakcijos neapsižiū- 
jimą, yra padaryta keletas ne
geistinų klaidų. Klaidos yra 
sekančios: Kur eina kalba apie 
K. Paulausko prakalbą, “Lais
vėj” parašyta: Jis 'prie miru
sių tautų priskaito graikus, 
indusus. Sėdinti svetainėj gar
siai sušunka: “O kaip yra su. 
vokiečių tautą?” Juk Andrie
jaus bažnyčioj, kuri ■buvo pir
miau vokiečių, dabar vartoja
ma airių kalba vietoj vokiečių 
kalbos. O turėjo būt taip:

Ir iš tų nelaimingų tautų su
mini graikų tautą Indiją, ir 
Kazys klausiančiai surinka, o 
kas atsitiko su vokiečių tau
ta, kad švento Andriejaus 
bažnyčioj, vietoj vokiečių kal
bos, yra vartojama airių kal
ba.

Toliaus “Laisvėj” parašyta: 
Pirmininkas pradėjo šaukti vie
ną po kitam komisijos narius 
ir įvairius biznierius. Jie nei 
vienas kalbėti negali. Atsisto
ja, pasako, kad namą reikia 
pirkti ir sėdasi. O turėjo būti 
taip: Pirmininkas tarpe komi
sijos raportų iššaukdinėjo kal
bėti nekurtuos išanksto sure
gistruotus biznierius. Kalbos 
jiems neaprubežiuotos. Tiesa, 
jie ir taip nekalbėjo ilgiau, 
kaip po dvi miliutas. Atsisto
ja, pasako, kad namas reikia 
pirkti ir viskas.

Ir ant pabaigos, kur kalba
ma apie fašistų “Vienybės” na
mą, pasakyta, kad ir “Vieny
bės” namas imamas į kamar- 
ninko rankas.

O turėjo būt: Kad ir pa
čios “V.” namas eina prie pa
ėmimo už skolą, žodis “kamar- 
ninkas,” redakcijos'1 pridėtas. Ir 
man rodos, kad kamarninkas 
nieko neturi su jokiais “for- 
klozavimais.”

• Susirinkime Buvęs.

Krizio Laike Dividendai 
Padidėjo

Jau buvo rašyta “Laisvėje”, 
kad elektros kompanija garsi
nasi, jog žadanti atpiginti 
elektrą. Bet; buvo ikompani- 
još įblofas. ’ f

Baltimorės Elektros kompa
nija yrą surišta su didele kor
poracija, kuri priklauso Mor
gano ir kompanijos kontrolei.

Šitas šviesos karalius turi 
turto apie $7,731,000,000. Jo 
kompanijos apšviečia apie 40

; f
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nuošimčių gyventojų Jungtinė
se Valstijose. ( Morganas^ su
organizavo šitas, šviesos pra
monės kompanijas į vieną mil
žinišką korporaciją (United 
Corporation) 1929 metais.

Per šiuos tris panikos me
tus šitos kompanijos padarė 
$50,000,000 pelno. Pelnai šių 
kompanijų kilo kiekvienais 
metais. 1929 metais jos gavo 
pelno $7,764,640. 1930 me
tais — $15,731,330. 1931—
$19,395,916. 1932—$14,832,- 
916.

Viena šių Morgano kompa
nijų padarė pelno $9,000,000, 
bet tas pelnas buvo nuo val
džios palėptas, kad nereikėtų 
mokėti taksai. Ta pati'.kom
panija atsisakė atidengti kny
gas, kad paslėpus pelnus. ,

Tačiaus galimą j pasakyti, 
kad Mqrgano kompanija ne
paisė ir gerai išsisuko nuo mo
kėjimo taksus; Jos advoka
tai suranda įvairius : būdus, 
kaip galima apgauti savus to
kius pat makliorius. Bet jei
gu taip darbininkas padarytų, 

I kuris turi mažas įplaukas, tai 
tektų ir į kalėjimą.

Šitokia kompanijų taktika 
sukrauna taksus ant darbinin
kų. Darbininkai turi mękėti 
daugiau už gazą, elektrą ir ki
tus reikalingus gyvenimui 
daiktus.

TodcL darbininkai turi or
ganizuotis į organizacijas ir 
kovoti prieš tuos ponus, kurie 
kraujasi milionus. Reikia ko-

Gavus žinių, iš Garliavos 
nuov.—v-ko pad. Lapinskas 
su 2 policininkais nuvyko į 
vietą plėšiko gaudyt. Tačiau 
tas buvo ginkluotas, del to 

j niekas artyn eiti nedrįso. 
; Tada eiti policija privertė 

DEARBORN, Mich. 18 metų vyruM žurauską, 
Pereitą sekmadienį čionai I kad ps uzhptų ant viskų ir 
buvo laikoma masinė kon-|PaZ1.Ur®t5’ k*H’leslkas da™- 
« •. , i . ... i Pasirodžiusi Zurauską ple-ierenciia delei prisirengimo L., v . -rį1 ■. • ' n • v sikas nušovė vietoje. Pas-prie naujo alkanųjų marša-:, « . ..
vimo link, Fordo dirbtuvių. I klaa Pį^ pavS1S^ T" - ' 
Ta , • ••'.• v1 .aa i 1 k• • " Po kiek laiko, dalykui is-Dalyvavo virs 400 darbiniu- ’ ■
kų. NuO Komunistų Parti
jos kalbėjo d. Salzman, ir 
nurodė reikalingumą bendr 
rd fronto kovoje už pašal
pą bedarbiams;

voti už pagerinimą būvio.
V-kus.

Naujas Fordo Darbi
ninkų Maršavima®

Rooseveltas Uždeda 
Cenzūros Apynasrį

WASHINGTON. — Be t 
jokio apkalbėjimo, be jokio 
pranešimo iš anksto, Atsto
vų Bute Roosevelto admini
stracijos vadai pasiūlė, kad 
tuojaus būtų priimtas įsta
tymas, baudžiantis žmones 
bei laikraščius, kurie pa
skelbtų kokius nors valdžios 
žygius be oficialio valdžios 
leidimo. ' Tai bjauriausias 
užsimojimas ant spaudos ir 
informacijų. Stačiai fašis
tinis valdžios žygis. Tik 
karo laiku valdžia ir kong-l 
resas turėjo 'tokį apynasrį i 
ant spaudos ir informacijų.'! 
, Šitą apynasrį Atstovų I 
Butas’priėmė 299 balsais* 
prieš 29. Iš valdžios pusės 
buvo reikalaujama, kad pa
siūlymas būtų be jokių cere
monijų kuogreičiaušia pri
imtas, ir į 40 minučių tapo 
pervarytas.

Kur Dęsis Pabėgę Žmonės?
BRUSSELS, Belgija. — 

Belgijoj viešpatąuja didelė 
bedarbė, atbėgę iš Vokieti-, 
jos žydai negauna jokio už
siėmimo. Daugeliui prieš 
akis stovi baisus likimas. Į] 
Belgijos vąldžia ketina su- >g 
kimšti juos į laivus ir ga- K
benti Afrikon. Ten galės 
nelaimirigi žmonės vargdie
niai pražūti be jokios pagel
ias iš niekur!

Anglijos Valdžia Reikalau- 
jjd Galios Uždraust Sovie

tų Importus

LONDON. — MacDonal- 
do valdžia pareikalavo iš 
parlamento, kad jai būtų 
suteikta pilna galia uždėti 
embargo (uždraudimą) ant 
įvežimo Anglijon Sovietų 
Sąjungos produktų. Val
džiai ta galia esanti reika
linga delei panaudojimo 
prieš Sovietų valdžią, jeigu 
jinai neatsisakys teisti ir 
bausti anglus inžinierius. 
Tai pirmas žygis linkui nu
traukimo ryšių.

Spėjama, kad parlamen
tas be jokių ilgų ' diskusijų 
valdžios • reikalavimą išpil
dys. Darbiečiai ir liberalai, 
tačiaus, <ketina priešintis 
sutraukymui ryšių su Sovie
tų Sąjunga.

IŠ LIETUVOS
/

KAIP POLICISTAI NUŽU
DĖ NEKALTĄ JAUNUOLĮ

Kauno spauda praneša:
‘*1931 m. Kauno apielin- 

kėj slapstėsi iš kalėjimo pa
bėgęs plėšikas P. Uleckas.

kilus į aikštę, iškelta byla ir 
minėtiems p o I i c i ninkams. 
Fel. Lapinskas iš Kauno 
apskr. buvo nukomandiruo- 
tas į Kretingos apskritį ir 
ten paskirtas nuov. viršinin
ku. Tas pareigas ėjo ir ligi 
šiol. Jis su į_ 

Vasiliausku ir Žagūnu bu
vo kaltinami, kad plėšikui 
netiesioginiu būdu padėjo

TELEFONAS 
Pulaski 5-1080

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris //k
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS V AK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—85c  vP 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su mod«r- 
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- //
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išslperimui t /
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- f
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys /
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur- I
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.

6>E3OI IOEZXOE3
JUOZAS KAVALIAUSKAS H

f Puslapis penktu
—.... ......... . ' ..............

nušauti minėtąjį nieku ne
kaltą vyruką/’

Už šitą žmogžudystę Sme
tonos valdžia nubaudė tuos 

j tris policininkus tik nuo 
dviejų iki dviejų ir pusės 
metų kalėjiman.

I
 PHILADELPHIA, PA.

Sovietų Mineralinių 
Vandenų ;

NARZAN IR BORJOM į

Dabar galima gauti pas

J. GEGŽNĄ ;

412 W. Susquehanna Ave.;! 
Taipgi pas jį galima gauti ir So-;! 
vietų žuvų. Tai puikiausios rtt-'lĮ 

šies kenuotos žuvys.

Telephone, Stagg 1-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metrępolitrn Avenue
(Arti Marcy Aveųuo) 

BROOKLYN, N. Y.

į Sergančių Vyru ir Motery 
Į Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei- N kite delei savo l sveikatos išty- 1 rimo, o jums y bus išaiškinta, 1 kaip jūs fiziš- I kai stovite.
Į Odos Nušaše- 
I jimai, Nervų 

Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde-1* ir Mėšlažamės _ „ . 
girnas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

i Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos
• ligos yra sėkmingai gydomos nau- 
I joviškąis, moksliškais būdais.
| X-Spiriduliai, Kraujo Ištyrimai, 
• Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
į bei čiepu Išmirkštimai.
| Prieinama Kaina
• Sąlygos pagal jūsų išgalę
į Ištyrimas ir Patarimas Veltui

Kalbame lietuviškai

DR. ZINS
;X“^|IMTAST16AST.N.L

I Tarp 4th Avė. ir Irving Place
[ įsisteigęs 25 metai
į Valandos—9 AM. iki 8 PM.;
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

ATDARA DIENA 
IR NAKTĮ

Laisninotas 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 B1M 
Keystone—Main 1417

30E30E I0E3C
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PAREIKŠKIME PROTESTĄ PRIES FAŠIZMĄ Sekr. 
(80-81)

5-tą d. 
pradžia 
svarbių 
aptarti.

BROOKLYN. N. Y. 
f K >

L.D.S.A. I Apskričio posėdis įvyks 
April “Laisvės” svetainėj; 
7:30 vai. vakare. Yra daug 
klausimų, kuriuos turėsime

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

A.L.D.L.D. 138 ir L.D.S. 14 kuo
pos bendras susirinkimas įvyks ket
virtadieni, 6 dieną balandžio, 8 va
landą vakare po numeriu 70-42-Link 
Court, Maspeth.
. Visi nariai dalyvaukite minėtame 
susirinkime, nes yra gana daug svar
bių dalykų aptarimui. Atsiveskite 
ir naujų narių.

Puslapis šeštas Trečiad., Balana. 5. 1933

Protesto Demonstracija 
Prieš Areštavimą 
Žydo Darbininko

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Kušių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Balandžio 3 d., Brooklyne 
Htomicide teisme buvo išteisin
tas Anthony Malahdro, 17 
metų amžiaus vaikinas už tėvo 
užmušimą. Teisėjas pasakė, 
kad tu gerai padarei apginda
mas motiną ir seserį nuo tėvo, 
kad jis jas nenužudytų.

Kovo 21 d., šių metų, Ma- 
landro pradėjo mušti savo 
žmoną su geležiniu įrankiu. 
Duktė puolė! ginti motiną, tai 
ją tėvas norėjo išmesti pro 
Įaugą. Tuomet sūnus Antho
ny šoko motinai ir seseriai į 
talką, ir smogė tėvui į galvą 
su plaktuku. Tėvas tapo už
muštas. Teismas pripažino, 
kad jaunuolis apgindamas mo
tiną užmušė tėvą ir jis yra 
nekaltas.

Vakar įvyko protesto 
Imonstracija prie Vokietijos, 
i laivų kompanijos prieplaukos, 
■North German Lloyd uosto.
i Atplaukus prekiniui laivui, 
Į S. S. Chemnitz, į prieplauką 
[ 58th St., Brooklyne (laivas 
lyra North German Lloyd kom- 
į pabijos), darbininkas E.
Pabts, žydų tautybės, buvo 
areštuotas ir-laikomąs ant lai
vo. po areštu. Laivo vjrriau- 

isybė nepriduoda jokių ^ąpkal- 
mušti fašistinę reakciją ir po- tinimų. Jis areštuotas todėl, 
gromus. kad Yra žydas tai viskas. Jam

Lietuviai darbininkai, šian- gręsia pavojus, kuomet sugrįš 
dien vakare būriais traukime atgal į Vokietiją.' 
į protesto mitingą, kuris bus 
vienas iš didžiausių, bent ka
da buvusių New Yorke.

Komunistų Partija šaukia 
darbininkus visų sriovių, smul
kius biznierius ir profesionalus 
protestuoti prieš Hitlerio re
žimo kruvinąjį terorą. Masi
niame mitinge kalbės įvairių 
darbininkų organizacijų atsto
vai ir dalyvaus žymūs intelek
tualai bei rašytojai.

Visi mažesni susirinkimai 
turi būti atidėti kitai dienai įj- 
visi traukime į protesto mitin
gą-

Šiandien Visi Traukime j Madison Square Garden Mitingą 
Išstoti prieš Kruvinąjį Vokietijoj Šėlstantį Hitlerizmą. Ko
munistą Partija Šaukia Visą Sriovią Darbininkus Suglaus
ti Jėgas ir Atmušti Didėjančią Reakciją

Romain Rolland ragina vi
sus pažangius žmones daly
vauti protesto mitinge, Madi
son Square Garden, kuris 
įvyks šiandien, balandžio 5 d., 
7 vai. vakare, 49th St. ir 8th 
Ave., New York City.

Fašistinis teroras Vokietijoj 
nesiliauja. Tūkstančiai dar
bininkų vadų sukimšta į kalė
jimus, prieš žydus pogromai 
tęsiasi, tautinių mažumų žmo
nės terorizuojami. Ateinan
čios žinios iš Europos paduo
da, kad lietuviai imigrantai 
persekiojami. Vejami svetim
taučiai iš Berlyno ir kitų di
desnių Vokietijos centrų.

Tik suvienytu frontu, masi
nėmis kovomis, tegalima at-

Negrai Stoja j Tarpt.
D. Aps. Organizaciją

Iš Ten Eyck St Bedar
bių Komit. Susirinkimo

Sekr. T. V.
(79-80)

REIKALAVIMAI

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves*’ Name

BROOKLYN, N. T.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

New Yorko jūreiviai po va
dovyste Marine Workers In
dustrial Union, surengė de
monstraciją prie kalbamos 
kompanijos prieplaukos, rei
kalaudami, kad E. Pabst būtų 
paliuosuotas.

Judis Apie Pabaigą 
Carizmo Rusijoje

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
REIKALINGA moteris ar mergina 

prižiūrėjimui namtj ir 2į metų vai
kučio. Guolis, valgis ir mokestis. 
Kreipkitės 564 Wythe Ave., Brook
lyn, N. Y.

Judis iš Sovietų Sąjungos
pagarsėjęs Sovietų 
gamintas judis bus 
George M. Cohan 
Filmos vardas “Ke-

(78-80)

Praeitą šeštadienį, Harleme 
įvyko didelė demonstracija už 
paliuosavimą Scottsboro 9 neg
rų jaunuolių, kurių teismas ei
na dabar Decatur, Ala. De
monstracijoj dalyvavo daug 
negrų. Kalbėtojams kviečiant 
darbininkus stoti į Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
organizaciją, išpildė aplikaci
jas 75 negrai darbininkai, į>d- 
reikšdami, kad jie stos į Ap
sigynimą.

Lietuvių tarpe didelis apsi
leidimas budavojime T.D.A. 
organizacijos. Tuo reikalu tu
rime daugiau rūpintis.

Už Sovietą Sąjungos 
Pripažinimą

Į Bedarbių Komiteto susi
rinkimą atsilankė diktas būrys 
bedarbių ir 4 nauji bedarbiai 
įsirašė į Bedarbių Komitetą. 
Andrius Malinauskas papasa
kojo, kad jis į Home Relief 
Biurą vaikščiojęs daug kar 
bet pašalpos negalįs išreika
lauti. Jau dabar priėjęs prie 
to, kad nėra iš ko randą užsi
mokėti ir padėtis susidarė la
bai sunki. Jq sesuo irgi labai' 
skaudžioje padėtyje. Anna 
Petrik papasakojo, kad ji vi
sai alkio padėtyje. Motens sa
ko, kad ji vaikščiojus pas pa
šalpos viršininkus, bet jie nie- 

Ji turėjus dvi 
kuomet reik aia- 
tuomet jos mer- 
o ją pastūmė į

Daug minčių ir nuomonių 
yra apie revoliuciją ir apie 
Rusijos carą. Girdėjo lietu
viai kalbant apie Petrogradą 
ir jo tvirtoves. Tai įdomu, 
kaip tokią spėką darbininkai 
galėjo pergalėti.

Ateinantį šeštadienį vakare, 
“Laisvės” svetainėj, bus rodo
mas judis “Galas St. Petro
grado.” Šitam judyje parodo
ma galas caro viešpatavimo, 
galas carizmo Rusijoj ir galas I

Labai 
Sąjungoj 
rodomas 
Teatre,
lias į Gyvenimą.”

Apie šitą judį reikia tarti 
kelis žodžius. Judis perstato 
Sovietų Sąjungoj vaikus bena
mius. Visi atsimena, kuomet 
Sovietų Sąjungoj po badme
čio buvo du milionai vaikų be
namių. “Kelias į Gyvenimą” 
perstato, kaip tie jaunuoliai 
užauga ir palengva jie persi
ima naudingu supratimu ir 
darbu. Judis parodo, kaip sa- 
botažninkai naudojo jaunuo
lius blogiems tikslams ir jie iš 
to darydavo sau gyvenimą.

Tas judis verta visiems pa
matyti.

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 brangiau kainuoja.

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

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

FOTOGRAFAS
fiiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studijų 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puikiausi.

. [kapitalizmo šeštoj dalyje pa- 
šaulio.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS
Petras Liaudanskas, 49 me

ilų, 44 Hudson Ave., mirė bal. 
į 2 d.; bus palaidotas bal. 5 d, 
Įšv. Trejybės kapinėse.

Zuzana Savage, 42 metu, 
(198—10th St., mirė kovo 31 d. 
(Palaidota bal. 3 d. šv. Trejy-

“LAISVĖ”
427 Lorimer St,

Brooklyn, N. Y

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

JONAS STOKES
Š12 Marion St., kampas Broadway 

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

New Yorke

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų

DR. M. FILURIN
215 E. 12th St.

Tarp' 2nd ir 3rd' Avės
NEW YORKE

Valandos nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8

Nedėliom nuo 10 iki 1
Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

Tai labai įdomus judis. Kas [ 
matė šitą judį, kiekvienas gė-, 
rėjosi. ‘Manome, kad ' labai i 
daug lietuvių atsilankys,pama-' 
tyti judį. • • ' ' ’ • '

Nesenai rodė “Laisvės” sve
tainėj “China Express.” Buvojus kapinėse.
netalp aiškiai matyti paveiks-1 Laidotuvių apeigomis nupi
ląs- Rengėjai buvo, nepaten-[ Rasi graboriusJ. Garšva.
kinti tokiu rodymu. Dabar ■---------------
bus, kur kas geriau įtaisyta. Perskrido Everest Kaili?
Bus ištempta didelė pala ir [ 
pastatyta toli aparatas, kad j 
geriau šviestų ir būtų toliau; 
ir geriau matyti.

Šiuo kartu judis bus rodo
mas viršutinėj svet. ir daug 
geriaus. Manome, kad dauge
lis atsilankys pamatyti, kaip 
buvo padaryta galas carizmui 
Rusijoj.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)Dr. M. Maišei, Specialistas

Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau įčirškintu; 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

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Į Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
t ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir kerietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

j ko neduoda, 
dukreles, tai 
vus pašalpos, 
gaites atėmė, 
bado nasrus.

Bedarbiai, apkalbėję šeimy- 
’ nų nusiskundimus, išrinko ko
mitetą, kuris nueis į Home Re- 

i lief Biurą ir reikalaus, kad šei
mynoms duotų pašalpas. Buvo 
ir daugiau bedarbių, kurie nu
siskundė sunkia padėčia. Mes 
visi bendrai rikiuojame jė
gas kovoti už žmonišką pašal
pą visiems bedarbiams.

Bedarbis.

An-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St; Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki' 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

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

I

PURNEA, Indija. — 
glų ekspedicijos orlaivis 
sėkmingai perskrido di
džiausią pasaulyje kalną 
Everestą. Orlaivis turėjo 
išsikelti 29,000 pėdų į orą.

156

kalbėjo ’ 
Sovietų i 
Jis sa-' 

ir daug 
kurie
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i 231 Bedford Avenue 

j BROOKLYN, N. Y. 
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Bedarbė Mergina Nusižudė <♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<t>

<♦> v ■'

VVVV’VVVVVV : mV kYioj <o< AA tfto/WWV

NOTARY 
PUBLIC

1381 Crotona Avė., 
Mergina ilgą laiką 
darbo. Jos pastan- 
darbą buvę veltui ir 
desperaciją, nusižu-

Tarybas ir kovoti prieš alkį ir 
Už’ žmonišką bedarbiams pa- » ,,_ ■ ! . . i

ATSIDARO PIRMADIENI, 10 D. BALANDŽIO-
Bus John Krinsky ir Gifford Cochran

f

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Įžanga Veltui' Atdara per Naktį

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

HMKMhOi

E I

Profesorius Davis 
per radio WOR už 
Sąjungos pripažinimą, 
kė, kad žinąs sąlygas 
mokslininkų pažįstąs,
teiravosi apie ekonominę ir po
litinę padėtį Sovietuose. Jis 
nurodė, kad būtų neišmintin
gas, net kenksmingas žingsnis 
šiai šaliai nepripažinti-Sovietų 
Sąjungos valdžią.

Mokiniai Reikalauja 
Laisvės Moksle

Mulrooney Būsiąs Alaus 
Kontrolierius

1,000 studentų demonstra
vo prie Monroe High School, 
protestuodami prieš išmetimą 
Jack Cohen. Internacionalo 
Kliubo prezidento. Taip pat 
studentai .reikalavo laisvės 
moksle. Prisirengiant prie 
demonstracijos, keturi moki
niai buvo areštuoti už lapelių 
dalinimą. Mokyklos vit’šinin-1 
kai persekioja studentus už 
radikališkas pažiūras į ekono
minius ir politinius klausimus.

Studentai subruzdo organi
zuotis ir ginti savo teises.

Kapitalistų spaudoj paskly
do žinios, kad dabartinis po
licijos komisionieriuš, Mulroo
ney, būsiąs paskirtas alaus 
kontrolierium. Gubernatorius 
Lehman kvietęs pas save ' 
rooney ir tuo reikalu turėjęs 
pasikalbėjimą.

Sutrumpina Darbo Valandas 
Ir Nukapoja Algas

Edišon kompanijos 900 dar
bininkų padedama dirbti pen
kias dienas į savaitę. Su tuo 
darbininkams algos numažiha- 
ma, ’kiek jie mažiau valandų 
išdirbs.

“SUREVOLIUCIONIZUOTA
Yra klasiniai satyriška dvasia komedijos su muzika, įkvepianti 

gyvumą ir supratimą laikų 20-to AMŽIAUS RUSIJOS”
Tai vėliausias rinkinys Cleon Throckmortono. Radikališkas, gyvas 

i Ugningas

EMPIRE THEATRE, Broadway ir 40th St.
Atdara vakarais nuo 8:30 vai. lygiai. Seredomis ir subatomis 
pradžia 2:30 vai. d. įžanga nuo 50c. augštyn, parsiduoda dabar

Užvakar iššoko pro langą 
Sylvia Lent, 19 metų amžiaus 
mergina, 
Bronxe. 
buvo be 
gos rasti 
įpuolus į 
de.

Bedarbiai ne žudytis turi, 
Mul-|bet organizuotis į Bedarbių

Rex Weber dalyvaus vaidi
nime “The Three Pepny Ope
ra. ”> Operos perstatymas pra
sidėtą balandžio 10 d. Empi
re Teati'e, Broadway ir 40th 
St., .New-' York City.

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PĖTNYČIĄ IR SIJBATA

DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARET 
h »

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

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

Empire Cornice & Roofing Co.
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

87 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

’ Near So. 2nd Street

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRA BŪRIUS

TEL. STAGG 
2-5043

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

MŪSŲ IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČIAM KUR KAM REIKIA. . TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 

« PARVEŽTI. TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIĄ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I. MUS, O MES 
KUOGfeRIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MŪSU> . , 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

Williamsburghe:

Brooklyn, N. Y, 
arti Grand Street

Telefonas
iki 
iki

252 Berry St

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto




