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Kauno klerikalų “Rytas” pa
sikvietė talkon tūlą Dr. Muc- 
kermanną sukritikuoti bolševiz
mą. Tas ponas išsigandusiai 
šaukia, kad “bolševizmo laimė
jimai, siekiant pasaulines revo
liucijos, eina į priekį,” todėl, 
girdi “reikėtų būti atsarges
niais.” O kas labiausiai ponui 
Muckermannui nepatinka, tai 
kad pasamdyti inžinieriai So
vietui Sąjungoje už pinigus 
“dirba saužudybės darbą.”

Popiežiui prisieisią apsidirbti 
su bolševizmu, nes Sovietų Są
jungoje “Liucipierius kovoja 
prieš Dievą.” Muckermannas 
šaukia visus kunigus ir davat
kas į kovą prieš tą “Liucipie-1 
rių.” Bažnyčia turinti remti 
kapitalizmą, “nes vis dėlto tai ; 
priemonė bolševizmui... apga
lėti.”

Dr. Muckermanno patarimas' 
yra šaukštas po pietų. Bažny-1 
čia visomis keturiomis jau se-į 
nai virtus kapitalizmo atspara, l 
Antra, pono daktaro susirūpini-' 
mas i 
Kapitalizmas žus ir žus kartu 
visi jo apaštalai.
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Nuteisė Kalėjiman Tris 
Darbininku Kovos Vadus

NEW HAVEN, Conn. 
'—Čionai tapo nuteisti ka
lėjiman draugai Kling, 
komunistų kandidatas, į 
miesto majorus paskuti
niuose rinkimuose, L. 
Martine, bedarbių tarybų 
jaunuolių organizatorius, 
ir H. Kaplan, bedarbių or
ganizatorius. Nuteisti: 
Kling 15 dienų, Martine 
30 dienų ir Kaplan 80 die
nų. Nubaudė juos už va
dovavimą darbininkų de
monstracijai prieš bandy
mą išmesti iš stubos be
darbio šeimyną.
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nebeišgelbės kapitalizmo. FaSlStai NllllIlCiaVO Žydą

S. Furnis, Yale uni- 
profesorius, 
History” i

Edgar 
versiteto 
“Current 
vo kolegas neapgaudinėti save.
Jis sako: “Perdaug išpūsdami 
Sovietų Sąjungos neprielankią
sias puses, mes atsiduriame pa
vojuje sudaryme to supratimo, 
jog didysis komunistinis ban
dymas nepavyko. Bet faktai to
kios išvados nepateisina.. . ” 
Jis toliau nurodo, kad Penkių 
Metų Planas, “kurį išlaukinis 
pasaulis paskelbė nepraktišku,” 
tapo sėkmingai pravestas gyve
nime. '

Buržuaziniai rašytojai, bent 
rimtesni iš jų, pradeda sudraus
ti savo tuščiagalvius kolegas, 
kurie tebeblofina apie “komuni
stinio bandymo” susmukimą. 
Jie mano, kad geriau pasitar
naus kapitalizmui, jeigu pilnai 
įvertins jam pavojų iš komuniz
mo pusės.

BERLYN. — čionai kalė
jime hitlerinių fašistų gau
ja nulinčiavo jauną advoka-, žurnale

mokina sa- tą žydą vardu Schumm. Pa
skui ta gauja numaršavo ir 
sugriovė Schummo tėvo 
krautuvę.

Fašistai Atšaukė Boiko
tą Prieš Žydus

ŠAUKIAMA NACIONALE DARBO UNI
JŲ VIENYBES LYGOS KONVENCIJA |

Revoliucinių unijų centro, 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gos taryba išleido šaukimą 
nacionalės konvencijos, ku
ri įvyks Detroite rugsėjo 1 
d. Šaukimas kreipiamas į 
visas revoliucines unijas, į 
visas opozicijos grupes se
nosiose unijose, į visus or
ganizuotus ir neorganizuo
tus darbininkus. •

Ši Darbo Unijų Vienybės

Lygos konvencija bus di- Į 
džiausios istorinės svarbos, j 
Ji įvyks didžiausio krizio ( 
metu. Suvažiavę delegatai, 
apsvarstys prityrimus revo
liucinių unijų, Streikų ir vei
kimo senosiose’unijose. Ji
nai išdirbs planus ir platfor
mą vedimui Amerikos prole
tariato industrinių kovų 
prieš Roosevelto valdžios al
kio ir reakcijos programą.

Tom Mooney Šaukia Darbininkus į 
Bendrą Frontą Kovai Prieš Fašizmą

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Iš už kalėjimo grotų dar
bininkų vadas Tom Mooney 
išleido atsišaukimą į visus 
darbininkus ir į visas darbi
ninkų organizacijas, kad su
darytų bendrą frontą kovai 
prieš fašizmą ir prieš fašis
tinį terorą Vokietijoje. Sa
vo atsišaukimą Mooney bai
gia:

“Aš šaukiu visus darbi-

ninkus ir visus sąžiniškus 
darbininkų klasės simpati- 
zatorius suvienyti savo eiles 
į vieną kovingą frontą prieš 
Vokietijos fašizmą ir prieš 
valdančios klasės terorą vi
sam pasaulyje. Reikalauki
te greičiausio paliuosavimo 
Thaelmann, Torgler ir visų 
kitų fašistinio teroro aukų! 
Lai gyvuoja didvyriška Vo
kietijos darbininkų klasės 
kova!”

Anglijos Parlamente 
Bilius Prieš Sovietus

LONDON. —- Užsienio 
reikalų ministeris Simon 
įnešė į parlamentą bilių, 
kuris įgalioja valdžią su
traukyti ekonominius ry
šius. su Sovietų Sąjunga, 

kad bilius 
Bilius

Numatoma, 
lengvai pereis, 
įeis galion balandžio 17 d., 
kuomet pasibaigs komer
cinė sutartis tarpe Ang
lijos ir Sovietų Sąjungos. 
Manoma, kad tada Angli
jos imperialistai nutrauks 
ryšius su darbininkų tė
vyne, idant atkeršijus už 
suareštavimą ir teisimą 
šešių inžinierių sabotaž- 
ninkų.

Fašistai Nužudė Savo Vadą
VIENNA. — Tūlas Dr. 

Bell buvo žymus Vokietijos 
hitlerininkų vadas, bet vir
to savo partijos renegatu ir 
pabėgo Austrijon. Sakoma, 
kad jis žinojęs visas slapty
bes apie Hitlerio provokaci
ją sudeginime Reichstago 
rūmų. Todėl vokiečiai fa
šistai atsekė Bellą į Austri
ją ir čionai jį nušovė.

ĮRODYTA, KAD VIKTORIA PRICE YRA 
PAPIRKTA, KREIVA LIUDYTOJA PRIEŠ 1 
NEKALTUS SCOTTSBORO JAUNUOLIUS
Valstijos Prokuroras Nusimaskuoja Plodamas Savo Liu

dininkams Prieš Jaunuolius; Teisėjas Horton Nuduoda Ne
girdėjęs ir Atmeta Apsigynimo Advokatų Reikalavimą, 
kad Teismas Būtų Paskelbtas Pakrikusiu, Iširusiu.

i

DECATUR, Ala.—Antra
dienį buvo antra Scottsboro 
jaunuolių teismo diena. 
Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigynimo advokatai 
dulkes sumušė ponios Vik
torija Price liudijimus prieš 
jaunuolius. Tapo įrodyta, 
kad jos liudijimai yra mela
gingi, kad jinai yra valdžios 
ir policijos papirkta arba 
įbauginta liudininkė.

Valstijos prokuroras 
Knight, kuris žadėjo duoti 
teisingą teismą jaunuo
liams, aiškiai parodė savo 
bjaurų vienpusiškumą ir 
troškimą nekaltus jaunuo
lius nužudyti elektros kėdė
je. Kuomet vienas valdžios 
liudininkas, buvęs šerifas, 
parodė peiliuką, kurį būk 
jis atėmęs iš vieno jaunuo
lio, o tas peiliukas esąs iš
tvirkėlės Price, prokuroras 
Knight pradėjo ploti ranko
mis iš džiaugsmo ir išbėgo 
į kitą kambarį. Apsigyni
mo advokatas Leibowitz 
tuojaus užprotestavo ir pa
reikalavo, kad teisėjas Hor
ton paskelbtų visą teismą 
pakrikusiu. Bet Horton at
sakė, kad jis buvęs nusisu- 

i kęs į šalį ir aiškiai negir- 
' dėjęs prokuroro džiaugsmo. 
Leibowitz reikalavo, kad šis 
prokuroro pasielgimas būtų 
įtrauktas į teismo rekordus, 
ir teisėjas Horton buvo pri
verstas tatai padaryti. Ta
da prokuroras sugrįžo į tei
smo kambarį ir atsiprašė 
teisėjo už savo pasielgimą. 
Bet tas parodo, kaip val
džios agentai nori ir trokš
ta nekaltus jaunuolius nu
žudyti. ■,

♦

Teismo procedūra pasie
kė dramatišką, laipsnį, kuo
met apsigynimo advokatai 
pradėjo, mušti Price kreivus 
liudijimus. P r o k u r o r as 
Knight griežčiausiai protes
tavo prieš Leibowitz stato
mus liudininkams klausi
mus.

Pašauktas liudyti iš Chat
tanooga negras Dallas Ram
say. Jisai paliudijo, kad jis 
matė Price su baltveidžiu 
jaunuoliu “valkatų raiste” 
šalę geležinkelio prie Chat
tanooga tą patį rytą, kuo
met ji sakė, kad ją negrai 
užpuolė. Kuomet Price bu
vo įvesta į teismą, liudinin
kas Ramsay tuojaus pasa
kė: “Taip, ta pati, aš ją 
mačiau; dabar ji truputį 
riebesnė, bet ta pati.” Pro
kuroras Knight šoko pro-

testuoti, bet nieko negelbė
jo. . . r-

Price liudijo, kad ji ir 
Bates praleido naktį Chat
tanooga s tūboj e pas tūlus

* “Callie Brochie.” Padavė ir 
gatvės vardą. Apsigynimo 
advokatas įrodė, kad tokios 
šeimynos, tokios pavardės 
ant tos gatvės visai nesiran
da. Pastatytas tą paliudyti 
apsigynimo advokatas 
Chamlee, kuris pasakė, kad 
toje gatvėje jisai išgyveno 
25 metus ir jokios tokios 
šeimynos nežino, nematė, 
nėra. Jis sako, kad ta gat
vė yra turčių ir pasiturinčių 
žmonių apgyventa. Ir prieš 
šitą liudijimą prokuroras 
Knight griežtai protestavo. 
Leibowitz pareiškė, kad jei
gu Knight ir teisėjas nesu
tinka su šitais liūdininką.is, _ 
jisai pareikalaus, kad būtų 
pašaukti Chattanooga pas
tos darbininkai, ir kad mies
to rekordai būtų pristatyti, 
idant įrodyti, kad Price me
luoja, kad tokios šeimynos 
toj gatvėj visai nėra, kad tą 
naktį jinai praleido “raiste” 
su valkatomis ir turėjo ly
tiškus santikius.

Paskui Leibowitz 
liudininku baltveidį 
Payne, Huntsville 
raštininką, kuris parodytų 
rekordais, jog ten Price bu
vo areštuota ir teisiama už 
nemorališką elgesį. Bet 
teisėjas Horton ir vėl nelei
do atidengti tą Price praei-

BERLYN. — Hitlerio par
tija ir valdžia oficialiai pa
reiškė, kad boikotas prieš 
žydus esąs baigiamas. Fa
šistai didžiuojasi, kad jų 
tikslas tapo atsiektas ir kad 
jie pamokino pasaulio “pro
pagandistus” prieš fašistus.- 
Bet, žinoma, kruvinas tero- i Vokietijos Komunistų Par- tijos narius ir darbininkus 

y tijos manifestas, išleistas nenuleisti kovos vėliavos, 
dar kovo 15 d., dešimts die
nų po reichstago, rinkimų, 
kuomet kruvinasis hitleri
ninkų teroras jau buvo di
deliam įkaitime. Centrali- 
nis Partijos komitetas šau
kia visus draugus suglausti 
savo eiles, nesitraukti iš ko
vos lauko, parodyti bolše- 
vistinį pasiryžimą ir ištver
mę prieš fašistinį Hitlerio 
teroro ir pogromų progra-

Vokietijos Komunistų Parti jos Mani
festas j Narius ir į Darbininkus

Pagaliaus mus pasiekė mą. * Manifestas šaukia par-

ras prieš žydus, kaipo prieš 
tautinę mažumą, tebevaro
mas visu pasiutimu. Arešta
vimai, varymai iš vietų, ša
linimai iš darbų ir pagaliaus 
kankinimai eina savo keliu.

Chicagos kunigų “Draugas” 
paroduoja savo artirpo meilę. 
Jo redaktorius nepritaria Hit
lerio kampanijai prieš žydus. 
Sako tas galvočius: “Tiesa, 
kad žydų tarpe yra gana daug 
komunizmo palaikytojų, bet nė
ra prasmės smerkti visą tautą 
ir persekioti lygiai visus, kurie 
su komunizmu nieko bendro ne
turi.” <' i

Išeina taip, kad “D.” redak
torius pilnai pritartų Hitlerio 
budeliams, jeigu jie pogromus 
ruoštų tik prieš tuos žydus bei 
šiaip žmones, ] 
nors bendro su komunizmu, štai 
kodėl tas ponas nieko nesako • 
prieš hitlerininkų . terorą prieš 
revoliucinius vokiečius darbi
ninkus. Bet kam dar eiti į Vo
kietiją. Toj pačioj Lietuvoje 
1926 metais su peiliais ir revol
veriais kunigai ir- jų1 agentai 
padėjo Smetonai naikinti revo
liucinius'darbininkus ir valstie
čius. Kuomet eina klausimas 
apie darbininkus, pas “D.” re
daktorių artimo meilė atsistoja 
augštyn kojomis.

Mes smerkiame Hitlerio gau
jų terorą prieš žydus. Mes ko
vojame už visus pavergtus žmo
nes, už visas kapitalizmo slegia
mas tautines mažumas. Bet mes 
tą kovą rišame su gynimu dar
bo žmonių interesų. Tiktai nu
vertimas kapitalizmo paliuosuos 
tautines mažumas iš po prie
spaudos ir suteiks pilną laisvę 
visoms tautoms ir tautelėms. 
Tą puikiai įrodė rusų revoliuci
ja ir Sovietų Sąjungos gyvavi-i 
mas. Darbininkų šalyj negir- tautinės kultūros—tautinės sa- 
dėsite pogromų prieš jokios tau-! vp forma, tarptautinės savo ės
tos žmones, prieš jokią rasę, me.

London. — Kalbama, kad j 
Anglijos imperialistinės val
džios premjeras MacDonal- 
das neužilgo aplankys Am
eriką pasikalbėti su prez. 
Rooseveltu.

“ * KONGRESAS IR VALDŽIA NUSPRENDĖ TUOJAU
TYRINĖTI ORLAIVIO “AKRON” TRAGEDIJA

WASHINGTON. — Pa- 
budavojimaš milžiniškb ba- 
lįūriinio orlaivio “Akron” 
lėšavo valdžiai virš šešis mi- 
lionūs dolerių. T.ai biivo 
darbas delei sustiprinimo’ 
Amerikos karinio laivyno ir 
parodymo pasauliui Jungti
nių Valstijų imperialistinės' 
galios. “Akron” buvo pa-^ 
budavotas grynai kariniams 
reikalams. Bet šis milžinas 
žuvo, nunešdamas į jūrų 
dugną su savim 73 žmones,

prieš jokios mažumos grupes. 
Visos tautos ir rasės sugyvena 
gražiausioj brolybėje, kiekviena 
lygiai gerbiama ir kiekviena ly
giai naudojasi visomis galimo
mis progomis vystymui savo

bet vystyti vietines kovas 
už darbininkų . reikalus, vie
tinius streikus ir vietines 
demonstracijas,' kurios il
gainiui išaugs į nacionalę 
politinę kovą už nuvertimą 
fašistinio režimo.

“Draugai,” šaukia parti
jos komitetas, “jūs kovojo
te drąsiai laike rinkimų te
roro. Dabar, draugai, tvir
tai ir drąsiai veskite darbo 
mases pirmyn į suvienyto 
fronto kovą prieš fašizmą, 
prieš alkį ir prieš priespau-

kurių tarpe buvo ir Ameri
kos karinio orlaivyno admi
rolas Moffett. \
5 ' Iš kokios priežasties jis 
ore užsidegė ir žuvo? Delei 
to Roosevelto valdžia žada

“Daily Worker! o” speciale 
Prieškarinė Laida

Komunistų Partijos orga
nas “Daily Workeris” išeis 
padidintas šią subatą, ba
landžio 8 d. Tai bus specia
lė prieškarinė laida. Su
kanka lygiai šešiolika metų 
nuo Amerikos įsivėlimo į 
pasaulinį imperialistinį ka
rą. O šiandien, mes mato
me, imperialistai vėl prisi-l 
rengę prie naujos baisios 
skerdynės.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Madison, Wis. —- Bal. 4 d. 

rasta negyva profesoriaus 
Puerner šeimyna. Spėjama 
kad patys nusižudė, atsuk
dami gazą. 1 ... . t-.U-n

Rio De Janęiro.dą. Rio De Janęiro. — Gau-
“Lai kožnas komunistas 11tas pranešimas, kad ant Co- 

tampa revoliuciniu organL I .• "
zatorium j ir agitatorium! 
Lai kožnas komunistas tam
pa organizatorium t ir vadu 
bendro fronto kovos! *

’“Kur tik randasi masių,
platų tyrinėjimą. Taip .pat kožnas komunistas orga- 
kongresas skiria specialę nizu(X)a ir Veda propagandą
komisiją tokiam pat tikslui. 
Bet, žinoma, iš to tyrinėji-j 
mo vargiai kas išeis. Tie į 
ponai juk netyrinės, kad 
prie kiekvieno panašaus 
darbo visoki kontraktoriai 
del didesnio sau pelno sude
da pigiausią ir prasčiausią 
medžiagą, atlieka darbą, 
kur ranka ir koja. Gi graf- 
to pagelba gauna valdinin
kų už gyrimą. Vagystės ir
graftas žydėte žydi kiekvie- ekonominę konferenciją gel- 

taip vadinamame vie- bėjimui kapitalistinės sister

už ;priešfašistinį • bendrą 
frontą! ' ,

“Įeikime .giliau j mases! 
Pasiekime ir apsitvirtinki- 
me jose! Maršuokite pir
myn drąsiai bendro fronto 
kovoje prieš fašistinę dikta-

Washington. — Dar šį pa
vasarį prez. Rooseyeltas 
planuoja sušaukti pasaulinę

name 
šame “visuomenės” darbe. mos

doba” sukilo jūrininkai.
r Montello, Mass, — čionai 
gazu nusižudė Nellie Rač
kauskienę. Vyras buvo' iš
važiavęs. Rasta negyva už 
trijų valandų po užtroški- 
mo. J. Račkauskas yra 
dienraščio “Laisvės” skaity
tojas.—Šalna.

Munich, Vokieti j a. — 
“Miestelyje” Dachau fašis
tų valdžia rengia politiniam 
kaliniam koncentracijos 
kempę. Manoma, kad šioj 
vienoj kempėj bus sugrūsta 
iki penkių tūkstančių politi
nių kalinių.

Providence, R. L — Fle
ming James, 40 metų am
žiaus, nušovė pačią ir pats 
nusišovė. Manoma, jog tra
gedija įvyko delei šeimyniš
kų nesutikimų.

pastatė 
Norris 
teismo

Valdžia pastatė tūlą Dob
bin^ liudyti prieš jaunuo
lius. Pirmame teisme jis 
liudijo, būk jis dirbęs lau
ke, kuomet traukinys bego 
pro šalį ir matęs, kaip neg
rai ir baltveidžiai mušėsi 
vagone ir kad kartu buvo 
dvi merginos. ‘ Bet dabar 
jau jis liudija, kad męrgihų 
nematęs, nepažinęs.,, Apsi-. 
gynimas atkreipė teismo 
atydą į šitą liudininko prieš
taravimą.

Teismo sesija pertraukta 
valanda anksčiau, idant lei
dus, apsigynimo advokatams 
pasitarti su jaunuoliais. Jie 
bus šaukiami liudyti. Ka
dangi Leibowitz griežtai 
sisakė eiti į kalėjimą, 
anot jo, ten “ir šuo 
tų būti,” teisėjas 
leido apsigynimo 
tams tartis su j 
viename iš teismo 
rių. '

nes

advoka
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Mooney Paliuosavimui Kongresas ir Nauja Byla

Tom Mooney paliuosavi
mui kongresas yra masinės 
kovos centras ne tik už jo 
paliuosavimą, bet už’Scotts
boro jaunuolių ir už dauge
lio kitų politinių kalinių pa
liuosavimą.

dalifornijos v ai d ancioji 
klasė septyniolikti Inetai lai
ko nekaltą darbininkų kla
sės vadą Tomą Mooney ka
lėjime. Kapitalistų teismai 
nei girdėti nenorėjo apie jo 
paliuosavimą. Jie ir dabar 
rankas krato, kad nepaliuo- 
suos Mooney, bet buvo pri
versti duoti nauja Mooney 
bylos tardymų. Teisėjas 
Waixi, vienas iš Californijos 
augščiausio teismo teisėjų, 
suteikė naują bylos tardy
mą.

Reikia pasakyti, kad šitoj 
sunkioj kovoj jau laimėtas 
pirmas žingsnis, ir tai labai 
didelis žingsnis. Davimas 
naujo tardymo Mooney bu
vo išreikalautas, kuomet ko
va buvo padidinta ne tik 
Amerikoj, bet Europoj ir 
kitose pasaulio dalyse.

Pernai metais Mooney 
motina ir Engdahl važinėjo 
po Europą ir Sovietų Sąjun
gą, dėstydami Amerikos ka
pitalistų klasės nuožmumą 
ir kviesdami tų šalių darbi
ninkus eiti į laiką. Drg. 
Engdahl nuo didelio nuo
vargio gavo plaučių įdegi
mą ir praeitą rudenį mirė 
Maskvoj.

Darbininkų masės visa
me pasaulyje priėmė tūks
tančius protesto rezoliucijų 
su reikalavimais paliuosuo
ti Mooney ir pasiuntė jas 
Californijos valdžiai. Tas 
ponus valdininkus labai 
įnervino ir, pagaliaus, Leo 
Gallagher, T a r p t a u t inio 
Darbininkų Apsigynimo ir 
Tom Mooney Molderių Uni
jos Komiteto advokatas, iš
gavo Mooney bylos naują 
perkratinėjimą.

Ką Buržuazija Darys
Šiandie Amerikos buržu

azijai stovi klausimas: Ka
da jai pavojingesnis Moo
ney, ar kada jis randasi ka
lėjime, ar kuomet jis būtų 
paleistas iš kalėjimo?

Mielaširdystės negali dar-

buvo šaukiamas į teismų 
už kreivų prisiegą, bet pa
sislėpė.

McDonald, prie stalų pa
tarnautojas, kitas liudinin
kas, pats prisipažino, kad 
jis kreivai .prisiekęs ir nie
ko nežinąs* apie Mooney.

Dvi' mergos, kurios liudi
jo prieš Mooney, pasirodė 
abidvi su visa eile krimina
lių prasižengimų ir prosti
tutės iš profesijos.

Teisėjas Griffin, prie ku
rio Mooney byla -buvo tar
doma ir kuris išnešė mirties 
nuosprendį prieš Mooney, 
paskui pareiškė, kad pa
smerktasis nėra kaltas, kad 
byla visai nebuvo nagrinė
jama ir nušviečiama, bet tik 
greitai pervarytas apakalti- 
nimas, kad nužudyti darbi
ninkų klasės vada. Paga
linus atsirado ir žmogus', 
kuris atnešė tų bomba į pa
rodų, bet Mooney laikomas 
kalėjime.

Judžių paveikslas rodo, 
kad tuo laiku, kada bomba 
sprogo, tai Mooney su žmo
na buvo ant stogo vienų my
lių atstu nuo tos vietos.

Keturi gubernatoriai .bu
vo prašomi paliuosuoti ne
kaltų žmogų Mooney, bet jų 
ausys buvo kietos, kaip uo
la, ir vienas jų atsakymas 
tebuvo,—kad Mooney turi 
supūti kalėjime.

Pastaruoju laiku, kuomet 
teisėjas Ward pasirašė kita 
bylos tardymų, tai vėl suju
do Californijos kapitalistų 
klasė. “New York Times” 
korespondentas rašo, kad 
jei ant naujų kaltinimų 
Mooney būtų išteisintas, tai 
vis vien jis nebus paliuosuo- 
tas. To finansinio kapitalo 
organo korespondentas pa
reiškia, kad Mooney klausi
mas visuomet bus iškelia
mas, kol tik būsiu pinigų 
advokatams pasamdyti.

Chapin Hall, “Times” ko
respondentas, sako, kad vis 
vien dabar nebus imamą 
atydon išteisinimo aktas, 
nes tie liudininkai, ką pir
miau liudijo, kažin kur din
gę,'ir jų į teismų nebūsiu1 
galima atvesti.

Kapitalistų klasė jau pri-
bininkų klasė tikėtis iš ka- j rengia dirvą,' tolimesniam
pitalistų pusės ir jų teismų 
bešališkumo. Atvejų atve
jais jau yra pasitvirtinę, 
kad teismai visais galimais 
būdais palaiko kapitalistų 
klasę ir baudžia darbinin
kus ir jų vadus, kad stiprint 
išnaudotojų viešpatavimų.

Mooney buvo pasmerktas 
“sufreimuotu” apkaltinimu Viena sąlyga, kuri gali iš 
ir pasiremiant kreivomis 
prisiegomis.

Frank C. Oxman, gyvulių 
augintojas iš Oregon," visai 
nebuvo San Francisco tą 
dieną, kada įvyko bombos 
eksplozija, kuri paskui buvo 
primesta Tom. Mooney; bet 
Oxman, kaip pasirodė, už 
kreivą prisiegą gavo apie 
$4,000. Tas ponas paskui

laikymui darbininkų klasės 
vado kalėjime? ■ ■ ■ . }
Tik Masinis š turiningas Ju
dėjimas Paliuosuos Mooney

Mooney yra atkartotinai 
pareiškęs, kad jis nei' per 
nago juodimų netiki buržu
azijos teismų bešališkumui.
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Mooney P a Ii wo savimuii 
Kongresas, kuris įvyks Ghi- 
cagoj balandžio pabaigoj ir 
gegužės pradžioj, bus dina
miška jėga už laisvės jam 
iškovojimų.

Kas atsisakys prisiųsti 
delegatus į šia konferencijų 
ir prisidėt prie jos, tai tas 
stovės su kapitalistų klase 
ir už laikymų Mooney kalė
jime.

Į šį kongresų yra kviečia
mos socialistiškos, komunis
tiškos organizacijos, darbo 
unijos, pašalpinės draugijos 
ir kitos. Amerikoj, Darbo 
Federacija ir jos lokalai yra 
pakviesti prisiųsti skaiflinr- 
gą delegaciją. . .

Mūsų, lietuvių darbininkų; 
organizacijos turi pasiųsti 
tinkama, delegacijų. Nuo 
nacionalių mūsų organizaci
jų centrųz reikalinga dele
gacija, bet tai ne viskas. 
Mūsų apskričiai irgi turi 
pasiųsti delegatus.

Jei jau iš rytinių valstijų 
perdaug lėšuotų, tai reikia 
keliems apskričiams susidė
jus j daiktų siųsti bent viena 
delegatų. Bet apskričiai, 
stovinti arčiau Chicagos, 
būtinai turi pasiųsti pilna 
skaičių savo atstovų.

C 1 e v e 1 a n d o, Detroito, 
Springfieldo ir kitų apielin- 
kių apskričiai, stovinti arti 
Chicagos, būtinai pasiųskite 
gerų atstovybę.

Nuo šio kongreso skait- 
įingumo, nuo entūziazmo ir 
ūpo priklausys Mooney liki
mas. Būtų didžiausia klai
da tikėtis, kad valdančioji 
klasė, žinodama, kad jinai 
Lankina nekaltų žmogų, pa- 
diuosuos jį be galingo minių 
spaudimo.

Išnaudotojų teismas ne
kaltų darbininkų klasės va
da ir padėjo į kalėjimų tam, 
kad jį supūdyti.

Teisėjai, gubernatoriai ir 
pats prezidentas Roosevel- 
tas žino, kad Mooney nekal
tas. Jie atsisako pasimaty
ti su Mooney motina, 84 me
tų seniuke, kuri važiavo pas 
prezidentų ir prašė susimy- 
lėjimo ant jos sūnaus.

Tie ponai neįsileido Moo
ney motinos, nei veido senu
kės nenorėjo pamatyti.

Kapitalistų klasės ir jos 
valdininkų užkietėjusi šir
dis nesigailėjo ir nesigailės 
kovingų vadų darbininkų.

Viena sąlygą Mooney pa
liuosavimui, tai masinė pa
jėga, kuri įsibangavus turi 
trenkti į Californijos teis
mų duris ir - San Quentin 
kalėjimo grotus, kad jos ąt- 
sivertų ir paliuosuotų Moo
ney. Lai tas trenksmas bū
na Tokis galingas, kad priT 
verst -kapitalistus paliuo- 
suot ir Scottsboro 'jaunuo
lius ir- daugelį kitų politi
nių kalinių. ■ ,
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APŽVALGA
Smetpna su Vyskupais už 
Kunigus Susitąsč

Lietuvos fašistų valdžią 
moka algas vyskupams ir 
kunigams. Bet tos algos 
eidavo į kurijas, ir iš ten 
vyskupai išmokėdavo kuni
gams algas.- Delei to rei
kalo iš Kauno ateinančios 
žinios sako: ,

“Kaip žinoma, kunigų algos 
formaliai turi būti siunčiamos 
į kurijas, o jas kurijos išmo
ka. TačiaUs kurijos tam tik
rais sumetimais kunigams al-

1 gas sunaudodavusios kitiems 
tikslams, būtent katalikų ak
cijai. Vyriausybe, norėdama, 
kad algos tektų, kam jos skir
tos, per kurijas algų siuntimą 
sustabdė. Šis neaiškumas tę
sės apie lįZj metų, ir kunigai 
algų negavo. Paskutiniuoju 
laiku kunigams algas pasiun
tė kiekvienam individualiai. 
Kadangi vyriausybė, mokėda
ma kunigams algas, pasiryžo 
kurijas apeiti, tai vienas vys-! 
kūpąs išleido aplinkraštį savo 
vyskupijos kunigams, kad jie 
patys algų neimtų, o įgalioji
mus atsiųstų kurijai.”
Šitoj žinioj iškeliama du 

faktai: vienas, kad vykū- 
pai sunaudodavo pinigus sa
vo tikslams, taip sako Sme
tonos valdžios pranešimai; 
antras, kad vyskupai, išmo
kėdami kunigams algas, tu
ri juos ant šniūrelio ir. gali 
tiesioginiai šokinti kunigus 
per virvutę. Smetonos val
džią gi nusprendė apeiti vy
skupų kurijas ir tiesiog mo
kėti kunigams algas, kad jie 
betarpiniaį priklausytu nuo 
fašistinės valdžios. /Mat, iš 
keno rankų jie algą gaus, 
tam ištikimiau arba išimti
nai tarnaus. Fašizmas sten
giasi nušluoti visus grums
tus nuo savo’ kelio ir už
kariaut sau vienintelę galių 
visuose kampuose ir 
kumpiuose.

Kovo 31 d. “Tėvynėj” todėl 
rašoma: : . •

1i ' L

“Pastaraisiais laikais paša
lines spaudos paleistą išmis- 
lą/kad SLA. Pildomoji Tary
ba labai daug laiko ir lėšų 
sueik vo j anti savo suvažiavi
mams SLA. Sekretoriaus iš
rinkimui, kartoja ir kai ku
rios kuopos ir net protestus 
siuntinėja. Tuo tarpu faktai 
akis bado, kad tuose savo 
suvažiavimuose P i 1 d o m oji 
Taryba aptarė ir išsprendė 
daugiau organizacijos reika
lų, negu bent kuomet pirmiau 
Pildomosios Tarybos suvažia
vimuose ) būdavo išspręsta”.

Taip, padaryta tarimai, 
bet. tie tarimai atkreipti 
prieš narius bei prieš narių 
valių. Jie ne organizacijos 
naudai padaryti. •

Bet

i Drg. A Zlotkaus Laiškas Iš 
Sovietų Sąjungos

D;rg. A. Zlotkus, gyvenęs no, .kuris nesugebėtų kų 
Montello, Mass., ir Los An- pasakyti, 
gėlės, Calif., priklausė prie 
darbininkiškų organizacijų; 
nuvyko į Sovietų Sųjungų ir 
rašo sekamai:— 
“Brangus Mano Drauge!

“Laiškas tavo jau pasie
kė mane. ‘ Ačiū tau už laiš
ką ir žinutes. Taipgi ačiū 
už pastabas. , Apie tai pa
kalbėsime šiame mano laiš
ke, nes aš dabar labai ne
apkenčiu proletarų priešų. 
Nors ir tenai gyvendamas 
pas jus jų nėapkenčiau, vie*- 
nok- turiu prisipažinti, kad 
ir aš buvau 
ginys.

pusėtinas tin-

jums pasakyti 
štai ką. Su 

Esu

UZ-

Apie SLA Pildomosios 
Tarybos Darbus

Susivienijimo Lietu vių 
Amerikoj Pildomoji Taryba 
laikė pagrečium du posė
džius. Juose nieko nau
dingo organizacijai nenuta
rė.

Seimo buvo nutarta, kad 
viršininkų algos būtų nuka
potos 25 nuošimčiais. Vir
šininkai suvažiavę tą seimo 
tarimų atidėjo iki seka
mam Seimui. . Jie pasiėmė 
riebius atlyginimus, už “su
gaištą” laiką ir pasiplėšdą-

F. Abek

LENKAISTUDENTAI 
PRIEŠ HITLERĮ

“Aš turiu 
linkui savęs 
manim viskas gerai, 
sveikas ir pilnas energijos,
gyvuoju darbininkų tėvy
nėj. Dirbu jau kitoje dirb
tuvėje prie “upholstering” 
tokį pat darbų, kaip dir
bome abu Los Angeles, 
Calif. -

X

“Drauge, jūs žingeidau- 
jat, kad parašyčiau iš dirb
tuvių, kaip mes dirbame ir 
tvarkomės.

“Dirbam 7 vai. į dienų. 
Turime po 10 minučių per
traukos, padirbę valandų ir 
pusę. Katrie Miname rūky
ti, o katrie taip sau ilsi
mės. Pradedame dirbti 
kaip 8 vai. ryte ir baigiam 
kaip 3:33 vai. po pietų, ir 
traukiam namo.

“Valgyklos randasi viso
se dirbtuvėse, be skirtumo, 
didelė ar maža dirbtuvė.

v

Toliaus d. Zlotkus rašo 
apie sėkmingų išpildymų 
Penkių Metų Plano ir apie 
Raudonosios Armijos 15 
metų jubilėjų, ko visko čia 
nepaduosiu, nes “L.” skai
tytojams jau yra žinoma.

Kadangi buvo paleista 
gandai, būk d. Zlofkui ne
patinka ten gyventi, tai d. 
Zlotkus smarkiai atsako 
tiems. melagiams, kad jis t 
niekam nėra rašęs, kad jam 
Sovietuose nepatinka. Jis 
rašė visiems, kad jam la
bai patinka ten gyventi, ir 
daugiau nebegrįš į Jungti
nes Valstijas, nes jau galu
tinai nusprendė apsigyventi 
Sovietų Sąjungoje.

M. Pūkis.
P.S. Drg. Zlotkaus laiš

kas rašytas kovo 2 d., 1933.
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ĮDOMUMAI

kovoti jam laisvę, tai aud
ringas darbo masių judėji
mas.

Mes, Amerikos ir viso pa
saulio darbininkai, turime 
sudaryti tokį judėjimų, kad 
kapitalistų klasei Mooney 
laikyti kalėjime būtų dides
nis pavojus, negu jį paleisti 
iš kalėjimo, tai tik tuomet 
jis bus paliupsuptųs.

Vir šutine Silezija. — Čio
nai lenkai studentai suren
gė protesto demonstracijų 
prieš fašistų terorų Vokie
tijoj. Demonstrantai / pa
ėmė Hitlerio didelį, paveiks
lų ir viešai gatvėje* sudegi
no.’ Prieš šitų studentų žy
gį1 užprotestavo Vokietijos 
konsulis ir reikalauja lenkų 
valdžios atsiprašymo.

puikiai gyvena.:
i ■ • k

Antrame posėdyje. Pildo
moji Taryba sulaužė kons
titucijų, sekretoriaus sky
rime; tai viskas. Jie išsta
tė Vinikų ir Raginskų, ku- 
riedu seime nei vienas ne
buvo nominuoti nei balsuo
ti į sekretoriaus vieta.

Bet SLA. viršininkai nes
tatė Juozų Miliauskų, narį 
286 kp., iš McKees Rocks, 
Pa., kuris bhvjo antrus le- 
galis kandidatas į sekreto
rius po Jūrgeliutei. . ’

Delei šitokių viršininkų 
sauvaliavimo Susivienijimo 
nariai 
daryti 
siųsti: į 
nervina

subruzdo kuopose 
protestus ir jUps 
ceųtrąy Tas labai 
ponus viršininkus

vimo SLA. Darbininkų Ko
mitetas išleistame lapelyje 
pareiškia:

“Ką reiškia SLA. ponams 
SLA. konstitucija? Ką reiš
kia SLA, eilinių narių teisės? 
SLA. ponai, susispietę Pild. 
Taryboj, neigia SLA. eilinių 
narių teisės, trempia SLA. 
konstituciją, nepaiso nieko. 
Jie mano, kad mes, eiliniai 
nariai, viską pakęsime, kad 
jie ir kuolus tašys ant mūsų 
galvos, mes tylėsime,
trempėjai mūsų teisių apsi
riks. Kada nors eiliniai na
riai,. nepakęsdami poniškų 
darbų, juos nusikratys”.

Ot tas ir varo “Tėvynės” 
redakcijų ir visus SLA. vir
šininkus į nerimastį.

Pildomoji Taryba mind
žioja narių teises po kojo
mis, plėšia didžiules algas, 
o kuomet nariai bedarbiai
nusigali užsimokėti duok- Visi einame pietų valgyti 
lių, jie yra suspenduojami kaip pusė po vienuoliktos/ 
ir prašalinami iš organiza- Valgis nėra vienodas visa- 
cijos. Į Jos; maino kas dieną. Aš

tai laukiu, katrą dieną bus 
kopūstų, nes aš juos pasiu
tusiai myliu. Tik man iš 
pradžios nelabai patiko, 
kad bulves sykiu verda, kas 
man vidurius išpūsdavo. 
Bet kaip įpratau, tai dabar 
visi valgiai geri, ir valgau 
kaip senis.

“Kokią tvarką mes turi
me dirbtuvėje? Tai ne to
kią, kaip pas jus, toj mo- 
narchistiškai - “demokrati
nėj” Amerikoje. Mes ne
turime bosų, kurie “gade- 
muotų.” Turime tik darbo 
prižiūrėtojus, kurie prižiū
ri, kad darbas išeitų geras. 
0 tuos prižiūrėtojus renka
mės mes patys iš geriaus 
lavintų darbininkų.

“Priklausome prie 
fesinių - sąjungų. Aš 
jau įsirašiau. Manęs
kas nevertė prisirašyti, bet 
aš patsai įstojau. 1 • ; ’ 

“Iki šiolei aš 1 negalėjau ’ 
vadinti save susipratusiu! ’ * 
•darbininku. Aš tūojaus tą! Iš an£lies elemento, kitaip 
pastebėjau, kaip pribuvau į vadinamo angliadariu, arba 
Sovietų Sąjungą, į Lenin-! k&rbpnu padaro tūkstančius 
gradą ir Maskvą. Čia teko i visokių produktų, kurie vi- 
patirti/ kad mes, ameriko?sa* nepanašūs į anglį. Dei- 
nai, kurie save skaitome! mautas yra gamtinis anglia-
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Baliavos ar Pasninkaus?
Lietuviški fašistai nori 

pasauliui pasigarsinti su 
lakūnais Darium ir Girėnu 
per Atlantiką pas Smetoną 
į Kauną.

Tautininkai ( f a š i s t ai) 
nusmuko su visokiomis rin
kliavomis ir bendrovėmis. 
Dabar jie sumanė pasinau
doti suruošimu oro 
nes per Atlantiką.

Fašistų “Vienybė” 
tai rašo:

“Išleistuves nutarta 
ti tik Klaščiaus salėj,
buty bankieto mintis, plačiai 
apsvarsčius, vienbalsiai at
mesta. Prieita išvados, kad 
kuklumo principas'- reikalau
ja susilaikyti išdidžių cere
monijų. Kada šis didelis žy
gis pavyks, 
atitinkamos 
tuvės.”

Vadinasi, 
verš diržus,

kelio-

apie

reng-
Vieš-

tada bus 
didingos

pilnai 
sutik-

suSi-

Bet per

fašistai
kad jų’lakūnai 

būtų lengvesni ir nenukris
tų į Atlantiką. Mes atsi
menam, kaip tie lakūnai 
pernai į Klaščiaus parkų 
“skrido”.’ Jie vietoj orlai
viu, tai atvažiavo fordeliu, 
gerai pasivaišinę.
Atlantiką ratais važiuoti 
nėra galima... O su kuk
liais baliavojimais gali at
sitikti, kaip kaimiečiui su 
kisielium. Sapne matęs ki
sielių, antrų naktį, pasiėmė 
šaukštų, bet kisielius nep- 
risisapnavo.

pro- 
irgi 
nieu

Kaulams Pailginti 
Operacija

Amerikos Daktarų Sąjun- 
gai davė pranešimų newyor- 
kiškis vaikų operacijų spe
cialistas Dr. Albert B. Fer
guson apie tai, kaip galima 
pailginti kojų, kada ji būna 
trumpesnė už kitų. Jis bu
vo “sutveręs” daugelį nu
laužtų blauzdikaulių. Po to
kių operacijų D r. Ferguson 
ilgainiui pastebėjo, kad ope
ruotoji koja darosi truputį 
ilgesnė.

Paslaptį to “stebuklo” jis 
surado tame, kad laike ne-, 
laimės nutrūko vadinami 
kaulo “smegenys.”

Pasiremdamas tais paty
rimais, Dr. Ferguson pradė
jo pragręžinėti blauzdikau
lius tūliems vaikams, kurių 
viena koja liko trumpesnė 
iš priežasties kūdikių para
lyžiaus ligos. Gręžimo tiks
las—pasiekt, ir perpjaut 
kaulų smegenis su šių sme
genų kraujo sūdynėliais.

Vienų po kitai jis padarė 
šešiolikai vaikų tokias ope
racijas; ir visos buvo pasek
mingos.

Po operacijai ta koja au
ga greičiau viena aštunta 
dalim colio per metus. Tuo 
būdu yra jai proga susily- 
gint su antra, sveika koja, 
kuri nebuvo' pažeista per 
kūdikių paralyžiaus ■ ligų.

Anglies Elemento 
Skirtingi Produktai

susipratusiais darbininkais, 
tai esame tik dar kandida
tai į eiles susipratusių So
vietų Sąjungos darbininkų.

“Man fcėko būti keliuose 
sus irinkimuose dirbtuvės 
darbininkų; kur aš dirbu. 
Tai nusistebėjau, kad dar- 
birįinkai taip nuosakiai ir 

■energingai sprendžia klau
simus. Ir nebuvo nei vie-

dario produktas.
Skirtingi angliadario pro

duktai, ypač jungįniuose su 
vandeniliu, arba vandenda- 
riu (hydrogenu), priklauso 
nuo to, kokioj tvarkoj bei 
eilėj susirikiuoja angliada- - 
rio atomai, tai yra neapsa
komai mažos “paprastos”.: . 
dalelytės.

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Didžiojo New Yorko Lietuvių Organizacijų Bendro 
Veikimo Konferencija Kovai Už Bedarbiam Ūmių 
Pašalpą ir Apdraudę, Prieš Mėtymus Bedarbių 
iš Namų, Prieš Namų Atiminėjimus iš Darbininkų

DARBININKAI IR DARBININKĖS!
Daug kalbėti neprisieina apie mūsų visų sunkų gy

venimą. Visi tai jaučiame. Daugybė iš mūsų esame 
bedarbiai. Vieni baisiai skurstame, kiti, ką turėjome, 
viską prarandame. Pašalpą gauna tik mažas skai
čius bedarbių. Su ta mizerna parama bedarbiai nega
li nei pusiau-žmoniškai išsimaitinti. Tad ką turime 
daryti, kad palengvinti sau tą sunkią padėtį? šitas 
klausimas mum visiem graužia galvas. ; >

Williamsburgo Bedarbių Komitetas (Brooklyn), 
Didžiojo New Yorko Draugijų Sąryšis ir Ąmalga- 
meitų Siuvėjų Unijos 54 skyrius šaukia Didžiojo 
New Yorko Lietuvių Organizacijų Bendro Fronto 
Konferenciją.

Kovai už ūmią bedarbiam pašalpą ir apdraudą, 
prieš algų kapojimus ir už trumpesnes darbo va
landas, prieš bedarbių šeimynų mėtymus iš namų, 
prieš atiminėjimus namų, už išreikalavimą, kad 
valdžia užtikrintų smulkiems depozitoriams kaupi
nius, kad jų pinigai nežūtų bankuose.

Daugelis negalime užsimokėti duokles į pašalpi- 
nes draugijas. Tad reikalaukime, kad būtų įvesta 
socialė apdrauda bagotųjų ir valdžios lėšomis.

Tūkstančiai bedarbių šeimynų, pavienių vyrų ir mo
terų, stačiai kalbant, badauja, bet savo atskirais pra
šymais negali išreikalauti pašalpos. Tad Bendro 
Fronto Konferencija turi išdirbti planus, kaip geriau 
išreikalauti pašalpas ir kaip pasekmingiau vesti ko
vą už bedarbiams ir apskritai darbininkams pa
lengvinimus.

Bendro Fronto Konferencija išdiskusuos ir parems 
sekamus reikalavimus, kurie jau yra dirbančių ir be
darbių organizacijų įteikti New Yorko valstijos sei
meliui—legislatū rai.

1. Išleisti bedarbių apdraudos įstatymą New 
Yorko valstijoj, kad bedarbių šeimynos, gyvenančios 
šioj valstijoj, gautų po dešimt dolerių pašalpos į sa
vaitę ir dar po tris dolerius kiekvienas asmuo, jei šei
myna susideda daugiau, negu iš dviejų asmenų; taip 
pat, kad pavieniai vyrai ir moterys gautų po vieną 
dolerį į diena. Nėščios moterys turi gauti du mė
nesiu prieš gimdymą ir vieną mėnesį po gimdymui 
tiek pašalpos, kiek jos gaudavo algos pilnai dirbda
mos.

2. Home Relief Biurai turi parūpinti visiem be
namiam nakvynes. Tušti apartamentiniai namai, 
mokyklos ir kiti valdžios bildingai turi būti atidaryti 
ir juose įtaisyta nakvynės benamiam.

3. žemesnėse ir aukštesnėse mokyklose turi būti 
duodama vaikam šilti pietūs.

4. Bedarbių apdraudai lėšos turi būt sukeltos iš 
turtingosios klasės šitokiu būdu: visi, kurie per metus 
gauna daugiau, kaip $3,000 įplaukų, turi mokėt tam 
tikrus mokesčius į bedarbių fondą; ir visų valdininkų 
algos, viršijančios $3,000 per metus, turi būt nu
muštos į bedarbių apdraudos fondą, taip kad nei vie
nas valdininkas negautų daugiau kaip $3,000 algos 
į metus.

Antras New Yorko valstijos seimeliui įteiktas rei
kalavimas, tai kad būtų paskirta vienas bilionas do
lerių viešiem darbam. Viešų darbų fondas taip pat 
turi būti sudarytas iš mokesčių nuo turtingosios kla
sės pajamų ir nuo augštų valdininkų algų.

Visi tie, kurie turi pajamų daugiau, negu $3,000 
į metus, turi mokėti į viešųjų darbų fondą. Viešieji 
darbai turi būti tuoj pradėti:

1. Statyt apartamentinius gyvenimui namus, kur 
darbininkai galėtų pasirandavoti kambarius pigia , 
kaina;

2. Budavoti naujas mokyklas darbininkų apgy
ventose sekcijose; budavoti svetaines, kur darbininkai 
galėtų laikyti mitingus ir gimnastikom vietas, kur 
jaunuoliai galėtų mankštytis ir žaisti.

3. Išbudavoti naujus ligonbučius ir sanatorijas, 
kur darbininkai būtų veltui gydomi.

Mes kviečiame, kad jūsų gerbiama organizacija pa
remtų šiuos reikalavimus, prisidėtų prie Bendro 
Fronto darbuotis už bedarbių reikalus, ir kad išrink
tų delegatus į konferenciją. Konferencija įvyks ba
landžio (April) 30 d., sekmadienį, 10 vai. ryte, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliubo svetainėje, 80 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Į šia konferenciją yra kviečiamos visos organiza
cijos, be jokių skirtumų: pašalpinės draugijos, kuo
pos, kliubai, parapijos, apšvietos ir kultūros draugi
jos, chorai ir visos kitos. Ar organizacija būtu ko
munistiška, ar tautiška, ar katalikiška ar socialistiš- 
ka—kiekvienai lygi svarba, lygios teisės ir lygi parei
ga atsiust savo delegatus į Bendro Fronto Konfe
renciją.

Organizacija, turinti 10 iki 25 narių, renka 3 de
legatus į konferenciją; nuo 25 iki 100 nariu renkama 
5 delegatai; nuo 100 ir daugiau narių—7 delegatai.

Nuoširdžiai užkviečia:
WILLIAMSBURGO BEDARBIŲ KOMITETAS 

DIDŽIOJO N. Y. DRAUGIJŲ SĄRYŠIS . - . 
AMALGAME1TŲ UNIJOS 54 SKYRIUS

PASAKOS IR TIKRENYBE APIE 
FORDO DARBININKU GEROVĘ

metų

laiko 
vaka- 

man

Darbininkų Persekiojimas
Priėmus darbininką, pir

miausiai Fordo daktaras at
lieka savo ceremonijas. To
liau seka kvotimas, išklau
sinėjimas, lyg kokių areš- 
tantų. Tą pačią arba antrą 
dieną peržiūri tavo gyveni
mo vietą, ar tinkama For
do darbininkui gyventi. Ve
dęs darbininkas turi turėt 
po kambarį kiekvienam šei
mynos nariui; arba liepda
vo įsigyti savo namą (žino
ma, jeigu jaunas ir drūtas 
žmogus), kurį Fordas pas
tato už labai “lengvą” iš
mokėjimą.

Daugelį darbininkų For
das taip ir pasikinkydavo.

Pavienius Fordo agentai 
taip pat peržiūrėdavo, kad 
turėtų tinkamą sau vienas 
kambarį su dviem langais, 
ir kad kas mėnuo į banką

1919 metais, nemažai gir
dėdamas apie Fordo augš- 
tas algas, atsidūriau ir aš 
Detroite. Tuom kartu bu
vau dar tik apie 23 
amžiaus.

Išlaukiau savaitę 
rytais, dienomis ir 
rais, bet nepapuolė
laimė gaut pas Fordą dar
bo, nors tuom pačiu laiku 
Detroite darbininkų visur 
trūko. Mat, Fordas pradė
jo mokėt po 7 dolerius už 
8 vai. darbo dieną. Tai kas 
tik galėjo, tenai briovėsi, 
nežiūrint, kad kitur ir dau
giau uždirbo prie tokio pat 
skubinimo, dirbant nuo 
šmotų. Mat, visa kapitalis
tų laikraštija išpūtė For
dą, iškeldama jį į padan- 
ges. f g

Bet tikrenybėje ne visi
pas jį gavo tuos 7 dol., o pasidėtų po 50 dolerių, bet 
tik seni darbininkai (čion 
neturiu minty senų žmo
nių, nes Fordas neduoda 
pasent), ir žinoma, tik tie 
buvo užsilikę nuo seniau, 
kurie Fordui buvo skolingi. 
Mat, Fordas versdavo kiek
vieną vedusį darbininką ap- 
sipirkt savo namą. O nau
jus darbininkus imdavo po 
$5.40 ir prižadėdavo algą 
kelti kas keli mėnesiai, ir 
taip darbininką viliodavo, 
kaip su špyga kišenių j.

ne mažiau, ir kas mėnuo 
paskirtomis dienomis turi 
darbininkas atnešti knygu
tę dirbtuvės raštinėn paro
dyti, ar išpildo patvarky
mus. Nepadėjus skirtos 
sumos pinigų į banką, dar
bininkas turi prirodyti kvi- 
tomis, ką pirko bei kur 
siuntė pinigus; nepriro- 
džius, netenka darbo.

Iš pasikalbėjimų kaip su 
vedusiais, taip ir su pavie
niais, paaiškėdavo, kad jie

kartais turi pusbadžiai gy
venti, kad Fordo patvarky
mus išlaikyt.

Daugelis mesdavo darbą, 
išsižadėdami tų 7 dolerių 
dienai, kurie dar toli gra
žu nebuvo gaunami; ir ne 
daugelis tos laimės sulauk
davo, nes ta “augšta” alga 
daugiausiai pasiliko ant po- 
pieros taip, kaip negrams 
lygios teisės.

Negana to, buvo visokių 
suvaržymų dirbtuvėj, kaip 
tai, jeigu pavalgęs numesi 
likučius duonos į bačką, ne
teksi darbo; nori vandens 
atsigerti, šaukis formaną, 
kad tuom laiku tavo vietą 
darbe užimtų. Nes taip 
skubinimo sistema sutaisy
ta, kad nei sekundos negali 
atstoti nuo savo darbo. 
Jeigu bent daliai minutės 
pasitrauksi iš savo vietos, 
lieki be darbo. Suskaudėjo 
pilvą, tai baisiausi kančia 
darbininkui, nes Savo rei
kalu nevalia būt ilgiau, kaip 
5 minutes nuo darbo paliki
mo ir sugrįžimo savo vie
ton; o ir ne daugiau kaip 
du kartu į dieną gali būt 
tam paleidžiamas. Jeigu 
savo valia eisi į išeinamąją 
vietą, lieki be darbo.

Kalbėsies su • darbinin
kais laike pietų ar dirbant, 
liksi be darbo.

Jeigu kurią dieną darbi
ninkas išlieka iš darbo, tai 
Fordo daktaras pas jį pri- 
būna su gengsteriu (kurių 
Fordas apsčiai užlaiko se
kiojimui darbininkų). Pri
pažinus daktarui, kad dar-

Mokinys.

Čia

Brooklyn, N. Y.

Amerikoje “Priekalą” galima ii* 
sirašyti taipgi per “Laisvę"

t

I SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELĮ LIETUVIŠKĄ U-
I TERATŪROSj POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

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

i
Išsirašyti “Priekalą” ir visais 

reikalais kreiptis:

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas

' 8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M.ICH.

46 Ten Eyck St.,

M

Puslapis trefiaB
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“u ž p u n č i u ot” tam tikrą-prisiėjo, sukoncentruoti: sa~ bėjimus su Fordo darbinin- 
sugrą- vo paties atsitikimus iš gy- kais.

venimo Detroite ir pasikal-

bininkas sveikas, o darban 
nėjo, tai daugiau jau ne
beeik dirbt, bet tik, kas tau 
priklauso, pasiimt iš dirbtu
vės.

Kuris darbininkas pame
ta savo ženklelį (badge) 5 
doleriai bausmės; jei pame
ta įrankių ženklą (chekį) 
—50 c. bausmės. Jei pa
mirši sugrąžint įrankius ir

mis

WORCESTER, MAS.
Šiuomi Pranešame, kad

H. ŠANKAUS DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĖ

Perkelta j Naują Vietą
23 MILLBURY ST.

Ant tos pačios gatvės, kur 
pirma buvo, tik dabar nu
meris yra 23, ką prašome 

įsitėmyti.
PAVASARIUI TA VORAS

Dabar į pavasarį turim gra
žaus tavoro, kaip vyrams, mo
terims, taip ir vaikams. Viso
kios rūšies ’vyrams apatinių, 
viršutinių marškinių, kelnių, 
kalnierių ir kaklaraiščių ir ki
tų dalykų. Moterims ir mer
ginoms dresių (suknelių), 
pančiakų, ir visų kitų reikalin
gų

MM MM

drabužių.
SIUVAME NAUJUS^ 

ir
TAISOME SENUS

Dabar mes siuvame naujus, 
taisome ir prosijame senus, vy
riškus ir moteriškus drabu
žius. Tad gerbiamieji, reika
lui esant įsigyti naujų dra
bužių ar pasitaisyti’ senus 
.kreipkitės pas mus, o būsite 
pilnai patenkinti. ,
wwwwwwwwwwww

laikrodį, kad juos 
žinai—5 dol. bausmės.

I

Už p a v ė lavimą darban 
suspenduoja mėnesiui 
draudą, kurią Fordas 
įvedęs savo vergam.

Yra ir daugelis kitų 
tatymų,” kuriuos visus 
žai kas išlaiko.

Nekurtuose depą rtmen- 
tuose net ventiliacija tiek 
bloga, kad darbininkai! 
trumpu laiku netenka svei-! 
katos. Buvo daug atsitiki
mų, kad, priimant darban, 
daktaras pripažino 100 nuo
šimčiu darbininką sveiku, 
o už trijų mėnesių jis ne
betiko darbui ne tik Fordui, 
bet ir kitiem, nes Detroite 
niekur be daktaro peržiū
rėjimo negausi darbo.

Nekurie sakydavo, kad 
pas Fordą baimės nėra, ne
tekus sveikatos, nes, mat, 
kompensaciją (ligos pensi
ją) moka. Taip, kompensa
cija yra, bet klausimas: keli 
ir kurie ją gauna?

Vienam mano pažįsta
mam sutrynė kojos pėdą 
Fordo liejykloje (fandrėje) 
Highland Parke (Detroite); 
ir nors žmogus dar per as
lą gerai negalėjo pereiti, 
jau daktaras įsakė eit dar
ban. Mat, jeigu darbinin
kas būtų pabuvęs namie 
dar porą dienų, būtų turė
jęs teisę gaut tą kompensa
ciją. O kadangi žmogelis 
jau negalėjo dirbti prie sa-l 
vo darbo, tai jį nuvarė į1 
Fordo vyriausią raštinę 

I (Main Office) spitūnų maz
goti bei abelną porterio 
darbą dirbti. Jis sakė te
nai radęs daug tokių por
terių, visokiais būdais su
žalotų. Tai Fordo kompen
sacija. Vieni pasveikę grįž
ta prie savo darbų, kiti, 
koliekos, užima jų vietas, ir 
taip negauna nei skaus
muose ant lovos pagulėti, 
kad žmoniškiau susveikus.

Žinoma, už sužeidimus, 
sužalojimus nuo Fordo irgi 
nieko /negauna, nes, sako, 
tu dirbi, ir kaip tu, “dar
bui tinkamas,” ką gausi?

Bet pasakojama, kad to
kių darbininkų Fordas iš 
darbo neišmeta; jie lieką 
ant “loskavos ' duonos.” Ir 
nekurie darbininkai labai 
puikiai apsigauna tam tikė
dami. Bet tiesą pamato, 
kada kokią gražią dieną 
Fordas paskelbia “laidoff” 
—darbo nėra. Ką darysi? 
Kai bus, ir vėl gausi. O 
dažniausiai toki mano, kad 
pirmi bus pašaukti. Bet 
mažai kas sulaukia, kol jų 
darbas “pradės vėl eiti;” ir 
po tam tikro laiko jau 
Fordo daktaras pasidaro 
bosas, ir nesveikų darban 
neima. Tai aplamai pa
ėmus tokia Fordo* darbi* 
ninku gerovė.

Mokinys 17.33.
P. S. Šiąja tema parašyt 

straipsnį man paskyrė 
Brooklyno liet, korespon
dentų mokyklėlės mokyto
jas. Nors draugas moky
tojas davė tam ir medžiagos, 
bet pasirodė permažai. Per
verčiau eilę knygų, brošiū
rų ir laikraščių, bet, išski
riant “The End of the Ford 
Myth,” “The Communist” 
(March, 1932) ir “Labor 
Fact Book,” iš kitų naudos 
veik negavau. Daugiausiai

ap
turi

“įs- 
ma-

THE FRIENDS OF SOVIET UNION
Atsišaukia į visus darbininkus ir į visus kitus Pirmos 
Darbininkų Respublikos draugus su prašymu remti 

kampaniją už
GREITĄ IR BESĄLYGINĮ JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

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

PRIPAŽINIMO PETICIJOS
; i !•';>!* ' 1 ■ 1 i ’ i I

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

PRIPAŽINIMO MASINIS MITINGAS
< i Į

ir

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 :

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. ' • .

. ■ AR JAU. SKAITĖTE NAUJĄ 4.DSA KNYGĄ

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO
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. x

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:

į “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.

i ‘^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, Amerikoje 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 darbininkor SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jį. renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį raštais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA
SSSR.

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

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

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

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

atskiras.ege. 10 centų.
Dar galima gauti kompletas ui 

1931-32 metus.
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Penzos gubernijoje, trys verstai nuo 
miestelio Kotel, buvo didelis dvaras dvar
ponio Salovo. Dvaras turėjo 600 dešimti
nių žemės. Nuo jo už 10 verstų—dvarpo
nio Logvino dvaras siA 1,000 dešimtinių, o 
toliaus už 5 verstų—Ę. M. šačnevo dvaras 
su 100 dešimtinių. Tai tik keletas dvarų, 
o jų buvo daug daugiau. Suminėti dvarpo
niai dalį žemės, apie 20 nuošimčių, atiduo
davo valstiečiams arendon; dalį valstiečiai 
apdirbdavo jiems iš pusės, o daugiausiai 
“patys” dvarininkai—bernų, samdinių ran
komis. Karas davė daug belaisvių, pas Sa- 
lovą jų buvo 30 žmonių. Pas Logviną ir 
Šačnevą dirbo valstiečiai samdiniai už la
bai mažą atlyginimą. Dvarponiai tankiai 
neužmokėdavo už darbą, ir, suradę bile 
priežastį, darbininką pavarydavo.

Kovo mėnesį 1917 metais atėjo žinios, 
kad pasikeitė caras, bet niekas tikrai ne
tvirtino. Bet štai atvažiavo oficierius, su
šaukė visus valstiečius ir pasakė, kad caro 
daugiau jau nėra ir kad mūsų šalis pasida
rė laisva. Išrinkome komitetą, kuris areš
tavo valsčiaus raštininką ir staršiną. Pas-| 
kui susirinkome visi ir atlaikėme pamal
das ir maršavome su vėliavomis, ant kurių 
buvo obalsiai: “Žemė ir laisvė.” Priešakyje 
ėjo popas Imostrov.

Valstiečiai pradėjo rinktis *ir kalbėti, 
apie žemę ir kai kurie rengėsi užgrobimui 
dvarų, bet policijos perdėtinis Jevgenev su
laikė juos, sakydamas, kad negalima žemę, 
nei dvarus grobti, iki bus išleistas patvar
kymas žemės reikalais; ir valstiečiai jo pa
klausė, nes bijojo pasikartojimo 1905 me
tų įvykių, kada kai kurie buvo pasodinai 
į kalėjimą už sukilimą, o 10 atsėdėjo net 
po metus laiko. Buvo perrinktas komite
tas, kuris ir pradėjo vadintis “žemės rei
kalų komitetas”; į jį pateko turtingiausi 
valstiečiai.

Pradėjo tankiai atvažiuoti žmonės ir pa
sakoti apie Kerenskį ir jo valdžią. Iš pra
džios valstiečiai niekė negirdėjo apie bol
ševikus. Jie sekė Kerenskio viršininkus, 
ir vis laukė įstatymo apie atėmimą nuo 
dvarponių žemių. Bet štai vieną kartą į 
mūsų susirinkimą pribuvo bolševikas ir pa
sakė prakalbą. Jis šaukė valstiečius orga
nizuotis ir, nelaukiant jokio įstatymo iš 
Kerenskio valdžios, patiems atimti nuo 
dvarponių žemes. Mūsų valstiečiai pradė
jo mąstyti, galvoti, ko čia klausyti, bet čio
nai pribuvo kunigas—menševikas ir pradė
jo vesti agitaciją prieš atėmimą žemių ir 
prieš “anarchiją.”

Įstatymo apie atėmimą žemės nuo dvar
ponių vis nebuvo, ir valstiečiai nutarė pa
reikalauti nuo žemės komiteto, kad jis tą 
padarytų, kad atimtų nuo dvarponių že
mes ir pasėlius. Išrinko tam specialį ko
mitetą priešakyje su buvusių dvarponio 
Šačnevo perdėtiniu; bet tas komitetas at
ėmė tiktai dalį pasėlių, o kitus paliko dvar
poniams. Valstiečiai išvaikė tą komitetą 
ir išrinko kitą. Nuo to laiko valstiečiai at
sisakė nuo laukimų, o pradėjo aktyviai rei
kalauti ir iš girios vežti sau medžius.

Pas dvarponį Salovą nupjovėme javus, 
'' išmušėme jo šunis, sudeginome kūgį šiau

dų. Austrai belaisviai prisidėjo prie mū
sų ir naktį gelbėjo valstiečiams atėmime 
nuo dvarponio grūdų.

Dvarponiai apsiskundė “žemės reikalų 
komitetui,” ir tas< komitetas pareikalavo iš 
miesto kareivių būrį.

dens, .kurį, jie vądina “gupę” 
ir dvokiančios .^męsos kąsnelį. 
Pamanyk, ar gali žmogus pra
gyventi su tokiu maistu? “Aiš
ku, kad ne,” atsakiau.

Vėliau patyriau, kad šis 
“miestas,” pasivadinęs “China 
Town.” Tai'nevisai tinkamas 
vardas duotas, aš pastebėjau. 
Geriau būtų pavadinti “Ben
net’s prosperity Town.”

Prie kito namuko matėsi su 
viena ranka žmogus. Valgo 
purvuota duoną, 
šia bus auka pereito didžiojo 
karo. Gindamas turčių reika
lus, pats užsitarnavo dumblyną 
del senatvės. Antras, kurį su
tikau, buvo iš išvaizdos gerai 
atrodantis, pusamžis žmogus ir 
vartoja bent kelias kalbas. Bet 
bedarbės bangoms S i aučiant Pradžia 10 vai. ryte. Draugai dele- 
priverstas bastytis iš vietos į ?at^i! Ku.r.ie esa^ aPspmę i minėtą . . .... ... . konferenciją, visi pasistengkite da-
Vietą, kaip kiti milionai varg-1 ]yVauti laiku, kadangi yra daugelis 
dienių kad kenčia skurdą, sle- , svarbių dalykų aptarti, tarp kurių 
giami tvankios išnaudojimo sis- ,yra jaunu°hu klausimas. - Bus keię- 
± . ....... . . tas draugų is Brooklyno, Centro Val-temos, kapitalistiniam pasaulyj, dybos nariai, kurie turi daug naujo

Vėliau jis nurodinėjo, kad, pranešti.

T.D.A.' 13 kuopa rengia Chop Suey
vakarienę 8 dieną balandžio, 7 vai. 
vakare ant 29 Endicott Stret. Tai 
dar pirmą sykį toks bankietas įvyks 
tat nei vienas nepraleiskite šį pa
rengimą, 
gusiems, 
praleisti.

25c.

kaire. Įvyks Liet; Taut. Namo Sve
tainėje. * • * ' (80-82)

nuvežant delegatus į Chicagą. Mel
dai arti e atsišaukti: Pro v, Comm. to 
Free Tom Mooney, 1206 Walnut St, 

’ (80-81)

tik

Kaip jaunimas, taip ir su- 
bus proga linksmai laiką 
Įžanga labai prieinama,

I- ■

Beviltis Likimas Arba 
Kova

rytą 
kur 
dar- 
Mus

MONTREAL, Canada.
Vieną gražų ir saulėtą 
nutariau eiti pasižvalgyti, 
randasi dirbtuvių ir kitų 
baviečių išmesti vergai,
visus tas pats likimas laukia 
prie šios kapitalistinės tvarkos.

Nėjau į tą pusę, kur randasi 
gražūs rūmai, puikūs hoteliai, 
kabaretai ar kitokį turčių lė
bavimo urvai. Ten lankosi tik 
“palaiminti,” jie sueina pralei-

Pribuvo reitelių būrys ir jie sulaikė val
stiečius nuo grobimo javų ir girios kirti
mo: valstiečiai bijodamiesi tokių pat pa
sekmių, kaip 1905 metais, pasidarė nuolai
dūs, bet kaip tiktai raiteliai išjojo, tai ir 
vėl pradėjo viską vežti iš dvaro ir girios, 
kas tiktai pakliuvo.

Rugsėjo 9 dieną visi valstiečiai išvažia
vo grobti Logvino dvarą. Jį puolė ir 1905 
metais. Linkui Logvino dvaro važiavo 
ilga eilė vežimų, šimtai vyrų, moterų ir 
vaikų. Jie, pribuvę į vietą, viską ėmė: 
gyvulius, duoną, įrankius ir tt. Parvarė 
dvaro gyvulius į miestelį; kiek tai buvo 
riksmo, gyvuliai bėgioja po miestelį! Gy
vulius pjauna vieną po kitam, kraujas ^bė
ga. Tuom daugiausiai pasinaudojo turtin- v. x , , . , x , • ... , v. . 1 . , , t .j icia atsilanko bent keturi detek-igieji valstiečiai, kurie turėjo arklius ir dar |vvni kip1fvipnn vaknra nn dp. 
pas juos dirbančius samdinius. • - - ' •

Logviną norėjo užmušti, bet jis naktį Į nakvojant, tuoj,aus 
kažin kur pabėgo. Jo dvaras daug nu
kentėjo. Tai pat padaryta ir jo palivar 
kuose.

Salovo perdėtinis pradėjo prašyti vals
tiečių, kad jie pasigailėtų dvarponio, bet 
valstiečiai perpykę ir išvijo dvarponio per- 
dėtinį.

Su Šačnevu, kuris gyveno mūsų mieste
lyje ir buvo staršina, atsitiko kitaip: nuo 
jo atėmė žemę ir naktį išvežė visus grū
dus, bet dvarą paliko Čielumoje.

Laike valstiečių užpuolimo ant dvaro 
valdininkai pareikalavo didelį kareivių 
būrį. Pribuvo kareiviai ir pradėjo gaudy
ti valstiečius. Valstiečiai slėpėsi, kas kur 
galėjo ir kaip galėjo. Mėsą pradėjo už
kasti į žemę, vežti į girią ir tt.

Daug žuvo turto! Vyrai ir moterys, po 
išslėpimo to visko, pradėjo rinktis dide
liais būriais ant gatvių. Kareiviai suga
vo vieną valstietį—Julišiną ir norėjo nuo 
jo atimti grobį. Bet ten susirinko valstie-- kurioj kiekvienam bus už-

Komisija.
(81-82)

MONTELLO, MASS.
L.Y.M. Kliubas rengia vakarienę 

ii’ šokius šėštailienį, 8 d. balandžio, 
Tai veikiau- Liet. Taut. Namo Svetainėje, kam

pas North Main ii’ Vine streets. Pra
džia 7 valandą vakare. Įžanga tik 25 
centai.

tyvai kiekvieną vakarą po de
vynių valandų ir jeigu randa

i areštuoja.
i Už pirmą sykį dvi savaitės, ka
lėjimo, antrą—mėnesis, o tre- 

'" Į čia—du mėnesiai. Reiškia čia 
naktimis uždrausta. Tik die
nomis gali laisvai gyventi.

Prieglaudos namuose, mieste, 
kur nakvoja desėtkai tūkstan
čių benamių, negalima būti del 
nešvarumo ir visokių ligų. Mat, 
ten kiekvieną naktį turi gulti 
j “naują” lovą.

Bendrai pažvelgus į čionai 
esančius bedarbius, nejauku 
darosi. Senesni ir jauni žmo
nės, apnešti dulkėmis, nuskurę 
ir vargiai kas patikėtų, nema
tęs savo akįmis, kad jie civi
lizuoti žmonės, panašūs 
kinius gyvūnus.

Tokis likimas anksčiau 
liau palies tūkstančius 
ninku, kurie gal šiandien visai 
nesvajoja apie tai. Jeigu mes 
nepakeisime šios turčių tvarkos' 
į darbininkišką, sovietinę val-

čių vyrų ir moterų apie 500 ir pradėjo grū
moti. Kareiviai pasibijojo, išsiskirstė, „ o 
valstiečiai pradėjo viską vilkti iš valsčiaus 
ką jau buvo atėmę kareiviai.

Rugsėjo mėnesį buvo didelis sujudimas 
valstiečių tarpe, ypatingai kareivių žmo
nos karštai agitavo už atėmimą nuo dvar
ponių visko. Priešakyje viso judėjimo bu
vo valstiečiai Popov ir Ryžkov.

Prieita ir prie stambių buožių arba jfu- 
siau-dvarponių. Valstiečiai ant jų buvo 
įpykę, juos pravijo, atėmė žemes ir jų na
mus apiplėšė...

Nuo bažnyčių taipgi buvo atimta žemė.
Pabaigoj^ rugsėjo pradėjo deginti dva

rus. Kada mūsų valstiečiai jau buvo bai
gę apsidirbti su savo dvarponiais, tai jie 
prisidėjo prie apielinkės valstiečių. Kai- 
myninkystėje buvo didelis kareivių būrys 
ir tenykščiai valstiečiai jų prisibijojo, bet 
mūsų valstiečiai, kaipo daugiau revdliuci- 
niai, susirinko, naktį ten nuvyko ir išvijo 
kareivių būrį, o dvarus apiplėšė. Po to 
valstiečiai pradėjo kalbėtis su kareiviais,1! 
jiems aiškindami, kad ir jie yra valstiečiai! 
ir pyivalo kovoti prieš dvarponius.

Pradėjo iš fronto grįžti ir mūsų valstie
čiai, kurie buvo išvaryti į armiją. Jie aiš
kino valstiečiams, kas tai yra bolševikų 
partija ir ko ji nori bei už ką kovoja.

Tuom kartu atėjo žinios iš miestų; kad 
bolševikai paėmė galią į savo rankas ir iš
leido patvarkymą apie “taiką ir žemę.”

• Vertė D. M. š.

sti tūkstančius dolerių prie 
įvairių svieto džiaugsmų ir 
linksmybių, turėti gerus laikus. 
Ten dirbtuvės darbininkui ne
įmanoma pasigrožėti, pačiam 
viską pagaminus ir savo mus
kulais išbūdavo jus erdvingus 
rūmus.

ši tvarka grobuonišku būdu 
paveldėjo viską, o tau, vargše 
darbininke, nebelieka n i eko, 
apart ėjimo į sąšlavynūs pasi
rinkti sau maisto palaikymui 
gyvybės.

Pasukus , linkui upės, kur 
randasi didžiausias miesto są- 
šlavinas, šiurpulingas vaizdas

i

(81-83)

CONN. L.D.S. KUOPOMS
9 dieną balandžio įvyks L.D.S. 5-to 

Apskričio metinė konferencija, 407 
Lafayette Street, Bridgeport, Conn.

J. Strižauskas.
(81-82)

NEW HAVEN, CONN.
L.N.K. Bendrovė stato scenoj 

bai juokingą komediją “Kunigo Mei
lė”, 9 dieną balandžio, 4 valandą po 
pietų. Bendrovė kviečia vietinius ir 
iš apielinkės lietuvius atsilankyti. Po 
perstatymo bus šokjai. Įžanga tik 
25c.

(81-82)

la-

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia pasilinksmi

nimo vakarėlį sekmadienį, 9 dieną 
balandžio, po numeriu 408 Court St., 
7 vai. vakare. Įžanga tik 20c. Apart* 
šokių bus ir muzikališka programa. 
Visi jaunuoliai iš apielinkęs yra kvie
čiami dalyvauti šiame parengime ir 
paremti Bangos Chorą, nes tai bus 
vien tik jaunuolių suėjimas.

(81-82)

SO. BOSTON, MASS.
L.D.S. 62 kuopos susirinkimas 

; įvyks ketvirtadienį, 6 dieną balan- 
! džio, 

ar ve- way.
darbi-

į lau-
8 valandą vakare, 376 Broad- 
Visi nariai dalyvaukite.

Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
Atmuškime fašistų terorą; eikime 

ant Reybom Plaza demonstruodami. 
Am. Komunistų Partija ragina visus 
Philadelphijos darbininkus dalyvauti 
didžiulėj demonstracijoj 6 d. balan
džio, 11 valandą ryte. Lietuviai dar
bininkai, turime dalyvauti skaitlin
gai. Nuo Reybom Plaza bus 
monstruęjama iki 13 Reed Str.

(80-81)

de-

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

įvyks 7 d., balandžio, 7 vai. vakare 
Guzevičių name. Visi nariai ir na
rės dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes bus centro valdybos balsavimai 
ir delegatų rinkimas į Seimą.

Sekr. J. A. G.
i ■ ‘ (80-81)

PHILADELPHIA, PA.
Bedarbių Tarybos susirinkimas 

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

H B. F. »Sekr. t
(80-81)

PHILADELPHIA, PA.
Atsišaukimas

Laikinas komitetas už paliuosavi- 
mą Tom Mooney atsišaukia į tuos 
draugus, kurie turi automobilius ir 
norėtų pasitamaut už mažą mokestį,

tikrintas ramesnis ateities gy
venimas, tai tas skurdas tęsis. 
Tad nelaukime, draugai, iki 

> alkis pakirs mūsų spėkas, or
ganizuotai stokime į kovą ben
dromis jėgomis, n e a tsižvel- 
giant į pažiūras ar įsitikinimus. 
Tik tokiu būdu galėsime 
gerinti savo būvį.

ELIZABETH, N. J.
T.D.A. kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 6 dieną balandžio, 408 
Court Street, Lietuvių Progresyviš- 
kam Kliube, 7 vai. vakare, šiame 
susirinkime dalyvaus distrikto orga
nizatorius ir bus svarstoma daug 
svarbių reikalų, tat visi nariai pri
valo dalyvauti.

Komitetas.

pa-

Viešifrtiškis.

Nuėmė nuo Uolos "Malygin
MASKVA. — Praneša

ma, kad Spitzbergeno salos 
pakraščiuose Sovietų ledlau
žis “Leninas” sėkmingai 
nuėmė nuo uolos ledlaužį 
“JVIalygin.” Šalčiai buvo ne
svietiški. Darbininkai turė
jo darbuotis 20 laipsnių že
miau zero. Ėmė dešimts 
dienų išgelbėti “Malygin.”

HAMTRAMCK, MICH.
L.D.S.A. 130 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, 7 dieną balan
džio, 7 valandą vakare, 3014 Yemans 
Avė. Draugės, būtinai dalyvaukite 
laiku, nes turime daug dalykų ap
kalbėti. Atsiveskite naujų narių.

Org.
____________ \

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre Aido Choras rengia 

puikų bankietą 9 dieną balandžio, 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
Street. ■ šis bankietas yra nepapras
ta vakarienė, nes Aido Choras nedaro 
del pelno, tik del padengimo lėšų už 
valgius, kurių bus nemažai ir viso
kių. Dar Wilkes Barre apielinkėje 
tokio bankieto nebuvo, nes reikėtų 
daryti brangus tikietus, jeigu būtų 
daryta del pelno, bet šis bankietas 
yra del choristų ir savo rėmėjų. Ti- 
kietai del padengimo lėšų už val
gius bus tik 35c.

Kviečia Aido Choras.
(81-82)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PATERSON, N. J.
L.D.S.A. 38 kuopos susirinkimas 

įvyks 9 dieną balandžio pas draugę 
Matačiunienę^ 107 Putnąm Street 2 
valandą po pietų. Visos narės daly
vaukite, peš yra svarbių reikalų ap
tart. Atsiveskite ir naujų narių.

Sėkr.
' ' • (81-82)

ELIZABETH, N. J.
Bedarbių Tarybos, Lietuvių sky

riaus, susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 6 dieną balandžio, 408 Court 
Street, 8 valandą vakare. Visi na- 

dalyvaukitc.
Sekr. F. S.

riai

SCRANTON, PA

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.

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, peš 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)

. NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsgyni- 

mo, lietuvių kuopos, nepaprastas su
sirinkimas įvyks balandžio 7 d., pet- 
nyČios vakare, 8 vai., Lietuvių salė
je, 180 New "York Ave., Newarke. 
Visi nariai būtinai turite atsilankyti 

I į šį susirinkimą, nes turime keletą 
: be galo svarbių klausimų išrišti; be 
to, po susirinkimui Dr. .Kaškiaučius 
prižadėjo duoti labai žingeidžią pre- 

i lekciją. Kvieskite ir draugus.
Raštininkas.

(79-81)

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

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

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

PER “LAISVE” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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matosi. Aplinkui purvynas nuo 
atšilusios pavasario saulės. Pa
lei pačią upę nustatyta mažais 
namukais, padarytais daugu
moj iš blekių. O vietiniai. gy
ventojai darbuojasi ant dum- 
pos, rinkdami įvairius reikme
nis pragyvenimui. /

Aš užklausiau vieną anglą, 
ką mano daryti ateityje šie 
bedarbiai, atskirti nuo, gyveni
mo? “Beviltis likimas,” jis 
atsakė tykiu balsu. Vėliau nu
siskundė, kad bread linėj nega
lima pragyventi. Ryte, sako, 
gapna arbatos puoduką ir duo
nos riekutę, p pietum šilto van-

RIVERSIDE, N. J.
A.LJD.L.D. 142 kuopos susirinki

mas įvyks nedėlioję, 9 dieną balan
džio, 3 valandą po pietų pas draugą 
Birbulą, Delair, N. J. Draugai ir 
draugės, nepamirškite dalyvauti, nes 
turėsime svarbių dalykų aptarimui.

- Org.
(81-82)

SO. BOSTON, MASS.
T.D.A. kuopos specialis susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 6 dieną ba
landžio, 376 W. Broadwąy, 8 vai. va
kare. Nariai ir simpatikai, kviečia
mi dalyvauti šiame susirinkime, nes 
yra labai daug svarbių dalykų ap
tarimui.

Organizatorius.

scrAnton, pa.
L.D.S.A. 54 kuopos susirinkimas 

įvyks 9 dieną balandžio, 2:30 vai. 
po pietų, 111 . West Market Street; 
Visos narės bandykite dalyvauti ir 
kurios neųžsimokėjote duokles, užsi
mokėkite ant šio susirinkimo.

- Sekr.
x . (81-82)

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
82 kuopos susirinkimas įvyks 9 die
ną balandžio (April), nedėliojo, 2 vai. 
po pietų. Susirinkimas ’ įvyks In- 
driulio šapoje, 1321 North Main 
Ave., Bulls Head. Susirinkime turi 
dalyvauti visi nariai, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

•.Sekr. J. Norkus.'

CLEVELAND, OHIO
Labai svarbus pranešimas , visiems 

clevelandiečiams. Corlett Lieuvių 
Darbininkų Kliubas rengia vakarėlį, 
“Daily Workerio” naudai. Vakarėlis ! 
įvyks- 8 dieną balandžio, Darbininkų ' 
Svetainėje, 920 E. 79th St., Cleve-; 
land, Ohio., pradžia 7:30 vai. vakare J

Draugai corletiečiai visuomet pa
rengia įvairius parengimus, tai ga
lima tikėtis, kad ir šį kartą jų pa
rengimas bus įdomus ir smagus lai
ką praleisti. Įžanga tik 15c. Tikie- 
tai galima gauti pas kliubo narius. 
Visi draugai dalyvaukite, nes jūs Šia
me parengime . parengsite darbininkų 
laikraštį, “Daily Workerj.”

Kliubo Komitetas.

MONTELLO MASS.
9 d. balandžio bus perstatyta ęlu 

teatrai;. “Krikščionybė Praktikoje” ir 
“Vrigis”. Sūloš So. Bostono artistai.

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

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.
PRIEŠAI. Melodrama keturių veiksmų, penkių atidengimų. 

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

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

J. P. Kamaukalas. Kaina 35c.
Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

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

Kaina 30c.
BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Paraše 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. 
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.

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

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. Retikevičiutės. Išleido 
ALĘMS. 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. šalinaitė. 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.

INKVIZICIJA. Keturių veiksmų drama, su dainomis. Veikalas 
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. .

j
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‘Pastaba Mūsų Dienraš
čiam del “Dari. Žodžio”

ĮDOMUMAI

Anglies Elemento Skirtingi 
ProduktaiKanadoj einantis darbi

ninkiškas laikraštis 
“Darbininkų Žodis” paskel
bė nuo kovo pirmos dienos 
dviejų mėnesių vajų gavi
mui naujų skaitytojų ir su
kėlimui $300 paramos “ 
bininkti žodžiui,” 1— 
galima pradėti leisti

* bininkų Žodį” du kartu 
mėnesį. Nesukėlus minė-j 
tos sumos, laikraščio pa-: 
tankėiimas neįmanomas.

“Darbininkų žodžio” ad- dojama^ geležies 
ministracija savo laiku at-imub šviesai ir t. t.
sišaukė į visus “Darb. Žo-j Angliadario junginiai su 
džio” skaitytojus ir darbi-' vandeniliu vadinasi anglia- 
ninkų organizacijas Kana- vandžiais.
do j ir Jungtinėse Am. Vai- Kitame angliavandžių sky- 

. stijose, kviesdama daly vau- riuje, vadinamų “aromati- 
ti šiame “Darb. žodžio” va- kais,” skirtingai yra susibū- 

i rę angliadario atomai, bū- 
Darb. Žodyje” tilpusią- tent, pavidale žiedo arba 

rinkės. Prie šios angliavan
džių produktų srities pri
klauso benzinas, įvairūs da
žai, kvepalai, ir daug vaistų. 

Bet pačiame atomų “len
ciūgėlyje” bei “rinkėje” tai- 
po pat būna skirtingų susi- 
grupavimų; iš to ir produk- 

skirtumai.

vardu (Tąsa iš 2-ro pusi.)
Alkoholiuose, “yteriuose” 

(ethers) ir kt. angliadario 
atomai yra susidėję į eiles, 

uos “Dar-* sakytum, grandinėlis, 
’ ” kad būtu' ai’ba lenciūgėlis, kurio ga- 

Dar?lai nesuvienyti. Panašioj
■ tvarkoj yra “sustoję” ang- 
; liadario atomai, pav., acety- 
' lene, baisiai didelį karštį 
duodančioj dujoj, kuri nau- 

suvirini-

juje.U r 
me atsišaukime buvo tie
sioginiai kreipiamasi į Am. 
darbininkiškas organizaci
jas, kad nors į knygynus 
išsirašytų po vieną egzem
pliorių, ir tuo būdu parem
tų “Darbininkų Žodį.” Bet 
“Vilnies” ir “Laisvės” re
dakcijos visai neperspaudi- 
no tos vietos, ką, atrodo, 
turėjo' padaryti. Iš to ga
lima daryti išvadą, kad- 
mūsų dienraščiai labai ma- v

li! v

BALTIMORE, MD.
žai atydos kreipia į kana- Baltasis Sovinizmas. Tai Pa-
diečių spaudos reikalus.

Brangūs draugai, jūs tu- 
Yite mum padėti, o ne ig
noruoti mūsų darbą. Mes, 
kanadiečiai, visuomet vi
sais galimais būdais remia- — ------- , ---------
me “Laisvės” ir “Vilnies” i sipratiisius lietuvius dai'binin- 
vajus bei abelną darbiniu-‘ku? to šovinizmo nėra. Bet 
kišką judėjimą Jungtinėse^ fa-istus> tai su jais tauti. 
Valstijose. Tad ir mes, ka-įnįajs įr rasių klausimais jokiu 
nadiečiai, šiame “Darbi-!būdu susitaikyt negalima.

t ninku žodžio” vajuj prašo
me visų Jungtinių Valstijų 
revoliucinių lietuvių padėti 
mums išleisti jį dvisavaiti-

. niu, užsiprenumeruojant jį 
nors organizacijų knygy
nams.

“Darbininkų žodžio” kai
na labai pigi, tik 60 centų 
metams, 30 c. pusei. Ir 
tuom padėsite išauginti lie
tuvių revoliucinį laikraštį 
Kanadoj. Iš antros pusės, 
padėsite kovoti su Kanados 
darbininkų apgaviku “Ke
leivio” Maikiu, kuris turė
jo įtekmės tarp nesusipra
tusių lietuvių darbininkų.

Mūsų dienraščiai “Lais-
* vė” ir “Vilnis”'turi ir ide

ologiniai “Darbininkų Žo-
• džiui” padėti, pakritikuo

jant jį bei nurodant jame 
silpnas vietas raštuose. Tai 
bendras visų mūsų darbas,' se tokia reakcija prigijus? Gi

bendrai dirbant savo todėl, kad šovinizmas per 
šimtmečius buvo skiepijamas. 
Lietuvoj gyvendami jie nieką 
geresnio negirdėjo, kaip.tik ne- 

kitas

laikymas Kapitalizmo

Baltimorėj, apart baltojo 
šovinizmo, yra dar visokios 
rūšies šovinizmo. Pas lietu
vius to šovinizmo yra daugiau
sia. žinoma, pas klasiniai su-

tus kitų kalbų ir tautų. Tik 
ignorantas gali, būti neapken- 
tėju kitų kalbų, o ne sąmonin
gas darbininkas.

Socialistai eina ranka ran
kon su fašistais. Jie ne tik 
kitos tautos darbininkus iš
juokia, bet ir kitų industrijų, 
kito amato darbininkus ant 
pajuokoj laiko. Man teko su 
tais elementais ginčytis. Jie 
sako: “ką tu man gali pasa-'šistų vadų atakų prieš diskusi- 
kyt, juk fabrike dirbi. Aš, ma- J jas ir gązdinimus policija.
tai, kriaučiuš ir viską žinau.” > Buvo išrinktas komitetas

Reikia suprasti, iš kur ta jų sušaukimui bendro fronto kon- 
mandrybė kilus. Mat, 
met jie mokinasi

BALTIMORE, MD.
Vėl Diskusijos Bendro Fronto

Klausimu, Balandžio 10 d., 
7:30 Vai. Vakarei

Daugiau, kaip menuo laiko 
atgal buvo diskusijos bendro 
fronto klausimu. Jos buvo 
pasekmingos visais atžvilgiais. 
Nežiūrint fašistų ir socialfa-.

Varys 25,000 Bedarbių 
Prie Verstino Darbo

kuo- Iferencijos. Konferencija atsi- 
kriaučiaus buvo kovo 26 dieną. Joje da- 

amato Lietuvos kaimuose, tai lyvavo mažas skaičius organi- 
jiem neteko tais laikais kito- zacijų. Priežastis tame, kad 
kio amatininko sutikti ir kriau-Į fašistų ir socialfąšistų vadai 
čius skaitydavosi mandriausias vedė bjaurią ataką prieš bend- 
žmogus, antras po kunigų, ro fronto konferenciją. 
Čia, Amerikoj, tie kaimiško 
unaro kriaučiai dar vis savo stovų.
nosį riečia. Kuomet su jais j Jaras ir kiti fašistų vadai 
kalbiesi, o jei sužino, kad esi, ]eido bjaurius paskalus. Jie 
fabriko darbininkas, tai tuoj |sakė, kad bendras frontas iš- 
rankas užkiša už kamziūlės ir ves darbininkus kovoti su poli- 
išdidžiai pareiškia, kad jie yra cija ir ten juos paliks vienus, 
kliaučiai. Tuoj šoka argumen- o vadai nabėtrs. Tai biaurus

Tad 
dalis organizacijų nerinko at-

WASHINGTON. — Pa
baigoje šios savaitės Roose - 
velto valdžia sumobilizuos 
ir nuvarys 25,000 bedarbių 
prie verstino darbo miškų 
atsodinime. Jiems bus mo
kama tiktai po dolerį į die
ną ir turės klausyti žiaurios 
militariškos disciplinos. Jie 
bus atplėšti nuo savo šei
mynų ir išvežti į tolimus 
miškus.

Šitai verstino darbo ko
mandai Rooseveltas pasky
rė vadą Amerikos Darbo 
Federacijos,' tūlą Fechner. 
Vadinasi, senųjų darbo’ uni
jų biurokratai oficialiai pa
deda Roosevelto valdžiai pa
jungti bedarbius po versti
no darbo jungu ir sunkti iš 
jų prakaitą už mažiausį at
lyginimą.

bėra uždaryti 6,000
nuo to laiko, kaip Roosevel- damas ant porčiaus pasikorė 
tas paskelbė bankų šventę. Robert Pelton, 5 metų am- 
Tuose bankuose randasi mi- žiaus vaikas.
lionai darbininkų dolerių,; _ ____________________ _
kurių jie atsiimti negali. į _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bežais

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”
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Tuojaus gaukite
šią knygą:

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO. 

---------------- -i--------- ................
j' Toj knygoj rasi, teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kity įdomiu 

dalyku.

PHILADELPHIA, PA.
\

Sovietų Mineralinių 
Vandenę

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.

pas

Avė.
ir So-

Sergančių Vyrų ir Moterų 
I Chroniškos Ligos Gydomos 
* šiandien atei-
I kite delei savo
| sveikatos išty-
■ Hu's' —, J' rimo, o jums 
I ž£HQiJ bus išaiškinta,
I kaip ŠziS-'i
? 1 kai stovite,
į I Odos Nušašg-
I / hmai, Nervui
1 Ligos, Abelnas
į Silpnumas,1

236 pusi, rašto, su paveikslais, 
stažlal apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

I RARKIR A- BoxJ. DArthUO, General P. O.,
NEW YORK, N. Y. £

0 vadai pabėgs. Tai bjaurus 
melas ant bedarbių ir tų Or
ganizacijų, kurios veda kovą 
už bedarbiams apdraudą. So
cialistas Matuliauskas ACWU 
susirinkime pareiškė, kad uni
ja negali dėtis prie bendro 
fronto, nes gali užpykti vy
riausi unijos vadai. Vadai tie, 
kurie eina ranka rankon su iš
naudotojais, bosais, kurie vi
sokiais būdais gelbsti bosams 
nukapoti darbininkams ąlgąs. i tančiai Chicagos miesto mo- 

Matuliauskas ir gi nuo to • - ■ •
darbo neatsilieka. Jis pagelbs
ti lietuviškiems boseliams ir 
kontraktoriams kapoti darbi
ninkams algas ir bloginti dar
bo sąlygas. Vadinasi, kaipo 
socialistas, pasielgia “socialis- 
tiškai”. O kuomet darbinin
kai sako, kad ACWU yra bosų 
unija, o vadai yra bosų agen
tai ir jiems ištikimai 'tarnauja, 
tai social-fašistai pyksta.

Jaunos mergaitės ir moterys 
daugelyj dirbtuvių ciirba po 

juodvei-j 54 vai. į savaitę. Bet gauna 
' — į savaitę. Ar

1 reikia mažesnių algų ? O dar

žino pilnai kriau-
Jie, kaip ir kiti 

yra išnaudojami 
bjauriai išnaudo-

Chicagos Mokytojai
Reikalauja Algų

| Skilvio, žarnų
? ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įdė

tuotis koks nors prosytojas: 
Aš kriaučiuš, dėsiuosi su neg
ru, tai negalimas daiktas, nes 
tdi būtų pažeminimas mano 
vardo.

Tie kriaučiai nežino, kad tik 
keletas iš jų 
čiaus amatą, 
darbininkai, 
ir dar labai
jami. Tik paikas protelis gali 
to nematyti, kad bosai pasam
do juodveidžius darbininkus ir 
juos apgaudami pristato dirbti 
tik už pusė tiek, kiek gauna 
baltveidis darbininkas. Už 
kiek laiko ir baltveidis turės 
dirbti už tą pačią algą. Ko 
čionai trūksta? Tai to, kad su
siorganizuoti baltveidžiam ir 
juodveidžiam į vieną revoliu
cinę uniją ir
darbininkai gautų lygias al
gas. Ne ant negrų reikia pyk
ti, o ant bosų. Negrus reikia 
organizuoti prieš bosus. Mūsų

CHICAGO, Ilk — Bal. 4 
d. po pietų apie trys 'tūks-

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

kovoti, kad visi

IKUs 10 šovinizmo nei*. ntu yisų> baltveidžių ir
1 paėmus tautininkus, sočia is asl darbininkų, vienybė rei-'vos tik $6-$7

ir 
spaudos naudai, greičiau 
pasieksime plačiąsias darbi-

kytojij demonstravo prieš 
miesto majorą ir reikalavo, 
kad jiems būtų tuoj aus iš
mokėtos užvilktos algos. Tai 
buvo kovinga mokytojų de
monstracija. Joje dalyvavo 

‘apie trečdalis visų miesto 
mokytojų.

Japonija Naujai
Grūmoja Chinijai

402 Metropolitr.n Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Į ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įd 
t girnas bei Reumatiški Nesveiku- 
I mai.
I Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos
■ ligos yra sėkmingai gydomos nau- 
Ijoviškais, moksliškais būdais.
Į X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai,
■ Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
į bei čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina
II Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ix Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškai

110 EAST 16th ST. N. T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

Man teko su jais ginčytis 
daug. Aš patyriau, kad jie 
ne tik juodveidžių neapkenčia, 
bet jie ir vienas kito neapken
čia. Štai įrodymas, kaip jie 
vienas kito neapkenčia. Lietu
vis Kauno gubernijos, persi- 
męs buržuaziniu sanprotavi- 
mu, neapkenčia Suvalkų vedy
bos lietuvio, zanavykas, kapso 
ir taip eina. Na, o dzūką, tai 
jau nedėkit su žemaičiu į vie
ną vietą, nes ten taikos niekad 
nebus. Man atvažiavus į Ame
riką, darėsi negalima susi
draugauti su lietuviais, iręs aš 
buvau Vilniaus vedybos. Pri
siėjo man susidraugauti su len
kais 
met 
tas. 
jais 
džiai: “kuda idioš,” tai lietu
viai šovinistai susirinkdavo 
būrys apie mus ir visaip ty- 
čiodavosi, vištas pamėgdžioda
mi.

Kodėl nekuriuose lietuviuo-

ir rusinais. Bet ir tuo- 
dalykas nebuvo užbaig- 
Kuomet kalbėdavau su 

ir prisieidavo ištarti žo- 
“kuda idioš, 

šovinistai

kalinga būvio pagerinimui.
Kapitalistai nežiūri odos 

spalvos, bet to, kiek jie gali 
padaryti pelno iš darbininko 
darbo. 1918 m. Baltimore ir 
Ohio gelžkelio kompanija sam 
dė daug negrų darbininkų. 
Jiem mokėjo daug pigesnes 
algas negu baltveidžiams dar
bininkams. Tuomet bosams bu
vo pastatytas reikalavimas, 
kad juodveidžiam mokėtų ly
gias algas, kaip ir baltvei
džiams. Kompanija buvo pri
versta tai padryti ir klausimas 
buvo išrištas, 
kitaip tą 
reikalauti 
Mes visi 
tautų ir 
darbininkus turime 
organizuoti, nes jie daugiau 
išnaudojami už kitus darbi
ninkus. Mes turime vieningai 
išstoti prieš išnaudotojus.

Kriaučiai ne
klausima išris: turi 
visiems lygių algų, 
darbininkai, įvarių 
rasių, ypač negrus 

šteri^tis

Draugės Karosienės 
Prakalbą Maršrutas 
Minersville Apielinkėje

mar-

daugiau 
Ir unija 
Ar gali

vis nori nukapoti 
darbininkams algas, 
gelbsti kapoti algas, 
darbininkas ar darbininkė būti 
gerais nariais tokios unijos? 
Ne! Prieš tokį unijos vadų vei
kimą darbininkai turės kovoti 
ir jie kovos. Tad visi darbi
ninkai dalyvaukite diskusijose, 
balandžio 10 dieną, kaip 7 :30 
vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėje, 853 Hollins St., Baltimo
re, Md.

Bendro Fronto Komitetas iš
leido bendro fronto klausimu 
buletiną, atsakymą tiems, ku
rie išėjo prieš bendro fronto 
sudarymą. Buletinas kviečia 
darbininkus stoti kovon, nepai
sant vadų nusistatymo. Bule
tinas skleidžiasi plačiai tarpe 
darbininkų.

NANKING. — Praneša
ma, kad Japonijos orlaiviai 
mėto lapelius ant miesto 
Lanchow. Juose reikalau
jama, kad Chinijos armija 
tuoj aus pasitrauktų iš Iw- 
an upės apielinkės, arba Ja
ponijos armija patrauks ant 
jos ir užims naujas teritori
jas.

Vadus Paliuosavo, bet 
Suareštavo Eilinius Narius

Komitetas.

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PETNYCIĄ IR SUBATį

DUODA CLUB RIV-VIE^ AND CABARET

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

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Įžanga Veltui Atdara per Naktį

ninku mases, einant prie pa- apykantą prieš žydus i 
siliuosavimo'iš po kapitalis- tautas.
fcinio jungo.

V. Yvanauskas
Pastaba:

Prenumeratas bei aukas
Darbininkų žodžiui siųs-,ti jiems klasinį supratimą. Tu- 

kite Šiuo adresu: -rime parodyti, kur yra juoda
706 Richmond Str., 1 ir kur balta. Reikia įtikinti,

W. Toronto-Canada. ‘ kad , juodveidis darbininkas 
  j yra išnaudojamas, kaip ir balt

ei 1?VCI AMD AUTA I veidis. Kol įvairių tautų ir
LLEVLLAIiU, UHlv , rasių darbininkai nesusivienys,

Kovo 29 d. “Laisvėj” įvyko Į tai jie negalės tinkamai atsi- 
klaida aprašyme apie .susitvė-'spirti prieš bendrą priešą, 
rimą Koresp. Biuro iš priežas- išnaudotojų klasę ir nusikraty- 
ties sekretoriaus. Būtent, pa- ti jų priespaudos.
sakyta: į Biuro valdybą išrink-1 Tyčiotis iš kitų ir manyti, 
ta “narė Adelė Seimaniutė,” kad esi didelis, kad lietuviš

ko turėjo būti į vice-pirminin-, kai kalbi, tai didelė nesąmonė. 
~ kus. Už ką atsiprašau. , Lietuvių kalba ir tauta nei 

Sekr. Juozas Petrauskas. \ blogęsųė, ųci gprcsųė už šim-

• |a Amerikoj atvažiavę
' tą patį gundymą, tauta
tautą ir rasė prieš rasę. Mes 
turime padėti daug darbo, kad 
darbininkus apšviesti ir duo-

rado 
prieš

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

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

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 kalba. 
(Kokiu laiku?—Red.)

Komisija.

Arbatos Vakarėlis Bus Balan
džio 8 Dieną, 8 Vai. Vakare

šį arbatos vakarėlį rengia 
JVKP branduolys, No. 4-tas. 
Jis yra pasibrėžęs sau tikslą1 
organizuoti visus bedarbius 
savo teritorijoj. Taip pat ir 
tuos bedarbius organizuoja, 
kurie išmesti iš namų. Tad visi 
lietuviai darbininkai paremki
te šio branduolio parengimą. 
Visi dalyvaukite. Vakarėlis 
įvyks po num. 9 S. ^reene St., 
Baltimore, Md.

CALCUTTA, Indija. — 
Anglijos imperialistinė val
džia čionai paliuosavo iš ka
lėjimo 50 indusų nacionalis
tų vadų. Jų tarpe randasi 
nacionalistinio kongreso 
prezidentas Mali vy j a. Bet 
už tai tą pačią dieną ta pati 
valdžia suareštavo ir sukim
šo į kalėjimą 50 eilinių 
cionalistų .

75 Juodveidžiai Įstojo į 
Tarptautinį Apsigynimą

na-

NEW YORK. -- Po. sėk
mingos negrų sekcijoj de
monstracijos už paliuosavi-

Persergsti Prieš Fašistus

LONDON. — Anglijos 
Darbo Partija savo pareiš
kime sako, kod boikotas ir 
teroras prieš žydus Vokieti
joj yra tik dalis fašistų te
roro ; 'prieš? v|są:; dailininkų 
judėjimą, prieš darbininkų 
klasę. Tačiaųs Darbo Par
tijos lyderiai atsisako eiti į 
bendrą frontą kovai prieš 
šitą darbininkų klasei pa
vojų.

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1080 IR NAKTĮ

• NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

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

visą, naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder- ^7
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- t \
das su šviežiu vandeniu. lapuotos vantos išsipėrimui t /
veltui! MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARNIN-
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur- (
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- fe
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 Are. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

mą Scottsboro jaunuolių ir H 
Tom Mooney 75 juodvei- U

$e=ioi

džiai išpildė aplikacijas de- O 
lei įstojimo į Tarptautinį 
Darbininkų A p s i gy nimą. 
Negrai darbininkai eina ar-1 
čiau prie revoliucinio judė
jimo. . o

6,000 Banką Tebėra Uždary
ti ir Laiko Žmonių Dolerius

WASHINGTON. — Vai- 
džios pranešimas parodo, 
kad visoj Amerikoje dar te-

JUOZAS KAVALIAUSKAS H
Laisninotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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 1116 
Keystone—Main 1417 -

IOE30I



LAISVI

Istorinis Judis “Lais-

Gegužinės
Parapijonas J.

Hsu senas Maspetho gyven
tojas ir Miluko parapijonas. 
Aš noriu kelis žodžius tarti

j ieškoti teisybės 
Mes patys teisybę 

t bet turime sustot
ai pasiūlau parapi-

Puslapis šešta* Ketvirtad., B aland. 6, 1933

Kada Mes, Parapi jonai Darbininkai, Susiprasime? 
svčs” Svetainėje

Brooklyno Darbininkų i Prisirengimas Prie 
Protestas prieš Fašizmą;

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAi
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

skriaudikus 
negalima.
padarysime, 
ganizuoti.
jonams, kad susiorganizuotume 
į Bedarbių Tarybą, tai, būdami 
organizuoti, mes galėtume išrei
kalauti pašalpą iš miesto. Pa
likime Miluką bažnyčioj. Lai 
jis ten sėdi įr maldas kalba. 
Jis mums naudos nedaro, o tik 
blogą.

svę”, jei man suteiks vietos, 
apie grumtynes su Miluku.

Jau visiems parapijonams 
žinoma Miluko darbai mūsų 
parapijoj. Kunigas tik save 
paiso, o ne mūsų darbininkų 
reikalus. Mes dabar labai 
sunkiai gyvename, o ypač tie, 
kurie nedirbame. Mes vis ma
nėme, kad tik su Miluku nega
lima prie dalyko prieiti, bet 
aukštesnės asabos, vyskupas, vi
sai kitaip elgtųsi, jei jis žinotų, 
kaip viskas mūsų parapijoj sto
vi. Mes, pafapijonai, pradėjo
me skundus vyskupui rašyti. Iš 
pradžių atrodė, kad mes pas 
vyskupą rasime užvėją. Bet 
kuomet pradėjome rašyti prašy
mus Miluką iškelti, tai patyrė
me, kad mūs balso vyskupo au
sys nenori išgirsti. Pagaliaus, 
po ilgų prašymų vyskupas at

siuntė savo atstovą, pralota, tei-l,and4 vakare po numeriu 70-42-Link 
rautis, kaip viskas yra. j Visi nariai d.................. -

Mes, parapijonai, susirinko-! 
me labai skaitlingai į svetainę. I 
Manėme, papasakosime jam sa
vo vargus ir kodėl mes negali
me susirokuoti su Miluku. Bet

I BROOKLYN LABOR LYCEUM
mus iš svetainės. Tuos, kurie 
nenorėjome eiti lauk, jis išvijo, i 
grasindamas su policija. Jis iš-j 
klausinėjo tik keletą parapijo-; 
nų. Jokių atmainų vyskupas 

| nedarė. Milukas kaip buvo, į 
| taip ir yra mūs parapijoj.

Dabar mes pradėjome įsiti-; 
j kinti, kad koks kunigas, toks ir. 

zvv.- vyskupas. Jie visi vienas 
Iri eis pas miesto valdžia įteikti- . ■, -v; I . . „ . i palaiko pries parapijomis.

I Parapijonai nusitarėme, 
kunigui pinigų neduoti, 
rinksime įžangas į bažnyčią ir 
jam neduoti aukų rinkti. Para
pijos komitetas pranešė kuni- 

i gui apie tarimą. Kunigas, vie- 
į’itoj skaitytis su parapijonų nu- 

i tarimais, susijieškojo savo ko-| 
lektorius ir juos pastatė rinkti 
Įžangas.

Mūsų kolektoriai irgi nesnau
dė. Kaip astuonios valandos 

! sekmadienio ryte nuėjo kolek- 
1 tuoti įžangas Tr kunigo pasta
tytus rinkikus neįsileido. Kilo 
trukšmas bažnyčioj. Kunigas 
pasišaukė policiją ir įsakė areš- 427 Lorimer St, 
tuoti jam nepatinkamus parapi
jomis. Policija areštuotus bu
vo priversta paleisti. Ji sulai
kė tik šv. Ražančiaus pirminiu-' 
kę. I

Tai, mat, kaip dalykai, stovi. I 
Nors mes savo pinigais užlai-' 
kome kunigą ir bažnyčią, bet I 
kunigas su policija gaudo mus; 
bažnyčioj ir sodina į cipę. 1 

Dabar Milukas uždarę baž
nytinės svetainės duris mūsų 
organizacijoms. Jis kaip kara
lius viešpatauja, o 
jam padeda.

Čia, žinoma, mūs, 
nų, nesusipratimas, 
aplinkybėse gyvename. Dauge
lis mūs esam bedarbiai. Vie
toj su kunigu tąsytis, visai ne

ALDLD 1-ma kp., TDA 17-
ta ir LDSA 91-ma kp. rengia per darbininkų lai 
judžių vakarą. Ateinantį šeš- 

'tadienį, balandžio 8 d., “Lai- 
jsves” svetainėje, 46 Ten Eyck
Į St., bus rodomas istorinis So- 
i vietų Sąjungos judis “Pabaiga 
j St. Peterburgo.” šitas judis 
I labai svarbus. Jame parodo- 
imas darbininkų gyvenimas
prie caro valdžios. Jame nu- 

, šviečiama, kaip darbininkai 
' organizavosi ir kovojo. Per-

Rengiantis prie didžiulio Ma-. Prisirengimui prie gegužinės: 
dison Square Gardene mitingo, nedaug laiko paliko. šiemet 
Brooklyno, Williamsburgo sek- gegužinė pripuola pirmadienį. | VIK<lIllz,avvoi „ nvvvjv. t 
cijos ai inin ai suienge e e Jau buvo laikyta prisirengimo 'statoma valstiečių gyvenimas, 
tą atvirame ore mitingų ir de- didelė konferencija, kuri įvyko'kuomet u 
monstraciją. Atvirame ore mi- kpvo 26 d. Konferencijoj da
lingai buvo apie keturiose vie-jyvavo 5Š0 delegatų nuo įvai- 
tose Williamsburgo apielinkėj: rįų darbininkų organizacijų, 
ir paskui maršavimas į vjeną ! Reikia pasakyti, kad nuo lietu- 
didžiuli atvirame ore mitingą, vįų darbininkų organizacijų de- 
kuris įvyko Grand St. Exten-. legatų kaip 
SlOn. I nneilpiriimnc

Nežiūrint gana šalto oro ir įgalima, 
didelio vėjo, į sukoncentruotą1 
mitingą susirinko apie 500 dar-’ 
bininkų. Mitingas buvo labai | 
entuziastiškas. T’ 
vo nuo darbo unijų, apšvietos į v0 iškabomis. “ * 
organizacijų, studentų lygos ir j stovi vienas didelis darbas, tai 
Komunistų Partijos. |

šitas mitingas buvo rengtasi 
dviem tikslais. Vienas, išjudin
ti apielinkės darbininkus ir 
smulkius biznierius dalyvauti 
Madison Square Garden mitin
ge. Antras, čia ant vietos pa
reikšti protestą kruvinajam Vo
kietijos fašizmui.

Policija darė provokacijas, 
kad išardyti mitingą. Du po- 
licistai stumdė žmones, prieka
biaudami, būk tai negalį prava
žiuoti, tai negalį žmonės šaligat
viu praeiti. Gi tokių praeivių 
kaip ir nebuvo. Policistus gun
dė tūlas politikierius, kuris, 
matyti, jiem buvo nemažai fun- 
dijęs.

Vienu tarpu išrodė, kad poli- 
cistai išprovokuos muštynes. 
Kuomet atmaršavo apie du šim
tai darbininkų nuo Tompkins 
Ave., kur buvo laikomas atvira
me ore mitingas, kad prisidėti 
prie šio mitingo, tai policistas 
puolė stumdyti demonstrantus, 
būk jie perdaug vietos užimą. 
Jis pasimojo kirsti ■ su paika 
vieną darbininką. Bet iš jo 
lazda buvo ištraukta ir numes
ta. Vyras turėjo nusiraminti. 
Lazdos jam nepasisekė surasti, 
nors jis jieškojo ir klausinėjo 
demonstrantų, kur jo lazda din
go. i <•

Darbininkai parodė discipli
nuotumą ir tvirtą stovėjimą už 
savo teises.

» ir nebuvo. Tokis 
j apsileidimas toliau pakęsti1' ne

parodai leidimas
Šimtai darbininkų

Gegužinei 
yra gautas, 
organizacijų užkviesta, plačiai 

Kalbėtojai bu- • dalyvauti demonstracijoj su sa- 
. _ ________ Dabar prieš mus

I gerai prisirengti ir sumobili- 
! zuoti darbininkus dalyvauti de
monstracijoj.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos prisirengimu prie gegu
žinės mažai rūpinasi. O tą ydą 
turime pataisyti ir masiniai da
lyvauti demonstracijoj.. Savol 
mitinguose Literatūros Draugi
jos kuopos, Darbininkių Susi
vienijimo ir kitose organizac. 
pakelkite prie gegužinės prisi
rengimo klausimą ir nutarkite, 
kad ne tik narius, bet ir paša
linius darbininkus įtraukti į da
lyvavimą parodoj.

Didžiojo New Yorko Draugi
jų Sąryšis tuo reikalu rūpinasi, 
bet mes abejojame ar bus laiko 
sušaukti plačią lietuvių darbi
ninkų organizacijų konferenci
ją. Taigi, kiekviena organiza
cija lai savo susirinkimuose ge
gužinės klausimą apkalba.

Konferencijos delegatas
Levan as.

Skandinama Miestas
i Didesnes Skolas

Yorko miesto kontro- 
Charles W. Berry pa- 
kad trumpoj ateityj 
padidinti miesto skolų 

ant $88,000,01)0.

New 
lierius 
skelbė, 
prisieis 
naštą dar

į Pernai metą nuo kovo mėne- 
Isio iki gruodžio mėnesio skolų 
I našta padidėjo $37,000,000. Ir 
;taip mėnesis po mėnesio mies- 

Peleni) Valytojo Pelnai ‘ ™"“ -k“
______ I Jei paimti miesto skolų su

rašo lentelę už 22 metus, tai 
mes randame 
faktų. New. 

,1910 metais 
'$794,930,288. 
vėliau, skolos 

,238,260,597.
metų vėliau, tai yra 1932 m. 
New Yorko miestas turėjo sko
lų $2,246,100,994.

Tai skandališkas miesto 
skandinimas į skolas. O prie 
šių skolų, sulyg kontrolieriaus 
Berry pareiškimo, miestas dar 
skolins $88,000,000. Nereikia 
manyti, kad mes darbininkai 
nieko bendro neturime su to: 
mis skolomis. Meą už skolas 
turime mokėti nuošimčius. 
Turtingoji klasė skolų nemo
ka. Ji ima palūkas, -o bied- 
nuomenė apkrauta skolomis 
turi viską nešti ant savo pečių.

Rep.

jie persikeldavo gy
venti j miestus ir kaip juos 
fabrikantai panaudodavo savo 
tikslams prieš susipratusius 
darbihinkus. Be to, judyje 
parodoma, kaip armijoj karei
viai organizavosi ir jie iš
stojo prieš Kerenskio valdžią.

Šitas judis yra svarbus ir 
tuo, kad jis parodo galą ca
rizmo viešpatavimo Rusijoj, 
galą kerenskinės valdžios ir 
sudarymą darbininkų valdžios 
Sovietų.

Šitą puikų judį galite maty
ti tik už 25 centus. Tai dar 
neviskas; jūs atsilankydami 
paremsite mūsų organizacijas, 
darbininkų judėjimą.

Komisija*

Plinta Kova Prieš 
Negrų Diskriminavimą
Harleme, kur daug negrų gy

vena, susidarė didelė negrų ir 
balti] darbininkų delegacija, ku-

protestą prieš negrų diskrimi-i 
Davimus Harlemo ligoninėj ir 
reikalaus iš miesto vald|jbs ne
gram palengvinimų.

Penktadienio rytą delegacija 
iš 25 asmenų eis pas Apskait-į 
liayimų Tarybą. Jau daug kar
tų buvo rašyta apie žiaurų el
gimąsi su negrais tos apielin
kės ligoninėj. Taip pat miesto 
gatvės neapšvarintos ir vaikam 
žaidimui darželių nėra.

Delegacija reikalaus,, kad pa
senę namai būtų nuversti ir to- j 
se vietose įtaisyta vaikam 
ti piečiai.

Vėžio Ligos Gydymas 
X-Ray Spinduliais

kita

kad
Mes

žais-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
kvartalinis susirinkimas įvyks penk
tadienį, 7 dieną balandžio, Kliubo 
name, 80 Union Avenue, 7:30 valan
dą vak. Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra daug svarbiu dalyku aptarimui.

‘ (81-82)

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

JONAS STOKES I

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138 ir L.D.S. 14 kuo

pos bendras susirinkimas įvyks ket- 
I virtadienj, 6 dieną balandžio, 8 va-

visi nariai dalyvaukite minėtame 
! susirinkime, nes yra gana daug svar- 
I bių dalykų aptarimui. Atsiveskite 
ir naujų narių.

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222

Sek r. 
(80-81)

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

FOTOGRAFAS ;
Siuomi pranešu «avo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
pui kiaust

♦

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

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 Avenue1 
114 Bridge Street

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

New Yorke

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:

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos 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 aprubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedčldienių) nuo 2 iki 6

Telephone, Evergreen- 6-5310

J. GARŠVA

4

“LAISVĖ”

Brooklyn, N. Y

Dr. M. Maišei, Specialistas
Vynj ir moterų ligų, ūmias ir 
■chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau įčirškiimi; kraujo ir pūsles 

analizai

107 E. 17th STREET
Near 4th Avė. (Union Square)
Vai.: 10-1, 4-8, Nedaliom: 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

Graborius (Undertaker)

u

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu^ 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas vesehjoms,. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
V0K1ETYS 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 it 
patinusias gyslas įčiyškinimais

Šiomis dienomis New Yorke 
eina visos valstijos daktarų šu
va ž i a vimas. Suvažiavimui 
Dr. Lloyd F. Craver raportavo 
apie pasekmes X-Ray spindu
liais vėžio ligos gydymą. Jis 
pasakojo, kad buvo daroma 
bandymai su 118 pacijentų. 
Jie kiekvienas be perstolio bu
vo laikomi po X-Ray spindu
liais. Pasekmės rodo, kad 44 
dar tebegyvena. Ligoniai bu
vę jau dideliame laipsnyje vė
žio ligos išsiplėtojimo.

Dr. Craver pasakojo, kad 
nuo X-Ray spindulių vėžio ce
lės greičiau miršta, negu svei- , užsiimkime su juo, organizuoki- 
ko kūno celės ir todėl mano
ma, kad su spinduliu pagel- 
ba galima vėžio ligą išgydyti.

NOTARY 
PUBLIC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TEL. STAGG 

2-5043

vyskupas
INC

NOTICE TO ALL YOUTH!

Prašome visų, šios apielin-

ryto

įdomių 
miestas 

skolų 
metų

(

parapijo-
Sunkiose

labai
Yorko

turėjo
Dešimts
pašoko iki $1,- 
Gi už dvyliltą

Piliečių 
našliai, 

gyva-

Areštavo Tris Darbininkus 
Už Pikietavimą '

Foltis-Fischer restaurano 
darbininkų streikas eina jau
kelinta savaitė. Užvakar prie jant gerai 
restaurano 34th ‘ St. > ir 7th vakarienei>ir šokiams tik 75c; 
Avė. buvo surengta masinis šokiams įžanga, vyrui—35c., 
pikietavimas. Policijos buvo Į moteriai—25c. 
pristatyta aplink ir jį \.buyo

įginkluota gazinėmis bombo- kės, lietuvių organizacijų nie- 
I mis ir kitokiais įrankiais. |ko nerengti tą dieną, o skajt- 

Darbininkai grūmėsi su po- lingai dalyvauti įpūsųi ręngia:- 
.licija už tąisę pikietuoti. Trys < marp pirmos k lasęs pokilyj. 
’ darbininkai buvo areštuoti. 1 ! ’ Rengėjai.

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

mes, kad aprūpintume savo šei- 
i mynas ir patys save. Milukas, 
vyskupas ir policija eina išvien 
prieš biednus žmones, prieš 
darbininkus. Pas išnaudoto j us-

Pranesa visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y,
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo 6

Tūlas Samuel Rosoff, di-‘ 
džiausiąs šėrininkas Brooklyn 
Ash Removal Co. gerai pa
sipinigavo. Tas ponas prade-' 
jo varyti biznį keturiolika me
tų atgal ir šiandien milionie- 
rius. Keturios dienos atgal, 
15 darbininkų, kurie dirba 
prie ki‘anų pelenų liodavimui, 
paskelbė streiką, reikalaudami 
pakelti algas. Pono Rosoff 
kompanija atsisakė patenkinti 
jų reikalavimus.

Sustreikavo Jūreiviai Ant 
Švedų Laivo

New Yorko uoste, ant Švedi
jos laivo S.S. Etna, sustreikavo 
jūreiviai prieš kėsinimąsi nu
kapoti jiems algas 15 nuošim
čių.

Pastaruoju laiku jūreiviai 
pradėjo bruzdėti.

From now on the youth 
section will appear in the 
Friday issue of the “Laisve”, 
due to important reasons. 
Don’t fail to read the com
ing issue which will be out 
tomorrow and which will 
contain many educational 
and entertaining material.

Bertha Fulton, Editor.

Nieko Nerengiate 
Balandžio 29 d.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 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 I^ackawanna 4-2180

MATHEW P. BALLAS 
( Bl ELfi U S K AS) 
G R A B O R I U S 

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS; 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIĄ. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMB'JLANS(N( AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į .LIGONINĘ JR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI.- DUODAM' GRAŽI A VIETĄ SAVO 
MYLIMUČSIUŠ PAŠARVOTI DQVANAI. ?

VISAIS TAIS REIKALAIS iKRElPKfT^S Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAU$IM.

MŪSŲ RĄŠTINE ATDARA DIENĄ IR* NAKTĮ MŪSLĮ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Amerikos Lietuvių ■ 
Kliube priklausantieji, 
našlės, gyvanašliai ir 
našlės rengia puikią vakarie
nę, balandžio 29 d., kliubo sa
lėj, 80 Union Avė., Brooklyne. ' 

Tai bus toks bankietas, ko
kio Brooklyne dar nėra buvę. 
Taip pat visą vakarą viršuti
nėj svetainėj eis šokiai, gro- 

orkestrai. Įžanga

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

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DR. HERMAN MENDLOWITZ
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

NEDfiLĮOMIS
i. Nuo 10 iki 12 vai. iš




