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Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimas pasiuntė seka-
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Washington. — 1933 me
tais Amerikos federalė vai-; 
džia turės sumokėti net tris 
bilionus dolerių skolų—viso-' 
kiems kapitalistams ir kor
poracijoms nuošimčių už 
bonus ir už pačius bonus.

Paryžius. — Bal. 9 d. Pa
ryžiaus priemiestyje Bag-1 
nolet komunistai surengė 
milžinišką bedarbių demon
straciją prieš fašistinį tero- j 
rą Vokietijoj. Demonstra- Į 
cijoj dalyvavo apie 20,000 
darbininkų.

Maskva. — Čionai pribu
vo iš Londono atstovai Met- 
ropolitan-Vickers korpora
cijos. Jie tėmysią eigą teis
mo prieš suareštuotus ang
lus inžinierius.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėaite 

Pasauli!

KOMUNISTU INTERNACIONALAS VĖL ‘ TEGUL PATTERSON IR KITI NEKALTI1 minoi Atmušė janomis į. ..___ _______ _

ŠAUKIA VOKIETIJOS DARBININKUS Į
BENDRĄ FRONTĄ PRIEŠ FAŠISTUS

Lodz, Lenkija. — Čionai 
žydai surengė galingą de
monstraciją prieš terorą 
Vokietijoj. Policija de
monstrantus išvaikė, nors 
žmonės akmenimis išdaužė 
vokiečių konsulato langus.

MASKVA. — Komunistų 
Internacionalo Pild. Komi
tetas išleido atsišaukimą į 
Vokietijos komunistus, į so
cialdemokratus darbininkus 
ir visus darbininkus abel- 
nai. Nurodo tą pavojų, ku
ris grūmoja visai darbinin-

Berlyn. — Balandžio 9 d.į kijai po Hitlerio valdžios 
kalbėjo Hitlerio dešinė ran- letena. Daro išvadą, kad 
ka kapitonas Goering. Jis tiktai ginkluota revoliucija 
reikalavo, kad visi vokiečiai ■ nušluos fašistinį terorą ir 
aklai pasiduotų Hitlerio! paliuosuos darbininkus, 
valdžiai ir jos klausytų. Komunistų Internaciona- 
Hitlerio misija esanti įvy-l 
kinti Vokietijoj “vokiečių1 
socializmą,” ] 
nieko bendro neturįs su 
“marksistiniu socializmu.”

La Paz, Bolivija. — Val
džia skelbia, kad jos armijai 
pavyko atimti du uostu nuo 
Paraguajaus. Pastarosios 
armija esanti sumušta ir 
priversta trauktis visu 
frontu.

Philadelphia, Pa. — Penn- 
sylavnijos geležinkelio visi 
traukiniai tarpe Philadel- 
phijos ir New Yorko bus 
traukiami elektriniais inži- 
nais. Štyminiai inžinai pa
naikinta.

“New York Times” ko
respondentas Hallet Abend 
rašo iš Shanghajaus apie 
Chinijos komunistų raudo
nosios armijos pasisekimus 
Yangtse upės klonyje. Sa
ko, kad ji taip smarkiai žy
giuoja pirmyn, jog greitai 
nušluos visus trijų metinių 
Chiang Kai-sheko kampani
jų rezultatus.

Kiangsi provincijoje jie 
užgrobė miestus Fuchow ir
Changsu. Sakoma, kad rau- mas.

Socialistai Padeda Jsigalčt 
Austrijos Hitlerininkams

VIENA. — Austrijos so
cialistai faktinai padeda 
fašistų smurto prirengimui. 
Dabartinė Dollfuss valdžia 
rengia kelią fašistų perga
lei. Jinai likvidavo socialis-' 
tų kovos organizaciją, kuri 
turėjo 80,000 ginkluotų na
rių—daugiausia 'jaunuolių. 
Prieš šitą valdžios žygį so
cialistai nepakėlė nė vienos 
rankos. Kaip Vokietijoj so
cialdemokratai rėmė Hin-‘ 
denburgą, kaipo “mažesnį 
blogą” už Hitlerį, taip Aus-į 
trijoj jie faktinai palaiko 
diktatorių Dollfuss, kaip 
“mažesnį blogį” už atvirus 
fašistus. Bet šita Dollfuss 
diktatūra baigsis atvira 
šistine diktatūra. <

ta

las ragina Vokietijos komu
nistus dėti didžiausias pa
stangas delei sudarymo ben
dro fronto kovai prieš fa
šizmą. Šaukia socialdemo
kratus darbininkus susivie
nyti su komunistais prieš 
Hitlerio valdžią.

Vokietijos socialdemokra
tų partijos vadai sabota- 
žuoja bendrą frontą. Tuo 
savo nusistatymu jie atvirai 
talkininkauja kruviniesiems 
fašistams.

donoji armija iš trijų pusių 
traukia ant miesto. Hankow. 
Hupeh prpvincįjoj komunis
tai kietai apsidrūtinę.

i A

Nankingo valdžia* turi 
prieš komunistus aštuonias 
divizijas savo arniijos. Bet, 
pasak Abendo, penkios tų 
divizijų pastaruoju laiku 
pasirodė “labai prastai,” o 
kitose divizijose viešpatau
ja “rimtas nepasitenkini-

TOLIMESNI STEBĖTINI SOVIETŲ KAUKAZE IR 
UKRAINOJ LAIMĖJIMAI SU PAVASARINE SĖJA

MASKVA. — Pasiseki- 
mas su pavasarine sėja šiau
riniam Kaukaze ir Ukrai
noj pralenkė visus laukimus 
ir tikėjimus. Darbas eina 
taip smarkiai ir sėkmingai,

mingai Atmušė Japonus
' TIENTSIN, Chinija. — 

Čhinai parodė nepaprasto 
atkaklumo prie upės Lwan I 
ir atmušė japonų užpuoli-1 
mą. Sakoma, kad japonai! 
tapo atgrūsti atgal, prie 
Chinų Sienos.

Būsiąs Rengiamas 
Naujas Eks-Ka- 

reivių Maršavimas
WASHINGTON. — Tam 

tikras Veteranų Nacionalis 
Komitetas skelbia, kad ge
gužės 12 d. bus suruoštas 
naujas eks-kareivių marša- 
vimas į Washingtoną.Už ke
lių dienų veteranai išmar- 
šuosią iš Portland, Ore., ir 
kitų vakarinių miestų. .

Grafų Tiškevičių Šeimai 
Smetona Išmokės t 
1,400,000 Litų

Kuomet šiandien Lietuvo
je darbininkai ir valstiečiai 
badauja, tai Smetonos val
džia nutarė grafų Tiškevi
čių įpėdiniams išmokėti 
l,400;000 litų už jų nusavin
ta žemę. Per keturis metus 
bus mokama po 350,000 li-

“Rote Faline” Išplatinama 
300,000 kopijų

3,400,000 akrų. Gi pernai 
tuo laiku buvo apsėta tik 
90,000 akrų.
.. Ypatingai svarbų darbą ^džiam^slaptd,“ i
šioj kampanijoj atlieka nau- . - - - - -

, a . v . . iai i’*08 traktorių sto- k ijų kasdien
kad siauriniam Kaukaze jau tys. Stočių vadai paakstino  

BERLYN. Vokietijos 
Komunistų Partijos oficia- 
lio organo “Rote Fahne”, 

_ , iš
platinama trys šimtai tūks
tančių kopijų kasdien.

SCOTTSBORO JAUNUOLIAI NEMIRS 
PIETINIU V. KAPTLBUDELiy RANKOSE
Protestuokite Prieš Mirties Verdiktą;

Reikalaukite Nekaltų Jaunuolių
Paliuosavimo iš Mirties Nasrų

Masinė Kova Sulaikė Jaunuolių Nužudymų iki šiolei, Tik 
Masinė Kova Išgelbės Jų Gyvybę; Reikalaujama, Kad 
Kitų Jaunuolių Teismas Būtų Perkeltas į Birmingham?, 
Duodama Apeliacija prieš Decatur Teismo Nuosprendį

Klano sumobilizuotų ele
mentų, kurie ištroškusiai 
laukė mirties verdikto. Vi
sam kambaryje iš juodvei- 
džių tebuvo vienas Patter
son. Kiti juodveidžiai bijo 
linčiuoto jų ir nepasirodė.

“Šis bus juodas puslapis 
Amerikos civilizacijos Isto
rijoj,” I pareiškė advokatas 
Leibowitz, išgirdęs džiūrės 
nuosprendį. “Aš negaliu 
suprasti, kaip dvylika pil
no proto vyrų galėtų pa
smerkti net šunį, pasire
miant neįrodytais žodžiais 
moteriškės, kuri kelis sykius 
pati save yra pasmerkus, 
kuomet kiekviena® jos liu
dijimas buvo melagingas ir 
parodė, kad jinai sudarė 

i prieš jaunuolius suokalbį/’ 
> / Tas tiesa, bet bosai nepai- 
' so teisybės, nepaiso įrody-

Jie nužudys nekaltus

Pietinių valstijų budeliai 
eina prie savo kruvino, tiks
lo. Iš baltveidžių suside
danti džiūrė jau paskelbė 
savo nusprendį prieš nekal- 

j tą jaunuolį Patterson. O 
j tas verdiktas skamba:
; “Mes/ džiūrė, randame 
kaltinamąjį kaltu ir paski
riame mirties bausmę.” ■■

Tai kruvinas Verdiktas ir 
kruvini žodžiai. Tai ver
diktas pietinių valstijų bur
žuazijos, žemės savininkų, 
Ku Klūks Klano ir valdžios 
prięš visą juodveidžių rasę, 
prieš visus Amerikos dar
bininkus.

Džiūrė buvo uždaryta ir 
svarstė 22 valandas, kol pri
ėjo prie šito kruvino verdik
to. Sakoma, kad buvo vie
nas džiūrimenas; kuris 
stojo už nubaudimą Patter-j. 
šono amžinu kalėjimu. '

Visas šitas teismas tbuvo 
pasityčiojimas iš teisingu
mo. Tai bjaurus suokalbis. 
Prostitutė Price . tapo nu- 
maskuota ir parodyta, kad 
ji meluoja.z Pats teisėjas 
Horton, turėjo pripažinti, 
kad ja negalima labai pasi- . * •>  ’ • • • // 1 r • i •

jaunuolis Patterson nuteis-;
tas mirtin!

Dabar ateina kalema ir ;
ta pati mirties bausmė ki-l^^

• v • "i -i IIlvJ*

tiems astuoniems nekal- jaunuolius, jeigu Amerikos 
tiems jaunuoliams. Jie irgi ir vįso pasaulio darbininkai 
bus teisiami toj pačioj lin-, nepaięe]s savo galingo bal- 
čo ir. teroro atmosferoj De- < SQ prįe§ pietinių valstijų 
cature. Tarptautinis Dar- pudeliuš ’
.bininkų Apsigynimas reika-l . .. ______
Jauja, kad teismas anų jau-1 <... .v. i

uirj rt)SA Reikalauja Jau
nuolių Paliuosavimo

'---------------------------- a negalimu įaucLL pctoi-Gi valstiečius prie smarkaus pittsburgh> Pa.—Per ko-Į tikėti, nes ji yra “abejotino 
vo mėnesį Amerikos plieno morališkumo 
gamyba teveikė 15 nuoš. sa- tapo sugauta meluojant 
vo. pajėgos. ■ ■ u apie nakvynę. . . O-. vienok

apsėta 1,605,500 akrų.
pernai tuo laiku tebuvo ap- darbo ir sukėlė juose >entu- 
sėta 580,920 akrų. Į dieną ziazmą.
apsėjama iki 180,000 akrų. Kitas svarbus pasiekimas, 
Gi pernai tebuvo apsėjama tai su gaminimu dalių del 
po 34,460 akrų. taisymo traktorių, šioj ga-

Ukrainoj pasisekimai dar myboje nustatyta programa 
didesni. Ten • jau apsėta pralenkta 20 nūoš.

ziazmą. ” moteriškė ir

' i apie nakvynę. . . ,O-( vienok
taisymo traktorių., šioj ga

IŠ LIETUVOS
Siuvėjų Streikas

Kauno siuvyklų savinin
kai, susiorganizavę į sąjun
gą tuoj nutarė, numušti 
darbininkams algas. • Bet 
darbininkai irgi nesnaudė 
—jie išnaudotojų puolftną 
atrėmė streiku. Štai pa
vyzdžiui vasario 13 d. su
streikavo Rimšos siuvyklos

Žuvo Bedarbis
Telšiai, Lietuva. —- Miš

ke netoli Telšių rastas ne
gyvas 39 metų bedarbis, Bla
ževičius iš Šiaulių. Jis kurį 
laiką buvo visiškai netekęs
darbo ir dėl to tris kartus darbininkai — 18 asmenų., 
mėgino nusiskandinti, bet Jie išstatė savo reikalavi-t 
vis nepasisekdavo. rnus; palikt seną algą, pa-

skirstyt darbą visiems dar
bininkams po lygiai, nepa- 
liuosuot nuo darbo nei vie
no darbininko ir manda
giau su darbininkais elgtis. 
Be to, darbininkai pasižadė
jo vieningai bei organizuo
tai laikytis ir su išnaudoto
ju atskirai nesitart. Tam 
reikalui išrinktas streiko 
komitetas, kuris po streiko 
pasilieka dirbtuvės kortiite- 
tu.

/ ' . > <■' V r., i

Ii Organizuokitėš ir kovokite uz fecotlšboro jau
nuolių i paliuosavimą.i >' i '' ' ‘ ;

2.’Nekalti i jaunuoliai turi būt tuojaus paliuo- 
suoti, ;

> 3. Už apgynimą Scottsboro jaunuolių. ■ į
4; Turi būt likviduotos visos linčiuotojų gaujos.
5. Už sudarymą negrų ir baltveidžių apsigynimo 

grupių prieš linčo terorą. Prieš nuginklavinlą ne
grų. , Už teisę ginti savo gyvybę.

. 6. Už negrų teisę tarnauti džiūrėje. Už baltų 
darbininkų teisę tarnauti džiūrėje.

7. Neturime pasitikėti buržuaziniu teismu. Už 
masinį veikimą. -

8. .Bendra negrų ir baltveidžių kova prieš kapi
talistų ir žemės savininkų terorą ir prieš alkio' 
programą. '

9. Organizuokite < masiniu s mitingus ir demon
stracijas. . . ;

lOv Siųskite protestus Alabamos gubernatoriui 
Millėriui ir prezidentui Rooseveltui.
---------------------------------------T............... ...... ........ ............................... ................... .................. ....... .......

mingham, į didmiestį, kur 
nėra tokio bjauraus teroro 
prieš negrus.

Apsigynimo advokatai pa
reiškė, kad prieš šitą kruvi
ną verdiktą tuojaus bus'mą telegramą teisėjui Hor- 
dupdama apeliacija į augš-,ton:
tesnį teismą. Jeigu bus rei- “Varde trijų tūkstančių 
kalas, apeliacija bus vėl ve- mūsų organizacijos narių 
dama iki pat Jungtinių. mes 'reikalaujam ūmaus pa- 
Valstijų AugšČiausio Teis- liuosavimo Scottsboro devy- 

~ i mo. 1 ' nių jaunuolių ir laikysime
į' Bet teismu negalima pasi-■ jus atsakomybėje1 už jų ir 
; tikėti. Masinis veikimas ne-; apsigynimo advokatų sau- 
leido* jaunuolius nužudyti gumą.” 
iki šioliai. Tik masinis vei
kimas galutinai išgelbės 
tuos jaunuolius.

New Yorko darbininkai 
jau rehgia masinį protestą 
—demonstraciją trečiadienį 
balandžio 12 d., Union Sq. 
aikštėje.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, d alyva ūkite 
šioje 'demonstracijoje. Pa
dėkite atmušti budelių ran
ką nuo ‘gyVybės nekaltų 
Scottsboro jaunuolių. Su
vienykime spėkas, darbinin- 
;kąi visų partijų, pažiūrų ir 
šrovių. ; .:

Vėl reikia siųsti protesto 
telegramas Alabamos gu
bernatoriui ir prezidentui 
Rooseveltui.

Balti džiurimenai, sukane- 
veikti neapykantos prieš, ne
grus ir paversti bosų bude
lių įrankiais, išnešė nuo
sprendį su šypsą ant veidų. 
Suėjo į teismabutį juokda
miesi, kad daugiaus pasity
čiojus iš visos negrų rasės. 
Gi teismo kambaryje buvo 
susirinkę apie šimtas balt- 
vėidžių, taip pat Ku Klūk

H

Dabar, kuomet jaunuolis 
Patterson antru kartu nu
teistas mirtin ir kuomet vėl 
mirtis grūmoja visiems ki
tiems nekaltiems Scottsbo- 
ro jaunuoliams, ^visos mūšį 
organizacijos turi stoti prie 
darbo, kad juos išgelbėti. , ,f, 
Turime reikalauti jų paliuo- »• 
sąvimo. Turim remti Tarp
tautinį Darbininkų Apsigy 
nimą, kuris veda jų bylą.

Lansing, Mich. — Valsti
jos seimelis nubalsavo už 
panaikinimą 18-to amend
ments, tai yra, už atšauki
mą prohibicijos įstatymo.

Renka 500,000 Parašų už 
Scottsboro Jaunuolius

NEW YORK. — Negrų 
laikraštis “Amsterdam 
News” pradėjo rinkti para
šus už Scottsboro jaunuolių 
paliuosavimą. Planuojama 
vienam New Yorke surinkti 
apie 500,000 parašų, ir pri
duoti prezidentui Roosevel- 
tui.
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KOVON PRIEŠ LYNČIO TEISMĄ!
Visi linksmi, juokaudami, balti prisaikintieji teisėjai, 

tam tyčia parinkti, išnešė mirties nuosprendį pirma
jam iš teisiamų negrų Scottsboro jaunuolių, Haywoodui 
Pattersonui. Jie nepaisė, kad Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatai su liudininkais sudaužė į trupi
nius visus: įtarimus, ] 
niais negrais užpuolę žaginti 
niame traukinyje. ,

Viena iš tų dviejų merginų, Ruby Šates, liudijo, kad 
teisiamieji negrai nedarė ant jų panųšąus pasikėsinimo. 
Todvi merginos tiksliai ėjo į tvarinio'traukinių vagonus, 
kad lytiškai užsidirbt iš ten esamų vyrų. Kada jos pa
matė, kad ateina ginkluoti miestelio sargybiniai, jos', pa
čios bėgo ne prie policijos, kad pasiskųsti;’jos bėgo nuo 
policijos, bijodamos, kad jų neareštuotų, ir kad nenuteis
tų, kaipo prostitutes ir valkatas. Šiaip liudijo Ruby 
Bates. I *

Bet prieš visus šiuos ir kitus neginčijamai teisingus 
liudijimus lynčiškas baltųjų teismas pasirinko tiktai pa
pirktos prostitutės Viktorijos Price tauškimų, būk mini
mi negrai jąsias užpuolę žaginti. Nors šita Price, apart 
paleistuvystės, turi dar kitokių kriminalių rekordų, da
bar teismiškiems žudeikoms jos žodis tapo šventu, kada 
valdančioji baltųjų klasė užsispyrė sudeginti devynis ne
kaltus negrus vaikinus.

•j* • <

Valdžios prokuroras, parinkęs tiktai lynčininkus į pri
siekusiųjų teismų, kurstydamas baltuosius prieš negrus, 
sykiu paleido nuodų dūmus ir prieš Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo advokatus, Leibąwitzų ir J. Brodskį, 
kaip prieš žydų tautos žmones. Nors Leibowitz, labai 
žymus advokatas, veltui tarnavo šioj byloj, tačiaus po- 
gromiškas prokuroras Knight 'provokavo, kad visa tai 
daro New Yorko “žydų pinigai.” Tai buvo sužinus kurs
tymas ne tik prieš negrus darbininkus ir farmerius, bet 
ir prieš visus ne “jankes” kitataučius; atspindys kruvi
nojo hitlerizmo. ‘

“Daily Worker,” Komunistų Partijos centro organas, 
delei to nuosprendžio rašo:

“Bet tas barbariškas ir niekšiškas nuosprendis Alaba- 
mos lynčiuotojų negalės taip sau praeiti; jis sukels aud
rų pasipiktinimo ir rūstybės tarp visų žmonių, kurie 
tik nekenčia priespaudos, visuose žemės kamuolio kam
puose.

“Išreikšdamas visų nuodingumų ir žiaurumų viešpa
taujančios klasė mėsininkų, šis nuosprendis yra teroro 
nuosprendis; jo tikslas yra pergųsdinti milionus negrų, 
uždusinti kylančias' liepsnas revoliucinės kovos baltųjų 
masių išvien su negrais Jungtinėse Valstijose.

“Dar niekada nebuvo‘suokalbis taip nuodugniai aikš
tėn iškeltas; dar niekada nebuvo taip į skyvitus sudras
kyta visa eibė melų ir kreivų prisiekų, kaip šioje byloje.

“Liudijimai Ruby Bates ir Carter’io atidengė šlykš
čiausius būdus, kuriuos teisdariai naudojo, sudarydami 
šį sumoksią. Patys valstijos teismininkai rūpestingai or
ganizavo kreivas prisiekas ir liudijimus, ruošdamiesi 
teismui.

“Šičia tapo atidengta visas supuvimas kapitalistinės 
teisdarystės mechanizmo.

“O kų tikrumoje reiškia šis barbariškas nuospręndis, 
galima suprast iš Texas valstijos gubernatoriaus pir- 
miaus padaryto pareiškimo. Kada nekaltas negras, jau
nas farmos darbininkas Barney Lee Ross buvo teismįš- 
kąi lynčiuojamas, tai Texas gubernatorius -Sterling pa- 
skėĮbė šitokių filosofijų, kuri sudarė pagrindų ‘ir dabarti
niam nuosprendžiui prieš Pattersonų:

“Galimas daiktas, kad šis vaikinas yra nekaltus, bet 
kartais būna reikalinga sudegint vienų namų, kad išgel
bėt visų kaimų.” . i .

Kų tai reiškia? Ogi degint negrus darbininkus ir 
skurdžius farmerius, visiškai neatsižiūrint į t teisingumų; 
degint juos, kad nubaidyt visus kitus negrus darbinin
kus nuo dėjimosi su baltaisiais į bendras kovas prieš iš
naudotojus ir prispaudėjus. O kadangi revoliucinė pegrų 
masių vienybė su baltaisiais proletarais ir pusproletarais 
auga (Camp Hill, Tallapoosa, Birminghame ir kitur), 
tai valdančioji klasė pasirengus vis mažiau ceremonijų 
daryti, bet naujais žudymais ardyti vienybes sienų tarp 
negrų ir baltųjų darbo žmonių.

Bet apsiriks tie nevidonai. Amerikos darbininkui, bal- 
tiej ir negrai, netylės. Dabartinis Alabamps korikų nuo
sprendis sužadins naujus šimtus tūkstančių darbo žmo
nių į audringiausias kovas delei Pąttersono ir jo draugų- 
kankinių paliuosavinlo.

“Neleisime numarint Scottsboro jaunuolius!”■—kovai po’ 
šiuo obalsiu dabar turi būt įtempta kas diena ir kas va
landa visos pastangos kiekvienos darbininkiškos organi-

būk H. Pattėršonas su kitais
> žaginti dvi balta's mergintas tavori-

Kaip Kels Patriotizmą 
Lietuviuose
; Fašistai nusmuko ir netu
ri įtakos lietuvių biednuo- 
menės tarpe, štai kokiu 
būdu jie nori savo įtakų pa
kelti po to, kaip jiem nepa
sisekė su Kupiškėnų Kliu- 
bais. , .

Fašistų “Vienybėje” ran
dame šitokį rašymų:

’ ’ • 7

; “Amerikoj 1 ! sUsiorgani^ąvu- 
šių, yra du .“Tąįirų” į^liubąi.

; Viepas suorgąnizuota? / Scran- 
; torų Pa.,, 1927 mr, antras WiJ- 
į kes Bąrre, Pa., 1932 m. Kliu-. 
Į bų tikslas :, palaikyti Ameri

kos . lietuvių įai'pe tautišką, 
lietuvišką dvasią^ kiek galint

< kelti gerąsias ir kilniąsias lie
tuvių budo savybes.”

Taurai yra kadaise Lietu
voje gyvenę ir išnykę lųukir 
nial buliai. Fašistai semsis 
stiprybę iš išnykusių lauki
nių bulių praeities ir ban
dys palaikyti “gėrusias lie
tuvių būdo savybes.” Tuo- 
mi suprantama Sinetonos 
budelių laukiniškos savybės.

Fašistuojanti gaivalai taip 
nusmuko, kad šoka graibs
tytis už laukinių bulių pra
eities ir tikisi tuom galėsiu 
patraukti prie savęs lietu
vius darbininkus.

i ■
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Fašistą Spauda apie Cenzūrą
■ t

;; Nuo neprigulmybės įsi- 
;šteigimo Lietuvoj nebuvo 
•spaudos. laisve^ Koviųgi 
;darbininkai negalėjo laisvai 
leisti- laikraščius,' knygeles 
ir liuosai organizuotis į 
profesines sąjungas' ir po
litinę savo klases partijų— 
Komunistų Partijų.

Paskutiniuoju laiku faši
stų valdžia būk tai “panai
kino” cenzūrų, ir įvedė įsta
tymų, kad dar žiauriau per
sekioti darbininkiškos spau
dos skleidėjus. Brooklyno 
fašistų lapas rašo:
_ “Dabar jau bus kitokia nuo
taika. Redaktoriai turės būti 
pilnai atsakomingi. Bijodami 
tos atsakomybės, pradės patys 
save cenzūruoti. Dabar pik,tu 
tikslu rašydamas Lietuvoj re
daktorius, tikrenybėj, turės 
daugiau pagalvoti ir bijoti nei 
pirmiau. Pirmiau jiems tulus 
neigiamus raštus buvo galima 
pamėginti pro cenzorių pra- 
šmugeliuoti. Jei nepavykda
vo, įiedaug kaštuodavo. Dabąr 
jau reikės pagalvoti, ir juo
kaut nebus galima, nes laik
raštį valdžia gali konfiskuoti, 
o redaktorių pašaukti atšako

je mybėn.” • •. > j; .
Tai, kad norit^ ir cenzū

ros panaikinimas V Laikrdš- 
įčius uždarinės^ redaktorius 
jį kalėjiihų kįm^.'bxjei;.kalį)/ 
tai gali ir nužudyti. ' Sme
tona su nauju įstatymu daT 
jlabiaųs .persekios darbinin- 
’Ūų spaudų ir skaudžiau 
baus ne tik revoliucinius, 
bet ir šiaip kiek pažanges
nius jos leidėjus ir platin
tojus. ; ;

Demokratų Talkininkų
Kongresas

Gegužes mėnesio pradžioj
' yra I šąultia-

1,1 | il.-iT'-T—..... ......
mas- senųjų unijų biurokrą-
tinių vadų ir Socialistų Par-
tijos ekonominis kongresas. , . . . : ,
To kongreso tikslas vien tik , pasielgė, atsisąkyda-

1 mi IrviACiTi i <311 VQ»71 Q vimo

kalbėti apie ekonominius 
klausimus. Bet ir pradinės 
mokyklos vaikas turėtų .su
prasti, kad negalima nei 
vienų ekonominį klausimų 
pakelti, kuris nieko bendro 
neturėtų su politika, i i

Anot žmonių patarlės, iš- 
Jvyk: politikų per duris, ji 
įlįs per langą arba per augš- 
tinį. , Tokię 1 Honferencijoš 
šaukėjai ; vien , patalkinin
kaus Rooseveltui pravesti 
planus, kad ekonominio slo
gučio sunkumus suversti 
ant, biednuomehės pečių.

S d c i_a 1 istų “Naujienos” 
labai patenkintos konferen
cijos šaukimu.. Jos džiau
giasi, kad joj dalyvauti nė
ra pakviesta Kdmunistų 
Partija ir 
darbininkų

farmefių Organizacijas.
Tai; bus radikąliškos; min

ties žmonių suvažiavimas^ bet 
jo tikslas bus' ekonomiškas, o 
ne politiškas. '

• ' I ■

Kongreso iniciatoriai »•,visai 

mi kviesti į suvažiayimą ko
munistus.” A %

Ignoravimas Komunistų 
Partijos ir visų kovingų or
ganizacijų, kurios atstovau
ja pažangiausių dalį Ameri
kos proletariato ir kurios 
vadoyauja šių dienų darbi
ninkų ko^om prieš algų ka-. 
pojimus ir alkį, tai yra tar
navimas kapitalistam. Ne-

i. • <1 | , . , ~ f ; i ’į - -
kvietimas į tų konferencijų pas patį prezidentų nėra pa- 
koyingosios dalies darbinių- sįtikėjimo 25-kiaią procen- 
kų klapės yrą tikslus refdiJ- tais bapkų?!
mistų ir socialistų vadų tai-i Daug prišnekėjo Roose- 
kon, ėjimas Roose velto vai- j veltas ir jo ministerial, kad 
džiai, kad darbininkų ir var- ---- 1
gingų farmerių lėšomis ves
ti kapitalizmų iš didėjančio 
ekonominio krizio. Tai dar 
sykį aiškus faktas akis ba-

25 bankai iŠ kiekvieno Amerikos bankai, ir paskel- ” 
šimto, po bankų švenčių, be tokius faktus: 5,830 ban
dar tebėra uždaryti Jungti
nėse Valst. Juose yra su- 
klampinta 5 bilionai dolerių 
depozitų (indėlių).

Po bankų švenčių, apart 
tų 25 nuošimčių uždarų ban
kų, jau vėl buvo naujų ban
krotu. Ar

Prezidentas - Rooseveltas 
šaukia, .“pasitikėjimo, pasi
tikėjimo!” Bet iš kur gali 
rastis pasitikėjimo, kuomet 
(aip nuolat pražudoma žmo
nių sutaupymai ir kuomet

tais bapkų?

kitos kovingų visieni,’ kad reakcinių
o y g a nizacijos.

■ >

men. 6 ir 7 dienas“Gegužės
Wa^hingtone susirinks “Kon- 
tinentalis- Ekonominės Rekon
strukcijos Kongresas” (Conti
nental Congress on Economic 
Reconstruction). Jame ketina 
dalyvauti tarpe 2,000 ir 2,500 
delegatų iš visos Amerikos, at
stovaujančių Socialistų Parti
jų, Industrinės Demokratijos 
Sąjungą, Nepriklausomo Poli-

unijų ir socialistų biurokra
tiniai vadai nenori bendro 
fronto. Visai kitokio nu
sistatymo randasi eiliniuo
se nariuose unijų ir So
cialistų Partijos. Jų vis 
daugiau stoja už bendrų 
frontų. Darbininkai tūri ei
ti į visų darbo žmonių ben
drų frontų prieš* fašizmų ir 
prieš darbininkų gyvenimo 
bloginimų.

Į Mass. Valstijos Darbininkų Organiza
cijas Del Paliuosavimo Tom Mooney

Atsišaukia Tom Mooney Gynimo Komitetas, 12 Hayward 
Place, Boston, Mass. <
T.M^G.K. atsišaukia į dar

bininkų, organizacijas reika
le šaukiamos konferencijos 
palfuosavimui' Tom Mooney. 
Konferencija įvyks nędėlioj, 
16z d. balandžio (April), 
1933, pradžia 2-rų vai. po 
pietų, American House ^sve
tainėje, 56 Hanover St, Bo
ston, Mass.

Šios konferencijos tikslas, 
kad išrinkti delegatus- į 
Tarptautinį Kongresų pa- 
liuosavimui Tom Mooney. 
Kongresas įvyks Chicago, 
Ill., 30x1 balandžio, ir tęsis 
iki 2 d. gegužės. •

Draugai ir drauges, dar
bininkai ! Palių osavimas 
Tom Mooney priklauso visai 
darbininkų klasei, nes Tom 
Mooney buvo aktyvis ir ko
vingas darbininkų' organi
zatorius ir, vadas. Tik del 
to kapitalistų klasė padarė 
suokalbį prieš Tu M.' Kapi
talistų klasė pasikėsino at- 

;s"kirti J karingų .dąrbihjįikų 
organizatorių ir supūdyti jį 
kalėjime.' y... ( -n n ; 
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Todėl Tom Mooney pa- 
liuošavimas ‘ priklauso nūo 
darbininkų pasinio > ir ka
ringo spaudimo — reikala
vimo, kad valdančioji kla
sė paliuosuotų darbininkų 
vadų, Tom Mooney.

Lietuvių darbininkų orga- 
nizacij os turį energingai ir 
masiniai dalyvauti Tom 
Mooney paįjųosavimo kovo
je. žiūrėkim, kad vijos

dar.bininkų organizacijos 
prisiųstų .savo delegatus į 
šia taip svarbių Tom Moo
ney paliuosavimo konferen- 
cijų4 Ypatingai šios orga
nizacijos, kaip tai: Lietu
vių Darbininkų Literatūros. 
Draugijos kuopos, Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoj kuopos, A.L.P. 
Meno Sųjungos chorai, Lie
tuvių Darbininkų Susivieni-

bankuose yra apsčiai “užti
krinimų” (assets), resursų. 
Pažiūrėsime, kokie tie už
tikrinimai.

Pradėsime nuo klausimo: 
Kų bankaš daro su padeda
mais į jį pinigais? Tie pini
gai 1 yra skolinami augštes- 
niais nuošimčiais kitiems; 
už tuos pinigus bankai per
ka šėrus (akcijas) ir bonus 
pramonės ir prekybos kom
panijų; jie skolinami ant 
morgičių (ipotekų) ir t. t.

Tie vertės popieriai, vek
seliai ir kt., todėl, ir suda
ro vadinamus banko “užtik
rinimus?” Bet nuo ko pri
klauso tokių užtikrinimų 
verte? Ogi nuo to, ar jie nė- 
ša pelnų, čia taip pat yra 
žymėtina, kad šie “užtikri
nimai” nėra tikras kapita
las tokioj prasmėj; kaip kad 
gamybos bei transporto 
-priemonės—fabrikai, gelž- 
keliai ir kt.

Kuom tad bankų “užtikri
nimai” arba tas jų “turtas” 
paremtas? Tie užtikrinimai 
rymo tiktai ant vilties, arba 
ant spėjimų, kad darbinin
kai pagamins fabrikuose ir 
kitose įmonėse tiek bei tiek 
tikro turto, ir kad tas tur
tas duos tokių ir tokių pel
nų. Taigi bankų “užtikrini
mų” vertė yra skaitliuoja
ma tuom, kiek yra tikimasijhno kuopos, Tarptautinio j isitrauįt lno darbi. 

Iru A nei mmimn ■ xDarbini nkų Apsigynimo 
kuopos ir kitos darbininkų 
organizacijos, —siųskite po 
2 delegatus. Taipgi būtinai 
reikalinga ir finansinė pa
rama, kad ir doleris aukų, 
reikš didelę- paramų kovoj 
už Tom Mooney paliuosavi- 
mų. z’ .

Aukas siųskite T.D.A., 12 
Hayward Place, Boston, 
Mass. 1 Tųįpgi galį delegatai 
atvežti ir ,priduotu pačioj 
konferencijoj' aukas nuo sa
vo atstovaujamos organiza
cijoj. : : t < ( • ...

Į - IvP.L.F. Pirmo 
Distrikto Biuras.

t

Hitlerio Agentas Papenas 
pas Popiežių Pijų XI

. VATIKANO MIESTAS. 
—Čionai pribuvo Hitlerio 
valdžios agentas Papenas 
tartis su popiežium. Jis sa
ko, kad jo misija bus tame, 
idant popiežiaus ’: pagelbū 
perorganizuoti V okietij os 
katalikų partija ir įtraukti 
jų j koalicijų su Hitlerio

kų mežesniuose įhiėstuose fr 
miesteliuose su apie 7-niais 
bilionais dolerių depozitų 
jau neturi jokių kapitalo 
perviršių; nėra pas juos nei 
jokių pelnų, kuriais jau ne
būtų pirmiau pasidalinę; iš 
viso buvusio kapitalo belikę 
tiktai 16 nuošimčių.

Ši buržuazinė žinovų or
ganizacija todėl atranda, 
kad 90 arba 95 bankai iš ’ ’ 
kiekvieno šimto . randasi 
“baisiai blogoje padėtyje,” 
o jeigu tavorų kainos dar 
žemiau nupultų, tai tų ban
kų padėtis pasidarytų “dar 
kur kas blogesnė.’/

Vėl grįžtant įprie bankų . 
vadinamų < užtikrinimų bei 
jų “turto.” Kaipo pavyz-. 
džius, imame didžiuosius. 
New Yorko bankus. Corn • 
Exchange Bankas turi įdę-_ 
jęs 110 procentų oficialib 
savo kapitalo į nejudinamą
sias nuosavybes (real ėst-, 
ate), bet tas turtas “užša
lęs,” ir bankas negali iš jo 
išsirinkt savo pinigus bei 
pelnus. Panaši padėtis ir 
Manufacturers’ Trust Kom
panijos Banko, kuris turi , 
sukišęs 119'nuošimčių ofici- 
alio savo kapitalo į “real 
estate.”

Nacionaliai bankai, paei
nanti po centralinės vai-. 
džips įstatymais, neskelbia, 
kiek jie yra išskolinę ant ne
judinamos nuosavybės; bę.t 
yra suprantama, kad ir. 
jiems nėra šiuo žvilgsniu 
nei kiek geriau.

New Yorkoį mieste 20 iš 
kiekvieno šimto skolinusių 
iš bankų pinigus ant morgL 
čių jau visiškai nemoka 
bankams nei nuošimčių nei 
sumų. Šičia tuo būdu jau • 
užšalo kokie 3 bilionai dole
rių. 'O reikia žymėt, kad' 
paskolos ant morgičių New 
Yorke buvo laikomos labiau 
užtikrintomis, negu kitur 
kur visoje šalyje.

Tai tokie yra tie “sveiki 
turtai” arba užtikrinamai, 
už kuriuos prezidento Roo- 
sevelto valdžia duoda šim
tus milionų dolerių, spaus-' 
dindamasi daugybę naujų 
pinigų.

Taip pat žymėtina, kas ' 
nustato vertę vadinamųjų' ' 
“užtikrinimų.” Nagi, pa
tys bankai; kiek jie pripa- ( 
žįsta vertės savo popie
riams, su tiek bent šiuo" 
tarpu sutinka vyriausias 
kontrolierius šalies pinigų./' 
Ir suprantama, kad bankai“ 
daug brangesnę kainų užra
šo ,savo popieriams^ negu jie 
gaįątų gaut, jeigu mėgintų . 
parduot tuos popierius ki
tiems. Argi np aišku, kad'- 
tokiose apystovosė ištikro 
yra .nusibankrutavę ir dau- ( \
džia pripažįsta “sveikais”?

Tokia nepavydėtina yra 
būklė pacionalių bankų, ’ 
kad vyriausias valdiškas 
kontrolierius dabartiniu lai
ku nereikalauja iš>jų iš- • 
duot nei bertaininių biznio “ 
apyskaitų. Valstijiniai ban
kų superitendentai taipo 
pat neverčia bankus išduoti ' 
apyskaitas, nors pirmiau*

ninku* klasės išnaudojimo.
Todėl nėra ko ;stebėtis> 

kad bankuose minimi “už
tikrinimai” užšąlą šiais kri
zio laikais. Pelnai iš jų la
bai abejotini. Todėl visai 
mažai kas iš bankų teperka 
jų užtikrinimus; nebėra pa
sitikėjimo šitokio “turto” 
verte. To sėkmėje bankai 
“užšąlą.”

Bankiniai užtik rinimai 
“pasveiktų” tik tuomet, jei
gu krizis praeitų, jeigu ga
myba plačiai išsijudintų, jei
gu kapitalistų klasė galėtų 
gaut užtenkama; pelnų iš 
darbininkų išnaudojimo. Bet 
tokios gerovės sugrįžimo 
galimybės dar niekas nema
to; o bankų bei finansų kri-Į gelis, tų bankų, kuriuos val- 
zio šaknys gludi bendrame 
pramonės ir ūkio krizyje.

Todėl tai 90 procentų visų 
bankų su 40 procentų visų 
tariamų “užtikrinimų” da
bar Jungtinėse Valstijose 
yra “pavojingoje padėtyje,”. 
—^įp kad grupė žymiausių 
bankininkų raportavo sena- 
tinei komisijai.

N ų c i o n a} ės Pramonės
.zacijos. Tuo obalšiu turi būt. mobilizuojamos, veiksmąn^š partija. - Jis neabejoja, kad Konferencijos Taryba ka-i geresniais laikais būtinai jų

1 •/.*$ — T i 1 1 * • • • • • • w • -r~v • • 4'U'Y j • T w • I • _ ____ • 1____ 1____ _ J______ ■ _ *1 • . . a.dkjęsnės, p.ęgu bent kada pirmiau, ir yisų neorganizuotų popiežius Pijus XI sutiks su 
tuo planu. ,darbininkų masės.

lips-savaitės atgal užbaigė 
apskaitliavimų, kaip stovi I

reikalaudavo. Galima to- 
(Tąsa 8-čftun pusi.)
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Ar Teisingai5 Kominterno Centro Pildoma 
sis Komitetas Savo XII Plenume Išanali 

zavo Kapitalizmo Stabilizacijos Galą

Padėtis bankus, deisdafria •' Vis: dUU- 
’giaū {popierinių *piųigų,; da-

Įžangos Vietoj

Draugai, kada mane pa
skyrė Darbin. Koresponden
tų Mokyklėlės vedėjas d. V.

a irvDraugai,. Kominterno Cen- 
tralinis Komitetas savo ple
numą laikė pradžioje 'rug
sėjo 1932 metais Maskvoje. 
Tai iš eilės XII-tas Plenumo 
susirinkimas. Kominternas 
laiko kongresus, o laiks nuo 
laiko kongreso išrinktas 
Pildomasis ‘Komitetas turi 
plenumus, iškilusius svar
bius klausimus juose analy- 
zuoja. Plenumuose padaro
ma tarptautinės situacijos 
išnagrinėjimai ? įperkratinč- 
jama kiekvienos šalies re
voliucinis judėjimas. Pa
daroma kiekvienos šalies 
Komunistų Partijos analy- 
zas; papildoma trūkumai, 
nedatekliai ,tos ar kitos ša
lies Komunistų Partijos ir

i j | lyadiiLd. iniiidciją u luunii

; (Tąsa iš 2-ro pusi,) ’ dar labiau sunkindama dar
kei įsivaizduot, kokia “svei- 

' ' i , • •
Jka” bankų padėtis, jeigu

■ • : t
taip bijomasi,- kad žmonės 
nepamatytų apyskaitų iš 
tikro bankų stovio.

Pramonei smunkant, to
lyn turi vis žemyn pulti ir 
bankai. Roosevelto gi vai- Vokietijos konsulato, 
džia pasiryžus iš paskuti- licija užpuolė ir demonst- 
niųjų gelbėti stambiuosius rantus išvaikė.

veikimo. f \ '■
. j " ■ ; . f ,

Kita mūsų klaida, tai su’ap
garsinimais. Kuomet būna 
prakalbų maršrutai, tai mes 
nesistengiame išgarsinti, pada
ryti, gerus plakatus., Nuneša
mo į porą štorelių ir viskas. 
Paskiaus, kuomet atvažiuoja 
kalbėtojas, tai bandome teisin
tis, kad čia darbininkų nėra 
arba jie neina į prakalbas. 
Sakoma, kad žmonės tamsūs, 
bet mes nesistengiame juos pa
siekti ir apšviesti.

Laikai Blogi—darbų Mažai
Darbai labai sumažėjo. Ki

ti darbininkai, kurie dar dirba, 
tai labai menkai uždirba, nes 
jų algos jau nukapotos po ke
lis kartus. Tad ir dirbanti 
darbininkai negali galą su ga
lu sudurti.

Darbininkai turime, statyti 
klausimą: Ką darysime, ba
dausime ar kovosime? Kai ku
rie darbininkai dar vis tikę- ‘ 
josi, kad naujas prezidentas j 
pagerins mūsų reikalus. Ta
čiaus to jau negalima tikėti. 
Naujas prezidentas Roosevel- 
tas. nieko naujo nedavė, nes 
jisai ne mūsų reikalais tenais 
pastatytas.

Todėl nelaukime nieko, bet 
pradėkime veikti, organizuotis 
ir taip veikti, kaip kad Ko

trumpai Buvo laiko 
Lavintis

bininkams gyvenimą.
M. H.

i veikimas darbininkų judėji
me. Tankiai mes manome, 
kad šiek tiek suprantame, 
kaip reikia orientuotis dar
bo unijose, streikuose ir 

| tam tikruose darbininkų ju-
Tauras paruošti jums pa-, dėjimuose. Bet, kuomet pa
skaitą iš Kominterno Cent-lygini mūsų praktiką su le- 
ralinio Komiteto XII Pienu- ninistine Kominterno linija, 
mo posėdžio, aš lyg nuste-' toli gražu nuo to, ko mus 
bau, kodėl taip mokytojas Kominternas mokina. Tas 
pasielgė. Paruošti iš revo- • rodo, kad mums visiems rei- 
liucinio proletariato štabo j kia gilesnio supratimo, gi- 
analyzo peržvalgą visos lesnid žinojimo is Markso ir 
tarptautinės padėties aš Lenino analvzu anie darbi- 
jaučiausi silpnas. Bet atsi
sakyti nedrįsau. Maniau 
sau, pabandysiu; o jeigu ne
pavyks, pasiteisinsiu prieš 
mokyklėlės narius ir mūsų 
mokytoją, kad negaliu to at> 
likti.

Sunkus darbas. Bet pra
dėjau ruoštis prie jo. Visų 
pirmiausiai griebiausi Ko
munistų Internacionalo or
ganą studijuoti nuo No. 17, 
18 ir 19. Ten apie XII Ple- į bininkai! 
numą radau medžiagos ga- • šis pragaištingas Roosevel-1 rėdami išsikasti iš- šio kri- 
na apsčiai, bet atradau, kad to užsimojimas ant darbi- j zio, kapos dirbantiem al- 

ninkų-bedarbių, kaip ir ant1 gas. 
visos darbo klasės, 
persiaurai apibudintas mū- jau ir dirbančius užpuls ba
sų spaudoje, kad sukėlus' das.. Ne, ar kas nors ga' i nn*nviiir mamad macc 
protestų audrą prieš tokį lėtų manyti, kad fabrikam; luiAUVILLfc luAPIUK, hIAdO. 
baisų įstatymą. O katali-jtam skaudės galvą del ga-i 
kų .ir socialfašistų laikraš- vimo skebų? Ne, jiem vi-1 
čiai tam dar ir šiandien pri-; sai vargo pfebu's.: - Jie, į tik j 
taria. ;

Ką tas įstatymas ištikro McArthuro i tiek, kiek rei^ pąeina iš’ Lietuybs, Daudzgirų 
reiškia, draugai ir draugės kia disciplinuotų vergų," i? kaim’o’, Padbuzės valsčiaus, 
darbininkai, nežiūrint, ko-'be jokios pertraukos dar- Biržų apskričio.
kio jūs tikėjimo bei įsitiki- bas eiS. j O darbininkai,; ku-’ 
nimo’esate?
< >

Pirma, tai ardymas šei
mynų tų bedarbių, kurie 
reikalaus pašalpos. ’ Areš
tuos vyrus, tėvus, kurie pa
skui turės dirbti po milita- 
re baudžiava, gaudami po 
dolerį ar mažiau į dieną.

na apsčiai, bet atradau, kad 
to nepakanka; reikia’ dava- 
dų iš kelių metų pirmiau 
analizuotą kapitalistinę si
tuaciją patirti. Ėmiausi 
Amerikos K. Partijos išlei
stos Platformos 1928 metais 

I 

studijuoti. . To nepakako, 
* perstudijavau d. Stalino pa

sakytą 1929 metais Komin- 
terno prezidiume prakalbą. 
Pagalios, reikėjo atydžiai 
pereiti XII Plenumo tezes. 
Apart to viso, reikėjo atsi
kreipti ir į Karolio Markso 
ir Engelso Komunistų Ma
nifestą, kaip ten nusako 
apie kapitalizmo vystymąsi

Lenino analyzų apie darbi
ninkų kovas su kapitalu. 
Tad tos mūsų klaidos, tie nustatoma tuojautinė pro-
mūsų nukrypimai išplaukia grama, ko K. P. turi siekti'
rl n r? X rx W za! Iznrl W1 C* O v» 1 _   _ 1 X Xdažnai todėl, kad mes pavir
šutiniai esame marksistai ir 
leninistai.

kaipo vadas proletariato.

LAWRENCE, Mass. — Ko
vo 13 dieną čia buvo pradėta 
mokykla ir tęsėsi iki 25 die
nai. Studentų lankėsi nema-. 
žas būrelis, apie 24. žinoma,’ 
ne visi kiekvieną vakarą lan
kėsi, nes kartais negalima dar
bininkams kiekvieną vakarą 
išeiti. Buvo ir jaunuolių, ku
rie lankėsi .į pamokas. .

Teisybė, kad permažai laiko 
buvo lavintis, mokintis, bet' il- 
giaus ir negalėjo' būti, nes 
draugas, V. Bovinas turėjo 
grįžti atgal prie darbo’. Kiti 
draugai taip pat turi išvažiuo-' 
iti. Kitas dalykas, tai rries

Marseilles, Ęrancija. — 
B ai. 9 d. įvyko didelė dar
bininkų demonstracija prieš • 
terorą Vokietijoj. Darbi
ninkai demonstravo prie

Po-

THE FRIENDS OF SOVIET UNION

J kvietėme tik dviem savaitėm
!d. Boviną.

Draugai ir (įraugės pilnai 
užganėdinti mokykla, nes drg. 
V. Bovinas nuosakiai aiškina 
marksistinę teoriją. Visi aiš
kinimus suprato aiškiai.

Taipgi buvo mokinama\ir 
rašybos, lietuvių kalbos gra^\ 
matikos. Draugai per tą trum- 

munistų Partija nurodo. Tik | pą laiką daug pasimokino. Pa
kovodami galėsime laimėti, tartina ir kitoms kolonijoms 
Laukdami mes nieko nesulauk- turėti mokyklėlę.
sime. Kapitalistai tik orga- renciuje jau patyrėme, 

Be to, jie žino, kadjnizuotų darbininkų bijo ir jiem 
buvo darbininkai stos į kovą, nes daro nusileidimus.

(Daugiau bus)

KA ŽADA DARBININKAMS ROOSEVELTO
VERSTINO DARBO ĮSTATYMAS

Draugės ir draugai dar- talistam tas reikalinga ir 
Mano manymu,! ve delko. Kapitalistai, no- I — 1 • • • 1 i • • v •v • n •

Jeigu tinkamai XII Ple
numo analyzą peržvelgti, tai 
reikia nors atsidėjusiai iš- 
nagrinėti visą pokarinį lai-: Bet ir tas doleris bus atima- 
kotarpį ir darbininkų kovas mas iš tokių baudžiavinių 
kiekvienoje šalyje. O to darbininkų; ir bus siunčia- 
kaip tik aš negalėjau pada
ryti iš stokos laiko ir litera
tūros tuo klausimu.

Neveizint tos spragos, aš 
ėmiausi dirbti tą darbą, ku
ris buvo man pavestas. Aiš
ku, kad kaip kur bus trūku
mų mano išvadose apie pa- 

' teiktą XII Plenumo analyzą 
revoliucinės padėties.

Dar žodis, ir bus viskas. 
Tiek turiu pasakyti drau
gams mokiniams ir moky
tojui, kad, rengdamasis 
duoti Korespondentų Moky
klėlei paskaitą iš XII Plenu
mo, pats gerai apsipažinau 
ir su savo gana didelėmis

• padarytomis klaidomis dar-, 
bininkų judėjime. Ar mo
kyklėlei atneš mano paskai
ta naudos, aš nesiimu iš- 
anksto spręsti, bet man pa
čiam ta studija tai brangi 
lekcija, kurią aš gavau lėni-

* nistinėj literatūroje. Jeigu 
ne šioji lekcija, kurią užda
vė d. mokytoj as, man atlikti, 
vargu būčiau pastebėjęs ir 
savąsias padarytas stam
bias klaidas. Apie jas kal
bėsime vėliau, nes jos labai 
trumpai surištos su mūsų 
komunistiniu veikimu Ame
rikos darbininkų judėjime.

Tiek dar prie pabaigos 
galiu pridurti, kaip mums 
dar reikia sekti leninistinisjau, tam

Diegas.

Kovo 26 dieną pasimirė An-
•• tanas.; Andrulėnas. Velionis

■ . m ^ Andrulėnas jau buvo sulaukę)?
p a r e i k a 1 a U š. g e n erolo į 58 metų amžiaus. Velionis

I Lietuvoje velionis paliko dvi
1 Seseris Agotą Ragaišienę* ' ir i
Oną Kropienę. Amerikoj. .ve
lionis paliko brolį Joną. Ve-

. ’ rie bandytų streikuoti, at- f 
šidurtų prieš baisųjį priešą, _
prieš pačią valdžią. Štrei- lionis buvo vedęs ir paliko jau 
kieriais būtų užpildytos vie
tos tų, kurie užėmė jų vie
tą, o kitur ištikus ‘reikalu?, 
jie būtų priversti užimti ki
tų vietą; taip' ir varytų,1] 
kaip užburtą ratą.

mas namo. Tuomi doleriu 
bus užlaikoma bedarbio šei
myna. Pavieniai taip pat 
bus išvežami kartu su kitais 
dirbti panašioje formoje, 
kaip kad esate matę Lietu
voje, areštantus tiesiant ca
rui plentus (šašiejus) arba 
panašiai, kaip Amerikos ne
kurtose valstijose garsingo
se “chain gangs”. Antra, 
tai, pasinaudodami tokiu 
įstatymu, fabrikantai ir 
kompanijos, kapos algas ligi 
žemiausio laipsnio tiem, ku
rie dar dirba; o darbinin
kai bijos be darbo likti ir 
papulti į- minėtą vergiją.

Čioriai reikia atsiminti, 
kad tų pačių kapitalistų 
valdžios įstatymais ' paverg
tų apie pusę milioho darbi-i 
nihkų dirbs už dolerį per 
dieną; tai ir dirbtuvės1 
stengsis nukapot algas iki’ 
to Jaipsnio.

Trečia, argi galėtų kas 
nors sveikai protaujantis 
manyti, kad reikia verstino 
darbo, kuotnet tuom pačiu 
laiku Amerikoj apie 17 mi- 
lionų bedarbių?

Kunigai, sočia If ašistai, 
renegatai (čionai neturiu 
mintyj tik lietuviškus ne
naudėlius, bet visus abel- 
nai), kaip pirma sumine- 

pritaria; o kapi-

augusius ir jaunus vaikus: 
Antaną 22 metų amžiaus, Kas
tanciją—18 metų,. Pauliną— 
15 metų ir Antaniną—12 me
tų. Moterį taip pat paliko, 
kuri jau yra 40 metų amžiaus.

Apie metai laiko atgal ve- 
Tik komunistų Partija ‘lionis buvo apsirgęs ir pateko 

budėja ir Šaukia visus, vi-,j ligoninę. Paskiaus jisai pa
sų srovių darbininkus, far.| sveiko pradėjo dar sirgdamas 

c . v . skaityti knygas ir vėliaus įsto-merius, mažus namų savi-; jo jALDLr)i67 kuopą. Bet 
ninkus ir biznierėlius į ben-1 paskiaus ir vėl susirgo ir po 
drą frontą, į kovą prieš ka-, kelių savaičių sirgimo jisai 
pitalistinį siaubūną, į kovą mirė Tuxbury ligoninėj.

Velionis jau netikėjo į ku-už teisę žmoniškai gyventi,
nes darbininkam turi prik- n.i8^ išgalvotą religiją, tačiaus

* n QPiiYivnn Iravnin «ti Viinio*njį šeimyna kavoj o su kunigų 
i “patarnavimais.” žmonės gy- 
.1 vena biednai, bet kunigui tu- 

bendrai rėjd užsimokėti už tą nereika-

lausyt pasaulis, o ne para-
razitam.

Stokime visi
prieš bendrą priešą; tik lingą “patarnavimą”.
tuomi panaikinsime badą ir' F- Repšys.
žadamą vergiją. - I-4------------------ ------------

Mokinys ,17-oa į f............... -.... .....................

Mes Law- 
kad 

daug naudos tokios mokyklė
lės duoda. Jeigu kitų koloni
jų draugai (mano, kad jie jau 
viską žino ir supranta, tai jie 
labai klysta. Mes ir manėme, 
kad viską jau žinome, bet pa
sirodė, kad dar ne viską ži
nome. šita mokyklėlė kaip tik 
pastatė mus; ant tvirtesnių pa
matų. 

’ . I i . ’

Draugai permatė, kad yra 
naudinga tokia mokyklėlė, tai 
nutake ją palaikyti ir toliauš.' 
Todėl tam reikalui išrinkta ir' 
■komisija iiš 3 draugų P. Lin- 
ševičiaus. K. Gradecko ir S. 
Penkauąko.

Komisija jau laikė posėdį 
ir nutarė, kad kiekvieną va
karą nebus galima sueiti ir 
laikyti pamokas, nes turime 
ir kitų darbininkų judėjimo 
reikalų. ‘ Tad laikysime vieną 
vakarą į savaitę. Sekantis 
.susirinkimas visų mokiniu 
įvyks trečiadienį, balandžio 12 
dieną, pas draugą Kralikaus- 
ką. Visi draugai ir draugės 
susirinkite. Komisija skiria 
šį vakarą kiekvienai savaitei. 
Kitas dalykas, kurį turime nu
tarti, tai kur visuomet laikysi
me pamokas. Vieta’reikia nu
tarti laikymui lavinimosi vaka
rų. Tuomet galėsime pasa
kyti ir kitiems draugams, kad 
žinotu, kur susirinkti. Todėl 
visi dalyvaukite šiame susi
rinkime.

L. K. Biuras.

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

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

Iš ALDLD 31 Kuopos Veikimo
ALDLD kuopa gavo 7 nau

jus narius. Be to, reikia pa
sakyti,- 'kad' pasirodo- biskelj 
geresnis vėikimąs. Tai girti
nas dalykas. Veikti darbinin
kams reikia dąugiąu. Bet 
kaip visdrjtaip ir pdš mūs yra 
padaryta klaidų^ Tą .fluidų 
nereikia slėpti. Jas reikia 
kelti viešumon ir taisyti vei
kimą ateityje. '

Pirmiausia čia metasi j akį, 
tai draugų apsileidimas ir ne
laikymas reguliariškai susirin
kimų. Tas yra- net ir prieš 
mūsų- organizacijos konstitu
ciją. Jei draugai ir senai taip 
nepaisė, savo susirinkimų, tai 
buvo labai negerai. Susirinki
mai reikia laikyti reguliariš
kai, o ne taip, kad tiktai rei
kalui prisiėjus apkalbėti kokį 
svarbų klausimą. Kuomet

“PRIEĘALĄS” ypatingos domSą kreipia vystymui ir auklčjimui lietu- : 
vių ptaletarines 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 klaūšimais. ' i ■ ; ; ■ ,

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo
je, Amerikoje ir kitur. . f i > > :

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

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko^ SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jj. 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 k a p., atskiras egz. 30 kap.

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 cehtai,

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

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

atskiras egz. 10 centų.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

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

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

Dar galima gauti kompletaa už 
1931-32 metus. '

Atsišaukia į visus darbininku# ir į visus kitus Pirmos 
Darbininkų Respublikos draugus su prašymu remti 

1 kampaniją už '
GREITĄ IR BESĄLYGINĮ JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

PRIPAŽINIMĄ SOVIETŲ SĄJUNGOS
Kuo greičiausia stokite į darbą tam svarbiam tikslui
PADĖKITE SURINKTI MIL1ONĄ PARAŠŲ ANT 

PRIPAŽINIMO .PETICIJOS
’ i . . • ■

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

PRIPAŽINIMO MASINIS MITINGAS

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. Pągelb.ėkit.e šiąi 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

lųdividualai, norinti, rinkliu parašus, rašykite augš- 
čiau paduotu antrašu prašydami, peticijos blankų, mes 
prisiusime.

•I* ' 1 ’ » c ■ , < .

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

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

8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M,ICH.

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

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

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

Paraše 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 Arskjs. Kaina 15c.
VĖJĄ SĖJI,. AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Parašė 

J. P. Kamaukalas. Kama 35c.
UŽ DIEVĄ.'-IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

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

Kaina 30c. • , < . j ; ’'
BUOŽĖS. Drama-tragedija (trijuose veiksmuose. Parašė J. P. 

Kamaukalas. * Kaina 45c- ' • 1 ’
t KARO AUKOS. • Keturių, veiksmų- drama. Patašė j Sodalius.
KOVA Už IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė 

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

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

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. RetikeviČiutės. Išleido 
ALPMS. III Apskritys. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 
.vaidinimo knygučių, 120. 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 parašė B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos.

BEDARBIAI. Dviejų veiksmų drama. Kaina 85c.
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo komedija apie kuni

gų ir gaspadinių elgesius. Veikalėlis reikalauja tik 8 asriienų. 
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, 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po 

^aina 50 centų.
ALPMS. 46 TEN EYCK STREET 

BROOKLYN, N. Y.I 1 J

Veikalas 
Veikalą 

du aktus.



Poslapis Ketvirta CAISVį Antradien., Baland. 11, 1933

(Tąsa)
Glebas numėtė ploščių ant tvoros, paliuo- 

savo savo pečius nuo kareivinio krepšio ir 
jį numetė ant ploščiaus, o greta su krepšiu 
padėjo ir raudonarmietišką plieno kepurę, 
arba šalmą su penkiakampe žvaigžde. Pa
stovėjo, patraukė kelis kartus pečiais, pa
mosavo rankomis, kad nusiraminus, ir po 
kiekvieno pamosavimo šluostėsi prakaitą 
nuo veido, bet niekaip negalėjo nusišluos
tyti—tartum ne veidas, o rėtis. Žiūrėjo į 
vartus, kur sugirgždėjo durys. Ir tiktai 
numetė kareivio mundierą ir vėl pakėlė 
rankas, kad nusišluostyti prakaitą — su
girgždėjo durys ir— 
» Daša, ar ne ji?

Moteris su raudona skepetaite, vyrišku 
apvalkalu, tarpduryje stovėjo ir, kietai su
traukus kaktą, žiūrėjo į jį; jos akys atvaiz
davo nusiminimą ir nusistebėjimą. Kada 
susitiko jųdviejų akys, pakėlė jinai ant
akius ir sužibėjo jos akys.

Daša, ar tai Daša, ar ne?
Ir veidas, ir apsisukimas, ir galvos pa

kreipimas į kairę pusę prie atydaus žiūrė
jimo—taip, tai ji, Daša. O taip viskas 
svetima jai, ne toji moteris, kuri pirmiaus 
buvo, ne pirmesnė Daša.

—Daša! žmonele!.. O, tu mano.balan
dėle!.. Na!

Glebas žengė prie jos, smarkiai stuksė
damas batais ir laikydamas išskėstas ran
kas, kad apsikabinti Daša į savo glėbį. Ir 
niekaip negalėjo suvaldyti savo širdį ir vei
do sujudimą. 0 Daša stovėjo ant augštu- 
tinio laipto; sujudo pamačius Glėbą ir ko
vojo su moterišku silpnumu. Vos galėjo 
negarsiai pratarti su įraudusiu veidu:

—Tai tu ?... Oi, Glebai!..
Jos akių gilumoje atsirado nesąmoninga 

baimė. Bet Glebas ją apkabino vyriškai ir į 
galingai, kad net kaulai braškėjo, dūrė dy
giais ūsais į jos lūpas—pasidavė Daša jo 
valiai, veik netekdama sąmonės.

—Na, štai tu gyva ir sveika, mano ba
landėle? Na, kaip laukiai manęs, ar gy
venai kaip našlė? Ak, tu mano meilioji!..

—Oi, Glebai, Glebai! Kaip gi tu taip? 
Aš ir nežinojau... oi, Gleb!—kuždėjo jam 
jo žmona, prisispaudus tartum kūdikis. Ji 
jautė pirmesnę Glebo valią, jos širdis ga
lingai plakė, ji prisiminė praeitį.

Trys metai atgal, kada ji buvo dar jau
navedė, paprasta jauna moteris, žydėjo 
greta su geranijais (snapučiais), malonu 
jai buvo jaustis Glebo glėbyje.

Bet nesuspėjo dar Glebas pasiimti Daša 
ant rankų, kaip kūdikį, ir nešti į kambarį, 
kaip kad būdavo jis daro pirmose ženatvės 
dienose, —Daša tvirtai, bet draugiškai ir 
atsargiai pasiliuosavo iš jo rankų ir, pa
žiūrėjus į jį iš apačios, kiek svetimai tarė:

—Kas tau yra, drauge Glebai? Nesikarš- 
čiuok—nusiramink.— Nulipo vieną laiptą 
žemiau. Nusijuokė:—Tu jau perdaug įsi
smaginai taikos sąlygose, kovotojas... 
Raktą palikau duryse. Gali sau pasišildy-

pasilsėk po kelionei.
—Na, bet palauk... nieko negaliu su

prasti.. Nuo kurio laiko tu, basa, tapai 
man tik “draugas?” Nors paaiškink man, 
kas.pasidarė...

—Aš dirbu moterų skyriuje... argi ne
gali suprasti?

—O Niurką? Kur gi dukrelė?
—Vaikų name. Eik, ilsėkis... Man nėra 

laiko kalbėtis. Glebai, mes pasikalbėsime 
vėliaus... Pasilsėk!

Daša nuėjo ramiai ir dideliais žingsniais, 
visai neatsigrįždama; jos raudona skepe
taitė erzino Glėbą, šaukė, plasnojo, tartum 
juokėsi. Daša apsistojo prie užsisukimo, 
atsigrįžo ir pamosavo jam ranka. Glebas 
stovėjo ant laiptų, žiūrėjo į besitolinančią 
Daša Ir niekaip negalėjo suprasti, kas atsi
tiko: parėjo jis namo, susitiko su savo 
žmona Daša, kurios nematė per tris metus. 
Tris metus ys buvo piliečių karo ugnyje. 
Gyveno tu'os tris metus ir Daša. Kokis 
jos gyvenimo kelias buvo—jis nežino. Ir 
vėl jųdviejų keliai susitiko, bet taip kei
stai. Iki vestuvių jų keliai ėjo greta ir su

sijungė į vieną kelią. O po to juos gyveni
mo aplinkybės perskyrė, abu jie tris metus 
ėjo vienas kitam nežinomais keliais. Ar 
Daša nuėjo toliaus gyvenime, ar gal jie 
tapo vienas kitam svetimi ir neprisiminė 
pirmesnės savo meilės bei daugiau nebepa
žino viens antro?

<

Trys metai. Kaip gyveno jo moteris be 
vyro per tris metus? Tie trys metai ^Gle- 
bui buvo audra, pilna pavojingų įvykiu,— 
bet koki jie buvo Dašai?

Štai Glebas pargrįžo prie savo lizdo, iš 
kur kada tai išėjo debesiuotoje naktyje. 
Štai ir vėl tas fabrikas, kur jis dirbo meta
lo ir cemento dulkėse ir tepalo garo apim
tas—dirbo dar nuo kūdikystės. O lizdas— 
tuščias ir moteris Daša, kurią negalėjo 
nuo savęs atplėšti besiskirdamas, dabar pa
sitiko jį visai ne kaip žmona, praėjo pro 
jį, tartum šaltas ir nemalonus sapnas.

Glėbas atsisėdo ant slenksčio ir tuojaus 
pajuto, kad jis yra labai pavargęs. Ir nę 
todėl pavargo, kad nuo gelžkelio stoties pa-’ 
re j o keturis verstus, o pavargo del trijų 
metų gyvenimo, del taip nesuprantamo, ne
laukto, skaudaus ir keisto susitikimo su 
savo žmona.

Kodėl tokis nepaprastas viešpatauja ra
mumas? Kodėl kitokis oras, ir kodėl tos 
vištos vaikštinėja apie fabriką ?

Ir fabrikas atrodo, kaip kokis tirpstan
tis ledo kalnas. Virš jo jau nekyla dūmų 
stulpai, o ant vieno jo budinkų net perkūn
sargis išmuštas perkūnijos, o gal išrautas 
žmogaus rankomis?

Seniaus čionai niekados ‘neatsiduodavo 
gyvulių išmatomis; buvo industrinis cent
ras, o dabar: vištos, ožkos, ir gyvulių mėš
lu atsiduoda.

Suvienyto Fronto Kon
ferencija Prisirengimui 
prie Gegužinės Bostone

BOSTON, Mass. — Komu-' 
nistų Partija atsišaukia j vi
sas darbininkų organizacijas 
sudaryti bendrą frontą apvaik- 
ščiojimui Pasaulines Darbinin
kų Dienos Pirmos Gegužės* 
Partija kviečia visų tautų, ra
sių, politinių ir religinių pa- 
žvalgų darbininkus, ir jų or
ganizacijas prisiųsti po du de
legatu nuo kiekvienos organi
zacijos į bendro fronto konfe
renciją, kuri įvyks balandžio 
17 d., 8 vai. vakare, Ameri
can House, Boston, Mass.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos: Š. Boston, Cambridge- 
iaus, Brightono, W. Lytino ir 
kitų Bostono priemiesčių at
siųskite delegatus į bendro 
fronto konferenciją prisirengi
mui prie Gegužines demons
tracijos, kuri įvyks Bostone.

Jei kurios organizacijos ne
turėtų susirinkimų, tai lai jų 
komitetai bei komitetų nuskir
ti atstovai dalyvauja konfe
rencijoj.

Mes, darbininkai, turime su
ruošti milžiniškai didelę ge
gužinę demonstraciją. Tą 
dieną iš vises valstijos Alkanų 
Maršuotojai bus Bostone ir 
jie įteiks savo reikalavimus 
valstijos valdžiai. Gegužine 
demonstracija susilies į daik
tą su Alkanais Maršuotojais.

Gerai prisirengkime prie 
demonstracijos ir masiniai iš
eikime j gatves su reikalavi
mais bedarbiams ūmios pašal
pos ir bedarbių apdraudimo 
kapitalistų ir valdžios lėšomis.

K. P. L. F. PIRMO DIS- 
TRIKTO BIURAS.

ELIZABETH, N. J.
Šiandie Bus palaidota drg.

Sutkų Mergaitė; Atsilanky
kite j Šermenis. b .

Mirė drg. Benio Sutkaus(du- 
krelė, 5 metų amžiaus. Pa-, 
šarvota pas graborių Alfredą 
C. Heine, 628 Newark Ave., 
Elizabeth, N. J. Bus išlydėta,’ 
2 vai. po pietų į Evergreen 
kapines.

Draugai ir draugės yra 
kviečami atsilankyt į šerme
nis.

Drg. B. Sutkus yra narys 
Amerikos Lįetuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos, Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo ir kt. Privalome išreikš
ti draugui užuojautą šioje 
skaudžioje nelaimėje.

Rep.

Minden, W. Va.

Tačiaus. .čia. . veikia/W žymi .veikėja ir
J ' • ' ■ *■ - ‘ • kovotoja už darbininkų * reikalus;

.burtus..
taip vadinamas “mėlynas įsta-
tymas,” tai kad ir šeimyna'nę- 
reikalauja arba priešinasi, tai 
vistiek graboriųs, pašaukia 
juodvarnį,1 kuris įpila visokius 
savo burtus. Taip buvo ir su 
šiuo draugu laidojant.

■ Ii . *

Velionis draugas jau palai
dotas. Jisai buvo auka šios 
kapitalistinės sistemos, kuri 
ėda darbininkų gyvybes, kaip 
kokia nelemta liga. Kapitalis
tų godumas pelnų sudaro to
kias darbo sąlygas, kad darbi
ninkų gyvybė liekasi neapsau
gota.

Tad mes dar labiau turime 
dirbti ir veikti, kad pašalinus 
šią netikusią* ■ tvarką. Darbi
ninkams reikia organizuotis į, 
darbo unijas. Kurie norite, 
gauti informacijų arba stoti J 
Nacionalę Mainierių Uniją, tai 
galite kreiptis; į raštinę seka
mu adresu :1 J. rŠtewet, Box 
333, Star City, W. Va.

Prie progos pataisau kai ku
rias klaidas, kurios įvyko 
“Laisvės” num. 77$ aprašant 
aukotojų vardus. Kur buvo 
pasakyta Tvajeris, tai turėjo' 
būti P. Frajeris, o vietoj Š. 
Šautuvas, turi būti, J. F. Fra- 
jerienė; Šautuvas aukavo 50c.

J. A*

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”____

PRANEŠIMAI Iš KITUR

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 ir LDSA 130 kuopos 

rengią svarbias diskusijas temoj: 
“Ar galima darbininkams pasiliuo- 
suoti nepavartojus proletarines dik
tatūros?” Šios diskusijos įvyks ket
virtadieni, 13 <1. balandžio', 7:30 vai. 
vakare ant Rusų restaurano 9219 
Russell. Lietuviai darbininkai, daly
vaukite patys ir atsiveskite savo 
draugus, nes tema yra svarbi.

Komitetas.
, : (85-87)

NORWOOD, MASS.
• . ; \ . i

Drauge J. Krol , 11 d, balandžio, 
kalbės Lietuvių svetainėje. Rengia 
Bedarbių Taryba. Visi bedarbiai ir 
dirbantieji datbihinkai 1 dalyvaukite, 
nep draugė Kyol yra „labai gera kal
bėtoją.

> i i - i •

Bendro Fronto konferencija del 
i prisirengimo prie alkanųjų maršavi- 
md, įvyks 13 d. balandžio, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėje, 13 St. 

‘George Avė. Visos Norwoodo dar
bininkų organizacijos turi dalyvauti 
šioje konferencijoje. .

Bedarbių Taryba.
(85-86)

PLYMOUTH, PA.
Plymouth I. L. D. kuopos susirin

kimas įvyks 12 d. balandžio pas drg. 
Zdanį, 350 Lyndwood Ave. Visi na
riai malonėkite dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus daug svarbių ta
rimų. Susirinkimas bus t7 vai. va
kare. Kp. Sekr. O. Zdanutė.

(85-86)

LINDEN, N. J. . .
135 kuopos susirinkimas

Draugė Burlak buvo viena iš vedė
jų; iph^tarojo į bedarbių matavimo’ į 
sostinę. Visi draugai dalyvaukite.

• PHILADELPHIA, • PA.
Balandžio 13 d., ketvirtadienį, yra 

šaukiamas “Laisvės” pikniko komi
sijos susirinkimas, 995 N. 5th Street, 
8 valandą: vakarė.

Yra svarbių reikalų, kuirous palie
tė atsibuvus konferencija. Visi drau
gai ir draugės susirinkit minėtu lai
ku. Kadangi visi skaito “Laisvę”, 
tai nebus reikalo rašyti atvirutes ir 
daryti bereikalingas išlaidas.

Valdyba.
(84-86)

. . SO.. BOSTON, MASS.
L.D.S.A. 13 kuopos mėnesinis su- 

ąirihkimafc < įvyks 12. d. balandžio, 
7:30 vai. vakarej ;37t> lįroadway. Vi- > 
sos narės būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turime daug svar
bių dąlykų aptarti ir kuiros dar ne- 
uužsimokėjte duokles už Šiuos metus, 
ateikite ir užsimokėkite.

Org. V. K.
(84-85)

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. 97 tos kuopos susirin

kimas įvyks antradienį, 11 d. balan
džio, Stravinsko svetainėje, 42 Ferry 
Street, 7 vai. vakare. Visi nariai da
lyvaukite. Sekr. N. O. R.

(84-85)

“LAISVES” NAUDA! PIKNIKAI
Jau turime tris vietas, kur rengiama dienraščio 

.1 ’ t
“Laisvės” naudai piknikai sekančią vasarą:

Brooklyn, 2 Dieną Liepos (July)
Ulmer Park, Foot of 25th Avenue.

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

Olimpia Park, Worcester, Mass.,
Kur Yra Ir Puikios Maudynės

Wilkes Barre, Pa., 20 Dieną Rugpjūčio (August)
Valley View Park, Inkerman Pa.

Philadelphia, Pa., 3 Dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Park, Hulmsville, Galloway Rd.

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

PLYMOUTH AUTOMOBILIŲ, 1933 MOD., $621.00
Tai bus pirma dovana prie įžangos bilieto

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50
Dovanojo John Bukėnas, 316 E. Girard Ave., 
Philadelphia, Pa., tai bus antra dovana

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75

Padovanojo L. Dubrow & Sons, Inc., bus trečia dovana

Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus 
darbininkų chorai iš. visos apielinkės ir kiti talentai

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

Neabejojame, kad bus rengiami piknikai Mass, vals
tijoje ir kai kuriose kitose vietose. Prašome draugų 
greitai pranešti, kada ir kur jie įvyks.

Prašome draugijų, augščiau nurodytose dienose, su
minėtose apielinkėse, nieko nerengti ir kviečiam daly
vauti “Laisvės” piknikuose.

“Laisvės” Administracija.

ti vandens—arbatos ir cukraus nėra... ir 
duonos nėra. Užeik į maisto tvarkymo 
skyrių ir užsirašyk, kad galėtum gauti 
maisto.

Ir dar vieną laiptą ji nužengė žemiau. 
Žiūrėjo vogtinai į jį ir juokėsi, o jos vei
das, svetimas pirmesnei Dašai, rūpestingas.

Glėbą apėmė ne tik skriaudos jausmas, 
bet jam buvo tikras smūąis. Jis prie jos 
priėjo, kaip prie mylimos žmonos, o atsi
mušė, kaip į sieną—ir gėda ir skaudu. Jo 
rankos dar atkištos ir skruostai drebėjo.

—Štai po velnių! Kokis aš tau. “drau
gas”? Štai kaip mane pasitiko velniška 
žmona!

Tame budinke prie pat kalno yra kalvių 
rūmai—seniau iš jo per visų trijų aukštų 
langus taip ir žėrėdavo kibirkštys ir aidė
davo kalvių dundėjimas, o dabar per iš
daužytus langus tik juoduoja tuštuma.

Ir miestas už jūrų užlajos, ant kalno 
taipgi visai kitas: nuseno, apsidengė dul
kėmis, namai, apsilupo, mažai ^kuomi 'ski
riasi nuo uolų—nes miestąs, o apleistas ka
syklų šodžius.

Draugas Glebas... Dašos paliktos atda
ros durys į tuščią kambarį.. Užgesęs ir 
užmirštas fabrikas. Buvęs to fabriko dar
bininkas ir Raudonosios Armijos didvyris

Daša jau nulipo nuo laiptų ir buvo prie 
vartelių. Ji vis žiūrėjo į Glėbą ir šypso
josi. v /
t Argi tu Daša, ar ne?

—Aš valgau mieste, valdžios valgyklo
je, maistą gaunu kartu su kitais partijos 
darbininkais. O tu, Glebai, užeik į maisto 
skyrių ir užsiregistruok, gauk duonos kor
telę. Per dvi dienas aš nebūsiu namie— 
mane siunčia j sodžių... O tu kol kas

—Glebas atsistojo.
Gaidys priėjo prie tvoros, iškėlė galvą 

ir, pažiūrėjęs į Glėbą viena akim, piktai ir 
neapkenčiamai garsiai suriko:
—Et-Tai-Kas? ; '
Ir ožkos sų žingeidumu varstė jį aštrio

mis savo akiųiis ir judino savo lūpas.
—Š-aa, niekšiškas sutvėrime! Nušau

siu, būk tu prakeiktas, gaidy!
(Daugiau bus)

Dar Viena Kapitalizmo Auka
Kovo 30 dieną čia patiko 

nelaimė vieną mūsų draugą, 
tai yra, d. Joną Prėkšą. Ve
lionis Prėkša likosi užmuštas 
anglių kasykloje.

Velionis Prėkša buvo žino
mas visoje apielinkčje, kaipo 
rimčiausias ir, veiklus draugas. 
Jisai prigulėjo lietuvių darbi
ninkų organizacijose ir pašal
pos draugijose, kaip tai Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji- 
jime, Ąųgščiausipj Lietuvių 
Prieglaudoj. ' , ) .

Velionis Prėkša dalyvavo 
[darbininkų judėjime ir veikė.. 
Jisai paliko p e tik moterį su 
keturiais, vaikučiais, nuliūdi
me, bet eilę draugų, kurie jo 
pasigenda.

Organizacijų nariai dar tą 
patį vakarą sušaukė susirinki
mą ir apkalbėjo apie velionio 
likimą. Organizacijos (kuo
pos) nupirko velionio laidoji
mui po g&lių vainiką ir išrin
ko korriisiją rūpintis Velionio 
laidojimu.

Ęąlandžio 2 dieną velionis 
Prėkša likusi palaidotas Oak 
Hill kapinėse, kur progresy
viai lietuviai turi pasipirkę ka
pams žemės.

Velionis netikėjo į jokius

LDS
įvyks 12 d. balandžio, 8 vai. vaka
re, drg. Kardauskų šluboje po nu
meriu 201 W. 16th St. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite susirinkime, nes 
yra svarbių dalykų aptarti.

Sekr. C. Andriunas.
(85-86)

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, balandžio. 13 d.,

Lietuvių , Svetainėje, 29 Endicott 
Str., įvyks svarbios diskusijos te
moje: “Kas yra fašizmas ir kodėl 
darbininkai turi bendrai kovoti prieš 
jį ir ar , darbininkai turi sekti to
kius vadus, kurie priešingi eilinių 
narių bendram frontui?” Kviečiame 
visus, skaitlingai dalyvauti , diskusijo
se ir rišt; šiuos. svarbius klausimus.

• ' . (85-86),

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirinkimas , 

įvyks šeštadienį, 15 d. ■ balandžio, 
7:30 vai. vakare, 3600 Vernor, 
Highway. Visi nariai malonėkite at- 
silankyti, nes bus daug . svarbių rei
kalu aptarti. N. Astrauskienė, 
Sekr. ' x (85-86);

CLEVELAND, OHIO
L.D.S.A. 24 kuopos susirinkimas ( 

įvyks 12 d. balandžio, 7:30 vai. va
kare, 920 E. 9tly Street. Draugės, 
būtinai turime visos dalyvauti minė- 
tame susirinkime, nes yra daug svar-, 
bių dalykų aptarimui.dalykų aptarimui.

Kp. Org. ■ 
(84-85) •

WORCESTER, MASS.
Svarbios prakalbos su programa 

įvyks 11 d. balandžio, 7:30 Vai. va
kare, Mechanics Hall, Main St . Kai-

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 galima ją įsigyti 
per “Laisvę.”

PER “LAISVĘ” 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.

t
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DUODA CLUB RIV-VIEW !AND CABARET<♦>

<♦>
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<!>
L. K. Biui’as.

WASHINGTON, PA

Rusiška PIRTIS Turkiška

Karosiene pakai bė-

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

ir reikalau- 
kl ausinėj a- 

tą pašalpą, 
susirinkime

Perkelta j Naują Vietą 
23 MILLBURY ST.

meta darbą ir 
vargsta, skurta 

Kitos
Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą ir daug kiti; įdomių 

dalyku.

kaip tris dolerius. O dirbti 
reikia dešimts ar dvylika va-

džiaugėsi, 
labai gerai aiškina 
Jie sakė, kad mums 
daugiau tokių pra-

Kauno klerikalų “Rytas” 
iš kovo 27 d. praneša:

“Išsklaidyta d a r b ininkų
Vakar apie

sa- 
įsi- 
vi- 

da- 
lai-

tarpe

WORCESTER, MASS
Šiuomi Pranešame, kad

.apie penkiolika 
Jų didumas Pra

viena darbininke 
ir baigiant su 20-!

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

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

I RARKII’? Dept. A., Box 129.J. DAnaUO) General P.O.,
NEW YORK. N. Y.

atrodanti. Tai tik tokia -gaus 
darbą šiose įstaigose. Turi 
būti jaunutė, žibančių akučių, landų į dieną.

fa-
de-
va-
ne-

- - - ~ Tačiaus kiek yra pastebėta,
vagišius Į saugųjį p0 įOkįų pasikalbėjimų dk

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Tuojaus gaukite
knyirą:

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Įžanga Veltui Atdara per Naktį

Kaune Didelė Darbininkų Demonstracija
r r-

I I

Kaip Darbininkės Merginos Yra Išnaudojamos, 
Kurios Dirba Už Aptarnautojas Restauranuose

Agentai, Bosai ir Sąlygos Verčia Darbininkes Merginas Pasiduoti Prostitucijos Urvams 
Tik Griežta Organizacija Ir Kova Gali Pataisyti Jų Padėti

DETROIT, Mich. —Šioj 
lyj kapitalistinė sistema 
vyravus visoj nuogumoj, 
šoki išnaudotojai iki tiek 
sigyveno, kad paskutiniais 
kais pati buržuazija
savęs susikibo už gerklių dras
kytis. Jie drasko viena^ kito 
gerklę už darbininkų klasės 
pasigrobtus turtus. Na, ir kas 
iš to viso išeis? Duosis ma
tyti netolimoj ateityj. Tačiaus 
tou tarpu, kuomet, išnaudoto
jų klasė pjaunasi, kaip tie 
šunys už mūsų turtus, tai tuo 
pačiu sykiu, jei pasidairysime 
kiek artėliau į šios šalies abel- 
nos tvarkos eigą, tai pamaty
sime, kad šalyj tikra betvarkė.-

Visokie darbininkų išnaudo
tojai gaspadoriauja taip, kaip 
katras įmano, pradedant nuo 
mažiuko vertelgos-bizmerėlio 
ir baigiant dideliu milionie- 
rium. Juk faktas šiandien 
yra, kad veik visi didmiesčiai 
yra po kontrole butlegerių ir 
gengsterių. Juk jau yra bu
vę ir štai kokių atsitikimų : Įei
na vienas 
banką ir pareikalauja kelias 
dešimtis tūkstančių dolerių! 
Tuščiomis rankomis, be jokio 
ginklo, be niekur nieko. Ka- 
sieriai atskaito reikalaujamą 
sumą pinigų, vagišius susiže
ria į krepšį ir niekeno nekliu
domas išmaršuoja savais ke
liais ir užbaigatas kriukis, ži
noma, šitokį drąsuolį policija 
su visais jų sugabumais veja
si! Vagoja greičiausios rūšies 
motorsaikelius bei lekiančius 
automobilius. Vienu žodžiu,

linksmutės šypsenos veide. O , * Valgiu daugiausia turi pasi
jau vikrumas, greitumas bei Įtenkinti tuo, kuris liekasi nuo 
lipšnumas prie svečių ir paties jkostumerių stalo. Tas paaiš- 
savininko, tai turi būti be ri-|kėjo kartą ir teisme, kuomet 
bų.

Apsirengimas, drapana, rei
kalaujama, kad būtų taip pat 
pirmos rūšies. Minkšti, gra
žūs batukai, kad nebarškėtų, 
kuomet turi bėginėti apie sve
čius. Kojinėiės taip pat rei
kalaujama, kad būtų tokios 
kategorijos, idant būtų liuosai 
permatoma kojukė, šitas rei
kalavimas gal būti ne tiek tai
koma del kostumierių, kiek del 
paties savininko pasitenkini
mo, pas kurį dirba. Na, ir dar 
vienas reikalavimas iš mergi
nų darbininkių, kurį jos turi 
pildyti ar netekti darbo, tai 
slaptosios “konferencijos” su 
patim ponu jo raštinėj. Kaip 
tik nauja mergina atėjo dirbti, 
tai už kokio trejeto dienų jau 
ponas šaukia į savo privatiš- 
ką raštinę. Kokios rūšies ten 
būna pasikalbėjimai, tai tik 
pačios merginos Tatai žino.

džiuma merginų susiima, kas 
jai priklauso, niekam nepasa
kius, sudie L Užtrenkia šios 
įstaigos duris.

žinoma, reikia pasakyti, 
kad ne visos šitos įstaigos pa
našiai elgiasi su darbininkė
mis. Dalis jų yra, kur darbi
ninkė yra užlaikoma, kaipo 
darbininkė. Tačiaus kitos 
trys dalys, jei ne vienokiu, tai 
kitokiu būdu, o vis tik nešva
riai išnaudoja vargšę darbi-

vaikosi iš pasiutimo šitą pik- į niūkę merginą, 
tadarį, o betgi nepagauna. Na, 
tai ir pabaigta!

Priežastys, del kurių nesi
seka policijai pasigauti šie va
gišiai, yra tokios: Pavyzdžiui, 
pereitais metais Detroite tapo 
nuteista dešimts policijos augs 
tų viršininkų už perdaug ar
timą susibroliavimą su vagi
šiais bei gengsteriaįs. Tad jei
gu jau ir pati policija yra susi-

Kur Veda Tokia Tvarka?
Ką šioji mergina turi daryti 

užtrenkus duris? Į namus 
pareiti nesinori, nes dažnai 
šiose dienose yra taip, kad ji 
vos tik viena ir dirba iš visos 
šeimynos. Ką pasakys parėjus 
namo? Juk pagal šios kapita
listinės sistemos jaunimo iš
auklėjimą, šita mergina sar- 
matinasi, bijosi pasisakyti sa-

bo.
Į namus ji negali eiti. Kas 

Ogi eina vėl 
pas tą agentą, iš kurio gavo šį 
darbą, bent jam pasiskųsti. 
Agentas, neva apgailestauda
mas, duoda patarimą, kad ki
tame tokiame atsitikime ban
dytų būti nuolaidesnė ponui. 
Taip už kelių dienų mergina, 
jei dar turi tris dolerius, bū
na agento pasiųsta į kitą įstai
gą. Agentai už suteikimą 
darbo kiekvieną kartą atlupa 
iš merginų nuo dviejų iki tri- 

Į jų dolerių.
Algos Vergiškai Mažos

Kokias algas gauna šios 
merginos, dirbančios šiose į- 
staigose? Detroite jokios uni
jos šių darbininkių pakol kas 
nėra. Ir tuo būdu savininkai

i Lietuvoje Tėra 2,421,848 
Gyventojai

i Smetonos Policija Išvaikė Demonstrantus ir Suareštavo Jy ^UNAS-
i Vadus, bet Lietuvos Proletariatas Nenuleis Ranką

viena mergina, užvalgius skir
tų jai pietų nuo kosturperių li
kučių, susirgo užkrečiama li
ga. Savininkas, žinoma, šia
me atsitikime likosi teismo iš
teisintas. Tačiaus šitas inci
dentas parodo, kad taip yra 
daroma.

Agentai Turi Išnaudojimo 
Kontraktus

kad merginos bųna ir apvog- į; 
tOS. > ; .. j I 1

' . ' ’ i
‘Stokite, Merginos, KovonI 
šitokis bjaurus išnaudojimas , 

darbininkių merginų liuosai I 
(sau vyrauja šioj kapitalistinėj 
sistemoj. Ir juo tolyn, juo ši
tokis išnaudojimas Vis pasireiš
kia labiau. Kaip ilgai šios 
darbininkės neš ant savo pe
čių šitokį vargą ir apgaudinė-, demonstracija, 
jimą, išjuokimą bei išnaudoji-i 12 vai. Tvirtovės alėjoj ir 
mą? Laikas, jau būtinai lai-Kalniečių gatvėje prie vie
kas šioms darbininkėms orga-: g ju jar})ų dirbusiu darbi- 
nams, kad jūs, merginos, at-1 aPle 300> kaZln ken0’ 
einate į šias įstaigas darbą at- j matyti, pakurstyti, sumanė

Gavus apielikti, o ne tapti meilužėmis i demonstruoti. Gavus apie 
įsipenėjusio įstaigos savininko.! tai žinių, miesto policijos VI

Taipgi iš jūs reikalaujama nuovada pasiuntė į vietą po- 
gražios drapanos kasdienįnia- j—jQ ^acĮ demonstrantus 
pareikalauti pono, kad jis i ’ssklaidytų ir atstatytų 
jums mokėtų žmonišką atlygi- ] 
nimą už jūsų darbą. Reika- j 
laukite, kad maistą duotų į 
jums žmonišką, o ne tiktai to- 

jkį, kokis pasilieka ant stalų 
nuo kostumerių. Reikalauki-

gimo kambarėliai su užrak
tais. Jūs turite bandyti su
prasti, kad ponai jums to nie
kuomet neduos, jei jūs griež
tai jų nepareikalausite. Todėl 
į kovą, merginos, už pageri
nimą savo būvio.

J. J. Butkus.

Balandžio 13 dieną įvyksta 
masinis darbininkų mitingas 
rusų svetainėj, 285 Erving 
Avė. šiame masiniame mitin
ge visi lietuviai darbininkai 
turi dalyvauti. Reikalinga 
raginti ir kviesti kitus darbi
ninkus, kuriuos mes galime su
eiti ir matyti.

Šiame susirinkime bus įvai
rių tautų kalbėtojai.. Į susi
rinkimą kviečiama' miesto ma- 

pasakyti, 
bedarbiu'

j oras. Jisai turės 
kaip jisai % rūpinasi 
šelpimu. Taip pa 
kai, kurie nedirba 
ja pašalpos, bus 
mi, ar jie gauna1 
Be to, dar šiame
būs renkami delegatai į vals
tijos Alkanųjų Maršavimą.

Todėl visi lietuviai darbinin
kai dalyvaukite ir kitus ra
ginkite dalyvauti šiame susi
rinkime.

H. ŠANKAUS DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĖ

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, 

i viršutinių marškinių, kelnių, 
kalnierių ir kaklaraiščių ir ki
tų dalykų. Moterims ir mer
ginoms dresių (suknelių), 
pančiakų, ir visų kitų reikalin
gų 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.

tvarką.
“Vis dėlto galų gale pasi

sekę demonstrantus išsklai
dyti, o trys iš jų aktyvesnie
ji buvo sulaikyti.”

Tai, matomai, buvo drą
sus Kauno darbininkų pasi
nio j imas išeiti į gatvę ir pa
kelti savo balsą prieš nepa
kenčiamą gyvenimą, prieš 
alkį ir prieš kruvinąją 
šistų valdžią. Policija 
monsrantuę išvaikė ir jų 
dus suareštavo, bet tas
nusilpnins Kauno proletari
ato dvasios ir kovos.

. — Smetonos 
valdžios surinktomis žinio
mis, šiandien Lietuvoje yra 
2,421,848 gyventojai (skai
tant ir Klaipėdą)—1,162,* 
458 vyrai ir 1,259,390 mote
rų.

B!

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

(Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

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

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PETNYClį IR SUBATĄ

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

Agentai turi net padarę 
su restauranų savininkais kon
traktus išnaudojimui darbinin
kių merginų.

Kontraktai maž daug yra 
sekami: Agento užduotis siųs- te, kad būtų. įtaisyta persiren-i 
ti kiekvieną, gražiai atrodan
čią merginą į šį restauraną, 
nepaisant, ar reikia darbinin
kės ar ne. Tuo būdu ponas 
savininkas turi progą išsirink
ti sau tinkamą^ merginą. Tuo
met jis gali pavaryti iš darbo 
tą, kuri jau savaitė laiko kaip 

i čionai dirba. Jei gražią pri
siunčia merginą, tai agentas 
gauna ne tik nuo merginos $3, 
bet ir nuo savininko.

šitokios ponų restauranų sa
vininkų ir .agentų meklorystės 
pakartotinai buvo čionai, Det
roite, iškilę į aikštę teismo 
procedūroj. Bet likosi, žino
ma, garžiai užglostyti toki da
lykėliai.

Dar reikia pasakyti, kad ši
tos rūšies įstaigose mergina 
ilgiausia, tai dvi ar vieną sa
vaitę- gauna padirbėti vienoj 
vietoj ir būna paleista. To 
reikalauja ir agento biznis ir 

’pono . savininko ištvirkimas. 
Taip yra mainomos darbinin
kės merginos ir kartu bjau
riausiai išnaudojamos, kol jos 
pajėgia tai panešti.

Reikia pasakyti, kad dalis 
šitų vargdienių merginų dar
bininkių, papuolus į šitokį gy
venimo sukūrį, teisybės niekur 
neranda. Daugelis jų, atsidū
rus tokioj padėtyj, išeina iš 
kantrybės.

Kelias į

Vienos ją 
kenčia badą, 
ir laukia nežinia ko. 
vėl, priėję prie desperacijos, 
žudosi. O dar kitos, pasiduo
da šitokiam ponų išnaudoji
mui. Ir galų gale tokios mer
ginos visai nejučiomi pasijun
ta esą prostitucijos urvuose. 
Taip baigia kapitalistinėj tvar
koj savo gyvenimą.

Beje, šiose įstaigose dažnai 
pasitaiko, kad ir apvagia dar
bininkę merginą, jei ji turi 
geresnę kokią drapaną, nes 
pasidėti drabužius dažniausiai 
nėra kur. Pasideda kur nors 
skiepe, be jokio užrakto. Mat, 
ten kartu persirengimo kam
barys ir išeinamoji vieta, šia 
vieta naudojasi vyrai ir mote
rys, taipgi ir kostumeriai. Na, 
tai savaime suprantama, to
kioj maišalienėj pasitaiko vi
sokių žmonių. Kiti tuo tikslu 

! ir ateina į tokią vietą, kur 
yra proga ką nors pavogti.

Atsitikimas nepersenai bu
vo tokis: mergina su skolintu 
žieminiu kailių kbtu atėjo į 
darbą ir iš pirmos dienos jai 
tą kotą pavogė. Dalykas at
sidūrė teisme. Mergina reika
lavo savininko, kad jis jai at
lygintų ųž kotą, bet, kaip pa
prastai, ir čia ponas savinin
kas likosi išteisintas. Mergina 
negavo jokio atlygipįmo. Nors 
tokiose vietose, pągal valsty
bės teises, turi būti įląisyta 
darbininkams atskiri padėji- 

labai gražios išžiūros, gerar daugiaus nemoka į * savaitę,, mui drapanoms kambąręliai 
po užraktu, tačiaus tų taisyk
lių ponai toli gražu nepildo. 
Tuo būdu dažnai pasitaiko,

broliavus su plėšikais, tai ko-jvo tėvams tikrąją teisybę, kas 
kio saugumo galima šioj šalyj igu ja atsitiko, kad neteko dar- 
tikėtis? !

Savo laiku man teko susi
pažinti su Detroito restaura- lieka daryti ? 
nų bei kafeterijų dąrbininkų 
padėtimi. Tačiaus šiuo kar
tu pažvelgsime, kaip yra ' pa
sibaisėtinai išnudojamos jau
nos merginos.

• Merginų-Motarų Išnaudojimas
Visų pirma reikia pasakyti, 

v kad Detroito mieste apigrai- 
bom priskaitoma restauranų- 
kaf eteri jų 
tūkstančių, 
dedant su 
(mergina) 
30 darbininkių, kurios patar-1 
nauja prie valgių. Dabar pa
žiūrėkime, kaip šitos merginos 
gauna darbus į šias įstaigas. 
Darbas gaunamas vien tik per 
tam tikrus agentus, kurių .De
troite randasi visuose užkabo- Į algas moka pagal savo norą 
riuose. Reikia pasakyti, ,kad j ir nuožiūrą. Mergina, jeigu 
šie agentai didžiumoj yra ąt-! jam patinka bei nesipriešiną 
sižymėję bjauriausios ■. rūšies turėti su ponu artimus ryšius, 
žulikai ir išnaudotojai abel-jgražiai atrodanti, šilkuose pa
nai abiejų lyčių darbiniu-’sipuošusi, {ai tokia gauna dau- 
kų, kurie tik turėjo reikalo 
gavime darbo, bet nuo jų la
biausiai nukenčia jaunos mer
ginos. Dažnai pasitaiko, kad 
šitie agentai per daug beap- 
gaudinėdami vargingus darbi
ninkus, kartais pakliūva ir į 
“triubelį.” Bet apie tai teks 
vėliau prisiminti.

Kokia padėtis bei sąlygą,, 
kuriose jaunos merginos 
dirbti Detroito kafeterijose bei kuomet 
restauranuose ? P i r miausiai,' šioms merginoms darbų gauti, 
tai pati darbininkė turi būti tai ponai (kaip yra patirta)

giau. Bet paprasta mergelė,! 
kuri tik vien darbą atlieka, o 
daugiau niekų, tai tikras ver
gas. Jei kur per didelį var
gą ir įsiprašo padirbėti, ži
noma, užsimokėjus $3 agentui, 
tai veik visai už dyką .turi 
dirbti.

Ir abelnai reikia pasakyti, 
kad išnaudotojai, pasinaudo
dami šio krizio laikotarpiu, 

nėrk progps kitur

Kovo 28 dieną čia kalbėjo 
draugė Karosifenė. Kalbėto
ja padarė palyginimą tarpe 
gyvenimo Sovietų Sąjungos ■ 
darbininkų ir kapitalistinės i 
Amerikos darbininkų. Drau'- 
gė Karosiene padarė lajjai ai
škius skirtumus tarpe darbi
ninkų tėvynės Sovietų Sąjun
gos ir kapitalistinių šalių. Jos 
kalba labai patiko šio mieste
lio lietuviams darbininkams.

Keli draugai kitą dieną net 
atėjo pas mane ir klausinėjo i 
apie tą draugę ir 
kad jinai 
dalykus, 
reikia ir 
kalbų.

Draugė
jus lietuvių darbininkų susi
rinkime, nuėjo j mainierių ma
sinį susirinkimą ir tenais kal
bėjo anglų kalba. Jos kalba 
tenais padarė labai gėrą įspū
dį. Net ir tikri priešai ste
bėjosi, kaip d- Karosiene ge
rai ir lavintai kalba darbinin
kams-

Po prakalbų mainieriai ir 
kiti darbininkai kalbėjosi ir 
negalėjo pamiršti apie . drau
gės Karosienės prakalbą- Dar
bininkai klausinėjo, iš kur at
važiavo tokia gera kalbėtoja. 
Apie ją klausinėjo net ki
tataučiai darbininkai, kurie 
girdėjo. ją kalbant.

Reikia ištarti ačiū ir Apskri
čio Valdybai, kuri rūpinosi, 
kad šios prakalbos būtų su
rengtos. Tokių prakalbų rei
kalinga rengti kuo daugiausia.

Prakalbose buvęs.

Sergančiy Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty-j 
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite. 

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Si Y 1 p n u m a s, 
Skilvio, Žarnų 

ir Mėšlažarnes Ligos< Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. .

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

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

Prieinama Kainą^ 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas 'Veltui 
Kalbame lietuviškai

D R. ZIN» 
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

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadferis 

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečiu lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

1 Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

XOESOE3
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisninotas Graborins
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 1110 
Keyatoue—Main 1417
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500,000 Parašų A 
Scottsboro Jau

nuolių Gelbėjimui

RYTOJ VISI Į UNION SQUARE 6 VA
LANDĄ VAKARE. STOKIME APGIN

TI NEKALTUS SCOTTSBORO JAUN.

“Amsterdam News” New 
Yorke einantis negrų laikraš
tukas, kaip tik sužinojo apie 
Hnčiavimo džiūrės nuosprendį, 
kad Haywood Patterson pas
merktas nužudyti, tai laikraš
tukas atsišaukė surinkti 500,- 
000 parašų ir tuoj įteikti 
Rooseveltui. Su įteiktais, para
šais bus reikalaujama, kad

Koncertas Parėmimui 
Sergančios Draugės

Rožės Pastor Stokes
Šį penktadienio vakarą, New 

Yorke, yra rengiamas masinis 
koncertas pagerbimui drauges 
Rožės Pastor Stokes.

Kas iš senesnių darbininkų 
veikėjų ir kovotojų negirdėjo 
apie šią darbininkų kovotoją 
ir vadovę, kuri visą savo gy
venimą atidavė tam judėjimui. 
Jinai persiskyrė su savo milio-

PA ĮIEŠKO JIM AI
PAJIEŠKOJiMAS

Pajieškau Vinco Kadisiaus paeina 
iš Lubavo parapijos, Žaliosios kai
mo. Gruodžio mėnesi, 1927 metais 
gyveno 56 Dallons .St., Albany, N. 
Y. Turiu labai svarbų reikalą. Pra
šau pačiam atsišaukti, arba kurie ži
note kur jis gyvena, malonėkite pra
nešti man. Už pirmą ir teisingą 
pranešimą bus atlyginta $2.00. Krank 
Alkminis, 35 Faxon Street, Montello, 
Mass. (85-87)

S

Decatur, Ala., Linčiuotoji^ Džiūrė Įsakė Nužudyti Haywood 
Patterson, Vieną Scottsboro Jaunuolių

•Pietinių valstijų kapitalistai 
ir jų teismas laukia išskėtę 
rankas nužudyti nekaltus de
vynis negrus jaunuolius. Jie 
trokšta nekalto negrų kraujo, 
kad įgązdinti negrų darbinin
kų ir vargingų farmerių ma
ses, idant jie nesi organ i z uotų 
ir nekovotų prieš sunkias gy
venimo sąlygas.

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo New Yorko Dis- 
triktas rengia protesto de
monstraciją trečiadienį, ba
landžio 12 d., 6 vai. vakare. 
Desėtkai tūkstančių New Yor
ko darbininkų turi išstoti į 
demonstraciją ir atmušti prd- 
kuroro Knight, teisėjo Horton 
ir linčiuotojų džiūrės užsimo
jimą ant nekaltų negrų jau
nuolių gyvybės.

Faktai buvo išdėti kaip ant 
delno, kad jaunuoliai nieko 
bendro neturi su dviems bal
tomis merginomis, kurios ra
dosi ant traukinio. Tai paliu
dijo pati Ruby Bates, su jo
mis buvęs vaikinas Carter, 
traukinio konduktorius ir kiti

liudininkai. Tik vi.ena Price, 
kuri buvo sugauta daugelį 
kartų meluojant ir kuri pa,da
vė gyvenimo adrisą žmonių, 
kurie niekad nėra gyvenę toj 
vietoj, liudijo prieš jaunuolius.

Teisėjas Horton pareiškė, 
kad balandžio 17 prasidės tar
dymas kito negro jaunuolio 
Charlie Weems.

Pietinių valstijų kapitalistų 
klasė ir jų teisėjai begėdiškai, 
aiškių faktų šviesoj, kad jau
nuoliai nekalti, bet išnešė 
nuosprendį nužudymui jaunuo
lio Patterson o ir, suprantama, 
jie bandys ir kitus pasmerkti 
nužudymui. Tai legalis, įsta

tymais paremtas linčiavimas 
i negrų darbininkų.

New Yorko darbininkai ir 
jų tarpe lietuviai darbininkai 

idesėtkais tūkstančių sueikime, 
į Union Aikštę rytoj vakare ir 

, pareiškime griežčiausią pro
testą, kad mes neleisime nu
žudyti nekaltus jaunuolius, 
kad mes pasirengę apginti pa
vergtas negrų mases nuo pie
tinių valstijų linčiuotojų.

prezidentas užtikrintų teisin
gą nuosprendį Scottsboro 
jaunuoliams. 

, .. . ■

Daug Susirinko Žmonių 
I Pamatyti Sovietu Judį 
i

Pereitą šeštadienį “Laisvės” 
! svetainėj buvo rodomas sovie
tinis judis “Potiomkin” ir 
amerikoniška Charlie Chaplin 
komedija.

Paveikslai buvo labai gerai 
matyti, žmonių prisirinko pil
na svetainė. Visi gėrėjosi 
puikiu paveikslu “Potiomkin” 
ir turėjo gero juoko iš Charlie 
Chaplin.

Mūsų organizacijos dažniau 
turėtų surengti judžių vaka
rus. Iš to yra nors ir mažai, 
bet biskį organizacijoms nau
dos. Gi žmonės turi progą 
pamatyti gerus judžius.

O’Brien Skyinas Pakelti 
“Fėrus” Ant Požeminių 
Traukinių

r ‘

Per metų metus New Yorko 
ir Brooklyno požeminių trau-

nieriu vyru, apleido saldų bur
žuazinį gyvenimą, ■ kad dirbti 
su vargdieniais ir del vargdie
nių darbininkų labo.' >

Draugė R. P. Stokes jau se
nai sunkiai serga, > tad 1 jos 
draugai rengia šį i koncertą, 
kaipo liudijimą darbininkų j 
klasės draugiškumo i? meilės' 
nelaimės ištiktai draugei; • Į

Jos seni draugai, taip pat 
ir šių dienų kovotojai, papasa
kos apie jos revoliucinius dar
bus, kurie yra dalimi darbi
ninkų klasės kovos istorijos. 
Bus muzikos ir klasiškų šokių 
programa.

Nueikime ir mes pagerbti tą 
kovotoją. Visos norinčios da
lyvauti, susirinkite į “Lais
vės” svetainę penktadienį, 7 
vai. vakare. Iš čia visos sy
kiu nuvažiuosime.

Įžanga perkant tikietus iš 
anksto 25c., prie durų 35c. 
Norinčios gauti tikietus iš 
anksto, užsiregistruokite pas 
LDSA Apskričio organizato
rę O. Depsienę nevėliau, kaip 
ketvirtadienį.

LDSA 1 Apsk. Valdyba.

HdlandMįNori 
Pravesti į Brooklyną

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau Antano Jarmaluko, pa

eina iš Lietuvos, iš Seinų Apskričio, 
Suvalkų gub-, LaZ(liųjų kaimo. Gir
dėjome, kad gyvena Brooklyn, N. Y. 
Atsišaukite: Onai Tarnaiiunienė, R. 
F. D. Box 30 Simšbury, Conn.

(84-86) 
__ Ui.p.LL£ L j

PARDAVIMAI
, ',pardaviMas ,;'., 

; Parsiduoda .kendžių •>storas labai 
pigiai ir ŠtoYo randa jbfeL Lik $10 
ant mėnesio.' Yra ląbai gera proga. 
•Vieta: 143 ‘ Meserole '■ Street, Brook- 
)yri, N< Y. (85-87)

Parsiduoda . gezolino stotis prie 
Main gatvės, apgyventa turtingesnių 
žmonių, tik naujai įrengta su Sunoco 
gazolinu.' Kuiną tik $1500. .Randa 
pigi, tik $75.00 į mėnesį. Puiki pro
ga bile kam. Patyrimas nereikalin
gas • mes esame per daugelį metų 
minėtame biznyje, tat pirkėją išmo
kysime veltui. Atsišaukite per laiš
ką arba ypatiškar del platesnių in
formacijų pas savininkus D. Janulis 
ir V. Borey, 791—18th 'Ave., Irving
ton, N. J., telefdnas Essex 2-9548.

(82-86)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja gera vieta del už
eigos. Atsišaukite:^A. Luckas, 60-42 
Perry Ave.,‘ Maspeth, N. Y.

(82-87)

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas Išrinko 
7 Delegat. į Bendro Veikimo Konferenciją
Kitos Organizacijos Irgi Turi Stropiai Rengtis prie 

Konferencijos
Pereitam Amerikos Lietuvių 

Piliečių Kliubo susirinkime bu
vo skaitytas laiškas užkvie- 
čiant prisiųsti delegatus į 
bendro veikimo konferenciją. 
Šioj konferencijoj dalyvauti 
yra užkviestos katalikų, tauti
ninkų ir kitų srovių darbinin
kų organizacijos. A. L. P. K. 
išsirinko 7 delegatus dalyvau
ti konferencijoj.

Konferencijos šaukimo ko
mitetas buvo nuėjęs į kunigo 
Pauliuko parapijos svetainę ir 
norėjo gauti svetainę bedarbių 
reikalais sušaukti platų mi
tingą. Komitetas kalbėjosi su 
vienu iš kunigų, bet jis atsi
sakė išrandavoti svetainę be
darbių reikalu šaukiamam mi
tingui. Katalikai bedarbiai 
nemažiau kenčia nuo bedar
bės už kitus. Bet kunigas at-. 
sisakė mums, bedarbiams, 
duoti svetainę, kur mes susi
ėję galėtume pasikalbėti, kaip 
reikia organizuotis ir veikti, 
kad gauti pašalpą. Katalikai 
bedarbiai turėtų kelti savo 
balsą parapijoj ir reikalauti, 
kad kunigas neneigtų jų rei
kalų.

Pereitą sekmadienį prie 
bažnyčių buvo dalinama lape
liai bendro veikimo konferen
cijos sušaukimui. Kurios or
ganizacijos negavo laiškų, tai 
jų nariąj gavo tuos lapelius. 
Reikėtų, kad jūs tuos lapelius 
perskaitytu m et savo gerbia
mos organizacijos susirinkime 
ir išrinktumėte delegatus į 
konferenciją.

Konferencija bus masiniai 
didelė. Išsiuntinėta apie pen
kiasdešimts laiškų. Kiek teko 
patirti, tai kiekviena organiza
cija išrenka plačią delegaciją.

Balandžio 19 d., Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo svetai
nėj rengiama didelis masinis 
mitingas del bedarbių reikalų

ir kartų prisirengimo prie.kon-: 
ferencijos. šitas mitingas bus 
bendro fronto mitingas. Yra 
kviečiami įvairių srovių bedar
biai- ir dirbantieji darbininkai 
jame dalyvauti.

Lai įvairių srovių kalbėtojai 
ateina į šį mitingą. Jiem bus 
duodama proga kalbėti ir pa
tiekti sumanymus, kaip tinka
miau konferencijoj iškelti 
klausimus ir už juos stovėti, 
kad išreikalavus bedarbiam ir 
dirbantiesiems palengvinimus.

Bendro fronto masinis mi
tingas ir prakalbos prasidės 
7 :30 vai. vakare. Būkite visi 
prakalbose.

Konferencijos Šaukimo 
Komitetas.

LDSA 1 Kp. Susirinkimas

LDSA 1-mos kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 13 d.,. 8 .vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj. Draugės, 
visos turite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes mes turime 
labai daug svarbių reikalų ap
tarti. Susirinkime kalbės drg. 
F. Abekas apie dabartinį mo
mentą ir moterų veikimą.

Ne tik kuopietės ateikite į

kinių savininkai planuoja pa
kelti kainas važinėjimui po
žeminiais traukiniais..

Per paskutines kelias dienas 
O’Brien, New Yoyko majoras, 
laiko slaptus pasitarimus su .
L R. T. kompanijos atstovais. Patiektame projekte ^ jiurodo 
žinios prasikošia, kad kompa- tunelioj . 
nijos atstovai ir majoras daro Brooklyną užimtų 4 m.

Inžinierius John F; Murray 
duoda sumanymą, kad Hol
land tunelis būtų pravestas į 
Brooklyną. Inžinierius Mtrrray

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA,

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

fcAlfrOS PRIEINAMOSI
949-959 Willougjiby Ąve.

; *Tel.,! Staįg J3$47
( 11 • I • ,

planus, kaip pakelti .ferus va
dinėti ant požeminių traukinių.

Subways išbudavotos iš 
žmonių iš r.inktom taksom 
.(miesto pinigais). Kompani
jos kuo ne veltui gauna sub- 

to ne
nori

ways naudoti, bet jiem 
pakanka, ■ kompanijos 
daugiau pasipelnyti.

Matykite Sovietų Judį

tunelio ■' praVedirhas* į 
. Inži

nierius sako, kad visas darbas 
atsieitų $50,000,000.

Murray nurodo, kad tam 
reikalui pinigus būtii ■ ;gąlifria 
sukelti parduodant 
Pirkėjai galėtų ' gauti • gerus 
nuoš. ir tunelis visai 
galėtų padengti išlaidas. , Gi 
pravedus Holland tunelį į 
Brooklyną, žymiai būt paleng
vintas važinėiimap tiem, kurie 
važiuoja iš New Jersey valst. 
į Brooklyną, Long Island 
priešingai.

bonus.

gerai

ir

Telefonas: Stagg 2-9105

' DR. A. PETRIKĄ
- '(PETRICK)’ '

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Ųiagnozą 

Gazo Anestetiką < 
Valandos: nuo 9 ryto

iki 8 Vai.; .vakare u • • *1 
Penktadieniais ir šventadieniais 

, . t\ tik susitarus . i . »

šeštadienį, balandžio 15 d., 
8 :15 vai. vakare bus rodomas 
Sovietų judis “Fragments of 
an Empire” “Laisvės” viršuti
nėje svetainėje.

Šis judis yra' labai naudin
gas ir gražus. Jis atvaizduo
ja pereito imperialistinio ka
ro vaizdus, revoliuciją prieš 
kapitalistus ir ponus Rusijoje, 
piliečių karą ir abelnai darbi
ninkų gyvenimą. Šiame ’juody
je bus ir romanso. I y f v • » i

Policistai ir Arklys
Pirmadienio rytą išėjo pasi

vaikščioti arklys, iš Sheffield 
Milk Co., arklydės. Jis pasi
jutęs esąs ant laisvės pa
sismagindamas bėgo nuo Paci
fic St. į Dean St. • ir į pietinę 
BroOklyno dalį. Jis parvertė 

Įpolicista Frank Radtke.’ Ar-’ 
i klys ’sail’traukė'šuoliais pir-1 

Judžio rodymą paruošia myn, o policistai paskui arklį.;
Komunistų Partijos 10 kp. ,. ‘
Tikietai iškahio perkant tik įui 'paskui - arklį;

“Laisvės” .ofį^e. Pojūdžio .bus 
šokiai? ' : | 4 * ;

Draugai darbininkai ir dar
bininkės, ateikite ir pamatykit 
gerą perstatymą. Jūsų, atsi-

susirinkimą, bet ir naujų narių , lankymas, bus ir parama Ko- 
atsiveskime. ‘ j munistų Partijos kuopelei.

K p. Sekr. K. šolomskiene., Komisija.

RODOMA DABAR =1=
Bus John Krinsky ir Gifford Cochran

“SUREVOLIUCIONIZUOTA
Yra klasiniai satyriška dvasia komedijos su muzika, įkvepianti 

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

< Ugningas
EMPIRE THEATRE, Broadway ir 40th St

Atdara vakarais nuo 8:30 vai. lygiai. Seyedomis ir subatomis 
pradžia 2:30 vai. d. įžanga nuo 50c. augŠtyn, parsiduoda dabar

Jie susėdo- į automobilį ir 
Prisiviję,! 

vienas iš drąsesnių/ -šoko ąnt 
arklio pajodinėti. Bet jis nau-1 
jąjį bosą,1 kuris galėtų grąžint 
jam t suvaržymus, nutrenkė že
myn ir pasileido dar smarkiau 
bėgti. : • i f ■ ' • .

Policistai vijosi’ arklį, kuris 
tris taksių važinėtojus užvijo 
ant šalygatvių su automobi
liais. Dar kartą policistas 
bandė užšokti ant arklio ir 
tuo. būdu jį suvaldyti. Ta- 
čiaus arklys dar labiau įsi
drąsino nepasiduoti ir nutren
kė poliųistą.

Pagaliaus policistai nus
prendė, kad jei negalima pa
imti gyvą, tai jį turi paimti 
užmuštą. Paleido šuvius į iš
sigandusį arklį. Į arklį buvo 
suvaryta penkiasdešimts1 kul
kų. > .

Tai taip pblicistai nugalėjo 
išsigandusį arklį..t e ‘ > 1 f * f ' . S / \ » j. s »

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

, gimdymo organų • 

DR. M. FILURIN 
21£> E. 12th St.

Tarp 2nd ir 3rd Avės 
NEW YORKE 

Valandos nuo TO iki 1 
Nuo 41 iki 8

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

. •» . »

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir cldonifikas vyrų ir 

• moterų li|?a»' kraujo ir odos
Pųtjąrąu ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

NcW' York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryte nuo TO iki 1. Po pietų nuo 3 
. < • : iki 9 vai. vakare' .!

Sekmadieniais jhio (1^ ryto, iki 1 po pietų 
Tęlefonas" LackawaAria! 4-2180

Sovietų Žuvys
Puikiausios rūšies 'kenuotų 

Sovietų žiivų galima gauti per 
“Laisvę.” Yra’ 5 rugių. 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:

“LAISVĖ”
427 Lorimer St,1

Brdkklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. I.

Laisvė Gaunama ant 
; Sekančių Stočių

Brooklyne:• f » . »
136 'Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Hąvemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue 
222 Berry Street 
135 Grand Street 
287 Grand Street 
350 Grand Street
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St.
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway- 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street;

; New Yorke:
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 .

Dr. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir S 
chroniškas kraujo ir odos ligas, s 
gydau įčirŠkimu; kraujo ir pūslės | 

analizai \

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

Pilna Egzaminacija $2.00;

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Aiuoml pranešu savo kostumo- 
riams, kad perkėliau savo studiją

na u J on vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotta 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių {degi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuoįa'nti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymoa—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 nedėldienių) nuo 2 iki 6

’ Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

| Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
i ant visokių kąpinių; parsamdo au- i 
| tomobilius ir kerietas veselijomš,,, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

J 231 Bedford Avenue 
i BROOKLYN, N. Y. 
į,—------------------------------ -----

sexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOTARY
PUBLIC

INC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A GORIUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 

.PIRMĄJAI , PAGALBAI AM0ULANSINL AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I. LlČOPJINą IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

^PRlŽlŪRgTI. DUODAM' GRAŽCA VlįTĄ^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. - lt I *

• VISĄ1S TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTĮ MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. •

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

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

t! arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

Ofiso valandos nuo 1
< zi ' nuo 6

<

f
i *

Nuo
NEDALIOMIS

10 .iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




