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Prarastos Kolonijos. 
Po Keturių Metų. 
Plojimas Rankomis. 
“Akronas.”

Rašo J. .V.

Paskutiniuose Vokietijos rin
kimuose Berlyne hitleristai ga
vo 1,000,000 balsų, komunistai 
—729,000, socialistai—647,000. 
Sudėjus krūvon komunistų ir 
socialistų balsus, — gauname 
376,000 daugiau, negu visų hit- 
leristų, kurie Tautų Lygos pa
diktuoti ir jos apmokami atsi
stojo ramstyti Vokietijos griū
vantį kapitalizmą, gelbėti visą 
Europą nuo buržuazijai baisios 
komunistinės šmėklos, kuri šian
dien stovi arčiau prieš visų iš
naudotojų akis, negu Markso 
laikais, kuomet jis rašė “Komu
nistų Manifestą.”

Jeigu socialistai būtų buvę 
ne iš vardo socialistais, bet iš 
principo, būtų sudarę bendrą 
frontą su komunistais, tai tik 
vienas Berlynas būtų gerai ga
lėjęs atsispirti prieš fašistus, 
kurie dabar peržengė visas žmo
niškas teises, bevykdydarni sa
vo kruviną diktatūrą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visą Sali^» 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaime^fte, Tik 
Retežius, o Ii laimėli te 

Pasaulį!
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SIŲSKITE PROTESTUS IR REIKALAVI
MUS GUB. MILLER IR P. ROOSEVELTUI
Laukti negalima nė vie- siųsti telegramas Alabama 

nos dienos. Nuteistas mir- į valstijos gubernatoriui Mil- 
tin nekaltas jaunuolis Pat- ■ jer įr prezidentui Roosevel-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Havana, Kuba. — Teisin

gumo departmento raštinėj

KYLA GALINGA AUDRA UŽ SCOTTSBORO JAUNUOLIŲ 
PAUUOSAVIMĄ; TIK MASINIS VEIKIMAS JUOS IŠGELBĖS

karo.

terson. Pirmadienį turi 
prasidėti teismas likusių aš- 
tuonių jaunuolių. Jie irgi 
bus teisiami toj pačioj ne
apykantos atmosferoje, tam 
pačiam Decatur kaime, to
se pačiose linčo sąlygose. 
Jiems irgi grūmoja toks pat 
mirties verdiktas.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas šaukia darbi
ninkų organizacijas ^tuojaus bėkite nekaltus jaunuolius.

LIETUVIU DARBININKIŲ SUSIVIENIJIMAS RE-

tui. Reikia reikalauti, kad 
• likusių jaunuolių teismas 

būtų atidėtas, kad jų teisi
mas būtų perkeltas iš De
catur į Birmingham. Rei
kia protestuoti prieš nutei
simą mirtin jaunuolio Pat
terson.

Lietuvių darbininkų orga
nizacijos veikite dabar, gel-
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sprogo bomba ir sukrėtė vi- |\gV0110ClllČS IhlFO'O (JillJOS S3UK13 V1SUS mobilizuoja 50,000 negrų 
są namą. Nuostolių nepa-i . ,, ■ * II I b I r ImaršUOti j Washingtoną ir
daryta Veikiausia bus pa- LOWIlSt UZ NeMUS J3151111011 US ' priversti valdžią paliuosuoti
čios policijos provokatoriš
kas darbas.

jaunuolius.
Visa eilė net kunigų baž

nyčiose, pasipiktinę tuo kru
vinu verdiktu prieš nekal-

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas duos Apeliaciją prieš 
Nuteisimą Mirtin Jaunuolio Patterson; New Yorko Negrai 
ir Baltveidžiai Mušasi Gatvėse su Policija Delei Paliuosa- tą jaunuolį,-viešai smerkia 

nuosprendį ir reikalauja 
jaunuolių p a 1 i u o s a vimo.

Nuteisimas mirtin nekal- monstAcija kilo ant kampo Negrų bažnyčiose laikomi 
Kviečių padėtis esanti tik jaunuolio Pattersono ’ 52nd SL ir Broadway. Ten-masiniai 
59 nuoš. normalės padėties.1 Alabamoje nuskambėjo pla- metėsi įsiūtus policija dau- 

čiausiai po visą pasaulį ir iš- žyti galvas demonstran- 
judino liaudį visuose Ameri- tams. Nespėjus čionai ap- 
kos kampuose. Masiniai! sidirbti, gautas ^pranešimas, 
protesto mitingai, galingos kad kita negrų ir baltvei- 
masinės d e m o n s t r acijos ’ džių demonstracija eina Co- 
spontaniškai įvyksta visuo-| lumbus Circle aikštėje ant 

į se miestuose. Atsidaro Į 59th St. Ir vėl kruvinoji 
i akys ir tiems, kurie iki šio-! policija, kaip pasiutę šunes,

Dublinas. — Airijos gele- Imi dar nematė tos baisius ’ metėsi ten ardyti demonst- 
; žinkeliečių streikas jau pra
sidėjo. Manoma, kad greitu 
laiku streikas virs genera- 
liu.

Washington. — Amerikos 
žieminių kviečių derlius 
šiemet būsiąs tik apie 334,- 
087,000 bušelių—tai mažiau
sias derlius nuo 1904 metų.

Washington. — Valdžia 
sako, kad privatiniai žmo- 
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bei auksinių certifikatų.
MIA T. MOONEY PAL1U0SAVIM0 KONGRESĄ SjST^rtl

vimo Nekaltų Jaunuolių.

susirinkimai už 
jaunuolius.

New Yorko presbyterijo- 
nų bažnyčios ■ konferencija 
priėmė rezoliuciją, pasmer
kiančia verdiktą. V v

Negrų reformistų orga
nizacija “National Urban 
League” išėjo viešai prieš 
verdiktą ir už jaunuolius. 
Amerikos Civilių Laisvių 
Unija per savo pirmininką 
Baldwina išleido platų pa
reiškimą prieš suokalbį nu
žudyti nekaltus jaunuolius 
ir pasižada kovoti už jų gy
vybę.

Socialistų Partijos vadas 
Thomas irgi išėjo atvirai 
už jaunuolius, nors iki šio- 
liai Socialistų Partija bjau
riai sabotažavo kovą už jau
nuolių gyvybę ir atmetė 
bendrą frontą už jų paliuo- 
savimą.

Duodama Apeliacija ,
Advokatas Leibowitz pa

reiškė, kad nuo dabar jis.

Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimo Pildomasai Ko
mitetas pasiuntė sekamą 
laišką Tom Mooney Paliuo-

salukių

Hitleris savo žargoniškomis 
ir nieko nereiškiančiomis pra
kalbomis vistiek sukėlė vokie
čių didelį tautinį jausmą, nes 
jis prižadėjo atimti Vokietijos 
prarastas kolonijas laike pa
saulinio

Viena iš tų kolonijų, tai apie 
šešiolika šimtų mažų 
Pacifico vandenyne, su šimtu 
tūkstančių gyventojų. Baigian-' 
tis pasauliniam karui, imperia
listai išdavė Japonijai manda- savimo Kongreso sekreto- 
tą valdyti tas salukes. Reiškia, i riui Moore: 
iš Vokietijos atėmė jas.

Dabar gi, vienoj mažoj salų-1 
kėj Saipan, kuri turi tik 12 my-! 
lių ilgio ir 5 m. plačio, Japoni-1 
ja jau įdėjo kelis milionus do-' 
lerių pagilinimui ir išbudavoji- 
mui prieplaukos, kurią per me
tus aplanko 120 laivų su viso
kiais komerciniais reikalais. 
Ir Hitleris mano, kad jis nu
važiuos su savo komedijantiš-, 
kais ūsais ir išvys iš ten visus 
japonus. , Tai beprotystė, vie
nok jis tuomi pasigavo daug 
žioplų patriotų savan bučiun.

“Brangūs Draugai: Cen- 
tralinis Komitetas Lietuvių

i, Darbininkių Susivienijimo 
1 Amerikoje, varde 3,000 na
rių ir 70 kuopų visose Jung-
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tinėse Valstijose, užgiria 
Tom Mooney Paliuosavimo 
Kongresą ir išrinko dvi de
legates į kongresą.”

Tom Mooney Paliuosavi
mo Kongresas prasidės ba
landžio 30 d. Chicagoje ir 
tęsis tris dienas. Manoma, 
kad dalyvaus keli tūkstan
čiai delegatų nuo įvairių 
darbininkų klasės organiza
cijų.

Copenhagen. — Audroje 
žuvo penkiolika žmonių.

Anglijos Valdžia Tebe- Profesorius Einstein 
šumija Delei Inžinierių Važiuoja į Ispaniją

Lansing, Mich. — Valsti
jos seimelis 99 balsais prieš 
1 pasisakė už panaikinimą 
prohibicijos įstatymo.

iš

neteisybės, kurios pagelbaĮ raciją.
Alabamos .buržuazija yra 
užsimojus nužudyti nekal
tus jaunuolius.

Revoliucinės Unijos už
Jaunuolius

Darbo Unijų VienybėsVisa komunistinė spauda Lyga ižleido specialį atsį.

LONDON.—Anglijos val
džia išleido naują platų pa
reiškimą delei suareštuotų 

jos tik keturiems metams, o,po, Maskvoje anglų inžinierių, 
keturių metų, gąlbūt, jos niekas 
nenorės,—rašo vienas laikraš
tis.

Mažai rašyta, bet daug pasa
kyta. Tačiaus nepaisant to ne
norėjimo, kuomet ji bus suėsta 
fašistinio brudo, vistiek darbi
ninkų klasei reiks pasiimti ją ir 
atbudavoti visą šalį, kaip kad 
dabar daro Sovietų Sąjunga. 
Vokietijos proletariato laukia 
kruvinos kovos, nors jos ir da
bar jau eina, o paskui didėli 
darbai. Darbai, kurie be finan
sų bus labai sunkūs, nes dabar
tinis palaikymas ginkluotų fa
šistų gaujų—viską suėsi ■ 

. —U

Hitleris sako norįs Vokieti-

Teisina juos ir smerkia So
vietų valdžią, kam jinai 
juos suareštavo ir apkalti
no.

Inžinierių teisimas turi 
prasidėti šiandien Maskvo
je. Teisme pirmininkaus 
draugas Ulrich.

BELGIJA. — Profeso
riui Einšteinui Vokietijos fa
šistai atėmė pilietines teises, 
kad jis yra žydas ir nesutinka 
su fašistų valdžisa. Ji yra 
pakviestas f Ispaniją būti pro
fesorium Madrido universitete. 
Einstein greitu laiku mano iš
važiuoti į Ispaniją.

Tokyo. — Pranešama 
Chinijos, kad japonų armija 
pradėjo naują ofensyvą ir 
užgrobė miestą Chinwang- 
toa.

Roma. — Hitlerio agen
tas Papenas laikė konferen
ciją su Mussoliniu delei su
darymo bendro fronto Vo
kietijos ir Italijos.

Visoms ALDLD Kuopoms ir Nariams
100,000 Darbininkių Streiko 
Lauke Indijoje

- CALCŲTA, Indija. — Jau 
i

Scottsboro Jaunelių r dabarti
nės bylos eigoje, kudniėt vienas 
liudytojas “gerai liudijo”, kad 
apkaltinus tiksliai padarytais 
pasikėsinimais ant jaunuoliu 
gyvasties, Valstijos prokuroras 
Knight paplojo rankomis; kas 
nėra leistina jokiam' teisme. 
Tas parodo, kad kaip mėsaėd- 
žiai paukščiai, sutūpę ant tvo
ros, laukia stimpančio .gyvulio, 
idant paskui galėtų prisišveisti 
dvėselienos, taip valdančioji 
klasė laukia prisilakti juodvei- 
džių jaunuolių nekalto kraujo.

(Tąsa 5-tam pusi.) •

devinta savaitė čionai strei- 
>jkųaja šimtas tūkstančių mo
terų darbininkių įvairiuose 
ryžių malūnuose, taip pat 
kitose įrhonėse. ’ 1

PRIVĘRTĖ paęiuosuot 
DELEGATUS

MEXICO CITY. — Dar
bininkai privertė valdžią 
paliuosuoti 20 delegatų, ku
riuos buvo policija suareš
tavus laike bendro fronto 
konferencijos.

Draugai ir Draugės! Pirmas mūsų organizaci
jos leidinys už 1933 metus jau gatavas, tai brbšiū- 
ra “BEDARBĖ IR VISUOTINAS KAPITALIZMO 
KRIZIS.” Ji yra 128 puslapių brošiūra. Jau ga-' 
tava ir siuntinėjama visoms kuopoms ir pavie
niams nariams. Ją gauna kiekvienas mūsų orga
nizacijos narys.

Draugai kuopų sekretoriai, gavę brošiūrą,i šau
kite kuo skaitlingiausius kuopų susirinkimus ir, 
perduodami nariams, iškolektįuokite duokles už 
1933 metus. Mokėkite visi, draugai ir draugės, nes i 

: mes jau atidavėme spaudai labai gražią apysaką 
“Spalis.” Jos išleidimui reikalingi pinigai ir jei 
nariai užsimokės laiku, tai ir knyga bus išleista 
greičiau.

Jeigu kuri kuopa arba pavienis’ narys negautų 
brošiūros, tai nieko nelaukdami tuojaus praneš
kite į centrą.

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

garsiai šaukia darbininkus i 
visų rasių ir visų tautų su
sivienyti ir išgelbėti nekal
tus jaunuolius, atmušti kru
vinosios buržuazijos užsi
mojimą ant visos negrų ra
sės ir ant visos; darbininkų 
klasės. Pirmu sykiu šitas 
baisus nuosprendis pasiekė' 
plačiausius sluogsnius juod- 
veidžiu masių. Štai New 
Yorke, išgirdus mirties nuo
sprendį, negrų apgyventoj 
miesto dalyje Harleme spon
taniškai, įvyko dideli masi
niai susirinkimai atviram t 
ore. Moterys ir vyrai verk
dami prisiekia neleist jau
nuolius nužudyti. Tūkstan
čiai rašos po peticija už pa
liuosavimą ir pasižada mar- 
šuoti į Washingtoną, idant; vįsus negrus remti Tarptau- 
privertus valdžią paleist tĮnį Darbininkų Apsigyni- 
jaunuolius.

Pasitikimui Tarptautinio1 vykę. Štai New Yorko ne-i
Ansievnimo advokato Lei-reformistmis laikraštisIjaunuolių gyvybes isgelbeji- 
bowitz įvyko kelios tokios i 
demonstracijos, kokių nie-1 
kas nesitikėjo ir nelaukė. 
Jose labai didelė proporcija 
buvp juodveidžių. Nustebo 
kruvinoji policija ir, įpuo
lus desperacijon, žvėriškai 
puolė demonstrantus mušti.
Mūšiai su* Policija Gatvėse .

Pagelba buožių ir ašarų 
bombų policija išgrūdo de
monstrantus iš Pennsylva- 
nijos gelžkelio stoties. Dar
bininkai kovėsi atkakliai ir 
kirto policijai, kuri žvėriš
kai užpuolė ramią demonst
raciją. Kita spantaniška de-

šaukimą į visus darbinin
kus, kuriame šaukia į bend
rą kovą, kad išgelbėjus jau
nuolius, kad privertus teis
mą nukelti į didmiestį Bir
mingham ir t. .t. \ Abatiją 
Amatų Darbininkų Indust
rinė Unija šaukia .visus sa
vo narius ir visus darbinin
kus demonstruoti už jau
nuolius šiandien Union Sq. 
Taip pat Jūrininkų Darbi
ninkų Industrinė Unija šau-
kia savo narius remti kovą kovos už jaunuolių gyvybę, 
už paliuosavimą jaunuolių. ; Jeigu bus reikalas, taip ilgai, 

• “kol pekla užšals.” Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas tuojaus duoda ape
liaciją prieš nuteisimą mir
tin jaunuolio Pattersono. 
Bet tam darbui reikia fi
nansų. Todėl visi darbinin
kai raginami kuogreičiausia 
skubintis su finansine para* 
ma šioje kovoje už nekaltų

. Audra Plečiasi
I

Negrų net liberališka re- 
formistinė spauda jau pa
smerkia Decatur teismo 
mirties verdiktą ir šaukia

mą ir kovą už jaunuolių gy-

j “The Amsterdam News” imą.

DARBO UNIJŲ VIENYBES LYGA SAUKIA Į 
BENDRA FRONTĄ DEL GEGUŽES 1 DIENOS

‘ 1 u j 4; i j ' j TDarbo Unijų Vienybes
Lyga išleido manifestą į vi
sus darbihinkbs reikale pir
mos gegužės demonstraci
jų. Lyga šaukia visus dar- i 1 ’
bininkūs bendrai rengti de- 
monstracijas, bendrai pro- > i
testuoti prieš valdžios ir bo
sų alkio irx reakcijos pro
gramą.

mus obalsius: :> l
“Už bendrą kovą prieš iš-* 

» f . •

naudotojus!
“Prieš alkį!
“Prieš fašizmą! , t
“Prieš imperialistinį ka

rą!
“Už gynimą Sovietų Są

jungos!
“Už darbininkų ir farmę-

Lyga iškelia seka- rių valdžią!”

ŠIANDIEN, 6 VAL. VAKARE, DEMONSTRUOKITE UNION SQUARE, PRIEŠ NUTEISIMĄ MIRTIN JAUNUOLIO PATTERSON 0 IR i GRŪMOJIMĄ 
GYVYBEI LIKUSIU ASTUONIŲ JAUNUOLIU; GELBĖKIME NEKALTUS DARBININKU KLASES VAIKUS; DEMONSTRACIJOJ KALBĖS TDA AD
VOKATAS BRODSKY IR JAUNUOLIO PATTERSONO SENUTE MOTINA, KURI SPECIALIAI ATVYKSTA IŠ ALABAMOS DALYVAUTI ŠIOJ DE

MONSTRACIJOJ. GINKITE JUODVEIDŽ1Ų IR VISOS DARBININKU KLASES REIKALUS, PARODYKITE KLASINI SOLID ARUMį

v* •• JA-.j-s'J,..: J; ><.. V. y.
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darbininkui hįatd,l jog kapi
talizmas jiems- neužtikrina 
nei gyvenimo nei darbo, ku
riam jie specializavosi. Be
galvojant apie; išeitį iš .to
kių keblumų, daugelio -jų 
mintis turi apsistoti ant So
vietų Sąjungos, kur socia
listiniu būdu jau išspręsta 
ir kultūros darbininkų
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■■O račiausią UrfTiMgk Visų J
Musų Pareiga

AMERIKOS INTELIGENTAI IR BEDARBE
Inteligentų masėms per 

dabartinį krizį taipgi liko 
ištaškytos svajonės- apie 
pralobimą ir aprūpintą kul
tūrišką gyvenimą. Susida
rė armijų armijos įiaigusių 
universitetus ir akademijas 
vaikinų ir merginų’ ir senes
nių špecialistų, ’ kurie ■ nesu
randa jokio, užsiėmimo. .Jie 
nublokšti ant kapitalistinės 
tvarkos sąšlavyno lygiai,* 
kaip ir. milionai paprastų1 
darbininkų.

Kolegijas Baigusių Be
darbių Sąjungos pirminin
kas Joseph P. Lash Na- 
tion’e bal. 12 d., š. m., duo
da tokių skaitlinių: .

Jungtinėse Valstijose da
bar-yra bent 75,000 bedar
bių mokytojų; vien New 
Yorko mięste randasi 5 
tūkstančiai bedarbių inži
nierių ir 1,500 lavintų laik- 
r a š tininkų. Specializuotų 
knygynams tarnautojų yra 
14 sykių daugiau, negu ran
dasi jiems vietų. Daugu
ma gydytojų vos pajėgia 
prasimaitinti. Visur knibž
dėte knibžda bedarbių advo
katų, kolegijas baigusių biz
nierių mokytų visuome
niškų darbuotojų. Dauge
lis .studentų liko priversti t 
mest mokyklas ir paskęst 
bedarbių masėse. Kitiems 
desetkams tūkstančių jau
nuolių, baigusių vidurines 
mokyklas, pasidarė per kri
zį visai neprieinamas augš- 
tesnis mokslas.

Bedarbiai inteligentai, ne
tekę užsiėmimo mechanikai 
(darbo aristokratai), bank
rutuojanti smulkieji biznie
riai ir farmeriai negali ap
mokėti mokslo lėšas savo 
sūnų ir dukterų,—nors kar
tais jie tiesiog daro despe
ratiškų pastangų. Taip an
tai, 1932 m. rudenį farme
riai, neturėdami pinigų, 
pradėjo varyti savo karves, 
kiaules ir avis į Blooming
ton, Ilk, kad tuomi apsimo
kėti už savo vaikų mdkslą ir 
užlaikymą Illinois Wesleyan 
Universitetui., Spekuliantai 
jiems už gyvulius tiek ma
žai. siūle, kad nebuvo gali
mybės sukelt reikalingų 
mokslui pinigų. Taip tai ka- 
pitįalizmas, pasiekęs augš- 
čiaūsią laipsnį, krinta atgal 
linkui barbarizmo 
natūralinio ūkio.

Kapitalizmo krizis,
čiaus, kamuoja inteligentus 
ir naikina kultūrines spė
kas’ne vien Jungtinėse Val
stijose, bet visose buržuazi
nėje šalyse.

se, arba tiesioginiai uba
gaudami. Dabar gi Hitlerio 
giltiniečiai šimtais drabsto 
iš vietų pažangesnius profe
sorius, artistus ir kitus spe7 
cialistus, ir juo labiau didi
na bedarbių inteligentų pul- 

ilsus. . ’' , 1
f i 1 ' i • ‘ ' '

Taip krizio metu ne tik 
rūdyja • ir » genda didžiuma: 
gamybos mašinerijos, ne tik 
pr'ągaiširiahia milionų darbo 
žmonių spėka ir pati gyvy
bė, bet bergždžiai eikvoja
ma ir nakinama inteligenti
jos gabumai ir išsilavini
mas, teriojama kultūrinės 
pajėgos.

Sovietų Sąjunga šiandien 
yra vienintelė šalis, kur nė
ra krizio ir kur su pramo
nės pažanga gretimai eina 
pirmyn kultūra, ką rodo 
kad ir pora šitokių skaitlį- 
nių. Vien 1982 metais So
vietuose pastatyta 50,000 
naujų mokyklų, o mokinių 
ir studentų skaičius per 
tuos vienus metus padidėjo 
nuo 17,656,000 iki 24,700,- 
000; ir dabar Sovietuose 
augštąsias mokyklas lanko 
daugiau studentų, nekaip 
Jungtinėse Valstijose. So
vietų šalis t jau pralenkė 
Jungtines1 Valstijas ir skai
čium baigiančių augštuo- 
sius mokslus inžinierių, gy
dytojų ir kitų profesionalų. 
Bet nei vienam iš jų nerei
kia bastytis be užsiėmimo
arba badauti. Socialistinėj 
Sovietų gamyba ir kultūra 
taip sparčiai plėtojasi, kad 
patys darbai* laukia išlavin
tų žmonių. Taigi Sovietų 
Sąjunga ne tik panaikino 
bedarbę, bet atidarė neribo
tas galimybes apšvietai ir 
kultūrai plėtotis,—kuomet 
visose kitose šalyse kapita
lizmas troškina pramonę ir 
marina tą pačią ligšiolinę 
kultūrą.

Nekalbant apie likusiuo- nyeios įtekmė buvo stiprės-

klausimas. Todėl ir Jung
tinėse Valstijose atsiranda 
vis daugiau ■ inteligentų, ku
rie išreiškia pritarimą So
vietams ir dąrosi rėmėjais 
revoliucinio darbininkų ju
dėjimo. Bet didžiuma dar 
tikisi kokių tai “pąsitaisy- 
mų” kapitalistinėje tvarko
je. Taip antaį, į Joseph P.| 
jLash,; pirmininkas Kolegi
jas Baigusių Bedarbių Są
jungos,, sako, kad; Jungt.l 
Valstijų kongresas, .turėtų i 
išleisti įstatymus arba pri
imti, “tokią programą, kuri 
panaikintų ‘bedarbės prie
žastis, nes ši bedarbė išmu
ša iš lygsvaros ’ visą gent- 
kartę.” .

Lash čia’ paskelbia di
džiausią nesąmonę, būk ša
lies seimas gali taip patai
syt kapitalizmą, kad panai
kint bedarbės priežastį.

Bedarbė juk išsivysto bū
tent iš kapitalistinės tvar
kos; nedarbas yra neišven
giamas tos išnaudojimo 
tvarkos palydovas; ir pa
naikinti bedarbės priežastį 
negalima kitaip, kaip tik pa
naikinant kapitalizmą, ku
ris pats yra tąja priežas
tim. Todėl tiktai po prole
tarinei revoliucijai, įstei- 
i giant Sovietų tvarką, tega
lima bus prašalint, bedarbę 
ir i užtikrint darbą visiems, 
ir darbininkams ir inteli-
gentams, kaip kad dabar 
socialistinėje Sovietų Sąjun
goje.

Bažnyčia ir Pašalpos 
Teikimas

atKanadoj keli metai 
gal, bedarbiams pradėjus 
organizzuotis į bedarbių na- 
cionales organizacijas (N.U. 
W.A.), valdžia tapo prispir
ta duoti šiokią tokią jiems 
pašalpą. Vietoipis, kur baž-

Būtinas Tuojautinis Uždavinys Lietuviškų Kuopų Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo

gentus,. griežtai kapojama 
algos dar turintiems vietas 
protiniams darbininkams. 
Daugelyje fniestų mokyto
jams po kelis mėnesius ne
mokama alga. Tuo laiku 
fašiste j antis , kapitalizmas 
vis labiau žaboja pro
fesorių mokytojų ir studen
tų žodžio if šiisirinkinio 
laisvę; Iš* antros pasės, au
ga studentų ir ' profesorių 
pasipriešinimai; daugėja stu
dentų streikai prieš, tuos 
varžymus, prieš paleidine- 
jimą pažangesnių prbfeso- 
sorių. (Columbia,' N. • Y. 
Univ.). Pereitą savaitę virš 

Vokietijoj, 10,000 vidurinių mokyklų 
pav., dar prieš fašistinį Hit- studentų 
lerio amarą buvo 65,000 bai
gusių augštas mokyklas be
darbių, inžinierių ir kitų 
profesionalų; ir dauguma jų 
dabar bando palaikyt gyvy
bę, pardavinėdami gatvėse 
čeverykų šniūrelius, kaba
retuose papirosus, tarnau
dami valgyklose, šokindami 
merginas ištvirkimo vieto

sius be pragyvenimo inteli- ne, negu civilės valdžios, bu

linkui

ta-

Chicagoj išėjo 
streikan, idant priverst 
miesto valdybą išmokėt mo
kytojams algas. O moky
tojų ir mokinamųjų*■ solida
rumo žingsniai Čia yra bur
žuazijai labai nemalonūs.

Prie darbininkų' ir farme
rių kairėjimo dedasi ir in
teligentų bruzdėjimas. Dau
giau ir .daugiau protinių

vę) pavesta bažnyčiai dalyti 
bedarbiams .pašalpą, kaip 
tai, Montreale ir Quebec’e ir 
kitur, kur be kunigo leidimo 
pašalpos negausi. Bet kad 
kunigas išduotų paliudiji
mą, reikalinga prigulėti prie 
parapijos.; kitaip dabai dąug 
vdrgo gauti pašalpą. Kituo
se miestuose, kaip Toronte, 
Hamiltone,. Winnipege ir ki
tur, kur yra politinė, bažny
čios įtekmė mažesnė, pašal
pa lengviau > galima gauti, 
bet vistiek dalinai bažny
čiom pavesta ’yra bedarbius 
apgaudinėti, kad juos palai
kius ; paklusnioj valdžiai 
dvasioj. Pas mus, Toronto 
mieste, valdžia paskyrė vi
sokioms religinėms sektoms 
dideles sumas j pinigų, kad 
bažnyčios 'bendradarbiautų 
su valdžia’ sulaikymui be
darbių nuo komunizmo. Ba
žnyčioms pavestą parūpint 
bedarbiams ir jų šeimynoms 
rūbus,* apavus, apmokėti už 
gesą, vandenį, elektrą ir 

(Tąsa 3-Čiam <pusl.*y

Mirtin nusmerkimas negro Scottsboro jaunuolio H. 
Pattersono stato mums, visiems darbininkams greičiau
sią ir svarbiausią dabar pareigą ne tik Pattersoną iš-, 
plėšt iš mirties nasrų; ne tik apgint nuo elektros kėdės 
aštuonis kitus jaunus darbininkus, jo draugus, bet atmūšt 
kruviną *ir purviną kapitalistų pasimojimą ant darbinin
kų vienybės abelnai. 1 . . 1
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jyies neturime leisti Ąlabamos valstijos teismiškiems 
lynčiuotojams, kad jię galėtų lavonais devynių nekaltų 
darbininkų praskinti sau spragą vienybės linijoj, kurią 
paskutiniais laįkąis (sudaro negrai darbininkai su bal
taisiais. , , . ' • ,

Mes turime visi subrusti, kad išgelbėti draugus scotts- 
boriečius, idant perėję per barbariškos kapitalistinės teis- 
darystės pragarą, jie galėtų atsistoti į darbininkų kovos 
eiles ir taptų pirmaujančiais šaukliais ir organizuoto jais 
negrų ir baltųjų darbininkų bendro fronto visose Jung
tinėse Valstijose.

Gelbėdami devynis negrus darbininkus, mes grumsi- 
mės ne tik už negrų proletarų gyvybę ir juodveidžių 
frontą su baltaisiais. Stodami į bataliją už devynių 
juodveidžių paliuosavimą, mes kovosime ir prieš žiaurė- 
jančią reakciją apskritai, ir už ateivių darbininkų teises 
ypatingai. Nes kam gi dar nežinoma, kad antroj vietoj 
po negrų labiausia yra Amerikoj niekinami, skriaudžia
mi ir persekiojami ateiviai darbininkai? Kas nėra gir
dėjęs apie sumanymus, įteiktus įvairių valstijų seimams, 
kad ateiviams darbininkams neduot ne tik viešųjų dar
bų, bet nei privatinių darbų fabrikuose ir kitokiose įmo
nėse, kol tam yra “tikrųjų amerikonų?” O jeigu'bus tik
rų amerikonų, bet darbdavys pasisamdys ateivį, tai tokį 
darbdavį—grūst į kalėjimą.

Didžiausias šiuo tarpu pasikėsinimas yra daromas su 
pagelba elektros kėdės nubaidyti ir atskirti negrus nuo 
baltųjų darbininkų ir farmerių. Bet jau pačiame teis
mo rūme, kur buvo nusmerktas scottsborietis Patterso- 
nas, girdėjosi atviri grąsinimai prieš visus “svetimų” 
tautų bei skirtingų veislių žmones. Kapitalistiniai teis- 
mininkaį plačiai atidarė savo nasrus prieš žydų tautos 
advokatą Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo, nors ir 
amerikonį. Tą gaidą jau pasigauna New Yorko republi- 
konų dienraštis “Evening Post” balandžio 10 d. ir pos
muoja, kad “kitataučiui” advokatui Leibowitzui nevertė
jo važiuot į pietines valstijas kovot už negrų darbininkų 
gyvybę. . ...

Argi tatai mums neprimena Vokietijos fašistus, kurie 
tranko iš vietų ir terorizuoja kitataučius( nors per kelias 
gentkartes šalies piliečius) profesionalus? Argi tai nė
ra sykiu su negro pasmerkimu atidarymas kampanijos 
prieš ateivius, ypač kovingesnius darbininkus?

Kaip Vokietijoj, taip Amerikoj, visose fašistinėse ir 
fašistėjančiose šalyse žudymai ir pogromai prieš kitatau
čius. bei kitaspalvius darbininkus sudaro vieną iš pačių 
pirmųjų punktų plikos kapitalistinės diktatūros, kaipo 
įrankis suskaldymui darbininkų eilių, idant buržuazija 
paskui galėtų visus gryniau engti ir kamuoti.

Bet kapitalistų klasė stengiasi sūskaldyti darbininkų 
spėkas ne tik iš viršaus per teismus ir tiesioginius kita
taučių persekiojimus. Kapitalistai randa sau pašalinių 
talkininkų, tokių kaip lietuviški Prūseikos ir Buįkai, 
kurie bando darbininkų vienybę ardyti iš apačios. Tie 
gaivalai įkalbinėja, kad ateiviai darbininkai nieko negalį 
padaryti amerikinėse kovose; kad viską padarysią tikrie
ji amerikonai, jankės. Taip judošiaudami, lietuviškieji 
oportunistai stengiasi atitraukti lietuvius darbininkus 
nuo klasių kovos., Kitose ateiviškose tautose irgi ne
trūksta tokių kapitalizmo reakcijos klapčiukų.

Lietuviai darbininkai, vykite laukan visus tokius pri
gavikus,‘fašiste j ąnciosv buržuazijos lekąjus, o sunerkite 
rankas ir suglauskite pečiais šu revoliuciniais darbinin
kais? kurie dabar, iš paskutiniųjų kovoja už paliuosavimą. 
Scottsboro jaunuolių, Tomo Mooney ir kitų politinių ka-^ 
linių.;, : ■■■ , . . ‘ '

,. , , , —o— . : ■ ;

Lietuviškam skyriui Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo šioj kovoj pripuola ypač svarbi ir atsakominga už
duotis. šios organizacijos lietuviškos kuopos visur turi 
tapti savo kolonijų veikliausiais vadais judėjime už išgel
bėjimą Pattersono ir kitų Scottsboro jaunuolių nuo sude
ginimo elektros kedėje.

Draugai, T. D. Apsigynimo kuopos ir nariai, dabar yra 
ypatinga jums pareiga ir laikas sukrusti!, Nelaukite re- 
gųliariškų, eilinių įsayo susirinkimų. Tuo jaus šaukite ne- 
paprastuš kuopų susirinkimus delėi scbtt|b<iriąčių apgy
nimo. Nepasitenkinkite, draugak vieni tik ktibpiėčihi 
ėiti į mitingą. Telkite ir šaukite visaš kitas bi ganizacijas 
į tuos specialius susirinkimus. Nepraleiskite nei pašUl- 
pinių, nei katalikiškų, nei tautiškų, nei sdcialistiskų orga- 
nizacijų. /Minėkite,- kad tik'per bendrą veikimą darbi- 
nirikų masės tegalės sudrebinti teismfiškitš žmogžudžius ir

priverst juos paleist mūsų klasės draugus.
Visuose specialiuose ir paprastuose organizacijų susi-1“ 

rinkimuose bei suvienyto fronto mitinguose turi būt iš
nešta protesto rezoliucijos ir siunčiama Ąlabamos valsti- . 
jos gubernatoriui Miller’iui, reikalaujant tuojaus paliuo- 
suot devynis negrus jaunuolius. Kožname susirinkime 
turi but iš paskutiniųj ų renkamos ir dedamos aukos šiam . 
kritiškai svąrbiam ir greitam reikalui. Rinkite aukų ir < 
vaikščiodami po namus; neapleiskite ir simpatingų biznie-, • 
rių. Minekite, draugai; ir draugės, kad bylą tęsiant to- . . 
liaus, verktinai yra reikalinga stambi piniginė parama . 
Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui. Apsaugojimui . 
H. Pattersono nuo mirties bėgyje kelių dienų reikia tuo- . 
jaus užvesti nauja apeliacinė byla, o tokios bylos labai 
daug kaštuoja, nors Tarptautinio D. Apsigynimo advoka
tai iš pasišventimo tuo tarpu aukojo savo darbą, spėkas ir 
pastangas. Nei vienos dienos pas save nesuturėdami, tuo
jaus siųskite tas aukas šiuo adresu:

Scottsboro New Trial Emergency Fund, International.. 
Labor Defense, Room 430, 80 East 11th St., New York,

——o-----
Milionai darbininkų ne tik Amerikoj, bet visam pašau-; 

lyje yra sujudę del to begėdiškiausio, niekšiškiausio nuo
sprendžio, kuris padarytas prieš H. Pattersoną ir kurį- 
daro kukluksinis teismas prieš kitus scottsboriečius. Di
džiausias šujudimas tarp pačių negrų darbininkų. New. 
Yorke prasidėjo organizavimasis desėtkų tūkstančių neg
rų darbininkų, pritariančių klasinei kovai, maršuoti į 
Washingtoną su reikalavimu paleisti nekaltąsias aukas...
lynčiškos teisdarystės. Kituose centruose irgi eina tos 
rūšies bruzdėjimas.

Visų milionų negrų darbininkų ir farmerių akys dabar.. . 
atkreiptos į baltuosius darbininkus,—kiek baltųjų masės 
parodys veiklumo, kokios masės išeis į kovingas demonst
racijas dejei negrų jaunuoliu paliuosavimo.

Mes negalime suvilti savo klasinius draugus, juodvei- 
džius darbininkus. Kiekvieųąs turime jjrisideti prie visų 
darbininkų vieningo fronto kovoj,už Scottsboro jaunuolių 
išgelbėjimą,—aukodami kiek tik išgalime jų bylai, urmu 
traukdami j protesto demonstracijas, kurios šiomis die
nomis rengiamos ne tik New Xorke (šiandie, Union 
Square, 6 valandą vakare), bet ir šimtuose bei tūkstan
čiuose kitų miestų. r

Tuomi tai mes galėsime įrodyti tikrą revoliucinę vieny
bę su miniomis juodveidžių darbininkų; tuomi mes labiau 
negu kada pirmiau sucementuosime vieningą frontą neg
rų minių su baltaisiais; o tatai reiškia, kad toliau mes 
galėsime juo solidariau, stipriau ir sėkmingiau vesti ir 
laimėti kovas už bedarbių šelpimą, už socialę apdvaudą, 
prieš darbo mokesnio kapojimus, prieš fašizmą ir prieš 
imperialistinį karą.

Draugai, nei minutei nepamirškite, kad tai yra svar
biausias masinių spėkų vienijimo momentas, kaip už pa
liuosavimą nekaltų baltosios kapitalistinės tironijos aukų, 
taip kovai prieš reakciją ir už visų darbininkų teises, 
kaip negrų, taip baltųjų, kaip amerikonų, taip ateivių. 
Visi, todėl, be išimties į bendrą kovą darbininkų klasės * 
prieš parazitišką kapitalistų klasę!

----- o-----
Šiuo laiku rasis visokią šulerių, demagogų, kurie atkal- ’ 

binės darbininkus nuo kovų už scottsboriečių paliuosavi- * 
mą. New Yorko “Daily News” (balandžio 11 d.), “Post”., 
ir kiti buržuazijos laikraščiabstengiasi prigauti darbinin

 

kų minias; jie taip meluoja, būk Haywood Patterson ne

 

būtų nusmelktas, jeigu jo apgynėjais nebūtų Tarptautinis' 
Darbininkų Apšigynimas' ir advokatai iš New’Yorko. 
“News” agituoja prieš .orgapjzuo j amą negrų ir baltųjų 
maršavimą. į iWą^hingtoną su \eikalavimais pajiuosuot 
tuos, nekaltus .vaikinus; pataria kįtų aštuonių sScottsboro 
jaunuolių- bylas: palikti Alabamofe (lynčiuotojų) teismo” 
mielaširdystei1 ir tenaitiniams (kukluksų) advokatanis.- 
Tuomet, gifdi; teisrhas lengvesnį nuosprendį' išneš ki-‘ 
tiems scottsboriečiams, o teisėjas Horton pasigailės ir pir
mojo nųsmerkto Pattersono.

Neklausykite tų priešų provokatoriškų įkalbinėjimų! 
Jie tik padeda kukluksinei teisdarystei apsidirbti su de
vyniais juodveidžiais darbininkais. Minėkite, kad pirmes- • 
ne j Scottsboro1 jaunuolių byloje nebuvo prileistas Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimo advokatas, bet tie jaunuoliai tuo- ‘ 
met liko greit nusmerkti elektros kedei; jr tik paskui per 
Tarptautinio .Darbininkų Apsigyn,. didvyrišką, 4<ovą, .per 
dąrbo masių išjudinimą paramon scottsboriečiam jie buvo • 
per šiuos dvejus metus apginti nuo sudeginimo. Tik per.. 
madinį veikimą ir milžiniškas amerikines ir tarptautines* 
demonstracijas buvo apgintas Tom Mooney nuo nužudy-' 
mo 16 metų atgal. Tad ir dabar tiktai pergalirigiauŠiąT 
masinį sujudimą,, vadovystėje TarptautinioDarbininkų^ 
Apsigynimo, tegalima bus išgelbėt Scottsboro jaunuolius.
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Ar Teisingai Kominterno Centro Pildomą 
sis Komitetas Savo XII Plenume Išanali 

zavo Kapitalizmo Stabilizacijos Galą
< I

(Tąsa)
Kominterno Pildom ojo 

Komiteto XII Plenumas su
sirinko kaip tik tuo momen
tu, kuomet kapitalizmas, pa
siekęs augščiausį laipsnį sa
vo vystymosi, taip ryškiai 
pradėjo pūti ir irti jo ga- ju fašizmu prieš Franciją ir 
mybos santikiai. Tas pilnai 
tapo plenumo įmatyta, kai
po kapitalizmo stabilizaci
jos pabaiga. ’ O tas reiškia 
imperialistinius karus ir re
voliucijas visuose žetnės 
kampuose. O ar mes dabdr 
negyvename tokiame laiko
tarpyje ? Taip, • mes gyve
name.

Tad Kominterno Centra- 
linis Pildomasis Komitetas 
ir susirinko tą situaciją ap
svarstyti, K. Partijas per
žvelgti, kur reikia nedatek- 
lius pataisyti ir nutiesti tei
singą liniją, kaip nugalėti 
įrantį kapitalizmą ir įsteig
ti proletariato diktatūrą su 
forma Sovietų valdžios.

Šiandie, draugai, yra pa
saulyje du frontai. Vienas 
frontas, tai proletariato ir 
Sovietų Sąjungos frontas.su 
Komunistų Internacionalo

|je ateityje. Indijoj'ir Lotynų
■ Amerikoje plėtojimasis revo- 

iiuįnnio krizio trukdosi, vyriau- 
. [šiai iš priežastieš žemo laips

nio proletariato organizuotu- ' 
mo ii* del tenaitinių K. Partijų 
nesubrendimo. Visose kapita
listinėse šalyse nuolat auga 
spėkos tarptautinės proleta
riato revoliucijos, bet tokiose 
svarbiose pasaulinio kapitaliz
mo šalyse, kaip Jungtinės Val
stijos, Anglija ir Franci j a, re
voliucinio judėjimo banga nors 
ir auga, tačiaus vis dar labai 
atsilikusi nud to didžio įsi
tempimo, kuris yra matomas 
visoje tarptautinėje padėtyje.” 

, Perėjus, draugai, trumpoj 
sutraukoje d. Kuusineno pa
tiektus dėsnius, mes matome 
teisingą analyzą dar tuomet 
padarytąt kuomet tie reiški
niai daugeliui mūsų dar nebu
vo apčiuopiami. O ką XII Ple
numas 1932 m. rugsėjo mėne
sį analyzavo savo posėdyje, 
šiandie mes matome jau savo 
priešakyje • ,

XII Plenumas pabrėždamas 
rodė, kad Vokietijoj fašizmas 
kyla; o šiandie jau Hitleris 
valdžioje. Pietų Amerikos 
valstybės jau pjaujasi už gam
tos turtų šaltinius ir rinkas, 
vienos vykdydamos politiką 
Anglijos, o kitos—Jungtinių 
valstijų. Mandžurija ir Jehol 
jau užgrobta, ir Japonijos im- 
jperializmas tiesia nagus giliau 
į pačią Chiniją.

Kad XII Plenumo apibūdi
nimas tarptautinės situacijos 
yra teisingas, nemanau, kad 
kas ginčytųsi tuo klausimu. 
Bet yra nevierninkų Tamošių, 
kurie mano, kad kapitalizmas 
išbris iš šio krizio, ir vėl už
viešpataus geri laikai. Tai iliu
zija, draugai! Kapitalizmo 
vystymasis yra perėjęs augš- 
čiausią savo laipsnį ir jis jau 
negali .vystytis toliau, o ir 
grįžti atgal į senovę negali. 
Visuomenė turės persitvarkyti 
naujais, socialistiniais pama
tais. Bet kapitalizmas li.uo- 
sai nuo arenos nepasitrauks. 
Jį turės nugalėti proletariatas 

į po Vadovybe >Komunistų In
ternacionalo ir jo sekcijų, Ko-j 
munistų Partijų.

Tad tokiame momente 
munistų eilėse turi būt 
čiausia vienybė ir plieninė 
ciplina.
gurno mums nereikėjo, 
dabar. Niekad, draugai, 

ikomunistams ir jų simpatikams 
'nereikėjo taip gilinti savo ži- 
jnojimą, Markso, Lenino ir Sta- 
| lino mokslu, kaip dabar, 

tikra atmaina, lKodel j°.taiP r,eikia? . Todcl!

Sovietą Valstybės Aukso Bonai

niau su ginklu rankoje išstoja 
prieš pavergėjus.

Griežtyn eina priešingumai 
tarp imperialistinių šalių, kuo
met Japonija grobia Chinijos 
žemes, Amerika šnairuojasi su 
Anglija ir Japonija, Italijos 
fašizmas jungiasi su vokiškuo-

Lenkiją, »ir; tt. Tas kapitalis
tinių valstybių grupavimasis 
ir pasmarkintas ginklavimasis 
vienos'prieš kitą'už sričių už
grobimą, už1 rinkų Užkariavi
mą rodo besiartinantį naują 
imperialistinį karą, kuris dau
giausiai atkreipiamas; , prieš. 
Sovietų Sąjungą.

Niekad taip stropiai nebu
vo rengiama imperialistinės ir 
visokios kontr-revoliucinės spė
kos prieš Sovietų šalį, kaip 
šiuo momentu.

3. Smarkėja kova monopo
linių kapitalistų tarpe savęs, 
kad savo produktus iškišti, 
kad tuom atsteigti ekonominį 
šalies gyvenimą; bet kapitalis
tams tas jau nevyksta atsiek
ti, nes kiek kur jie bando savo 
tavorų iškišti,—susiduria su 
kitais monopoliniais kapitalis
tais. Tavorų pilnos sankro
vos kapitalistinėse valstybėse, 
o darbo žmonės badauja. Fa
brikai, kurie kainavo milionus 
dolerių^ stovi dyki; mašinos 
genda; minios alkanųjų mar- 

išuoja po K. Partijų vėliavom, 
vadovybe; kitas frontas —.reikalaudami duonos ir pasto- 
kapitalizmas su aktingu fa-*ges.
šizmu, socialdemokratija ir 
visa gauja buržuazijai par
sidavusių vadų amatinėse 
unijose.

Kapitalizmas, matydamas

Pinigų vertybė pasidarė ne
pastovi. Bankai bankrutuoja. 
Tiesioginis, apiplėšimas bied- 
nuomėnės auga. Darbininkų 
klase, stumiama vargo, pra
deda kovoti už nuvertimą tos

sau galą, nori rasti išeitį'sistemos, kuri ją naikina fizi- 
nuo galutino žlugimo, grie-!lliai- Revoliuciniai darbinin- 
bia savo glėbin visokius^Pranta> ; kad nežiūrint 
daktarus kapitalistinę sište-

gydyti. Socialdemokl a- ^apitąlizmo puvimas ne- 
tai ir amatinių unijų vadai; išvengiamai iššauks naujus ir 
po vadovybe socialdemokra-į naujus revoliucinius pakili- 
tijos, matydami griūvantį mus darbo minių, iki buržu- 
kapitalizmą, dreba iš bai-Jazii0S tvarka bus šalin nušluo- 
mės, talkininkauja fašiz-i w . ..T_ n . i, . • i i 4. Kapitalizmo visuotino 
mui. Kad jam talkinmkau-,^rįzį0 vystymąsi teisingai nu-j 
ja socialdemokratų lyderiai .matė jau Kominterno X ir XI j 
ir amatinių unijų geltonieji plenumai. Jie taip pat nuro- 
vadai, tai lengvai galima dė, jog krizio besiplėtojime 
matyti šiandie Vokietijoje,|^vykxsta tam tikra ui klasių susikirtimai eina i
Italijoje, Bulgarijoje ir ki- ypatmgas ^udejimas P^ingųlkad 

tose Europos ir Amerikos vietomis ^ėtas. 
valstybėse.

Draugas Kuusinen, daryda- _____ _ v____ ____ ____
mas Kominterno Centralinio jau veržiasi į atvirą susikir- p 
^Pildomojo Komiteto XII-tam timą. 
Plenumui analyzą tarptautinės 
padėties, sekamai pabrėžia 
apie esamus nuotikius kapita
listinėse valstybėse.

1 Nepaprastos permainos 
įvyko santikiuose kapitalistinių 
valstybių su Sovietų Sąjunga; 
ypatingai aštrus nusistatymas 
prieš Sov. Sąjungą iš kapita
listinių valstybių puses, kuo
met Sovietai pasekmingai už
baigė industrializacijos Penkių 
Metų Planą. Del Penkių Me
tų Plano pravedimo ir ūkinin
kų kolektyvizacijos tiesiog ka
pitalistinis pasaulis tragožium 
apvirto. Socializmas (žengia 
pirmyn, o kapitalizmas irte įra ne vienodų greitumu. , Ispani 

savo scenoje. *
v 2. Kapitalistiniam pasaulyje 

šiuo momentu suirimas viešpa
tauja.

Aštrėjantis ekonominis kri
zis taip susiaurino pramonę 
kiekvienoje kapitalistinėje ša
lyje, kad didesnė pusė darbi
ninkų yra dalinai arba visiš
kai be darbo. Ūkininkai ka
pitalistinėse valstybėse apiplė
šti ir nuskurdinti, kaip dar 
niekad pirmiau.

Augimas .revoliucinės pa
dėties imperialistų pavergtose 
kolonijose. Kolonijų gyvento
jų tautinis judėjimas kyla;

• kartu ir proletariatas vis daž-
# z < •

i

4

ko-j 
kie- 
dis-

Daugelis dienraščio skaity 
tojų kreipiasi į administra
ciją su klausimais smulkme
niškų informacijų, kaip tų 
bonų įsigyti. Kaikurie iš 
draugų prašo dienraščio pa
tarpininkauti jų įsigijime.

Pirmiausia prašome 
draugų įsitėmyti, kad Jung
tinėse Valstijose tų bonų 
pardavinėjimas prasidėjo su 
1 diena gruodžio (Decem
ber), 1932. Vieno bono kai
na yra $51.45. Ant tų bonų 
Sovietų Sąjunga moka de
šimtą nuošimtį (1’0%). Tat- 
gi kiekvieną dieną ant bono 
užauga arti pusantro cento 
procentų. Iki šiai dienai, 
12-tai balandžio, šių metų, 
ant kiekvieno bono yra už
augę $1.94 procentų. '

Dabar perkantieji 
bonus turi įmokėti 
procentą, kiek jo yra 
gę iki šiai dienai.

Del aiškumo, rokuokime 
šiaip:

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18

tuos

uzau-

bal. 
bal. 
bal. 
bal. 
bal. 
bal. 
bal.

Tada,

bono kaina 
bono kaina 
bono
bono kaina 
bono 
bono 
bono
kiek

kaina

kaina 
kaina 
kaina 
bonų

$53.39
$53.41
$53.42
$53.44

$53.47

manote 
pirkti, ant tiek kartų pa
dauginkite ir žinosite ko
kioje sumoje rašyti čekį.

Del draugų nusiskundi
mų, kad anglų kalboje ne
lengva susirašinėti tuo rei
kalu, tai “Laisvės” adminis
tracija gali pagelbėti jums.

Patogiausia bus, kad laiš
kus tuo reikalu rašysite lie
tuvių kalboje ir.( kartu su 

■ pinigais (su čekiais), atsių- 
1 site “Laisvei.” Tik čekius 
ar money orderius rašykite 
ne “Laisvės“ vardu ale 
vardu:

spėkų, vietomis labai spartus, i_v ! s ? u t.e.s n j’ Sliežtesni 
Kai kuriuo- ;laipsnl- Streikai, demon- 

se nepaprastai svarbiuose pun-1 Gracijos, sukilimai siau-. 
ktuose, tos priešingos spėkos!,čla PT° v,są burzuazlJ°s. Pasau- 

. Juose grumiasi vis dides
nės darbo minios, vadovauja
mos komunistų. Todėl mums 

savo 
ge- 

jriau būtų galima tose kovose 
j orientuotis. J. B.

(Daugiau bus)

Atėjo galas laikinajam
kapitalizmo n u s i s t ovėjimui. i “ .
Bet tiesioginiai revoliucinė pa- M11??’ reik,a 
dėtis dar nesusidarė svarbio-121n0J1,m? toj sntyj kad 
siose ir nusveriančiose kapita-I 
listinėse šalyse. “Kas dabartį- • 
niu momentu dedasi, tai yra 
įžengimas j naują ruožtą di
delių susikirtimų tarp klasių 
ir tarp valstybių, į naują ruož
tą karų ir revoliucijų.” , 

“Tą įžengimą tarptauti
niuose santikiuose ypatingai 
greitina ūžpuolančioji milita- 
rė politika Japonijos ir Fran-: 
cijos; bet žengimas į naują 
karų ir revoliucijų laikotarpį 
eina ir kitose šalyse, kad ir 

joj eina revoliucija. Chinijoj 
yra revoliucinė padėtis', ir 
ten sovietinė revoliucijd lai
mėjo.'pergalę didžiuliame že
mės plote. Vokietijoj baisiai 
paaštrėjo priešingumai tarp 
klasių: iš vienos pusės, augi
mas fašizmo, o iš antros pusės, 
augimas revol. masių kovos,— 
kas vis sparčiau brandina są
lygas atėjimui revoliucinio 
krizis. Kai kurios kitos ša
lys (kaip kad Lenkija) labai 
arti prieina prie revoliucinio 
krizio, arba, iš priežasties prie
šingumų aštrėjimo namie ir 
užsienyj, gali atšidurti revo
liucinio krizio padėtyj artimo-

Niekad taip vienin-
kaip I The State Bank of U.S.S.R. 

| “Laisvė,” aplaikiusi to
kius čekius tiesiai parduos 
juos Sovietų įstaigai, o ta 
įstaiga prisius jums aukso 
bonus.

Bonų paliudijimai nėra 
panašūs į korporacijų certi- 
fikatus. Ant jų nėra var
do pirkusiojo juos; jie yra, 
daug maž tokios formos, 
kaip Jungtinių Valstijų Li
berty Bonai. Juos atmokės 
Jungtinhj Valstijų doleriais, 
sulig Sovietų aukso rublio 
kursą. Jie yra taip, kaip 
pinigas.

Bonų terminas (laikas) 
yra ant dešimties metų.Ta- 
čiaūs, dabar perkant ir pri-HAMILTON, KANADA

-------------- | Z A i

Pas mus bedarbė, kaip ir siėjus reikalui atgauti pini- 
visur, prislėgė darbo žmones. ^US, galima atsiimti 1 d. 
Yra ir tokių bedarbių, kurie gruodžio (Dėc.) Su dešimtu 
pirmiau buvo įpratę gerti, tai procentu pelno. Juos- at* 

pirks ’ Sovietų Valstybės 
Bankas, apmokėdamas 
Jungtihių Valstijų doleriais.

Kai kurie iš draugų klau^ 
šia, ar kapitalistai perka 
tuos bonus. Reakcijiniai 
kapitalistai neperka jų, nes

ir bedarbiais būdami mano, '• 
kad jie gautų išsigerti, tuomet 
viskas kitaip eitų. Kovo 27 
d. čionai du bedarbius lietu
vius patiko tragedija. Vincas 
Poška, atvažiavęs po karui į 
Kanadą1 ir kitAs senas kana
dietis sumanė išsigerti.

Kanadoj degtinės yra pa- 
kankamaiį ,bet geresnis gera- j 
las įėšuoja, o pas juos nebuvo sė prie' organizacijų. Jiedu 
ištekliaus nusipirkti branges- abudu radosi religinių burtų 
nes degtinės. Gi jiedu nore-; įtakoj. Kovoti prieš netiku- 
jo gerai pasivaišinti. Juozas sias sąlygas nemokėjo jr ne- 
Kvasas; senas kanadietis, nu-,žinojo kaip. Religiniai bur- 
sipirko d vi. kvortas už 50 cęn- 'tai, kurie dar vis daugelį dar- 
tų degtinės ir abudu su Vincu (bininkų laiko supainioję, ken

kia susipratimui.
Mes, darbininkai, turime 

netikus, gal medinis alcoholis. mesti religinius burtus į šalį 
Abudu vargšai užsinuodijo ir ir organizuotis kovai už pa- 
mirė. • ' ;gerinimą savo gyvenimo.

Nei Vienas iš jų nepriklau- l Laisvas Skaitytoj as#*.

Poška ištraukė tą gėralą.
Matyti, degtinė buvo labai

jie iš principo yra nusista
tę prieš darbininkų šalį —• 
Sovietų Sąjungą. Bonai 
yra paskola. Sovietų val
džiai, jie stiprina darbinin
kų tėvynę, o tas yra baisu 
kapitalistų klasei. Libera- 
liškesnė buržuazija perka 
Sovietų aukso bonus. Aiš-; 
ku, kad darbininkai nedaug 
tegali jų išpirkti, nes neturi 
kuom pirkti.

Už bonus gaunami pihi- 
gai nėra siunčiami į Sovie
tų Sąjungą. Jais čia pat 
yra perkamos1 masinos ir 
siunčiamos Sovietams. i

Bonų paliudijimus išduo
da Sovietų Valstybei Ban
kas Maskvoje. Paliudiji
mai gabnami už apie ketu
rių savaičių nuo dienoš Su
laikymo čekio.
“Laisvės” Administracija.

binmknš;: Jėųpi:sužirto, kad būdu, kaip laisvi,-taip 
tu esi laisvos minėes ir. ak- kinti darbininkai' •,‘teisimės 
tyvus darbininkų klasei vei- pasiliuosavimą iš politinės, 
kėjas, bet buvęs’ katalikas, 
o valdžia pasiuntė tave pas 
juos pašalpos gavimui, tai 
jie tavė taip kamantinėja ir 
diskredituoja, kad rtu pats 
su šeimyna greičiau pus
nuogis ir be pastogės sutik
si likti, negu toms jų apga
vystėms. pasiduosi. Taip 
dauguma 'susipratusių dar
bininkų ir padaro: šalinas 
nuo jų tų pašalpų, kaip nuo 
ugnies ir maro, ir tęsia 
gHežtą darbininkišką kovą 
prieš klasinį priešą, kapita
lizmą ir religiją, ‘po ‘vado
vyste Kanados Komunistų

religinės ir ekonominės t 
priespaudos, nuvers darni 
buržuazijos viešpatavimą ir. 
sutverdami sovietinę val
džią čia Kanadoj; ir tik ta- ; ? 
da bus pastoviai gerinamas 
ekonominis ir protinis dar
bininku būvis, i

V. Yvanauskas.

Partijos ir pasaulinio darbi
ninkų ‘vado, ’Koniunlstį In-
ternacionalo. Nes tik tokiu

Bažnyčia ir Pašalpos
Teikimas

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
nuomą už kambarius. Tik 
jeigu kuri šeimyna tampa 
išmesta iš stubos,—kas tu
rėjo reikalo prašyti iš baž
nyčios šių malonių, tas ge
rai žino, kaip bažnyčia gelb
sti suvargusiem bedarbiam, 
kiek vargo ir sunkumų baž
nyčia užkaria ant bedarbių, 
kurie papuola ant tos meš
kerės, kiek visokių inkvizi- 
toriškų tardymų, kad net ir 
policijoj kartais 1 areštuotus 
tiek netardo. O vėliaus dar 
—salpta šnipinėjimas to be
darbio, kuris prašo pašal
pos, ar jis yra geyas tikin
tis, ar neprjkUušo prie’ dar- 

I bininkų organizacijų, ar at- 
i lieka ausinę kunigui. Jei ne, 
tai priskiria prie bažnyčios, 
kur kunigas bei jo klapčiu
kas (kaip kad pas mus lie
tuvius šnipas K. daro slaptai) 
užsirašoj ar katras eina ar 
ne ausinę atlikti bei melstis. 
Vėliau raportuoja, kad tas 
ir tas bažnyčion nesilanko, 
ir pašalpa sustabdoma tam 
bedarbiui.

Jeigu tu esi laisvos min
ties bedarbis ir. nueini į val
džios pašalpos biurą, tave 
tuoj siunčia į tos religijos 
nagus, kuri pažymėta ant 
tavo pasporto, ir kiek tu ne
protestuosi, kad esi1 laisvos 
minties žmogus, kad jokiai 
religijai nenori priklausyti 
(nes religija nuodina darbi
ninkams protą), nieko ne
gelbsti, ir tave vistiek siun
čia į bažnyčią, kad tave at- 
grąžinus i prie religijos bur
tų. Jeigu neisi, pašalpos 
negausi? Eik sau basas ir 
pusnuogis, išmes tave iš 
kambarių alkaną, bet pašal
pos neduos/kol negrįši prie

Tai taip šiandieną, bažny
čia tarnauja kapitalistų val
džiai. O valdžia doleriais 
palaiko bažnyčią, kad > ne
sugriūtų tikėjimas tarp dar* 
bininkų, kad darbininkai 
nepasiliuosuotų. iš religinių 
burtų, nes tuomet padarytų 
žingsnį linkui . pasiliuosavi- 
mo iš pačios kapitalistų ver
gijos. Tad ir apgaudinėja 
ir'apvagia darbininkus; kaip 
protiniaį taip ir materiali
niai. Čia Toronte jie var
toja bjauriausią šnipinėji
mą prieš susipratusius dar-

Geriausias neo ReumatiJką
Skausmų, sako Buffalo Ponia 

metuf mane kankino reams* 
.! tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie

Pain-Expellerį ir nusipirkau jo bon- 
ką. Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai suteiki palengvinimu. Iš
naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visą savd kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo aąnaHuoae.”

’ j . . ’ . , , J-G-
Buffalo,’ N. Y. ' '

PAIN-EXPELLER

THE FRIENDS OF SOVIET UNION
• * I

Atsišaukia lį visus darbininkus ir j visus kitus Pirmos 
Darbinink Respublikos draugus su prašymu remti 

kampaniją už
GREITĄ IR BESĄLYGINĮ JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

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

PRIPAŽINIMO PETICIJOS

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

PRIPAŽINIMO MASINIS MITINGAS
ir

Protesto Prieš Fašistinį Terorą
Kalbės: Malcolm Cowley, Donald Henderąon, H. W. 
L. Dana, James W. Ford, Carl Brodsky, Mrs. Susan 

; i 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 
Įnitingųs., Pag;elbėkite šiai, organizacijai skleisti teisy
bę apie Sovietų ,Sąjungą,'padėkite (rinkti parašus. Su- 
budavokime veikiiPą', kuris ginttpriūo priešų ir stiprin* 
tų Sovietą darbininkui ir valstiečius.

;• Visos organizacijos i tuo jas reikalaukite peticijos 
•blankų, rašykite, arba kreipkitės asmeniškai:

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

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

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARŲ MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

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

“Laisves” knygų krautuvčsna.
FABRIKANTAS IR DARBININKAS. 'Trijų Veiksmų Drama 

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

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

Parašė Povilas Arskis. Kaina 15c.
VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų1 Veiksmų drama. Parašė 

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

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

t IJ Kąipa; 30ę. į . j / ,j ■,, . /•(><.(.
BUOŽĖS.; , Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P.

; 7 Kamiiiktalas. Kaina 45c1' !
KARO AUKOS, f ;Ęe|urių veiksmy (drama. Parašė Sodalius.
KOVĄ-UŽ IDĖJAS. Ketųrių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė

I. Togobočnij. Lietuvių kalbon verte ir dainas sutvarkė P.
. j, BųkšnaitisH Kaina, j60c., be, muzikos.
ARTŪRO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c. 
NEBAIGTA KOVA. 'Trijų veiksmų melodrama. Parašė Senas 

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

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

SPARTAKĄS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 
Rasoda. , Dainom muziką parašė B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos. ‘ •

BEDARBIAI. Dviėjų veiksmų drama. Kąina 85c.
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo komedija apie kuni- 

gj ir gaspadinių elgesius. Veikalėlis reikalauja tik 8 asmenų, 
airfa visas setas (8 sąsiuviniai) $2.

SALIN RANKOS. Trumputis vaizdelis. Galimas vaidinti prakal
bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 
darbininkų. * /

INKVEMCIJA. Keturių veiksmų drama, su dainomis. Veikalas 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. Veikalą 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir.padalinus po du aktus. < 
Kaina 50 centų.

5 ’ : - ALPMS. 46 TEN EYCK STREET
BROOKLYN, N, Y.

frontas.su


FIODOR GLADKOV

Bulapte Ketvirtu

Vertė D. M. ŠOLOMSKAS.,| T - i , . • . j . .. i. .

(Tąsa)

LAISVI Treciadien., Baland. 12,1933

Kaimynai «
Prieš Glėbą, kitoje gatvės pusėje, per at

virą namo langą veržėsi girtųjų skanda
las. Tai baritonu perkūnavo dailydė Sav- 
čukas, tai vištiškai kudakino Motia, jo 
žmona.

Glebas paliko savo drabužius ir reikme
nis prie -tvoros, kur buvo numetęs; nu
žingsniavo pas Savčukus į jų namą.

i ; ; * »

Kambario sienos į apleistos, ant grindų 
išmėtyta ir išvartyta kėdės, ir kiti rakan
dai. i Molinis puOdhš, kaip kokis senelis, gu
li ant šono. O šiaip visur baltuoja miltai.

Iš šviesos įėjęs, negalėjo iškarto matyti 
žmonių, bet pastebėjo besigrumiančius ko
voje kūnus. Prisižiūrėjo—tai jie. Sav- 
čuko marškiniai suplėšyti į kaspinus, jis 
lanku susilenkęs, šonkauliai išsivertę ir vos 
aptraukti oda. Motios sijonas ant galvos; 
sunkiai alsuoja jos krūtinė, ir sekerečiojasi 
abiejų rankos. Glebas nutvėrė Savčuką už 
sprando ir prispaudė keliu nugarą, kad net 
kaulai subraškėjo.

—Savčuk! Ar pasiutai iš vargo, gra- 
mėzde! Pasilsėk biskelį. Atsistok ant 
kojų.

SavČuko drebėjo rankos; pirštais grai
bė orą ir spaudėsi iki braškėjimo jo rankų 
kaulai.

Motia užmiršo ir tai, kad jos kojos nuo
gos iki juostos. Pasirėmė ji ant vienos 
rankos, o antra mosavo ir vis norėjo su
rikti, atidarinėjo burną,—bet negalėjo iš
rėkti.

—Savcuk, sustok, nelabasis!—Glėbas ir vėl 
parsirito jį ir prislėgė prie grindų.—Gulėk, 
nes duosiu per labuonę! Ką, ar’ proto ne
tekai, tu senas gramėzde? Kelkis, Motia, 
kaulus tau palamde; na, būk linksmesnė! 
Nesigėdyk, gali pasilikti, kad ir pirmes
nėje padėtyje.—Ir Glėbas nusijuokė, kaip 
senas pažįstamas. <■

Motia suriko, kaip susigėdusi mergaitė: 
dangstėsi skarmalais sijono, sulenkė Ro
jais ir susitraukė, kaip ežys—pasidarė ma
žytė, nusigandusi.
siverkė.

Savčukas tartum 
žiūrėjo į Glėbą.
Nervuotai pro dantis išstūmė:

‘ —Ir šėtonas tave atvilko ne laiku... Šu
nie! Nešdinkis, kol dar tau nesulamdžiau 
kaulus... nešdinkis!

Glebas ir vėl nusijuokė, kaip savas 
žmogus.

—Savčukai, gerasis mano drauge! At
vykau pas tave į svečius—na priimk sve
čią! Juk mudu tiek metų kartu dirbome, 
sulenkę nugaras, tame kapitalistų praga
re! Kas tau pasidarė, senas drauge?

Savčukas ir vėl veršio ąkimis pažiūrėjo 
j Glėbą, žengė porą žingsnių ir sumosavo 
rankomis. Skarmalai nuo jo rankų siūba
vo, kaip ant kokios baidyklės, o rankos 
drebėjo ir gyslos buvo įsitempę, kaip 
virvės.

■—Ho, velnio dūšia! Glebas, broleli tu 
njano, Čumalovas Glebas! Ir kokis velnias 
tave atnešė, iš. ano pąsaulio? Ak, tu ka
lės vaike! Glebas! Brolis! Žiūrėk į mane 
ir į netikusią mano žmoną. Na, žiūrėk’ Ir 
duok man per prakeiktą mano galvą—Į r 
pradėjo apsikabinęs Glėbą bučiuoti.

—Motia, kelkis! ’ Pasitaisyk: dabar aš 
silpnas ir ramus. Palikime savo rokundą 
kitam kartui. Pasėdėsiu aš su juom, su 
Glebu, paverksiu... papasakosiu. Kelkis, 
Nfotia,‘—kelkis greičiau... lai bus taika! 
Pabučiuok mano prietelių draugą—Glėbą, 
o; kitkas lai bus kitam kartui.—Savčuko 
plaukai, barzda suvelti—atrodo laukinis,— 
pirmykštis žmogus skarmaluose.

Motia susirietus sėdėjo ir verkė; ir vis 
skarmalais stengėsi pridengti kojas. Į ją 
nusijuokė linksmu juoku Glebas:

—Motia, Savčukas nenugalėjo tavęs, ha- 
ha-ha ! Laisva esi moteris ir už savo tei
ses tvirtai kovoji. Kovok nuo pradžios iki 
pabaigos!

Pasislėpė kampe ir ap-

kruvinomis akimis pa- 
Nepažino. Nusisuko.

NEW BRITAIN, CONN.
Nė Žingsnio Be > Provokacijų

Apielinkės kolonijų draugai 
pradėjo man duoti “pipirų,” 

Ikad neatmušu sklokininkų 
'provokacijas, kurias F. Naun
čikas, sufabrikavęs paskelbė 
per “Naująją Gadynę” šiais 
metais. Jis surado/ kad aš 
nepasiuntęs TDA 77 kuopos 
28 dol. į TDA centrą, nei į 
distrikto raštinę.

Jeigu ne draugi) vertimas, 
būčiau nerašęs spaudoje apie 
tai. Visi žinome, kaip sklo- 
kai “rūpi” teisybes suradi
mas. Jiem tikrai -rūpi tik 
draugus apjuodinti, kurie da
lyvauja darbininkų judėjime, 
tąi viskas. Taip ir ant vie
tos, pas mus Naunčikas, ku
ris .buk taį 'surado TDA dis- 
trikte, kad neaplaikyta vieti
nėj kuopos <28 ' dol'eriai. Bet 

-------- o------ ___—------„-------  -------- -r— lai plepa, .tai jų dafbas. Man 
vesti, bet tas nelabasis Savčukas paveržė nei šilta, nei šalta delei to. | 
nuo manęs.

Savčukas sugriežė dantimis ir suriko:
—Tai ne moteris, bet varlė! Jeigu tu 

esi mano draugas, tai nušauk ją iš savo 
kulkasvaidžio... Del jos neturiu gyveni
mo, gyvenu tartum kokiame maiše. Ji už
verčia ant manęs net namų darbus... Nė
ra, nėra gyvenimo, Glėbai. Ir jau nėra ir

Tais žodžiais tartum jis pasiekė jos širdį. 
Kaip žvėrelė, ji puolėsi ant kelių prie Glė
bo; jos akys piktai žibėjo:

—Palik mane ramybėje ir neužgaulioj 
širdį! Prakeiktieji žmonės, jūsų yra dau
gybė! Kankintojai!—Ji prišliaužė prie 
vietos ant grindų, kur puolė saulės spindu
liai. Jos plaukai išdraikyti ant pečių.

—Ne, Motia, aš neisiu: noriu būti pas 
jus svečiuose. Priimk svečią keptiniais, 
sviestu, arbata su cukrum ir kitokiu mais
tu, tu juk gąspadinė.

Glėbas juokavo, tiksliai leisdamasis jai 
suduoti jam. ■ 1 . < • ,

t—Motia, prisimink, kokia tu,, buvai smar
ki mergina! Tada norėjau su Tavimi apsi-

Organizacijų turto niekuomet 
nesu pasisavinęs, nesisavinau 
nei TDA 77 kuopos tuos ke
lis dolerius. Jie buvo išmokė
ti ten, kur labai reikėjo.

Dėjos šitaip: Didėjant be
darbei, prasidėjo ir darbinin
kų judėjimas. Pabaigoj 1929 
metų į šį miestelį atvyko ener
gingas jaunuolis John Vincent,

kų judėjirnąs, pųpį,. bet .šmeiž
tai, ypatingai ant Komunistų 
Partijos narių.' Šklokininkam 
ir sapnuojasi, jog visi “suk
čiai,” tik jie “geručiai”. Ta- 
čiaus paklauskite' ką jie nu
veikė del darbininkų judėjimo, 
del* politinių kalinių, apart 
ALDLD Apskričių (New. Yor- 
ko ir Philadelphijos apielinkė
se) iždų sugrobimo? Tegul 
Naunčikas pajieško savo vadų 
(“N. Gadynės”) centruose 
mūsų organizacijų iždų. ' Te- 
nais jisai tai tikrai suras kelių 
organizacijų nuneštus iždus-

Apie mūsų reikalus lai jisai 
nesirūpina. Mūsų aukos ir pi
nigai naudojama darbininkų 
judėjimui tėnais, kur jie pir
miausia ir labiausia reikalin
ga. čia kovo 6 dieną vėl biį- 
vo areštų ir del tų darbininkų 
apgynimo surinkta keli dešėt- 
kai dolerių. Vadinasi, tie pi
nigai taip pat nepasiųsti hči' 
jokiam distriktui bei centrui,' 

(bet išmokėti ant vietos advo- 
jkatui reikale tų darbininkų 
apgynimo. . -

V. J. Valaitis.

’ •_ . WORCESTER, MASS, ...
Ketvirtadienį, balandžio 18 d.,

Lietuvių Svetainėje, 29 Ericficott 
Str., įvyks svarbios diskusijos, (te
moje: .‘‘Kas- yra .fašizmas ,ir , kodėl 
dartyipinkai turi bendrai kojoti prieš 
jį ir' ar darbininkai turi Sekti to
kius vadus, kurie priešingi eilinių 
narių bendram frontui?” 
visus 
se ir

Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti diskusįjo- 
rišti šiuos svarbius klausimus. 

(85-86)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, 15 d. balandžio, 
7:30 vai. vakare, 3600 Vemor

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

L-uw in „ j-'M x.egamna
Highway. Visi nariai malonėkite at-

kalų aptattj. Į
Sekr. '

šliaukyti; ;neš Truš 'daug sVarbių rel- 
ihT. Astrauskiene, 4 
1 . ‘ / 7 <85-86) *

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

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

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)

M

t

“LAISVES” NAUDAI PIKNIKAI
L ’ • • » ’ .

Jau turime tris vietas, kur rengiama dienraščio 
; • i i - . ;
“Laisvės” naudai piknikai sekančią vasarą:

' ■> i : ! ! < . • , I • ! ' ■ ■ ■ ; ; <

i Brooklyn, 2 Dieną Liepos (July)
I ■ J i 1 A i • : » l . į

Ulmęr Park, Foot of 25th Avenue.

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

. įgingdb jduuuuiib dumi vnitcnv, 
manęs, tu mano prietehau... Nėra ir to kuris sakė prakalbas svetainė- 
fabriko, šėtonų dūšios... se, atviram ore, ant gatvių ir

Motia atsistojo; persikeitus: kita mote- prie dirbtuvių vartų. Leidi- 
ris—nuvargusi, nukankinta, sumušta ir Ii- mas policijos laikyt prakal- 

ibas gatvėse tada niekaip ne- 
įbuvo galimas gauti, todėl, pra- 

—Taip, Savčuk, na, pažiūrėk: juk aš ne-1 dėjus vesti kovą už laisvę žo- 
turiu spėkų... Nusikankinau. Kad gauti džio ir teisę susirinkimų gat- 
maišelį miltų, atidaviau viską, apiplėšiau i v®se> vincentas buvo arestuo- 
pati save ir likau nuoga, kaip paleistuvė. !^as p.° keletą artlL 
Greitai sudeginsiu savo gedą, išeidama pli-|gynė įr laimėjo, 
ka ant gatvės... 7 1 J ----- 
buvau turtingų tėvų duktė. O kur jie da- kad jaunuolis veikiausiai pa- 
bar, Glėbai? Ir kodėl aš dabar ne motina? i puls po bausme, gaus kalėjo- 
Kodel dingo mano mažyčiai? Kodėl tokia :mo> tai draugai, pasitarę su 
nolfrimino-a ? ! K. P. distrikto org. P. Chauntnelaiminga.... I ir TDA org. E. Taft, sumanė

Drebėjo jos žandai ir lupos. Į Glėbą ji Vincentą gelbėt. Kita kliūtis, 
žiūrėjo suvargusiomis akimis ir vis dangs-!tai nebuvo finansų. K. P.

buvo dar tik keli nariai. TDA 
lietuvių kuopa nelaikė susirin
kimų, nes tas pats F. Naun
čikas, būdamas sekretorium, 
nesirūpino kuopos gyvavimu, 
nė kaliniais.

Aš tiem draugam prane
šiau, kad \ę&u TDA kuopos iž- 
dininkas’ir dar yra keletas do
lerių kuopos ižde. Jie ant 
greitųjų man paliepė paimt 
advokatą,'ką aš ir padariau,' 
nes susirinkimo laukt nebuvo 
laiko, o ypatingai kuomet ki
tiem valdybos nariams tie rei
kalai tada nerūpėjo.

Paėmiau ady. A. Green
berg, kuriam pamokėta $25.00 
kovo 15 dieną, 1930 metais ir 
$3.50 pamokėta kelio lėšos į 
New Yorką d. Suskin, kuris 
čia irgi buvo ryšyje su tuo 
“keisu.” Tai kodėl tie $28.00 
nepasiekė nė centrą, nė dis- 
triktą, kur Naunčikas negali 
niekaip surasti. Tačiaus ne
reikia apsigauti. Naunčikas ■ 
žinojo Vincentą, žinojo jo 
keisą ir tuos pinigus, bet jam ( 
rūpėjo mane apjuodinti, to
dėl jis tą labai “gudriai” ir 
padarė. Tačiaus juk jų dar
bas tai dafyt.
’ Tuo pačiu kartu 
taiko man, ir kitą prasikalti
mą, primesdamas,
vau išrinktas iš Vilijos Choro 
į Proletmeno 4 Apskričio kon
ferenciją pereitais metais ir 
tenai paėmęs kitą choro iždą. 
Bet kur toji teisybė, jog- taip 
padariau? Į tas visas jų nesą
mones nematau reikalo atsa
kinėt. Galiu tiek pasakyt, 
kad iš konferencijos choro pi
nigus nuo dainų dienčs pelną 
parvežiau ir jie man nereikė
jo paimt, nes Apskričio valdy
ba juos padavę parvežt Vili
jos Chorui./Dabar esu Vili
jos Choro iždininkas ir sulyg 
tiesų turiu juos laikyti, z Kaip 
choras nutaria kam apmokėti, 
tai ir apmoku.

Aš manau, kad draugai ne
dės tiek daug atydos į sklo- 
kininkus, kuriem ne darbiniu-

Per ke- 
teisme 

„ ____ Bet kovo
Juk aš turėjau vaikų, 1930 metais, permatyta,

žiūrėjo suvargusiomis akimis ir vis dangs
tėsi skarmalais apie juosmenį ir krūtinę.

Taip, čia prieš jį buvo ne tokia, kaip pir
miau,; Motia, kurią jis atminė jauną, gra
žią, smarkią ir gyvą, kaip kokį pavasario 
kvietką. Dabar ji buvo pusgyvė moteris, 
suvargusi, nusilpusi... .

Savčukas pasigriebė suolelį, apsuko ore, 
pasistatė prie stalo ir greitai ant jo atsi
sėdo. Jis piktai sudavė kumščiu į stalą ir 
suriko:

—Dasigyvenome, kad tave kur galas! 
revoliuciją padarėme! Žmonės! Broleli tu 
mano, Glėbai, dvesiu! Tuštumas ir kapai! 
Mirštu nuo neturėjimo ko veikti, spėkos 
drasko mane. Bėt baisu, baisu man, sakyk, 
kodėl baisu? Mirties nesibijau, jos nepaisau, 
jos man nėra. Kur dėti mano spėkas? Kas 
man veikti? Tikri kapai, kapai, nėrą kas 
veikti! štai ten žiūrėk, ne fabfikas, o ne
švarumo duobė, ožkų lizdas. O jeigu fabri
ko nėra, tai nereikalingas ir aš, kur gi aš?

Motia žiūrėjo į jį ašarotomis tamsiomis 
akimis ir jos veide Glėbas išskaitė kentėji
mo meilę prie jos žmogaus.

—Na, apsjrengk tu, verši... Ir nesi
gėdija taip sėdėti. Ir veidas tavo į nieką 
nepanašus—sumalta kultuvė. Mano vei
das sudaužytas, o tavo paties šėtono suga
dintas!—Nors Motia šaukė, nudavė piktą, 
bet, piktųrųo jau nebuvo; balse girdėjosi ki- 
'tos' gaidos. Glėbas garsiai nusijuokė.

—Ek,. ir juokingi, juokingi, jūs mano 
draugai!
. . -r-Motia, eikš prie manęs, apsikabinti no
rių ... eikš, žmonele!

Savčukas paėmė ant rankų Motią, kaip 
mažą mergaitę, ir pasisodino palei savęs.

Pro kalną kyšojo nerūkstanti fabriko 
kaminai, kaip koki milžinai. Ir pakalnė, 
apaugusi tankiais, ant akmenų augančiais 
medžiais, ir bremsbergų vagonėliai stovėjo 
tušti ir rūdijo.

—Fabrikas... Kas buvo ir kas yya, tu 
mano drauge Glėbai? Prisimink, mielasis! 
Aš čionai užaugau ir dirbau. Aš nežino
jau kitokio gyvenimo, kaip pragaras tame 
fabrike.

Naunčikas

GREAT NECK, N. Y.
LDS 24 kuopos susirinkimas įvyks 

13 d. balandžio, 7:30 vai. vakare, J. 
i Klimaičio kambariuose, 117 Steam
boat Rd. Visi nariai ir narės daly
vaukite ir naujų narių atsiveskite ant 
šio susirinkimo. Sekr. P. B.

(86-87)

NEWARK, N. J.
LDSA 10 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, 14 d. 
balandžio, 7:30 vakare, 180 New 
York Avė. Visos nėrės būtinai turi
te dalyvauti. Po susirinkimui bus 
diskusijos temoje “Ai’ gali darbinin
kai dabar streikuoti šito krizio lai
ku?” Todėl, draugės, atsiveskite ir 
pašalinių ant šio susirinkimo.

Org. K. Stelmokienė.
(86-87)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188-if LDSA 130 kuopos 

rengią svarbias, diskusijas tąnjojt 
“Ar galima darbininkams pasiliuo- 
suoti nepavartojus proletarines dik
tatūros?” Šios diskusijos jyyks ket
virtadienį, 13 d. balandžio, 7:30 vai. 
vakare ant Rusų Yestaurano 9219 
Russell. /Lietuviai 
vaukite patys ir 
draugus, nes teina yra svarbi.

darbininkai, daly- 
atsiveskite savo

Komitetas.
(85^87)

NORWOOD, MASS.
Draugė J. Krol , 11 d. balandžio, 

kalbės Lietuvių svetainėje. Rengia 
Bedarbių Taryba. Visi bedarbiai ir 
dirbantieji darbininkai dalyvaukite, 
nes draugė Krol yra labai gera kal
bėtoja.

Bendro Fronto konferencija del 
prisirengimo prie alkanųjų maršavi- 
mo, 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 L 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, 
kare.

Susirinkimas bus t7 vai. va- 
Kp. Sekr. O. Zdanute.

(85-86)

LINDEN, N. J. . .
135 kuopos susirinkimasLDS 

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

Sekr. C. Andriunas.
■....................  (-85-86). 1

Olimpia Park, Worcester, Mass
Kur Yra Ir Puikios Maudynės

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

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. Girąrd Avė., 
Philadelphia, Pa., tai bus antra dovana

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75 
t , ♦ % I

Padovanojo L. Dubrow & §on?, Inc., bus trečia dovana

Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus 
darbijiinkų .citrai jš -visos apielinkės it kiti < talentai

<

LAUKIAME DRAUGU 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.

PER “LAISVE” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

“Laisvė” galį pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio išdįrbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLĖS

kad nebu-
t

(Daugi&u bus)

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

Tuojaus gąykite
iv ŠI? knygą:

PATARIMAI VYRAMS 
APIE i

LYTIES DALYKUS
D-ro W, J. ROBINSONO.

T '■ • ■ I'*, - . 1
Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kity įdomių 

dąlykų. ,

236 pusi, rašto, sp paveikslais, 
Kražiai apdarytai Kaina $2.00.

pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais Šiuo adresu:

J. BASKUS,
o. NEW YORK/N, t. *

KAINA $60.00
Didele 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 naujoš sistemos 

’ '‘keyboard©.”
RAŠYKITE: “LAISVE” >

427 Lorimer St., Brooklyn, N, Y
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Puslapis penktas <

stubos išmesti, tai jie mane ro, tuomet jie atsakė, kad tai' 
įtrauktų į sąrašų knygą, kaip į darė tikslu pakenkti Sovietų

Lė
tų tą ubagišką pašalpą kūdi- jningrade buvo sučiupti ša
kiams.” | botažninkai ir keli iš jų su

šaudyti. Sabotažninkai • laikė 
šimtą tūkstančių tonų Jbulvių 
prie gelžkelio stoties ir jas su
šaldė. Tokiem prisiėjo galva 
atsakyti už niekšiškus darbus.

Vietinė kapitalistų spauda 
buvo paleidusi melus, būk No
vakas pabėgęs ir nenorįs gy
venti Sovietų Sąjungoj. Jis 
savo prakalboj atmušė visus 
tuos melus.

Drg. Novak buvo nuvažia
vęs į Sovietų Sąjungą kaipo 
turistas ir tik pasižiūrėti, o ne 
apsigyventi fenais. Jis parva- 
žiayo atgal į Ameriką dar
buotis darbininkų tarpe.

Novakas savo prakalba 
smarkiai uždavė per nosį tiem, 
kurie skleidė melus apie jo 
parvažiavimą.

L. K. Biuras.

■' CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. laikytame komunistą, ir tuomet sulaiky- Į industrializacijos planui, 

susirinkime kovo 14 d. užsi
brėžė šiais metais dėti visas, 
pastangas, kad užmokėjus iš j 
iždo už visus kp. narius, kurie sistemą reakcijos pagelba yra 
delei esamos bedarbės negalės ■ pasiryžusi užsmaugti komu- 
duokles užsimokėti, taip, kad nistinį veikimą. Neveltui dau- 
Centrui nereikėtų mūsų kp. gybės bedarbių nusiskundžia, 
narius nuo duoklių paliuosuo- kad miesto raštinėse didelis 
tL . . . , i

Kad tą viską atsiekti, kuopa pašelpos bedarbių, 
nutarė tam tikslui rengti pra-jduj ir iš lauko nuo pat ryto 
mogas, nuo kurių visas pelnas iki vakarui stovi prie 

» ęis į atskirą fondą bedarbių fare 
narių duoklių užmokėjimui, griebiasi žiauriausių 
Ant vietos išrinkta tam komi-' 
sija, 
jau pirmą tam tikslui pramo-!dėjimą, 
gą rengia.

Vakaruškos įvyks bal. 15 d. stipraus supratimo Savo kla- 
(velykų subatos vakare.), sės reikalų, eina dirbti kur tik 
Lietuvių Darb. svet., ■■ 920 E. juos škiria, net skebauti, ar 
79th St. Pradžia 6 vai. va- bile darbą dirbti, kad tik pil- 
kare. Bus graži programa, po vą prikimšti kūOm nors, 
kurios tęsis šokiai prie geros 
orkestros iki 12 vai. Išmušus 
12 vai. tuoj' įvyks /vienos jau
nos poros vestuvės. Po šliū- 
bui bus vakarienė. Ir už tą 
visą įžanga tiktai 25c. Ka
dangi čia bus tik draugiškas 
vakaras, todėl patariame ti- 
kietus įsigyti iš kalno, nes prie 
durų nebus parduodami. Ti- 
kietus galima gauti pas visus 
190 kp. narius Collinwoode ir 
pas drg. Simans, 922 E. 79th 
St. Kviečiame visus atsilan
kyti, linksmai laiką praleisti 
ir kartu paremti mūsų naują 
sumanymą.

Pasirodo, kad kapitalistinė

|egzaminavimas reikalaujančių
Eilės vi-

wel- 
skyrių. Kapitalistai 

priemo- 
monių prieš bedarbius, kad 

, kuri tuoj ėmėsi darbo ir tik užsmaugti darbininkų ju- 
1 V YY1 O 1 O KY'l t 1 Ič Q 1 1 1 1 l'Y Y* f-1 YY1 (Y — /I A T i VYT O NT m n 11 J n i w v-v* . «

Militarinč Disciplina “Darbo Kempėse 
Jaunuoliai Bėga Namo Jas Pamatę

Mes iš pat sykio sakėme, 
kad tos Roosevelto steigia
mos darbo kempės delei at- % 
sodinimo miškų yra fašisti
nės valdžios pastangos mili
tarizuoti darbininkus. Į tas 
kempes daugiausia surinko 
jaunus darbininkus. Dabar 
net buržuazinė spauda ra
šo, kad tose kempėse įvesta 
griežta militariška discipli-

na, darbininkai' muštravo- 
jami ir varomi į darbą, kaip 
gyvuliai į. skerdyklą. Ten 
ginkluoti bosai juos daboja 
ir verčia dirbti.

Daugelis jaunų darbinin
kų apleidžia tas militariz- 
nio kempes ir bėga atgal na
mo. Tik vieną dieną perei
tą antradienį kempes paliko 
ir sugrįžo namo penki šim
tai jaunųjų darbininkų.

NEW YORK. — Colum- 
bijos universiteto Vėžio Ty
rimo Instituto direktorius 
D. Wood praneša, kad yra 
pavykę padaryti svarbų iš
radimą vėžio ligos veikime. 
Jis sako, kad vėžys nėra tė
vų perduodamas vaikams, 
tai yra, vėžys nėra įgimta 
liga. O iki šiol žmonės ma
nydavo ir bijodavo, kad vė
žys yra tokia liga, kurią 
vaikai gali paveldėti nuo tė
vų.

mo pieno kainos. Thni tiks
lui skiriamą taryba iš kelių 
politikierių. Farmertiai ma
žai laimės. Gubernatoriaus 
taryba visuomet palaikys 
pieno trustą.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Tvarkys Pieno Kainą

402

JOHNSTON CITY ILL

Rengėjai.

DETROIT, MICH.

<♦>

< >

T

LAWRENCE, MASS. <t>

<♦>

<i>

KRISLAI
WORCESTER, MASS- X

ROYAL THEATRE

Bus rodoma Amkino judis

SNIPER

vėl
Jei

Nuro- 
reikia 

teis- 
polici- 
tary-

* už mane užsistotų bedarbių vo darbininkų sugauti ii*’ pri- 
f tarybos ir neduotų policijai išspirti pasakyti, kodėl tai da-

paauga. Gi šie- 
matote, darbai 
nuošimčiais su-

ALBANY, N. Y. — Gu- 
bernatorius . Lehman pasi
rašė bilių, kurį priėmė vals
tijos seimelis delei nuštaty-

Negaudami paramos 
nuo kapitalistų, bedarbiai, be

Vt. — Čionai 
2,500 granito 

Kovoja prieš

IUI M M e J»

Main St., Worcester, Mass.

Pradžia 9(20 abu vakaru

Paveikslas-yra rusų kal
boje, anglų kalboje išaiški
nimai pagelbsti suprast jo 
prasmę.

Ketvirtadienį ir penktadienį

Balandžio 13 ir 14,1933

WORCESTER, MASS
Šiuomi Pranešame, kad

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-lOSe IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

H. STANKAUS DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĖ

Perkelta į Naują Vietą
23 MILLBURY ST.

DARBAI DAR SUMAŽĖJO 3.6 NUOŠ.;
ALGOS NUKAPOTOS DAR 5.3 NUOŠ

Griebiasi Žiauriausių Priemo
nių. Rengkimės Prie Gegu- 

„ žės Pirmos Dienos.
Daugelis bedarbių ir šiek 

tiek dirbančiųjų po kelias va
landas .savaitėj nei manyti 
pirmiaus nemanė, kad laike 
jšio krizio, kapitalistai grieb
sis prieš darbininkus žiauriau
sių įmonių. Kada organizaci-1 
jos rengdavo prakalbas, kal
bėtojai organizuodavo darbi
ninkus į organizacijas, atsiras- 

1 idavo tokių “išmintingų” žmo
gių, kurie kalbėtojams prieš- 
taraudavo, išmetinėdavo: | 
“Kapitalistai mokslo žmonės, 
už ką jie kankins darbinin
kus, ar todėl, kad pas juos 
dirbtuvėse dirba?” šiandieną 
jau nesuskaitomai yra tokių 
darbininkų, kurie ant savo 
kailio gerai persitikrino, kad 
juos kapitalistai kankina. Ki
ti ir griaudžias ašaras lieja 
nuo kapitalistų išnaudojimo.

Kankina, kaip pavienius, 
taip su šeimynomis ir kūdi
kiais. Pasirodo jau ir ' dau
giau faktų, ’ kad bedarbius 
jnėto iš stubų ne vien pavie
niai stambūs savininkai. Mė
to „ taip pat susiorganizavę į 
didžiausias trusto kompanijas^ 

? Didžiausi apartmentai, stubos, 
po užsidarymui bankų, yra 
perėję į skambiųjų kapitalistų 
trusto rankas. Dabar jie su 
darbininkais daro kaip tik 
nori. Dirbi, ar nedirbi, ran
dą turi mokėti. O jei Ųo ne
gali padaryti, taidūoda įsaky- 
Įmą išsikraustyti iš stųbps. Ku-: 
Tie darbi n iri^aį tą neįgali išpil
dyti, laiku rieiŠ^ikrausto, t;dqfs' 
trukia į teismą,‘ir teismas pa
skiria policiją ir iŠ^neta lau
kan. Man keli jau bedarbiai 
nusiskundė, kad jie niekur ne
gali stubų pasiranduoti.;

Kalba buvo plati, 
džiau dalykų stovį, kad 
laukti teismo. Jei jau 
mas nuspręs išmesti su 
ja, tai gal bedarbių 
boms pavyks sulaikyti nuo 
išmetimo. Į tokį mano išsireiš
kimą vienas atsakė: “Negaliu 
aš taip' daryti, nes gauųu iš 
miesto kelius centus del.' ba
daujančių kūdikių, kaipo ko
kis elgeta.” Pastebėjau savo 
sandraugui: “Tai kas tokio, 
neturi darbo, tai lai nors stu- 
bą duoda gyventi.” Ir 
ghyau kitokį' atsakymą: 

stotų bed

Rengkimės Prie Pirmos Gegu
žės. Stokime prie Savo 

Klasės Darbo!
Pirmoji diena gegužės yrą 

viso pasaulio darbininkų die
na. šios bedarbės metu kiek
vienas darbininkas be skirtu
mo pažvalgų, turi, dalyvauti 
milžiniškose demonstracijose 
ir masiniuose mitinguose. Jo
kių skirtumų tuo klausimu ne
gali būti. Visus lygiai spau
džia geležinė kapitalistinės 
reakcijos ranka, ar tai būtum 
komunistas darbininkas, ’kata
likas darbininkas, ar socialis
tas darbininkas. Pirmoji ge
gužės turi būti apvaikščiota 
bendru frontu. Turi būt iškel
ti obalsiai: Už darbą'.ir duo
ną! Už paliuosavimą Tom 
Mooney ir Scottsboro jaunuo
lių! Prieš naujo karo pavojų!

Visi ruoškimės prie pirmos 
dienos gegužės. Tą dieną vi
si būkime viename fronte, vie
noj demonstracijoj. Duokime 
atsakymą kapitalistams ir jų 
agentams! Stiprinkime savo 
klasės eiles. Kovokime prieš 
alkį!

Labai Naudinga Prakalba 
Apy3 Sovietų Sąjungos Ūkį

Kovo 7 d. kalbėjo drg. No
vak, nesenai sugrįžęs iš Sovie
tų Sąjungos. Jis pasakojo 
apie tos šalies socialistinės kū
rybos ūkį ir abelną darbininkų 
padėtį. . t

Novak Sovietų Sąjungoj iš
buvo apie 5 mėnesius ir tik 
dabar sugrįžo. Jis važinėjo 
po įvairias darbininkų šalies 
vietas ir matė skubų šalies in
dustrializavimą. Novako pra
kalbos pasiklausyti susirinko 
didelis būrys darbininkų. '

Pirmiausia kalbėtojas aiški
no savo kelionės įspūdžius, o 
paskui apie pasekmingą įvy- 
kinimą Penkių Metų PlancL 
Jis nurodė, kad darbinin
kai labai pasišventusiai dirba, ■ 
kad tik greičiau įvykinti so-- 
cializmą šeštoje dalyje pasau
lio. " Novakas pats dirbo tris 
mėnesius Sovietų Sąjungos1 
dirbtuvėj. Dirbo prie .vilnų 
karsimo ir algos gaudavo^ 150 
rublių į mėnesį. Jis pažymė
jo; kad toj pačioj dirbtuvėj 
augsiai* išsilavinę darbininkaj. 
gauna algds po 335 rublius į; 
mėnesį; :. s I ’

Nėvakas 'nurodė, kad gyve
nimui namų stoka ir prie
žastis, kodėl namų stokuoja. 
Jis sake, kad labai daug žmo
nių privažiavo į didesnius in
dustrijos centrus ir diena iš 
dienos vis atvažiuoja nauji 
žmonės ir apsigyvena. Pavyz- 
din: tik vien Leningrade į la
bai trumpą laiką priaugo du 
milionai žmonių, tai kad mies
tas ir smarkiai budavojasi, ■ 
bet vis dar yra stoka gyveni- į 
mui kambarių.

Kalbėtojas nurodė, kad yra 
ir sabotažninkų. Toj dirbtu
vėj, kur Novakas dirbęs, tai > 
buvo sugauti du inžinieriai sa- 
botažninkai. Kuomet jie bu-

Į pavasarį darbai anglių 
kasyklose visai sumažėjo. 
Mūs miestelio apielinkėj dir
ba tik N. .18 Old Ben kasyklos. 
Kasykla buvo UMW of A. įta
koj, bet dabartiniu laiku di
džiuma darbininkų, dirbančių 
toje kasykloje, prisirašė prie 
PMU. Angliakasiai streikuo
ja prieš Lewis© mašiną ir jo 
mušeikas. Darbininkai reika
lauja, kad kompanija pripa
žintų naują uniją.

Atsirado 13 lietuvių, kurie 
skebauja. Nekurie iš jų pri
klauso prie darbininkiškų or
ganizacijų. Gėda tokiem, ku
rie parsiduoda Lewiso gengs- 
teriams. Mūsų organizacijo
se neturi rastis tokie elemen
tai, kurie lenkia sprandą prieš 
darbininkų reikalų išdavikus. 
Mainieriai, turime suprasti sa
vo klasės reikalus ir stoti į 
bendrą kovą prieš išnaudoto
jus.

Valdžia ir Lewiso mušeikos 
terorizuoja streikierius. Areš
tuotus palaiko keletą valandų 
kalėjime ir vėl paleidžia, nes 
nieko prieš juos negali įrodyti. 
Buvo areštuoti 4 lietuviai mai
nieriai, bet valdžia turėjo juos 
paleisti.

• Skebus policija nuveža ir 
parveža atgal į namus. Juos 
saugoja, kaip saugodavo Rusi
jos carą nuo žmonių kazokai. 
Skebai labai išsigandę ir ven
gia susitikti streikuojančius 
darbininkus gatvėj. Jaučiasi, 
kad atlieka judošiaus darbą. 
Gi jei mainieriai nori su jais 
pakalbėti, tai jie bęga nuo jų 
prie policijos ir šaukiasi gin
kluotų mušeikų pagelbos. Ne- 
kurius streikierius mušeikos 
užpuolė ir sudaužė ragindami 
juos eiti dirbti. Bet darbinin
kai laikosi stipriai ir jie ko
vą laimės.

Mainierių moterys organiza- 
zuojasi į Womens Auxiliary
organizaciją, kad pagelbėti
mainieriams kovą laimėti. Iš 
moterų randasi gana drąsių 
kovotojų. Moterys ir vyrai 
bendrai stodami į kovą prieš 
išnaudotojus galės sulaužyti 

reakciją ir streiką laimėti.
Vietine Skurdė.

ALBANY. — Dar vienas 
buržuazinės spaudos burbu
las apie gerlaikio sugrįžimą 
ištaškytas. New Yorko val
stijos industrinis komisio- 
nierius ponas Andrews ra
portuoja, kad vien per kovo 
mėnesį šioje valstijoje dar
bai sumažėjo net 3.6 nuoš., 
o darbininkams algos nuka
potos iki 5.3 nuoš. Ponas

Andrews, žinoma, kaltina 
“bankų šventu” už nusmu- 
kimą pramonės per tą mė
nesį. Bet taip pat turi pri
pažinti, kad kovo mėnesis 
visuomet būdavo darbų se
zono mėnesis ir kasmet dar
bai būdavo 
met, kaip 
dar keliais 
mažėjo.

Metropolitan Avenue t
(Arti Marey Arenu e) 

BROOKLYN. N. Y.

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

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

Kai Kurie Negrai 
Kunigai Remia

Darbininką Džiūre 
Tom Mooney Teisme

NEW YORK. — Negrų 
Kunigų Susivienijimas, ku
ris atstovauja apie dešimts 
tūkstančių negrų, parapijo
nų, priėmė rezoliuciją už 
Scottsboro jaunuolius, pa
smerkė mirties verdiktą 
prieš Pattersoną, užgyrė 
Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą ir šaukia visus ne
grus dalyvauti šiandien 
Union Sq. demonstracijoje.

SAN FRANCISCO, Gal. 
—Bendro fronto konferen
cija išrinko 18 darbininkų, 
kurie sudarys darbininkų 
džiūrę ir dalyvaus Tom 
Mooney teisme. Darbinin
kai išneš savo nuosprendį. 
Konferencija buvo didelė— 
apąrt daugelio radikalių or
ganizacijų, delegatus turėjo 
37 lobiai Ąnąerikos Darbo 
Federacijos.

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

Suareštavo daug Komu
nistų įvairiose šalyse

Istanbul, Turkija. — čio
nai policija suareštavo še
šiolika komunistų darbinin
kų.

Helsingfors, Suomija. — 
Ablavose prieš darbininkus, 
fašistinė policija suėmė 27 
revoliucinius kovotojus.

Bucharest, Rumunija. — 
Policija giriasi užtikus slap
tą studentų organizaciją ir 
suareštavo šešis komunis
tus vadus.

Sofija, Bulgarija. — Čio
nai policija suareštavo 14 
kareivių 9-tos kavalerijos. 
Kaltina juos priklausyme 
prie Komunistų Partijos.

(Tąsa iš 1 pusi.)
Amerikos didžiausias pasau

lyj baliūnas “Akronas” turėjo 
18,000 svarų daugiau, negu bu
vo jam reikalinga. Jis žuvp 
žaibuose ir audroj su.virš 70 
augštai lavintų militaristų.

Kaip “Titaniko” kapitonas, 
pasitikėdamas laivo stiprumu, 
bandė pramušti ledo kalną ir nt- 
s’durė Atlantiko dugnan, taip 
“Akrono” kapitonas bandė atsi
laikyti prieš šėlstančios padan
gės audrą ir žaibus, nors jam 
r ebuvo būtino reikalo'stot; į to
kią kovą. ; Užbaiga tokio pasi- 
rvžimo- Atlantiko dugnas, pul- 

•! kas našlių ir našlaičiu, kurių 
užlaikymas puola ant gyvento
jų nugaros. Tai vis pasekmė 

I militaviškų’ pasirodymų viso- 
I kiuose išbandymuose.

Siunčia 150 Šerifą prieš 
Granito Darbininkus.

HARRE, 
streikuoja 
darbininkų, 
algų nukapojimą. Vermon- 
to gubernatorius Wilson 
siunčia 150 specialių šerifų 
padėti bosams streiką su
laužyti.

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

' .įsitėmyti.,
PAVASARIUI TAVORAS

Dabar į pavasarį turinų gra
žaus tavoro, kaip vyrams, mo
terims, taip ir vaikams. Viso
kios rūšies vyrams apatinių, 
viršutinių marškinių, kelnių,, 
kąlnierių ir kaklaraiščių ir ki-s 
tų dalykų. Moterims iri mer
ginoms dresių (suknelių), 
pančiakų, ir visų kitų reikalin
gų drabužių. ą

SIUVAME NAUJUS 
ir

TAISOME SENUS
, Dabąr mes siuvame naujus, 
taisome ir prosijame senus, vy
riškus ir moteriškus grabu
žius. Tad gerbiamieji, reika
lui esant įsigyti naujų dra
bužių ar pasitaisyti senus 
kreipkitės pas mus, o būsite 
pilnai patenkinti.

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PETNYCIį IR SUBATA

DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARET

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

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Įžanga Veltui Atdara per Naktį

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

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

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—85c„ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui pra
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipenmui 
veltui! MOTERIMS PANEDELIAIS ĮR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas', Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
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; iilipt ant Flashing ‘ Are. stoties;
B. M. T< subway—ifilipt ant Montrose Ąve. stoties: visais 

Broadway karais—iilipt ant Flushing Ave.
1 !. - ■ i

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laininotas Grahorius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone*—Main 1417
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IŠSTOKIME ATMUŠTI NEKALTU NEGRU JAUN. ŽUDYMU Aido Choro Vakarėlis Prašome dalyvauti • abiejuose 
parengimuose, t :

Komisija.

Visi j Union Square Šiandien 6 Vai. Vakare Išreikšti griežtą Protestą prieš Pasmer
kimą Haywood Pattersono Mirtin.

»

Protesto d e m o n s t r acijoj iguosius sluogsnius. Negrų dar- 
Union Aikštėj kalbės: advoka
tas Joseph Brodsky, kuris da
lyvavo jaunuolių gynime D<>- 
catur’e, pastorius John Holm
es; Rodger Baldwin, Civilių 
Laisvių Unijos sekretorius; 
Clarence Hathaway, Komuni
stų Partijos 2-tro Distrikto or- 
gąnizatorius, ir kiti žymūs kal
bėtojai.

Pasmerki mas Haywood 
Pattersono mirtin ir bandymas 
mirties nuosprendžius išnešti 
dar aštuoniem negram jaunuo
liam yra baisus kapitalistų 
klasės žmogžudiškas pasikėsi
nimas prieš labiausia paverg
tą Amerikos darbininkų kla
sės dalį, prieš negrus.

Negrų kraujo trokštančių 
kapitalistų teismo nuospren
dis pietinėse valstijose yra 
nuosprendis prieš visą Ameri
kos darbininkų klasę. žinia 
apie tą žvėrišką neteisybę žai
bo greitumu perbėgo per visą 
Ameriką ir visą pasaulį. Ji, 
kaip elektra, supurtė vargin-

tik darbininkų, farm erių, bet 
ir smulkių biznierių, ir intel e k-' 
tųalų, ir kiekvieno sąžiniško 
žmogaus, kurie nenori matyti 
pakabintus ant stulpų negrus 
tik todėl, kad juoda oda pri
dengia jų kaulus ir raumenis.

Kiekvienas žmogus turi pa
statyti sau klausimą/ ar mes 
leisime sužvėrėjusiems pietinių 
valstijų bankieriams, gelžkėlių 
savininkams ir didiesiems žem
valdžiams taškyti žmonių 
kraują tik todėl, kad jų oda 
juoda? Kitokio apkaltinimo 
,nei tas brutalas Knight pro
kuroras ir džiūrė negalėjo įro
dyti, kaip tik tai, kad jaunuo
liai yra negrai. Jie negalė
jo paslėpti faktų, . kad jau
nuoliai nekalti. Bet, kad įgąz— 
dinti negrų darbininkų mases 
ir priversti juos būti nuolan-

I kiais vergais kapitalistų kla- 
v . . . i sei, todėl bosų teismas ir sie-sovimstus, negrų L . . . . . .. .. 7 kia savo kruvinomis rankomisAmerikos ka- r .. ,. , .atimti gyvybę devymem neg

ram jaunuoliam.
Protestuokim, demonstruo-

bo minios ir net smulkieji biz
nieriai su intelektualais pašo
ko ginti nekaltus jaunuolius. 
Negrų laikraštukas “Amster
dam News” paskelbė, kad jis 
surinks į trumpą laiką 500,000 
parašų reikalavimui paliuo- 
suoti jaunuolius. Pirmadienį 
5,000 darbininkų pasitiko ad
vokatą Leibowitzą Pennsylva-. 
nia gclžkelio stotyj pasveikin
ti už jo energišką gynimą 
Scottsboro jaunuolių. Negrai 
ant rankų nešiojo Leibowitza. 
Darbininkai norėjo surengti 
masinį gatvėmis maršayimą. 
Policija juos užpuolė ir ga- 
zinėmis bombomis išsklaidė 
minią, protestuojančią prieš 
žvėrįšką mirties nuosprendį.

Scottsboro jaunuolių byla 
yra pasaulinė byla. Visi dar-|.^ 
bo žmonės turi sukilti prieš 
baltuosius šovinistus, negrų 
lynčiuotojus ir 
pitalistų klasės terorą.

Apgynimas nekaltų Scotts
boro jaunuolių yra pareiga ne kim šiandien vakare

Ateinantį sekmadienį, 16 d. 
balandžio, “Laisvės” svetainėj, 
Aido Choras turės pasilinks
minimo vakarėlį. Bus šokių ir 
žaislų, taip pat ir dainų pro
grama.

Aidiečių vakarėliai visada 
būna smagūs, linksmi ir drau
giški. Ateinantį sekmadienį, 
prašome visus būti Aido Choro 
patriotais.
Brooklyno Korespondentų Mo

kyklėles Studentų 
Vakarienė •

PAJ1EŠKO.IIMAI
PĄJIEŠKOJIMAS

Pajieškau Vinco . Kadisiaus paeina 
iš Lubavo parapijos, žaliosios kai
mo. Gruodžio mėnesį, 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. Frank 
Alkminis, 35 Faxon Street, Montello, 
Mass. - ; . (85-87)

Balandžio 23 d., “Laisvės” 
svetainėj, Korespondentų Mo
kyklėlės studentai rengia va
karienę. Įžanga 75 centai as
meniui, tačiau^ perkant išanks
to galima gąuti bilietą už 65 
centus, r Tą pačią dieną nie
kam nebus parduodama bi
lietas už-65 centus. Tad va-1 ; 
karienių dalyviai pasinaudo
kite proga. Bilietus pardavi
nėja studentai ir “Laisve.”

Vakarienei valgius gamins 
patyrusios gaspadinės; bus 
šokiai ir dainos laike vakarie
nės, taipgi ir prakalbėlių iš 
pačių studentų, kurie 
liai prie to rengiasi, 
bu nenusigąskite, nes 
kad nebuvo perdaug,
irgi nebus, nes pats gyvenimas 
tveria naujas temas, kuriomis 
būtinai reikia kalbėti.

Vakarienės pelnas yra ski
riamas “Laisvei”, kad apsimo
kėjus už naudotą svetainę.

• i

PAJIEŠKOJIMĄS, . .
Pajieškau Antano Jarmaluko, pa

eina iš Lietuvos, iš Seinų Apskričio; 
Suvalkų gub., Lazdiųjų kaimo. Gir
dėjome, kad gyvepa Brooklyn, N. Y. 
Atsišaukite: Ona Tamaliunienė, R. 
F. D. Box 30 Simsbury, Ųonn.

5(84-86)

specia- 
Prakal- 
ju nie- 
ateityj

Iš Ten Eyck Stryto 
Bedarbių Komi

teto Susirinkimo

Rožes Pastor Stokes 
Parėmimui Parengimas

Demonstracija prieš
Verstiną Darbą

Balandžio 14 d., Webster 
lHall, 119 E. 11th St., New 
Yorke yra ruošiamas parengi
mas parėmimui buvusios dar- 

iUraportų"paaiškl-! binink« veikėjos, dabar ser- 
dviejų nusiskundu-|»anči°s draugės R. P. Stokes.

• - 1 Jinai labai daug darbavosi
n a u dai.

Susirinkimas buvo jau gan 
skaitlingas. Vis daugiau be
darbių pradeda ateiti į susi
rinkimą, 
jo, kad iš 
šių del pašalpos negavimo bu-j 
vo tik su vienu nueitą į Home 
Relief Biurą. Tačiaus bedar
bis, kuriam buvo reikalauta 
pašalpos, neatsilankė į susi
rinkimą, ir neteko patirti, ar 
jau jis gauna pašalpą.

Bedarbiai raportavo, kad 
pašalpos biure yra daug viso
kių machinacijų. Valdinin
kai bedarbius visaip vilioja ir 
daro viską, kad tik nutrinti ir 
jiem pašalpos neduoti. Nuš
viesta atsitikimas su viena mo- 
teria. Jinai, atėjus į pašalpos 
biurą, verkė, kad negaunanti 
pašalpos. Jai sulaikė pašal
pą. Paaiškėjo, kad vienas iš 
valdininkų lankydavosi pas 
ją, bet kuomet jinai daugiau 
atsisakė ką nors bendro turė
ti su valdininku, tad moteriai 
sustabdė pašalpą.

Nutarta padidinti veikimas, 
einant per stubas ir organi
zuojant blokų komitetus. Iš
rinkta komisija iš keturių 
draugų tam darbui.

Sekamas bedarbių susirinki
mas įvyks ateinantį pirmadie
ni-

Bedarbis.

į

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT '
Pabandykite I

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

( BROOKLYN, N. T.

Laisvė. Gaunama antv

: Sekančių Stočių
i .«i : ' ' 5
< h

JONAS STOKES'!

New Yorko miesto žemuti
nės dalies Bedarbių Taryba 
rengia protesto demonstraciją 
prieš verstiną darbą. Demon
stracija įvyks balandžio 13 d., 
11 vai. prieš pietus, prie pašal
pos biuro, kampas Spring ir 
Elizabeth gatvių.

Bedarbiai ir dirbantieji su
sirinks protestuoti prieš vers
tiną darbą. . »

Roosevelto valdžia pravedi 
planą surankioti jaunuolius, 
tarp 18 ir 25 metų amžiaus 
ir juos padėti į bedarbių sto-, 
vykias,! kur jie turėtų atliki
nėti įvairius darbus tik už i 
maistą ir po vieną dolerį į die-! 

(ną, kuris taip pat būtų per
siunčiamas tokio darbininko , ‘ J '
šeimynai.

Pašalpa, kokią tų bedarbių

SUSIRINKIMAI

! darbininkų klasės
Bet sunki liga ją sutiko ir 
šiandien ji yra nubjikšta į bai
siai vargingą padėtį. R. P. 
Stokes sunki liga atskyrė nuo 
mūsų veikimo.

Mes, draugės, neturime už
miršti savo draugių bei drau
gų, kuriuos sutiko ligos ar ki
tokios sunkenybės. Mes turi
me pagerbti daug veikusią 
draugę ir sukelti bent kięk fi
nansų jos parėmimui.

Balandžio 14 d. yra rengia
mas R. P. Stokes parėmimui 
parengimas. Mes turime pa
sistengti skaitlingai dalyvauti šeimynos .gaudavo, dabar

Vaikai Ankštai Su
kimšti Mokyklose

Net Apšvietos Taryba pri
pažįsta, kad vaikai augštesnė- 
se mokyklose ' sukimšti, kaip 
silkes bačkoj. * Du kartu dau
giau mokinių High Schoo'lėse, 
negu ten yra vietos. Iškelia
ma faktai į viršų, kad vaikai 
negauna daugiau mokintis/ 
kaip 3 ir pusę valandas į die
ną. '

Ypač trūksta mokyklų 
Brooklyne ir Bronxe. Kartais 
lekcijas duoda vienas profe
sorius 150 vaikų. Galima su
prasti, kokis didelis apleidimas 
mokinių lavinimo. V i e n as 
profesorius ant 150 studentų. 
Jei ir norėtų mokiniai pasi
klausti, kad profesorius paaiš
kintų tą ar kitą dalyką, tai 
jie negali, nes perdaug mo
kinių.

Kuomet valdžia mažina mo
kykloms išlaidas ir mokinių 
prisigrūdę dusyk, kiek norma
liai galima, tai tuo kartu po-' 
licijos dauginama ir vis dau
giau pinigų išlei4žiama jos pa- 
laikyrhui. .

tame parengime. Lietuvės 
darbininkės turėtume nuva
žiuoti būrys organizuotai į pa
rengimą. U

Taigi penktadienį, balan
džio 14 d., būkite “Laisvės” 
raštinėj 7 valandą vakare. Iš 
čionai mes visos kartu važiuo
sime į kalbamą parengimą.

Tikietaš į parengimą, iš- 
anksto perkant,—25 centai, o 
prie durų 35 centai. Norin
tieji išanksto nusipirkti tikie- 
tus kreipkitės į LDSA 1-mos 
kuopos organizatorę O. Dep- 
sienę, arba į drg. Sasnauskie
nę.

tomatiškai sustabdoma, kuo
met tie jauni vyrai paimami į 
bedarbių stovyklas. Jau laik
raščiuose paplito žinios, kad 
jie bėga iš tų bedarbių stovyk
lų. Maistas perblogas ir są
lygos persunkios. Gi, be to, 
valdžia tuos jaunuolius ren
giasi mokinti kariško muštro. 
Vadinasi, norima jaunuolius 
padaryti ne tik verstino dar
bo vergais, bet ir kareiviais.

” Ketvirtadienio demonstraci
ja bus prieš tą verstiną darbą 
ir bus išstatyti reikalavimai, 
kad jų šeimynoms nebūtų 
tabdyta pašalpos.

sus-

Org. O. Depsiene.

Rado Nušautą Pieno 
Išvežiotoją

Mulrooney Alaus
Kontrolierius

Eliza-

BROOKLYN, N. Y.
Kazimiero ir Juozapo Draugystės 

susirinkimas įvyks petnyčioje, 14 d, 
balandžio, “Laisvės” Svetainėje, 46 
Ten Eyck St., 7 valandą vakare' 
Prašome visus pilnai užsimokėjusius 
narius pribūti, nes draugija likviduo
jasi ir bus atiduota kiekvienam na
riui jo dalis. A. Valantinas.

(86-87)

BROOKLYN LABOR LYCEUM

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

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

šieą kenuotos žuvys.

pas

Ave.
ir So

rų

•*

Ties groserne, 260 
beth St., Brooklyne rado nu
šautą pieno, išvežiotoją Al
fred De‘Muro, Į jo kūną, bu
vo suvaryta dešimts kulkų.

Policija sako, kad nesuran
dą jokių priežasčių, kas ir ko
dėl nušovė piend išvežiotoją.

UNIJISTŲ DISKUSIJOS DE
LE! BENDRO FRONTO4 I

Rytoj, balandžio 13 d., New 
Yorke yra šaukiamas visų re
voliucinių unijų ir lygų narių 
susirinkimas delei išdiskusavj- 
mo bendro fronto klausimo. 
Susirinkimą šaukia Darbo Uni
jų Lygos New Yorko Taryba. 
Labai svarbu, kad visi lietu
viai unijistąi dalyvautu.

Susirinkimas įvyks Irving 
Plaza svetainėj, kampas Irving 
Place ir 15th St. : Prasidės 
7:30 vai. vakare^ ' i ! • . U

, New Yorko policijas .komi- 1 
sionįerius Mųlrooney gavo 
naują darbą, nuo gubernato
rius. Lehnjiano. Jis vakar 
įteikė, rezignąciją iš policijos 
komisionięriaus vietos majorui 
O’Brien ir pradedą eiti alaus 
kontrolieriaus pareigas.

Mulrooney, būdamas polici
jos komisioniertun]. gaudavo 
algos $12,000 i metus. Prie 
ąlaus kontroliavimo jis gaus 
$10,00^) algos, bet kiek dova
nų, tai jau kitas klausimas. ■U

New Yorko valstijoj per
leistas alaus kontroliavimo įs
tatymas. Valstijos seimelis pa
skyrė alaus kontroliavimui 
$225,000. Į kontroliavimo 
tarybą paskirs politikierius 
nuo abiejų, republikonų ir de
mokratų partijų; i Vadinasi, 
sudaro taip, kad abidvi kapi
talistų partijos galėtų asmeniš
kai iį’į pelitiniai' alumi paęi-

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos 

Šiąnjdien atei
kite delei savo 
sveikatos' išty

li. rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušaše- 
’ jimai, Nervų 

Ligos, .Abelnas 
Silpnumas, 

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

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
1 Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
, bei čiepų Tšmirkštimai.

Prieinama Kaina
1 Sąlygos pagal jūsų išgalę 
, Ištyrimas ir Patarimas Veltui
i Kalbame lietuviškai

DR. ZINS 
110TAST 16th ST. M 

, Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai 

Valandos—r9 AM. iki 8 PM<;
lo Sekmadieniais 9( AM. iki 4 PM.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAS

į Parsiduoda užeiga arba reikalingas
partneris. Priežastis pardavimo: tu
riu du biznių. Atsišaukite: 148 
Grattan Street,, kampas Varick Avė., 
telefonas Stagg 2-7311, arba 131 N. 
4th Street, tarpe Bedford ir Berry 
St., telefonas Evergreen 7-9635, 
Brooklyn, N. Y. •
N. Y. (86-91)

“pardavimas
Parsiduoda kendžių storas labai 

pigiai ir štoro randa pigi, tik $10 
ant menesio. Yra labai gera proga. 
Vieta: 143 Meserole Street, Brook
lyn, N. Y. (85-87)

Parsiduoda gezolino stotis prie 
Main gatvės, apgyventa turtingesnių 
žmonių, tik naujai įrengta su Sunoco 
gazolinu. Kaina 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 ypatiškai del platesnių in
formacijų pas savininkus D. Janulis 
ir V. Borey, 791—18th Ave., Irving
ton, N. J., telefonas Essex 2-9548.

(82-86)

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

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

New Yorke

IŠRANDA VOTIM Al
PASIRANDAVO.IA

Pasirandavoja gera vieta del už
eigos. Atsišaukite: A. Luckas, 60-4? 
Pėrry Avė., Maspeth, N. Y. ' - 1 

(82-87)

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
t)esbrosses and . Greenwich St.
685 WAsfyingUn Street ,. t 
6th AVenue and '42nd Street 
1st Avenue and 4th' Street *

FOTOGRAFAS
Aiuoml pranešu savo kostume- 
riame, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 1 
po numeriu; 
512 Marion St.L 
kampas' Broad-, 
way, Chauncey.. 
Street stotis! 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)' : a fe » E 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th. Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką 
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

f » \ t i/j t I * * t ■< *

Dr. M. Maišei, Specialistas4 . I '.t . .. I
-Vyrų ir moterį) ligų, ūmias it 
! throni&kas kraujo ir odos ligas, 
gydau įčirškirnu; kraujo ir pūslfš

; > analizai v » r
I 107 E. 17th STREET

Near 4th Ave. (Union Square)
Vai.: 10-1, 4-8, Nekėliom: 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8 
Nedeliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimdis

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų., ligas kraujo, ipr odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER ; į
156 W. 44th St. • Room' 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Sovietą žuvys
Puikiausios rūšies kenųotų 

Sovietų žuvų galima gauti pąr 
“Laisvę.” Yra 5 rūšių; Po 15, 
18, 20 ir 22 centus kenukas.

Gera nuolaida krautuvėms, 
kurios ims po 50 kenų vienos 
rūšies. Duodame ir po ma
žiau, bet brangiau) kainuoja.

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tuojaųš klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

“LAISVĖJ* 1
427 Lorimer St,

' Brooklyn, > N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Oratorius (Undertaker)

INC

BROOKLYN. N. Y

■ ‘telephone, Evergreen* 6-6310

L GARŠVA

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
i Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir kerietas veselijoms, 
Į krikštynoms ir pasivažinėjimams.

<

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
GR A BORIUS

UNDERTAKERS AND FtfBALMERS 
660 GRAND ST. i BROOKLYN. N. Y.

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS'PARVEŽAM ' IŠ VISŲ, $AL1Ų, IR iš ČIA 
PAS1UNČIAM f KUR KAM REIKIĄ. ■ TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMB’JI-ANSlNj, AUTČMOBIUŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM ! NUVYTI" Ų LIG'DNINE. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRU£(<ąij$ MOTERIMS. 
P.RIŽIURETL' DUODAM GRAŽIA^ VIETAx SAVO. 

’ myumuosIus Pašarvoti dovanai. j ' i . < . t >
VISAIS TAIS RE1KALĄ1Š KREIPKITĖS-( MUS, O’MES 

KUOGER1AUSIAI PATĄRNAUSIM. <
J j , ( MUSU RAŠTINE? ATDARA DiENĄJR NAKTĮ- MŪStĮ, 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA......................  , -
■ 4 • -i • t




