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• KRISLAI
Kviečiai.
Sov. Sąjunga Pirmoj

Vietoj.
Nenugąsdins.
Zeppelinai.

Rašo Valstiečio Sūnus

Kviečiij kiekis vis auga. Pa
saulinė produkcija buvo seka
ma: 1925 metais 4,102,000,000 
bušelių; 1928 — 4,730,000,000 
bušelių; 1932 — 4,672,000,000 
bušeliu.

Pirmoje vietoje yra Sovietų 
Sąjunga auginime kviečią. 
1932 metais ji turėjo 900,000,- 
000 bušelių; Jungtinėse Valsti
jose Amerikos — 726,800,000 
bušelių ir Kanadoje—431,200,- 
000 bušelių. _

Europa yra priešakyje gami
nimo kviečių. Ji pagamina 
daugiau kaip pusę viso pasaulio 
kviečių kiekio. 1932 metais 
Europoje pagaminta 2,386,200,- 
OOO bušelių. Azijoje—492,200,- 
000 bušelių; Afrikoje — 134,- 
000,000, Australijoje ir Naujo
je Zelandijoje — 217,200,000, 
Pietų Amerikoje — 274,800,000 
bušelių, šiaurinė Amerika se
ka Europą su 1,666,900,000 bu
šeliu, i-

Chicagoje kviečių rinkoje 
1932 metais bušelis buvo 42 
centai. Suprantama, kviečių 
augintojai—farmeriai gauna la
bai mažą atlyginimą už kvie
čius. Pelnai tenka spekulian
tams ir kitokiems grafteriams.

Trečiadienį Maskvoje prasi
dėjo teismas šešių Anglijos in
žinierių, kuriuos teis Sovietų 
revoliucinis tribunalas. Jie yra 
kaltinami sabotaže ir šnipinėji
me. Anglijos imperialistai la
bai gerai žino, kad teisme bus 
iškelta jų juodi darbai ir todėl 
grūmoja nutraukimu ryšių su 
Sovietų Sąjunga ir net ruo
šimu karo. Į tai atsakė So
vietų Sąjungos spauda, kad 
“Anglija nenugąsdins Sovietų, 
kad jos šnipai bus teisiami ir 
nubausti.’’ Taipgi “Izviestija” 
ir “Pravda” Anglijos imperial- 
stams primena, “kad “Sovietų 
Sąjunga yra ne Indija ir ne 
Chinijaz” Jeigu Anglijos im
perialistai nepasitenkins gavę 
smūgį inžinierių reikale, jeigu!

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės 1 Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėaite 

Pasaulį!
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Vokietijoj Ekonominis Kri- 
zis Tebeina Pirmyn

BERLYN. — Jau du 
mėnesiai Vokietiją terori
zuoja Hitlerio gaujos. Bet 
ekonominė situacija eina 
dar blogyn, nepaisant vi
sų fašistų prižadų. Štai 
geležies eksportas per va
sarį mėnesį tebuvo 22,000 
tonų; gi pernai per tą me
nesį buvo eksportuota 
141,000 tonų geležies. Ma
šinerijos per tą mėnesį iš
vežta tik 20,252 tonai — 
tai mažiausiai visoj pas
tarųjų kelių metų istori
joj-

EPIDEMIJA NAIKINA
INDIJONUS

DRG. W. Z. FOSTERIO PAREIŠKIMAS
APIE DECATUR MIRTIES VERDIKTĄ i

FLAGSTAFF, Ariz. — milžiniškoj kovoj, kuri 
Indi jonų rezervacijose pra
dėjo siausti nežinoma epi
demija. Devyniolika indijo- 
nų jau mirė.

BetDrg. W. Fosteris tebeser-, kios didelės progos. Bet| 
ga ir negali aktyviai daly- negalima. Šį rytą vėl bu-, 
vauti darbininkų judėjime, vau smarkiai sukrėstas. Bai-į 
Kankina jį nervų suirimas, šiai 
Bet asmeniško pobūdžio lai
škelyje draugui Jack Sta- 
chel d. Fosteris šitaip rašo:

‘/Tik pora' žodžių apie 
Scottsboro. Tasai Leibowitz 
pareiškimas teisme buvo la
bai netikęs, užginant vy
riausi linčininką teisėją 
Horton ir pasmerkiantis vi
sas pietinių valstijų mases

i be jokios išimties, kaipo 
silpnapročius ir t. t.

“Toki pareiškimai 
naudojami prieš mus

bus 
toj 

lau- 
taipkia mus, kaip teisme, 

tarpe masių. Partijos pa
reiškimai turės atskirti mus 
nuo tokių Leibowitz pareiš
kimų ir pastatyti visus da
lykus tikroje šviesoje.

“Kaip aš trokščiau mestis 
jį tą kovą! Niekados pir- 

B-erkeley, Calif. — Cali-jmiau mūsų partija (Komu- 
fornijos universiteto moks
lininkai sako, kad jiems pa
vyko padidinti šaltį iki 459.1 
laipsnio 'žemiau zero Fah
renheit. Tai niekados ne
matytas šaltis.

. iv. . . ’ . Iskaudžiai susirgau,! 
kuomet Ester paskaitė iš 
‘Times’ aprašymą apie nuo
sprendį. Nieko negalėjau 
kalbėti. Viskas, ką aš ga
lėjau padaryti, tai kuogrei- 
čiausia bėgti iš stubos lau
kan ant “boardwalk,” kur 
dabar šitą laiškutį jums ra
šau. Tas tik parodo, kad aš 
dar neturiu bandyt perdaug 
susirūpinti šita kova. Susi
jaudinimas pergali mane. 
Ar gi tai ne pekla po tų ke
lių ilgų mėnesių!

“Kelios dienos atgal pra
dėjau gyventi ant pieno die
tos. Patariama, jog tai la
bai geras daiktas. Gali būt, 
kad tas truputį sustiprins 

Nežiūrint

ĮVAIRIOS žinios

nistų Partija) neturėjo to-

mano nervus.
visko, aš manau, kad aš ei
nu geryn, bet toks nesvietiš
kai lėtas progresas!

“Jūsų, 
“Bill” (Foster).

ROOSEVELTO VALDŽIOS ĮSAKYTA NELEISTI 
NAUJO EKS-KARE1VH! MARŠAVIMO Į WASH.

Lordą Butas už Boikotavi- 
mą Sovietą Produktą

LONDON. — Anglijos 
parlamento lordų butas 

.nutarė leisti valdžiai pa
skelbti ekonominį boikotą 
prieš Sovietų Sąjungą, 
jeigu Sovietų teismas nu
teistų anglus inžinierius.EXTRA!

PRASIDEDA SUNKI KOVA UŽ AUDĖ JI 
MA JAUNUOLIU TEISMO IR UŽ IŠKEU 

MA IŠ DECATUR Į BIRMINGHAM A
Valdžia ir Ku Klūks Klanas Terorizuoja Apsigynimo Liu

dininkus; Buržuazinė Spauda Pradėjo Kampaniją už Su
areštavimą ir Nubaudimą Ruby Bates už Tai, kad Ji Ap
gynė Jaunuolius

BIRMINGHAM, Ala. |ti į Kilby kalėjimą ir padėti 
Ateinantį pirmadienį, bal.1 į mirties kameras.
17 d., turi prasidėti teismas valdžios
jaunuolio Weems. Bet priešinsis Tarptautinis Dar- 
Tarptautinio Darbi ninku bininkų Apsigynimas.

inžinierių, kaltinamų vary- Apsigynimo advokatai rei-
me griovimo darbo, šnipinė- kalaus, kad teismas būtų į Valdžia, Ku Klūks Klanas 
jime Anglijos valdžios nau-į atidėtas, kol bus paduota ir ir policija terorizuoja tuos 

Vie-j išrišta apeliacija į augštes- juodveidžius, kurie teisme 
liudijo, kad negrai neįlei
džiami į džiūrę. Net du. iš 
jų teroro priversti pasira
šyti laiškus, kuriuose atšau-

MASKVA. — Vakar, bal. 
12 d., prasidėjo teismas še
šių anglų ir keliolikos rusų

Šitam
žygiui griežtai

SCOTTSBORO, Ala.

Chicago, Ill. — šiaurva
karines dalies farmeriai ke
tina paskelbti streiką, jeigu 

įjungt. Valstijų kongresas 
jie "išprovokuosi karą, tai labai, nepriims jiems naudingų 
galimas daiktas, kad Jurgio ka- įstatymų.
runa nusiris. ----------

i Trenton, N. J. — Valsti-
Zeppelinus pradėjo gaminti. seimehs nriėmė biliu 

Vokietijoje. Jie’ pereito karo į0S Prieme
metu kelis kartus bombardavo kuris leidžia New Jersey 
Angliją ir kitus kraštus. Dau-! miestams sekmadieniais 
gelis jų nušauta, bet karo pa-! rengtis visokius žaislus, 
baigoje Vokietija dar turėjo 124 kaip beisbole ir t. t. 
zeppelinus.

Santarvės imperialistai, Vo
kietijos nugalėtojai, dalį jų su
naikino, o dalį pasidalino. Jung- įas raportas išlaidų visų 48 
vniXTV™j?ų irnPe,'iali3tamvs te-l valstijų valdžių. Pasirodo, 
ko “L-126’ zeppelmas, kuris . . „•'jL . . • i .•
per vokiečius valdomas į 80 va-.^ad 1931 metais VISU valsti- 
landų atskrido iš Europos į jų valdžių užlaikymas lėša- 
Ameriką, padarydamas 5,060 . vo $2,508,743,486. 
mylių. Amerikos imperialistai 
jį pakrikštijo “Los Angeles.”

neleidus maršavimui pasiek
ti Washingtoną. Policija vi- ' d ' ’. *
su.r vartos bjauriausi tero
rą prieš eks-kareivius.

Bet maršavimas, sakoma, 
įvyks. Tūkstančiai vetera
nų vėl patrauks linkui Ame
rikos kapitalizmo sostinės 
ir pareikalaus Roosevelto

Matomai Roosevelto val
džia labai išsigandus nau
jo Amerikos ekš-kareivių 
maršavimo, kurį rengia Ve
teranų Liaison Komitetas ir 
kuriam pritaria eks-karei- 
viai darbininkai. Maršavi
mas neužilgo prasidės iš 
įvairių šalies miestų ir kam
pų. Valdžios esą įsakyta
miestų ir valstijų valdžioms valdžios,1 kad atmokėtų bo- 
vartoti visus būdus, kad tik mus.

Washington. — Paskelb-
Laukia Susikirtimo Tarp 
Sovietų ir Japonijos

“Šventas” Karas prieš 
Komunistą Judėjimą

Romon pas Mussolinį ir

Jau eilė oro milžinų subyrėjo. 
1921 metais į šmotelius suby- 
rėjd Anglijos '“R-34”:, ‘žuvo 24 
žmonės. Tą pat metą Ameriko
je supleškėjo < ‘‘Roma,’’; išbuda- 
votąs Italijoje, žuvo 3*1 žmo
nės. 1923 metais sudegė “Dix- 
mude,”

Teheran, Persija.—Baig
ias- budavoti naujas kelias 
tiesiai iš Teherano į Kaspi
jos jūras, kurio ilgis siekia 
tik 70 mylių, bet eina per 
kalną 10,000 pėdų augščio. 

■ Tai, bus augščiausias kelias
.' Frahcijos oto laivas, ku- visam pasaulyje. Pirmiau, 

ri jį buvo gavus nuo Vokieti- aplinkui kalną važiuojant, 
jos. žuvo 42 karininkai. 1925 
metais sudužo Amerikos impe
rialistų milžinas “Shenandoah,” 
nunešdamas 14 gyvasčių. 1928 
metais šiaurių ledynuose susi
kūlė Italijos “Italia” oro laivas 
ir žuvo 8 žmonės. 1930 metais 
Francijoje sudegė Anglijos di
delis oro laivas “R-101,” nuneš
damas 46 karininkų gyvastis. 
Dabar supleškėjo “Akron” ir 
žuvo 73 karininkai.

silicį, 

reikėdavo padaryti net 195 
mylias iki Kaspijos jūrų.

SHANGHAI. — Chinijos
Nankingo valdžia, sakoma, popiežių nuvažiavo Vokietis 
atsargiai daboja ir laukia jos fašistų vadai Goering ir 
susikirtimo tarpe Japonijos Papen ir Austrijos diktato- 
ir Sovietų Sąjungos delei 
Rytinio Chinų gelžkelio, ku
rio pusė priklauso Sovie
tams. Mat, Japonijos ko
mandavo jama Mandžurijos 
valdžia užgrobė Sovietų va
gonus ir lokomotyvus, įdarit 
išprovokavus susikirtimai. 
Sovietai ’griežtai užprotes
tavo prieš šitą žygį.

rius Dollfuss. Daroma pla
nai, kad suvienijus fašisti
nes valstybes ir katalikų 
bažnyčią vienam “šventam” 
karui prieš komunizmą, i •>

Demonstracijos už; i
Scottsboro* Jaunuolius i i

A

9,000 SLAPTŲ ALUDŽIŲ
NEW YORK. — Policija ra

portuoja, kad New Yorko mies
te yra 9,000 spyky^ių, slaptų 
ir pusiau slaptų urvų.

Chicago, Ill. — Bal. 11 d. 
mokytojai turėjo demonst
raciją. Po demonstracijai 
apie tūkstantis mokytojų 
apgulė švietimo tarybos 
raštinę, išlaužė duris į ta
rybos prezidento ofisą ir 
pareikalavo atmokėjimo už
vilktų algų. Tų algų suma 
siekia net $81,000,000. Drau
gė Agnes Reynolds, 22 metų, 
narė Jaunųjų Komunistų 
Lygos, suareštuota.

Nori Išdeportuoti N. M. U.
Sekretorių Borich

PITTSBURGH, Pa. — 
Valdžia išdeportuos Nacio- 
nalės Mainierių Unijos sek
retorių draugą Borich į fa
šistinę Jugoslaviją, jeigu 
Tarptautinis Darbi ninku 
Apsigynimas nepajėgi fi
nansuoti apeliaciją į Augš- 
čiausįi Teismą. Tai būtų di
delis smūgis mainierių judė
jimui. • ■ A ■

CHICAGO, Ill. — Čio
nai darbininkų judėjimas 
rengia protesto demonst
raciją prieš nuteisimą 
jaunuolio Pattersono mir- 
tin šį šeštadienį, bal. 15 d. 
Manoma, kad demonstra
cijoj dalyvaus iki 25,000 
negrų ir baltveidžių dar
bininkų.

PHILADELPHIA. — 
Darbininkų demonstraci
ja už paliuosavimą Scotts
boro jaunuolių'įvyks šeš
tadienį, bal. 15 d., 2 vai. 
po pietiį, Reybutn Plaza.

dai ir ėmime kyšių.
nas angias inžinierius, tūlas' nį teismą prieš nuteisimą 
William MacDonaldas, pri
sipažino kaltu visuose kalti
nimuose. Taip pat vienuo
lika rusų inžinierių prisipa
žino kaltais. Kiti pareiškė, 
kad jie nekalti. Teismo se
sija nutraukta iki kitos die
nos.

Teismabutis pilnas darbi
ninkų. MacDonaldo prisi
pažinimas kaltu iššaukė di- 
džiausį sujudimą publikoje, 
štai kodėl Anglijos imperia
listinė valdžia taip siunta ir 
bandė priverst Sovietų val
džią neteisti sąbotažninkų.

mirtin jaunuolio Patterson. 
Ką į tai atsakys teisėjas 
Horton, nežinoma. Veikiau
sia, jis neleis teismą atidėti, kia savo liudijimus.

Kitas apsigynimo advoka
tų žingsnis, tai * reikalavi
mas, kad likusių jaunuolių 
teismas būtų iškeltas iš De
catur į Birmingham. Vei
kiausia, teisėjas Horton 
priešinsis ir šitam reikalavi
mui.

Tuo tarpu jaunuoliai ran
dasi Birminghamo kalėji
me. Bet manoma, kad val
džia bandys juos vėl perkel-

HUNTSVILLE, Ala. • — 
Vietinė spauda pradėjo 
kampaniją už suareštavimą 
ir nubaudimą Ruby Bates, 
kuri atmetė savo pirmesnį 
melagingą liudijimą ir teis
me pareiškė, kad jos jir 
Price negrai jaunuoliai ne
užpuolė. Varoma bjauri 
propaganda, būk ji esanti, 
papirkta “New Yorko žydų! 
pinigais.” . ... *’< i

-------------------Ii .. .................................... . ................................

Duo

CHANGCHUN, Mandžu- 
rija. — Manchukuo valdžia 
pasiuntė Sovietų valdžiai 
ultimatumą delei Rytinio 
Chinų Geležinkelio.
dama mėnuo laiko ultima- 
tiimą išpildyti. O Manchu
kuo ultimatumą davė pa
gal Japonijos įsakymą. Di
dėja karo pavojus prieš So
vietų Sąjungą.

1 •

ŠAUTUVO PAGELBA
JIEšKO DARBO

PEEKSKILL, N. Y. ■ 
John Reen, 20 metų jau-i 
nuolis, sėdi kalėjime. Trap! 
Rock korporacijos preziden-Į 

■ tas Kelleher sako, kad šis| 
i jaunuolis, atstatęs prieš jį 
revolverį ir privertęs pasi
rašyti dokumentą, kad jis 
jam duos darbo jo dirbtuvė
je. i Jaunuolis vaikštinėja be 
darbvo du metai.
■ ■ , . , f • , •• ■ . j

ADV. LEIBOWITZ SAKO, KAD TARP. DARB.
APSIGYNIMAS IŠGELBĖJO JAUNUOLIUS

NEW YORK. — Laikraš-j opinija taip tvirtai nusista- 
I čius už apsigynimą, kad 
klausimas pasidarė daug 
platesnis, negu pati byla.”. 

Leibowitz toliau sako, 
kad pietinėse valstijose ne
grai. turės kovoti už savo 
teises, kaip kovojo Ameri
kos žmonės, kuomet virš 
pusantro šimto metų atgal 
nuvertė Anglijos viešpata
vimą. Tas reiškia, kad jie 
turės per revoliuciją iško
voti sau laisvę.

■čių reporteriams davė pa
reiškimą Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo advo
katas Leibowitz. Jis sa
ko: “Aš nesu komunistas, 
bet aš turiu pasakyti, kad 
jeigu ne Thrptautinis Dar
bininkų Apsigynimas, tai 
šitie devyni negrai jaunuo
liai būtų karšiuose palaido
ti kalėjimo jarde. TDA' at
kreipė pasaulio akis į šitą 
bylą ir dabar visuomenės
---------------- ------------- —

' Pavojingai Serga
Drg. V. Bovinas

! Sovietai Turį Inžinierių 
Prisipažinimą

NfcLEIDžIA PROTES- 
TUOT PRIEŠ FAŠISTUS

VARŠAVA.—Lenkai stu
dentai norėjo surengti' pro
testo demonstraciją prieš 
Vokietijos fašizmą. Pilsuds
kio valdžia griežtai uždrau
dė. '

Drg. H. Benjamin Sveiksta

Jungtinių Valstijų Bedar
bių Tarybų sekretorius d. 
H. Benjamin buvo smarkiai 
susirgęs -ir turėjo daryti 
operaciją kelios dienos at* 
gal. Dabar jis randasi li
goninėj, bet operacija pavy4 
ko geriu ir jis sveiksta.s

Pavojingai serga drg. V. 
Bovinas, “Laisvės” redakci
jos narys, Meno skyriaus ’ • * K I ’ Ivedėjas. Prisimetė nugar
kaulio plėvių įdegimas. Drg. 
Bovino sveikatos padėtis 
kritiška. Labai gerame at
sitikime reikėtų septyneto 
savaičių jam pasveikti, kaip 
sako gydytojai.

Drg; Bovinas dabar ran
dasi kritiškų’ ligų skyriuje 
(Emergency Ward) Jewish 
Hospital, 535 Prospect 
Place, Brooklyn, N. Y.

Kada ir kokiomis valan
domis bus galima drg: Bo- 
viųą aplankyti, bus vėliau 
pranešta.

Per Rygą pranešama, kad 
Sovietų valdžia turi ant 
rankų labai svarbių prisipa
žinimų iš anglų inžinierių 
pusės dėlei varymo , griovi
mo darbo ir šnipinėjimo An
glijos valdžios naudai. So
vietų spauda sako, kad An
glijos valdžia turės užsida
ryti, burną,.kuomet tai visa 
bus iškelta į viršų.

Nužudė Žydą Advokatą

CHEMNITZ, Vokietija. 
Uniformuoti fašistai pasi
grobė žymų žydą advokatą 
Weiner ir, išsivežę į laukus, 
nužudė.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy))

t-
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APŽVALGA =1 KĄ LENINAS SAKE DIRBANTIEMS APIE ' "
. DEJIMĄS1Į BEDARBIU TARYBAS

Keivirtądy (6aĮąnd. ISį, Į&ljl
f’*

j|sĮ UHjinįės*- r
vidutinės 'algos; tuomet 
darbdaviams ’ nteapsiniokėst ’ • 
taip mainininkauti darbi
ninkais.’ U T

Bedarbių Tarybos vedą 
kovą ir už tuojautinę pašal
pą. Nedirbanti pora turi 
gauti po $10 į savaitę pini
gais ir dar po tris dolerius 
kiekvienam kūdikiui. Pa
vieniai bedarbiai turi gauti 
ūmios pašalpos bent po vie-

$

bet
Be

tbančių darbininkų kovai 
už socialę apdraudą bedar
biams ir už kitus tuoj auti
nius reikalavimus.

Bedarbių Tarybos reika
lauja, kad federalė valdžia 
su darbininkais turi sudary-

Kode! ne tik bedarbiai, 
ir dirbantieji turi būt 
darbių Tarybų nariais.

Bedarbės klausimas
didžiausias. klausimas Šian
dien visai darbininkų kla
sei. Reikalavimas bedar-

Kunigy Baimė Turi Dideles 
Akis Ą

Komunizmas šiandie yra 
žymiausias veiksnys visuo
meniniame judėjime. Revo
liucinį judėjimą pulti susi
deda visos reakcinės spėkos, 
bet jos negali tą judėjimą 
nugalėti, apart to, kad vie
nur, kitur sutrukdo. Lietu
viški kunigai komunistihio 
judėjimo irgi labai bijosi. 
Jų leidžiamąs “Draugas” 
balandžio 6 d. rašo:

“Reikia pasakyti, kad ko- 
rmunizmas tai yra persergėjo 
mas ^Europai atvesti, savo na
mus į gerą tvarką. Jei to ne
padarys ir tai greitu laiku, 
gali dar daug naujų bėdų susi
laukti. Mes visai teisingai ga
lime smerkti komunizmą ir jo 
metodas, bet negalima igno
ruoti to fakto, kad jis iššau
kia naujo persitvarkymo ir 
naujo socialio gyvenimo rei
kalą.”
Tame ir r

I simo centras, kad kapita-1 
listinės sistemos namuose I 
negalima įvesti geros tvar
kos. Pamatas, ant kurio 
subudavota ši išnaudojimo 
tvarka, yra kreivas ir kas 
kartą jis daugiau pasvyra. 
Jis aižėja ir skyla nuo kla
sinio prieštaravimo pačiuo
se tos sistemos pagrihduo- f v

į riaus paraše svarba. x <*- . . - ,v .
ėmus tuos jų laiškus tuoj Ua ^asę. išpūdyti bėdai bių

kovos už darbininkų reiča- 
liiš.

Brooklyn© yra šaukiama 
Didžiojo New Yorko lie
tuvių organizacijų bendro 
fronto konferencija vedi
mui kovų už bedarbių ir 
dirbančiųjų reikalus. Pažiū
rėkime, kaip viršminėti ele-

yra

biams*apdraudos, tai aktu- fondą, iš kurio senatvė- 
alė kova del palaikymo* gy- bedarbėje dar-

I bininkai turi gauti tokią Sa
vaitinę algą, kokią uždirb
davo abelnai tuo laiku,’ kai 
pilnai dirbo.

Kuomet tokia apdrauda 
būtų įvesta, tuomet bosai 
neturėtų iš to pelno,, kuo
met išmes darbininką iš 
darbo.

Kova už socialę apdraudą 
tai yra gilesnėj prasmėj ir 
kova prieš algų kapojimą, 
prieš skubinimo darbo sis
temą, prieš valandų ilgini- Yra priklausyti Bedarbių, 
m a ir tt.

Bedarbis

mentai atsiliepia šiais ben- vybės. 
dro veikimo klausimais/ 
kad iškovoti bedarbiams pa
šalpas ir atmušti algų ka
pojimus. i

Darbininkai visų sriovių, 
įvairių krypčių privalo su-, 
daryti bendram veikimui 
vieną frontą, kad kovoti, 
,prieš’ fašizmą, už Tomo 
Mooney ir Scottsboro jau- j kiti žudosi patys ir žudo 
nuolių paliuosavimą, už ap
draudą bedarbiam - lėšomis 
kapitalistų ir valdžios ir 
prieš impėrialistinį karą.

kad valdžios agentai neda
rytų išimties pavieniam vy
ram, merginom, jaunuoliam^ 
ir , ąteiviam darįjįninkam. 
Kiekviena^ bedarbis lygiai 
turi gauti pašalpą .tam tik
roje nustatytoje. žmoniško- 
je sumoje. , i ,' ■ l

O kad priversti valdan
čiąją klasę išpildyti mūsų 
reikalavimus, kiekvieno be-.... 
darbio ir dirbančio pareiga

Šiais ketvirtais metais 
bedarbės, kri'zio, mes turi
me virš 16,000,000 vyrų ir 
moterų be darbo Jungtinė
se Valstijose.

Didžiuma tų darbininkų 
turi šeimynas, kuriom bado 
šmėkla žiūri į akis. Dauge
lis bedarbių žuvo nuo bado,'

pa-
nu-

Tarp gelžkelių savininkų dar. 100,000 gelžkeliečių 
ir gelžkeliečių unijų virši- leido iš darbo -po algų 
ninku apie birželio 15 dieną 
prasidės pasitarimai del al- 
gų( “sureguliavimo.” Ponas 
Rooseveltas ir darbo minis
ters Perkinš eina į4 talką 
su savo pasiūlymais, suma
žinti darbininkų uždarbius. 
Rooseveltas išsireiškė, kad, 
sureguliavus gelžkelių vedi- 
mąrir sutvarkius algas, bū
tų galima sutaupyti gelžke
lių kompanijoms $100,000,- 
000' į metus. Suprantama, 
kad tai būtų “sutaupymai”, 
išimti iš darbininkų kišenių.

Gelžkeliečiams algos bu
vo nukapotos pradžioje 1932 
metų. Praėjusį rudenį algų 
nukapojimą ■ pratęsė ir jau 
dabar kalba apie didesnį už
darbių sumažinimą.
Kaip Bosai Praveda At

skirose Vietose Algų 
Kapojimus

Apart bendro algų numa
žinimo 10 nuošimčių, Mo
bile and Ohio gelžkelio kom
panija pasiskelbė, kad ban
krutuoja, ir numušė dar
bininkų uždarbius' -dar 10 
nuošimčių praeitą žiemą. 
Darbininkai tam pasiprieši* 
no, ir vasario 15 d. paskel
bė- streiką. Unijų viršinin
kai nepalaikė darbininkų 
streiko, bet atsisuko prieš 
juos, ir streikas buvo pa- 
krikdytas.

Panašūs’ 
daromi ir 
Southern 
kompanijų. Bosai kėsinosi 
darbininkam algas numa
žinti ir “pertvarkyti” pada
rytą kontraktą bosų su dar
bininkais. Šita mintis pa
tiko ir New York Central 
gelžkelio kompanijai. Abid
vi kompanijos pakėlė klau
simą savo direktorių susi
rinkime apie pertvarkymą 
kontrakto. Jų tikslas—
100,000 darbininkų, dirban
čių tų kompanijų dirbtuvė
se,; atskirti nuo bendros 
sutarties.

Vadinasi, kompanijos no
ri J suskaldyti darbininkus 
ir ; suplėšyti jų vienybę/ 
kad paskui galėtų daryti, 
ką tik nori. Kapitalistų 
laikraščiuose jau pasirodė 
žinių, kad darbo minister© 
Pėrkins darbuojasi, idant1 
privesti prie susitarimo bo
sus ir darbininkus, dar nu
mažinant 10 nuošimčių pa- 

. s t arų jų uždarbius. Per pir* 
mesnį algų nukapojimą bo
sai .numažino gelžkelio dar
bininkų uždarbius ir pasiė
mė į savo kišeniūs $225,- 
000,000. Jeigu jiem pasi
sektų pravesti antras nuka- 
pojirnas kita tiek nuošimčių, 
tai paisė biliono būtų atimta 
iš gebžkelių darbininkų.

Kuomet pirmą kartą bo
sai kapojo gelžkeliečių al
gas, jie tuorhet pasakojo, 
kad užtat padauginsią dar
bų, b<?t tikrovėj buvo kitaip;

žingsniai buvo 
Kansas City & 
Loree gelžkelio

kapojimui.
kompanijų Pelnai

Chesapeake & Ohio kom
panija savo šėrininkams už 
$25 yertqs šėrą , praeitais 
metais kas bertainis (kas 
trys mėnesiai) išmokėjo po 
$2.50; tai yra po $10 pelno 

■į metus už $25, arba po-40 
dolerių nuo kiekvieno įdė
to šimto.
Central 
gelžkelis, 
Railroad už $50 šėrą mokėjo 
į metus nuošimčių $22.23.

Nekurios kompanijos tu
rėjo mažesnius pelnus ir net 
nuostolius. Bet reikia tu
rėt omenyje, kad tos kom
panijos turi, prisisodinę 
brangiai . apmokamų virši
ninkų, kurie traukia po 
$5,000 ir $10,000 į metus 
algomis. Yra gaunančių ir 
kelis kartus didesnes algas. 
Jas paprastai pasiima stam
besni “kompanai”.

Žinoma, i kapitalistai šias 
sumas .pinigų nepriskaito 
prie pilnų, bet rokuoja, kad 
tai tik- jų algos. Jos 5, 8, 
10 ir daugiau kartų dides
nės už darbininkų algas.

Roosevelto valdžia veda 
derybas ta kryptimi, kad 
arba dar numažinti darbi
ninkams algas’, arba vienyti 
gelžkelių kompanijas bent 
tam tikrose srityse; ypač 
sujungti įvairių gelžkelių 
linijas tose vietose, kur 
kompanijos gelžkeliai eina 
šaligrečiai arba kur vienos 
kompanijos linija randasi 
nepertoli nuo kitos. Roose
velto valdžia nępaiso, kad 
per tokius vienijimus bei 
naikinimus gretimų/ arba 
artimų viens kitam gelžke
lių būtų pavaryta iš .darbo 
desėtkai, gal šimtai tūkstan
čių darbininkų. Rooseveltas 
rūpinasi tik gelžkelių kom
panijų pelnais.' Vardan ap
saugojimo jų pelnų jis savi- 
nasi ir gelžkelių diktato
riaus galią.

Jau dabar numatoma, kad 
jei darbininkai nepradės or
ganizuotis į eilinių narių 
komitetus ir griežtai nestos 
prieš algų kapojimus ir to
lesnius darbininkų paleidi- 
nėjimus, tai kuomet ateis 
birželio 15 diena, tuomet 
unijų biurokratiniai vadai 
darys, ką jie nori, besitar
dami su bosais ir naudoda
mi kapitalistų “taupymo” 
politiką. .

Prie New York 
p r i j u n giamasai

Mahoing Coal

Žuvo 18 Žmonių Nelaimėje

Laiškai iš Sovietų Sąjun- 
randasi viso kiau-! gos Chicago j Rašyti

Paskutiniu laiku socialis
tų “Naujienos” sistemačiai 

i pradėjo į savo šlamštą dėti 
vadinamus “laiškus iš So
vietų Sąjungos.” Po tais lai
škais niekas nepasirašo. 
Redakcija teisinasi, būk ne
nori išduoti autorių, kuris 
galėtų būti už tai persekio
jamas. Bet čia ne auto- 

Pa-se.
I

Fašizmo pakilimas į vie
noj ar kitoj šalyj yija, ne 
tvarkos įvedimas kapitaliz
mo namuose^ o tik kapita-, 
listų klasės nuoga diktatū
ra, kuri savaime didina 
klasinius prieštaravimus.' 

! Naują visuomenės gyve
nimo persitvarkymą neša 
tik komunistai. Darbo žmo
nės vis skaitlingiau stoja po 
revoliucine vėliava. Jie per 
kasdienines kovas eina ir 
prie mūšių delei ndvertimo 
išnaudotojų priespaudos ir 
delei panaikinimo alkio sis
temos, kad sukurti ant griu
vėsių šios netikusios tvar
kos beklasę, sdcialistinę 
tvarką ir eiti prie komunis
tinės visuomenes.

savo šeimynos narius įpuolę 
į desperaciją,' negalėdami 
pakęsti bado arba žiūrėti į 
kančias savo mylimųjų. 
Taip daro klasiniai nesą
moningi darbininkai arba 
kurie dar neturi gana tvir-į 
to pasirįžimo kovoti už tei
sę gyventi. Gerai klasiniai 
susipratę darbininkai nesi
žudo, bet kovoja, organizuo
jasi į Bedarbių Tarybas, 
veda kovas už socialę be
darbių apdraudą ir tuoj au
tinę reguliarę bedarbių pa
šalpą. Toj kovoj jau žuvo 
Amerikoj apie 10 kovingų 
darbininkų. ■'

Kad priversti valdančią-

Tarybai ir organizuotai 
darbininkas, vesti kovą už bedarbių ap

gaudamas tokią socialę pa- draudą ir tuojautinę pašai- 
šalpą, nesutiks bosui parsi- Pa
samdyti už bado algą, ko- Brooklyno Darb. Koresp,.

Mokyklėlės Mokinė T. V.
samdyti už bado algą, ko
kią dabar darbdaviai įvedi-

Del Planuojamos Lietuvių Jaunuolių
Mokyklos Brooklyno Apielinkėje

teris mokyklą lankyti.
Vytautas Zablackas,

Nacionalio Lietuvių Jau
nuolių Komiteto Narys.'

Nacionalis Lietuvių Jau
nuolių Komitetas pasiėmė 
ant savęs didelę atsakomy
bę ir didelį darbą; ‘kuomet 
jis nutarė šią vasarą įsteig
ti net kelias jaunuolių lavi- 
nimos mokyklas. Viena to
kia mokykla įvyks Brook
lyno apielinkėje. Mokykla 
tęšis vieną mėnesį.

Be teoretinio išsilavinimo 
jaunuoliai negali sėkmingai 
dalyvauti kovoje prieš al
kį ir prieš išnaudojimą. 
B u r ž u a z inėse mokyklose 
mus mokina patriotizmo, 
nuolankumo ir kitokių nuo
dų, kurie mums nenaudin
gi. Kokia nauda mums iš 
patriotizmo, kuomet kapi
talistų klasė atima iš mūsų 
paskutinį duonos kąsnį? 
Kaip mes galime būti nuo
lankūs, kuomet mūsų tėvai 
ir mes patys vaikščiojame 
be darbo ir laukiame juodo 
rytojaus?

Mes jaunuoliai turime pa
žinti savo klasės reikalus. 
Mes turime bendrai su savo 
tėvais kovoti už geresnes 
darbo ir gyvenimo sąlygas.

Bet sėkmingai kovai rei
kalinga gilesnis teoretinis 
išsilavinimas. Todėl planuo
jamoj mokykloj bus moki
nama apie komunizmo pa
grindus, apie proletarinę 
dailę ir sportą. Manoma, 
kad mokyklai bus. surasta 
vieta kur nors ant farmos. 
Per ištisą mėnesį jaunuo
liai bei jaunuolės galės atsi
davusiai ir pasiryžusiai mo
kintis klasinio susipratimo’ 
Tikimasi, kad mokyklą lan
kys iki 50 jaunuolių.

Dabar laikas jaunuoliams 
pradėt registruotis į mokyk
lą. Nacionalis Lietuvių Jau
nuolių Komitetas atsikrei
pia į tėvus ir motinas, į vi- 
sąs v suaugusių darbininkų 
organizacijas bei draugijas 
Didžiajam New Yorke ir 
New Jersey, ir prašo ateiti 
jaunuoliams talkon įsteigi
me mokyklos. .Paremkite 
mokyklą finansiniai* ! Para
ginkite savo sūnus ir dūk-tarpe Sovietu ir Anglijos.

reikalavimus, čia neužtenka 
tik bedarbiams kovoti. 
Kiekvienas dirbantis turi 
būti įtrauktas į tas kovas.

i Pažiūrėkime, kaip Rusi
jos revoliucijos didysis va
das Leninas mokino darbi
ninkus veikti Bedarbių Ta
rybose 1906 metais, kuomet 
organizavosi bedarbiai Pe
terburge . ir kituose did
miesčiuose. O menševikai, 
dešinieji socialistai buvo 
priešingi dirbančių trauki
mui į Bedarbių Tarybas.

“Bedarbiai vieni susior-
I ’

ganizavę”, sakė Leninas, 
“negalėsit paveikti ant bur
žuazijos; jūs nebūsit pa
kankamai stiprūs; ir bedar
biai patys vieni negalės iš
vystyti šį darbą plačioj kla- 
sinėj • proletarinėj plot
mėj; todėl .jūs turite tuo
jau įtraukti į Bedarbių Ta
rybas atstovus nuo dirbam 
čių darbininkų. Jūs turite 
dabar pradėti agitaciją 
dirbtuvėse šiuo klausimu, ir 
tuojau turi būt iš jų išrink
ti atstovai. Bedarbių Ta
rybos neturi susidėti vien 
tik'iš bedarbių, bet ir iš 
dirbančiųjų . atstovų. Tas 
duos; bedarbiams tikrą pro
letarinę vadovybę.”

• šie Lenino žodžiai patvir
tina Amerikos Komunistų 
Partijos linijos teisingumą 
organizavime Bedarbių Ta
rybų ir traukime į jas dir-

matai prieštaravimus ir ne
sąmones. ,

Čia paduodame vieną vie
tą' tokio’ laiško, tilpusio 
“N.” balandžio 1 8 d. Tarp 
kitko skaitome:

“Ką buvome susitaupę iš 
seniau, tai dar mums užteks 
pragyventi kokiem^ dviem mė
nesiam. Aš per ištisas naktis 
negaliu akių sumerkti ir vis 
galvoju apie tai, kad jei ne 
šiandien, tai rytoj reikės iš 
bado mirti. Kol fabriko dar
bininkas dirba, tai nors dar 
šiek tiek duonos gauna. O kai 
jis atleidžiamas iš darbo, tai 
nei svaro duonos nebegauna. 
Nėra uždarbio, nėra ir duonos. 
Jei kuris ir turėtų pinigų, tai 
nėra kur nusipirkti. Taip dar
bininkas ir skursta... *

“Jeigu Amerikos darbinin
kai badauja dėl nedarbo, tai 
Rusijos darbininkai dirba ir 
badauja.” ,

*

Sako, kad kiek buvo su
sitaupę, tai užteks gyventi 
du mėnesius. Jei priimti šį 
pasakymą už teisingą, tai 
būtų pripažinimas, kad bu
vo geresnių laikų. Na, o 
“Naujienos” sakė, kad žmo
nės ten visuomet badu mirš
tą/ ir. ąpie sųsitąųpymą nei 
kalbos nėra.,t Galime būti 
užtikrinti, kad to laiško ra- 
šėja dar1 bus gyva nė tik už 
dviejų mėnesių, bet ir už 
dviejų metų. ' Ji badu *ne- 
mirs. Paskui apie-jos mie
gą. Ji sako, kad per nąktį 
akių, nesumerkia. Negali 
gyventi iš rūpesčio, kaip bus 
gyventa. Na, o ir vaikai 
žino, kad žmogus be miego 
negali gyventi nei savaitės. 
Gi ta laiško autorė 16-ti me
tai bolševikų tvarkoj gyve
na ir dar ne tik hemirė, bet 
socialistų geltonlaphft laiš
kus rašinėja. \

Kalba apie darbininkus, 
kad juos išmeta iš darbų ir 
jau tuomet būna kaput Bęt 
Sovietuose bedarbiai gauna 
daugiau kaip pusę algos, ir

SOVIETU VALSTYBES' 
AUKSO BONAI

» > ' ‘ I

Vienas draugas pridavė 
mums iškarpą iš buržuazi
nio dienraščio “New York 
World-Telegram” (balan
džio 10 d.) apie Sovietų 
aukso bonus ir pataria kas
dien paduoti tų bonų kai
nas “Laisvėje.” Nes dau
gelis jo klausinėja apie jų 
kainas. Gerai, tai bus gali
ma padaryti.

Kitas draugas klausia, ar 
užsieninį “draftą” reikią, 
pirkti, mokant už bonus.

Nereikia užsieninio draf- 
to. Geras paprastas banko 
čekis. Tik čekius reikia 
rašyti:
The State Bank of USSR.
Mat, už bonus gautus pi-, 

nigus nesiunčia į Sovietų 
Sąjungą. Už juos Sovietai 
Čia, Amerikoje, perkasi sau 
reikalingas mašinas.

Kiek priauga procentų, 
tiek kasdien pakyla, bonų 
kainos. Šią savaitę jų kai
nos yrą sekamos:.. .

13 bal. bono l$ąina $53.41
14 bal. bono kaiųa $53.42 
15
16 bal. 
X7; bal. 
18 bal.
Rašant čekį, patartina po

ros dienų kainą, sulig pakili
mo, uždėti, nes iki čekis pa
siekia banką, praeina dieną 
kita.
“Laisves” Administracija.

i

Pažiūrėsime, Kaip Jiem Rūpi 
Bendros Darbininkų Kovos

Brooklyno socialistai ir 
menševikas Prūseika pradė
jo kokietūoti, kad įsteigus 
savitarpinę vienybę. Jau 
rašėme, kad Prųseika net į 
vakarienę pas socialistus 
nuėjo daryti; bendrą fron
tą prie dešrų ir alaus.1 '

Balandžio 7 d. vėl skai
tome “Naujienose”* apie so
cialistų ir prūseikinių vie
nybę: '

“Taipgi paaiškėjo, kad LSS. 
kuoUa gavo gana gerų kom
plimentų, kadangi minėtoje 
vakarienėje buvo visi lygiai 
vaišinami ir turėjo lygias tei
ses. Įvairių srovių asmenys 
vakarienės laikus savo kalbose 
pareiškė, jog vienybė reikalin
ga ne tik tarpe Brooklyno lie
tuvių, bet abelnai’ Amerikos 
lietuvių tarpe. L. Prūseika 
neoficialiai atstovavo skloki- 
ninkus ir sayo kalboje lai* 

A ke vakarienės kalbėjo gana 
energingai apie beįj'dro fronto 
reikalingumą.”

„ Bet bendras frontas dar
bininkams < reikalingas i ne 
prie bačkutės, o bendroms

yrą sekamos:.

bal. bono 
bal bono 

bono 
bono 
bono

kąiųa $53.42, 
kainą $53.44 
kaina $53.45 
kaina $53.47.* 
kaina $53.48'

darbus jiems rūpina unija.
Tam pačiam laiške apa

čioj sako, kad Amerikoj be
darbiai badauja, o Sovie
tuose, girdi, dirbdami ba
dauja. ) Vadįnąsi, Sovietuo
se bedarbių nėra; tąi/pri
pažįsta pati autorė. Iš vis
ko matyti, ' kad tie laiškai 
ne iš Sovietų Sąjungos pa
rašyti, bet Chicagola
bai galimas daiktas—“Nau
jienų” pastogėj.

SOVIETŲ DELEGACIJA 
PASILIKS

LONDON.—Patirta, kad 
Sovietų Sąjungos prekybos 
atstovybei yra įsakyta pasK, 
likti Londone ir po balan
džio 17 d. Mat, tą dieną par. 
sibaigia prekybos sutartis *

BOGOTA, Colombia. — 
Bal. 10 d. čionai traukinio 
nelaimėje užmušta 18 žmo
nių ir apie šimtas sužeista* 
Traukinys nušoko nuo be
gin.

« ... . '.J.;/'.
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Ar Teisingai Kominterno Centro Pildoma** 
sis Komitetas Savo XII Plenume Išanali

zavo Kapitalizmo Stabilizacijos Galą

Tarptautinė Ekonominė 
Padėtis

kių; priešingai, jos yra pa
sidariusios perdaug galingos 
tiems santikiams, jos yra tų 
santikių varžomos; ir kaip 
tik jos tą veržimą pergali, 
jos padaro visoj buržuazi
nėj visuomenėj netvarką, 
grūmoja buržuazinės nuo
savybės gyvybei. Buržua
ziniai santikiai virto per- 
siaurais, kad galėtų apimti 
visą jų pagamintą lobį. —■ 
Kuom buržuazija nugali 
tuos krizius? Iš vienos pu
sės, prispirtinu gamybos 
spėkų daugybės sunaikini
mu; iš kitos pusės,—grob
dama naujas rinkas. Taigi 
kuom? Tuom, kad rengia 
platesnius ir galingesnius
krizius ir mažina priemo- ruošimas ir tuo pačiu laiku 
nes, kuriomis kriziai sulai
koma.

“Ginklai, kuriais buržua
zija nukovė feudalizmą, da
bar atsikreipia prieš pačią 
buržuaziją.”

Toliau sako: “Bet buržu
azija ne vien yra nusikalusi 
ginklus, kurie gabena jai 
mirtį; jinai taip pat pagim
dė vyrus, kurie veiks tais 
ginklais—dabartinius darbi
ninkus, proletarus.”

III
Dar niekuomet žmonijos 

> istorijoj tiek nebuvo išme
stų į gatvę darbininkų, 
kaip dabar. Rodos, kad 
per kapitalistinį pasaulį ko
kia audra nuūžė, kuri su
naikino industriją , kame 
milionai dirbusių likosi be 
darbo, be duonos ir be pa
stogės. Pagal Kominterno 
XII Plenumo analyzą, tai 
toji bedarbė kapitalistiniam 
pasaulyj augs, didės iki to
kio laipsnio, kad darbinin
kų masės turės griebtis 
ginklo, idant perkeisti pa
čią kapitalistinę sistemą, 
kuri jau savo gamybos pa-.1 
jėgų nesuvaldo.

Ar teisingos XII Plenumo 
tokios išvados? Ar yra 
marksistinis analyzas? Taip, 
XII Plenumas Kominterno 
Centralinio Komiteto pada
rė analyzą teisingą. O kad 
jis marksistinis, tai patikri
nimui paduosiu iš “Komu
nistų Manifesto” ištisas iš
traukas apie buržuazijos au
gimą iki to laipsnio, kaip 
ji šiandien jau yra. Ve 
kaip Karolius Marksas ir 

, F. Engelsas “Kom. Manife
ste” nusako?

“Panašus judėjimas eina 
mūsų akyse. Buržuaziniai 
gaminimo įr maino santi- 
kiai, buržuaziniai nuosavy
bės santikiai, šiandieninė 
buržuazinė visuomenė, kuri 
tokias galingas gaminimo ir 
maino priemones lyg bur
tais iššaukė, yra panaši į 
tą burtininką, kuris nebe
pajėgia jau suvaldyti pože
minių galybių, kurias jis sa- 

* vo žavėjimais yra iššaukęs.
Jau keletas dešimtmečių, 
kaip pramonės ir prekybos 
istorija yra vien istorijai .... ,
šiandieninių produkcijos J«- 'susitikęS kurį iš

: Jau aštūortiasdešimts šeši 
metai, kaip Karolius Mark
sas padarė ta analyzą bur
žuazinės visuomenės augi
me iki to laipsnio, kokiame 
ji šiandie yra. Ar mes 
šiandie neturime to proce-lne, 
so išdavą? Taip, mes jį tu- ti prakalbas, kad pajuokti mi
rime. Lyg kokia pavietrė . r . . 
užėjo ant kapitalistinio pa-i 
šaulio; visuose žemės kam-|v<cvi v 
puošė bedarbių armijos, i kus ’darbininkus,
viršprodukcija dirbinių.

Tik viena šiandie šalis, tai 
Sovietų Sąjunga yra liuosa 
nuo nedarbo, liuosa nuo 
viršprodukcijos krizio. To
dėl Sov. Sąjunga liuosa nuo 
viršprodukcijos krizio, kad 
ten šalį valdo proletarai ne

knyga yra: ? popierinė, ■ P 
smalinė.* .< • .

Rengimas per 3 dienas pra
kalbas, tai pajuokimas ikatfcli- 
kų 3 dienų misijų; Pažiūrėki
me, ar čia klebonas sako tei
sybę. L.D.S. 11 kp. nema- 

Inė, nemano ir nemanys reng-

pe pr polifipės -tvarkos, tai vienin- ; t,Elizabeth, N. J. t-t- Septy- dienas be -.miego. Bet 
"ietį ’užmigo, už 
aiko mirė. ,

telis .kelrodis., , Komedija, “Su- niolikos metų studentas ip 
John Healy išbuvo keturias jairo Tėvelio Nervai,” paremta 

gyvenimo i faktais. Tai yra 
veidrodis klebonijos gyveni
mo. O kad klebonijos galėtų 
kalbėti, tai visi prabaščiai tu
rėtų eiti dirbti ųž pragyveni
mą.

metų studentas

Trys dienos prakalbų 
■buvo todėl, kad i viena vaka- 
j ra tų prakalbų negalima su- 
jdėti, o ne kad pajuokti katali- 

___  . Antra, kad 
Dr. Kaškiaučius ir nekalbėjo 
apie “dūšią,” “dangų” ir už- 
grabinį gyvenimą. Parapijo- 
nai, žinote, kurie buvote pra
kalbose. Bet klebonas nori, 
kad katalikai darbininkai 
pyktųsi su bolševikais darbi
ninkais. Ir L- D.' S. 11 kp. 
rengimo prakalbų tikslas bu

lve, kad daktaras suteiktų pa-;

Skaptukas.

PHILADELPHIA, PA.

pagrindais privatinės nuo-|tarjmų sveikatos klausimu ir 
savybės ir pelno, bet bend- apie žmogaus sudėtį. O kun. 
ruomenės pagrindais Ot! Bakšio pasakymas yra netei- 
tame ir yra skirtumas. Ten|sin»as bjaurus, pasakymas.

, C4 P1 V- ZJ 1 U OVAVAVzl/į. O k U 11 .
Ot Į Bakšio pasakymas yra netei-

augimo procesas, o kapita
listinėse valstybėse—grįži
mas atgal, suirimas, karų

revoliucinių spėkų augimas 
j griežtą mūšį prieš kapitalo 
tvarką, kuri jau atgyvena 
savo dienas.

Bet reikia pasakyti, kad 
tos revoliucinės padėties ne
matė ir dabar dar nemato 
tūli sudešinėję elementai; 
ypatingai jie to nemato 
Amerikoje, kad artinasi ga
las buržuazijai.

J. B.
(Daugiau bus)

Bazaras Parėmimui Politinių 
Kalinių.

Tarptautinis D a r.b i n i nkų 
Apsigynimo Distriktas rengia 
didelį bazarą, kuris įvyks per 
dvi dienas, penktadienį ir šeš
tadienį, balandžio 14-15 d., 
Ambassador Svetainėj 1710 N. 
Broad St. Pradžia^ 7 vai. va
kare. i

Bus labai įvairus bazaras; 
kiekvienos tautos organizaci
jos turės savo būdelę. Lietu- 

jvių Tarptautinio. Apsigynimo 
9-ta kuopa irgi nutarė ' šie
met turėt savo būdelę. Taigi 
mes atsišaukiam į Philadelphi- 
jos ir visos apielinkės lietuvius 
darbininkus-kes ir į biznierius 
simpatikus darbininkų judėji
mo, kad prisidėtų minėtam ba- 
zarui. Daiktus galite ' atnešt 
penktadienį vakare į svetainę 
1710 N. Broad St. Ten bus 
komisija, kuri daiktus priims, 
ir vėliaus bus išduotas pilnas 
raportas per spaudą.

Taipgi kviečiame dalyvauti 
visus masiniai tame

Apart to, bus įvairi 
ma. Penktadienio 
programoj dalyvaus

j Segal iš New Yorko su Raudo-

ROCHESTERIO NAUJIENOS
Bendro fronto diskusijos 

sutraukė kelis kartus daugiau 
darbininkų, negu lietuviškų re- 
publikonų susirinkimas, per
mirkęs “republikonišku” skys
timu. Abudu susirinkimai 
įvyko į vieną vakarą.

Bendro fronto diskusijos bu
vo Gedemino svetainėj, o re- 
publikonų—rbažnyčios skiepe.

Diskusijose sutverta Bedar
bių Taryba, o skiepe—patuš
tinta “republikonisko” -skysti-1 
mo. Katras yra prakilnesnis 
darbas ?

Po sutvėrimo Bedarbių Ta
rybos, kur prisirašė ir tikinčių 

kunigas Bakšys, 
..... .............___t „ pirmeivių, 

gų maišto prieš šiandieni-įpradeda šaukti: “Ką jūs, ko- 
nes gaminimo sąlygas, prieš jmunistai, tik rėkt mokate, o 
nuosavybės sant.ikius, kurie naudos nieko nėra. Mes, tai 
sudaro buržuazijos gyvybės nor® beskę duodame ant šven- 

viešpatavimo sąlygas. cių-

pą- 
vis- 
tai

bus, mišias, ekzekvijas ir 
grabus? Kiek kartų tas 
kas sudaro po $1,500, 
tik pačiam klebonui žinoma.

Argi ne stebuklai, kodėl 
klebonas nebadauja?!

vy- 
pa- 
tų

Dr. Kaškiaučiaus prakalbos 
nedėlios vakare patuštino baž
nytinį “smokerį.” Pirmadie
nio vakare moterims prakal
bos patraukė tiek daug tikin
čių moterų, kad nei susirinki
mas neįvyko moterų pašalpi- 
nės.

Antradienio prakalbos 
rams irgi sumažino vyrų 
šalpinės susirinkimą. Ir
visų įvykių kun. Bakšys nega
lėjo pakęst neužveržęs para
pijonams per pamokslą. Ir 
štai, kovo 19 d., iš sakyklos 
klebonas suriko: “Ko jūs ten 
einate klausyti kokio bedievio 
daktaro ir nešate dešimtukus 
ir po 15c- ir gavote po smali
nę knygą. Dievas ir valdžia 
draudžia gimdymo kontrolę, 
bolševikai pajuokia mūs trijų 

[dienų misijas, laikydami 3 die- 
■ nas prakalbas.”

jeigu tik yra iš ko. ‘ Ant galo liepė melstis už
Ant galo ir tos “beskės” jprez. Rooseveltą, nes jis dau- 

|Hooveris į 4 metus. Visi pra- 
Kada buvo pastebėta, kadjbaščiaus pareiškimai, o lab- 

beskėmis” milionų bedar- .iausiai pastarasis, turėtų visus 
_1 kuomet'darbininkus įtikinti, kad kuni- 

šalis pilna visko—atsakymas darbininkus mulkina,
buvo: kada darbai ėjo gerai Ką kun. Bakšys nori pasa- 

“gavot po
Ogi štai ką: 

Jei da-j Tveriantis Lietuvių Darbinin- 
Staiga Pasijunta nukelta at- bar n^turi kas valgyti, tai tik kų Susivjęnijimui, darbininkų 
gal į laikiną barbarizmo Da-|b?mai jr .^“Oliliai. žiūrėk, priešai davė skundus apdrau- 

j i u j i as profesionalas, o tunu pra- dos departments,
aeų, rodos, lyg^ oadas, y g gyvenįj U2 $1,500.00 į metus, nedavus įsikurti 
Visuotinas pražūtingas ka-lBejarb§ tęsiasi jau penkti me- susivienijimui.

ir
Užtenka paminėti prekybos 
krizius,

vie- 
rei- 
yra 
me-

Kun. Bakšys mastuoja 
... nu mastu “dūšios” ir kūno 

kurie, periodiniai. knlavimus. Mat, “dūšia” 
pasikartodami, kas kartą soti pavalgydinus kartą į 
vis labiau grūmoja visos'tus “pono dievo” kūnu, 
buržuazinės v i s u o m e nes; “griešnas” kūnas reika-! 
buičiai. Per prekybos kri-ilayja net tris kartus i dieną, j 

. .. . . . ... Ijeigu tik yra is ko.Z’US repuhanai susinaikina Ant ęa]o ir tos ,.L______ _ .
ne tik didelėj dalis pagamin- yra išrinktos iš tų pačių ma-'giau padarė į 4 dienas, negu 
tų dirbinių, bet ir jau su- Žai dirbančių darbininkų, 
tvertųjų gaminimo pajėgu.
Krizių metu išsiveržia vi- 
suomeninė epidemija, kuri nęPavalgydinsi, 
visoms praėjusioms gady- į — w • V • AB V* W V< W 1 V* I VZ A V* * • * V* • • •
nėms būtų atrodžiusi tiesą- jr paprasti darbininkai uždir- kyti, sakydamas: 
monė—pagaminimo pervir- bo po $70.00 į savaitę, tuo-(smalinę knygą.” 
šio epidemi5a. Visuomenė met viskąj pragėrė.

nedavus įsikurti
kad tik 

darbininkų

ras būtų atkirtę*j’ai visas tai, darbininkų rezervas iš
gyvenimo priemones; pra- krapštytas iš visų kampų ir

Neatsiliko nuo 
provokatorių ir Chicagos pra-

skundikų-

mone ir prekyba atrodo su- šiandien darbininkas, neturin- lotas Krušas, sakydamas, kad
yra
Pa-

naikintos, o kodėl? Todėl, pastoges m maisto, 
. ... ’ bomas ir “girtuoklis.”

kad ji turi perdaug civiliza- sakyta tikrai kunigiškai!
cijos, ]
priemonių, perdaug pramo- las
nes, perdaug prekybos, šimtų į metus? *Tai stebuklai. 
Gaminimo pajėgos, kurios Randa» taksai, šiluma, šviesa, 
yra jos rankose, nebetar-'kl*bo"i;io9 P^rnavim^ (gas- 
nauja pirmyn stūmimui bur-.;nas ąpmoketa iš parapijos. O 
žuazinių nuosavybes santi- gį įeigos už krikštus, šliu-

'tai tik jo nuomonė. Katalikai 
neturėtų tam tikėti.

Net “dievo” prisakymuose 
yra pasakyta: “mylėk artimą 
savo, kaipo pats save.” Ir 
niekur nėra pasakyta, kad ne
apkęsti bolševikų. O klebo
nas sėja neapykantą vietoj ar
timo meilės. Klebonas Bak
šys mano, kad parapijonams 
nereikia niekur daugiau eiti, 
kaip tik bažnyčion ir klausyti 
tik klebono pamokslo. Bet 
randasi parapijonų ir kitaip 
manančių, štai parapijono iš
sireiškimas del minėto kun. 
Bakšio pamokslo: “A, tai Bak
šys nori, kad aš turėčiau dau
giau vaikų.”

Išsireiškimas paremtas gy-, 
venimo faktais- šiandien Jau šokikių Grupe; šoks re- 
ir katalikų darbininkų šeimy
nos nėra tokios didelės, kaip 
keli metai atgal.

Gerai, kun. Bakšy, mes už
sirašysime tavo pasakymą per 
pamokslą, kovo 19 d., 1933 
m., kad “Rooseveltas padarė 
daugiau į 4 dienas, negu Hoo> 
veris į keturis pfetus.”i Už 
pusės arba čięlų jiąetų matysi
me, kiek darbininkų gaus dar
bų 
bu 
vo supratimą dabartinės be
darbės klausime.

Užsakymas melstis už prez. 
Rooseveltą iššaukė reikalą 
naujų krikštynų : Liet, republi- 
konai laiko susirinkimą baž
nyčios svetainėj, 
yra parapijonai? 
šys liepia melstis 
kratą, prezidentą, 
krikštyti prezidentą ar 
bą? 
ne tiksle.

Neišdegė klebono Bakšio už
manymas: Jis norėjo perkelti 
“Šv. Juozapo” šventę iš sek
madienio į pirmadienį, o para- 
pijonai užsispyrė, kad būtų 
tada, kada pripuola. Ir ant 
savo pastatė. Reiškia, parapi- 
jonai nesileidžia pilnai bosau- 
ti. Taip ir turi būti. Kunigo 
darbas tik melstis, o ne bo- 
sauti.

Taipgi apmetė klebono ap
likaciją iš parapijinės pašal- 
pinės draugystės, sakydami, 
“kad mums kunigo nereikia 
pašalpinėj.” ženklas, kad ka
talikai darbininkai pradeda 
savystoviai protauti.

Tūlas laikas atgal, po va
dovyste klebono,' buvo atloš
tas veikaliukas (vardo neteko 
sužinoti), griežtai priešdarbi- 
ninkiškas. Vadino, kaip bol
ševikų vaikai yra blogi, o ka-1 
talikų geri. Progresyviai dar
bininkai nei nesiteiravo, keno 
vaikai lošė blogų bolševikų ro
les. Bet kuomet L.D.S. 11 
kp. rengė “Suiro Tėvelio Ner
vai,” .tai kun. Bakšys net su
šilęs lakstė ir klausinėjo, “kas 
loš kunigo rolę.”

Tai ve kas mums svar- 
Ir tuomet pasversime ta-

Ar visi jie 
Kun. Bak- 
už demo- 
Reikės per- 

kliu-
Skirtumas tik varde, o

A-

perdaug gyvenimo j Na> kaipgi’ “profesiona- 
i” pragyvena su penkiolika

pažįstąs R. Mizarą ir M. Ba
cevičių. O Miz.ara ir Bacevi-__  ___ _„.T.
čius neturėjo jokios pažinties I Iš lietuvių bolševikų jaunuo- 
su pralotu Krušu. Ir čia kun. 
Bakšys nusigando, kad parapi- 
jonai sužinos, kad ir pralotas
Krušas išėjęs prieš L. D. S. kad yra. Reiškia, tikėjimas 
Kun. Bakšys, tyčia gązdinda- nepadaro žmogaus geru ir lo
mas parapijpnus, pasakė, kad Šimas neišlaiko kritikos, 
“smalinę” knygą jiem davė 
Prabaščius čia neteisybę sako;timas dabartinės ekonominės

lių Rochesteryje nesiranda nei 
vieno kalėjime už plėšimus, o 
iš katalikų galima prirodyti, 

. Reiškia, tikėjimas

Klasinis supratimas, supra-

bazare. 
progra- 
vakaro

Edith

voliucinius šokius. Dainuos 
dainininkė Mildred Kabbe ,ku
ri dainuodavo Metropolitan 
Opera Kompanijoj. Grieš 
smuiką ir skambins pianu na
riai Curtis. Instituto. Dainuos 
Vokiečių Choras. O šeštadie
nio vakare dainuos lietuvių 
darbininkų Lyros Choras. Šo
kiams gideš DaVe Cantor’s Or
chestra, it tt. ‘ .

Taipgi bus visokių skanių ir 
sveikų vąlgių ir gėrimų. Įžan
ga per abu vakarus 25c. as
meniui; už vieną vakarą 15 c.; 
vaikam veltui.

Dar bininkės-kai, masiniai 
lankykimes į bazarą; parem- 
kim politinius kalinius ir jų 
alkanas šeimynas. '

Komisija :
B. Ramanauskiene, 

Yukna, 
M. Galeckienė, 
J. J. Potienė.

(87-88)

WORCESTER, MASS
Šiuomi Pranešame, kad

H. STANKAUS DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĖ

Perkelta j Naują Vietą
23 MILLBURY ST.

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

įsitėmyti. ;
PAVASARIUI TA VORAS

Dabar į pavasarį turim gra
žaus tavoro, kaip vyrams, mo
terims, taip ir vaikam^^^įso- 
kios rūšies vyrams a^t^ių, 
viršutinių marškinių, kelnių, 
kalnierių ir kaklaraiščių ir ki
tų dalykų. Moterims ir mer
ginoms dresių (suknelių), 
pančiakų, ir visų kitų ręikalin- 
gų drabužių.

SIUVAME NAUJUS
, >r 

TAISOME SENUS
Dabar mes siuvame naujus, 

taisome ir prosijame senus, vy
riškus ir moteriškus drabu
žius. Tad gerbiamieji, reika
lui esant įsigyti naujų dra
bužių ar pasitaisyti senus 
kreipkitės pas mus, o būsite 
pilnai patenkipti.

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

kampaniją už
GREITĄ IR BESĄLYGINI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

PRIPAŽINIMĄ SOVIETŲ SĄJUNGOS , |
Kuo greičiausia stokite j darbą tam svarbiam tikslui 
PADĖKITE SURINKTI j MIRONĄ? PARAŠŲ ANT 

PRIPAŽINIMO PĖTICIJOS

Šeštadienį, 16 Balandžio (April), 2 vai. Po Pietų
WEBSTER HALL, 119 E. 11th St., New York, |vyk»

PRIPAŽINIMO MASINIS MITINGAS
' ' ir “ 1 '

Protesto Prieš Fašistinį Terorą .
Kalbės; Malcolm Cowley, Donald Henderson, H. W. ■ 
L. Dana, James W. Ford, Carl Bfodsky, Mrs.: Susan 

, . ■ ir kiti žymus kalbėtojai
Sekantis masinis susirinkimas del pripažinimp So

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

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

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

Individualai, norinti, rinkti parašus, rašykite augš- 
čiau paduotu antrašu prašydami peticijos blankų, mes 
prisiusime. 1

Empire Cornice & Roofing Co
į ' CORNICES AND SKYLIGHTS

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

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

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

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

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

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

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

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

Kaina 30c. ’ ■> f j i * ’ ; • {
BUOŽĖS. Drama-tragecįija trijuose veiksmuose. Parašė J. P.

Kamaukalas. Kaina 45c r ’ 1 • ' ; '
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.
KOVA Už IDĖJAS. Kęturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Kaina 50 centų.
ALPMS. 46 TEN EYCK STREET 

BROOKLYN, N. Y,



Puslapis Ketvirtu ekisvi Ketvirtai!., B aland.

FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS. Iš Farmeriy Streiko prieš Pieno Trustą
i 1 ' 1 I 1 ' ■ 1 J '

ROCHESTER, N? Y.-

(Tąsa)
Bėdavojo Savčukas, prisimindamas pir

mesni fabriką, kada jis dirbo, ašarojo jis, 
prisimindamas praeitį, tartum ant fabriko 
kapų... Greta jo stovėjo Motia, taipgi ap
gailestaudama ko tai, tartum motina prie 
suardyto savo lizdelio.

—Savčukai, na, mušk mane... Aš visa 
pasišventus namam. Na, ir tu būk tinka
mas savo lizde, na, mušk, jeigu nori!

—Motia, tu nori, kad aš daryčiau, ką da
ro kiti,—kad daryčiau brėžukus?....

Jo akys paraudonavo, ir jis kietai su
spaudė kumščius, sugriežė dantimis. Mo
tia stovėjo prie jo ir tartum klajojo: 
. —Savčuk, mes turėjome turtingą lizdą; 
ir vaikučiai buvo, kaip kbki špokeliai.... 
Tai buvo tavo ir mano kraujas... Savčuk, 
sukime naują lizdą... Negaliu, negaliu aš 
be to. Aš eisiu keliais ir surinksiu sveti
mus, benamius vaikučius!

Iš vienos pusės Savčuko stovėjo Glėbas, 
iš kitos—jo žmona. Glėbas padėjo ranką 
ant Savčuko peties ir sujudusiai tarė:

—Savčuk, tu esi mano senas draugas! 
Dar vaikučiais būdami, o jau mudu nuėjo- j

lieka 77 centai. O trustas gau
na 69 centus uždarbio nuo 
kiekvieno 100 svarų. Manau, 
bus aišku, del ko farmeriai 
streikuoja.

GREAT NECK, N. Y. *
LDS 24 kuopo?. susirinkimas, įvyks 

f3 d. balandžio, ’7:aQ Al. vakari?, Jį 
ĘĮimaičio kambąpilpsėj U17 Steam
boat Rd. Visi nariai ir narės daly
vaukite ir naujų narių atsiveskite ant 
šio susirinkimo. Sekr. P. B.

(86-87)

Vidugrabis.

KOMUNISTŲ BALSAI 
PASIDVIGUBINO

NEWARK, N. J.
LDSA 10 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, 14 d. 
balandžio, 7:30 vakare, 180 New 
York Avė. Visos narės būtinai turi
te dalyvauti. Po susirinkimui bus 
diskusijos temoje “Ar gali, darbinin
kai dabar streikuoti šito krizio lai-

ku?” Todėl, drauges, atsiveskite ir 
pašalinių ,ant šio susirinkimo.

. Org, , K. Stęlpiokienė.
, - H į (f •j ■ . wm'

• 4 -J r l J 4 4
DETROIT’ MICH.

ALDLD 188 ir LDSA 130 kuopos 
rengiu svarbias diskusijas temoj: 
“Ar galima darbininkams pasiliuo- 
suoti nepavartojus . proletarinės dik
tatūros?” Šios diskusijos įvyks ket
virtadienį, 13 d. balandžio, 7:30 vaL 
vakare ant Rusų 
Russell. Lietuviai 
vaukite patys ir 
draugus, nes tema

restaurano 9219 
darbininkai, daly- 
atsiveskite savo 
yra svarbi.

Komitetas.
(85-87)

Ko
mo-

SUPERIOR, Wis. — 
munistų kandidatas į 

tarybą gavo 1,176 
Gi paskutiniais rin-

Ryklų 
balsus, 
kimais už jį buvo tepaduo
da. 447 balsai. Kitas' komu
nistų kandidatas gavo 668 
■balsus, o pirmiau tesurinko 
'200 balsų, 
f i 1 ‘ J

balsai. Kitas komu-

PRANEŠIMAI IS KIUIR

juos; ir dulkės ir geležies rūda nesisveikin- 
davo su jo veidu, ir todėl jis atrodydavo iš
balęs; \) dabar jis nusiskutęs, oda lygi ir 
veidas įraudęs nuo vėjo. Argi tai jis yra 
Čumalovas? Juk cĮabar nuo jo neatsiduoda 
mašinų tepalais ir cemento dulkėmis ir pu
siau neskauda nuo darbo. Argi tai jis— 
kalvis čumalovas buvo smarkus kovotojas, 
vadas raudonarmiečių, su žalia plieno ke
pure ir skaisčiu Raudonosios Vėliavos gar
bės ženklu?

Įvyko kokis tai stebuklas. Įvyko kas, tai 
didelio: susiūbavo visa pirmesnė tvarka ir 
apsivertė augštyn kojomis,—arba gal ko
jomis žemyn, o augštyn galva? /

Glėbas ėjo ir žiūrėjo į fabriką, į kalnų 
akmenines kasyklas, į neberūkstančius ka
minus, stapčiojo, galvojo ir patsai sau kal
bėjo: k ■

—Eh, velniški žmonės ir prakeikti!
ko jie prileido fabriką! Sušaudyt juos už 
tai būtų permaža! Kokį didelį ir galingą, 
fabriką jie apleido ir užmiršo!

Jis žinojo tiktai vieną: čion tartum ka
pai, ir jam prisieina juose gyventi, gyventi 

me į darbą. Argi ne mūsų draugė buvo atitrūkusiam nuo armijos, ir tas spaudė jo 
Motia? Tu čionai buvai namie, kaip kokia širdį. Tų kapų, to slėgimo jis nusigando ir 
pelėda, ir burkavai, o aš mušiausi karo 
frontuose, apsipildamas krauju. O štai 
parėjau namo—neradau savo lizdo, nera
dau ir fabriko. Motia yra gera moteris. 
Savčuk, pradėkime rinkti spėkas. Mes esa
me mušti, bet mes išmokome ir priešus 
mušt. Puikiai išmokome grūsti juos lau
kan. Savčuk, duok šen savo ranką, tu 
kvailas dailyde...

Pakvaišusiai į Glėbą žiūrėjo Savčukas ir 
kraipė galvą, nesuprasdamas, ką jam kal
ba Glėbas. Motia prisiglaudė prie Glėbo, 
apsikabino jo kaklą—nesigėdijo.

—Gerasis Glėbai, Savčukas yra geras, jis 
tik įdūko, neturėdamas kur dėti savo spė
kas. A, Glėbai, man nieko nereikia, kad 
tik aš būčia vaikais turtinga motina... 
Kokis mano likimas: ’ ? ,z ' ; ’
:, —Motia, nesimeilink prie jo, kaip kokia 
puotaka; jis tau dar nėra kavalierius.

—Juokingi jūs abudu, draugai!—kalbėjo 
jiems Glėbas.

Mašinos
Nuo Ujutnaja Kolonijos į miesto skyrių 

galima eiti dviem keliais: plentu, pro fab
riko namus ir takais pakrantėje, per krū
mynus, akmeninius atsikišimus ir tas vie
tas, kur pirmiaus kasė/ akmenis cemento 
fabrikui.

Nuo čia buvo visas fabrikas matomas su į 
• visais jo budinkais: elevatoriai, kaminai, j 
stulpai, geležies ir cemento sienos, kreinai j 
su galingomis rankomis ir tvirtais snapais, 
tai kitoki įrengimai... O kalnuose riog
so sugriuvę įrengimai, apvirtę akmenimis 
.įrankiai, apleisti ir palikti vagonėliai ir pil
ki nuo dulkių krūmai; prie kalnų, po kal
nais ir ant kalnų vis darbo žymės. Pavie
niai nameliai. Kasykla, kaip koki laiptai, 
ėjo žemyn ir ten dingo jaunoje girioje. Ir 
.jūros už fabriko, padūmavusios—tartum 
pilnas pripiltas indas, o dangaus skliautai 
susijungę su kalnais ir jūros paviršium... 
Matyti buvo, kaip ritosi galingos bangos 

į linkui, fabriko, bet, atsimušdamos į uolas, 
į jos nubyrėjo, į mažas daleles. ,, ■

i Tajip, kaip trys metai atgal. Bet tada 
ir fabrikas ir; kalnai drebėjo nuo dirban-, 
cios jėgos ir ughies. Nuo dundančių ma- 
Sinų’ ir ‘ elektros jėgos kalnai, fabriko bu
dinkai, kaminai, pirsai, ir kitkas—visi atro
dė gyvais, ir drebėjo, tartum nuo vulkahiš- 
kos jėgos: ■ : ’ ■ ' .
į Glėbas ėjo taku ir žiūrėjo į klonį lin
kui'fabriko; iš ten dvelkė didelė tyla, tik 
kur-nekur ūžė upeliai. Jis jautė didelį 
nuovargį ir buvo» apneštas akmeninėmis 
dulkėmis.

Argi tai tas fabrikas, kurį jis pamena 
nu0 kūdikystės dienų, kur jis augo pfie 
baisaus dundėjimo ir priprato vaikščioti ta
keliais, ant kurių voliojosi akmenų krūvos? 
Argi tai jis, Glėbas Čumalovas,—darbinin
kas kalvių skyriaus, kalvis, kuris dabar 
*ęina taku prie apmirusio fabriko.
I* Pirmiau jis nesiskųsdavo ūsų, augino

nežinojo, kas daryti.
Glėbas nusileido prie fabriko, ant aikš

tės, pajuodavusios nuo anglių. Jau ir čia 
pradėjo kaltis žolė. Seniau čionai būdavo 
dideli kkalnai kietų anglių ir žvilgėdavo nuo 
saulės spindulių. Virš šios vietos atsikišus 
kabo uola. Ji povaliai byra, ir prie jos 
riogso atsikišę ir aprūdiję vagonėlių bėgiai.

Tiesiai prieš jo akis, 80 metrų augščio 
viršuj dunkso galingas kaminas, o už jo, 
kaip kokis kalnas, stovi budinkai; tai mil
žiniškas elektros mechaniškas skyrius. 
Stovi tas milžinas fabrikas. Galingi šiau
riniai vėjai išdaužė langus; upeliai nuo lie
taus ir tirpstančio sniego išgraužė pasie
nius ir atidengė cemento ir plieno pama
tus; krūvos pagaminto cemento vėl pavirto 
į didelius akmenis. ■■■'

Artimai praėjo sargas Klepka, apsivilkęs 
ilgais ir tartum iš maišo padarytais marš
kiniais, be apsijuosimo. Jis apsiavęs ant. 
basų kojų senais nudėvėtais apavais. Jis 
daugiau nesensta, vis tokis pat atrodo, vi
są laiką, kiek jis išbuvo čionai. Pastovėjo, 
pažiūrėjo jis į Glėbą ir nuėjo toliaus. Tai 
liekana praeities, tai skveldra senos tvar
kos.

—Ei, tu, graužtuke! Ko vaikščioji, nela
basis, kaip kokis numirėlis? Pražiūrėjai, 
senas velne!

—Pašaliniams žmonėms įeit griežtai 
draudžiama!—išstūmė senis piktai ir seno
viniu tonu. ;

—Žioply! Pas ką yra “raktai” nuo fab
riko ?

.—Raktai nereikalingi, spynų nėra, nes 
supuvo. Uliavok po fabriką kartu su vėju. 
Ožkos ir žiurkės fabrike, o žmonių nėra— 
išnyko!

—Tu patsai esi sena žiurkė. Sulindote 
į skyles, kaip koki vėžiai, ir valkiojatės be 
darbo; būkite jūs tris kartus prakeikti!

Klepka nežmoniškai piktai pažiūrėjo į 
Glėbą ir pajudino .dulkių apneštūs plaukus.

.-—Kvailas, kvailas, velnio .ragas. Čionai 
nėra kas kaltint, nes žmonės išnyko.—Ir 
nuėjo Klepka toliaus, vilkdamas' sėnąs ko
jas. ’’ t , pi

Nuo čionai į didelį budinką ėjo aųgštas 
kelias ant akmeninių stulpų. Cementinė
se sienose buvo išlaužtos skylės—skylės pa
darytos kulkasvaidžiams. Šis fabrikas 
buvo paverstas į. baltagvardiečių tvirtumą. 
Čionai buvo padaryta arklydė caristinių 
baltųjų raitelių arkliams ir barakai belais
viams raudonarmiečiams. Ir šie barakai 
laike imperialistų įsibriovimo buvo liudi
ninkais visokių baisenybių.

Žingeidu pažiūrėti, kaip dabar atrodo 
fabriko vidus.

Durų nėra—nukeltos nuo bėgių (ar^a 
zovieskų). Vortinkliais užsiskleidęs visas 
fabrikas. Ir ten, tartum iš kokio numirė
lio vidurių, atsiduoda dvokena ir senomis 
cemento dulkėmis.

(Daugiau bus) -

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD susirinkimas įvyks 16 d; 

balandžio, 10 vai. iš ryto, 3014 
Yemans St. Malonėkite visi atsi
lankyti ir naujų* narių atsivesti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

Org., M. T. (87-88)’

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos ekstra susi-i 

rinkimas įvyks 16 d. balandžio ’, 11 
vai. ryte, 928 E. Moyamensihg Avė. 
Visi nariai susirinkite nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti, kas
draugiško išvažiavimo ir yra laiš
kų iš centro. Taipgi atsineškite mo
kesčius už 1933 m. J. Baranauskas.

(87-88)

Kovo
29, 30 ir 31 buvo įvykęs taip 
vadinamas .pieno streikas. Lai
ke trijų dienų streiko buvo 
smarkių susikirtimų tarpe 
streikuojančių farmerių ir 
valstijos policijos. (State 
Troopers) Farmeriai buvo už
barikadavę visus kelius (high
ways), vedančius į Rochester), 
su vežimais, trokais, špalais ir 
aliejaus bačkomis. Ir prie ba
rikadų būriais laukdavo atva
žiuojant trokų su pienu ir iš
versdavo. Antroj dienoj strei
ko buvo prisiųsta trūperių 
daugiau 300, kad praleisti 
trokus su pienu į Rochester).

Matote, kaip pieno trustui 
(Dairyman’s League) 1 atėjįo 
valdžia į pagelbą.

Rodosi, kovo 29 d. pasibai
gė kontraktas farmerių su pie
no trustu. Ir farmeriai, gau
dami mažiau, negu l^c. už 

(kvortą, reikalavo daugiau. Gi
įkilai0110 trustas atsisakė mokėti.

'Pasekmę to, farmeriai Roches- 
terio apielinkėj apie 30 mylių 
atsisakė parduoti trustui pie
ną. O trustas pradėjo impor
tuoti pieną iš toliau, nuo apie 
50 mylių.

Ir, nežiūrint, kad trūperiai 
važiuodavo pirma ir paskui 
pieno trokų, farmeriai nuvers
davo trokus nuo kelio. Matyt, 
streikas buvo atkaklus, kad 
net valstijos seimelyj buvo )- 
neštas bilius, kad nustatyt pie
no kainą. Farmeriai sutiko 
pertraukti streiką ir davė lai
ko iki balandžio 4 d. 12 vai. 
O jeigu nenustato iki paskir
tam laikui, tai farmeriai vėl 
vers trusto trokus nuo kelio.

Pradėjus bilių svarstyti, pie
no trustas pasipriešino pri^ 
nustatymą kainos ir tas bilius, 
žinomas kaipo Pitchers Milk 
Bill buvo mėtomaš iš vieno bu
to į kitą.; . s .
Farmeriai, nesulaukdami nu

statymo kainos, vėl pradėjo 
kovą balandžio 8 d.! rytmetį. 
Rašant šias.f žinias, farmeriai 
pila trusto įmportuotą pieną į 
griovius.

Rochesterio apielinkės far
meriai yra organizuoti į West
ern New York Milk Produ
cers’ Association. Jų priguli 
daugiau 12,000.

Farmerių Asosiacija nori 
parduoti tiesiai pieną išvežio- 
tojams (Milk Dealers), o trus
tą išspirti laukan.

Pirmutiniafne streike buvo 
atsisakę pirkti pieną nuo far
merių Asosiacijos trys didžiau-

? .. . . „.į Komunistų rartija neunes mies-
SlOs kompanijos: Brighton PI. į0 dalies rengia draugišką vakarėlį, 
Dairy, Big Elm Dairy ir Bar- su užkandžiais ir šokiais 15 d. ba-

Dabar 1 ^an<l^°> 8 vai. vakare, 59 S. Park St. ’ 
Visų pareiga atsilankyti ant šio pa
rengimo ir paremti savo klases par-

_ Komisija. j 
(87-88)

PHILADELPHIA, PA.
Paremkite Tarp. Darb. Apsig. ba- I 

žarą, kuris įvyks 14 ir 15 dd. ba- I 
kompanijos neperka pieno tie- landžio, 1710 N. Broad St. Delei I 

. . „ . 1(T • - ,,! tam tikrų priežasčių vieta buvo per- I
Šiai nuo farmerių. Laisves mainyta, todėl kurie turite daiktų I 
skaitytojai turėtų tą tėmyti ge-'del bazarp, malonėkite atnešti tie- I 
rai. Del aiškumo čia žemiau ^ salčJ ir priduoti lietuvių būdc- 
paduota lentele paiodo, kiek.bus QrUpg Revoliucijinių šokikių iš I 
farmeriai gaudavo nuo trusto ! New Yorko, Vokiečių Choras, Stygi- I

-----  ' nis Kvartetas ir Mildred Kabbe, I 
Metropolitan Operos dainininkė. Vi- I 
sas pelnas eis apgynimui politinių I 
kalinių naudai.” Įžanga 15 c. (87-88) I

DETROIT, MICH. I
Balandžio' 16 «d., ■' 7 vai. 1 vakare, I 

Draugijų Svetainėje, Aido . Choro I 
jaunuoliai rengia šaunias vakarus- I 
kas. Gera muzika šokiams; Įžan- I 
ga 10 centų. (87-88) I

PHILADELPHIA, PA.
Subatoje, 15 d. balandžio, 2 vai. I 

po pietų įvyks demonstracija prieš I 
evikcijas, už bedarbių pašalpą, prieš I 
pasikėsinimą atimti bedarbių pašai- I 
pos, prieš Hitlerio terorą Vokietijoj.1! 
Lietuviai darbininkai! Pabuskime ir J 
pakelkime galingą savo balsą priešJ 
tas visas nedorybes ir reikalaukite 1 
tiesos gyventi. DEMONSTRUOKIT! I 

(87-88) .

NEWARK, N J.
Pirmas metinis apsigynimo baza- 

ras naudai klasių kovos kalinių ir jų 
šeimynų subatoj ir nedėlioj, 15 ir 16*1 
dd. balandžio, Doelger’s Hali, 358 1 
Morris Avė. Subatos vakare bus šo
kiai prie geros orkestros, įžanga iš 
anksto perkant tikietą 15c., prie du- - 
rų 25c. Nedėlioję bus muzikalė J 
programa, įžang/a veltui. Kviečia T.J 
D. A. 16 Apskritys. 1 (87-88) ?|

link

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėliojo, 16 d. balandžio, 3 
vai. po pietų, 4 North Bridge St. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes bus daug svarbių reikalų ap
tarti, 
narių.

Taipgi atsiveskite ir naujų 
Org. J. L.

(87-88)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopos susirinkimas 

įvyks 16 d. balandžio, 2 vai. po pie
tų, 111 West Market St. Visi na
riai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių dalykų aptar
ti. Taipgi turėsime išrinkti darbi
ninkus del operetės “Alkis,’ kuris 
įvyks .29 (j. balandžio,. Junioi’ High 
School. Org. J. M.

: r (87-88)

PHILADELPH1A, PA.
Labai svarbus susirinkimas Bedar

bių Tarybos įvyks 15 d. balandžio, 
1011 Fairmount Ave., 2 vai. po pietų. 
Šis svarbus susirinkimas yra šau
kiamas delei prisirengimo prie 1-mos 
Gegužės. Turime daug darbų ant 
rankų. Taipgi bus išduotas rapor
tas iš dviejų konferencijų, Friends 
of the Soviet Union ir Suvienyto 
Fronto. Todėl, nepamirškite ateiti 
ant šio susirinkimo ir atsiveskite ki
tus bedarbius. P. J. L.

(87-88)

HARTFORD, CONN.
Komunistų Partija Pietinės mies-

tholomay Company.
dar neteko sužinoti, katros 
kompanijos atsisako pirkti pie tiją. • 
ną nuo farmerių Asosiacijos.
Sekantis farmerių žingsnis, tai 
eiti per stubas Rochesteryje 
informuojant žmones, katros

ir trustas gaudavo nuo Milk 
Dealers. Mięra vartojama 100 
svarų, kas lyginasiapie 50 
kvortų. 
Menuo Trst. mk. 
1932 
Sausis1 
Vasaris • 
Kovas , 
Balandis 
Geguž. 
Birželis 
Liepos 
Rugpj. 
Rugs. 
Spalio 
Lapkr. 
Gruodžio 
Saus. (19;

.< Iš virš - paduotos 
'meHai turėdavo mokėti trus- 
tui už išvežimą pieno 20c. už 
kiekvieną 100 svarų. Taip, 
kad paėmus kainą sausio .mė
nesio 1933 metų farmeriai ga
vo 97 cęntus už 100 svarų. 
Atmetus 20 centų už išvežimą,

Dlrs mok.
farmer. trustui.

' $1.43 ’ $1.74
■ ■ i 1.44 1.74

1.32 1.72 •
1.17 1.69
1.05 1.68

.89 1‘.58
■ > .98 1.57
1.07 1.54
1.11 1.61
1.12 1.61
1.18 1.68

• 1.08' 1.67
33) .97;. 1.66

sumos .’far-

“LAISVES” NAUDAI, PIKNIKAI
----- A , - ~ ~ L - I • 1 —

Jau turime tris vietas, kur rengiama dienraščio

“Laisvės” naudai piknikai sekančią vasarą:

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

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)
----------------- ----------------------------------------------------------------------- f--------------------- ;----------------------------

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

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

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

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

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

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

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75

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

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

LAUKIAME draugų balso Iš kitų miestų

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

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

“Laisvės” Administracija.

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

Portable mašina, tik šį rudenį patobulinta, su nau-. 
jais parankamais, 'prietaisais dabar galima ją įsigyti 
per “Laisvę.” 1

KAINA $60.00
Didele Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
< ^427 Lorimer St.,' Brooklyn, N. Y.
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: PITTSBURGH© IR APIELINKES ŽINIOS
Bedarbių Reikalu Konferenc.

Bal. 23, LMD svet., 142 Orr 
įvyks labai svarbi konfe- 

Prasidės lygiai 1 vai. 
Kviečiamos visos, 
linkti delegatus. | skaitlingai todėl dalyvauki- 

iK.pi! ausan įėji me šiame masiniame mitinge.

Drg. Karosienės Prakalbų 
MaršrutasI 

j Pittsburgho apielinkėj d.xKa 
rosienė pasakė 9 prakalbas lie
tuvių kalboj ir dvejas angių. 
Klausytojų dalyvavo virš tūks- 
tanties. Pasisekė neblogai. 

t 

Prakalbos buvo gana įdė
mios. Kalbėtoja nupiešė dar
bininkų gyvenimą Sovietų Są
jungoj, palygindama su Ameri 
kos darbininkų gyvenimu. Iš- 
rodinėjo, kad Sovietų Sąjungoj 
padarytas milžiniškas progre
sas socialistinėj statyboj, moks 
le, kultūroj ,socialiame žmonių 
gyvenime, žodžiu sakant, visa
me kame. Kapitalistinėse gi 
šalyse šiuo laiku visame kame 
daroma regresas—darbininkų 
gyvenimas nuolatos blogėja.

Visur buvo gan daug klau
simų. Visi domėjosi darbinin
kiška šalimi ir klausinėjo ar 
negalima kaip nors ten nuvykt 
ir pagelbėti bendrai darbuotis 
socialistinėj kūryboj. Parduo
ta nemažai literatūros. Drg. 
P. Martinkus, ALDLD Apskri
čio literatūros agentas, visur

gi tas pats. Mes todėl turime 
veikti prieš fašizmą. Turime 
nešti protestus, reikalauti pa- 
liuosuoti darbininkų politinius 

11 kalinius. Turime kovoti prieš 
reakciją Amerikoj.

St, 
rencija. 
po pietų, 
draugijos
Taipgi ir 
prie draugijų gali dalyvauti.

Pittsburgho Bedarbių Ta
rybų Lietuvių Komitetas, ku
ris šią konferenciją šaukia, ! 
darbuojasi bedarbių reikalais. 
Jisai vienas tačiaus negali 
daug ko nuveikti. Reikalinga 
jam pagelba.

Konferencija kaip tik ir ap
tars, kaip daugiau pagelbėti 
bedarbiam kovoti prieš badą,- 
už didesnę pašalpą, už socia- 
lę apdraudą. Jau turime ži
nių, kad Pittsburgho apielin- 
kėj rengiasi visai sulaikyti pa
šalpos davimą. Teisinasi jie, 
kad neturi ižduose pinigų. Jei
gu mes nieko neveiksime, nei 
nepamatysime, kad ir dabar 
teikiama pašalpa bus panai
kinta.

Todėl visi darbuokimės, kad 
konferencija būtų sėkminga. 
Taipgi darbuokimės daugiau 
su Bedarbių Tarybomis. Vi
sos organizacijos turėtų rink
ti delegatus ir kooperuoti su 
Bedarbių Tarybomis.

Konferencija Palivosavimui 
Tom Mooney

Bal. 23, Walton svetainėje.JDcll, zjo, v v Guvu ovuiamvjv, ~ '

220 Stanwick St., kaip 1 vai.. tampai paaiškino apie lite-
po pietų, šaukiama konferen
cija prisirengimui prie dides
nio veikimo paliuosavimui T. 
Mooney, Billings ir kitų poli
tinių kalinių.

Visos draugijos kviečiamos 
rinkti delegatus. Taipgi kvie
čiamos rinkti delegatus ir į 
Tom Mooney Kongresą, kuris 
įvyks Chicagoj, bal. 30, geg. j 
1 ir 2. Mes turime reikalauti, 
kad Tom Mooney ir kiti poli
tiniai kaliniai būtų paliuosuoti. 
Tom Mooney juk nekaltai sė
di kalėjime. Jo nekaltumas vi
sur jau įrodyta. Dabar jau 
išreikalauta naujo teismo. Ta
čiaus reakcinės spėkos nenusi-

• leidžia—rengiasi tą teismą iš-
• mesti, kaipo “nepamatuotą” ir 

palikti Mooney supūti kalėji
me.

. Siųskime delegatus konfe- 
rencijon ir reikalaukime, kad 
Tom. Mooney būtų paliuosuo- 
tas.
Priešfašist. Masinis Mitingas

Pėtnyčioj, bal. 14, Carnegie 
svetainėje, North Side], ren
giama didelis masinis mitingas 
išnešimui protesto prieš Vo
kietijos fašistus, kurie terori- į 
zuoja darbininkus, 
dalyvauti

• nes tasai 
munistus, 
visus, kas 
šistais. Mitingas prasidės 7 :30 
vai. vakare.

Ne vien tik Vokietijoj, bet 
daugelyj ir kitų kapitalistinių 
šalių teroras siaučia, šimtai 
tūkstančių kalėjimuose pūsta 
ir laipsniškai miršta. Tūkstan
čiai nužudyta geriausių darbi
ninkų kovotojų. Lietuvoj taip-

5

Kviečiami 
visokių pakraipų, 

teroras paliečia ko- 
socialistus, žydus, 
tik nesutinka su fa-

į » 1 ,' ■ t r (,

WORCESTER, MASS-

ROYAL THEATRE
Main St., Worcester, Mass.

Bus rodoma Amkino judis

SNIPER
Ketvirtadienį ir penktadi&nį

Balandžio 13 ir 14,1933
Pradžia 9:20 abu vakarti

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

i ratūrą ir bedarbių reikalus.
Kai kuriose vietose tačiaus 

matėsi, kad draugai prastai 
rengėsi i prie prakalbų išgarsi
nimo, tai ir nebuvo tiek sėk
mingos prakalbos. Mažai dar
buotasi ant Soho ir Wilmer- 
dinge. Daugiau pasidarbavus 
tose vietose galima buvo daug 

j daugiau publikos sutraukti. 
! Ateityj draugai turėtų dau
giau į tai atydos kreipti.

Mainierių Streikas Plečiasi
Su bal. 1 diena šioj apielin- 

kėj prasidėjo nemažas judėji
mas tarpe mainierių. Dauge
lyje vietų buvo paskelbtas

j i -■■■■„■

streikas, Kovoja prieš visišką 
sumažinimą algų ir pablogini
mą darbo sąlygų. ,Sekamos 
kasyklos šiuo laiku ant .strei
ko : Burgettstown, P. and W. 
Cedar Grove, Dequesne, Ber
the, Bulger, Block, Tylordale. 
Washingtono paviete taipgi ju
dėjimas už streiką. (

Mūsų visų pareiga visokiais 
būdais remti streiką. Ypatin
gai nedaleisti išdeportuoti d. 
F. Borich sekretorių Naciona- 
lės Mainierių Unijos, kuris da
bar norima išdeportuoti. Mat, 
jis daugiausiai streike darbuo
jasi.

Apart kitų reikalavimų, 
streikieriai taipgi reikalauja 
didesnės pašalpos bedarbiams 
ir dalinai dirbantiems..: Jie 
rengias prie bad uolių marša vi- 
mų prieš dabartinį pasikėsini
mą visai panaikinti bedarbiam 
pašalpą.'

Pittsburghe taipgi . rengia
masi turėti baduolių maršavi- 
mas ir masinis pasipriešinimas 
panaikinti pašalpą. Visi turi
me rengtis prie kovos prieš to
kį pasimojimą.
Sovietų Sąjungos Paveikslai 

McKees Rockse

VIETINĖS
ji_ l ■■

mokestį, suligzto darbo ge
rumo, bet kaip jie jį gauna ar 
gaus, tai jau čia klausimas 
kitas. Teko matyt, kad vie- 

i nas vaikinas reikalavo iš a- 
gento sugrąžint pinigus. Jis 
rodo agentui sužeistą ranką 
prie naujo darbo, ir negalė
jęs ilgiau dirbti. Bet agentas 
tik sukeikė smarkiai ir liepė 
jam nedrumst ramybes.

Taipgi reikia prisiminti apie 
|tuos “mielaširdingus” biurus, 
kad jie yra niekas • daugiau, 
kaip tik naujas Sdarbininkų ir 
bedarbių besąžiniškas išnau
dojimas. Jų yra labai daug, 
juose sėdi su storais kaklais, 
gerai nusipenėję, žmonės; taip
gi tų raštinių užlaikymas ir 
kitokios reikmenys lėšuoja pi
nigų, o jiems, matomai, tas 
viskas gerai' apsimoka.

Stebėtina, kaip amerikoniš
ka publika labai lengvai už- 
hypnotizuojama. Pavyzdžiui, 
prieš rinkimus ir po rinkimų, 
kaip buržuaziniai laikraščiai, 
visokie agitatoriai ir dykaduo
niai,- karštai publikai tikino ir 
riebiausomis raidėmis į laik
raščius rašė, kad nauja val
džia, o .ypatingai, kaip alufe 
atsidarys, tai’viską pataisys (ir 
jau bus rojus ant žemės. Bet 
čia iš to visko tai tik vaikų 
žaidimui guminė pūslė. Vie
nok daugelis amerikoniškos, 
patriotiškai nusistačiusios pub
likos tiems burbulams tiki. Ir 
kuomet patriotizmo skleidėjai 
publikai aiškins, kad čia vis
kas gerai, tai nežiūrint, kad 
toji publika ir konvulsijose 
kankinsis, bet sakys, kad vis
kas bus gerai ir tiek.

Jauniklis.

Svajonėmis Papuošti 
Gerlaikiai

> šiomis dienomis New Yorke, 
ant 6th Avė., tarpe 42nd ir 
50th Str., būna nepaprastas 
publikos susikimšimas. Mat, 
tam tarpe daugiausia yra dar
bų suradimui biurų, ir sąry- 
šyj su atidarymu alaus ir pra
dėjimu urmu jį pardavinėti, 
tad darbų suradimui biurų 
agentai yra prikabinėję prie 
durų popierėlių, būk tai rei
kalaudami darbininkų; o kad 
tokiose vietose publikos ir vi
suomet netrūksta, tai juo la
biau dabar pasidaro neperei
namas susikimšimas. Spren
džiant sulig publikos išžiūros, 
tai daugiausiai yra bedarbiai 
ir visi skaito tuos prilipintus 
popierėlius; kiti jau eina į vi
dų ir registruojasi kaipo be
darbiai.

Ant tų iškabėlių sužymėta, 
kokios rūšies darbininkų rei
kalaujama. Daugihūsiai rei
kalaujama jaunų merginų į 
hotelius, naktinius kliubus ar
ba į mažesnius “lunchrui- 
mius”; taipgi vieno kito “dže- 
n i t o r i a u s” r eikalaujama. 
“Well,” labai lengva padaryt 
išvadą, kokie rezultatai bus iš 
tų jaunų merginų reikalavi
mų. Tai niekas daugiau, kaip

A VAZ -K. A 1 (ĄA L VzXJ VA •

Dviejose orlaivių' helaithėsė 
bal. 11 d. žuvo aštuoni žmo
nės. Vienam kariniam or
laivyje užsimušė perki ka
rininkai. Kitas buvo civilis 
orlaivis.

Chinai Traukiasi Atgal
TOKYO. — Pranešama iš 

šiaurinės Chinijos, kad ja
ponų armijos ofensyvas 
stumia chinus atgal visu 
frontu. Chinijos armija 
bėganti atgal didžiausiam 
pakrikime. Japonai užėmė 
kelis naujus miestus. .

SAUGO VOKIETIJOS 
AMBASADĄ

MEXICO CITY;—Meksi
kos valdžia sumobilizavo i 
specialę policiją saugojimui 
Vokietijos ambasados nuo 
darbininkų demonstrantų.

te DuVango kilo didelis gai- 
sras, kas padarė nuostolių 
už milioną dolerių ir paver> 
tė du tūkstančiu žmonių be
namiais.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM <
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ }
412 W. Susquehanna
Taipgi pas jj galima gauti
vietų -žpvų. Tai puikįaūęios rū

šies kenuotos žuvys.

pas

Ave.
ir So-

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS . 
(UNDERTAKER)

Bal. 17, St. Juozapo bažny
čios svetainėje, bus rodomi ju
dami paveikslai iš Sovietų 
Sąjungos. Vardas paveikslų: 
“Dešimts Dienų, ką Sukratė 
Pasaulį.” Veikalas parašytas 
amerikiečio John Reedo, kuris 
Maskvoj mirė. Veikalas labai 
gražus, parodantis, kaip Rusi-j tik baltoji vergija.
jos darbininkai nuvertė cariz
mą, Kerenskį ir įsisteigė savo 
valdžią.

Apart paveikslų taipgi bus 
muzikalis ir dainų gražus pro
gramas. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Vieta: Catherine ir 
Olivia St., McKees Rocks, 
(Bottom). įžanga suaugusiom 
20 centų, vaikams 10 centų. _ __ . v, t
Rengia Bedarbių Taryba “Dai- Jaun. KomunistŲ Lyga Ne- ' Atvažiuoja Amerikon 
ly Worker” ir “Metai Wor- pritaria Kėlimui Triukšmo j ---------
ker naudai. r !

Dalyvaukime šiame parengi
me. Pamatysime tokius juda
mus paveikslus, kokių čia Pit
tsburghe vargiai galima maty
ti.

Drg. K. Karosienės Prakalbų Maršrutas Mass 
Ir Maine Valstijose

Ji skiriama kalbėti sekamo
se vietose:

Rumford, Me., gegužės 2-3; 
Lewiston, Me., geg. 4; Port
land, Me., geg. 5; Haverhill, 
Mass. geg. 6; Lawrence, Mass, 
geg. 7; Lowell, Mass., geg. 8; 

i Nashua, N. H. geg. 9; Fitch
burg, Mass., geg. 10 
ner, Mass., 
ter, Mass,, 
son, Mass., 
Mass., geg. 
Mass., geg. 
Mass., geg.
M., geg. 19; Norwood, M., ge
gužės 20; Montello Mass., ge
gužės 21; Stoughton, Mass., 
gegužės 22; Bridge water, 
Mass., gegužės 23.

Drg. K. Karosienei prakalbų 
maršrutas yra rengiamas abie
jų apskričių: LDSA 2-ro Aps
kričio ir ALDLD 6-to Apskri
čio. *■

•* i J ' '

Kuopų valdybos susitarę 
tuoj ’paimkite svetaines ir 
garsinkite plačiai kaip gali
te. Draugė Karosiehė yra ne
paprastai gera kalbėtoja. Ji
nai parsivežė daug naujienų 
iš Sovietų Sąjungos. Be to, ji 
pervažiavo didelius šios šalies 
plotus ir susipažino su darbi
ninkų ir bedarbių gyvenimu. 
Jinai • mums pasakys labai 
daug naudingų dalykų. v Mes 

'turime dėti visas'galimas pa- 
įstangas, kad kuo daugiatfsiai 
sutraukus žmonių į prakalbas. 

| Kuopų komitetai malonėkite 
j pranešti ar jum paranki die
na ir priduoti svetainių adre
sus. Taip pat priduokite ad
resus kuopos sekretoriaus, vie- 

,no ar kito, kad kalbėtoja ąt-

geg.
geg. 
geg.
15;
16;

17-18

Gard- 
Worces- 

12-13; Hud- 
14; Lynu, 
Cambridge, 

So. Boston, 
; Brighton,

važiavus į miestą turėtų kur 
apsistoti.

LDSA 2-ro Apskr. Raštin.
E. Beniulienė.

Chiang Kai-Shekas Par
duoda Chinus Japonams

LONDON. — “Exhange 
Telegram’' raportuoja iš 
Cantono' (Chinijos), kad 
kruvinasis generolas Chiang 
Kai-shek slaptai susitaręs 
su japonais. Jis palieka 
šiaurinę armiją, kuri buvo 
pastatyta prieš japonus, ir 
vėl nešdinasi į centralinę 
Chiniją vesti karą prieš 
Chinijos Sovietus ir komu
nistus. Sakoma, kad jis su
tiko pripažinti Mandžuriją, 
kaipo Japonijos koloniją.

Sujudo Piety Negrai

Ne- 
čio-

RICHMOND, Va. — 
paisant baisaus teroro, 
nai prasidėjo bruzdėjimas 
tarpe negrų prieš bandymą 
nužudyti Scottsboro jau
nuolius. Cirkuliuojama pe
ticija, kurioj, reikalaujama, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas įsimaišytų ir atimtų 
jaunuolius iŠ Alabamos val
džios dantų.

Tų suradimui darbo biu/ų 
yra labai daug, ir kuomet te
ko į vieną ir kitą užeiti vidun, 
tat pastebėjau, kad jiems biz
nis eina nepaprastai gerai. 
Mat, bedarbiai, užsiregistruo
dami gavimui darbo, turi a- 
genthms užsimokėti tam tikrą

LENKAI IŠKRĖTĖ VO
KIEČIŲ LAIVĄ

GRUDZIADZ, Lenkija.— 
Lenkai nacionalistai čionai 
iškrėtė vokiečių, laivą, už
grobė vokiškus laikraščius 
ir sudegino.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Čia
DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 

randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

—-— | Iš; Londono MacDonaldas,1
Pereitą šeštadienį New. o iš, Paryžiaus Heriot jau į 

Yorko Jaunųjų, Socialistų išvažiavo Amerikon. J* ; 
Lyga turėjo masinę demon- važiuoja prezidento Roose- 
straciją Uniox/Square aik-j velto kviečiami delei impe- 
štėje prieš Vokietijos fašiz-1 rialistinių reikalų sutvarky
mą. Jaunųjų Komunistų' mo.
Lygos nariai atėjo su bend-j 
ro fronto iškabomis ir eili
niai : 
gražiai atsinešė. Bet pub
likoj tokių atsirado, kurie,

Jie;

socialistai jaunuoliai Garsai Užmuša Bakterijas
CINCINNATI, O. — Les- 

sukėlė triukšmą, jr net įvyko! A. Chambers tvirtina, 
kumštynių. Dabar Jaunų- kad tyrimai parodė, jog 
jų Komunistų Lyga oficia- tam tikro smarkumo garsai, 
liai smerkia tuos, kurie } bėgantį pieną,
kėlė triukšmą. Lyga sako, I užmuša visas bakterijas ir 
kad tokia taktika uetikus ir; padaro pieną naudingą kū- 
jos pagelba bendro fronto! dikiams gerti.
su socialistais darbininkais j —----------------

Prigėrė Trylika Žvejįneatsieksitne.

Angliarūkščio Nuodai 
Pavojingi Sveikatai

CINCINNATI. — Ameri
kos Fiziologijos Draugijos 
konvencijoj darė pranešimą 
d. Smith. Jis sako, kad per
nai 3,000 žmonių mirė Ame
rikoje nuo angliarūkščio 
nuodų (“carbon monox
ide”), kurie išeina iš auto
mobilių bei trokų. Sako,, 
kad didmiesčiuose, kur tro
fikas labai didelis, oras taip 
prisipildo tais gazais/ jog 
jie pasidaro pavojingi svei
katai.

REYKJAVIK, Icelandija. 
—Žvejų laivas atsimušė į 
kraštų ir iš 37 žvejų trylika 
žuvo.

*--------------- —..------ —
; Sergančiu Vyrų ir Moterų
1 Chroniškos Ligos Gydomos i

Veteranus Apiplėšia, o 
pinigus skiria karui

WASHINGTON. — Lai
vyno ; sekretorius Swanson 
reikalauja, kad kongresas 
paskirtų $230,000,000 kari
nio /laivyno reikalams,' Gi 
tas pats kongresas jau ^at
ėmė iš buvusio karo vetera
nų apie $400,000,000.

Šiandien atei
kite dėjei savo 
sveikatos išty- 

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

Odos Nušase- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
9if 1 p num ais, 

____________ Skilvio, žarnų 
ir Mešlažarnės Ligos, Nervų įde
gintas bei Reumatiški ’Nesveiku
mai.______________ '

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

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

Prieinamą Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas VeltuiIštyrimas t ir
> Kalbame lietuviškai

OR7ZINS
110EAST 161h ST. N. T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

tsisteigęs 25 męthi 
ValdhdoS—9 AM. iki $ PM.; ■ 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PETNYČIA 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 
z KIEKVIENĄ VAKARĄ

Įžanga Veltui Atdara per Naktį

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc. «

M. TEITELBAUM, Manadferls 
(ŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

Višą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Tufkiška Pirtis su mod«r- 
niŠkais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- //
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui * J
veltui! MOTERIMS PANEDELIAIS ĮR UTARNIN- f į
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys Į
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur- I
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- hp
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. nru_i
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. štoties; 
B. M. T. subwąy—išlipt ant Montrose Aye. stoties; visais , z

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Cp 1=301
-t— -------- * :—’

IO EZX O K?)
JUOZAS KAVALIAUSKAS H

Laisniuotas Graborius
Penna y 1 Vania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA. PA. 

Telefonui: Bell—Oregon 1116 
Keystone—Main 1417

OC3OE= 101=301= xoe=xl
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Bendro Veikimo Masinis Mitingas ir Prakalbos

Harleme Smarkus Sąjūdis už Scottsboro 
Jaunuoliu Paliuosavimą

Pirmadienį ir antradienį bu
vo didelis sąjūdis Harleme, 
negrų apgyventoj sekcijoj, už 
devynių negrų jaunuolių pa
liuosavimą. Kiekvieną vakarą 
masiniai mitingai atvirame o- 
re. Suaugę,- jaunuoliai, mo
terys ir vaikai stojo kovon 
prieš lynčiavimo nuosprendį.

Vyrai ir moterys vaikščioja 
gatėmis su skardinukėmis, 
rinkdami . aukas Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui, 
kad būtų iš ko vesti byla ir 
apginti nekaltus negrus jau
nuolius. Negrų darbo masės 
supranta, kad kova už devynių 
jaunuolių paliuosavimą yra 
jų kova prieš negrų diskri
minaciją ir persekiojimus.

“Labor Defenderį” pardavi
nėja ne tik suaugę, bet ir vai
kai. Vaikai, kurie buvo po 
įtaka b u r ž u a z i jos—Boy 
Scouts, dabar žengia į kitą 
kryptį. Vienas iš Boy Scouts 
būrio, berniukas su dėdeliu 
glėbiu “Labor Defender’’ sto
vi ant kampo ir šaukia, kad

pirktų geriausią žurnalą visoj 
Amerikoj. Jis sako, nemany
kite, kad aš vienas: mūsų čia 
yra 600 ir visi stojam už neg
rų jaunuolių apgynimą.

Negrų bažnyčiose yra pri
imta protesto rezoliucijų, su 
reikalavimais, kad paliuosuotų 
nekaltus jaunuolius. Visur 
buvo pravesta aukų rinkimas.

Pasmerkimas Haywood Pat- 
tersono ir kėsinimasis dar aš
tuonis jaunuolius- pasmerkti 
mirtin išjudino iš pat apačių 
negrų darbininkų ir farmerių 
mases. •

Pakyla giliausios apačios, 
labiausia prispausta ir išnau
dojama Amerikos darbininkų 
klasės dalis, negrai. 14,000,- 
000 negrų suvaidins milžiniš
ką rolę darbininkų judėjime ir 
kovose prieš alkį ir prieš pries
paudą.

Lietuviai darbininkai perlė- 
tai stoja į negrų jaunuolių gy
nimo darbą. Pas mus dar nie
kur nebuvo urmingai praves
ta aukų rinkimas jaunuolių 
bylos vedimui. Tatai būtinai 
ir labai greit turime padaryti.

•; Balandžio 19 (į., ateinantį 
trečiadienį, bus didelis masi-, 
uis mitingas ir prakalbos prisi
rengimui prie Bendro Veiki
mo Konferencijos. Prakalbos 
įvyks Lietuvių Piliečių Kliubo 
Svetainėj, 80 Union Avė., 8 
vai. vakare.

Prakalbas rengia Amalga- 
meitų Unijos Lietuvių 54 Sky
rius, Didžiojo New' Yorko 
Draugijų Sąryšio ir Bedarbių 
Komiteto atstovai, kurie yra 
paskirti sušaukti Bendro Vei
kimo Konferenciją.

Į masinį mitingą ir prakal
bas kviečia kuodaugiausia at
silankyti bedarbių ir dirbančių 
darbininkų. Lai įvairių srovių 
darbininkų organizacijos at
siunčia savo kalbėtojus. Vi
siems bus suteikta proga kal
bėti, ir pareikšti nusistatymą 
bendro fronto sudarymo reika
lu, taip pat patiekti planus ir 
sumanymus, kaip pasėkmin- 
giau vesti kovą prieš alkį ir 
už išgavimą bedarbiams pašal
pos,. kad juos neišmestų iš na-

I Brooklyn, N. Y., suimtoje, 18 d. rug-. 
jpjūčio (August), Klasčiaus Park, 
Maspeth, N. Y.

Prašome vietos draugijų augščiau 
pažymėtom dienom nieko nerengti ir 
kviečiame dalyvauti. mūsų pikni
kuose. (87-89)

SUSIRINKI M Al

kalbėtojus.
.j .■

Šaukia Mokytojų 
Platų Susirinkimų

Kovai prieš Karą

lietuvių bedarbių 
Williamsburge n.eap- 
skaudžioj padėtyje 
Pašalpos biurai ųe- 

nepai-
Jie nutrina, nustumia al- 

pąlikdami

/

mų ir neuždarytų gazą, elek
trą ir kad gautų pašalpą vy
rai, moterys ir vaikai.

Tik kelios dienos atgal vie
na bedarbė motina, Vin. Gyf- 
teas, 215—33rd St., Brooklyn, 
įpuolus iš alkio į desperaciją, 
atsuko gazą, nusižudė pati ir 
sykiu užtroškino 9 metų vaL 
k utį.

šimtai 
šeimynų 
sakomai 
randasi,
organizuotų bedarbių 
so. 
kanus bedarbius 
juos maitintis, kaip kas . iš-,
mano—išmatomis. • . . , s

-Taigi konferencijos sušauk j- 
m.o- komitetas kviečia, kad ka
talikai, socialistai ir kitų, sro
vių .darbininkų organizaci
jos atsiųstų savo kalbėtojus į 
šaukiamą mąsdui mitingą ir vi
si kartu išstotų ginti alkstan
čius bedarbius nuo bado.

Konferencijos Sušaukimo 
Komitetas.

G. Bernard Shaw Iškeliavo 
Anglijon

BROOKLYN, N. Y.
Kazimiero ir Juozapo Draugystes 

susirinkimas įvyks petnyčioje, 14 d.
I 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.

S (86-87)

PA JIEŠKO.HMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau’ Vinco Kadišiaus paeina 
iš ' Lūbavo ' parapijos, Žaliosios kai
mo. Gruodžio menesį, 1927 metais 
gyveno 56 Dallons St., Albany, N. 
Y. Turiu labai svarbų reikalų. Pra
šau pačiam atsišaukti, arba kurie ži
note kur jis gyveną, malonėkite pra
nešti man. Už pirmą ir teisingą 
pranešimą bus atlyginta $2.00. Frank 
Alkminis, 35 Faxon Street, Montello, 
Mass. • . • (85-87)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAS

Parsiduodąt saldainių krautuve 
hai pigiai. Atsišaukite: 
McKibben St., Brooklyn, N. Y.

(87-88)

la-
116

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

! BROOKLYN, N. T. < .

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

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

FOTOGRAFAS
Siuoml pranešu savo kostumo? 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vietoių 
po nume r ių 
512 Manon StM 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau {rengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
p ui Iriau st

JONAS STOKES i
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Vėl Turėsite Progą Pa
matyti Sovietą Judį
šeštadienį, balandžio 15 d., 

8:15 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj bus rodomas judis iš 
Sovietų Sąjungos “Fragment 
of an Empire”-—Imperijos At
skala.

Šis judis yra įdomus tuo, 
kad jis parodo, kaip labai žy
miai persikeitė ekonominis ir 
socialis gyvenimas Sovietų Są
jungoj.

Filmoj perstatoma žmogus, 
kuris gyveno daugiau kaip

j Visi Traukime j Aido 
i Choro Vakarėlį

—
Balandžio 16 d. Aido Cho- I 

i ras rengia šokių vakarėlį, 
“Laisvės” svetainėj, 46 Ten 
Eyck St. Publikai neprisieina 
dvejoti apie vakarėlio geru
mą, nes aidiečiai yra eksper-
tai surengimui. puikių pramo- ( 
gy- h. . i

Vakarėlyje programą pil-f 
dys patys aidiečiai, dalyvau-': 
jaut. Merginų Sekstetui.

Muzikantus turėsime pirmos 
klasės. Kas nežino Wm.

Komisija.

Išvys Bedarbius Su Šėtromis
Užvakar sprogo bomba prie jg Central Parko '

noms pašalpą.

apsigyveno Central

dešimtį , metų atsilikusiam 
kampelyj ir nieko nežinojo 
nei apie caro valdžios nuver
timą, nei apie Sovietų val
džios įsikūrimą ir socializmo 
budavojimą.

Jis ateina į miestą pasižiū
rėti savo buvusių draugų, ku
rie buvo aukšti valdininkai 
prie caro valdžios, bet jis ne
gali jų rasti. Jam viskas ki
taip atrodo. Jis mano, 
pakliuvo į naują, visai nežino-1 niai verstis, 
mą pasaulį.

Betgi visko negalima apra
šyti. Geriausia bus, kad at
eisite ir pamatysite tą labai 
įdomų judį.

Bomba prie “Sausumo” 
Agento Namo

Norriso orkestrus?
Apart gero programos ir 

puikios muzikos, mes turėsim 
gerų užkandžių ir Narzano.

Reikia žodis kitas tarti apie 
reikalą paremti Aido Chorą. 
Darbininkiška dailė yra žymus 
variklis darbininkų judėji
me. Choras proletarinės dai
lės kėlime lošia labai svar- 

jbiaą rolę. Gi šiais krizio lai- 
kad į kais nelengva chorui finansi- 

Tam ir rengia
ma vakarėlis, kad palinksmin
ti darbininkišką publiką ir 
padaryti keletą dolerių pelno 
būtiniems choro reikalams.

Manome, kad skaitlingai 
publikos atsilankys į smagų 
vakarėlį, kur įžanga tik 25 c.

Komisija.

Geislerio, blaivybės agento, 
namo. Kuomet policija pra
dėjo klaųšinėti- jį, keikia jo 
nuomonė apie bombos padėji
mą, tai jis Atsisakė bent ką 
aiškinti. , ,

Jdomu, kad kuomet “sausu
mas” dalinai naikinama, tai 
bomba atsiranda prie sausini
mo agento dūrų. Trie “šlapu
mo” yra ir kas dar daugiau, 
(kokis nors riaketas), ko ir 
pats Geisler , nenori iškelti 
iškelti aikštėn. . ,

Nekurle bedarbiai buvo, šėt
ras, tyei būdas pasistatę nuo 
1929 metų, Central Parke. 
Kuomet prasidėjo bedarbė ir 
tūkstančiai darbininkų paliko 
benamiais, keletas šimtų be
darbių
Parke. < Skurdus gyvenimas, 
bet viduryj miesto, pasirink
dami maisto, bedarbiai tęsė 
badaujantį gyvenimą savo bū
dose.

j šiomis dienomis majoras 
O’Brien pareiškė, kad t bedar
biai bus išvyti iš Central Par
ko ir jų būdos nuverstos. Ma
joras sako, kad bedarbiai ga
li kraustytis prie Hudson upės 
pakraščio, į dumpas.

Dar vis stoka didžiumai be
darbių organizuotumo ir su
pratimo, kad stoti į kovą ir 
išreikalauti iš valdžios tinka- 

! šeimy-

Hitleris Atšaukė Vokietijos 
Konsulą ‘

Vokietijos konsulas New 
Yorke, Dr. Paul Schwartz, ga
vo telegramą nuo Hitlerio val
džios, kurioje sako: “Delęi po
litinių priežasčių tu turi pasi
traukti.” Hitleriui Schwartzas 
buvo perdaug “laisvas” (libe- *mą bedarbiams ir jų 
falas).

Mokytojų Prieškarinis Ko
mitetas ir Mokinių Komitetas 
Kovai Prieš Karą šaukia ben
drą didelį mokytojų ir kitų 
intelektualų platų susirinkimą. 
Susirinkimas įvyks gegužės 1V) 
d. Vieta iy laikas bus 
skelbta vėliau.

Intelektualai pradėjo 
pintis, kad praplėsti 
prieš karą. Atmosfera
gazais pritvinkusi. Tik trūks
ta degtuko, kad uždegti, ir 
sprogtų, kaip parako krūva.

Tai sveikintinas pasireiški
mas, kad kova prieš karą plin
ta, mokytojų ir studentų tar
pe.

pa-

rū
ko va 
karo

Airys rašytojas ir humoris
tas, G. Bernard Shaw, kuris 
lankėsi Afrikoj, Indijoj ir pa
keliui užvažiavo į Jungtines 
Valstijas, i..............
buvo ir New Yorke, 
žiavo į Angliją.

Užklaustas korespondentų, 
kaip jam patinka Amerika, at
sakė :

“I’ve said they were boobs,” 
(žiopliai), bet jis mano, tyad 
ir kitose šalyse yra 
žioplyšČių. šiaip jis 
ko pasakyti neturįs.

PARDAVIMAS
Parsiduoda užeiga arba reikalingas 

partneris. Priežastis pardavimo: tu
riu du bizniu. Atsišaukite: 148 
Grattan Street, kampas Varick Avė., 
telefonas Stagg 2-7311, arba 131 N.

Šiomis dienomis ji^ląth Street, tarpe Bedford ir Berry 
__ __ Jau išva- St., telefonas Evergreen 7-9635, 

Brooklyn, N. Y.
(86-91)

panašių 
daug

Spikyzės Savininko Likimas

Iš ALDLD 24 Kuopos 
Veikimo

Balandžio 10. d. ALDLD 24 
kp. laikė mėnesinį, susirinki
mą., Padaryta keletas rimtų 
tarimų ir nutiesta planai di
desniam veikimui. Nutarta 
mūsų kolonijoj surengti pra
kalbas, kol oras neatšils. Pa
siųsta protesto telegrama Ala- 
bamos valstijos gubernatoriui 
Miller’iui, kurio reikalaujama 
paliuosuoti nekaltus devynis 
Scottsboro jaunuolius.

Nutarta kai ką išleisti lai
mėjimui, kad padaryti keletą 
dolerių kuopai pinigų, nes (pa
staruoju laiku visai ištuštėjo 
iždas.

Kuopos susirinkime 
pakelta klausimas kovoti 
bedarbių reikalus. Ant, 
'tos išrinkta delegatai į Bendro nėjamas. i ’ '  •- . . ’ . ’ . ■ ■ ‘ _

Paul O’Brien, giminaitis 
New Yorko miesto majoro, at
rastas nušautas ir įverstas į 
dumblą, prie t) Ave\, Brobkly- 
ne.

Paul O’Brien kiek laiko at
gal buvo turtingas • spikyzės 
užlaikyto jas. Jis turėjo ir 
motorinį laivelį pasivažinėji
mui, gal ir bizniui. Paskuti
nių laiku jis buvo išstumtas iš 
biznio. Manoma, kad’ jo kon
kurentai nudėjo O’Brien.

New Yorko Spikyzės
Policija giriasi kad suregis

travusi visus butlegerių lindy
nes. ..Jų radę tik vien New 
Yorko mieste 9,000. žada pri
žiūrėti, kad nebūtų pardavinė
dama naminio darbo gėralai 
į jose.

žmonių patarlė sako, auksi-v 
buvo vplni° skūrinį maišą

už
vie-

praduria. Doleriai nusakys, 
koks tavoras turi būti pardavi-

PARDAVIMAS
Parsiduoda kendžiii storas labai 

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

IŠRANDA VOTIM AI
PASIRANDAVOJA .

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

(82-87)

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

analiząi
107 E. 17th STREET

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

Pilna Egzaminacija $2.00

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street

Brooklyn, N. Y.
^-Spindulių Diagnoza

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

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

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

Telephone, Evefgreen 6?5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas vesėlijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

(Fronto Konferenciją, kuri 
įvyks balandžio.30 d., Brook
lyn©. .

. NegaŲrpa praleisti nepaste
bėjus nekuripm nariam, kad 
yra.jtpkių draugų, kurie ne
lanko susirinkimų. Tokis ap
sileidimas yra žalingas ir jieip 
patiem ir organizacijai. Ap
sigauna tie draugai, kurie ma
no, namie sėdėdami, ko' ge
resnio susilaukt, Darbininkai, 
jūs nelaukite, kad kapitalistai 
jum atneštų geresnį gyveni
mą. .Tik bendrai jungdami 
jėgas ir veikliai dalyvaudami 
darbininkų judėjime galime 
iškovoti palengvinimus iš ka
pitalistų klasės.

M. Renkevičiutė.

MIRTYS LAIDOTUVĖS

Ona Ambrazevičienė, 64 m., 
5820—60th PI., Maspeth, N. 
Y., mirė bal. 10 d. Tapo 
palaidota bal. 12 d., Kalvari
jos kapinėse. Laidotuvių ap- 
eigoĮn { rūpinasi graborius- ^ J- 
Garšva. f'| -I - ,

Mokytojai Irgi Bruzda
(A nš vie tos i Taryba, vi.e(tpj 

duoti > pašalpą mokytojam,' 
pradėjo duoti-dąlį laiko pą-. 
dirbti , bedarbiams mokytp-1 
jams, ^akysįmę,, dieną ar dvi; 
į . savaitę. Tiems i dalį, laiko , 
dirbantiems mokytojams moka 
tik $3.00 už jų mokymą į die
ną. | i ' ■ ■

Prieš sunkią >padėtį moky-j 
tojai pradėjo kovoti. Jie susi-, 
organizavo į Mįokytojų Bedar
bių Susiviepijimą. Gi bedar-; 
bių mokytojų New Yorke ir 
Brooklyne su }jų priemiesčiais 
esą jau' apie 22,000.

Mokytojai išsijudina į ko
vą prieš alkį. ,

(Dauguiu Vietos žinių 5 pusi.)

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

šv. Jurgio Draugystės piknikai 
Jįvykb( sekamdtfi (lienomi tSįubjitoi,. 24 
d. birželio (June) Ddkteri ‘ Phrk

-L

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8 
Nedėliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su. X-ray ir 
patinusias *. gyšlas jČirŠkinimais

KRAUJO SPECIALISTAS
. .Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

DR. MEER .
156 W.i 44th Sf. < Room 302 

,New York, N. Y.
t •

■ , i Valandos Priėmimo: >
Ryte nuo 10. iki 1. Po pietų nuo 3 , 

iki 9 vai. vakare-
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų 

Telefonas Lackawanna 4-2180

Sovietą Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

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

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

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tuoj aus klauskite 
informacijų .sekančių antrašu:.

“LAISVE”
427 Lorimer St, 

Brooklyn, N.; Y.
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TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B ( E L fi U S K A S) 
GRABORIUS 

UNDERTAKERS AND fMBALME 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.
-1 MUSŲ (.STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 

MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR >1Š ČIA 
PASIUNČIAM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULaNSINL AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS-MOTERIMS 
pr(ižiOreti. duodam' gražj\ vietą, savo 
M'A.IMUOSIUS’ pašarvoti dovanai.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS iJmUs; O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

,MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL 'MDsą ' 
TELEFČNAS nIeKąD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
/ nuo 6

iki 4 kas dies, s ere dums if subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vaj. iš ryto

’ FLATBUSH OFISAS 
( . 2220 Avenue J 

Kampas. E. 23rd St.

A




