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Kiek jau žinome, Chicagos 
“Vilnies” šėrininkii suvažiavime 
dalyvaus keturi brooklyniečiai 
—Abekas, Kaškiaučius, jaunuo
lių organizatorė B. Fulton 
(Paltanavičiūtė) ir A. Bimba. 
Važiuodami jie ketina sustot se- , 
karnose vietose: geg. 2 d. Cle
veland, geg. 3 d. Detroit ir ge- 
guž. 4 d.—Grand Rapids, Mich. 
Tų kolonijų organizacijos gali 
sušaukti didelius masinius susi-
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KRISLAI
Brooklyniečiai Dalyvaus 

“Vilnies” Suvažiavime.
Komunistų Atydai.
Du Metai Darbo ir Kovų.
Motinos Kova už Sūnaus 

Gyvybę.
Rašo Komunistas

rinkimus, kuriuose tie draugai 
galės sakyti prakalbas. Ypa
tingai svarbu, kad tuose susi
rinkimuose būtų sutraukta daug 
jaunimo, nes d. Fulton kalbės 
angliškai.

‘Vilnies” suvažiavimas turi 
ypatingos svarbos. Lygiai du 
metai atgal audringame šėrinin
kų suvažiavime oportunistai vie
šai pareiškė, kad “Vilniai” ne
lemta ilgiau gyventi dienraš
čiu kaip šešis mėnesius. Bet 
jau keturis sykius po tiek “Vil
nis” išgyveno. Oportunistų 
pranašavimas nuėjo vėjais.

Darbininkiškos organizacijos 
ir pavieniai draugai turėtų 
“Vilnies” suvažiavimui pasiųs
ti pasveikinimus su tokia fi
nansine auka, kokią jie išgali. 
Paskutiniai du metai buvo mūsij 
Chicagos dienraščio gyvenime 
du metai kovų ir darbo. Su di
deliu džiaugsmu pasitikome ži
nią, kad lietuviški fašistai nie
ko nepešė, užvesdami prieš dien
raštį “Vilnį” kriminališką by
lą. Dar jie turi užvddę civi
lio jieškinio bylą. Nori gauti 
“'tik” $25,000! !
dienraščiui ištraukti 
pinigų.1 Todėl reikia 
finansiniai paremti, idant jinai; 
galėtų užduoti fašistams smūgį 
ir toje byloje.

Lietuvių komunistų frakci
jos ir pavieniai komunistai už
sitarnauja aštrios kritikos. 
Neišpasakytai pas mus apleis
tas rekrutavimas lietuvių dar
bininkų, į Komunistų Partiją. 
Tai visai užmirštas klausimas. 
Susirinkimai ir masiniai mi
tingai praeina be jokios agi
tacijos už Komunistų Partiją. 
Pasitenkiname tuo, ką jau 
rime. Prasti pyragai!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

SaukiaMarsuotlWashington?
ANGLAI IR RUSAI PLANAVO SUGRIAUT 
SOVIETU SįJ. DIRBTUVES IR ELEK
TROS STOTIS IŠKILUS NAUJAM KARUI
Anglijos Pinigais Papirkti Sabotažninkai ir kontrrevoliu

cionieriai Griovė Pramonę, Gadino Mašinas, Naikino

.t

“TIK DARBININKU KLASE IŠPLĖŠ MANE IŠ TARP. DARB. APSIGYNIMAS ŠAUKIA 
ĮKAUNTOJU NAGŲ”, SAKO TOJI MOONEY darbįnin. PRIVERSTI ROOSEVELTĄ

SAN QUENTIN, Calif.— 
Tom Mooney išleido šauki
mą bendromis spėkomis ap
vaikščioti pirmą dieną ge
gužės. Jis šaukia visus
darbininkus suglausti savo 

Elektros Stotis, Ruošė Suokalbį Išsprogdinti Darbininkų eiles prieš ąikį ir už jo pa- 
Tėvynę iš Vidaus Kuomet Imperialistai Užpuls iš Lauko t3u?s,avII?ą’.- Až.u’ pa^.de2u' 
Pusės siai bendrai kovai, ačiū ne- 

surokuojamam skaičiui mi-

S “S ““1PAL1U0SU0TI NEKALTUS JAUNUOLIUS
lintojų nagų.”

“Valdančioji klasė puikiai 
supranta,” sako Mooney, 
“kad mano paliuosavimas 
dabar suteiktų. visai darbi
ninkų klasei naują troškimą, 
naują entuziazmą dabarti
nėj ’mirties ir gyvenimo

Maršuotojai Turi Pasiekti Washington? Balandžio 28 Dieną. 
'Jaunuolių Gyvybė Pavojuje. Tiktai Galingas Masinis
Greitas Veikimas Juos Gali Išgelbėti

Rusai Sabotažninkai Inžinieriai ir Agentai Prisipažįsta tingų, demonstracijų ir pa- povoje prįe§ aigų papOjįmus

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Pildomasai Ko
mitetas išleido' karštą atsi
šaukimą į visus darbiniu-

Tik į tris dienas Harleme 
surinkta 30,000 parašų už 
jaunuolių paliuosavimą. Bus 
surinkta iki 500,000 parašų. 
Maršuotojai tuos parąšus 
priduos prezidentui Roose- 
veltui.

Maršuotojai Washingtoną 
pasieks balandžio 28 dieną, 
T a r p t a utinis Darbininkų 
Apsigynimas šaukia darbi
ninkus laikyti masinius su* 

Į yra Roosevėltas, demokratų sirinkimus ir rinkti mate 
... partijos valdžia viešvatauja 

VVashingtbne. Tęgul dabar
■ ‘šita partija paliupsuoja ne

kaltus jaunuolius.' Tegul ši
ta partija dabar, pasisako,

* ;------ ----- --------  - - —~------- ------*—r i vndn balnndyin 9A d nš ipi_I J — sauKimą į visus darumui-
Prie Kriminališko Darbo ir Apkaltina Savo Kolegas) i’teiarr1abnH dalai iir už maistą, pastogę ir dra- kuS> negrus ir baltveidžius. 
Anglus, pagal Kurių Instrukcijas ir Planus Buvo Va- «u i teismanUq aieiei naujo panas milionams alkanų be_ šau'kia maginiai mar. 
romas Tas Prakeiktas Kontr-revoliucinis Darbas. n‘ n’ odo kad vZ darbili” , * šnoti.į Washingtoną ir pri-
MASKVA.—Bal. 14 d. pa- 

šauktas liudyti rusas inži
nierius Sukoručkin, vedėjas 
Maskvos didžiosios elektros 
stoties. Jisai paliudijo, kad 
anglas inžinierius Thorn
ton papirko jį (Sukoručki- 
ną) gadinti stotyje, mašinę-

Jis nurodo, kad valstijos 
1 horntono už griovimo dar- prokuroras ir visa nepriete- 
bą. 1 horntonas prisipaži- gauja daro viską, idant 
n?A?adJ?S daV? Dol1?°^u!i ir šį sykį nedaleidus '

« • AACAU1JW UVzAkJXJL A V/ • I f

Taip patį«Mano paliUOsavimas įvy

no, xaa jis aave voigovu^ ir ši sykį nedaleidus (prie 
3,000 rublių, bet, girdi, tai; naujo teismo. Jis A0: 
buvo “paskola!” Taip pati«Mano paiiuosavimas įvyks 
anglas inžinierius -Monk-|tik tada> kuomet išjudinta

/ l Į

Mooney šaukia visas dar
bininkų organizacijas iš-;

versti prezidentą RoosevėĮ- 
tą gelbėti 'Scottsboro jau-

Juk demokratųrinkti ir pasiųstr delegatus nuolius.
į “Tom . Mooney Paliuosavi- partija valdo Alabamą, de
mo Kongresą,” kuris įvyks; mokratijos ^partijos vadu 
Chicagoje balandžio 30 d

i ■
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šuotojus. k (i .
Nekaltų jaunuolių gyvybė 

pavojuje. Tik didžiosios 
darbo masės juos išgelbės.

Lietuviai darbininkai .• ir

house pripažino, kad tie 
trys tūkstančiai rublių bu
vo duota, befy esąf kaip -^pa
skola.” Bet kadangi, girdi, 
nebuvo galima sulaukti pi
nigų sugrąžinimo, tai buvo 
į knygas įtraukta, jog jie' 500 
dovanojami Dolgovui! Ma
tote, kaip jie geri: ėmė ir 
dovanojo 3,000 rublių!

Kotliarevskis, vienas iš 
kaltinamųjų rusų, paliudijo, 
kad jis gavo nuo anglo Mac- 
Donaldo 1,000 rublių už ar
dymo darbą Zuevkos elekt
ros stotyje. MacDonaldo 
instruktuotas, jisai 
geležį į turbiną No. 3 ir ją 
sugadino.

Tai šitokius prakeiktus 
darbus atlikinėjo Anglijos 
valdžios pasiųsti šnipai, ku
rie veikė po priedanga Met
ropolitan-Vickers korpora
cijos.

n PENKI ŠIMTAI VERPĖJŲ ®J0 Į STREIKĄ
CHESTER, Pa. — Balan

džio* 10 d. čionai metė darbą
1 darbininkų iš Irving- 

Worsted Mills kompanijos 
dirbtuvės. Sustreikavo prieš 
algų nukapojimą 15 nuoš. ir 
prieš baisų bosų terorą 
dirbtuvėje. '

Štai ką sako darbinin
kai:

bar bandys riją, paslėpti' netikusią ma- 
nemažai ■šineriją, kurią pristatė Vic- 

1 kers korporacija. O iški- 
• lūs karui prieš Sovietų Są
jungą, pagal Thorntono in
strukcijas, šita elektros sto
tis turėjo būt sugadinta, 
idant suparaližavus Mask
vos svarbias dirbtuves ir be- 
vielines stotis. Už šitą 

Į k o n t r - r e voliucinį darbą 
Thornton 
koručkinui 
popieriniais 
auksiniais.
kalbis buvo padarytas gruo
džio mėnesį, 1932 m.

Inžinierius Ziebert liudijo, 
kad anglas inžinierius Gre
gory sabotažavo darbą prie 
Dnieprostrojaus, tyčia vil
kino, idant sutrukdžius visą 
statybą. Jis taip pat slap
tai. skleidė priešsovietinę 
propagandą, idant supju-

sumokėjo *Su- 
25,000 rublių 
ir 350 rublių 
Tas visas suo-

“Mes dirbame 10 valan-

tu

Negalima^ laukti, kad 
pastangų iš mūsų pusės lietu
viai darbininkai masiniai pra
dėtų plaukti po partijos vėlia
va. Partijiečių eilių didini
mas turi eiti sistemačiai. Kiek
viena proga tam turi būt at
sargiai išnaudojama. Kiekvie
noj darbininkų kovoje 
augštai iškelti partijos 
Tas.

be

reikia 
re i ka

• ’ • i —I . . ' ; ; į. u

Senutė Mary Mooney, moti
na Tom Mooney, , paskutines 
savo gyvenimo dienas pašvęn- 
čia kovai už savo sūnaus pa- 
liuosavimą. Nuteisto mirtin 
jaunuolio Haywood Pattersę- 
no motina atsiskubino j r ryti
nes valstijas, idant čionai su
mobilizuoti darbininkus kovai! jam: 
už jos sūnaus ir kitų Scdttsbo- raližuoti šitą elektros stotį,

. . " ’ - - - I(?a jeigu iškiltų karas.” Pat-

i įmetė i dieną ir 6 dienas į sa
vaitę, gaudami tik nuo 6

■ iki 9 centų į valandą, arba 
j nuo 60 iki 90 centų į dieną.
Algas išmoka kas 2 savai
tes ir gauname nuo $3 iki 
$4.50. Nepilnamečiai jau
nuoliai gauna mokėti tik po 
4 centus į valandą.”

O dirbtuvėje įvesta sku- 
binimo sistema. Sanitariš- 
kumas labai blogas/ darbi
ninkams uždraudžiama atsi
daryti -langus, kad gavus ty
ro oro. j ši't kompanija yra 
viena iš žiauriausių visam

>
< •• •. i

LONG BEACH, Calif. — 
Turtuolė našlė Horne rasta 

džius darbininkus prieš So-'abrūsu pasmaugta hotelyje 
vietų valdžią. ■ : . | jos kambaryje; Pinigai ir 

Ivanovo- pajėgos •, stoties brangakmehiai ,poi)ios pa- 
ęlęktrinio skyriaus vedėjas vogti. Ji buvo 73 metų am- 
Lobanovąs paliudijo, kad jį- ^aus’ ; ; Chesteryje.
papirko sabotažo darbą at-j 
likti i anglas • inžinierius 
Nardwell. Lobanovas gavo' 
5,000 rublių nuo Nardwell 
už sugriovimą elektros sto
ties. Nardwell pasakęs 

“Tu būtinai turi supa-

KAIP KRUVINOJI KUBOS POLICIJA ŽUDO i.. 
REVOLIUCINIUS DARBININKUS;’STUDENTUS

ro jaunuolių gyvybę.
nnotlna ^!tų dvieįi Sai Nardwell griovimo dar- 

bą varė Makejevkos ir Čelia- 
binsko elektros' stotyse ir 
pridarė daug žalos. Apartu.

; 5,000 rublių, Lobanovas dar

Scottsboro jaunuolių, su agi
tacijos mąršrūtu apsuko ne tik 
Ameriką, bet" visą Europą.

Darbininkė motina kalba!
Darbininkė motina kovoja ,

už savo sūnaus gyvybę! Kovo-1 gavo nuo Nardwello bran-
ja pasiryžusiai, atsidavusiai, 
suprasdama, kad jos sūnaus 
gyvybės išgelbėjimas iš bur
žuazijos nagų galimas tik ma
sinio veikimo keliu. ,

gius kailinius, 500 rublių 
vertės. '

Aleksiej Dolgov paliudijo, 
| kad jis gavo. 3,000 rublių nuo

“New York Times” kofes- 
į pondentas Phillips paduoda 
šiurpuliais purtančių ’ davi
nių iš Havanos apie Kubos 
policijos žmogžudingus dar
bus. Štai balandžio . 14 d. 
policija suareštavo du stu- 

į i dentu, brolius Daussas, ku- 
;rie užsitraukė policijos rūs
tybę, kaipo revoliucionie
riai. Juos paėmė į policijos’ 
automobilių, nusivežė į tuš
čią vietą, hur ant kalnelio! 
buvo pastatyti keli budeliai 
su šautuvais. Policija išme

Darbininkai yra pasiryžę 
kovoti už didesnę duonos 
plutą. Jiems vadovauja 
Darbo Unijų' Vienybes Ly
ga. Bosai neleidžia darbi
ninkams organizuotis. .Dir
ba daugiausia jaunuoliai. 
Čia dirba didelis skaičius 
lietuvių darbininkų. Lietu
viai turi dėtis į šapos komi
tetus ir lankytis šaukiamuo
se mitinguose.

Darbininkas.

kaip jį žiūri į keturiolikos darbininkės, dėkitės prie ši* 
milionų negrų padėtį pietuo-, to maršavimo į Washingto- 
se.

Delei "Vilnies” Šėrininkų Suvažiavimo
Į visus revoliucinius lietuvius darbininkus. . ’ r
Į visas lietuvių darbininkų organizacijas bei draugijas.

i Gegužės 7 d. Chicagoje įvyks mūsų komunistinio dien
raščio “Vilnies” bendrovės šėrininkų suvažiavimas. Tai 
labai svarbus įvykis, į kurį Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijų Biuras nori atkreipti atydą visų klasiniai sąmo
ningų darbininkų ir visų mūsų darbininkiškų organiza
cijų.

Šio visuotino krizio ir baisios bedarbės metu išlai
kymas dviejų revoliucinių dienraščių—“Laisvės”' ir “Vil
nies” yra didelis ir nelengvas darbas. Ypatingai dien
raščio “Vilnies” ekonominė padėtis yra sunki. Bet ‘Vil
nis” lošia nepaprastai svarbią rolę ypač Chicagoje su jos 

i plačiomis apielinkėmis ir visose vidurinėse ir vakarinėse

Kaip Šiandien Stovi 
Amerikos Bankai?

Valdžia skelbia sekamą 
bankų padėtį: iš 6,736 ban
kų, priklausančių prie fede- 
ralės rezervų .sistemos, 
5,443 atidaryta ir veikia 
pilnai, 680 bankų atidaryta, 
bet. veikia apribotai, o 543 valstijose kovoje prieš lietuvišką buržuaziją ir šviętime.
tebėra uždaryti.
,, Prieš “bąnkų šventę” Am
erikoj buvo 11,435. bankai 
įvairiose valstijose. Iš jų 
7,654 bankai atidaryta ir 
veikia pilnai, <3,012 ^atidary
ta,'bet keikia apribotai, 769 
bįnkai ’tebėra uždąryti.

tė studentus--.jis mašinos ir 
įsakė jiems bėgti. Kuęmet 
studentai leidos bėgti, bude
liai paleido kelis šūvius. Vie
ną ant vietos nudėjo, o kitą 
mirtinai sužeidė. ■

Šita baisi žmogžudystė 
papildyta dienos laiku ir mi
nėtam korespondentui ma
tant. Panašus kruvinas te
roras* yra plačiai vartoja
mas Kubos policijos prieš 
revoliucinius darbininkus ir 
studentus. ’šė.

Baisi Tragedija Nelaimingoj 
Darbininku Šeimynoj

SOUTH RIVER, N. J. — 
Nuo alkoholio išėjo iš pro
tų darbininkas Joseph Ken- 
sek, 50 metų. Per šešis mė
nesius buvo bepročiu ligoni
nėj, paskui buvo paleistas. 
Bal. 14 d. jisai, užrakino du
ris, įlindo per langą stubon, 
nušovė pačią ir du vaiku, 
paskui išgėrė nuodų ir, iš
šokdamas pro langą užsimu- V - . , :■ . , ' T

lietuvių darbininkų.
Šis šėrininkų-suvažiavimas turėtų būti ta proga visam 

mūsų judėjimui, idant paremti mūsų komunistinį dien
raštį dvasiniai ir finansiniai. • ; šis suvažiavimas < turėtų 
būti ne tik skaitlingas dalyviais, bet taip pat atspindžiu 
mūsų visų pasiryžimo “Vilnį” išlaikyti ir sustiprinti. 4

Centro Biuras ragina visas niūsų < organizacijas, drau* 
gijas, kuopas, chorus ir klįubus pasiųsti “Vilnies” suva
žiavimui pasveikinimus ir tokią finansinę paramą, ko
kią pajėgia jūsų organizacija. Taip pat raginame visus 
pavienius darbininkus ir darbininkes prisidėti prie su
važiavimo su savo revoliuciniais pasveikinimais ir auka. 
Kurie draugai dar dirbate ir finansiniai išgalite, parem
kite savo klasės dienraštį. Paremdami “Vilnį,” jūs pa- 
remsite visą mūsų ^komunistinį judėjimą. Parodykim mū
sų visiems priešams, pradedant nuo oportunistų ir bai
giant fašistais, kad mūsų komunistinė spauda gyvuoja 
ir gyvuos, nugalėdama visus finansinius sunkumus Jr ne
nuilstančiai šviesdama ir organizuodama lietuvius dar
bininkus kovai už pašalpą ir apdraudą bedarbiams, prieš 
algų kapojimą, už Sovietų Sąjungą, prįeš naują imperia
listinį karą! • J .j.

Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro Biuras.
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VIENAS IŠ DAUGELIO SUMOKSIU

APŽVALGA
Užginčija ir Pripažįsta

Kunigų “Draugas” labai 
garsiai šūktelia, kad kata
likų bažnyčia netarnaus hit
leriniams fašistams Vokie
tijoj. Balandžio 12 d. apie 
tai rašo:
’ “Hitlerininkai Vokietijoj'tiek 

įsisiūbavę, kad ne, tik ekono
minį ir socialį gyvenimą sa
votiškai nori pertvarkyti, vis
ką ir viąus ppri priversti tik 
jiems tarnauti, . ne( vokiečių 
tautos žmones visokiais būdais 
persekioja, bet jų tarpe atsi
rado tokių karštagalvių ir ap- 
svaigčlių, kuriė ir tikėjimą’ 
bei bažnyčias ! nori priversti 
tik fašizmui tarnauti. Nežinia, 
kaip bus su liuteronais ir ki
tomis sektomis. Tačiaus Ka
talikų Bažnyčia pasiliks kokia 
buvusi. Ji nepasiduos jokiąi 

.žemiškai jėgai, kuri kėsintųsi 
ją savotiškai pertvarkyti ir 
versti žemiškiems reikalams

pergalės.” *Tai kaip atsitiko 
Sovietų Sąjungoj ? Juk. ku
nigai nuolatos saukia, kad 
ten bažnyčios sugriautos. 
O ten dar nebuvo atėję pa
sakiški peklos vartai. Mek? 
sikoj irgi dalinai kunigai 
pažaboti, tai kodėl nieko ne
daro tie smaluoti vartai?

Paskutinis anglų inžinierių sumoksiąs yra kaip ir tąsa 
didelių pirmesnių suokalbių—pakrikdyt Sovietus ekono
miniai, parblokšt jų pramonę ir ūkį, ir priruošt kelią im-' 

• perialistams per karą išardyt socialistinę Sovietų Respu
bliką. Anglija, Francija, Lenkiją ir kiti priešai, mat, ne
labai tikėjosi, kad galėtų nukariauti revoliucinius Sovietų 
darbininkus ir valstibčius, vienu ypu padarant ant jų tie
sioginį karišką užpuolimą. Todėl organizavo svetimša
lių ir rusų kontr-revoliucinių inžinierių suokalbius, kad,, 
taip sakant, iš vidaus pirma susprogdint Raudonosios, 
Respublikos galią, ir tik tada ją ginklais atakuot.

Vokiečių Inžinierių Suokalbis ’
Visiems yra žinoma, jog kapitalistus labiausia gąsdina 

sovietiniai Penkmečių Planai. *
Tiesa, kada Sovietai paskelbė Pirmosios Penkmetės

Planą delei pramonės ir ūkio milžiniškos socialistinės' tarnauti 
kūrybos, kapitalistinis pasaulis viešai šaipėsi iš to pla
no, vadino jį beprotyste; tulžiškai iš jo tyčiojosi ir social
demokratų vadai, kaip kad Vokietijos Kautskis ir kt. 
Bet patys sau tie ponai ištikrųjų suprato ką kitą. Jie 
vidujiniai drebėjo iš baimės, kad tik Penkmetės Planas 
nepavyktų; jie suprato Sovietų .darbo liaudies pasiryži
mą ir permatė didžiausias pirmenybes iš tokio bendro 
plano, palyginant su kapitalistine gamybos anarchija.
Todėl jau 1928 m. iškilo aikštėn vokiečių inžinierių ir ru-: 
siškų kontr-revoliucionierių suokalbis Doneco srityje ar
dyti angliakąsyklas, darkyti jų mašineriją ir daryti kitas 
šunybes prieš sovietinę pramonę. Tą sabotažo sumok
sią finansiniai ir “patarimais” rėmė įvairių šalių kapi
talistai. , , , . ‘ , n >

O kokiems reikalams, jei 
ne žemiškiems, ji tarnauja? 
Bažnyčia visuomet tarnavo 
valdanč. išnaudotojų klasei. 
Katalikų. bažnyčia tarnavo 
caro valdžiai Rusijoj, kai
zerio valdžiai Vokietijoj, gi 
Amerikoj ji tarnauja šios 
šalies kapitalistų valdžiai.

Dar kvailesnis pasaky
mas, kad katalikų bažnyčia 
pasilaikė, kokia ji buvo. 
Kad ji pasiliko .visuomet 
išnaudotojų įrankis tamsin
ti darbo žmones, tai ’tiesa; 
bęt bažnyčia keitė savo vei
kimo formas su. pąsikeitįųiu 
išnaudotojų sistemos; tai 
visi,, žino, kas tik turėjo pro
gą susipažinti su istorija. >

Prieš Didžiąją Prancūzų 
Revoliucija/ ir dar* seniau 
katalikų bažnyčia gynė fe
odalinę (baudžiavos) siste
mą ir monarchistines val
džias, kad sukilę valstiečiai

Kirvis Kotą Surado
Lietuviški • socialfašistai 

labai, tinka būti kotu demo
kratų kapliui. Roosevėlto, 
ministeris .Hull pradėjo pa
sakoti .svietui, kad krizis 
yraitodel, kad visos > kapita
listinės šalys apsistatę labai 
augšta muitų siena. Menše
vikų “Naujienos” apie tai 
rašo:

Sekretorius Hull pareiškė, 
kad gerovė taip Amerikoje 
kaip ir kitur galės sugrįžti tik
ta; tuomet, kai bus numušti 
muitai, panaikinti pinigų cir
kuliacijos suvai’žymai ir at- 
steigtas laisvas prekių judėji
mas per valstybių dienas.

Tai yra tikra tiesa. -
Ot atsirado “genijus”, ir 

jam turavotojas Grigaitis su 
savo geltonlapiu. Kapitalis
tinis pasaulis skendo į didė-

40;000,000 bedarbių ir jų šei
mynų į baisius kentėjimus 1 
nublokšta per keturis me
tus. Gi dabar ateis ponas 
'Rūbsevdltas, Hull, na, ir 
Grigaitis, jėi norite; jie nu
vers !muitų šienas, viskas 
sužibės ir "pasileis mašinų

■ ratai suktis.
“Naujienos” sako, kad 

tai tikra tiesa. Bet tai di
džiausia menševikų žioplys
tė, kokią jie yra pasakę.

Ekonominiai^ kriziai paei
na iš privatinės nuosavybės 
darbo priemonių, iš kapita
listinio gaminimo ir paskai
dymo santikių. Muitai yra 
tiktai palydovas tų gamybos 
ir paskaidymo santikių. 
Ekonominiai kriziai bus tol, 
kol viešpataus kapitalistinė 
sistema.' Karolis Marksas 
“Kapitale” smulkmeningiau- 
sįais pavyzdžiais įrodė, kad 
buržuazinėj prekių gamini
mo . ir paskaidymo sistemoj 
nuolatos kartosis cikliški 
kriziai ir, augščiau besiplė
tojant technikai, tie kriziai 
juo dažniau kartosis ir da
rysis vis didesni.
" Dabartinis ekonominis 
krizis yra didžiausias iš vi
sų, kokie kada buvo, ir jo 
neprašalįps trečiaeilis veiks
nys, kaip kad muitų suma
žinimas.

pndekite po porą apelsinų 
(orandžių). Gerkite limona
do—citrinos sunkos, įspau
stos į vandenį, saldytą me
dum. žinoma, be limonado, 
galima ir .šiaip vandens ger
ti. Jei ne apelsinai, tai ga
lima pomidorų sunkos (to- 
matoe juice).

Paskiau po truputėlį įvai
rinkite dijetą. Suvartokite! 
po keletą kietai virto kiau
šinio trynių, su sviestu. 
Lengvesnių daržovių ir vai
sių, šviežių, virtų arba kon
servuotų. Tik žiūrėkite, 
kramtykite visą ką gerai. 
Kas nęsusikrąmto r- plušų, 
stabarų, šiaudų nerykit, ne-> 
rykite grūdų vaisių bei uo
gų ir lupynų. Kramtykite, 
kas susikramto, syvus nu
rykite, o rupieną palikite 
ant lėkštės. Tai labai svar
bu. Rupiena dreskia, jau
dina ir gadina vidurių plė
ves ir iš to erzinimo dau
giau viduriams atsiranda 
blogų rūkščių ir gleivų,

immi

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lake St., Newark, N J. Tel., Humboldt 2-7964

Ramzino Byla
Juo didesnis sabotažninkų suokalbis? ?buvo <atideiigtaš 

vadinamoj Ramzino byloje, kuri prasidėjo 1930 metų lap- 
krityj ir baigėsi gruodyjy^Buvęs caristinis* profesorius 
Ramzinas, inžinieriai Laričevas, .Snitkihas ir įiti, užim
dami Įabai atsakomingas vietas Sovietų pramonėje ir 
ūkyje, net valstybinėje planavimo komisijoj, darkė Sovie- • 
tų statybos planus, tyčia bergždžiai eikvojo Sovietų pini
gu^ sprogdino mašiną^ nuodijo darbininkams skiriamą 
maistą, buvo padarę planus išsprogdinti visus gelžkelių 
tiltus; bandė iššaukti sukilimus Raudonojoj Armijoj ir 
vedė nuolatines slaptas derybas su Franci jos, Lenkijos ir 
Anglijos imperialistais, kaip vidujiniai prirengt karą de- ' / . . -
lei sunaikinimo Sovietų, kaip palengvint kapitalistinių ir mlestelėnai jų nenuyer- 
šalių, armijoms sukriušint darbininkų tėvynę. Ramzinas s^’ Įsikūrus respubli- 
ir visi astuoni jo sėbrai patys teisme prisipažino tokiuose I ^oms a^a konstitucinėms

Įsikūrus respubli-

darbuose ir planuose, už kuriuos jiems apmokėjo užsie
niniai imperialistai. Tuo būdu vien iš Franci jos impe
rialistų tie nevidonai gavo du milionu rublių; dideles su
mas pinigų jiems mokėjo ir pabėgėliai, buvusieji cariniai 
kapitalistai, tuom laiku susispietę Paryžiuje į vadinamą 
“Pramoninę Partiją.” Per tą. bylą iškilo jų ryšiai ir su 
Anglijos armijos generaliu štabu.

Menševikų Sumoksiąs
Užsilikę Sovietų Sąjungoj socialdemokratų vadai ne 

tik rėmė Ramzino sabotažninkų sumokslus; jie savo ruož
tu organizavo kontr-revoliuciją, kad «nuverst Sovietų 
valdžią. Tatai viršun išplaukė 1931 m. kovo mėnesio by
loje prieš Gromaną, Berlatskį, Suchanovą, Kondratjevą. 
ir kelidliką kitų menševikų. Kaltinamieji visi prisipa
žino, kad jie talkininkavo užsieniniais i/nperialistams ir- 
veikė išbien su ’“PramoAine^ Partijos” ėarišlaisJ O tuos 
menševikus pinigais rėmė *ne tik užsienio kapitalistai, 
bet ir “socialistai,”' kaip kad . Vokietijos Hitferdingas' ir 
kt. Vien Amerikos Socialistų Partija tokiems niekšams 
sukėlė bent $20,006 (kuHuos perdavė kontt-ręyplįuęib- 
nieriams per Abramovičių.) ‘. ;1 ' *'

Visose- tose bylose pasirodė i kapitalistų ir jų lekajų 
baimė, kad penkmetiniai Sovietų planai bus pasekmin
gai įvykdyti, tuomet jau bus pervėlu su jais apsidirbti:

Pirmosios Penkmetės programa buvo įvykdyta/per 4 
metus, ir tokiose svarbiose pramonės šakose, kaip gele
žis, plienas, žibalas ir mašinų statyba, Sovietai per tą 
penkme.tę pralenkė visas Europos šalis. įvykdžius gi 
Antrosios Penkmetės Planą, daugelyje pramonių bus ir> 
Amerika pralenkta. Socialistinė Sovietų kūryba »perga-; 
lingai žygiuoja pirmyn. Kapitalistinės sistemos kova 
todėl višais frontais aštrėja prieš socialistinę Sovietų, sis-, 
temą. Vienas iš to aštrejimo reiškinių -yra pastarasis' 
anglų inžinierių suokalbis, sykiu su naujais karjnįais. im-! 
perialistų prisirengimais prieš Sovietų Respubliką.

Darbininkai, organizuokitės atmušt visus kariškus im
perialistų pasimojimus ant Sovietų Sąjungos! \

monarchijoms, katąlikų baž
nyčia gina pakilusią buržu
azijos klasę ir jos valdžią; 
kaip ji gynė pirmiau feoda
lus. *

Pats “Draugas” pripažįs
ta, kad katalikų bažnyčia 
(reikia pasakyti, visų reli
gijų bažnyčios) prisitaikė 
prie naujų sąlygų ir uoliai 
tarnavo ir tarnauja išnau
dotojų klasei. To > paties, 
rašto kitoj vietoj skaitome:'

“Katalikų Bažnyčią prisitai
ko prie visokioj formos vąl- 

- -džių. Bet į , jos7 reikalus . Jį 
neleido ir neleis jpkios val
džios kištis, ar ji .bųs fašistinė 
ar kitokia. f Katalikų Bažny
čia yra paties Kristaus įsteig
ta^ ji yra nepaketčiamą^r tąip 
pat jos /įr pfagardyv^rtai ;ne- 
nugales.’ ” .
Kas liečia nesileidimo kiš

tis į yidųriniųs bažnyčios 
reikalus, buržuazijai, ka
da ji nugali febdalistfries 
spėkas, nėra svarbu kištis į 
tuos vidujinius reikalus, nes 
tie reikalai yra išnaudoto
jų naudai. Patys visų reli
gijų aūgštesni 'perdėtiniai 
yra kapitalistai. Hitlerinin
kai Vokietijoj sugyvens sū- 
kunigais,’ įiaip' sūgyvena ki
tų šalių fašistai su katali
kų bažnyčia. i}' '

•' J ■ ,i ..K* . \ , •; į. i. i ;

Dar jųbkin'giau, kad baž
nyčią “nei peklos vartai ne-

Gūžys. Nemalimas
Drauge, gydytojau, ątsa- 

kykite^ ir: į mano klausimą, 
per’ mūsų dienraštį '“Lais
vę,”’ j

Aš esu moteris 40 metų 
amžiaus ir turiu dvejetą 
vaikų. Turėjau ir pasiga- 
dinimą, dėl kurio nustojau 
daug kraujo ir spėkų. Be 
to, turėjau sunkiai dirbti, ir 
dabar man atsirado ant 
kaklo nedidelis gūžys. 'Aš 
nuėjau pas gydytoją, goite- 
rių specialistą, ir jis man 
pasakė, kad gūžys man pa
sidarė iš silpnumo1, ir kad 
man kepenys neveikia ge
rai. Del viso ko liepė iš
imti ir tonzilius. Juos man 
išėmė jau kokie 6 menesiai, 
bet tai man nieko nepagel
bėjo.

• Ir su viduriais turiu ne
smagumo. Per du mėnesiu 
gyvenau vaisiais ir daržo
vėmis, bet man vis dėlto lyg 
degina po- krūtine. Gydy
tojas sakė, kad tatai paei
na nuo-, nesveikos .tulžjapūs; 
lės iri nuo silpnų kepenų. 
Jei 'aš ką nors < saldaus už- 
valgaUĮ tai ’ man' būirlia 
skaudėt galvą. O, jėi ūš 
rūikščiąi pavalgau, ;įaį man 
nėši valo viduriai. Kai aš so
čiai ko ^privalgau, tai tada 
da labiau man degina po 
krūtine ir ima ųet skaudėti.

Aš jau - sehokar. nevartoju 
mėsiškų valgių ir šiaip ko
kių sunkių valgių. O taip 
aš nesijaučiu taip blogai. 
Sveriu nedaug, gal 15 sva
rų mažiau, negu iiian išpuo
la. Miegu gerai♦ Man gy
dytojas nieko ypatingo ne
patarė, tik sakė, kad galiu 
valgyt, . ką tik galiu.

Atsakymas.— • 4
■' ■ ’1 ž;'' k* <’• ' :• ■*' »Pamatinis r Jums, D rau

ge, ' dalykas bene Būs Jūsų 
vidurių netvarka. Jltfns sa-

kyta, kad tulžiapūslei ko tai 
trūksta, kad kepenys silp-, 
nos. Gal taip ir yra, bent 
iš dalies.' Bet, ko Jums dau
giausia trūksta, tai Jūsų vi
durių malamosios jėgos. 
Viduriai Jums nepermala, 
neper virškina maisto, kaip 
pridera—-skilvis ir žarnos ir, 
žinoma, atatinkamos liau
kos. Mažoka yra reikalin
gų syvų, o daug susidaro 
viduriuose nereikalingų sy-

Po kiekvieno valgio imki
te po trupiniuką kreidos 
miltelių (“Precipitated 
chalk, 11b.”), po ketvirtą, 
po aštuntą dalį šaukštelio— 
po tiek, kiek galima užka
binti ant nikelio monetos. 
Kai kada galima paimti ir 
sodės miltelių, po pusę 
šaukštelio su šiltu (ne karš
tu) vandeniu, “Baking so
da.” •

Taipgi po valgio imkite 
žuvų aliejaus—freskos kę- 
penų aliejaus (“Cod liver 
oil”), po paukštą ar dau
giau. ' Jeigu gryno aliejaus 
viduriai neprisiima, tai ga
lite imti emulsijos, mišinio; 
(“Cod liver oil emulsion”), 
irgi po porą šaukštų. Arba 
sukoncentruoto jo prepara
to—“Haliver oil or Halibut 
oil”, po 10 lašų po valgio, 
su apelsino sunka.

Du kartu savaitėje imki
te po vieną lašą iodo tink-

vų, netikusių rūkščių. Dalis i tūros (Tincture of Iodine).
__ Ž____________________________  _ _____________1 — 11 r> r<T vi !/■ 14-n vxzx xrinna InnoĮlašinkite po vieną lašą iodo 

į stiklą vandens ir išgerki
te, sakysim, ketvirtadieniais 
ir sekmadieniais. Tai bus 
naudos netik Jūsų gūžiui— 
padidėjusiai tiroidinei liau
kai, bet ir viduriams ir vi
sam organizmui.

Ilgiau pamiegokite, daž
niau pasiilsėkite. Ore pa
būkite, pasivaikščiokite, ant 
saulės pabūkite—kuo pli
kiau, tuo geriau.
pakvėpuokite, kada 
užeina ant minčių.

Jei viduriai kartais

maisto šiaip taip persimala, 
o kita dalis sugenda, surūg
sta. Iš to susidaro vidu
riuose dujų, gazų ir rūkš
čių. Dujos pučia, kelia vi
durius, spaudžia po krūti
ne, o rūkštys griaužia, jau
dina plėves. Dalis tų rūkščių 
iš vidurių persisunkia ir į 
kraują. Ir tatai prisideda 
prie abelno silpnumo.
. Savo įsvaros čia turi ir 
sunkus darbas, motinystės 
pareigos, ypač kraujo nus- 
tojimas po persileidimo.

Štai Jums pamatinės tai
syklės, kai dėl tfiaisto. Ne- slankūs, paimkite Sėmenų 
vartokite'nieko nei perdaug (“Flax seed, 1 lb.”),1 po po- 
saldaus 'nei perdaug rūkš- rą šaukštų su šiltu vąnde- 
taus, nei ‘ perdaug karšto į niu, kartą ar daugiau kartų 
nei perdaug šalto, nei per-': 
daug pikto, deginančio nei 
svaiginamo. Nevartokite la
bai riebių: daiktų, taukuose 
bei alyvoje kepintų. Nevar
tokite labai rupių, stambių, 
nesukramtoftių daiktų, taip
gi labai maišytų-permaišy- 
tų, diviližuotų, sugadintų, 
iščiulptų, denatūruotų val
gių.
' Pat ptadžiaį, kol viduriai 
atsigaus, patarčiau gyventi 
vien pienu Ii* grietinė, kele-. 
tą savaičių. Kas'-dieną ’ga
lėtute suvaitoti po 3-4 kvor
tas pieno jr po puskvortę 
grietinės. Šviežio pieno ar-‘ 
ba rūgusio. Galhna ir pa
sukų (rnaslionkų). Prie to

Namy Statyba ir z.
Žemės Drebėjimai

Žemės drebėjimai patys ... 
per save mažai pražudo •• 
žmonių. \ Vietomis, tiesa, 
pasidaro žęmės paviršiaus 
trūkimai kelių pėdų pločio 
ir didesnio bei mažesnio gi
lumo; bet *“kiaura žemė” 
palyginamai mažai .žmonių 
praryja. • »> ■

Daugiausia per žėmės 
drebėjimus nukenęia mieštų 
gyyęntojai nuo griūvančių 
namų,, taipgi, nuo įkylančių ... 
gaisrų. Bet tas pavojus • ? 
galima būtų labai sumažin- * 
ti, — sako “Engineering 
News-Record”;—jeigu būtų 
atsargiau statoma namai 
tose vietose, kur žemės 
drebėjimai pasikartoja. Ply
tų namams reikėtų1 dėti 
plieninius spyrius bent kam
puose. Plieno balkių juosta 
tarp vie.no ir kito" aukšto 
sienose iš visų pusių duotų 
visam namui, kaipo viene
tui, daugiau drūtumo; ce
mentinė juosta tarp vieno 
ir kito aukšto irgi sustip
rintų, namą.

Kur namai buvo panašiai..; 
pastatyti, tai ir paskutinia
me žemės drebėjime Calif or- - 
nijoj jie arba visai išliko 
sveiki arba tik kuf-nekur ‘ 
siena pralūžo, ir tai, sako- * 
ma, nepavojingai. Bęt .per 
tą žemės drebėjimą sugriu- .. 
vo net •♦pora desėtkų mo-1 * 
kyklų, kurios iš pažiūros at-1 
rodė drficiai pastatytos, “• 

■storomis^-’dažnai marmuri
nėmis bei akmeninėmis sie
nomis, bet be plieninių šų- 
lų ir be cementinių juostų, 
panašių kaip augščiau mi
nėta.

Žinovai sako, kad jeigu 
tokiame New Yorke įvyktų 
rimtas žemės drebėjimas, 
tai didžiausias pavojus bū
tų ne iš didžiųjų namų, 
vadi namų “dangarėžių”, 
bet iš mažesnių plytinių na
mų, neturinčių plieno spyrių 
nei cemento sudrūtinimų. 
Šitokie namukai pirmi su- 't 
griūva, subyra ir būna daž
niausia gaisru priežastis, 
ištikus žemės drebėjimui.

HAVERHILL, MASS
Giliai
tiktai

nepa-

į dieną. - . ‘ ;
Kai'viduriai gerokai atsi

gaus, valgykite sočiau, kad 
Jums priaugtų svorio. Jūs 
perdaug sunykusi, • suliesė
jusi. Tai nesveika. Geriau 
būkite7, keletu ar keliolika 
svarų svaresnė, apvalesnė. į

Pakaklę,< palei Adomo • 
obuolį, braukykite, teplioki
te iodo mosčia (“lodex”), 
kartą ar du kart kas dieną.

Gal būtų dar nfeprošalį ir 
po truputį tiroidinės liau
kos preparato imti (“Thy
roid Tablets, gr. į, No. 
1Q0’), -po vieną" plotkelę 
prieš valgymą, per keletą 
savaičių. Tatai neretai pa
deda lriesvėikai arba silpnai

Profesoriaus Dana Prelekcija 
Apie Sovietų Teatrus ir 
Švietybos Darbą. . .»m j '»

Balandžio 9 d. čionai kal
bėjo profesorius Dana ir rodė > >• 
iliustruojančius p a v e i k s lūs 1 ; 
apie1 Sovietų Sąjungoj* Įstato- ;v 
mus’veikalus sceūoj. Profeso- -.i 
rius Dana sakė, kad jis aplan- ’ 
kė didesnius Europos miestus : 
Londoną, Paryžių, Berlyną, 
Vieąą, Budapešta ir kitus; lan
kėsi teatruose ir studjjavo to
se Šalyse teatruose perstato
mus ’ veikalus. Bet kuomet 
jis atvažiavo į Maskvą ir su
sipažino su tehaitiniu dra
mos veikimu, su veikalais sta
tomais scenoj, tai jis padarė -’ 
išvadą, kad tik darbininkų ša
lyje kultūra ir teatras sėkmin
gai gali bujoti ir bujoja.

Jis nurodė, kad kuomet ka
pitalistinėse šalyse darbiniųkų 
gyvenimas eina blogyn, tai „

* * i * * * w

(Tąsa 3-Čiam pusi.)

liaukai .atsigauti ir sunor-,7. 
madėti. Ir visam organiz
mui esti geriau.



KAIP IR IŠ KO KANADOS VALDŽIA IŠRENKA 
MOKESČIUS

Metai laiko atgal einąs finansų ministerio pareigas E. N. 
Rhodes patiekė metines valstybės pajamas ir išlaidas, kame 
1933 metų kovo mėnesyje turėjo likti., 4,300,000 dolerių per- 
viršiaus. Betgi, metams suėjus, 156,122,000 dolerių trūksta. 
Valstybei su 10,000,000 gyventojų deficitas labai didelis.

Pažiūrėkim į sekančių metų biudžetą. Ateinantiems me
tams išlaidos beveik tokios pat, o kas jas padengs? Iš bedar
bių, tų, kurie prarado namus, ūkius bei šiaip biznius, o tokių 
prarado tūkstančiai,—iš jų įplaukų nebebus. Bedarbiams pa
šalpos kirsti nėra galimybės, nes ir taip laipsniškai jie badau
ja, gali sukilti. Tačiaus valdžia Sumanė apeiti aplinkui ir
tam tikrą dalį išlaidų nuimti. Vėliaus matysime, kur atima.

čia nesupras tie, kurie nėstudijos-bei nedalyvaus klasių ko
vose, o stengsis neleist jose dalyvauti, savo pasekėjams kuni
gai, socialdemokratų vadai, fašizmo skelbėjai. Jie lig šiol dar
bo klasės kovos obalsį atmetė—rparąlyžiavo, kas išeidavo nau
dai turčių klasės.

Toliaus, eikime prie biudžeto arčiaus. Kaip' darbininkai, 
taip smulkūs biznieriai visi privalom apsvarstyti—išanalizuoti 
kiekvienas, ant keno pečių uždėjo 1933-34 metų valstybinius 
mokesčius. Kad neužimti daug vietos ir skaitytojui laiko, su
žymiu skaitlinėmis, nuo kiek pajamų mokėjo mokesčius pernai, 
dabar, kiek mokesčiai padidėjo ir padidėjimo nuošimtį:

Nuo Mokėjo Mokės Kokiu
įplaukų 1932-33 m. 1933-34 m. Padidėjo nuoš.
$2,500.00 $2.00 $15.00 $13.00 650
3,000.00 12.00 30.00 18.00 150
5,000.00 58.00 120.00 62.00 107

10,000.00 354.90 546.00 191.10 57
1'5,000.00 911.40 1,228.50 317.10 35
20,000.00 1,730.40 2,173.50 443,10 25
25,000.00 2,788.80 3,349.50 560.70 20
50,000.00 8,962.80 10,069.50 1,106.70 12
75,000.00 16,449.30 18,102.00 1,652.70 10

100,000.00 25,248.30 27,447.00 2,198.70 8
150,000.00 45,597.30 48,867.00 3,269.70 7
500,000.00 214,183.20 233,152.50 18,969.30 8

1,000,000.00 476,658.00 527,131.50 50,473.50 10
(Redakcija palieka tik pilnų nuošimčių skaičių.)
Tariasi uždėt mokesčius ir nuo mažesnių įplaukų, kaip tai, 

pavieniam nuo 1,000 dol., vedusiems nuo 2,100 dol. Aš ėmiau 
lyginti nuo tos vietos, kur vedusieji pernai visai nemokėjo.

Dabar grįžkime prie lentelės ir imkime palyginimui 3,000 
dol. įplaukas. Ką rasime? Rasime, kad už $3,000 reikia pro- 
porcionaliai mokėti 7 kartus daugiau, negu už 25,000 dol., ir 
15 kartų daugiau, negu turės mokėti gaunantis $75,000 ir t.t. 
Tai šitoks valdžios mokesčių slogutis slėgs mažesnes metines 
įplaukas.

Mažų įplaukų gyventojus košia kitokiais atvejais. Kad iš
laikyti augštas kainas ant vietinių prekių, .turi uždėję didelius 
muitus ant svetur gaminamų tavorų; -.taip ^sulaiko jų įvežimą, 
o už vietinius ta vorus turime mokėti, tiek, kiek jie nori, nes . 
dar nesame organizuoti.

Kaip su Bedarbiais?
Bedarbiaii, toli gražu ne visi,' bet kurie gauna iš valdžios 

piniginę paramą, yra skriaudžiami štai kur: Valgomuosius 
daiktus apdėjo “sales tax” (pardavimo mokesčiais), pavyz
džiui, kenųotus vaisius ir daržoves 6 procentais, kitokius pro
duktus—skirtingu nuošimčiu; cukrų aptaksavo 2 centus už 
svarą. Valdžios daviniais, vienas žmogus sunaudoja 100 sva
rų į metus, kaš sudaro 2 doleriu. Išskaičiuokime, kiek valdžia 
išplėš iš mūsų biednų šeimynų tik per 1933 metus už vieną 
cukrų. Valdžia mano surinkti 20,000,000 tjlol.

Kad žmonės nedarytų namie sau papirosų, tai ant 100 ci- 
garetų popieriukių uždėjo 2 centus ekstra mokesčių, taip pat 
ant 100 papirosų gilzių—10 centų. Panašiais taksais ap
dėti mažiausi dalykėliai. Arba štai faktas, sviesto svaras pa
kilo 5 centais. Perkant maistą, abelnai, benupirksime 30% 
mažiaus.

Buržuazija iš mūsų paskutinį grašį spaus, iš burnos kiek 
skanesnį kąsnį trauks tol, kol griežtai nepasipriešinsime or- 
ganizatyviai. O kas tveria ir vadovauja organizacijas po ko
vos obalsiu? Tiktai Komunistų Partija. Darbininkai, maža- 

, žemiai valstiečiai, smulkieji biznieriai turėtų sekti tiktai jos 
direktyvas, padėt jai priruošti prolet. revoliuciją, o paskui 
kurti socializmą—beklasinę draugiją, kame galėsime visi nau
dotis gamtos turtais ir kultūros laimėjimais.

Leonas.

PLYMOUTH, PA
Iš ALDLD 97 Kp. Susirinkimo 
Balandžio 11 d.; Bedarbiai ir 
Dirbantieji Turi Organizuotis

Šis susirinkimas buvo nela
bai skaitlingas, bet. gyvas, ir 
padaryta gerų tarimų. Fi
nansų sekretorius raportavo, 
kad jau didžiuma narių pasi- 
mokėjo duokles už šiuos me
tus. Ant vietos buvo nutarta, 
kad iš neužsimokėjusių narių 
stengtis neatidėliotinai išrinkti 
duokles.

Reikia pažymėti, kad mūsų 
kuopa prisidėjo prie svarbių 
darbų. Kuopa stoja prie pri
sirengimo Gegužinės apvaikš- 
čiojimui. Po. trumpo apkal
bėjimo, buvo išri'nkta' delega
tai į Tom Mooney gynimo kon
ferenciją. Kdopa netarė veik-

■ liai darbuotis j įsteigime mo- 
įkyklėlės jaunuoliams, kuri ka- 
i da nors vasaros metu turės 
pradėti veikti.

Negalima praleisti nepaste- I vertina prakalbų rengimą 
bėjus, kad labai peiktinas da
lykas, kad nevisi nariai lan
kosi į susirinkimus. Negali 
jie skųstis, kad nežino susirin
kimų laiko ir vietos. Proto
kolo raštininkas visuomet spau 
doj .paskelbia susirinkimus.

Kuopa neatsilieka ir litera
tūros platinime. Nusitarta 

’ parsitraukti po 10 kopijų 
“Priekalo” ir išplatinti tarp 
vietos darbininkų.

Svarbus tarimas padaryta 
stiprinti vietos darbininkų ju
dėjimą ir visais įmanomais bū
dais remti Darbininkų Centrą. 
Kuopa stengsis organizuoti be
darbius ir 
darbininkų 
mui;

mus angliškus skyrius ir j “D. mūsų apskritys buvo 
Worker?’ ''' '

ALDLD 13-t ■Apskričio kor

UŽ

Knygų patikrihimo komiai

HAVERHILL, MASS | kasdiena eina sunkyn, kad 
'mokyklų žadėtos laimės nėra. 
Todėl jaunuoliai pradeda or
ganizuotis, interesuotis darbi
ninkų judėjimu ir tais laimė
jimais, kuriuos pasiekė Rusi
jos darbininkai.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Sovietų Sąjungom darbininkų 
būklė diena dienon gerėja. 
Profesorius pažymėjo, t kad 
ypač moterų ir kūdikių reik a-h Lietuviai darbininkai, ragih 
lais ten labai stropiai rūpina- kitb savo sūnūs if dukteris pri 
masi. . ■ ; , t >

Dana prie pabaigos pažy
mėjo, kad Sovietų Sąjungoj 
visuomeniniai mokslai studi- 
juojalni plačių masių. Ten 
žmonės supranta, kas yra ka
pitalizmas ir kas komunizmas, 
bet Amerikoj tatai supranta 
tik nedidelė dalis žmonių.
Jaunimas Pradeda Susipraati

Jam buvo statoma visa eilė 
klausimų, į kuriuos jis labai 
taktiškai atsakinėjo. Profe
soriui prakalbas refigė Haver
hill Youth Club. Jaunuoliai 
pradeda permatyti, kad kapi
talizmas jiem nieko neduoda, 
apart bedarbės, skurdo ir nau- j 
jo imperialistinio karo. Jau- j 
nimas jaučia, kad gyvenimas

sidėti prie Jaunuolių Kliubo 
(Youth ęiub). Iš to jaunuoliai 
turės dvasinės, ir medžiaginės 
naudos, Jaunuolių Kliubas 
susirinkimus laiko ketvirta
dieniais, 199 Washington St., 
8 vai. vakare.

1 Darbininkė.

įsteigta Nauja Klinika Vėžio 
Ligoms Gydyti

New Yorke, 321 E. 11th St. 
atidaryta nauja klinika vėžio 
ligoms gydyti. Ji vadinsis Kate 
Depetv Strang Clinic.

Sakoma, kad klinikoj bus 
įtaisyta vėliausios rūšies iš
radimai apsaugoti nuo vėžio 
pigų žmones ir gydyti tuos, ku
rie jau‘turi tą ligą.

rūpinsis gauti lėšų 
svetainės užlaiky-

slegia darbininkus
Plymoutho apielinkėj

Bedarbė 
visur, 
labai mažai mainieriai dirba. 
D. and H. Coal Company ka
syklos jau 18 mėnesių' stovi 
uždarytos. Nors darbininkus 
skurdas ėda, bet organizuotis 
nesirūpina. Buvo i didelis; ap
sileidimas ALDLD;; narių ir į 
Kom. Partijos narių, kurie ne
gana darbščiai ėmėsi organi
zacinio darbo. Bedarbiu or
ganizavimas čionai dar vis ne
paimtas dideliu plotu.

Nuo šio laiko turime visi 
stoti į d arba ir stengtis suor
ganizuoti stiprias Bedarbių 
Tarybas. Luzerne paviete nri- 
skaitoma apie 60,000 bedar
bių. šita didžiulė bedarbių 
armija galėtų prispirti bosus1 
ir valdžią duoti pašalpą, iei i 
būtų jie organizuoti. :____
daugelis iš jų neturi ką vai 
gyti, bet, neturėdami organi
zacijos, negali iš valdžios iš
reikalauti paramos.

Jei paimti dirbančiuosius, 
tai ju padėtis irgi skurdi. Die
ną kitą į savaitę padirbus ne
užtenka maistui. Taigi visi 
stokime į Bedarbių Tarybas ir. 
kovokime už bedarbiams ir jų 
šeimynoms pašalpas.

PROTOKOLAS
ALDLD 13-to Apskričio,

Metinės Konferencijos, Kuri 
Įvyko 26 d. Kovo, 1933 Me- 
tų, M. o Svetainėje,
Benld, III.

Konferenciją atidarė pirm. 
P. Kuosevičia, 10:30 vai. ry
te.

Paskyrė į mandatų komisi
ją P. R. Baltrušaitį ir P. Kli- 
manską.

Laike mandatų sutvarkymo, 
J. J. Daujotas' kalbėjo bėga
mais klausimais: Apie bedar
bių kovą, ųž socialę apd.rau- 
dą ir prieš verstiną bedarbių 
darbą. Taipgi palietė draugų 
ydas, kurios neneša darbinin
kų klasei naudos; bet blėdį. 
Nekuriu; kuopų draugai neį-i 

1 ‘ ‘ , ir
l tokiu būdu nemato reikalo ge
rai suorganizuoti prakalbų 
rengimą. Taipgi neįvertina 
būtiną reikalą sukėlimui fi
nansinės paramos iš susirin
kusios publikos prakalbose ir 
tt.
Mandatų Komisijos Raportas:

Mandatus pridavė keturių 
kuopų del. 58 kp., St. Louis, 
Mo.—P. R. Baltrušaitis ir J. 
Baltrušaitis. Atstovauja 9 na
rius. 26-tos kp., Collinsville, 
Ill.—Ant. Gudeliaūskas — 13 
narių. 160-tos kp., Benld, 
Ill.—Wm. Mickalietis ir M. 
Giraitis—10 narių. ' . ,
Springfield, 111.—P. Klimans- 
ka, S. Senkus, S. Rusaitis ir 
A. Letukas—35 nhrius. Dele
gatų viso, 9, atstovauja 67 na
rius.

Ag. Motuzienė atsišaukė į 
delegatus, kad 49-ta kuopa, 
East-St. Louisa Ill., išrinko du- 
delegatus, bet kuopos sekreto
rė neparašė mandatą. Ag. 
Motuzienė tapo priimta kaipo’ 
delegatė... W. i Agorius nepri
buvo. A. M. astovauja i 17 
narių. Viso delegatų 10, at
stovauja 84 narius. 194-ta 
kp., Auburn, III., delegatų ne- 
prisiuntė. Raportas priimtas.

Nutarta Apskričio valdybai 
suteikti sprendžiamas balsas; 
svečiams patariamą.

Konfer. pirm, išrinktas Pet
ras Kuosevičia, sekr.—J. J. 
Daujotas.

Apskričio finansų knygų pa-1 
tikrinimui, įnešimų ir rezoliu- 

Šiandie cijų komisiJ°n trinkta P. Kli-

----- ;------  , . < ( į
. ir bedarbės. Tąipgį. nekuriu 
'kuopų buvo apsileidimas. To- 
ikiu būdu surinktos aukos ne- 

14; padengė maršruto lėšas. Bet 
kovojan- 

iš dalies, 
kovą su

moraliai sustiprino 
čius mainierius ir, 
mainieriai laimėjo 
kasyklų baronais.

Drg. K. B. Karosienės marš 
rūtas pavyko gerai iš moralio 
ir finansinio atžvilgio. Drg. 
Karosienė nuo 14' d. iki 21 d. 
kovo pasakė 6 lietuvių kalba 
prakalbas ir 4 anglų kalba. 
Viso pasakė 10 prakalbų.

Aukų d. Karosienės prakal
bose surinkta viso $32.04. Ke
lionės lėšų pasidarė $12.04. 
Liko $20 LDSA, kad pagelbė
jus silpnesnėms kolonijoms su
rengti prakalbas.

WILKES-BARRE, PA
Wilkes Barre Aido Choro 

bonkietas įvyko bal. 9, 1933/ 
bankietas įvyko ,bal« 9, 1933< 
ęhoristų už sulošimą operetės 
“Alkis”’ gerai. Taipgi rėmė
jai buvo pakvięsti dalyvauti 
už pasidarbavimą del lošimo.

Bankietas pavyko labai ge
rai, buvo daug' ir svečių. 
Laike bankieto buvo gera pro
grama. Aido, Choras sudai
navo keletą dainų atidarant su 
Internacionalu.

Laike bankieto, pirmininkė 
draugė D.' Zdaniutė pa
kvietė buvusį choro organiza
torių pakalbėti: po jo kalbos 
pirmininkė pakvietė naują 
choro organizatorių, jaunuolį 
A. Raguckutį, pasakyti ką 
naujo. Raguckutis pareiškė, 
kad dirbs kiek galės Aido 
Choro naudai. Po tam buvo 
iš eilės pakviestas kiekvienas 
dalyvis išsireikšti savo nuo
monę, apie Aido Chorą. Veik 
kiekvienas užgyrė Aido Choro

so 6 kuopos. .
dai surengė bendrai (58-ta,; 
49-ta ir 26-ta kuopos) išvažia
vimą 30 d. geg., 1932 m. Oras 
pasitaikė lietingas. < Išvažiavi
mas apskričiui davė pelno tik
tai $15.20.

Raportas priimtas su papei
kimu, kad Apskr. sekr. nebu
vo Susirišęs su Centro sekr. ir 

' kuopomis.
Ižd. M. Rasimas nepribuvp. 

Apskr. iždą įdavė sekr. J. J. 
Daujotui.

Pranešimas priimtas.
Delegatų Raportai

58-ta kuopa nelaiko regu- 
Iš viso veikimo sUr 

įliarių susirinkimų, veikimas ap 
rengė dvi prakalbas dd. Bim
bai ir Karosienei.

49-ta kuopa laiko regulia
rius susirinkimus. Surengė 
dvejas prakalbas ir drg. Abe
ko vadovaujamą mokyklėlę. 
Dalyvauja Bedarbių Taryboj 

i'ir parėmė finansiniai “Vilnį,” 
“Daily Workerį” ir Bedarbių, 
Tarybas. . i

Tik su iždininke įvyko hė- 
smaguriio/ nes papuolė į be
darbių eiles ir Sunaudojo kuo
pos iždą saviems reikalarrtsi 
apie 20 dolerių.

26-ta kuopa veikia gerai. 
Remia finansiniai. Bedarbių 
Tarybas ir Komunistų Partijos' 
vajus.

160-toj kuopoj tarpe narių 
įvyko nesusipratimų. Susirin- 

ikimų nelaiko, bet pavieniai 
(nariai veikia Bedarbių Tary
boj ir kitose org.

7-ta kuopa laiko reguliarius 
" v i * -x- • susirinkimus ir turėjo 5 nepa-manskas, P. R. Baltrušaitis ir , .... o-TTT K- i i- x- prastus susirinkimus; 3 nariusiWm. Mickahetis. L .v •. . A .. i -x x iox ismete is kuopos ir 4 naujus Protokolas skaitytas 13-tos’ . v- pnrase.

Be to, kuopa turėjo savi
tarpinio lavinimosi mokyklėlę 
ir surengė 3 prakalbas. Ji tu
ri Jaunuolių 'Chorą, kuris su
rengė koncertą ir pusę pelno 
skyrė “Vilniai.”

Kuopų delegatų raportai 
buvo priimti.

Nutarta, kad apskričio val
dyba ištirtų 160 kuopoj nesu
sipratimus ir mėgintų padaryti 
kuopoj tvarką.

Konferencija nutarė visais 
galimais būdais remti Bedar
bių Tarybas ir Alkanųjų Mar- 
šavimą į Springfield ,111., kuris 
įvyks balandžio .<7 d;

Nutarta ’ visuose miestuose

ferencija užgyrę “Vilnies” *ir p?s raportas 
“Laisvės” užimtą- komunistinę | įplaukų 
liniją ir išreiškė pageidavimą,' Išmokėjimų
kad “Vilnyje” būtų daugiau 
straipsnių, nušviečiančių unijų 
santikiųs su darbininkų revo
liuciniu-judėjimu.

Gegužės 5'ir 6. d. Ghicagoj 
šaukiama KP Liet. Frakb. su
sivažiavimas. Nutarta, kad 
kuopų susirin^imųqsx*;būtų pa
keltas tas Haųąirdąs! ir pasiųs-! 
ta nuo frakcijų atstovybės.

Nutarta, kad Apskričio val
dyba pasveikintų ALDLD su
sivažiavimą, kuris įvyks tlie- 
pos trečią dieną, 1933 m., 
Brooklyne ir pasiųsti tris do
lerius' aukų.! ' - i • i - .

Priimtai sėkamos’ rezoliuci
jos :i: • ii : * s ' ■

1. Teigėjui; Leyvjs H. /Ward,
Prie 13-to Apskričio priklau, ,kad .pąlįuosuotv Tom Mboney 

n v„nnA«, Apskričio nau- iš kalėjimo. / ' ' ( ’
2. Ėeikalaujanči rezoliucija,

„ . , | leistas.7-tos kp., L. .

Apskr. metinės konf., įvyku
sios 27 d. kovo, 1932 m., ir pri 
imtas vienbalsiai.

Laiškai skaityti 
nies” Bendrovės 

;sekr. A. Yurio.
mo laiškas nuo ALDLD Cen
tro sekr., D. M. šolomsko.

Laiškai ir pasveikinimas 
priimta vienbalsiai ir palikti 
apsvarstymui pagal dienotvar- 
ki- ,

13-to Apskričio Valdybos 
raportas. Pirm. P. Kuosevi- 
čiaus raportas priiintas.' Sekr. 
J. J. Daujotas pranešė, k&d 
Apskričio Valdyba - turėjo tik 
du posėdžiu yietoj( . keturių..

nuo “Vil- 
Direktorių 
Pasveikini-

Apsk. surengė dur ( prakalbų Bendr0
maršrutus d. A. Bimbai, lap- , . , v .v . .. .v. _ i . ;--.noo i x kimus, susidedančius is jvai-kncio menesi, 1932 m., mars- L.-.. __ .•__
rūtas nepavyko delei streiko nų organizacijų.

Konferencija nutarė raginti 
visas kuopas rašyti korespon- 

da- dencijąg iš kasyklų ir abelno 
bar; kada Aido Choras žėn-: darbininkų gyvenimo į darbi- 
gia pirmyn, dainuoja ir lošia Įninku spaudą, kad spauda bų- 
vien tik darbininkiškas dai-|dama kelrodžiu turėtų'pilnes- 
nas ir lošimus. Visi svečiai nį atvaizdą kiekvienos koloni- 
užgyrė operete “Alkį,” kad jos.
buvo gerai sulošta. O svar- Nutarta, kad apskričio val-

svarbų darbų, ypatingai

Nutarta, kad apskričio vaL 
biausia, kad jaunuoliai buvo dyba tėmytų mūsų kuopų vei- 
u.žėmę svarbiausias roles ir betkimą. Pastebėję kurioje nors 
klaidų savo užduotį atliko. 
Po vakarienei ir programai, 
buvo šokiai. ; ,

Vardan Aido Choro, visiems 
svečiams ir choro rėmėjams 
širdingai ačiū.

Choro Korespondentė,
0. Zdaniutė.

kolonijoje trukumų, turi para
ginti prie veikimo ir rašinėji
mo į spaudą apie darbininkų 
einamas kovas.

Nutarta, kad ALDLD na
riai ragintų jaunuolius rašinė
ti į mūsų spaudą, į lietuvių 
darbininkų laikraščiuose eina-

$48.48*
$29.32-

$19-Lieka
Yra užsilikusios skolos

A. Bimbos’ kelionės lėšų 
dateklius .$2.91

Pereito vajaus maršrute 
plakatai $9.00

p.yisoii $ii.9i
R’a.'pkįrtą^ , pri i m tąsi, . į . . ?
Nutarta skolas išmokėti.
Nutarta išmokėti apskričio

valdybos išlaidas: pirm, ke-
$1.00

ženki, ir ke-> '
$2.05 į

lioriės 1
Sek r. k rasos 

lionė

Iždę lieka 
1 Nutarta 1

kad būtų p'aliuosuoti 22 PMU 1 
nariai, kaltinami žmogžudys
tėj, kurios jie nepapildė.

.' 3. Reikalavimas, kad būtų 
jpaliuosuoti 
liai.

Delegatų 
apskričio 
maršrutą, 
tų būti prakalbos, o sekančios i 
dienos pašvęstos mokyklai. į / • ■ t

Scottsboro jaunuo-

įnešimai: Surengti 
ribose mokyklos
Pirmą dieną ture-

, Viso $3.05
( ’ ; ' $4.20

sekančią A'pskr.
konferenciją laikyti 1934;'Au- •
burn, Ill. ‘ ! .

Apskričio Valdyba:
' Pirm. S. Rusaitis,

Sek r. Adolfas Letukas, 
Ižd. P- Klimanskas.

' Alternatai:
S. Senkus ir

Wm. Mickalites.
Konferencija užsidarė 6 v.x “ 

vakare.
Pirm. P. Kuosevičia, 

Sekr. J. J* Daujotas.
P. S. Visais 13-to Apskr.

Mokykla turi įvykti ne anks-peiliais kreipkitės: 
v- , Adolfas Letukasčiau rugsėjo mėnesio. i

Nutarta, kad 13 Apskričio
Valdyba pagelbėtų suorgani
zuoti Lietuvių Darbininkių Su-' 
sivienijimo Amerikoje kuopas 
įvairiose kolonijose.
; Nutarta, kad valdyba para
gintų kuopas surengti pramo
gas sustiprinimui' apskričio iž
do ir 'parėmimui darbininkiš
kos spaudos, i . ; ; • j
> Nutarta, kąd ąpskričio .val
dyba pasistengtų surankioti 
“Daily Worker” Šerus, kurių

1520 Pennsylvania Ave. 
Springfield, Illinois.

Mussolinio Valdžios 
Budžeto Didelis Deficitas

ROMA; — Italijos val
džios deficitas 1934 metams 
pasieksiąs $153,000,000. 
Nors krizis smaugia, bet 
Mussolinio valdžios išlaidos: 
kasmet eina didyn.

SOVIETU SĄJUNGOJE
Nauja Brošiūra—Parašė V. ANDRULIS

Tai labai svarbus rinkinys, duodantis daug faktų 
apie tikėjimą ir tikėjimus bei bažnyčias Sovietų Są
jungoj. Mūsų darbininkiška publika tokios knygelės 
jau senai reikalavo ir ji buvo labai reikalinga, dabar 
ją' galite gauti. Brošiūra turi 32 puslapius. Kaina tik 
5c. Kiekvienas darbininkas norintis žinoti apie Sovie- 

. tų tvarką ir kaip Sovietų Sąjungoj tvarkoma bažnyčios 
ir tikėjimai, turi perskaityti šią knygelę.

Platintojams ir organizacijoms, užsisakant nema
žiau kaip 20 kopijų, duodama 20%. Greitai siųskite 
užsakymus. Jas reikia platinti tarp>tų darbininkų, ku
rie nori žinoti apie tikėjimą ir bažnyčią Sov. Sąjungoj.

Kaina žema, nuošimtis didelis, bus lengva platinti. 
Reikalaukite:

3116 So. Halsted St. Chicago, Ill

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELĮ LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENES MOKSLU ĮLIUS- 

DARBININKŲ ŽURNALĄ

“PRIEKALAS’* ypatingos domėš kreiįna vystymui it auklėjimui lietu
vių proletarines literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečių ir darbo valstiečių, gyvenimų ir kovą. t ' -

“PRIĘKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo 
šAlių gyvenimą;’rašė visais Aktualiais pioletafinės literatūros it po
litikos klausimais. ■, . { ,

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo
je, Amerikoje , ir kitur. _ , ,

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

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

“PRIEKALO” KAINA 
SSSR.

Metams—3 rub., 6 men.—1 rub.
B0 kap., atskiras egz., 30 kap. 

šiaurinėj Amerikoj
MetAms—1 doleris 60 centai,

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

. "į cijoj ir kitur . . s
Metama—A dol., 6 mėn.—50c., 

atskiras egz. 10 centų.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

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

Amerikoje “Priekalą" galima ii 
atrašyti taipgi per “Laisvę"

Dar galima gauti kompletas ui 
1931-32 metus.

IMMHM
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Faslapll Ketvirtas LAISVI
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FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS. IŠ ALKANŲ MARŠAVIMO Į SPRINGFIELDĄ

(Tąsa)
Glėbas tylėjo ir žiūrėjo į sumenkusius ir 

išbalusius darbininkų veidus. Žiūrėjo - į 
menkutį Gromadą, kuris milžino vardą ne
šioja. Gromada patsai mažiukas, o pavar
dė didelė ir žodžius kalba didelius. Žiūrė
jo Glėbas į Lošaką, kuris atrodė neišpasa
kytai nuvargęs, be energijos, kuriam gal 
būt buvo aišku, kad gyvenimas pradės eiti 
nauju keliu.

Glėbas jautė vidujinį sujudimą. Jo žmo
na Daša pasirodė jam visai svetima, pra
ėjo pro jį ir užgavo širdį... Jos vietoje 
tartum pasiliko tuštuma. Fabrikas stovi, 
jo vidus užtiestas vortinkliais. Prisiminė 
Glėbas mylimus draugus iš Raudonosios 
Armijos eilių.

—Taip, draugai,—pradėjo Glėbas,—pas 
jus gyvenimas prastesnis už kisielių. Kaip 
gi jūs, po velnių, galėjote prie to prisileis
ti? Mes karo frontuose kovojome, žuvo- 
me, kraują liejome. O ką gi jūs darėte 
čionai? Kokias kovas turėjote čia ir ko
kius darbus atlikote? Kokis buvo gražuo
lis fabrikas, o dabar! Ką gi jūs padarėte, 
blogi mano draugai ? Ar proto netekote, ar 
ko kito laukėte?

Gromada norėjo ką tai atsakyti, bet ne
rado žodžių. Darbininkai jau atidarė bur
nas, kad ką tai surikt, bet taip ir nesirado 
ką surikti. Tik iš užpakalinių eilių pasi
girdo nesąmoningas balsas:

—Jeigu mes būtume fabrike pasilikę, tai 
mes ten, po paraliais, visi būtume išdvėsę, 
kaip musės. Trauk velniai tą fabriką!

—Na> ir būtumėte mirę,—piktai suriko 
Glėbas, suduodamas kumščiu sau į kelią.— 
Jeigu jūs ir būtumėte mirę, bet fabrikas! 
turėjo gyvuoti!... Fabrikas turėjo būti 
tvarkoje!

—Ha-ha-ha! Daug girdėjome panašių 
kalbų. Dar ir geriau kalbėjo, bet mes ne
paisėme. čiulbėk, čiulbėk 4r tu, tas eina 
pro mano ausis...

—Parvyko Glėbas, tai labai gerai!—su
šuko Lošakas.—Labai gerai, labai gerai, ir 
fabrikas turi pradėti veikti!

(rPomada džiaugsmingai žiūrėjo į Glėbą, 
ir vis rengėsi pasakyti kokius tai didelius 
ir garbingus žodžius. Glėbas nusiėmė plie
ninę kepurę nuo galvos ir padėjo ant stalo 
prieš Lošaką.

• —Draugai, parėjau namo; mano žmona 
praėjo pro mane. Dabar negaliu nei savo 
žmoną jau pažinti ir suprasti. Kokis tas 
mano lizdas, nei šeimos, nei duonos...

—Štai! Kalbėk, kalbėk, ką tik nori, o 
valgyti reikia!—atsiliepė darbininkai. Kiti 
pasileido juokais.

—Taip, draugai, nuo to reikia ir pradėti. 
\ Valgyti nori, tai reikia nuo to ir pradėti.

Taip bus darbininkiškai. Draugas Glėbas 
pas mus parvyko, viskas bus gerai.

—Draugai, draugas čumalovas yra se
nas mūsų fabriko draugas. Jis tokis pat, 
kaip ir mes. Tik jis daugiau kentėjo, bū
damas karo frontuose.

—Valgyti norisi, einame namo, priete- 
liaij Gana-jau,—atsiliepė trečias.

Glėbas atsistojo ir vėl užsidėjo plieninę 
kepurę.

i J i ♦ į t ♦£ H | f * ♦ < j i . y
-^Draugai!—taip; garsiai Glėbas tarė, 

kaip būdavo raudpųarmiečiams prakalbą 
• sakydamas.1' Darbiniųkai suktojo, nutilo ir 

susigrūdo aplinkui jį.—Draugai! , Taip, lai 
pilvas nori maisto. Koviausi karo fron
tuose, kariausiu ir čionai! Kariausime vį-« 
si už atgaivinimą fabriko. Numirsiu, padė
siu visas jėgas, peteksiu proto, o fabrikas 
bus paleistas darbai!! Fabrikas bus palei
stas darban, ir jo mašinos pradės suktis. 
Taip turės būti.

Darbininkai stovėjo ir trypė ant vietos.
—Taip, drauge, taip, taip,—kartojo Lo

šakas.—Aš nors senas, bet pagelbėsiu. Iš
laikysiu ir pagelbčsiu.

Gromada iš džiaugsmo’ bėgiojo aplinkui 
stalą. Glėbas tęsė prakalbą, bet krūpte
lėjo, per langą pamatęs einantį, lazda pa- 
siremiantį senį. Tai buvo senas, augštas 
inžinierius Kleist. 1 Kaip ir tada, Kleist 
vėl atsistojo prieš Glėbą.

II
RAUDONOJI SKEPETAITĖ

Užgesusi Ugniaviete
Glėbas ilsėjosi nė savo name: tas užmirš

tas kampas su nešvariais langais, į kurį 
net musės nelindo, su neplautomis grindi
mis, su sumestais kampe skarmalais, buvo 
svetimas, nemalonus, įkyrus: sienos spaudė, 
nebuvo, kur apsisukti.. Du geri žingsniai— 
siena, du žingsniai į dešinę—siena, du į kai
rę—siena. Vakarais, rodosi, dar labiau su- 
siglausdavo sienos, ir oras būdavo sunkus. 
Žiurkės ir pelės, o. svarbiausiai—nėra žmo
nos Dašos.

Glėbas ilsėjosi prie fabriko, prie akmens 
kasyklų, krūmuose ir tarp kitų augmenų. 
Vaikštinėjo, sėdėjo, galvojo.

Vakarais pareidavo namo, bet Dašos ne
buvo—nelaukė ji jo ant slenksčio, kaip bū
davo trys metai atgal, kada jis pareidavo 
iš fabriko, 
namelyje, 
traukimai 
tai dar iš

jdavo švarios grindys, o lova nuolatos bal
tai ir švariai paklota. Virdulys ir kiti in
dai geriausioje tvarkoje. Smagiai gyveno 

; Daša, tankiai dainuodavo, juokdavosi, kal
bėdavo apie ateitį, smagiai praleisdavo die
nas su dukrele Niurką...

Tada buvo malonu ir gerai jų 
Tada ant langų buvo švarūs už- 
ir puodeliuose augo gėlės; visa 
tolo mesdavosi jam į akis. Bu

ŽOLINE,’ ILL.—balandžio 
5 d., .11 valandą ryte mūsų 
miesto alkanųjų i maršuotojai 
apleido miestą, patraukdami 
link Springfieldo. Oras pasi
taikė labai nepatogus. Lietus 
pylė, rodosi, visas dangus pra
kiuro. Bet maršuotojai į tai 
mažai kreipė domesio. Jie pil
ni energijos ir pasiryžimo 
maršuoti su reikalavimais į 
valstijos sostinę Springfieldą.

Atsisveikinę minią, susirin
kusią mus išleisti, sėdome į 
troką ir automobilius. Dar iš 
miesto neišvažiavus, mus lie
tus permerkė. Pasiekus E. 
Moline, mūsų eilės sutirštėjo. 
Jau pasidarė apie 75 maršuo
tojai. Jie neturėjo nei troko, 
nei automobiliaus. Turėjo 
kaįp nors pas mus sutūpi 30 
žmonių. O žinoma, kad mūsų 
trokas buvo irgi prastas. Dar
bininkai, o ypač bedarbiai nd- 
gali turėti lėšų gerą pasisam
dyti.

Pavažiavus geroką galą, pa
siekėme Kewanee, Ill., kur 
jau mūs laukė moterų organi
zacija, prirengus 
jams ‘ užkandžius, 
kawanicciai sutiko 
dideliu džiaugsmu.
vėliau, negu mūs laukė vietos 
draugai. Gavome karštos ka
vos ir visokių senvičių.

tre.,;325 E. Market.St., X0 vai. 
iš ryto,. t
' Prašome darbininkų ateiti į 
kuopos susirinkimą ir stoti į 
taip svarbią apšvietos organi
zaciją.

Kuopa, dalyvaudama darbi
ninkų judėjime, turi visokių 
išlaidų. Taigi kuopos iždo su
stiprinimui rengiame vakarie
nę balandžio 30 d., Workers 
Centre, 325 E. Market St. Į 
bankietą įžanga tik 25 centai. 
Už tą mažą įžangą gausite ne 
tik užkandžiu, bet smagiai pa
sišokti ir pasilinksminti.

Koresp.

lenkti, pernykščių .skaitlinę. ,.
Balandžio 6 d. turėjom^ 

kuopos’ susirinkiirią. Apart ki
tų svarbių organizacijos rei
kalų, draugai ,išnešė protestą 
prieš mįrtin pasmerkimą Scot
tsboro jaunuolio Pattersono. 
Ant vietos >buvo ‘ surinkta au
kų $1.70, telegramos pasiunti
mui Alabamos .valstijos guber
natoriui Milleriui ir teisėjui 
Nortonui. Telegramoj reika
lavome, kad būtų paliųosuoti 
nekalti negrai jaunuoliai.

ALDLD 43 kp. susirinkimus 
laiko antrą sekmadienį kiek
vieno menesio, Workers Cen-

artyn Canton, Ill.; visi tikimės 
ten gauti gerai pavalgyti. Dar 
50 mylių turime važiuoti, o 
mūsų troko vėl tajeris pokšt!, 
na, ir vėl taisyki.

Mes turėjome susitikti su 
Chicagos ir Rockfordo maršuo- 
tojais. Tačiaus čia nieko apie 
juos nesigirdėjo. Molines li
nijoj buvom 150 maršuotojai. 
Mes vieni nesitikėjome, kad 
galėsime prasimušti' pro ku- 
kluks-klaniečius, valstijos po
liciją ir kitus reakcionierius, 
kurie 
ti.

Už 
vome 
vome 
Mus pasitiko' m'ąjnieriai ir jie 
fundą. kėlę, ; H

Me 's p r iv a Z iavome prie 
Peoria, UI., ten ndapsistodami. 
Mūsų linijos 9 mašinos perva
žiavome Illinois upę ir slinko
me artyn Springfieldo, valsti- 
jos sostinės. Privažiavus' 
Sherman, Ill., apie 15 mylią 
nuo Springfieldo, pasitiko muš- 
šerifai. Jie įteikė kiekvienam 
šoferiui po notą, kad grįžtume 
atgal.

Čia kiekvienafti kilo galvoj 
klausimas: kokia demokrati
ja, kiek turi teisių darbinin
kai žmonės? Net ir pačių, 
kapitalistų gamintoj konstitu- 

Ne tik cijoj laiduotas teises atima iš 
ten pavalgėm, bet dar vieną alkanų bedarbių, 
kitą į kišenių įsidėjom. Trum- Kapitalistų valdžios sargai, 
pos prakalbos buvo pasakyta | pasitiko su aštriausiais gink-. 

“Ilais mus alkanus, sušalusius in 
iki kaulų permerktus nuo lie
taus bedarbius. Tarsi čia bū-; 
tų svetimšaliu užpuolikų būrį 
policistai puolę išblaškyti.;
Kas tikėjo Roosevelto gra- 

prižadams “rūpintis 
‘užmirštu žmogumi,” tiem la
bai skaudžiai teko nusivilti. 
Darbininkai gerai pamatė, ko
kią demokratija jiem kapita
listai teikia.

Mus Komunistų Partija per- 
įsergėjo praeitą rudenį, laike 
rinkimų šalies prezidento, kad 
Rooseveltas ves tą pačią badu 
marinimo politiką, kurią vedė 
Hooveris. Ten pat pas mus 
ant vietos kilo sumanymas ir 
reikalas sudaryti bendrą 
frontą įvairių srovių darbinin
kų, kad kovoti prieš bado sis
temą ir priversti išnaudotojus 
duoti žmonišką ūmią pašalpą 
ir apdrausti bedarbius lėšomis 
kapitalistų ir valdžios.

Šį sykį mus privertė grįžti 
atgal.
klase nemano, kad' mes 
žome sumušti; mes pasitran
kėm, idant stiprinti savo eiles, 
ir kuomet kitą kartą maršuo- 
sime, tai mes būsime dvigubai 
stipresni.

buvo pasirengę mus pul-

kiek laiko mes atvažia- 
į Canton, Ilk, kur gavo- 
šiltą vietą ir užkąsti. “LAISVĖS” NAUDAI PIKNIKAI

JaU turime tris vietas, kur rengiama dienraščio 

“Laisvės” naudai piknikai sekančią vasarą:

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

rn aršuoto-
Draugai

mus su 
Pribuvom

Kapitalistų valdžios sargai.

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

Olimpia Park, Worcester, Mass
Kur Yra Ir Puikios Maudynės

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

Senai, tai buvo! Jam praeitis atrodė, 
kaip kokis sapnas. Skaudu buvo todėl, kad 
tai praeitis. Skaudu, kad jo gyvennamis 
apleistas, neprižiūrėtas ir užmirštas. Kur 
pelės čypdamos bėgioja, ten negalima ilsė
tis. Kur užgeso malonus ir karštas pore
lės gyvenimas, ten negali būti vienam iš jų 
smagu.

Daša parėjo po vidurnakčio — nesibijo 
ji vaikščioti tamsiomis gatvėmis nakties 
metu.

Povaliai švietė mažytė lempa... Glėbas 
gulėjo ant lovos. • Biskį pravėręs akis, žiū
rėjo į Daša. Ne, ne pirmoji Daša—pirmo
ji Daša tartum mirus. Ši visai kitokia, 
saulės nudegusiu veidu, vienodai rimtu vei
du. Nuo raudonos skepetaitės atrodė jos 
galva didelė. Ji nusirengdinėjo prie stalo 
—plaukai nukirpti, valgė ji plutelę duonos 

i ir visai nekreipė atydos į Glėbą. Glėbas 
matė jos veidą, pavargusį, bet kartu ir kie
tai pasiryžusį. Ar ji varžėsi debjo, ar ne
norėjo sutrukdyti jo poilsį, ar nejautė to 
pirmesnio prisirišimo, kuris buvo trys me
tai atgal, bet Glėbui ji atrodė visai kita ir 
svetima. Jis nusprendė ją išbandyti.

—Daša, paaiškink man tą klausimą. Bu
vau armijoje. Buvau, kovojau, neturėjau 
nei valandėlės poilsio. Taip. Ir štai par
grįžau namo, į pirmesnį gyvennamį—bet 
nėra pirmesnės žmonos. Guliu ir negaliu už
migti per ištisas naktis; juk mes nesima
tėme lygiai per tris metus.

Daša nenusigando jo balso—buvo tokia 
pat, kaip ir parėjus; ji visai nežiūrėdama 
atsakė jam.

—Taip, tris metus, Glėbai.
—Taip, ir tu Daša visai nepalinksminai 

savo vyro. » Kame yra priežastis- tokio šal
tumo? O ar pameni tą naktį, :kada mudu 
persiskyrėme ? Kokis tai buvo persiskyri
mas! Skyrėmės—verkei. O kodėl tu da
bar tokią šalta?

—Tai tiesa, Glėbai. Manęs dabar jau nė- 
nėra namie, visai persikeičiau.

—Taigi apie tai aš ir kalbu.
—Glėbai, šį mūsų pirmesnį namą ir gy

venimą visai pamiršau. Ir man jo negai
la. Žiopla dar buvau.

—A-a, na, o kur tada mūsų gyvenimas, 
į ką jis'panašus? Nejaugi galima gyventi 
tąip<?. .. , - v

Dašą suspaudė raudoną skepetaitę ir 
kumštimis atsirėmė į stalą, kuris nebuvo 
pridengtas balta antstale, kaip seniau, bet 
pusėtinai neprižiūrėtas. z

4 k į t. ' . J

(Daugiau bus)-

ir mūs apsistojimas kaip 5 
vai. užsitęsė iki 7 vai. vaka
ro. Pasistiprinę leidomės į 
kelionę.

Netoli Galėsburg, III., kur 
mes turėjome nakvoti, kaip 
tyčia mūsų trokas sugedo; tar-ĮŽiems 
si užsinaravijęs arklys; neina 
nei iš vietos. Kiti mūsų sąke- 
leiviai nuvažiavo į gazolino 
stotį, palikdami mus apie dvi 
mylias ir pusę užpakalyje. .

Lietus vis pylė, kaip iš vied- 
dro. Nusprendėm troką stum
ti. Broleli, iki mes tą maši
ną nušistūmėrhe, tai iš visų ga
ras ėjo, kaip iš” lokomotyvų, 
nuo mūsų šlapių nugarų. Nu
stūmus į garadžių, prasidėjo 
taisymas. Iki mūsų laužas- 
mašina buvo gatava, tai prisi
ėjo machanikui 
das.

Kuomet mes 
Galesburg, jau 
vai. nakties. <“ 
kandžio negavome, 
gulti tuščiais pilvais ir 
šlapi.
nėj-Redman 
nuovargyje yra 
šiltas vanduo ir 
čiukas, bet kur 
Ant mūsų laimės, 
vo šilta.

Rytą pasikėlėme nuo plikų 
grindų. Pusryčiam 'gavome po 
pyragaitį. Porą kartų kandai, 
liežuvį apsukai, ir pyragaitis 
nuslydo.

Dar aš pažiūrėjau į kašę, 
ar nesiranda daugiau, bet kur 
čia bus. Kiti draugai ne ki
taip jautėsi. Jie būtų apžiū
rėję, jei ten būtų buvę tų ska
nių pyragaičių.

Dar ankstokai mes apleido
me tą ubagišką Gąlesburgą. 
Mes, traukėme link Peoria, 
Ill., kur turėjome sutikti di-: 
dėlę Chicago bedarbių delega
ciją ir Rockfordo maršuotojus.

Negaliu iškęsti bent ką ne
pasakęs apie mūsų troką. Jis 
tiek mus įvargino, kad tik či
gonas gali suprasti, kuriam te
ko turėti nusįtrynusį kuiną. 
Mūsų trokas daugiau negali 
važiuoti, kaip 25 mylias į va
landą. Kiek įsismaginom va
žiuoti. Tai robinė šyna 
pykš! ir susiplojo, kaip bly
nas. Mes seniai krapštom pa
kaušius, o mū$ų- jaunimas, taiz 
kaip pajo<tžęrgos.į Jie nieko 
nepaiso. Jie sau taiso troką, 
ir traukia revoliucines dainas.

Pusėtinai i išalkome, tarsi 
žarna žarną prarys. C įgalė
tais bandome prigesinti apeti
tą, bet kas tau-pašėlusiai val
gyt norime. Važiuojame vis

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

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

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

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50
Dovanojo John Bukėnas, 316 E. Girard Ave., 
Philadelphia, Pa.1, tai bus ' antra dovana

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75 
f t ■ . • k ■ i !

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

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

dirbti 3 valan-

pribuvome į 
buvo 12:30 

Čionai jokio už- 
. Turėjome 

visi 
Nakvynė buvo svetai- 

Hall. Tokiame 
branginamas 
duonos šmo- 

čia gausi ? 
svetainė bu-

Bet lai valdančioji
grį-

Jūsų Jonas.

WILKES BARRE, PA
Mes, wilkesbarrieciai, apsi- 

znaiminame, ifad dar esame 
gyvi ir mūsų ALDLD 43 kuo
pa gerai gyvuoja. Pernai me
tais mes turėjome kuopoj pil
nai užsimokėjusių narių vir
šaus trejetą desetkų. Šiemet 
nors bedarbė didesnė, bet 
draugai mokasi ir tikimės pra-

1 ‘ • * • ’Iii

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CONN VALSTIJOS APSKRI
ČIŲ VALDYBOS POSĖDIS
30 d. balandžio įvyks ALDLD 

3čio Apskr., LDSA 8-to. Raj,, LDS 
5-to Apskr. ir APLM Sąjungos 4-to . 
Apskričio konferencija darbininkiš
kuose kambariuose, 774 Bank St., 
Waterbury; Conn. Draugai, Aspkri- 
čių Valdybos nariai, visi būkite 11 
valandą iš ryto, kad konferencija 
laiku prasidėtų ir anksčiau atvažia
vusiems draugams nereikės laukti.

Komitetas.
(89-91) •’

DETROIįT, mich.
j Pirmutinis piknikas, naudai Daily- 
Worker įvyks nedėlioję, 14 dė gegu
žės, Workers Camp. Rengia distrik- 
to komitetas Komunistų Partijos. 
Kitos organizacijos neturėtų rengti 
nięko toj dienoj betP turėtų ragin
tų savo narius dalyvauti šiame pa- 
tengime; 1 ■ 1 - (89-91)

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

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

“Laisvės” Administracija.

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

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

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

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

RAŠYKITE: "LAISVĖ”
427 Lorimer Št., Brooklyn, N. Y.
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Iš LOS 5-to Apskričio Metinės Konferencijos
Balandžio 9 d. Bridgeport, rialistinio karo pavojų, už pa- 

Conn., įvyko LDS 5-to Apskri- liuosavimą politinių kalinių ir 
Tai paraginimo rezoliuciją, kad 

Lietuvių mūsų kuopos veikliai dalyvau
tų visose darbininkų kovose. 

Draugės ir draugai! Mūsų 
konferencija pasisakė už or
ganizavimą jaunuolių. Bet tu
rime žinoti, kad vien pasisa
kymo neužtenka. Sugrįžę į
savo kolonijas, tuoj pradėkime 
praktišką darbą. Nepamirš
kime tų dviejų jaunuolių bal
sų, kurios varde Bridgeporto 
ir New Haveno jaunuolių kuo
pų kalbėjo j delegatus ir pra
šė organizuoti jaunuolius. Tai
gi, ‘kad balsas nepasiliktų tik 
balsu, tuoj stokime jaunuolius 
organizuoti. Mums tas dar
bas nebus sunku padaryti, ka
dangi 
turime 
kus. 
namų,
kus į LDS jaunuolių kuopas! 
Parodykime, kad mes nesame 
gyvi nabašninkai, bet veiklūs 
organizatoriai ir budavotojai 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo.

paskutiniame ALD 
susirinkime? Juk 
buvo kalbėta apie 
laikraščius, apie 

reikalus.

mūsų
Vie-
buvo

čio metinė konferencija, 
jau iš eilės trečia 
Darbininkų Susivienijimo Con
necticut valstijos apskričio 
konferencija.

Šita konferencija daug kuo 
skyrėsi nuo pirmesnių 
apskričio konferencijų, 
•na, šita konferencija

- skaitlingesnė ir antra, joje da
lyvavo nuo dviejų jaunuolių 
kuopų atstovai. Bridgeporto 
ir New Haveno jaurrūolių kuo
pos aktyviai konferencijos dar 
buose veikė. • . ; ?

i . 1 * 1Į 5-to Apskričio konferenci
ją 11 kuopų prisiuntė 28 de
legatus. Prie jų prisidėjo ap- 
skrjčio komitetas ir trys atsto
vai iš centro. Viso konferen
cijoj dalyvavo 36 asmenys.

’ Konferencija buvo gyva; 
padaryta daug gerų nutarimų. 
Draugai šaltai ir rūpestingai 

.svarstė organizacijos reikalus 
ir abelnus darbininkų judėji
mo klausimus. Jaunuoliai da
lyvavo diskusijose. Tai labai 
pagirtinas dalykas, kad jau
nuoliai kartu su mumfs se
niais petys pety n stoja dar
ban. Iš to bus daug naudos 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimui.

Iš Bridgeporto jaunuolių 
kuopos, konferencijai einant, 
ant steičiaus pasirodė dvi jau
nos merginos, tai nuo kuopos, 
kuri buvo vėliausia suorgani
zuota. Jaunuolės su gražia 
deklamacija sveikino delega
tus. Jos ragino delegatus ne
pamiršti svarstyti jaunuolių 
organizavimo reikalų,, kad de
legatai, parvažiavę į kolonijas, 
imtųsi darbo organizuoti jau
nuolių kuopas savo miestuose.

Konferencija pasibrėžė, kad 
prię jaunuolių kuopų turi bū
ti sutverta sporto skyriai, į 
kuriuos reikia traukti platų 
lietuvių ir svetimtaučių jauni
mą. Tos dvi jaunuolės, gurios 
atsišaukimą darė į konferenci- 

. ją, .ragino delegatus nepamirš
ti Scottsboro jaunuolių, ginti 
juos nuo mirties bausmės ir 
ištraukti juos iš kapitalistų bu
delių nagų.

, Konferencijoj priimta rezo
liucijos, raginančios darbinin

kus kovoti prieš naujo impe- laidoj rašo pabarimą

mes beveik kiekvienas 
savo paaugėjusius vai- 
Pradėkime darbą nuo 
prirašykime savo vai-

J. Strižauskas.

SCRANTON, PA.
pas mus, Scrąntone, eičia 

na labai didelis bruzdėjimas 
progresyvių darbininkų fron
te. Apie badą mes visi esa
me girdėję ir nemažai jo ban
dę. Bet dabar ruošiamas^ 
trumpu laiku perstatyti scenoj 
operetę “Alkis.”

Wilkesbarrieciai pagarsėję 
artistai. Jie balandžio 29 d. 
Scrantone suvaidins tą puikią 
operete. (Kodėl nepaduodate 
svetainės ir adreso? —Red.) 
Mūsų užduotis turi būti, kuo- 
daugiausia tikietų parduoti.

Wilkėš Barre, Pa., Aido 
Choras suvaidins tą operetę. 
Tai didelis darbas,, draugai. 
Mums pačiu vaidinimu rūpin
tis netenka, tahtnes pasisteng- 
kime, kad daugiausia sutrauk
ti publikos pamatyti, kaip pro
letarai, alkio įkankinti, jieško 
išeities, organizuojasi ir 
gabaus laimi kovas.

Prie progos noriu kelis 
džius tarti Rumboniškiui,
ris balandžio 10 d. “Laisvės” 

k o ręs

pa-

zo- 
ku-

Visuotinas Lietuvių Susirinkimas ir
Viešos Diskusijos Bedarbės Kl
Trečiad., 19 Balandžio, 1933

PRADŽIA 8-tą V AL. VAKARE

Amerikos Lietuviu Piliečių Kliubo Salėj
80 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

, DISKUSIJAS RENGIA:
Amalgameitų Unijos Lietuvių 54 Skyrius, Bedar

bių Komiteto ir Didžiojo New Yorko Draugijų Sąry
šio atstovai, sušaukimui Bendro Veikimo Konferen
cijos. . * ~ ’ ’ . • ‘..........- l .f * *~  „Į j | t 4. ■ į.. .  ------  
BEDARBIAI . IR jlHftBĄl^IEJI;! Tūkstančiam be
darbių New .Yorke ir BropMyne grasina alkis ir iš
metimas iš ndihų.' Tūkstančiai šeimynų neturi iš ko 
užsimokėti randas. Bedarbe dar' yis nesimažina, o 
išteklius koks buvo,; bajgia UsektrĮ • H - •

Nežiūrint kokių politinių bei religinių pažiūrų bū
tume, prieš visus st(M;klausimas:.kaip bus gyventi? 
Daugelis pašalpinių drhuįijų nariai neturi iš ko už
simokėti duokles ir gręsia jiems praradimas draugi
jose teisių. Morgičių, taksų, elektros ir gazo bilų 
užmokėjimo klausimas vargina kuone kiekvieną dar
bininkų šeimyną.

Ką turime daryti, kad išreikalauti bedarbiams pa; 
šalpos ir apginti dirbančių darbininkų reikalus,—tai 
visų bendras reikalas.

Taigi augščiau pažymėtus klausimus jšdiskusuoti ir 
tinkamai prisirengti prie Bendro Veikimo Konferen
cijos, kuri įvyks balandžio 30 d., .10 vai. ryte, 80 Union 
Avė. ir yra rengiamos Viešos diskusijos.

Komitetas kviečia įvairių sriovių darbininkus ateiti 
į šias diskusijas ir aptarti savo jeikalųs.^ ^Kiekvienas 
asmuo turės pilną progą liuosai išsireikšti, ir niekas 
jų kalbos Nevaržys >. :. . ! J : ‘ ’ ■■ L •

Konferencijos Sušaukimo Komitetas.

reikalaujant atmo-1

<t>
<♦>

<♦>

ti)

ti>

ti>

Rusiška PIRTIS Turkiškapas

PAIN-EXPELLER

Ave.
ir So-

ZMUDIN BROTHERS 
Bridgewater, - Mass.

Darbininkų Organizacijų 
’arengimuose, Norwood, Mass.

J. GEGZNAS - ' ’ 
412 W. Susquehanna Ave. 

Philadelphia, Pa.
A. LIPČIUS ' 
600| E. 9th St. 
Chdster, Pa.

LIET. DARB. KLIUDĄS 
408 Court St.

Elizabeth, N. J.

Dabar galima gauti
J. GĘGŽNĄ

412 WSusquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.

H H'.H fjl’f.i
> Poslapis penktas

^SOVIETŲ ŽUVŲ GALIMA 
GAUTI ŠIOSE VIETOSE

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 6-1080 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

Į W ' ’Wk ‘ 1 ■ !Kaip Biurokratai Unijos Vadai Praganė 
Šiaučių Streiką Hudson, Mass.

pondentam ir komisijom.
Rumboniškiui prisieina pa

sakyti, kad jis pats sau per 
kaklą bizūnu užtempė. Be to, 
noriu paklausti Rumboniškio, 
ar nebuvai 
LD kuopos 
susirinkime 
rašymą į
spaudos platinimo 
Juk pats, Rumboniški, žinai, 
kad bUs perstatymas. Taigi 
vietoj pastabų stverkie plunk
sną, drauguži, ir rašykie ži
nias apie įvairius darbininkų 
judėjimo reikalus ir perstaty
mą, kuris tuoj įvyks.

Korespondentas No. 3.

Tik Nepermaldauja
ma Kova Nutrauks

Vergijos Retežius
PORT WHITBY Ont., Ka

nada.—Bedarbė tebeauga. Tū
kstančiai darbininkų kasdien 
išmetama iš darbo. Buržua
zinė valdžia nekreipia atydos 
į tai, kad tūkstančiai vargšų 1 
atsiduria vargo ir bado, nas
ruose. Jai nesvarbu, kad 
tūkstančiai neturi pastogės ir 
duončs.

Kapitalistų varoma ofensy-1 
va griebiasi griežčiausių prie- j 
monių prieš darbo mases. * 
Vartoja žia uriausį tero-; 
ra, kad užduoti mirtiną smū
gį darbininkų revoliuciniam 
judėjimui.

Buržuazijai pagelbon atei
na visokį demagogai ir apga
vikai. Jų randasi ir čionai i
Port Whitby, šitie socialfa- 
šistai prisidengę kairiomis
frazėmis darbininkam perša | 
savo “demokratišką” rojų. 
Ypatingai tarpe klasiniai at
silikusių darbininkų skleidžia 
savo pragaištingą propagandą. 
Jie sako, būk krizis ir šita 
netikusi tvarka negali pasi
keisti kitaip, kaip tik evoliu
cijos keliu abba parlamentari
niu būdu. Bet kaip diena 
aišku, kad socialfašistų siūlo
mas demokratiškas rojus ne-! 
paliuosuos darbininkų klasės 
iš kapitalizmo jungo.

Darbininkai negali tikėti vi
sokių apgavikų melams. Jie 
negali laukti jokios malonės iš 
kapitalistų klasės. Kiekvie
nas darbininkų laimėjimas 
atsiektas tik per nepermaldau
jamą kovą. Darbo klasė nu
trenks nuo savo sprando iš
naudotojus tiktai po revoliu
cine Komunistų Partijos vado
vybe.

Todėl visų darbininkų par
eiga stoti į masines darbinin
kų organizacijas, 
lėja proletarinę 
dvasią ir ruošia 
prieš kapitalą.

Corbin-Holms Shoe Co. 
čeverykų darbininkų strei
kas pasibaigė balandžio 10 
d. Darbininkai išbuvo ko
vos lauke tris savaites. 
Strėikieriai laikėsi solida
riai tvirtai prieš bosus. 
.Kasdieną buvo laikomi susi
rinkimai. Dirbtuvės savi
ninkai nei nebandė su ske- 
bais pradėti darbą, nes jie 
matė, kad darbininkai labai 
tvirtai laikosi., > ,. .

Kuomet darbininkai išėjo 
į streiką, tai bosai, ilgai ne
laukdami, pakvietė unijos 
komitetą į derybas streiko 
baigimui. Per dvi savaites 
ėjo. derybos. Kaip unijos 
vadai sako, tai jie “susir
go,” bevesdami derybas, ir 
atsisakė toliau vesti kovą. 
Jie ėmė į pabaigą streiko 
pasakoti, kad jie esą ne 
“bunčius” bolševikų, ir rei
kią eiti prie susitarimo su 
bosais.

Pradėjo iškilti į viršų, 
kad Shoe Workers Protec
tive Unijos biurokratai į 
pabaigą streiko pasidarė la
bai glaudūs bosams. Darbi
ninkai reikalavo pakėlimo

Sovietų Valstybės 
Aukso Bonai

Draugas klausia, kaip bū
tų ' galima išsikolektuoti 
procentus ar sumą už bo
nus, pirkus Amerikoje ir 
grįžus į Lietuvą.

Galima rašyti tiesiai į So
vietų Sąjungą, adresuojant 

j Valstybės Bankas, Maskva,

algų, pripažinimo unijos ir 
kitų palengvinimų, bet uni
jos vadai davedė prie to, 
kad tie reikalavimai nebus 
išpildyti.

Darbininkai sugrįžo dirb
ti, tik prižadėjus kompani
jai, kad jie žiūrės, kaip vis
kas eina, kaip darbininkai! 
dirba, tai po liepos pirmai | pasiųsti jiem kuponus arba; 
dienai šių metų bosai pasi- bonus, reikalaujant atmo-} 
rašys kontraktą ir pripažins kėti. Valstybės Bankas “iš I 
uniją. Dabai viskas palik- jy[askvos prisius “draftą,” 
ta tik ant “garbės žodžio. L . f, ... - ! . } kurį Lietuvos banke įsmo-

Tariamieji streiko vadai|kės litais arba j. v. dole-' 
pradėjo darbininkams pa-, riaig tokioje sumoje ‘Sk 
šakoti, kad reikia grįžti į į 
darbą, nes bosai žada dirb
tuvę iškelti į kitą miestą, 
jei nebus užbaigtas streikas.

Darbininkai sugrįžo į dar
bą, ale ne su šypsą ant vei
dų, bet rūstūs, nuleidę gal
vas ėjo atgal dirbti, nes jie 
neturi mažiausio užtikrini
mo, kad bosas neprašalins iš 
dirbtuvės. .Unijos komite
tai nepripažinti ir kontrak
tas' nepasirašytas. Viskas 
palikta ant gero žodžio ir 
bosu malonės, t.

Streikierys.

Šią savaitę Sovietų Vals
tybės aukso bonų kainos yra 
sekamos:
19 April vienas bonas $53.49
20 April vienas bonas $53.51
21 April vienas bonas $53.52
22 April vienas bonas $53.54

litai ar doleriai yra verti, 
sulig aukso rublio

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENĄ SEREDĄ, 
PETNYCIĄ IR SUBATĄ

DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARET

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

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Įžanga Veltui Atdara per Naktį

(Maldomis Apgaudinėja galvą: užmuše ak’> vslai)tai s i. 1 n . . / pergabeno per rubezių irNameliu Savininkus paliko Čechoslovakijos teri-

BROOKLYN, N.
Katalikų bažnyčioj, 
randasi ant kampo
St. ir 93rd Avė., kunigas 
Reilly užvedė peųkių savai
čių pamaldas, kad išgelbė
jus darbininkų namelius 
nuo pardavimo už taksus ip 
morgičius. Kas vakarą su
sirenka apie pusantro tūks
tančio parapijonų ir mel
džiasi, o kunigas per pamok
slą ragina atsiduoti dievui. 
Tuo tarpu vargdienių name
liai parduodami už taksus. 
Kas vakarą kunigas renka 
aukas tarpe sugraudintų 
parapijonų “dievui ant gar
bės” ir deda sau į kišenių.

kuri 
220th

tori j oje lauke numirti. Sar
gai užtiko ir dar gyvą nu
gabeno ligoninėn. Manoma, 
kad nebepasveiks.

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

kurios auk- 
revoliucinę 

juos kovai

J. Vilys-

LOWELL, MASS
iš Komu- 
Šmeižimą 
Menševi-

V. Čulada Išmestas 
nistų Partijos už 
Partijos Darby per 

kišką “Keleivį.”
Šiuomi pranešame visiems 

darbininkams ir darbininkiš
koms organizacijoms, kad 
Vaclas čulada (angliškai pa
sirašo Walter Chulada) nuo 

‘ seniau jau žinomaš, kaipo'ne
pastovus organizacijose as
muo, bet laike streiko Law
rence, Mass., 1931 metais, pri
siplakęs prie Komunistų Par
tijos. Dabartiniu laiku šis 
elementas ant tiek suniekšėjo, 
kad per “Keleivį” pradėjo 
bjauriai
Partijos vietinį vienetą ir jo
jo visą darbuotę.
resnio apsimaskavimo jis pra
dėjo rašinėti ir į “Laisvę” pa
sirašydamas “W.” Bet tuo pa
čiu kartu p r o v o k atoriškai 
bjauriojo Komunistų Partijos 
darbuotojus per “Keleivį”, 
pasirašydamas “Laisvamanis.” 
Be to, visur provokuodamas 
šmeižia ir kitus partijos va
dus be jokio pamato. Buvo 
bandyta pastabomis privesti jį 

■prie tvarkos, bet veltui. Tas

“Keleivį 
šmeižti Komunistų

Delei ge-

Primušė Darbininką ir 
Paliko Lauke Numirti

PRAGA, čechoslovakija. — 
Čechas darbininkas Joseph 
Drechsler per 20 meti| gy
veno Vokietijos miestelyje 
Schmiedeberg ir užsitarna
vo fašistų rūstybę. Kelios 
dienos atgal gauja vokiečių 
fašistų pagrobė tą žmogų, 
išdaužė ' dantis, pramušė

elementas žada dar daugiau 
šmeižti. Ir jį, esą, niekas ne
sulaikys nuo to.,

“Keleivio” No. 11—kovo 15 
d., š. m. ir No. 14—balandžio 
5 d., 1933 m. iš Lowellio ko
respondencijų galite spręsti, ar 
tokiam provokatoriui gali būti 
vieta darbininkiškose organi
zacijose. Suprantama, kad ne. 
Todėl Kom. 
paskutiniame 
landžib 7 d., 
buvo rimtai 
vienbalsiai galutinai 
paskelbti viešai, kad V. Ču- 
lada lieka išmestas iš Komu
nistų Partijos, kaipo šmeiži
kas ir niekintojas darbininkiš
ko judėjimo. Tatai žinokite} 
visi ir šalinkitės nuo tokių 
priešdarbininkiškų, elementų.

A. J. V. Kom. Partijos 
Vienete Komitetas.

Partijos vienete 
susirinkime, ba- 
š. m., klausimas 
apsvarstytas ir 

nutarta

‘t

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTSSenų Laikų Vaistas

Palengvina Gėlimą Pečiuose
“Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius lini- 
mentus, bet nė vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Expellerj ir tik po dviejų 
išsitepimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expclleris yra 
geriausias iš visų liuimentų.”

J. S.
Lockport, N. Y.

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

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

G Ml —— MM —— J*-—m m — M ——MW

Sergančių Vyry ir Motery! 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
S i11 p n u m a s, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde-ir Mėšlažarnės „ . 
girnas- bei Reumatiški Nesveiku
mai. ,\

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau- 

( joviškais, moksliškais būdais.
X-Spindųliai, Kraujo Ištyrimai, 

i Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškai

110EAST 161h ST. N. V.

I
Tarp ,4th. Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai
Valandoš—9 AM. iki '8 PM.J > 

I o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.: 
i*—•

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

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

visą rakti ant trečiu lubu. oringam kambary—85c_
Naujai perdirbta Rusiškai-TurkiSka Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS ĮR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN. Ji. Y. '

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

Broadway karais—išlipt ant Flūshini Avė.

D J» ... ..,S O XZZ3 O g * O EZ3 O E3
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborras
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILAD1L PHIA. PA. 

Telefonai! Bell—Oregon I11B 
tfėfitone—-Main 1417



LAISVU

Scottsboro Jaunuolių
šv. Juno kapinėse. Pašarvota 
po No.,94 Stagg St.

Laidotuvių, apeigom rūpina
si graborius J. Gatava.

Puslapis šeštas Pirmadien., Bal. 17, 1933

| < , ■ . . . : • : j J . ' ■ j ■ w '

20,000 Demonstravo prieš Pasmerkimą Mirtin

Darbininką Organiza
cijos Stropiai Reng- 
kitės prie Gegužinės

i Konferencija Delei 
Apsigynimo nuo

Polici josTeroro
Pirmąją Gegužės darbinin

kai demonstruos gatvėmis. 
Paroda prasidės nuo Union 
Aikštės ir maršuos gatvėmis 
iki Madison Square, kuris ran
dasi prie 23rd St. ir Madison 
Ave., New Yorke.

Jau dabar reikia pradėti 
rengtis. Turime pasidaryti iš
kabas. Reikia, kad kiekviena 
organizacija surikiuotų savo 
narius ir maršuotų tūkstan
čiais toje darbininkų solida
rumo ir kovos dienoje.

Po demonstracijai, 
Brooklyno darbininkai
didžiulį masinį mitingą 
cadia Hall, Halsby St., 
Broadway.

WiHiamsburgo bedarbiai ir 
'dirbantieji žiauriai policijos 
užpuldinėjami, kuomet jie del 

■alkstančių bedarbių šeimynų 
i re i k a 1 a u j a p aša 1 p os.

Pradžioje kovo mėnesio, 
kuomet bedarbiai atmaršavo 
prie Home Relief Biuro, rei- 

■ kalant pašalpų, tai juos poli- 
; cija užpuolė, sumušė kelis be
darbius ir areštavo Jack Stok 
ir John Russo. Areštuoti be
darbiai buvo padėti po dide
lėmis kaucijomis. Jų byla dar 
nebaigta. Belos už juos už
statytos ir bylą veda Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni-

Praeitą penktadienį, vaka
re, 20,000 negrų ir baltvei- 

■džių darbininkų Union Aikš
tėj išstojo prieš lynčiuotojus. 
Demonstrantai, protestuodami, 
iškėlę kumščias grasino val
dančiai klasei už pasmerkimą 
Haywood Patterson ir pasimo- 
jimus kitus aštuonis jaunuolius 
pasmerkti mirtin. New Yorko 
darbininkai tvirtai ir nedvejo
jančiai pareiškė, kad mes ne 
leisime nužudyti nekaltus jau
nuolius.

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI ,
417 Lorimer Street, ‘ “Laistės” Name

BROOKLYN, N. T.

LORIMER RESTAURANT
IJETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

kartu su farmeriais šiaurinėse, 
ir pietinėse valstijose, pajėg
sime atmušti lynčiuotojų pa
sikėsinimus.”

Labai karštai minia pasvei
kino Donald Hendersoną, ku
ris visai nesenai buvo praša
lintas iš Columbia Universite
to delei jo simpatijų prie dar
bininkų judėjimo. Jis sakė 
demonstrantams, kad Naciona- 
lė Studentų Lyga šaukia New 
Yorko studentų konferenciją, 
kur bus surikiuota spėkos ko
vai -pribš lynčiuotojus.

Nuo Komunistų Partijos 
kalbėjo Harry ' Wicks, nuo 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo—Richard Moore ir 
nuo Pilietinių Laisvių Unijos 
—Rogers Baldwin. 1 ! '

Protesto demonstracija buvo 
surengta TDA New Yorko 
Distrikto.

Pirmiau šaukta demonstra
cija trečiadienį negalėjo būti 
skaitlinga, delei nepaprastai 
blogo oro. Ši, penktadienio, 
demonstracija buvo sušaukta 
tik per dvi dieni. Reikia pa
sakyti, kad New Yorko darbi
ninkai labai stropiai stojo į 
kovą apgynimui Scottsboro 
jaunuolių. Į dvi dieni sutrauk
ti į demonstraciją 20,000 dar
bininkų, tai yra ženklas, kad 
darbininkai labai jautriai at
siliepia į negrų ir baltų darbi- 

klausimą

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Carl Brodsky, narys Nacionalio 
Komiteto Friends of the Soviet 
Union, kalbės temoje: “Hitlerizmas 
ir Pavojus Karo,” penktadienį, 21 
d. balandžio, WilliaiYisburg Mansion, 
297 
the

S. 5th St. Rengia Friends of 
Soviet Union. • (89-91)

BROOKLYN, N. Y.
Priešfašistinė demonstracija įvyks 

antradienį, 18 d. balandžio, 8 vai. 
vakare, kampas Grand Street Ex
tension ir Havemeyer Street. Taipgi 
bus demonstruojama už pripažinimą 
Sovietų Sąjungos. Rengia Friends 
of the Soviet Union, Williamsburg 
kuopa. (89-90)

Laisvė Gaunama antbu- JOAL4S STOKES
Sekančių Stočių

PARDAVIMAI

netoli

dar (86-91)

PAJIEŠKOJIMAI

Bridge
nes ji

New Yorke

Graborius (Undertaker) w

231 Bedford Avenue
ir BROOKLYN, N. Y.

/

Nustatyta Pieno Kaina

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

kad pigiau

Avenue
Avenue 
Street

A 9 centai, 
po du cen- GRABORIUS 

(UNDERTAKER)

mieštą, 
sekamu 
College 
(89-91)

Juozas Bartkus, 50 metų, 
151 Berry St., mirė bal. 12 d. 
Bus palaidotas bal. 17 d. šv. 
Trejybės kapinėse.

Jurgis Bieliauskas, 68 metų,

iki atei-
Bet jų rei- 

atmeštas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja it laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

m aršu o- 
įteikti 

reikala- 
devyni 

t būtų

vakare, 
turės

baltveidžiai
sveikino It.

ir 
valdžiai 

nekalti 
jaunuoliai

: Dr.
St.; 

kasdienPA J IEŠKAU partnerio į restauraci
jos gėrimų biznį, pageidaujama, 

kad ypata nusimanytų apie tą biznį. 
46—3rd Ave., Brooklyn, N. Y. kam
pas Atlantic ir 3rd Avė. (89-94)

Sekmadienį, 23 d.

Ten pat 
demons- 
pritarė

“LAISVE”
427 Lorimer St,

Brooklyn, N. Y.

Telephone,; Stagg X-4409 

A. RADZEVIČIUS

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterį) litras kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

pirmadienį bus ąusiderėjes ir

. • 1 ’ i

Telephone, Evergreen 6-5310 
' ' / I ’ : ' 4 .

J. GARŠVA

’arybos tarimas i Alena Kasčiyųkien£, 26 me- 
std ir pieno1 par- tųj 170^ Atfe. P.,-mirė bal-.i3 

d. Bus palaidota, bąl. , 17 d.
•» 1 • < t • « ■ 1

REIKALINGA senyva moteriškė 
prižiūrėjimui stuboš ir vieno Hm. 

vaiko. Gera proga senyvai moteriš
kei. Del sąlygų susitaikinsime. Geo 
Kundrotas, 216 McKee St., Floral 
Park, N. Y. (89-91)

PARDAVIMAS
Parsiduoda užeiga arba reikalingas 

partneris. Priežastis pardavimo: tu
riu du bizniu. Atsišaukite: 148 
Grattan Street, kampas Varick Ave„ 
telefonas Stagg 2-7311, arba 131 N. 
4th Street, tarpe Bedford ir Retry 
St., telefonas Evergreen 7-9635, 
Brooklyn, N. Y.Paskutinė Šio Sezono 

Vakarienė

mas.
• WiHiamsburgo darbininkų 

organizacijos sudarė Laikiną 
Apsigynimo Komitetą, kovot 
prieš policijos terorą. Tas 

| komitetas šaukė konferenciją 
! delei apsigynimo nuo policijos 
' teroro. Konferencija įvyko 
i balandžio 16 d., Brooklyne.

svetainėj. , P© Dll Doleful Be-
darbiams Į Mėnesį i 

- I Pasmerkė Streiko
Vadų Kalėjiman

D a u gi a u s i a e n tu z i a z m o 
vo sukelta, kuomet buvo per
statyta kalbėti Pąt.tersono mo
tina. Didžiulėj minioj visur, 
aidėjo balsai: “neleiskime, kad 
Scottsboro jaunuoliai mirtų 
kapitalistų klas’ės rankose.” 
Per penkias minutes, o 'gal ir 
ilgiau tęsėsi ovacijos, 
ant vietos didžiulė 
trantų minia karštai 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo pašaukimui 
ti į Washingtona 
Roosevelto 
vimą, idant 
Scottsboro 
paliuosuoti.

Negrai ir 
bininkai 
Mathews, socialistą, kuris sa
voj kalboj pareiškė: “Aš na
rys darbininkų klasės ir balt- 
veidis iš pietinių valstijų, tu-i ninku vienybės klausimą ir 
riu jūms pranešti, kad mes Scottsboro jaunuolių gynimą, 
negrai ir balti darbininkai, ’ Koresp.

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

FOTOGRAFAS
fiiuomi pranešu savo kostumv*: 
riams, kad perkėliau savo studiją' 

, „ . . naujon Vieton/
po numeriu' 
612 Marion fit.,, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
612 Marion StM kampas Broadway 

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

balan
džio, Brooklyno Koresponden
tų Mokyklėlė duos skanią va
karienę, “Laisvės
Pelnas šios vakarienės 
mas “Laisvės” įstaigai, 
suteikė veltui svetainę, kurio
je studentai mokinosi. Mo
kinosi ne vien rašybos, bet 
tuom pačiu syku ir abelno ži
nojimo, kas būtinai reikalinga stijos bedarbiams šelpti, 
kiekvienam darbininkui.

Valgių gerumas yra užtik
rintas, nes juos gamins pasi
žymėję šeimininkės rengime 
vakarienių. Prie .to, bus ir 
muzikalė programa: dainuos 
mokyklėlės studentas P- Pa
kalniškis, L. Kavaliauskaitė, 
Aido Choro Merginų Sekste
tas. Bus vakarienėj ir K. 
Menkcliuniutė.

Įžangos tikietas: 75 centai 
ypatai. Išanksto parsiduoda 
tikietas už 65 centus; ta pa
čią dieną vakarienės tikietas . 
bus 75 centai- Perkant išan- 1 Mūsų, kiekvieno bedarbio 
ksto sutaupinsite dešimts cen-j užduotis organizuotis į Bedar-

Balandžio mėnesiui paskir
ta $4,450,300 New Yorko val- 

New 
Yorko valstiioj vra 2.500,000 
bedarbių. Taigi paskirtų pi
nigų neužtektų nei po du do
leriu kiekvienam bedarbiui.

Tas parado, kaip kapitalistu 
valdžia rūpinasi bedarbiais ir 
kiek mes, bedarbiai, galime , apkaltinimą, 
prispirti valdžią, kad duotų | Tai pasekme bosų neapy- 
mums pašalpą. Tūkstančiai į kafitos prieš restoranlų dar- 
New Yorko mieste, badauja irjbininkų organizatorių. P. Ma- 
negali išreikalauti pašalpos. į tinez buvo kaltinamas už tai, 
žinoma,, neturėdami didelės ir 
kovingos organizacijos, negali 
priversti valdžią maitinti al
kanus bedarbius.

Mūsų,

Daug Pašauktų, bet 
Nėra Išrinktų

CHORVEDYS JIEŠKO 
DARBO

Grainu ant piano, vargonų, smui
ko ir armonikos. Turiu stiprų bari
tono balsą, norėčiau mokytojauti dar
bininkiškiem choram. Amžiaus virš 
45 m. Važiuočiau į bi kurį 
Tuom reikalu prašau rašyti 
antrašu: Jonis Barisas, 210 
St., Sioux City, Iowa.

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 
60 Hudson 
"114

Petro Martinez, Maisto Dar
bininkų Industrinės Unijos or
ganizatorių, bosų teismas pas
merkė į sunkiųjų darbu kalė
jimą. nuo šešių mėnesių iki 
vienų metų, pagal sufrėmuotą

New Yorko miestas visą sa
vaitę neturi policijos komisio- 
nieriaus. Mulrooney pasi
traukus iš tos vietos, prasidė
jo Tammany ‘Hali politikierių 
derybos, kam duoti tą riebų 
darbą. Savaitę laiko derėjosi 
ir negalėjo prieiti prie sulygi- 
mo?

Kapitalistų spauda paduoda 
apie šešis numatomus kandi
datus į New Yorko miesto po
licijos komisionierius. Majo-

tų.
Šokių orkestrą bus—A. Bal

čiūno. Vien tik šokiams įžan
ga 25 centai, šokiai prasidės 
6 valandą vakare; vakarienę 
valgysime 8 valandą.

Tikėtus parduoda studentai 
ir “Laisvės” Administracija.

Kviečia Mokyklėlės 
Studentai.

Miestas Klimpsta Į 
Skolas

kad jis smarkiai kovojo prieš 
indžionkšiną, išduotą prieš
Adele Cafeterijos streikuojan- ras O’Brien sako, kad jis šį 
čius darbininkus.

Nežiūrint, kad liudininkai galės paskirti policijai galvą. 
uz,uuucis uigttiniuuns j ncuat- Į įrodė, jog tuo laiku, kuomet 
bių Tarybas ir Bedarbiu Ko-jstreikieriai susirėmė su ske- 
mitetus. Daugelis lietuviu be
darbių alksta, aimanuoja ir 
taip stumiasi diena iš dienos.
Didelę klaidą daro tie bedar
biai, manydami, kad jų rei
kalais rūpinsis kapitalistai, 
kad jie pasigailės jus vargšų 
bei kas kitas pašalpas iško
vos.

WiHiamsburgo lietuviai be
darbiai pradėto stropiai orga
nizuotis į Bedarbiu Komitetą. 
Jau virš trisdešimt bedarbių 
Įstojo į komitetą. Šiandien, 
balandžio 17 d., 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” svetainei, Ten 
Eyck St., bus Bedarbių Komi
teto susirinkimas.

Draugai ‘bedarbiai! Atei
kite visi į susirinkimą ir jei 
turite kokius , nusiskundimus, 
norite gauti pašalpos, tai at
eikite į mitingą ir. perstatyki- 
te savo padėtį. Bedarbių Ko
mitetas padės jum išgauti pa
šalpą ,ir abelnai pagelbės 
grumtis prieš alkį.

Bedarbis.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuotas ka

mbarys, TjVilliamsburgo apiąlinkčj. 
Mokestis $8 per mėnesį. Gatu 'ap
šildomas. Yra maudynė, šėpa dra
bužiams. Saulė įeina per visą die
ną. Galima pasigaminti valgis ir iš
siplauti drabužius. Atsišaukite va
karais apie 6 vai. Nedėliomis per 
visą diena.

WALUS
206 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 
arti Scholes Street, ant viršutinių 
lubų, po kairei. (89-91)

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 ekzymoa—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

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

bais ir policija, tai P. Marti
nez buvo namie ir miegojo, 
tačiaus bosų įtakoj esanti tei
sėjai nepaisė. Jie, gindami 
kapitalistų reikalus, pasmerkė 
nekaltus darbininkus kalėti.

Revoliucinio Chinų Laik 
raštuko Sukaktuvės

VOKIETYS SPECIALISTAS
KraUjp, 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 
Nedcliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray
patinusias gyslas įčirškinimais

Balandžio 24 d. Teismas 
Banko of U. S. '

Profesoriaus M c G o 1 driek 
apškaitliavimu, New Yorko 
miesto skolos pabaigoj šių me
tų padidės $250,000,000. Jis 
sako: “Miesto finansai šian
dien daug blogiau stovi, negu 
bent kada. Pereitą mėtą 
miesto biudžetas turėjo ne- 
dateklių ir šiemet dar didesni 
bus nedatekliai.”

Tuos nedateklius profeso
rius McGoldrick ragina uždė
ti ant biednuomenės pečių. Jisi 
sako, kad biudžetą subalan- Į 
suoti, tai reikia miesto darbi- 
ninku algos sumažinti arba | VailgiaU UCpOZlIOHlJ, 
pakelti “fėrus” ant važinėji-1 MaSian Tonniniii
mo požeminiais ir iškeltais l’ldZldll IdlipiIUŲ
traukiniais. I ’ --------

Mat) kaip kapitalistų klasės | Didžiojo New Yorko ban- 
reikalus uoliai ginantis profe-! kuose 5,761,073 depozitoriai 
sorius išrišo klausimą: atimk 
nuo biedno ir duoki bagotam.

Jeigu biednesnieji gyvento
jai nesusiorganizuos ir* griež
tai neišstos prieš kapitalistų 
datomus planus, tai dar labiau 
pasunkės vargdienių gyveni
mas. O’Brien jau senai dera
si su kapitalistais pakėlfmui

fėrų.”

balandžio pirmą turėjo pasi
dėję pinigų. Tai esą 15,256 
dėpozitoriais daugiau, negu jų 
buvo pradžioje šių metų. Ta
čiaus bankuose padėtų tauki
nių buvo 1.8 nuošimčių ma
žiau balandžio pirmą, negu 
pradžioje metų.

Vadinasi, daugiau depozito- 
rių, bet mažiau pinigų.

Bank of U. S. šėrininkai 
traukiami i teismą. Iš jų rei
kalaujama, kad jie turėtų prie 
tų Šerų dar pridėti po $25 do
lerius. 440 šėrininkų buvo 
padavę reikalavimą, kad teis
mas būtų nukeltas 
nančiam rudeniui, 
kalavimas tapo
Teismas įvyks balandžio 24 d

Daug teko skaityti apie Chi- 
nijos proletariato ir valstiečių 
revoliucines kovas. Jie paro
dė tiek daug ištvermės ginti 
savo klasės reikalus, kad retai 
istorijoj surandama tokio di
delio atsidavimo ir pasiryži
mo. Nežiūrint Chiang Kai- 
sheko kruvinų puolimu ant 
dai’biniflkų, nežiūrint, kad im
perialistai auksu ji šeria, bet 
darbininkai Chinijoj kartu su 
valstiečiais ne 'tik apgina re- 

Ivoliucija, bėt jie praplečia 
sovietinės Chinijos ribas.

NėW Yorke eina laikraštu
kas “Chinų Avangardas.” ‘Jis 
vaidina svarbią rolę organiza

vime chinų darbininkų čionai 
| Amerikoj kovai prieš skurdą. 
Tas chinų darbininkų laikraš
tukas įpinės šaVo Vočių metų 
sukaktuves gegužės pirmą die
ną.

Sovietų žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
“Laisvę.”{ Yra 5 rūšių. Po 15, 

,18, 20 ir 22 centus kenukas.
• Gera nuolaida krautuvėms, 

kurios ims po 50 kenų vierios 
rūšies. Duodame ir po ma
žiau, bet brangiau kainuoja.

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tu o jaus klauskite 
informacijų sakančių antrašu:

NOTARY 
PUBLIC l

TEL. STAGG * 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELfiUSKftS) 
G R A BORIUS

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: . . 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ ’ VISLŲ ŠALIŲ, IR, iš ČIA

I
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA ' frURlM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI ANjąULANSlNl APttMOBlClQ, 
((•> fy f 1 D I r 1 DATA DR! A I 1 1 A K4 KI I 11 J ET f f IDkOriuo patarnaujam nu vežti.4 liGONiNą ir ę 
PARVEŽTI, , TURIM MOTElįt MIRUSIOMS MOTERIS * 
PRIŽIŪRĖTI. ’ DUODAM GRAŽIV]ETA^ SAVO , 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI »QVANĄL ‘ , -j t į i ; f < • f

VISAIS TAIS REIKALAI^ KREIPKIjES 1 MUS, D MĘS 
•KUOGER1AUSIĄI PATARNAU^IM. t H I I > I t > ■■ f ’

: Mūsų RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. f j , ' * a ’’ f

DR. HERMAN MENDLOWITZ

New Yorko valstijos Pieno 
Kontroliavimui Taryba pas
kelbė minimum pieno kainas. 
Nuo šio pirmadienio, Nw 
Yorko mieste, Westch estery ir 
Long Islande pienas bus taip 
pardavinėjamas bonkomis: už 
kvortą Grade A 13c. ir už pu
sę kvortos Grade 
Grade B pienas 
tu pigesnis.

Tai nustatyta,
neparsiduotų. Gi jei krautuv-11645 E. 91st St., mirė bal. 12 
ninkas nori, tai jis gali imti d. Palaidotas bąl. 15 dieną, 
ir daugiau. Mat, padarė ap-1 William McClosky, 22 metų, 
ribavimą, kad tik pigau ne-i 161 Engert Avė., mirė bal.'13 
parduotų, o brangi'au gali par-j d. Bus palaidotas bal. 17 d. 
davinėti, šitas Pieno; Kon- Kalvarijos ^kapinėse, 
troliavimo Tarybos tarimas I 
padarytas itrust 
davinėto jų nąudai.

402 Metropolitan Avenue
■ _ * I ■ ■ i <’ ,

(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN. N. L

Praneša visuomenei/ jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:.

252 Berry St., Bro^dyn, N. Y.
‘ į* ■ . • arti Grand Street > ‘fi -
; . Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

iki 4 kas dies, eercdoms ir subatoms 
iki 7:30 'vai. vakarais.

Nuo 1
lED^LIOMIS Į

ryto

FLĄTBUSIU OFISAS 
; j 2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




