
EXTRA!
MASKVA. — Drg. Višin

skis baigė savo prakalbą 
teisme prieš sabotažninkus 
ir Anglijos valdžios šnipus. 
Pareiškė, kad penki inžinie
riai yra kalti ir užsitarnau
ja aštriausios bausmės. Bet, 
sakė Višinskis, Sovietų pro
letarinis teismas nesivaduo- 
ja atkeršijimo dvasia. Ra
gino teismą išteisinti inži- 
nerių Gregory, taip pat pa
sigailėjimą parodyti sekre
torei Kutuzovai, kuri iškė
lė aikštėn suokalbininku 
planus. Jis nurodė, kad 
anglai ir rusai inžinieriai 
sabotažninkai per penkis 
metus varė griovimo darbą 
Maskvos elektros stotyje. ,
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykite#! Jūa Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Iš laimėsite !
Pasaulį! ,L

Airių Republikony Armija I SABOT AŽNINKįJ IR ŠNIPU TEISMAS “ I MARŠ AVIM AS {W ASHINGTONĄ DELEI
DUBLIN. — Per yelykų.i 

savaitę Airijos republikomj' 
armija turėjo iškilmingas 
parodas. Išleistoj prokla-| 
macijoj armija kritikuoja Monkhouse ir Kiti Sabotažninkai Bandė Užsiginti Kaltės, 
valdžią, kad ji tebepasiduo-; Bet Nepavyko, Nes Tapo Sugauti Meluojant ir Turėjo 
da Anglijos priespaudai ir; ■'
reikalauja eiti prie įsteigi- 

i mo nepriklausomos Airijos

Drg, V. Bcvinas Tebe-!
serga Labai Sunkiai t

PALIUOSAVIMO SCOTTSBORO JAUNEINA PRIE PABAIGOS; PILNIAUSIAI L .PALIUOSAVIMO SCOTTSBORO JAUN. 
ĮRODYTAS NIEKŠU PRASIKALTIMAS MASINĖJ KONFERENCIJOJ

Ant Vietos Atsiprašyti

Saugokitės Judesiu
Jau antra savaitė guli li

goninėj d. V. Bovinas, ‘Lais
vės’ redaktorius ir Prole
tarinio Meno Sąjungos sek
retorius. Tebeserga labai 
sunkiai. Atrodo, kad ligos 
krizis jau perėjo, bet greito 
pasveikimo nesimato.

HITLERIO VALDŽIOS 
ATSTOVAS ATVAŽIAVO

NEW YORK.—Bal. 14 d. 
pribuvo Amerikon Hitlerio 
valdžios oficialis atstovas 
ponas Luther. Jis sako, 
kad Vokietijoj įvyko “revo
liucija” ir kad dabar viskas 
eina normališkai. Roose- 
vęltas, žinoma, pasveikins 
šitą budelib Hitlerio agentą 
ir jį iškilmingai priims. Tuo 
tarpu Rooseveltas atsisuko 
pripažinti Sovietu Sąjungą, 
kurioj viešpatauja darbinin
kai ir valstiečiai.

MASKVA. — Visi kalti
ninkai jau išklausinėti ir 
teismas eina prie pabaigos. 
Bal. 15 d. vakarinėj sesi
joj Sovietų valdžios proku
roras draugas Višinskį pra
dėjo savo paskutinę prakal
bą, paskui kalbės kaltinin-I 
duota proga visiems kalti-

Komunistų Partija per- . ........ ... .........
sergsti visus , darbininkus kų’ advokatai, ant galo bus 
nuo sekamų šnipų, kurie bu 1 dUota proga visiems kalti- 
vo sugauti ir išmesti lau- ninkams padaryti pareiški- 
kan ig partijos: imus. "V:1"

Isadore A. Bigelman, iš-jbunalas išneš 
mestas iš partijos Minneso-, nrpnrĮi 
tos distrikte. ' l P i-

Harry Marcus, išmestas 
iš partijos Bostono distrik
te.

Carl Summers, išmestas 
iš partijos Pittsburgho dis
trikte.

Nuo šių judošių reikia ša 
lintis ir grūsti juos laukan 
iš visų mitingų.

Tada proletarinis tri- 
; savo nuos-

Fašistai Manevruoja
Pra-COPENHAGEN. — 

nešama, kad prie pat Dani
jos rubežiaus/Vokietijos fa
šistai laiko militariškus ma
nevrus, kaip kad darydavo 
seni militaristai prieš pa
saulinį karą. *

SUMOBILIZUOKIME KUO DAUGIAUSIAI 
DARBININKU DELEI GEGUŽĖS PIRMOS

Anglų ir rusų inžinierių 
sabotažninkų kaltė tapo įro
dyta be jokios abejonės. 
Thornton, Monkhouse ir ki
ti anglai teisme sušuko, 
kad jie yra “suokalbio au
ka.” Bet kaip prisiėjo įro
dyti, nei vienas neįrodė. 
Ypatingai Monkhouse pa
reiškė, kad sabotažninkų 
prisipažinimas būk buvęs 
atsiektas per “terorą”. Pa
reiškė, būk jis irgi buvęs 
kamantinėjamas per “devy
niolika valandų politinės po
licijos raštinėj.”. Bet kuo
met d. Višinskį pareikala-- botažninkus ir šnipus, kurie 
vo įrodyti, kuomet doku- dirbo Anglijos imperialisti- 
mentai įrodė, kad jis buvo nės valdžios naudai, 
sulaikytas tik 12 valandų, 
ir kad buvo leista per du i 
sykiu po valandą pavalgyti, | 
tai Monkhouse atsiprašė; 
teismo ir prisipažino, kad- 
jis melavo. Pasakė, kad jis 
nebuvo verčiamas prisipa
žinti, ar kaip nors, kitaip 
save nepamatuotai inkrimi
nuoti. Buržuazinių laik-

das Norman Thomas,. Jisai I z " - L
!Bendro Fronto Konferencija New Yorke Užgyrė Tarptauti

nio Darbininkų Apsigynimo Pasiūlytą Veikimo Programą; 
Išrinktas Veikiamas Komitetas iš 25 Narių; Nutarta Įneš
ti Kongresan Bilių prieš Persekiojimą Negrų

samdo dapg darbininkų ir 
juos1 išnaudoja. Laikraš
čiai paskelbė, kad bal. 16 d. 
nakties laiku kažin kas pa
vogė Norman Thomaso 50 
vištų.teismas yra darbininkiškas, 

griežtai skiriasi nuo kapi
talistinių teismų. Jisai pa
rodė, kad imperialistai sten
giasi per savp šunis ir agen- i 
tus sugriauti socialistinės 
kūrybos darbą ir pastangas. 
Atsikreipęs j anglus sabo
tažninkus, apmokamus ir 
užlaikomus Anglijos val
džios agentus, jis pareiškė:
Atminkite, kad mūsik su

pratimas apie kyšius ir pa
pirkimus griežtai skiriasi 
nuo supratimo tose šalyse, u-,.----
kur pavogimą duonos ke- ladiero kabinetą.
pnlo skaito kriminalizmu, o.Blum vadovaujama f rak
tu pavogimą viso gelezinke-1 c9a reikalauja pasilikti nuo 
Ho apdovanoja senatoriaus į valdžios nuošaliai ir eiti se- 
titulu^ i nuoju keliu. Gi pati kairio-

Taip ir yra: Amerikoje'.ii frakcija reikalauja eiti į 
v • ‘ n ----  ■-1 j' 'bendrą frontą su komunis

tais. Vidurinė frakcija 
esanti skaitlingiausia.

Frakcijų Kova Franci- 
jos Socialist^ Partijoje

PARYŽIUS. — Franci- 
jos Socialistų Partijos kon
vencijoj verda trijų frakci
jų kova. Dešiniajai frakci
jai vadovauja reakcionie
rius Renaudel ir reikalau
ja, kad partija remtų Da- 

Leono

Konferencijoj Dalyvavo Atstovai Komunistų Partijos, 
Socialistų Partijos, Konferencijos delei Progresyvio 
Darbininkų Veikimo, Įvairių Religinių Organizacijų, 
Apart Atstovų nuo Darbo Unijų ir šiaip Darbininkų 
Draugijų.

už pavogimą duonos plutos 
sodina ilgiems metams kalė- 
jiman, o milionierius vagis 
išrenka į augščiausias vald- 
vietes.

Rytdienos “Laisvėj” jau 
veikiausia galėsime praneš
ti mūsų skaitytojam prole
tarinio tribunalo nuospren
dį prieš rusus ir anglus sa-

4,000 Užmuštų ir 
10,000 Sužeistų

Masinė Demonstracija 
už Mokytojų Algas

NEW YORK. — Sekma-!ėmė Tarptautinio Darbinin- 
dienį, bal. 16 d., įvyko į dvi 
dienas sušaukta bendro 
fronto konferencija delei 
paliuosavimo S c o 11 s b oro 
jaunuolių. Dalyvavo 253 
delegatai nuo 65 organiza
cijų. Svarbu, kad šioj kon
ferencijoj dalyvavo daug to
kių organizacijų, kurios pir
miau buvo priešingos Tarp
tautiniam Darbininkų Ap
sigynimui vedime Scottsbo
ro jaunuolių gynimo. Kon
ferencijoj turėjo oficialius 
atstovus ne tik Komunistų 
Partija, bet taip pat Socia
listų Partija ir visa eilė baž
nytinių negrų organizacijų.

kų Apsigynimo pasiūlymą:
1. O r g a n i z uoti masinį 

maršavimą į Washingtoną 
balandžio 28 d.

2. Surinkti vieną milioną 
parašų už jaunuolių paliuo- 
savimą ir priduoti preziden
tui Rooseveltui.

3. Įnešti į kongresą bilių, 
kuris priverstų valdžią vy
kinti gyveniman konstituci
jos 13, 14 ir 15 pataisymus, 
kurie užtikrina negrams ly
gias teises.

Toliau konferencija užgy
rė Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo patiektus seka
mus obalsius šioje kovoje už 
jaunuolius: ? .

1. Reikalaut naujo teismo 
del Haywood Paterson.

2. Atidėti • teismą kitų
jaunuolių, kol nebus išrišta 
Pąttersono apeliacija į aug- 
štesnį teismą. ... ■
; 3. Reikalaut, kad !būtų 
leista negrams ir baltiems 
darbininkams tarnauti džiū- 
rėje. į V

4. Perkelti teismą visų 
jaunuolių į Birminghamą.

5. Pilniausias apsaugoji
mas jaunuolių, jų advokatų 
ir jų liudininkų.

6. Greitas, besąlyginis ir 
saugui paliuosavimas devy-

Inių Sljttsboro jaunuolių.
Konferencija pasiuntė pa

sveikinimus Scottsboro jau
nuoliams, jaunuoliui Angelo 
Herndon į Atlantą ir Tom 
Mooney. Išrinkta du dele* 
gat^ii į Tom Mooney Pąliųo- 
sayimo Kongresą.

, Pagaliaus ,k o n fe renę|ja, 
išrinko, veikimo komitetą įš 
25 narių. Prie jo bus pri
dėtą ąt$tovai .nuo bendro 
fronto judėjimo kitose vals
tijose. f Tuo. būdu šitas ko
mitetas veiks kaipo naciona- 
lis komitetas.

PEIPING. —- Japonijos j žinoma, socialistų partijos 
orlaiviai Yriėto bombas antj-^-^—; 
miesto Changli. Viena bom
ba numesta prie pat Ameri
kos misionierių buveinės ir 
nuosavybės.

Chinijos valdžia rapor
tuoja, kad bėgyje paskuti
nių kelių dienų Japonijos 
armija paskerdė keturis 
tūkstančius ir sužeidė 
šimt tūkstančių chinų 
reivių.

de-
ka-

atstovai neprisidėjo prie jo
kio konferencijos darbo. 
Neapsiėmė į mandatų komi
siją, nei į rezoliucijų komi
siją. Taip pat neapsiėmė į 
veikimo komitetą, kurį kon
ferencija išrinko vedimui 
kovos už jaunuolius: ’ Vadi
nasi, socialistų vadai elgėsi 
taip, kaip kokie svečiai. Bet 
socialistuojančios Konferen
cijos Delei Progresyvio 
Darbininkų Veikimo atsto
vai Mušte ir kiti aktyviai 
dalyvavo visuose darbuose.

Svarbiausias konferenci
jos darbas buvo tame, kad 
suorganizuoti platų masinį 
judėjimą už jaunuolius, ir 
kad suorganizuoti tikrai 
masinį maršavimą į Wash- 
ingtoną. Šiuo klausimu 
konferencija vienbalsiai pri-

CHICAGO, Ill. — Bal. 15 
d. čionai įvyko labai didelė 
mokytojų, studentų ir stu
dentų tėvų demonstracija už 
atgavimą mokytojams už
vilktų algų. Apskaitoma, 
kad demonstracijoj dalyva
vo iki 25,000 žmonių.

Nešamose iškabose buvo
pažymėta, kad šiandien ke- milionus žmonių. Mat, dau- 
turi šimtai Chicagos moky-| gelis vokiečių yra vedę su

Artinasi Pirmoji Gegužės—tarptautinė darbininkų ko- raščių reporteriai buvo pra- 
vos diena. i ’

Visose kapitalistinėse šalyse juo toliau, tuo nuožmiau, primetė. Sovietų 
spaudžia skurdas darbininkų klasę. Bedarbė. Algų ka-. suokalbi, bet kuomet ys ne- 
pojimas. ., Darbo valandų liginimas. Badas. Žiauria, vlPnuleido0 rank “s^ 
priespauda, teroru visur valdančioji klasė stengiasi su- Thornton dar prieš teis- 
versti krizio naštą ant darbininkų pečių. Ima parašė prisipažinimą.

Darbininkai visur susirūpinę. Vis daugiau ir daugiau Iššauktas teisme apsiginti, 
darbininkų stoja į kovą prieš pavergėjus ir išnaudoto- bandė pasakyti, kad jis bu- 
jus. ' 4 * i

Kaipo tarptautinio solidarumo ir ]
Pirmoji Gegužės iššauks daugiau darbininkų į kovą.. ruu H1U xuulIltuI1 b

Kad-* padaryti Pirmąją Gegužės kuoreikšmingiausią į^ir^rodė. ^TaVirgi už- 
darbininkų koVos dierią Amerikoje, turime išjudintu visas ^ąyjė smūgį ^abotažninkąms. 
savo spėkas sūmobilizaVimhi kuoplačiausių 'darbininkų^Nįt' ir ’Sovietų* priešai7 teiš^ 
slnogšnių dalyvauti Pirmos Gegužės, ęlemon^tracijose^mą-^ me prisipažįstu,, kad ju ko
simuos^ mitinguose. j r.-Mf legos diiglai ^sataažhinkai

Mūsų nacionalių organizacijų, Amerikos Lietuvių Dar- teį9me pasirodė labai Pras- 
bininkų Literatu tos Draugijos, Lietuvių ;D^ihinkų 
sivienijimO ir Lietuvių Darbininkių Susivienijimo Amen- s^vo pašutinę prakalbą, pe žmonių. Bėgant laukan 
koj, kuopos ir nariai turi uoliai darbuotis, kad įtraukus parodydamas, kad Sovietų šeši vaikai sužeisti. : ■ 
kuodaugiaūsią1 darbininkų savo kolonijose į Pirmos Gegu- ---- —-———__—----------------------------------------------

"visur dėkime pastangas sudaryti kuoplačiausia bendrą REIKALAUJA NAUJO TEISMO ŪKUSIEMS 
frontą su įvairiomis darbininkų organizacijomis. Kvies- 
kime kiekvieną darbininkų organizaciją į bendrą frontą.

Visur su įvairių kitų tautų darbininkais sudarykirhėi 
bendrą frontą.

Kur galima, kolonijose išleiskime trumpus' atsišauki-1. . , . j i . ..1 jl uxv, ziia.— i<mu- lcibxuu ir privene ibiiesumus, raginant darbininkus kuoskaithngiausiai dalyvauti tautinio p binink A j. 'mirties bausme prieš nekal-
Pirmos Gegužės demonstracijose bei masiniuose susirin- imo advokatai reikalau- ^ jaunuolį. Valdžios pro- 
kimuose. ja kad jaunuolio Weems kurorasKnight buvotokioj-

Kuopų susirinkimuose svarstykime, kaip sumobilizuoti įejsmas hutų atidėtas kol aberacijoj,-, kuomet apsi-
kuodaugiausia lietuvių darbininkų Pirmosios Gegužės ap-, .v i gynimas teisme numaskavo 
vaikščiojimui ' '' s |Pąttersono aphacija bus is-(ponią Price.ir kitus vald-

A„srik.. Pau,!, D.rbtamk, Uterao™ JŽ gSS®
kad valdžios arenta; buvo rasti nekaltą jaunuolį kal- 
susisiekę su džiure laike'tu.

džiugę, kuomet Monkhouse 
valdžiai Fašistų Teroras Paliečia 

3,000,000 Žydų
BERLYN. — Hitlerio 

gaujų paleistas teroras 
prieš žydus paliečia net tris

įvo priverstas ta padaryti, tojų atsidūrė sanatorijose (žydėmis moterimis arba vo- 
kovos diena šiemet Let kuomet d. Višinskį pra- delei nervų suirimo nuo ai- j kietės moterys su žydai$. 
trbinTnkuTkovą dėjo, kamantinėti ir reika- kio. Dvidešimts mokytojų TerOras at‘
iroimnKų j kovu. . rodymo, Thornton ty- .-1 , . . . . ' sihepia i Visus.
kuoreiksmingiausia ls- -J' t’ is’ t.,,. „x_ lseJ° ls proto delei tos pa- ■_________________

čios priežasties.

GįAISRAS JUDŽIŲ . 
TEATREi

YONKERS, N. Y. r—Bal. 
16 d. judžių Terrace teat
re kilo gaisras ir panika tar

JAUNUOLIAMS, KALTINA VALDŽIĄ TERO
RIZAVIME DŽIURES PĄTTERSONO BYLOJ

DECATUR, Ala.—Tarp- teismo ir privertė išnešti
. ‘ I • . • 1 • V 'll

gynimo advokatai reikalau- .‘Jų jaunuolį., ^Valdžios pro- 
<* ___ l/iii’Ai’ac knin-hf hmm rnlzim

Lietuvių Darbininkų Susivienijjmas. * , 
Lietuvių Darbiųirikių Susivienijimas Amerikoj.

Lietuvių Organizacijoms del Maršavimo g 
Washington^ už Scottsboro Jaunuolius
Maršavimaš dėl paliuosavimo Scoftsbo^o jau

nuolių pasieks .Washingtoną bąjandžio 28 d. Tuo 
būdu 'iš tolimeshių: miestu maršuotojai turės ap-, 
leisti namus daug anksčiau. Vadinasi, laiko labai 
mažai beliko. Lietuvių darbininkų organizacijos 
turi siųsti atstovus į pjiąrŠavimą ir,aktyviai daly-- 
vauti jojo prąvedime. Mes raginame visų miestų 
lietuvių organizacijas tuojaus sušaukti bendrą su
sirinkimą, išrinkti maršuotojųs ir prisidėti prie jų 
finansavilho.

S \

Tai neatidėliojamas darbas. Išsijudino plačios 
Amerikos .darbininkų masės šiuo reikalu. • Mes, 
lietuviai darbininkai, ir mūsų organizacijos .netu
rime atsilikti. Kova už Scottsboro jaunuolių gy
vybę yra mūsų visų bendras klasinis reikalas.

Komūnistų frakcijos privalo pądąryti iniciatyvą 
delei sušaukimo bendro ivisų organizacijų, draugi
jų bei grupių susirinkimo delei mąršąvimę į, Wash-: 
ingtoną. . Draugai,. atlikite savo revoliucinės pą? 
reigas šiuo svarbiu momentų. » A.

TOM MOONEY KŪDIKYS
TĖS DRAUGAI OR

GANIZUOJASI v
MT. HOLYOKE, Mass. 

—čionai vaikystės dienas 
praleido Tom Mooney. Da
bar jo buvę mokyklos drau
gai organizuojasi ir ketina 
pasiusti atstovą į Tom Moo
ney Paliuosavimo Kongresą, 
kuris įvyks Chicagoje bąl.
30 dien^. •

j (Daugiau Pasąulįnių 
i ' 5-tam puslapy])



Z. Angarietis.
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HITLERIS TRIUMFUOJA - VOKIETIJOS 
DARBININKAI NESUMUŠTI

Kraugeriui Hitleriui paėmus galią į savo rankas Vo
kietijoj, pas daugelį darbininkų kyla klausimas: ar greit 
Vokietijos darbininkai ir jų avangardas, Komunistų Par
tija, galės atsigriebti po tokio didelio jų spėkų sukriušini- 
mo, jų organizacijų sudaužymo ? Tuo klausimu teko, gin
čytis net su keliais darbininkais ir jie padaro išvadą, kad 
dabar Vokietijoj atsitiko taip, kaip kad atsitiko Italijoj, 
Mussoliniui paėmus galią, k

Ar ištikrųjų dabar Vokietijoj tokia padėtis, kaip kad 
Italijoj buvo 1919-1920 metais?

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Ine., i i 

■▼ery day, except Bunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York
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Bendras Frontas
Darbininkų klasės jėgų 

vienijimo plote centriniu 
klausimu yra bendras fron
tas. Komunistų Internacio
nalo Centro Komitetas išlei
do manifestą delei bendro 
fronto, kuriame buvo pa
tiekta sąlygos ir paragini
mai Kominterno sekcijoms 
kviesti socialistų partijas ir 
kitas darbininkų organiza
cijas sudaryti bendrą fron
tą ant skubiųjų konkrečių 
reikalavimų ir už juos ko
voti. Bendras frontas rei
kia ir galima sudaryti: (1) 
kovai prieš fašizmą, (2) už 
bedarbiams pašalpą, (3) 
prieš imperialistinį karą ir

Tuo laiku Italijos darbininkai buvo revoliucingi. Skel- P) prieš didėjančią reakci-
be streikus, ėmė dirbtuves ir’kai kur lokalines valdžias į 
savo rankas. Bet jie neturėjo tvirto vado, stiprios bol- 
ševistinės partijos vadovybės. Socialistų partija buvo 
reformistų rankose ir visaip painiojo darbininkus, kad 
tik juos neprileidus prie paėmimo visos galios į savo ran
kas. Tuo pačiu laiku partijoj įvyko skilimas ir net trys 
suvažiavimai atskirų frakcijų atlaikyta. Suskilus socia
listų partijai, susikūrė silpna Komunistų Partija, nepajė
gianti vadovauti tuomlaikinėmis kovomis. 7 
dančioji klasė, gavusi paramos iš reformistų, pradėjo at-į 
^įgriebti: sumušti darbininkus, sulaužyti streikus, atsi
imti dirbtuves ir dvarus.

Sovietų Sąjunga tuo laiku irgi buvo jauna, civiliame 
kare ir bado nasruose. Jinai kovojo už išlaikymą Spalio 
Revoliucijos laimėjimų. Industrija suparalyžiuota. Pa
dėtis sunki. Vokietijoj, Noskei, šeidemanui ir Ko. vado
vaujant, sukriušintas darbininkų pasiryžimas nuversti 
buržuaziją ir steigti Sovietų Respubliką; Sukriūšintd

ją kapitalistinėse šalyse, i
Čionai paduosime ištrau

ką iš rėnegatų Butkaus- 
Prūseikos ir su jais susidė- 
jtįsios grupelės žmonių re
zoliucijos apie bendrą fron-

i įvyko ne tam, kad organi
zuoti darbininkus kovai 
prieš kapitalizmą ir už dar
bininkų reikalus, bet tam, 
kad griauti JKomunistų Par
tiją, ir lietuvių darbininkų 
judėjimą, — šito geltonla- 
pio j suvažiavime, buvo pri
imta vadinama bendro fron-

Vienbalsiai ūkininkai reikala
vo, kad Šiais metais būtų sta
tomas antras cukraus fabri
kas šiaurės Lietuvoj, be to, 
kad būtų išleistas įstatymas, 
kad kiekvienas darbininkas-kė 
turėtų turėti knygelę, kurioj 
būtų daktaro pažymėta apie jo 
sveikatą, darbdavio rekomen
dacija ir kad būtų iš tarnau
jančių išskaitomi nuošimčiai 
pensijos fondan, nes dabar la
bai dažnai persenęs darbinin
kas neturi kur dėtis.”
Svarbiausia reikia kreipti 

atydą į tris buožių reikala
vimus: (1) kad bernam ir 
tarnaitėm įvestų Smetonos 
valdžia knygutes ir tose 
knygutėse būtų daktaro pa-< 
liudijimas, kiek tvirtas par- 
sisamdantis- asmuo, (2) re
komendacija pirmesnio buo
žės, pas kurį tarnavo tas as
muo, apie jo elgesį ir, su
prantama, polities pažval- 
gas; (3) rinkti mokesnis iš 
tarnų ir tarnaičių elgetom 
užlaikyti.

Tai pikčiausias pasikėsi
nimas ant paprasčiausių 
žmogaus teisių. Nei caro 
valdžia tokių darbo bilietų 
sistemos nebuvo įvedus.

VALSTIEČIAI IR VALSTIETES. ! '
_________

| kairėjimą ! kaime, ir" darbo 
valstiečių įsitraukimą į ’ko
vą, dabar be grynai, akiplė
šiškos politikos imasi ir nu
sileidimų valstiečiams. Ma
žina procentus nuo paskolų 
ir atideda skolų grąžinimą 
už nederliaus metus, kai 
kur atideda- ir Jicitacijas 
(varžytines)^ Tas skolų 
grąžinimo; atidėjimas ir Ii- 
citacijų atidėjimas—tai/ ir. 
bus pirmutiniai • valstiečių 
laimėjimai šiuo metu. Tie
sa, darbo valstiečiai negal 
pasiterikint tais laimėjimais, 
tuo labiau, kad'iš. jų ir, labai 
maža nauda, ir jomis galės 
pasinaudot ’ ne • taip daug 
valstiečių. Reikia ir toliau 
kovot, kad daugiau ' išlupt 
iš fašistų nasrų. Reikia 
reikalaut,

Valstiečiai Įsitraukia ■ 
į Kovą

Lietuvos valstiečių kova 
yra labai atsilikus nuo kitų 
kraštų valstiečių judėjimo. 
Kai kuriose valstybėse vals
tiečių judėjimas yra gana 
aukštai pakilęs, į revoliuci
nį valstiečių judėjimą jau 
įsitraukė plačios masės, 
kuomet Lietuvoj jis labai 
atsilikęs. Bet 1932 m. ir 
Lietuvos valstiečiai pradėjo 
plačiau įsitraukt 'į kovą. 
Tiesa, mes Lietuvoj turim 
tik kovos pradus, bet jie jau 
yra. Nors komunistų par
tija prasidėjusiam darbo 
valstiečių judėjimui dar tie
sioginiai ne vado vau j a, bet 
tas judėjimas prasideda su 
komunistų mestais obalsiais. 
Komunistai šaukia valstie
čius skelbt kovą licitąci- 
joms, neleist varžytinių. Vi
sos kitos partijos nešaukė 
valstiečių prie kovos su var
žytinėmis. Lietuvoj jau bu
vo visa eilė atsitikimų, kada 
valstiečiai atsisakydavo da- 
lyvaut varžytinėse, ir var
žytinės neįvykdavo (Garlia
vos valsčiuj ir kitur). O 
kai kur (kaip ana Šiaulių 
apskrity j) valstiečiai grąsi- 
na tiems, kurie dalyvaus 
varžytinėse. Dar kitur val-

: •Antradien.; Balanda 18;

laut,1 kad yiso^ ddrbo žmd-t: 
nių skolos ir visai ’būtį jJa^3, 
naikintos. Reikia reikalaut, 
kad visi biedniokai būtų pa- 
liųosuoti nuo visokių mokes
čių. Reikia reikalaut, kad"' 
vidutiniokams mokesčiai bū
tų sumažinti pusiau, i Reikią* 
statyt ir kitus reikalavimus 
ir remt tuos reikalavimus 
kova. Kovoj stiprės darbo 
valstiečių jėgos, ir tuomet 
ne tik lengviau bus daugiąu 
išlupt iš plėšrių fašistų, nas
rų, bet ir. visai .bus galima- 
nuverst fašistų • valdžią ir 
atimt iš dvarininkų ir visų' ’ 
turtingųjų visūs jų žemes 
?u visomis triobomis ir su/ 
visų gyvu ir negyvu .inven- .: 
torium.! ■ >. . = ? »

•> Valstiečiai įsitraukia į ko-- 
vą. Reikia plėšt' tą kovą, o ' 
komunistų organizacijos tur 
vadovaųt tai kovai, nes tik

kad licitacijos pne komunistų partijos va- 
(varžytinės), taikomos dar- dovavimo gal valstiečiai• lai
bo žmonėms, ir visai būtų mėt. 
panaikintos. Reikia reika-

>

darbininkų valdžios Vengrijoj, Lietuvoj, Latvijoj. Ame- klausimu režoliuci j a, kū
riko je—Palmerio puolimai ir kriušinimas darbininkų' ju-*£;oj -našles talka‘žada*
dėjimo. Komunistų Internacionalas tiktai susiorgani 
zavęs/dar visai jaunutis.

Tarptautinis kapitalizmas iš pokarinio križio peręina' 
prie dalinos stabilizacijos, laikinai atgauna savo lygsva
rą, pasidaro tvirtesnis.

Štai prie kokių aplinkybių Mussolini maršuoja ant Ro
mos ir paima valdžią į savo rankas.

Dabar jau kitokios sąlygos. Tarptautinis kapitalizmas 
perėjo iš dalinos stabilizacijos į visuotiną ekonominį kri- 
zį. Pastaruoju laiku tasai krizis nei kiek nemažėja, bet 
nuolatos didėja. Pasaulyj apie 50 milionų bedarbių; 
Amerika jau turi arti 17,000,000 bedarbių. Revoliucinės 
bangos ritasi per Chiniją, Indiją. Lenkija pereina į re
voliucinę padėtį. 1

Sovietų Sąjunga dabar visai kitaip atrodo. Civilis ka
ras ir badas visiškai nugalėta. Industrija atbudavota iki 
augšto laipsnio—šalis iš agrarinės virto industrine. Ap
sigynimo spėkos pastatytos ant gana augšto laipsnio.

Komunistų Internacionalas, pasidaręs galingas’’ vadas, 
su didelėmis sekcijomis įvairiose šalyse. Reformistai jau 
pusėtinai numaskuoti, nors ir tebėra gana pavojingi.

Pati Vokietija draskoma ekonominio krizio. Virš 
7,000,000 bedarbių. Prislėgta karinių kontribucijų ir vi
sokio pažeminimo. Bet jinai turi tvirtą Komunistų Par
tiją, kurios įtaka siekia šešis ar daugiau milionų darbi
ninkų ir kasdieną ta įtaka didėja. Vokietija turi revoliu
cines unijas dirbtuvėse, revoliucines apŠvietos organiza
cijas. Vokietijos darbininkų klasės galihgesiie/ negu It^

diktatorium. Nežiūrint to, ka<j:Hitleriš 
Vokietijos darbininkai nesumušti. Tiesa; _ 
didelis smūgis.. Jie dabar randasi civilio įpdclėtįL 
Tūkstančiai komunistų kalėjimuose ir konfceiittaėijošj sto
vyklose. šimtai nužudyta. Veikimui padėtis pasidaro 
begaliniai sunki. Prisieina jiems dabar vesti ■ nelegalis 
darbas ir jungti jį su legaliu. Bet jie nesumušti. Komu
nistų Partija veikia nelegaliai, laikraščius ir lapelius lei
džia nelegaliai. ,
« Viso pasaulio darbo žmonės tiesia galingą ranką Vo
kietijos darbininkams. J • ■ x

Mūsų visų pareiga šiuo laiku įtempti visas spėkas Vo
kietijos darbininkų pagelbai. Visos organizacijos^ įvai
rios draugijos lai išeina su protestais prieš fašistinį te
rorą. Šimtai tūkstančių darbįnįnkų reikia sutraukti į 
demonstracijas ir masinius mitipgus. PHešfašištinę ko- 
.vą turiifee surišti su kova čia pat prieš savąjį kapitaliz
mą, prieš bedarbę, prieš algų kapojimus, už paliūosavįmą 
Mooney, Scottsboro jaunuolių ir visų kitų politinių ka
linių. ' • • • . • . ' *■V -

Tvirtinkime revoliucines organizacijas, ypatingai Ko
munistų-Partiją.

rioj našlės tąlk^jžaičĮą: :
“Mes žadame visokeriopą, 

moralinę ir kitokią«j)afc'amą vi
siems kovojantiems ,prięš fa- 

. šizmą/*' >. ■’ ' ' : ' -j f
Už kelių eilučių toliau pa

sisako, ant kokio pagrindo 
jų bendras frontas bus da
romas. Esą: .

“Šalin hitlerizmas I Tegy
vuoja ^evoliucinis bendras 
frontas visų proletarinių ir ar
timų joms organizacijų—nuo
širdus frontas, be manevrinių 
gylių ir užkulisinių intrygų. 
(Priimta vienbalsiai.)”

Ar ant prūseikinio “nuo
širdumo” tas jų bendras 
frontas bus remiamas? Re
voliuciniai darbininkai ne 
ant nuoširdumo, bet ant 
greitųjų kasdieninių reika
lavimų sudaro bendrą fron
tą O toki greiti reikalai yra 
kova sų fašistais, gynimas 
Scottsboro jaunuolių, Tom 
Mooney , paliuosavimas, be
darbiams apdrauda ir ’t .t.

Bet prūsęikiniai menševi-
Jcdvoį^ nehoyi’ ■ „iJiėms 

tereildą; plep^Pi’qiQti, 
: t jp^akiski
f aižėja.! < r^dę <^avo Veidmai-

... .

Lietuvos Buožiij Reikalavimai
, 'Lietuvos- kaiųias, paskan
dintas į didėjantį ekonomi
nį krizį. Vargingi valstie
čiai baisiai prislėgti. Ištie- 
sų jiem labai sunku gyven
ti. Jie privalo statyti fa
šistam reikalavimus ir už 
juos kovoti. Etet čionai pa
duodame ištrauką ne apie 
tai, ko biedni valstiečiai rei
kalauja, bet ko fašistinės 
Lietuvos buožės nori.

Buožių reikalavime Sme
tonos valdžiai skaitome: '

“Kovo Ž6 et įvyko Šiaulių 
valsčiaus, ūkininkų ‘Vienybės’ 

metinis narių susirinkimas.

, * kaimo, kurie suka valstie-
Kiek laiko atgal tūli ele- čiams galvas ūkio kėlimu, 

mentai suėjo į gyvųjų na- kuomet jis vis labiau slenka 
bašninkų socialistų 19 kp. suirutės keliu. Arba štai 

Apie Joniškyj valstiečiai išvaiko;
balandžio!ir sumuša miško spekulian

tus ir išdaužo savivaldybės 
langus. Daugęlyj vietų vai-' 
stiečiai nemoka skolų, kitur 
nemoka mokesčių ir jau ne 
visur fašistai drįsta varto 
išjieškot mokesčius. Buvo 
ir kitokių pasipriešinimų, j 
Tai vis rodo, kad Lietuvos 
valstietis pradeda kelt savo 
galyą, stato savo reikalavi
mus ir įsitraukia į kovą.

Fašistų valdžia jau išsi
gando atgyjančio Lietuvos 
kaimo. Ji mato, kad atgy
jantis kaimas, jei jis eis iš
vien su miestu,'sudarys to
kią jėgą, kurią policijos ir 
žvalgybos pagelba nenumaL 
šinsi. Fašistų valdžia dar 
nesenai vartojo tik akiplė
šišką politiką linkui kaimo 
biednuomenės ir vidutinių 
valstiečių. Kėlė mokesčius, 
visokiais būdais rūpinosi iš
jieškot’ tuos mokesčius ir 
skolas, čtargi senas ir senus 
mokesčius, dargi j ieškojo 
prieškarines skolas. Fašistų 
valdžia vis daugiau gerda
ma šyvų iš darbo žmonių, 
vis daugiaū versdama sun-.f 
kenybiųj ant darbo žmonių 
sprando, tame skaičiuj id 
ant darbo valstiečių spran
do, kartu nesigailėjo pašal
pų, premijų ir paskolų dva
rininkams ir buožėms. Fa
šistų valdžia vis aiškiau ro
dė plačioms masėms savo 
akiplėšiškumą. Todėl darbo 
masėse ne tik mieste, bet ir 
kaime vis labiau augo nepa
sitenkinimas fašistų val
džia, augo kairėjimas, didė
jo simpatijos komunistams. 
Valstiečiai Įnoriai ėjų į įkų-' 
munistų' saukiamus susiririr; 
kimus ir pasitarimus ir dar 
ne vieną kart išmetinėjo 
komtinistams, kad jie per 
retai šaukia tuos pasitari
mus. Fašistai, pamatę tą

suruoše 
bankietą, kuriam užmeg.sti 
draugiški ryšiai tarpe socia
listų, dešiniųjų komunistų ir 
besivadinančių kairiųjų 'šan- 
dariečių. Sandariete besiva
dinanti Vitaitiene dainavo, jos 
duktė rinko aukas Markso 
garbei, Dr. Vinikas, Vitaitis, 
Pruseika, kąj.^41 su Bagočium, 
Markso garbei^kalbėjo.

>

Prūseika nėra joks komu
nistas. Jis yra renegatas ir 
aršus komunistų priešas. 
Komunistu save vadina, kad 
klaidinti darbininkus. Tie, 
augščiaus įvardinti gaivalai 
niekad, nekovojo ir nekovos 
prieš fašistus. Jie gal kyš
telės liežuvį, tai ir viskas. 
O revoliuciniam proletaria
tui išstojus į aštresnę kovą, 
jie visi su “vienybiniais” 
fašistais sudarys bendrą 
frontą.

Keturiti Conn. Valstijos 
ApskričiŲ Išvažiavimas
i -i,f ’ į . ' ; . ' t • 't ‘ '’’v

i .4, ^1. pį. įvyks
išvažiavimas, Vengiamas ketu
rių yąjšŪjos, dafbihin-
kii^tį aųskričiypLietuvių Par- 
že, Waterbury; Conn. Tame 
išvažiavime dalyvaus visi Con
necticut valstijos darbininkiš
ki chorai ir sporto grupės. To
dėl prašome visas Conn, vals
tijoj gyvenančias draugijas 
nieko nerengti viršminėtą die
ną, o visiems rengtis dalyvauti 
mūsų išvažiavime. Nes likęs 
pelnas nuo išvažiavimo bus 
skiriamas darbininkiškiem rei
kalam. 

•\

Kom. Narys P. Bokas.

EASTLAND, Texas.— 
Balandžio 16 dieną orlaivis 
nukrito žemėn ir ant vietos 
užsimušė du orlaivininkai.s

IŠ TROCKISTŲ VEIKIMO 
KAUNE

Jau mes ne vieną kartą bu
vom rašė apie trockistus, apie 
jų kontr-revoliucinį darbą, 
apie jų tarnavimą kapitaliz
mui. Trockio kelione per Eu
ropą—tai vienas iš pavyzdžių 
to, kaip žemai puolė tie dar
bininkų judėjimo renegatai. 
Trockis su buržuazinių valsty
bių pritarimu h" turėdamas 
buržuazinės pMicijos pagelbą 
apvažiavo Europą, kad savo 
pranešimais padėti imperialis
tams vest agitaciją prieš So
vietų Sąjungą.

' ' t > . » į
■ Tas1 renegatas ir kapitalistų 
gagentas tur vieną kitą pase-/ 
L ėją ir Lietuvoj. Užsienio žy- 
■dų laikraščiai rašo, , kad troc- 
kištai Kaune tur savo grupę.. 
Aiškus dalykas, kad fašistų 
valdžia nekliudo tiems troc- 
'kištam veikti Lietuvoj. Fa
šistų valdžia leidžia platint 
legaliai trockistų raštus, porą 
metų atgal į Kauną buvo at
važiavęs trockisfų agentas Sa- 
balevičius ir iš fašistų valdžios 
gavo jis leidimą turėt paskai
tą. Mat, fašistų valdžia pui
kiai supranta, kad jai troc- 
kistai reikalingi, kad jų pa- 
gelba nešt dezorganizaciją į 
darbininkų eiles.

Lietuvoj trockistų eilėse 
darbuojasi visoki įtariami 
žmonės, k. a. Z., č., š., M. Jie 
platina t r ockistinius raš
tus, veda agitacijąf prieš ko
munistus, dumia darbininkams 
galvas, būk komunistai susi- 
bankrūtijo ir jau priima huo 
■trockistų bendro fronto takti
ką su eiliniais socialdemokra
tais. Ištikrųjų gi ir bendro 
fronto .klausime tarp komunis
tų ir trockistų nieko bendro 
nėra. Kuomet komunistai 
traukia J bendrą frontą eili
nius sociademokratus darbi-, 
ninkus, kad vest , juos į kovą 
..ir prieš naudotojus, ir. prįųš 
socialfašistinius vadus, , Troc- p
kis reikalauja bendro fronto, 
iš viršaus, su socialfašistinjais 
padais.

Kųdėl ųžsienyj ir Lietuvoj 
trockistai sukruto ypatingai 
dabartiniu metu? 7 Mat, da
bar eina smarkesnis darbinin
kų judėjimas, su juo kartu au
ga komunistų įtaka. kapita
listai suinteresuoti, kad kaip 
sykis dabar paaštrintų kovą 
prieš komunisttiš ir kad, su
silpnintų komunistų jėgas tuo- 
mi jie tikisi susilpnint ir dar
bininkų jųdėį.imąv-^Ockistai jr 
suskubo stot i į kovą prieš kO-1 
munistus, kad patarnaut kapi-7 
talisfams. ' • ■

Kas , remia trockistus^ tas 
tuom .pat. remi^>.. darbininkų, 
klasės priešus. Mūsų pareiga 
vest kovą su trOckistais, kaip

Ultra-Violetiniy 
Spindulių Daugis

Būna Nevienodas
Ultrą-violetiniai 

spinduliai, būtiniausi 
katai ir nematomi, 
iškeliauja niio Saulės
tais, matomais, spinduliais, 
bet. ne -visuomet sykiu jie...
pasiekia t žemę. Saulei be-/ 
tekant a’rba-. mažai dar jai* 
pakilūs, gali būt oras ty
riausias^ bet ultra-yioleti- 
niai spinduliai nepajėgia , 
taip įžulniai pereit per orą • 
(atmosferą). Tik saulei • 
augščiau pakilus, šie spin
duliai pradeda pasiekti že
mę.

Pittsburghe ant miesto-’ 
apskrities namo, 933 pėdų . 
augštumoj, lyginant su jū
rų vandens paviršium, per
nai per ištisus metūs buvo- 
įtaisytas moksliškas apara-' 
tas, kur tam tikra “plunks
na” automatiškai, savaime, , 
diena iš dienos rekordavo tų - - 
spindulių > buvimą ar nebu-to. 
vimą arba daugį. Tatai ga- ' * 
Įima buvo padaryt su pa
galba foto-elektrinės celės, 
kuri taip pat paverčia ui-, 
tra-violetinius spindulius į - :. 
elektros energiją. U i? ' '’

Rūkai ore užkerta kelią - 
ultra-violetiniams’ spindu-: 
liams arba labai sumažini ” 
jų daugį, kokis gali pasiek
ti žemę; bei blogiaūšią,'tat' 
kada prie, rūkų prisideda . 
dūmai, kuriais yra » Pitts.-r *: 
burgąs ; pagarsėjęs. b; / <• ■ • ■

Nuo spalio jki kovo, (ul- 
tra-violetinių spindulių dau
gis labai sumažėja; o dau*” . 
giausia jų būna nuo balan
džio iki rugsejk).

Ultra-violetiniai, kaip ir 
kiti, spinduliai lekia su 186,- 
000 mylių greitumu per se:" ‘ 
kundą nuo saulės, kuri ran-. , 

;dasi už 93 milionų ameriko
niškų mylių nuo žemės.

į?.r.  r.„j

su darbininkų judęjjmo dezor- / 
ganizaforiais,’ kaip .ąu darbinin 
kų. koypę priešais* kąip su ką-M >. 
pitalistų agentais.

“Bahatf”
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Revoliucija Įsisteigia Savo 
Literatūrą

Socialistinės Konstrukcijos Delei Beklasinės Draugijos atspindi j Nepaprastą Augimą 
Naujos Sovietinės Literatūros

puoštos, jau šiuo laiku nyksta. į Literatūra Sovietų Sąjungoj 
Sovietų poetai ir rašytojai pie-jn®ra reikalas kokios ten šlaptin- 

■ ' ' 1 . gos grupės—jinai J prieinama
’ L milionams žmonių. Kampanija • . . .

: pritraukimui brigadierių prie .Streikai ir Konfliktai 
; skaitlingai I 

Nauji padaugina rašytojų eiles.
Kad suprasti reikšmę Sovietų ! 

kultūros ir josios neišsemia'mlis! 
šaltinius, reikia suprasti ir tas 
įvairias rases, kurios dalyvau
ja SSSR išvystymui. Pilnas lai
svumas ir nepriklausomybė yra 
geriausia atmosfera visoms 
formoms dailės išsivystymui.

Sovietų hpysakų rašėjai ir ( 
poetai rašydami apie žmoniją,' 
aiškiai nurodo klasių kovas ir [streikas pas tą' patį rangovą, 
visus jų apsireiškimus, kaipo i Aranickį. Streikavo 25 dkfbi- 
pradžią pergalės nuo vergijos. 
Atidengia paniekinančią įtekmę 
ant žmogaus, kovoja prieš tau
tinius ir rasinius prietarus 
(“The Nomads”, parašyta Tik
honov; “Chinese Novels”, para
šyta Erdberg; “The; Desei^”, 
parašyta. Poylenko; “A Visit to 
The ‘Egyptian”, parašyta $en- 
mkov).

šia jau naujos Rusijos išvaizdą; 
į jie užima vietą senosios Rusi- 
jos, atvaizduotos Dostoyevskio'''aaujos" Kteratarcfe

Parašė A. V. Efremin
(Jis yra profesorius Valstijos pijusį žmonijoj individualizmą kurį mūsų rašytojų didžiuma 
Mokytojų 
ros ir

Spalio Revoliucija paliuosavo lia entuziazmą, nupaveiksluoja Sovietų realybe reikalauja su- 
liaudį nuo karinių spėkų pries-^šios įgadynės žmogų, kaipo bu< pratimo socialistinėj draugijoj, 
pandos ir senos cariškos litera-davotoją socializmo, pilną ener- — kitais žodžiais, ----
tūros ir įsisteigė sau nuosa-' gijos ir kovotoją, 
va, laisvą literatūrą, ši lite- ( ral Power Station”, 
ratu ra užpildyta 
klasinį judėjimą;

..„.j Kolegijoj—Literatu- “Energy”, parašyta Gladkov); grupuojasi.
• Žurnalistikos Institute.) * autoriai savo rašiniuose sukę- Teisingas giminingumas su

žodžiais, nupiešimas 
(“The Cent-' proceso panaikinimui individu- 
, parašyta, alistinių tradicijų , ir savotišku- 

mokslu apie Shaginyan; “Time Is' Spend-' mų; nupiešimas senovinių su- 
apie klasių'ing”! parašyta Katayev). Mū- pratimų, kuriais dar tebėra 

kovas; ji yra kaipo rodyklis pa-1 sų literatūra taipgi neprasilen- perimti darbininkai ir valstie- 
siliuosuoti žmonijai iš vergijos.1 kia ir su inteligeptija. Litera-čiai ir artistiškas kristalizavi- 
Sovietų literatūra gali būt at-J tai susirūpinę josios esme mas gyvenimo. Viskas bus ga- 
skirta nuo kitų senų šalių lite-1 (“Sevastopol”, parašyta Maly- Įima, tiktai artimai susirišant 
ratūros, kaip savo išžiūra, taip shkin; “Benefit List,” parašyta su darbininkų klase ir valstie- 

Sovietų charakteris- Olesha) . ' čiais ir su jų veikimu.
šios gadynės rašytojai šie-į Einant Naujais Takais 

kiasi naujų temologijų, naujų [ ................
artistiškų formų, naujų būdų, [ Tradiciniu stilium kompozici- 
___ . nušvietus šių dienų pa-' Ja> novelių ir trumpų apysa-

j šauliui painias problemas, rašymas jau negali , paten- 
(“Skutarevsky” parašyta Leo- jkinti Sovietų rašytojais; jie jieš- 
nov; ‘Foma Kleshney”, para
šyta Slonimsky).
Pažymėtina
Nedraugiškumas

m... Tūluose atvejuose sutinkama 
vieni moraliai, kiti prisideda su i nedraugiškumns, kuomet prole- 
agitaciniais darbais, kaip antai 
garsūs rašytojai ir šiaip veikė
jai : Mayakovski, Demjan Bied- 
ny ir feljetonų rašėjas M. Kols- 
tkov iki augštai išsivysčiusio 
apysakų rašytojo Maxim Gor- 
ky.

Jauna, Bet Tvirta
Sovietų Literatūra yra dar 

labai jauna. Dar turi savyje 
daug kritikos ir pasitobulinimo. 
Bet Sovietų šalis jau yra tur-Etinėms konstrukcijoms, bet jie 
tinga proletarine literatūra. As-j yra nieko nereiškianti ir negali 
menys, vaduodamiesi Trockio gauti simpatijos nuo plačių ma- 
teorijomis, yra griovėjais nau
jas tvarkos; jie turi didelę ne- Partijos, balandžio 23, 
apykantą abelnai prieš indus
trializaciją ir užginčija prole
tarinės kultūros egzistaciją.

Tas artistiškas 
“draugų keliautojų” ir to 
sivienijimo” negali būt ilgiau ir svarbus mūsų 
tam nėra abejonės. Mūsų lite
ratūra yra jau garsi po visą 
pasaulį; ir iš jos dar yra tas 
naudingumas, kad vis daugiau 
ir daugiau ji y ra, pripažįstama 
ir sutinka simpatijos; tai yra 
nuolatinis augimas; tai yra ne
išsemiamas galimumas. Visas 
aktyviškumas Sovietų gyvenimo 
ir augimas socialistinės indus
trializacijos mums vaizduojama 
beletristika, kaip antai: “Soviet 
River” (parašyta Leonov) ; apie 

; klasių kovas kaimuose “Flight” 
-(parašyta Stakovskio) ; apie 
kolektivizaciją “Brusski,” (pa-

ir prasme.
tikai nepasilieka ant seniau pa- 
sibriežtų planų. Jie nuolat 
vykdo gyveniman naujas ivai- . . . I 1 Lldlnas temas, motyvus ir naujas 
gadynes. 1

Jeigu bile kas pasiteirautų, 
kas yra tos naujos gadynės, tai! 
mes galėtume į tą klausimą at
sakyti skymiškai, bet tai bus 
neteisinga. Vienas dalykas bus 
galima paminėti: visi prakil
nieji žmonės tarnauja revoliuci-' 
jai ir socialėm konstrukcijom;

ko naujų formų rašymui. Tam 
tikslui yrą nauji keliai tiesia
mi. Atsiskyrimai ir objekty- 
viškumai yra naikinami, o tą 
vietą užima 
dariškumas.

socialistinis sociali-

LIETUVOS KLASIŲ KOVOS FRONTE

tarinis menas ar dailė yra su
jungiama su klasių kovų vaiz- 

rateliuose 
simpatija

dais. Nekuriuose 
dar vis apsireiškia 
senų laikų idėjoms, del kulokų 
ir pūvančio kapitalizmo lieka
nų. Tie nedraugiškumai, rei
kia pripažinti, yra sutinkama 
tik išimtimis.

Tiesa, dar randasi keli rašy
tojai, kurie neatjaučia socialis-

šių. Nutarimas Komunistų 
> 1932, 

reikale rekonstrukcijos literati- 
nių ir artistiškų organizacijų, 

i yra visapusiškos svarbos ir ke- 
veikimas lio rodyklis naujos gadynės li- 

‘ “su- teratūroj. šis klausimas ytin 
rašėjams taip 

pat; jis reikalauja nuo rasėjų ; 
gilaus mąstymo; o s.ąryšyj su. 
nuolatiniais socializmo laimėji
mais ir pergalėmis, didžiuma 
senos inteligentijos palieka prie-, 
lanki naujai Sovietų valstybei.

Kritiška Peržvalga l 
i 

Ką tai reiškia prisitaikymas?)’ 
Ko mes tikimės iš rašytojų?, 
Ideologinis prisitaikymas prie 
senos inteligentijos, tai reiškia 
sugabumą, kritiškai išanalizuo
jant ir šviesioj formoj paro
dant, kaip šiuo procesu gyveni- 

i mas eina pirmyn, ant kiek svar- 
rašyta Panferov). Mūsų rašy-[bi ir naudinga literatūra; reiš- 

pergalėjimą buržuaziniųtojai taipgi užsiėmę ^sicholo-1 ^ja 
gijos problemomis.
vyriausias jų i

Rašytojai 
kurios buvo

senoviškų pasakų, 
tik svajonėmis pa-

iiiciiioiiiaiiiaiuoiii mani

ir Čechovo .laikais.
charakteristikai literatūroj yra' 
pastovūs ir pilni pasitikėjimo j 
socializmu ir aktyvūs darbuoto-į 
jai. Artistų tarpe kartais ap
sireiškia antagonizmas, priešta
ravimas naujoviškumams, bet 
tai tas pasikartoja tik išimti
mis. Dar nekuriose vietose, ta
me ar kitame dalyke randasi 
trūkumų, bet tie trūkumai sten
giamasi užpildyti. Dar Sovie
tų Sąjungoj dalinai yra beraš- 
tystės, bet ir tas jau nyksta, 
kaip pavasarį .sniegas. Apart 
tų dar yra ir kitokių trūkumų, 
bet, iš kitos pusės, mes neturi
me nei ekonominės, nei dvasi
nės vergijos, nėra išnaudoji
mo; yra neapribojama dirva iš
vystymui dailės dailė yra 
griežtai atskirta nuo įtekmės 
išnaudotojų klasės. Brutališku-
m;1S šiy_Jaikų kapitalizmo, yra | žinoma yisam pasauliui
nepakenčiamas mūsų autoriams 
ir jie gerai atsižymi, perstaty- 
dami jį žmonijai. (“O. K.”, 
parašyta Pilnyak; “Property”, 
parašyta Zozulya; “Ten Horse- 
Power”, parašyta Ehrenbourg; 
“The Tomb of The Unknown 
Soldier”, parašyta Lidin; “Pao- 
Pab”, parašyta Selvinsky). 
Naujas pamatas išbudavojimui 
pasaulinės kultūros jau stato
mas Sovietuose. Jis budavoja- 
mas ant griuvėsių kapitalisti
nės kultūros. Ši padėtis yra 
tikra inspiracija mūsų rašyto
jams.

Perdėm naujos spėkos trau
kiamos į Sovietų literatūros ei
les. šios visos spėkos kartu— 
pradedant nuo pasauliniai gar
saus Maxim Gorky ir einant 
iki jauniausio “shock brigader” 
literatūroj — šturmu griauja 
buržuazijos tvirtoves, energin
gai dirba del naujų atsiekimų; 
stengiasi įkurti naujas formas. 
Ant pasibriežtų darbų kelio dar 
yra daug visokių kliūčių, vie
nok pilnas revoliucinis pasitikė
jimas pergali visus trūkumus ir 
persvers visas pinkles.

IIIQIIIQIII IIIQIIIGIIIOI BiiiaiiiQiii UBUI

Trijų Veiksmų 
Darbininkiška 

Operete

’ Bet V^SV metodų; reiškia poetišką per- 
susidomėjimas, statymą giminystės su kapita

lai kaip pergalėti žmonijoj nuo, iltiniais elementais iš vienos i 
kapitalistinių Valdžių ir jų in-. pusės, ir darbininkų tveriančio-1 
dividualų paveldėtasr suprati- mis spėkomis iš 
mąs. ; < • < .. 4 . reiškia aktyvų dalyvumą socia-

17-toji Komunistų Partijos listiniam ofensyve ir klasių ko- 
konferencija pasiskyrė sau kai- voj.
po pamatinį ir politinį uždavi-( Takas šio persikeitimo yra. 
nį: galutiną užbaigimą Antro painus ir keblus; jis reikalau-1 
Penkių Metų Plano ir likvida-1 
vimą įvairių elementų, taip sa
kant, užsilikusių senų kapitaliz
mo liekanų ir abelnai likviduo
ti tą, kas tik tiektų klasių skir
tumus ir išnaudojimus, o pa
versti visą dirbančią visuomenę 
šios šalies į susipratusius ir ak
tyvius budavotojus beklasinės 
socialistinės draugijos. Sąryšyj 
su šiomis perspektyvomis, So
vietų Sąjungos rašytojų prieša
kyj stovi vyriausi uždaviniai: 
išnaikinti tą iš senovės įsiskie-

kitos pusės

ja rimto darbo ir užtikrina laL, 
mėjimą tiktai po ilgo ir nęat-1 
laidaus darbo ir dedant dideles1 
pastangas.

Sovietų literatūra per savo 
gerus darbuotojus vystosi seka
momis linijomis: ji vystosi vien 
tiktai po realizmo vėliava; pla
čiai išaiškina realybes prasmę, 
kad būtų galima suprasti daug 
aiškiau ir veikti su supratimu 
iš socialistinės revoliucijos 
žvilgsnio. Dabartiniam laiko
tarpy j yra tas judėjimas, apie

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

Streikai ir Konfliktai Kaune l0: vėl naujas statybos darbi- 
j ’1932 m. Kauno mieste, kilo ninkų streikas; streikavo 40 

; /•’banga streikų ir konfliktų, j darbininkų, streikas tęsėsi
|Darbininkai pasipriešino algos i va’andas ir darbininkai laimė- 

j jo. Rangovas Ilgovskis norė- I. 
jo numušt uždarbį; streikui,’ 
niekas nevadovavo. Netrukus 
kilo kanalizacijos darb. strei- • 
kas, jame dalyvavo 100 darb. 
Streikas tęsėsi pusantros die- • 
nos ir buvo darbininkų laimei-* ■. 
tas, bet dalinai. Tai buvo ne 
miesto valdybos, bęt Vailokai- r 

kanalizacijos 
streikui sten- 

komunistai, 
bet vadovavimas buvo labai 
silpnas! Taip pat streikavo 
miesto valdybos darbininkai, | 
streikuojančių' buvo. 25. Va- r ( 
dovavo komunistai. Darbinim 
kai laimėjo 25 centus ir,gavo 
valandai pusantro lito. Strei
kas tęsėsi vieną dieną. Strei
kavo ir meksfalto darbininkai. 
Streikas tęsėsi puse dienos, 
dalyvavo 53 darbininkai. Strei
ko priežastis—samdytojų no
ras numušti uždarbį nuo 5 litų 
50 centų iki 4 litų 50 centų 
dienai, streikui vadovavo ko
munistai (7-ta kuopelė iš 1 
parajonės). Streikas buvo 
darbininkų laimėtas. Pavasa
rį streikavo “Kauno audinių? 
fabriko darbininkai. Strei
kas kilo del to, kad norėjo nu
mušt algas. Streikas tęsėsi 
savaitę; vadovavo socialfašis- 
tai. Savaimi aišku, kad strei
kas buvo parduotas. Darbi
ninkės pralaimėjo, nes 15 dar
bininkių buvo atleista nuo dar
bo, o algos liko tos pačios. 
“Nemuno” fabrike buvo kon
fliktas, darbininkai streikavo 
kelias valandas. Streikas ki
lo del algos sumažinimo. Va
dovavo socialfašistai, darbinin 
kai pralaimėjo. “Meno” 
spaustuvėj sustreikavo 100 t 
darbininkų,; nęs jiems norėjo 

I numušti algas. Vadovavo so- t.
cialfašistai. Streikavo 2 va
landas, ir ten darbininkai pra
laimėjo'. Kiek norėjo numušt 
nežinia. Kuktos spaustuvėj 
streikas tęsėsi 1 dieną. 'Strei
kavo apie 20 darbininkų. Kaip 
pasibaigė ir kas vadovavo ne
žinau. Lentpjūvių darbininkų 
buvo labai atkaklus streikas. 
Streikavo 7 savaites. Strei-- 
kas kilo del to, kad norėjo 6 

! darbininkams numušt algą 
I nuo 6 iki 5 litų dienai. Strei- 
i kui iš pradžių vadovavo so
cialdemokratai. Tik už 3 sa- 

I vaičių komunistai gavo ryšių 
, ir maždaug vadovavo streikui. 
Streikavo apie 30 darbininkų. 

Didelis streikas buvo teplio
rių. Jame dalyvavo apie 300 
darbininkų. Streikui vadova- 

1 vo komunistai. Streikas buvo 
: gerai organizuotas. Per tą 
streiką kompartijos Jtaka pa- 

j didėjo. Streikas kilo del už- 
, darbio sumažinimo ir tęsėsi 
apie 1 savaitę. Jų pavyzdžiu 
sustreikavo apie 150 darbinin
kų — mūrininkų, štukaturinin- 
ku ir betonščikų Lapėno sta
tyboj. Vadovavo kompartija.. 
Darbininkai laimėjo. Paskui 
sekė mažesni streikai. Strei- , 
kavo Grobmano dirbtuvėj siu
vėjai. Streikas kompartijos 
vadovavimu tęsėsi 1 savaitę. 
Darbininkai laimėjo. Streikas 
kilo del to, kad atleido dar

bininkus nuo darbo. Streika
vo 10 žmonių, šerno metalų 
dirbtuvėj streikavo 10 darbi
ninkų visą savaitę del uždar
bio sumažinimo. Kompartijos 
vadovaujami darbininkai lai
mėjo. Streikavo Masiulionio 

| dirbtuvės 8 darbinin^ąi —r 
batsiuviai, vadovaujami kom- • 
partijos. Be to, dar buvo ma
ži streikai po 2, 3 darbinin* 
kus, pav., Grinšteino metalo 
dirbtuvėj. Taip pat “Silvos/* 
Kartorico, Trikolito, Fainber- 
go ir kituose fabrikuose. Kas 
mėnuo kila konfliktai del 
knygučių, pinigų mokėjimo 
ir panašiai, 

t

j mažinimui. > Jau pavasaryje į 
sustreikavo statybos darbinin
kai universiteto statyboj, strei
kavo ir mūrininkai, nes no
rėjo jiems duoti tik 1 litą vai. 
Jie streiką- laimėjo ir gavo 1 
.litą 25C valandai. Pb to kilo I *■ • . ' . ,
j dar vienas statybos darbininkų

minkai mūrininkai ir paprasti 
darbininkai. Ir čia rangovas 
norėjo, duoti mūrininkams 1 
litą valandai, o paprastiems 
darbihinkamš 'db-nO centį. 
Streikai h'ęsėši Visą dieną Ir' 
buvo laimėtas; Juodadarbiai 
darbininkai gavo ■ 60 centų, 
muriniųkai 1 litą 25 centus va
landai. Streikui niekas neva- 
dovąvo. Per trumpą laiką ki-?
---------- ............ .. .. L

čio “Maisto” 
darbuose. Tam 
gėsi vadovauti

Sovietų literatūra yra karšta 
ir kritiška. Ji yra persiėmusį 
ugninga kūrimosi dvasia. Tie 
artistiški pasiryžimai, kuriais! 
mūsų rašytojai keliauja veda 
juos prie plačiausių veikimo 
dirvų. Rašytojai yra įkvėpti 
nepaprasta energija delei mil
žiniškų darbų. Mūsų rašytojai 
pasiliuosavo nuo senoviškų prie
tarų ir likosi laisviausi mąsty
tojai ir narsiausi artistai pa
saulyj.

Vertė Jauniklis

Stato Scenoje 
Wilkes Barre 
Aido Choras 

( i • ' ■ ; '

Subatoje, 29 d. Balandžio-April, 1933
Junior High School, North M ain Avenue, Scranton, Pa.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE ĮŽANGA 50c ir 75c YPATAI, VAIKAM 25c

Wilkes-Barre Aido Choro vėliausias paveikslas, kuriam mokytojauja Darata Zdaniūtė

DRAUGAI! Alkis yra alegoriška operete, perstato darbininkų darbo sąlygas fabrikuose, jų ekono
minius trūkumus ir kovas už pasiliuosavimų iš kapitalistinės vergijos. Iš antros pusės ji perstato ka
pitalistų lėbavimus, girtuoklystę ir žiaurumus linkui darbininkų klasės. Parodo, kaip teismai neteisin
gai mirtin’baudžia darbininkus. Alkis yra naujovinė operetė, tiekianti darbininkišką apšvietą. Yra 
puikių dainų, kurias atlieka solistai, duetai ir visas choras. O Aido Choras jau nuo senai yra atsižymė
jęs puikiu dainavimu ir geru lošimu. Iš Aido Choro narių yra gerai išsilavinusių aktorių, tat šią ope
retę jie perstatys pilnai tinkamai.

Skaitlingai atsilankykite pamatyti tą svarbų veikalą.
•P. S. Bedarbiams įžanga tik pusė kainos. Bedarbiai įsigykite tikietus per komitetą.

Kviečia Bendras Komitetas.
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3čio Apskr., LDSA 8-to Ra j., LDS* 
5-to Apskr. ir APLM Sąjungos 4-to 
Apskričio konferencija darbininkiš
kuose t' kambariuose, 774 Bank St;, 
Waterbury, Conn.* į Drąugai, Aspkri- 
čių Valdybos 'nariai, Visi būkite 11 
valandą iš ryto, kad konferencija 
laiku prasidėtų ir anksčiau atvažia
vusiems draugams nereikės laukti.

Komitetas. r

Waterbury Bendro Veikimo Klausimu Diskusijos'SVX ±^^1“

PwSlapft Ketvirtas "
• a ■ . ’ 1 X

FIODOR GLADKOV Verte D. M. ŠOLOMSKAS

(Tąsa)
—Glėbai, tu nori, kad ant langų būtų 

švarios uždangos ir vėl žydėtų gėlės, o lo
va būtų švari ir su dideliais priegalviais? 
Ne, Glėbai: žiemos metu aš gyvenu neap- 
šildytame name; žinai, kad mums kuro 
stoka. Valgau bendroje valgykloje. Tu 
matai, kad aš esu laisva sovietinė pilietė.— 
Daša nežiūrėjo į jį, kaip seniau, kada ji 
buvo jaunavedė. Bet štai dabar ji visai 
jau kita. Glėbas atsisėdo ant lovos; jo 
akyse, kurios matė mirtį daug kartų, da
bar matėsi didelis neramumas. Velniška 
moteris; su ja reikia laikytis jau kitaip.

—O Niurką? ; Ką, gal tu ir dukrelę'- iš
metei kiaulėms, kartu su gėlėmis?... Gra
žus darbas!

—Glėbai, kokis tu dar žioplas!—Ir ji nu
sisuko nuo stalo, tartum visai užmiršdama 
Glėbą. Už lango vienodai alsavo tamsi 
naktis. .

—Taip. Na, lai Niurką yra vaikų name. 
Štai rytoj nueisiu ir parsivesiu namo.

—Gerai, Glėbai. Aš nieko neturiu prieš 
tai—tu tėvas. Aš turiu darbo iki kaklo. 
Gali pasiimti ant savęs reikalus aprūpini
mo Niurkos.

—O kaip bus su motina, ar pas tave nėra 
jai meilės?
z —Na, Glėbai, pasidalink su manimi pasi- 
klojimu ir užsiklojimu, nes nieko man ne
palikai.

—Gerai! Jeigu taip, tai pradedame dis
kusijas. .. Imu balsą...

—Glėbai, iš kokių dausų tu parvykai? 
Jokių diskusijų ir jokio balso nėra! Nu
siramink!
; Glėbas atsikėlė iš -lovos ir nuėjo linkui 
durų. Ir vėl jis pajautė, kad permažai yra 
Vietos—sienos spaudžia jį ir oro stoka. Te
ini jo jis Dąšą; jinai greitai taisė pasikloji- 
mą ir užsiklojirhąĮ Daša, -visai {nežiūrėdama 
į jį, pasiklojo patalą kampe ant grindų. Ir 
kada nusimetė 'Sijo^y^rtunr numetė nu
sišypsojimą Glėbui. Glėbas turėjo išrišti 
klausimą ūar myli jį Daša, kaip ir pirmiau, 
ar toji meilė jau dingus ant visados, o kar
tu dingus jam ir Daša?

> Negalima buvo suprasti, ko pas ją yra 
daugiau: moteriško juoko, ar atsargaus at- 
sinešimo linkui jo? Klausimas: ar jinai 
jį šaukia pas save, kaipo patiną, ar nutrau
kia su juom paskutinius siūlus?

Moteris paliko pečių, nuėjo sau, apleisda- 
ma namus, ir jos moteriškumas išgaravo 
kartu su virtuvės oru. Ką ji šildė ir gla
monėjo savo kūnu per šiuos tris metus? 
Moteris, sveika būdama, negali gyventi be 
vyro, sueidama dienomis ir naktimis įvai
rius vyrus. Ne jam ji saugojo savo mote
riškumą ir meilę. Matomai, ji su kitais iš
eikvojo savo energiją. Argi gali būti kita 
priežastis tokiam jos atšalimui?—galvojo 
Glėbas ir pasidarė jam pikta.

—Taip, piliete, buvo tau reikalų. Kada 
skyrėmės—verkei, o kada susitikome, netu
ri ką pasakyti, nėra kas kalbėti. Tris me
tus aš galvojau apie tave: žmona, Daša, 
laukia manęs; o parvažiavau, radau visai 
kitą, padėtį. Ir atrodo, kad aš-buvau vedęs 
tiktai sapne. Buvo vyrų, bet tiktai ne aš. 
Argi tai nė tibšAc ‘ 4 • • ’ *

Daša nustebusiai atsisuko linkui jo, ir 
Jos akys šaltai sužibėjo: .' ’ U < » .: .
J —O argi karo fronte pas tave nebuvo

sias seiles, o kartu ir gerklėje stovėjusį 
guzą*

—Na, prileiskime, sakysime, prisipažįs
tu : buvo atsitikimų. Fronte gyvendamas— 
gyveni, tartum su mirčia viename kamba
ryje. Pas moteris fronte gi yra kita rolė, 
bet žmonos rolė vėl kita.

Daša nusirengė, bet negulė—atsirėmė 
prie sienos, nesigėdijo. Po marškiniais kil
nojosi apvalios jos krūtys. Pro šalį ji per
vedė akimis pėr Glebo figūrą. Ir vėl per 
dantis, tartum nepaisančiai atsakė:

—Mylimasai, tai jūsų reikalas: pas mo
teris yra kiti reikalai; bloga padėtis būti 
verge ir nežinoti savo valios, būti vyro 
pavaldine. Na, Glėbai, iš kokios komunis
tų abėcėlės tą išmokai?

Kada taip kalbėjo, lyg smūgis sudavė 
Glėbui į galvą, jo 'kraujas užvirė: Glėbo 
dasiprotėjimai pildosi. Ji, jo Daša, jo mo
teris. .. bet kas nors turėjo karštas naktis 
su ja... Sunkiais žingsniais Glėbas pri
ėjo prie Dašos. Rūsčiu žvilgsniu, gyvulio 
žvilgsniu jis stačiai pažiūrėjo jai į akis.

—Tai'reiškia, taip—žodžiai pasilieka žo
džiais, o vienok tiesa?

Jo širdis pradėjo smarkiai plakti. Ji, jo 
žmona Daša... Už lango tamsi naktis, 
plaukia debesiai, oras siūbuoja ir vėjelis 
šnabžda. Ten, už fabriko, prieplaukoje, 
prie uolų—fosforinė jūra, tartum dūmais 
aptraukta. Ji dainuoja nuolatinę savo dai
ną ir tartum, kad tai ne jūros bangos ūžia 
ir ūžia, bet oras, kalnai ir fabriko kaminai.

—Na, pasakyk, su kuom tu sukai meilės 
virves? Ką apsikabinėjai savo karštomis 
rankomis per naktis?

—Apie tavo moteris, kurias turėjai fron
te, aš neklausinėju. Glėbai, kokis gi tau 
reikalas prie mano silpnumų? Atsitrauk ir 
atsipeikėk, i

—Daša, turėk tatai mintyje,-kad aš su
žinosiu... /.Taip, aš mokėsiu patirti tavo 
sekretus. . Prisimink tatai!

—Glėbai paslėpk savo akis!—ji tarė, per
vedus jį savp akimis.—Aš moku žaisti anta
kiais neblogiau už tave. Eik sau prie lovos 

(ir nebandyk parodyti savo spėką.
Priešai. Ji—su tamsiomis akimis; jis— 

inai markus, vikrus, kietai sukandęs dantis.
Daša žiūri į jį piktomis akimis nepergali
mos žmonos; o gal jis nepajėgė ją suprasti, 
permatyti jos sielą, kuri per šiuos tris me^ 
tus pasidarė nepaklusni? Ir kur galėjo ji 
įgyti tą drąsą ir nenuolaidumo ir priešin
gumo nusistatymą?
♦Ne karo fronte, ne su krepšiais ant savo 

pečių, ne prie pirmesnių moters darbų: 
.įgijo ji tatai bendrame revoliucijos sūku
ryje, dirbdama atsakomingus darbus, sun
kius darbus ir prie laisvos moters užsiėmi
mų. Ir štai jinai nuveikė buvusį koman- 
dierių raudonojo pulko; jis, karininkas, su
sigėdo, ir nežino, kas daryti.

—-Atleisk: gyvenimas ar mirtis?—kalbė
jo Glėbas, nutvėręs ją ir suspaudęs iki kau
lų braškėjimo.

—Glėbai, atitrauk savo rankas! Manęs 
negalėsi pavergti! Glėbai, juk tu žmogus? 
—Jį visa varžėsi ir rovėsi ištrūkti ’iš jo

Waterburio Lietuvių Progre 
šyvių Draugijų Šąryšis rengia 
bendro veikimo klausimu dis
kusijas, kurios įvyks balandžio 
30 d., 7 vai. vakare, 103 
Green St., Waterbury, Conn.

Šiose diskusijose bus apta
riama keletas labai svarbių 
klausimų, tai yra klausimų, 
ant kurių visi darbininkai gali 
sutikti ir sudaryti bendrą 
frontą už bendrus reikalus.

Darbininkai, pakolei mes 
vieni į kitus šnairuojame, bū
name pasidalinę, tolei mus 
turčių klasė bjauriausiais bū
dais išnaudoja ir bedarbius 
badu marina. Draugai be
darbiai ir dirbantieji, mes ne
turime badauti, bet organi
zuotis ir kovoti už savo teises. 
Mes, darbininkai, tik per ben
drą veikimą, per gerai orga
nizuotą masinį spaudimą pri
versime turčių klasę duoti 
mums žmonišką pragyvenimą.

Čionai paduodame keletą 
klausimų, kurie bus aptariami 
bendro veikimo diskusijose:

1. Ūmi pašalpa bedarbiams 
ir jų šeimynoms.

2. Nupiginimas randų, gazo 
ir elektros.

HUDSON, MASS.

Bu-

Merginų ęhoras, solo ir Visas Aido 
Choras. Viskas bus atlikta kuo pui- 

----------  J kiaušiai, nes drg. Gugąs choro'moky-
3. Kaip kovoti prieš kėlimą I to jas deda pastangas, kad duoti ke- 

kainu ant o-vvenimui būtinuiu iIetą naujų dainų' Mer^inii Kainų ant gyvenimu out UJU |avinam^s atydžiai ir labai gerai dai- 
reikmenų ir prieš darbiniu- įnuoja. Reikia pasakyti, kad drg. 
kams'algų kapojimus. iGugas yta gabus mokytojas, už tad

jam ir sekasi išmokyti greitai ir ge
rai. šitas paengimas gal bus pasku
tinis šiame sezone, todėl dalyvauki
te visi.

Komitetas.
(91-92)

kams'algų kapojimus.
5. Kaip atmušti ateivių re

gistravimus ir bandymus įves
ti pasportų sistemą.

6. Kova už Scottsboro negrų 
jaunuolių paliuosavimą, už 
Tom Mooney ir yVarren Bil
lings paliuosavimą ir kaip su
daryti bendrą frontą kovai 
prieš fašizmą.

šitie klausimai paliečia Vi
sus darbininkus. Jais kiekvie
nas turėtų’ susidomėti. Su 
šitais klausimais kožnas dar
bininkas susiduria, neatsižvel
giant į tai, kokios pažiūros jis 
būtų: komunistas, socialistas, 
katalikas ar sandarietiš, ly
giai kenčia nuo bedarbės ir di
dėjančio skurdo.

Mes, draugai darbininkai, 
šituos klausimus turime rim
tai ir bešališkai išdiskusuoti ir 
sudaryti bendrą frontą, kad 
kovotų už palengvinimus. Tai
gi visi ateikite į bendro vei
kimo diskusijas.

Diskusijų Rengimo 
Komitetas.

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

DETROIT, MICH.
Pirmutinis piknikas, naudai Daily 

Worker įvyks nedėlioję, 14 dč gegu- 
žės, Workers Camp. Rengia distrik- 
to komitetas Komunistų Partijos. 
Kitos organizacijos neturėtų rengti 
nieko toj dienoj, bet turėtų ragin
ti savo narius dalyvauti šiame pa
rengime. (89-91)

^LAISVES” 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.

1

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

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

važiavusi šitokius pranešimus 
daro: jos brolis ir sesuo gy
veną gerai, brolis pas Smeto
ną už valdininkėlį, o sesuo 
esanti mokytoja, gaunanti iš 
valdžios algą ir viskas einą, 
kaip sviestu patepta.

A. K. ėmė pasakoti kaimin- 
kom, kad jos buvusi laimė, 
kad nusivežė gerų rūbų, o ki
taip prie buožių ir Smetonos 
valdininkų nebūtų pritikusi.

Kuomet A. K. važiavo, tai 
sakė, kad ji teirausis, kaip 

gyvena, idant
paliuosavi-sugrįžus galėtų papasakoti 

Amerikos darbininkams apie 
fašistų valdoiną šalį. Gi da
bar ji tik kalba apie savo gi
mines, kokias geras vietas tu
ri pas fašistus, bet apie darbi
ninkus ir varginingus yalstje- 
čius nei žodžio nėprisiniena.

Darbininke.

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

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

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

Balandžio 3 d. įvyko LDSA 
100 kp. susirinkimas. Šitame 
susirinkime pusėtinas skaičius 
narių dalyvavo, tai ir susirin
kimas buvo gyvesnis. Ap
svarsčius kuopos reikalus, pa
imta ir abelni darbininkų ju
dėjimo reikalai aptarti,
vo skaityta keletas laiškų, ku
riuose atsišaukia eiti į tai-1 
ką su darbais ir aukomis.

Po apdiskusavimo kovų už ibiednuomenė 
politinių kalinių 
mą, nutarta iš kuopos iždo 
paaukauti Tarptautiniam Dar
bininkų Apsigynimui $5, “Dai
ly Workeriui” $3, Agitacijos 
Fondui $2.

Apie Mass, valstijos Alka
nųjų Maršavimą buvo pakal
bėta kiek daugiau. Iš kuopos 
iždo aukavom $5 maršavimui 
ir išrinkta komisija prisirengi
mui prie maršavimo.

Reiškia, mes, moterys, ne- 
snaudžiam ir visuomet pare- 
miam tas įstaigas, kurios veik
liai veda kovą už darbininkų 
reikalus, ir taip pat mes pa
čios dedamės prie to judėji
mo.

Balandžio 9 d. įvyko Lietu
vių Laisvės Pašalpinės Drau
gijos susirinkimas, kuris buvo 
skaitlingesnis už kitus buvu
sius susirinkimus. Apart ke
leto svarbių draugijos reika
lais padarytų tarimų, paimta 
apsvarstyti Alkanųjų Marša
vimo klausimas. Draugija la
bai gausiai prisidėjo prie to 
svarbaus darbo, paaukauda
ma $10 iš savo iždo.

Ši draugija visuomet rūpes
tingai remia darbininkų judė
jimą. Kiekvieno darbininko 
pareiga jai prigulėti.

i , .
Apie Praėjusį Streiką

Omles(?) Cobin Shoe 400 
čeverykų darbininkų sugrįžo 
dirbti. Streikas tęsėsi tris sa
vaites ir darbininkai labai ge
rai laikėsi. Streiko vadai dar
bininkų reikalus išdavė. Tik 
pirmą reikalavimą bosai pri
žadėjo išpildyti, tai 10 centų 
pakėlimą algos. Unijos ne
pripažino., ir unijos vadai už 
tai nesispyrė. /Darbininkai ga
lėjo laimėti ir šį reikalavimą, 
bet streiko vadai ėmė pasako
ti, kad darbininkai eitų dirb
ti ir tiek.
Apie Hudsonietę, Pasiviešėju

sią Pas Fašistus
Hudsonietė A. K., dabar jau 

bižnierė, buvo nuvykusi į Lie
tuvą aplankyti savo tėviškę. 
Nekurię darbininkai tikėjosi, 
kad ji papasakos, ką girdėjo 
fašistų Lietuvoj j, bet jinai par-

PRANEŠIMA! IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Puiki Vakarienė

Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas rengia puikią, vakarienę ir šo
kius, 22 d. balandžio ( April), 7 vai. 
vakare, Draugijų svetainėje, 3600 
Verpor Highway. Apie gerumą va
karienės nėra ką kalbėti, nes visas 
Detroitas žino, kad mūsų moterys 
pagamina puikias vakarienes.
o su šokiais, tai jau mes patys pa
taikysiu! prie puikios muzikos.
to, reikia neužmiršti, kad šiame pa
rengime bus užbaigtas serijų klau
simas, užbaigsite ir įvyks laimėji
mas. Remkime, draugai, politinius 
kalinius, kovotojus už mūsų reika
lus. Politinių kalinių skaičius didėja, 
o finansai mažėja, todėl reikalinga 
jūsų parama.

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

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

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75

' 1 Padovanojo L. Dubrow- & Sons, Ine., bus trečia dovana

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

LAUKIAME DRAUGU BALSO Iš KITŲ MIESTŲ

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

“Laisvės” Administracija.

f

Na

Be.

(Daugiau bus)

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

—Na,'pasakyk; kur pametei šąvo meilę?
Pasakyk.'
—Leisk, įyvuly! Glėbai įleisk, nes mu- 

kilų moterų, tai yra bė manęs ? 'Prįsipa-'Šiuos! “ 
žink, Glėbai, dar aš juk nežinau, ar sveikas 
tu, o gal su užnuodytu krauju’parejai. Pri
sipažink..'.

Jos veidas juokavo, ji pasiliko tokia ra
mi, kaip ir pirmiau. Tatai ji tarė per dan
tis, nepaisančiai, tartum kalbėjo apie pap
rasčiausius dalykus. Glėbui tai buvo be
galiniai netikėtas atsakymas. Daša geriąu 
žinojo Glėbą, negu jis ją. Ji jautė, ką jis 
naktimis svajojo. Ir todėl ji, nepaliesda
ma jo, jau permatė Glėbą ir tartum šlapią 
drabužį išgrįžo jį. Kovotojau Raudonosios 
Armijos neteko drąsos, susilpnėjo, tartum 
paslydo prie jos. < ■ ,

Glėbas tik vėliau atsipeikėjo, suvaldė 
$avo širdį, nusišypsojo ir nurijo susirinku-

t Glebas ,su užvirusiu krauju jo gyslose 
nunešė ją ąnt lovos ir parpuolė kartu su 
ja—draskė jos drabužius ir kaip voras mu
sę stengėsi nuveikti. Ji priešinosi, kovojo 
tylomis, kietai’sukandus dantis; veik nuo
gas jos kūnas veržėsi ir nepasidavė. Da- 
ša smarkiu kojų sudavimu numetė Glėbą 
nuo lovos ir pati, kaip katė, šoko prie du
rų, nežiūrėdama į jį, sunkiai alsuodama ir 
taisydamasi marškinius. į

—Glėbai, tu nedrįsk manęs liesti,—būk 
geras. Aš gerai išmokau kovoti už save. 
Tokis būdas prieš mane nieko nereiškia. 
Glėbai, tu esi kovotojas, bet neužkovojai 
protą...

Komitetas.
(91-92)

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 23 dieną yra rengia-, 

mas vakarėlis naudai Komunistų 
Partijos. Pradžia 4 vai. po pietų, 
vieta 715 N. 6th Street. Tai bus- 
įdomus pasilinksminimas, nes bus so- 
vietiniai-ukrdinų naktis. Prašome 
visus draugus dalyvauti šiame pa
rengime ir paremti minėtą organi-J 
zaciją. . 1 Rengėjai.

(91-93)

Pirmos Gegužės klausimu yra šau
kiama visų organizacijų masinis su
sirinkimas. Komunistų Partijos, Lie
tuvių frakcija atsišaukia į visus sim-. 
patikus ir organizacijų narius' atsi
lankyti į šį susirinkimą ir sykiu ap- 
diskusuoti Pirmos Gegužės klausimą.* 
Šis susirinkimas įvyks 20 d. balan
džio, 8 vai. vakare, 99.5 N. 5th St.

K.P.L.F.
(91-92)

DETROIT, MICH.
Aido Choro Teatras ir Koncertas 1

Ąido Choras stato scenoje. “Suiro 
Tėvelio Nervai” ir bus koncertas, 23 
balandžio—April, ISA svetainėje, 24 
ir Michigan gatvės. Programa prasi- ( 
dės 6' vai. vakare “sharp.” Po pro-; 
gramai šūkiai prie puikios muzikos.1 
Įžanga 25p. ypatai. “Suiro Tėvelio 
Nervai” komedija graži ir labai jUo- 1 
kinga. Lošikai išsilavinę, labai gerai, I 
todėl turėsime progą, gerai pasijuok
ti. Antra dalis programo, koncertas.

PER “LAISVI” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams ’

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

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y



Antradien., BalancL 13, 1933 Puslapis penkto

- DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

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

duonos rupesnės riekele. Ge
rai kartais ir ko nors sal
daus užvalgyti prieš gult 
eisiant. Gerai yra šiltai iš- 

’maudyti.
Atsigulusi giliai pakvė-

Nervinga, Rūpestinga 
Moteris

Drauge gydytojau, daug 
matyti jūsųj patalinių dėl 
sveikatos*-ir aš krei-

tablets No. 100”). Ištarpin- 
kite po vieną plotkelę stikle 
vandens ir da į tą patį stik
lą įmaišykite pusę šaukštu
ko sodės miltelių (“baking 
soda”, ir išgerkite priš gult 

nervingumu ir silpnumu. ■ puoKite KelioiiKą Kartų. Au- eisiant. Kai priprasite grei- 
Patiems nervams, kaipo to-!sis užsikimškite tam tyčia'čiau užmigti ir ramiau mie- 

_  _ Suvyniokite,! goti, tai tada galėsite tų 
go nėra, tik jiems trūksta šuraitykite standžiai med-į bromo plotkelių cimti ir po 
maisto, trūksta bent kurių vilnčs gabalėlius, sulig ma- pusę, su vandeniu ir sode, 
maisto elementų, gal vita- žojo piršto galiuku, įmeski- O paskui galėsite ir visai

Vartokite iodo tinktūros 
j po lašą į vandenį, du kartu 

Užleiskite langus, kad bū-J kas savaitė. Manau Jums 
tų tamsu. Užsiriškite tam-į ir gi bus naudos vartoti 

i, gi’- . I, 
; No. 100”, po vieną tabletė- 
lę porą kartų kas diena.

Kiek galima susiraminki
te, nesirūpinkite, turėkite

ANGLIJOS NEPRIKLAUSOMA DARBO PARTIJA 
NUTARĖ DĖTIS PRIE KOMUNISTU

silpnumu. ■ Plokite kelioliką kartų. Au-1

kiems, organiniai nieko blo- i kamštukais.

u vandeniu ir sode.
''..V | niaiOUV UUUICIUU, gCU VlUCl- v x cj 7 t j X

piuos į jus. >Aš turiu labai 'minų, mineralų, gal riebalų į į šildytą vazeliną, ir, kai į nebeimti, 
didelius nervus. Gavau nuo! ar taip ko. * ištrauksite, bus Jums geri j Vartok
didelio verkimo ir rūpesčio. q jūs, sakote, dargi ture-1 auTs™ kamštukai. j po lašą į
Mano kūnas visada pailsęs^ jOįe įr gaj tebeturite rū- Uzleiskite langus, kad bu-J kas sava
ir širdis lyg kad dreba. Ir, pėsčio, sieivartų. Tatai irgi
labai jaučiu nesmagiai. Mie-;'npifyinmni at^ilipnin i kūnn siu rūbu akis,—tai irgi daug, “Thyroid Tablets goti naktimis visai negaliu : m^itaX P^eda ramiai miegoti. '.............   -
kaip tik padedu galvą ant,jimą įūno reikalams. 
paduškos, tai taip ji man ' Valgykite, Drauge, sočiau.
ūžia, kad turiu būtinai kel- Ir valgykite vsokių daiktų. t ., .
tis ir tol vaikščioti, kol labai Neribokite savo dijetos per-K Trlp e bromldes> Srs- 15> jaukią, viltingą nuotaiką, 
jvargstu. Taip neturiu kur daUg jau siaurai. Vartoki-1 V
tis ir tol vaikščioti, kol labai Į

Tūlą laiką, gal keletą sa
vaičių, prieš gult eisiant, 
priimkite po truputį bromo

nuvargti, dirbu šapo j labai kokį maistą, kad tik
lengvą darbą. Maistą val
gau labai lengvą, mėsos vi
sai mažai tevartoju, ba ir 
viduriai man nelabai gerai 
dirba. Jokių vaistų nevar
toju. Jei galėsit, tai patar
kit ką man per “Laisvę”, 
nes aš esu jos skaitytoja, o 
aš iš kalno būsiu jums dė
kinga.

Atsakymas.—
Drauge, sakote, maistą 

valgote labai lengvą. Mąn 
kažin kodėl baisu, kad Jūs 
veikiausia jau ir labai per- 
lengvą maistą vartojate, 
perdaug išdailintą, denatū
ruotą, “palengvintą”. O gal 
dargi ir permažai valgote.

Atminkite, drauge, kad 
maistas labai - labai daug 
reiškia kiekvieno žmogaus 
sveikatai. Daugelis nusi
skundžia nervais, silpnu 
krauju, abelnu apsilpimu, 
o, kas ištikrųjų jiems yra, 
tai nedavalgymas, nedape- 
nėjimas viso organizm% Kai 
organizmui trūksta bet ko
kių maisto dėsnių, tai tokis 
trūkumas visada pasireiškia gerkite prieš gult eidama 
padidėjusiu nervų arzumu,ipo puoduką šilto pieno, su

nebūtų denatūruotas, suga
dintas, pferdaug iškoštas, iš
dailintas, išcivilizuotas. Var
tokite po truputį ir švie
žios mėsos, žuvų, pieniškų, 
kiaušinių, daržovių, vaisių. 
Vartokite daugiau saldžių 
daiktų, ypač medaus, rudo- 
dojo cukraus arba gero si- 
ropo, nesieruoto, nebaltyto 
sieros dujomis (“Unsulphu- 
red molasses, Grandmas mo
lasse”). Medus geriausia 
vartoti limonado formoje: 
išspauskite citrinos sunkos 
į vandenį ir užsaldykite ge
rai medum. Taip suvarto
kite po keletą šaukštų me
daus kas dieną.

Eikite kas dieną po kartą 
ar po dukart pasivaikščio
ti, sparčiai, greit, kad net 
iškaistumėt.

Pakvėpuokite giliai pilvu, 
kada tik apie tai atsimena
te. Pasiilsėkite dažniau, 
pogulio pagulėkite kada po 
pietų arba iš darbo pargrį
žusi.

Neikite gult alkana. Iš-

VIETINES ŽINIOS
Unijos Lyderiai Rūbu Valytojų ir

Šaudė į Darbininkus ***»*.
Praeitą trečiadienį įvyko

btuvių 
valytojų ir dažytojų 
kampaniją, kad suorganizuoti

rūbu 
veda

Van Arsdale ir Max Rosen- v, ii.! t u ' stipria unija ir laimėti kovą,berg bylos tardymas Inter- . r . , • ... i -i '
,, , t p t^i Darbininkai mitingus laikonational Brotherhood of Elec- . t • • T • r>i, ,x, . v . . . . . pirmadieniais, Irving Plazatrical Workers lokalo susirin- . . o. • T. . Tz j i • • • svetainėje, 15th St. irkime. Kada kairiojo sparno i p,

darbininkai pradėjo kritikuoti;
Arsdale ir Rosenberg už pri-! 
ėmimą algų nukapojimo ant 
20 nuošimčių, Arsdale 
traukė revęįverį ir ėmė šau
dyti į kovingus eilinius narius.

Kuomet įvyko bylos tardy
mas, į teismą susirinko 200 
darbininkų reikalauti, kad ra- 
ketieriai ir gengsteriai unijos 
biurokratai būtų nubausti.

Arsdale paleistas po $7,500 
kaucija, o Rosenberg po $1,-

’000.

Pl az a 
Irvng

išsi-u Fašistinė Cholera Ple 
čiasi Tarpe 'Vokiečiu
VIENNA. — Įvairiose ša

lyse aplinkui Vokietiją gy
vena apie dvylika milionų 
vokiečių. Keli milionai ran 
dasi Austrijoj, trys milio
nai Čechoslovakįjoj ir tt. Ši
tuose vokiečiuose pradėjo 
smarkiai plėstis hltlerizmo 

Visur 
gru-Demonstracijos Scotts- ^Szuojlmafalstų 

pės.boro Jaunuolių 
Paliuosavimui

po

Visuotinas Lietuvių Susirinkimas ir
Viešos Diskusijos Bedarbes Kl.
TrečiadL, 19 Balandžio, 1933

PRADŽIA 8-tą V AL. VAKARE

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo Salėj
80 Union Ave., x 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.

j ----------- -j—i; ‘ r4 ; i------------ 1----- rn
i BEDARBIAI IR j DIRBANTIEJI! Tūkstančiam be- 
; darbių New Yorke ir BrOoklyne grąsina alkis ir iš- 
: metimas iš namų. Tūkstančiai šeimynų neturi iš ko 
: užsimokėti randas.' Bedarbė dar vis nesimažina, o 
: išteklius koks buvę, baigia išsekti. j

Nežiūrint kokių politinių bei religinių pažiūrų b’ū- 
: tume, prieš visus stovi klausimas: kaip bus gyventi? 
į Daugelis pašalpinių draugijų 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 išdiskusuoti ir 
į 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 reikalus. Kiekvienas 
: asmuo turės pilną progą liuosai išsireikšti, ir niekas 
jų kalbos hėvaržys 4 * .

Konferencijos Sušaukimo Komitetas.

Nuo praeito pirmadienio 
visą miestą ėjo protesto de
monstracijos ir protesto mitin
gai prieš pasikėsinimą teismiš- 
kai nulinčiuoti Scottsboro jau
nuolius. Penktadienį būvo di
džiulė protesto demonstracija 
Union Aikštėj, o šeštadienį net 
keturiose vietose gatvėmis mar 
šavimai už devynių negrų jau
nuolių paliuosavimą.

Didžiausia darbininkų mi
nia, ypač negrų darbininkų, 
dalyvavo demonstracijoj Har
leme. Kita demonstracija bu
vo žemutinėj New Yorko mies 
to dalyje ir viena Williams- 
burge, kita Brownsvillej.

Tūkstančiai darbiniu kų 
maršavo gatvėmis, protestuo
dami prieš pasmerkimą mirtin 
Haywood Pattersono ir grūmo
dami valdančiai klasei.

Apart demonstravimo, buvo 
renkamos aukos Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui, 
kad būtų iš ko vesti jaunuo
lių gynimas. Demonstrantai 
gatvėmis maršavo, rinko para
šus nuo stovinčių šalygatviuo- 
se žmonių, kad tuos parašus 
įteikti valdžiai ir reikalauti 
paliuosuoti jaunuolius.

Sekmadienį buvo laikoma 
bendro fronto konferencija, 
prisirengimui prie maršavimo 
į Washingtona, kad masiniu 
spaudimu reikalauti valdžios 
paliuosuoti nekaltus negrus 
jaunuolius.

Mūsų, lietuvių darbininkų, 
organizacijos būtinai turėtų 
pasiųsti su maršuotojais savo 
atstovybę. Diskriminacija ir 
persekiojimas negrų darbinin
kų yra sykiu didesnis kėsini
masis persekioti ateivius dar
bininkus. Kaip kova prieš ne
grų persekiojimą, taip ir gru- 
mimasis prieš ateivių teroriza
vimą ir deportavimą yra kiek
vieno darbininko kova.

DERBY, Anglija. — Šiuo 
tarpu čia eina Anglijos Ne
priklausomos Darbo Parti
jos konvencija. Partijos vi
duje yra išsivystęs eilinių 
narių > sukilimas prieš savo 
reformistinius vadus. Kon
vencija 83 balsais prieš 79 
nutarė permainyti partijos 
programą, įdedant į’ ją rei-

kalavimą proletarinės dik
tatūros, ir kreiptis prie Ko
munistų Internacionalo su 
prašymu, kad ją priimtų. 
Partijos sekretorius Paton 
ir prezidentas Brockway 
griežčiausiai priešinosi tai 
rezoliucijai. Priešinosi ir 
kiti partijos tūzai. Bet ei
linių narių atstovai laimėjo.

SOVIETU VALSTYBĖS AUKSO BONAI
Draugas Jklausia, ar tie sumoje — didesniame skai- 

bonai bus atmokami aukso čiuje. 
pinigais. •

Ne, jie nebus atmokami 
aukso pinigais. Dabar 
Jungtinėse Valstijose aukso 
pinigų niekam neduoda ir 
nežinia, ar kada leis juos į 
plačią cirkuliaciją. Gi. So
vietai savo aukso taip pat 
nesiųs į Ameriką ar kitas 
šalis atmokėti bonus. Ame
rikoje bus atmokama dole
riais tokioje sumoje, kiek 
popierinis doleris lyginsįs 
aukso rubliui. Jei pasi
reikš infliacija, tai popieri
nių dolerių vertė mažės, už 
aukso rublį reikės jų dau
giau mokėti. Dabar įmo
kėti doleriai už bonus, to
dėl, grįžtų atgal didesnėje

Užmušė 38 Sukilėliu
MEXICO CITY. — Čio

nai pasiekę žinios iš Yuka- 
tano sako, kad ten bal. 16 
įvyko valstiečių sukilimas. 
Federalė armija valstiečius 
sukriušino, 38 iš jų užmušė; 
daugelį sužeidė ir kitus su
ėmė nelaisvėn. Sako, kad 
valstiečiai buvo susiorgani
zavę į Revoliucinio Apsigy
nimo organizaciją. Plates
nių informacijų apie sukili
mo pobūdį stokuoja.

Amer. Jaunuoliai Pa
verčiami Kriminalistais

WASHINGTON. — Tei- 
singumo Departmentas pa
skelbė raportą apie Ameri
kos kriminalistus. Rapor
tas parodo, kad apie 40 
nuoš. visų kriminalistų yra 
jaunuoliai, dar nesulaukę 
25 metų amžiaus. Daugiau
sia jaunuolių kriminalistų 
randasi tarpe 18 ir 19 metų 
amžiaus.

Raportas apima tris pir
mus mėnesius /šių metų — 
sausį, vasarį ir kovą. Bu
vo peržiūrėta rekordai 80,- 
785 areštantų, kurių buvo torijoje randasi Amerikos 
nuimtos pirštų antspaudos. armįįa J •

Japonija Grobia Chiniją
- PEIPING. — Nesulaiko- 
mai Japonijos ir Manchu- 
kuo armijos veržiasi gilyn 
Chinijon visu pajūriu, už- 
grobdamos naujus miestus 
ir kaimus. Užgrobimas uos
tų Chinwangtao ir Peitaiho 
priveda Japonijos armiją 
tiesioginiai prie Anglijos ir 
Amerikos imperialistinių in
teresu. Užgrobtojoje teri-

nuimtos pirštų antspaudos

10,000 Žydų Pabėgo
NEW YORK. — Žydų 

P r i e g landos Organizacija 
gavo raportą iš Vokietijos, 
kad nuo įsisteigimo fašisti
nės diktatūros nuo teroro 
yra pabėgę apie dešimts 
tūkstančių žydų. Jie išsi
blaškė po visas pasaulio ša
lis. Kiek žydų žuvo pogro
muose, niekas nežino.

If I ■

į Sergančių Vyrų ir Moterų! 
i Chroniškos Ligos Gydomos į
1 . Čiandi’nn nl-m’šiandien atei- 

h kite delei savo 
v sveikatos išty- 
1 rimo, o jums 
u bus išaiškinta, 
ų kaip jūs fiziš- 
| kai stovite.
I Odos Nušaše- 
f jimai, Nervų 
' Ligos, Abelnas 

Silpnumas, 
Skilvio, Žarntj 

Ligos, Nervų įde-

Hitleris Protestuos 
Prieš Angliją

BERLYN. — Vokietijos 
Hitlerio valdžia ketina už
protestuoti prieš Angliją, 
kam Anglijos parlamente 
buvo kritikuojamas fašisti
nis teroras. Hitleris skaito 
tatai įžeidimu visos Vokieti
jos, o ypatingai jo fašisti
nės didenybės.

"ir Mešlažarnės „ . 
ngimas bei Reumatiški Nesveiku

mai.
Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 

1 ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai,
I Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
N bei čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina
II * Sąlygos pagal jūsų išgale
i Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

Kalbame lietuviškai

DU. ZINS
110 EAST 16th ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

Fašistai Gavo Apkulti
PARYŽIUS.—Keturi vo- 

kiečiai fašistai automobiliu 
važiavo / aplankyti karines 
kapines ir vežėsi augštai iš
kėlę fašistinę vėliavą. Pran
cūzai j uos ~ sugriebė, smar
kiai apmušė ir privertė grįž
ti namo. Pirma jiems buvo 
įsakyta nuimti fašistinę vė
liavą, bet neklausė.

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

Pirkdami bonus, rašykite 
čekius sekamai:

The State Bank of USSR.
Tie čekiai yra depozituo- 

jami New Yorko bankuose 
ir kredituojami Sovietų Są
jungos Valstybės Bankui. 
Šis Sovietų bankas už tuos 
pinigus perka sau reikalin
gą mašineriją čia Ameri
koje.

P. Buknys.

SOVIETŲ ŽUVŲ GALIMA 
; GAUTI ŠIOSE VIETOSE

ZMUDIN BROTHERS 
Bridgewater, Mass.

Darbininkų Organizacijų 
Parengimuose, Norwood, Mass. ’

J. GEGZNAS . ; , 
412 W. Susquehanna Ave. 

Philadelphia, Pa.
A. LIPČIUS
600Į E. 9th St. , 
Chaster, Pa.

LIET. DARB. K LIUBAS 
408 Court St.

Elizabeth, N. J.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

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

šies kenuotos žuvys. •

pas

Avė.
ir So-

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

Empire Cornice & Roofing Co
' CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
/STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystes 
darbus

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

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski S-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

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

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—88c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. įtaisyta dideliu plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat‘ RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

i
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JUOZAS KAVALIAUSKAS fi

1439 South 2nd Street 
PHILADML

Telefonai: Bell—Oregon KISS
Keystone—Main 1417

Laisninotas Graborins O
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa*^ 
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan- O 
doje, prašau kreiptis prieJ|j 
manS8 sekančia antrai’ i

PA.



(86-91)

New Yorke

Graborius (Undertaker)

ir

ne-

, PAS1.ŲNČ1AM (. KUR KAM RflKlĄ. ’ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN^ j 
!/1 t n 11 t /\ •r>A'T'Ar»MAfiTAx/ k 11 11 > rr 'J tA r

įhiestą. 
sekamu 
College 
‘(89-91)

atei- 
kuo- 
kar- 
jau- 
k i tų

■■MB . • "*

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Antradien., Baland. 18,1933
.. fi • ' ’V t X Jf ▼ . 1 * t" **,
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į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

• Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
1 ant visokių kapinių; parsatndo au- 
I tomobilius ir kerietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

“LAISVĖ”
427 Lorimer St, 

Brooklyn, N

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

moterų li>ran kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New Yprk, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų 
iki !) vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1
Telefonas Lackawanna 4-2180

Telephony, r Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

WooosxWWWWWWWWVWWWTSfW

NOTARY 
PUBLIC
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Socialistų Priešfašistinė Demonstracija
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kite į šaukiamą TDA 17 
pos susirinkimą ir stokite 
tu veikti už Scottsboro 
nuolių, Tom Mooney ir
politinių kalinių paliuosavimą.

TDA 17 Kp. Org.

Puslapis šeštas LAISVI

skyrė Policijos 
Komisionierių

Apsigynimo 17 Kuopos 
Mitingas

Savaitę laiko užėmė Tam- 
Imany Hali politikieriam susi
derėti del policijos komisionie- 
riaus vietos. Policijos komi- 
sionierium paskirtas James S. 
Bolan, ' ’John F. Curry, New 
Yorko demokratų klikos va
das, spyrėsi, kad jo bičiulis 
gautų tą riebiai apmokamą 
vietą ir jis pravarė savo kan
didatą. Majoras O’Brien tik 
formaliai Bolan paskyrė poli
cijos komisionierium. Ponas 
Bolan gaus metinės algos $12,- 
00.0 ir kiek, .“dovanoms” prie 
algos, tai tik jis težinos.

Paprasti gyventojai apdėti 
konfe-.bių šeimynų, kaip ir. kiti be- j augštais mokesčiais. Miestas 

darbiai, negauna jokios pašai- skandinamas į negirdėtai dide- 
pos. Elektra, 

■ nėjama, kitus i 
!mų; viešų darbų prižadai 
'ant popieros ir t.t.

Bedarbiam išreikalauti 
šalpą, reikalingus rūbus ir 
stogę yra bendras reikalas. 
[Apginti, kad neatimtų namų 
• iš mažų savininkų ir kitus pa
lengvinimus išreikalauti gali
me tik bendrai stodami už pa
žymėtus reikalavimus.

Konferencija bus pląti. Iš 
įvairių darbininkų organizaci
jų atstovai jau išrinkti, o ki
tos organizacijos dar išrinks.

Šitame visuotiname susirin-, 
kime ir diskusijose mes priei
sime prie dienotvarkės priren- 
gimo konferencijai ir susiben- 
drinsime nuomones, ką konfe
rencija turi atlikti.

Konfer. Šaukimo Komit.

j Visuotinas Susirinkimas ir 
Diskusijos Bedarbės Klausimu

Daugelis lietuvių organiza- aptarimas, kodėl įvairios orga- 
cijų, kliubų, pašalpinių drau- nizacijos, įvairių pažiūrų be- 
gijų, apšvietos ir dailės orga-, darbiai ir dirbantieji turi da- 
nizacijų jau išrinko delegatus lyvauti Bendro Veikimo Kon- 
į Bendro Veikimo Konferen- ferencijoj. Kodėl mums rei- 
ciją, kuri įvyks balandžio 30 kalinga vienybė ir bendras iš- 
d., 10 vai. ryte, Amerikos įstojimas .už .bedarbių 
Lietuvių Piliečių Kllubo sve
tainėj.

Prisirengimui prie I 
rencijos yra rytoj jaukiamas 
šitas didžiulis lietuvių bedar
bių ir dirbančiųjų, jvairių or
ganizacijų narių ir visų sriovių 
lietuvių susirinkimas. Susi
rinkimas įvyks Amerikos Lie- 
tuvii; Piliečių Kliubo svetainėj, 
80 Union Avė., Brooklyne. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Visuotiną susirinkimą ir dis
kusijas rengia Konferencijos 
Sušaukimo Komitetas.

Šitame susirinkime pakelsi
me Scottsboro jaunuolių gyni
mo klausimą. Ten pat išrink
sime delegaciją maršuoti į 
Washingtoną ir reikalaut pre
zidento Roosevelto paliuosuoti 
nekaltus negrus vaikinus.

Lietuviai darbininkai, 
darbiai ir dirbantieji! 
esate kviečiami skaitlingai 
lyvauti šiose diskusijose. Svar
biausias klausimas, tai bus

Tarptautinio Darb. Apsigy
nimo 17 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 19 d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyne.

Šiandien didžiausias sujudi
mas gynimui Scottsboro jau
nuolių. Negrai ir baltveidžiai 
darbininkai, smulkūs biznieriai 
ir intelektualai rikiuoja jėgas 
maršuoti į Washingtona balan
džio 28 d. ir reikalauti Roose
velto jaunuolius paliuosuoti.

Mūsų TDA kuopa tuo svar
biu klausimu kaip ir nieko ne
veikia. Mes,; lietuviai, turime 
rūpestingai prisidėti prie šio 
svarbaus darbo. Reikalinga 
aukos Tarptautiniam Darbi- 

būtųį sėtkus tūkstančių algomis že- ninku Apsigynimui, kad 
riasi į kišenius. 'lėšų, iš ko bylą vesti.

Tai tokia kapitalistinė tvar- ) Lietuviai darbininkai, 
ka: aplupt iki kaului tą, ku
ris mažiau turi, ir duoti tam, 
kuris turi daug, kad dar dau
giau lobių galėtų susidėti.

A.D.F. Narys Mirė 
Nuo Bado

Praeitą šeštadienį New Yor- ney, Scottsboro 
ko >socialistai surengė priešfa-, prieš karą, 
šistinę demonstraciją 
Aikštėj.

Socialistai purtėsi nuo ben
dro fronto sudarymo su komu
nistais kovai prieš fašistus. So
cialistų partijos vadai viską 
darė, kad neprileist darbinin
kus stoti bendrai į kovą , prieš > 
reakciją ir prieš hitleristų j 
gaujų šėlimą Vokietijoj. [

Kuomet socialistai paskelbė, [ 
kad jie rengia priešfašistinę i 
demonstraciją, tai revoliucinės 
darbo unijos ir 
organizacijos i 
jos atmaršuos su savo iškabo-1 
mis į socialistų priešfašistinę ' 
demonstraciją. Organizacijų i 
tikslas—išreikšti praktišką pa- ■ 
geidavimą sudaryti bendrą 1 
darbininkų frontą prieš fašis- bedarbių neturi 
tus.

Demonstracijoj su iškabo- j — — - - - ~
mis dalyvavo Adatos Amatų : mynoms reįkalinga 
Darbininkų Industrinės Unijos aValinė. i 
skyriai, Tarptautinio Darbiniu j0 Kryžiaus viršininkai išdalin
ki? Or'deno skyriai, Tarptauti- sią $6,000,000 
nio Darbininkų Apsigynimo. Tačiaus i *• • • • -i i i • i • I

jaunuolius ir 
Seni nublukę 

Union šauksmai, tai prieš. Matteotti 
.nužudymą, tai prieš žydų per- 
' sekiojimą. Jų prakalbos irgi 
buvo tuščios frazės be konkre
čių išvadų, ką reikia ūmai 
veikti, Visa demonstracija, 
tai seno diedo dirbtiniai dan
tys. Nei vienas iš. kalbėtojų, 
'apart '■ Must^s, neprisiminė 
; apie sudarymą bendro fronto, 
kovai prieš fašistus.

' Rep.

Sam Wertz, Amerikos 
bo Federacijos narys, 

enuo bado. Jis priklausė prie į 
Stalų Patarnautojų unijos 1- 
mo lokalo.

Sam Wertz buvo ilgą laiką 
be darbo. Neturėjo iš ko už
simokėti duokles į uniją ir 
todėl dabar unija atsisako iš
mokėti jo posmertinę, kulną 
tos unijos nariams mirus pa
prastai išmoka.

Biurokratiniai vadai nesirū
pina darbininkų padėtim.

I

; Bažnyčioj Protesto Mi
tingas prieš Jaunuolių 

Mirtin Pasmerkimą

kitos kovingos Bedarbių Šeimynoms
pareiškė, kad. •• v n-i *•

Reikalinga Kubai
Ir Apsiavimas

Septyniolikto Assembly Dis- 
trikto balsų vogėjų tardymo 
komedija eina prie užbaigos. 
Pernai laike rinkimų, kapita
listinių partijų balsų skaity
tojai vogė balsus vienį nuo ki
tų ir nuo Komunistų Partijos 
ir -dėjo savo kandidatams.

J.

Laisvė Gaunama ant JONAS STOKES
!; Sekančių Stočių

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS pusininkas į stūbų 

rakandų krautuvę (“Furniture Sto
re”), 20 metų, kaip šis biznis įsteig
tas ir išsidirbęs sau plačią dirvą, 
turi nuosavą namą. Pilnai- saugus 
įdėlis ir neša patenkinantį pelną. 
Nėra skolų, viskas gerame stovyje. 
Duosime pilnai peržiūrėti visą biz
nio stovį, jo praeities ir dabartinius 
neerikalingas — išmokinsime pilnai 
nereikalingas, išsimokinsite pilnai 
toje srityje. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. ( (91-93)
REIKALINGA senyva moteriškė 

prižiūrėjimui stubos ir’vieno 11 m. 
vaiko. Gera proga senyvai moteriš
kei. Del sąlygų susitaikinsime. Gėo 
Kundrotas, 216 McKee St., Florai 
Bark, N., Y. • • (89-91)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA čevčrykų taisymo ša- 

pa su gera mašinerija, galima už
sidirbti puikų pragyvenimą. Kaina 
labai žema, prašome kreiptis greit 
šiuo antrašu: 49 Grand St., Brook-

Sekmadienį, balandžio 16 d. 
į St. Marks bažnyčią, 138 ir 
Nicholas Ave.,. New Yorke su
sirinko 2,500 žmonių protes- 
tuot prieš piet. valst. teismo 
budelišką nuosprendį nužudyt 
Haywood Pattersoną. 500 
žmonių stovėjo ant1 šalygatvių, 
negalėjo įtilpti vidun.

Susirinkime kalbėjo Wil
liam Patterson, Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo se- 

jkretorius,. Kelly, “Amsterdam 
'.News” redaktorius ir Mrs. Pat- 
iterson, pasmerktojo negro jau
nuolio motina. Jinai pareiškė, 
kad pasitiki tik darbininkų 
klasei ir jos organizacijoms, 
kurios gali išgelbėti jos sūnų 
nuo kapitalistų klasės budelių.

Susirinkimo nuotaika buvo 
kovingai vesti masinę kovą už 
jaunuolių paliuosavimą.

— rii 111 . • . — — Policija Išvaikė Darbininkųnes. Tas dalykas atsidūrė 0 .
ketvirtas Sporty dUCIgąteisme. Dabar eina 

mėnuo, kaip tardymas veda
mas? Iš 25 balsų skaitytojų, Sekmadienį Labor Sports

centų nuo 'dolerio. Vaikų dar
bas New Yorko valstijoj pa
didėjo, ir daugiau mažų dar
bų nešasi darbininkai į namus.

---------------- --—•. > .... —t

(Daugiau Vietos Žinių <5 pusi.]

(91-92)

PARDAVIMAS
Parsiduoda užeiga arba reikalingas 

partneris. Priežastis pardavimo: tu
riu du bizniu. Atsišaukite: 148 
Grattan Street, 'kampas Varick Avė., 
telefonas Stagg 2-7311, arba 131 N. 
4th Street, tarpe Bedford ir Berry 
St., telefonas Evergreen 7-9635, 
Brooklyn, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI 
CHORVEDYS J IEŠKO 

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.
PAJIEŠKAU 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)

IŠRANDAVOJIMAI
. A "b \

PASIRANDAVOJA fornišiuotas ka
mbarys; Williamsburgo apielinkėj. 

Mokestis $8 per mėnesį. Garu, 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 <’.ėna.

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

LORIMER RESTAURANT 
z LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, -Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium j 

8YKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT. 

Pabandykite! 
SAVININKAI MARČIUKAI 

417 Lorimer Street, “Laisv
BROOKLYN, N. Y.

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

FOTOGRAFAS 
fiiuomi pranešu savo koštu ma
riams, kad perkšliaų/aavo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
612 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj
studija daug 
geriau {rengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k ne
puikiausi.

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

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

VOKIETE SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapininios ir

> gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo; 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom > nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray
patinusias gyslas įčirškinimais

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

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

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

156

nuo 3 

po pietų

, TEL. STAGG" 
2-5043

x. x . x x y. XT , iPrieš k’iriu°s yra skundai pa-;Union Spartako Atletu Kliu- 
“^iluoti' 12.yra pabS?ę- T,rving:bas, surengė kumštynių rung- 

tynęs, po no. 642 Southern 
Boulevard, Bronxe. Kuomet 
jau buvo prisirinkę daug žmo
nių, atėjo 15 policistų ir 
leido turėti rungtynes.

Policija aiškinosi, kad 
neleistina sekmadieniais, 
noma, jei kokia patriotinė 
ganizacija būtų turėjus 
rengimą, tai tie ponai nei

tinkamų i. Krisberg, kuris yra demokratų 
Net Wel- ]-apįtonas 17 Assembly Dis- 
. , kad trikte, pasislėpęs. Tačiaus jis

trūbų ir apsiavimų.
Į fare Taryba pripažįsta, kad trikte, pasislėpęs.
! 900,000 bedarbiams ir jų šei- ranna reguliariai alo'a iš de- 

---------------- rūbai ir mokratų partijom. Kiti ii^i 
Sako, kad Raudono- j pasislėpę, o tie, kurie neva at-

vertės rūbų, džiami. i. 
jei ir išdalintų tiek, mediia eina

Kiti irgi

’lanko į teismą, nėra bau- 
Išrodo, kad visa ko- 

. prie užbaigos.
skyjia. ir darbininkų kimba. tai toli gražus jų nepakaks. varnas varnui akių nedrask;0.
is įvairių miesto dalių. ~ nes įa paįj taryba sako, kad ; ______ ________

Jau prakalbos buvo prasidė- rejkėtų $27,000,000,. idant pa- CL-JonUi IKclzncnno
ję, kūomet atmatšavo Jaunų- Tenkinti ta reikalą utUdCIltHl DISKUSIJOS

iš įvairių miesto dalių. nes ta pati taryba sako, kad ;

jų Piotlldrių :apie llu ’Šimtai il
su 'jttis keletas šimtų Jaunųjų 
KomuhTstą Lygos ii*’ suaug
siu darbininkų. Demonstran
tai, susiliedami į minią, šau
kė: “Mes norimd bendrą fron
tą sudaryti kovai prieš fašis
tus, gynimui Tom Mooney ir 
Scottsboro jaunuolių.”

Minia sveikino atmaršavu- 
sius pionierius.

Tačiaus Socialistų Partijos 
vadai buvo labai nepatenkin
ti, kam darbininkai k ei i ^vie
nybės klausimą. Keliose vie
tose kuo tik neprieita prie ap
sis tu m d y mu’. Mat, socia- 
listąi Šoko su grąsinimais ir 
net norėjo mušti vaikus. Ta
čiaus jie pajuto, kad būtų su
tikę labai kietą atrėmimą.
\ Jei nę revoliuciniai darbi
ninkai, tai socialistų demons
tracija prieš fašistus būtų iš
ėjus labai skysta. Jie neturė
jo reikŠmiųgų obalsių. Nesima
tė nei vieno socialistų obalsio 
reikalaujant paliuosuoti Moor

Baisus suvargimas ir nuska- Krizio Priežastis 
rimas b.edarŲių tarpe turėtų ■ 
kiekvieną su šeimyna ir pavie
nį bedarbį, vyrą ir moterį pa- 
akstinti organizųptis į 
bių komitetus ir bluku 
tetus, kad išreikalauti 
biams pašalpas, jiems 
lingus rūbus ir kitką.

Ten Eyck Št. Bedarbių Ko
mitetas laiko susirinkimus kas 
pirmadienis “Laisvės” svetai
nėj, 7:30 vakare. Kuriem, 
reikalinga, pašalpa ? bei' 'rūbai, 
ateikite į bedarbiu susirinki
mą ir pridųokitę savo nusis
kundimus. Bedarbis.

bedar- 
komi-

bedarr 
reika-

Susirinko 
pjkietuoti

Streikieriai Nuvijo Skebus 
' BROOKLYN. - 

būrys streikierių 
prie Newport Furniture Co,,
240 Newport St. ir kampas 
Osborn St. Bosai norėjo pri- 
sigabenti skebų ir pradėti dar
bą, bet jiems tas nepavyko; 
streikieriai nuvaikė • skebus.

MATHEW P. BALLAS (NC 
( B I E L A U S KAS) 
G R A BŪRIU S 

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

' f • 
/MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 

MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VlSųį$ALlU, IR‘IŠ ČIA 
UžLlftlVATlŠKĄ 
rKuTGMOBILių, 

j ^44^ KURIUO PATA.RNAUJAM NUVEŽTI I, LIGONINI IR 
! PARVERTI? TURIM MOTEFU MIRUSIOMS MOTERIMS. t
Į W PRIZ1URET1. DUODAM' GRĄŽiA^yiĘTĄ SAVO 
į MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.' . ‘
Į jj , , VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITSB IxMUS, 0 MES 
l > ' •“ 1 KUpGERIAdSIAF PATARNAUSIM.
į MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. 13 NAKT(. MŪSU .(
' į , f , TELEFONAS. NIEKAD NEMIEGA, 

toncoofv įfK V Wv VV V

Sovietų Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
“Laisvę.” Yra 5 rūšių. Po 15, 
18, 20 ir 22 centus kėnukas.

Gera^ nuolaida krautuvėms^ 
kurios ims. įo'50 'kėnųf; vienos 
rūšies. Duodame ir po ma
žiau, bet brangiau kainuoja.

Norintieji naudotis Sovietų 
Valstijos i produktais, tuojauš klauskite

or- 
pa- 
no- 

sies nebūtų rodę. Bet revoliu
cinių sporto atletų susirinki
mą neleido laikyti.

i •_________

. ■ . Algų Kapojimas Eina
|,000 New Yorko. (studentų ; 
jkusijos apie krizį įvyks !

i Darbo Biuro surinktos statis-:informacijų sekančių antrašu: 
■tikos rodo, kad 58,000 darbi-i 
'ninku i algos buvo šiemet že-1 
mesnės, negu pernai 8 iki 15

C*

diskusijos apie
Commerce mokykloje, 
Wąshington / aikštę.

Dalyvaus universitetų, kole- 1 
gijų ir vidurinių mokyklų stu
dentai. , Bus diskusuojama 
apie infliaciją, bankų bankru- 
tavimus, spikyzes ir kt.

palei
NEW- YORK.

Socialistai Skebauja

Ketvirta sąvaitė eina čevery- 
kų siuvėjų streikas Drell Shoe 
Company, 7 E. 20th St., New 
Yorke.

Darbininkai veda kovą prieš 
algų kapojimą ir- reikalauja 
palengvinimų. Keletas skebų 
dirba ir jų tarpe yra socialis
tų. '‘ 1

Streiką,iv^dą į ^everykų ir 
Odos Darbininkų ■ Industrinė 
Unija.

SUSIRINKIMAI
“Laisvės” Direktoriui Atydai

Trečiadieni, 19 d. ■ balandžio, įvyks 
“Laisves” direktorių susirinkimas. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi susi
rinkite, nes bus svarbių klausimų ap
tarti. Direktoriai .nepamirškite!

J. Nalivaika, Sekr.
(91-92)

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Carl Brodsky, narys Nacionalio 
Kęmiteto Friendfe of the Soviet 
Union, kalbės temoje: “Hitlerizmas 
ir PavojuSį penktadienį, ■; 21 
d. balandžių, Williamsburg /Mahšion, 
297 S. 5th St. Rengia 'Friends of 
the Soviet Union. ' ■’ (89-91)

[ •). / •, t , • * 1’ ' t S

Telephone, Htagx 2-4401

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marey Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

252 Berry St., r ; t Brooklyn, N. Y
arti Grand Street

; Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dies, serfdoms ir subatoms 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

į FLATriUSja OFISAS 
2220 Avėnue J

. ; Kampas. Ęį 2$rd St,

• Z J. *•
. • JI • tfl v <UkkU . . -n 1.4. fl!' • V ' f TmJi .J




