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ĮVAIRIOS ŽINIOS

EXTRA!New York. — Electrical i
Ne tik New Ybrko apie-1

MASKVA.—Garsusis tei-j visi dešimts prisipažino kal-

Ten nuro-,nos-
nieriais.

Sabotažninkų ir šnipų kai-

LONDON. — Anglijos 
valdžia uždėjo embargo (už-

Darbininkų Dienraštif
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Philadelphia, Pa. — Nusi
žudė advokatas Clarence 
Loeb, suvarydamas kulką 
sau į galvą.

Proletarinis re
voliucinis tribunalas išnešė 
savo nuosprendį prieš tuos, tybė buvo pilniausiai įrody-

Komunistų Partijos Central i- 
nis Komitetas praneša, kad va
jus už sukėlimą $30,000 delei 
“Daily Workerio” baigiamas 
sėkmingai. Paskirta suma ‘su
kelta. Kai kurie partijos dis- 
triktai savo kvotą išpildė su 
kaupu.

'Ylai didelis laimėjimas Ame
rikos komunistinio judėjimo. 
Šio baisaus krizio metu sukėli
mas $30,000 buvo svarbus dar
bas. Revoliuciniai darbininkai 
sudėjo tą sumą doleriais ir cen
tais. Tas parodo, kaip jau pla
čiai “Daily Worker’’ yra pasi- 
skleidęs tarp darbininkų. Par
tijos nariai pasirodė labai pui
kiai šitam savd oficialiu organo 
vajuje.
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KRISLAI
Mūsų Didelis Laimėjimas.
Spaudos Galybe.
Dvi Brošiūros.
Klausimai ir Atsakymai 

apie Sovietų Sąjungą.
Rašo Komunistas

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o I« Jai mesite 

Pasaulį!

REKRUTAVIMAS MARŠUOTOJŲ Į 
WASH. PRASIDĖJO PO VISA AMERIKA
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas Sako, kad Darbinin

kų Masinis Judėjimas Privertė Teisėją Horton Atidėti 
Likusiųjų Scottsboro Jaunuolių Teismą

MASKVOS PROLETARINIS TEISMAS IŠNEŠĖ NUOSPREN 
DĮ; DU ANGLAI NUTEISTI KALEJIMAN, TRYS IŠTREMIAMI 
Iš SOVIETŲ SĄJUNGOS, DEŠIMT RUSU EIS J KALĖJIMĄ

MacDonalilas vėl Prisipažino Kaltu Varyme Sabotažo ir 
Šnipavimo; Taipgi Prisipažino Kaltais Dešimt Rusų Sabo-

Centralinis Komitetas, svei
kindamas narius ir visus revo-' 
liucinius darbininkus su “Daily1 
Workerio” finansinio 
pasisekimu, primena, 
bar reikia padidinti 
Workerio” cirkuliaciją, 
tas užtikrins finansinį 
čio pastovumą.

Ne tik New Ybrko apie-| Atidėdamas kitų jaunuo-' Resežirch Products išdirbę- tažninkų ir Prašė Slisimylejimo
linkėj, bet po visą Ameriką lių teismą, teisėjas Horton Jai pagamino paveikslams ------------
prasidėjo rėk ru t avimas bando sumesti apsigynimo imti mašiną, kuri į vieną se-1 ; , . . . , . _______ w______ x____

Įmaršuotojų į Washingtona,! advoktam kaltę už blogą at- kundą gali nuimti 3,000 pa-' Smas prieš šešis anglus ir tais organizavime ir vary- draudimą) ant Sovietų Są-
I idant iškovojus negrams tei-'mosferą Alabamoje. Tarp- veikslų! Ji veikia 125 sy-1 vienuoliką rusų inžinierių' me kontr-revoliucinio dar- jungos produktų, idant at-

i- sės ir kad privertus valdan-^ tautinis Darbininkų Apsi- kius smarkinu, negu papra-| sabotažninkų ir šnipų jau'bo bendrai su anglais inži-.........................................
čiąją klasę pildyti konstitu- gynimas išleido tuo kiauši- stos paveikslams imti maši- pasibaigė. 1 ’

y cijos 13-tą, 14-tą ir lo-ta pa- mu pareiškimą. Ten nuro-,n
kad da- taisymus, kurie suteikia ne-.doma, kad Horton atidėjo

iti “Daily; grams lygias teises. Mar- teismą ne todėl, kad jam', Springfield, Ill. — Illino-j kurie per penkis metus ban- ta. Anglijos imperialistinės 
"t pareikalaus, kad staiga pagailo jaunuolių, jaus gubernatorius atmainė; dė sugriauti iš vidaus Sovie- valdžios grūmojimas nenu- 

prezidentas Rooseveltas pa-! bet todėl, kad Amerikoje' ir, mirties bausmę Russell McVitę pramonę. L_ '
Tiktai, šuotojai 

la ikras-1 •
liuosuotų pekaltus Scotts-! visam pasaulyje

•r’boro jaunuolius. Šis mar-Mūsų dienraščiai “Laisvė ..
“Vilnis” eina tuo pačiu keliu, į savimas uz pavergtus neg- 
skelbia tas pačias idėjas, gina! rus, UŽ išgelbėjimą nekaltų 
tuos pačius principus, kaip ir 
“Daily Workeris.” Skirtumas 
tik tame, kad “D. W.”-kalba 
angliškai, o “L.” ir “V.” lietu-

. viską i.
Be komunistinės spaudos re

voliucinis darbininkų 
mas negalimas. Mūsų 
yra darbininkų klasės 
įrankis.

jaunuolių išjudins plačias 
mases ne tik negrų, bet ir 
baltveidžių darbininkų.

judėji- 
spauda 

kovos

turime naujos geros 
platinimui. “Vilnis” 
Andrulio parašytą

Vėl mes 
literatūros 
išleido d. 
brošiūrą apie religiją Sovietų
Sąjungoje. Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija išleido d. V. Tauro parašy 
tą brošiūrą apie bedarbę. Ją 
nariai gaus veltui, bet reikia 
taip pat šią brošiūrą išplatin
ti tarpe darbininkų, kurie ne
priklauso 
Draugijos, 
turėtų būti 
skleistos.

prie Literatūros
Abi šios brošiūros 
kuoplačiausiai pa-

gąsdino Sovietų Sąjungos 
Kaltininkams bausmė, pa-; gynime savo interesų ir gy- 

lyginamai,uždėta labai leng- j vybės nuo kontr-reVo.liucio- 
judėjimas už.nekaltus jau- Mirties bausmė pakeista 99 va> Anglams bausmė tiklnierių suokalbio su užsienio

į išsivystė | Williamsui, kuris buvo tris! 
pirmiau’ negirdėtas masinis sykius nuteistas mirtim į

keršijus darbininkų tėvynei 
už nubaudimą sabotažninkų 
ir šnipų. Embargo uždėtas 
ant 80 nuoš.,. tai yra, daro- 
ma išimtis su tais produk
tais, kurie būtinai reikalin
gi Anglijai. Taip pat kal
bama, kad imperialistine 
Anglija gali sutraukyti ir 
diplomatinius ryšius.

Tuo tarpu valdžia įsake 
Metropolitan-Vickers kor
poracijai duoti apeliacija, 
kad Sovietų valdžia atmai
nytų kalėjimo bausmę del 
MacDonaldo ir Thornton iš
trėmimu iš Sovietų Sąjun
gos.

i Spėjama, kad Sovietų Su
blaškytas. Bet būtų klaida junga atsimokės Anglijai 
manyti, kad tai bus jau pa-į tuo pačiu uždraudimu ant 
skutinės užsienio imperiali-’ angių produktų, importuo- 
stų pastangos įlysti ir iš vi- jamų darbininkų tėvynėn. 
daus griauti Sovietu socia
listinės kūrybos darbą. Ne 
tik Anglija, 
talistinės šalys, tartum ko
kie smakai, tyko ir laukia 
darbininkų tėvynei pražū
ties. Jie darys viską, jie 
dės visas pastangas, idant 
tą savo tikslą atsiekti, 
del darbininkų tėvynei 
ka budėti ir nuolatos 
ant sargybos.

va.
tokia: Monkhouse, Nordvall 
ir Cushney nubausti išviji
mu iš Sovietų Sąjungos. 
Thornton nuteistas trim me
tam kalėjiman, MacDonal- 
das dviem metam kalėji
man, o Gregory rastas ne
kaltu.

Rusams bausmė tokia: 
Gusev, Lobanov ir Sukoruč- 

: kinas nuteisti dešimts metu 
, kitiems septy

niems trumpesnis kalėjimas, 
o vienuoliktas tūlas Ziebert 

i rastas nekaltu.
i Kiekvienam kaltininkui 
; duota proga padaryti pa- 
i reiškimą pirma, negu teis- 

sitikimas šiame mieste. Vi- mas ^arė nuosprendį. Iš

metų kalėjimu. Williamsnuolius. Prieš tą judėjimą
sudrebėjo Horton ir visa dar tik 18 metų amžiaus, 
pietinių valstijų valdančio
ji klasė. New York. — Metropoli

tan Life Insurance kompa
nija raportuoja, kad tarpe 
1921 ir 1931 metų AmerikojANGLUOS VALDŽIA IR SPAUDA SIUN-,,. .
labai smarkiai sumažėjo

TA DEL NUBAUDIMO SABOTAŽNINKŲ 1 ( ’ I * I lt’**6 Connecticut valstijoje suma-
. .v7 7 7T 7. .. ____ __ I žėin npf. 24.9 nunš.. New

North Lalėjiman,

imperialistais.
Teismo eiRos klausėsi apie 

šimtas užsienio kapitalisti
nių diplomatų ir laikraščių 
reporterių.

Teismas pasibaigė. Kal
tininkai nubausti. Vienas 
kontr-revoliucionieriu lizdas 
ištaškytas ir suokalbis iš-

žėjo net 34.9 nuoš., New
!/Jersey 34.5 nuoš., 

O tas i '-*tro^noj 31 nuoš. ir t. t.
i ___________

LONDON. — Aiškus da-; šitą užsimojimą prieš Sovie- 
lykas, kas Anglijos imperia
listinė valdžia nepatenkinta 
Maskvos teismo nuospren
džiu, 
savo šnipus pasaulio akyse | 
ir apginti. savo “garbę ” | spauda' taip pat ugnim ‘ Tai negirdėtas at>! 
Štai saukiamas speciahs spjaudo prieš Sovietų Są- lai negirdėtas at-.
Valstybės Tarybos susirin- - — -
kimas tam tikslui, kad tuo-; 
jaus uždėti embargo ant vi-' 
sų Sovietų Sąjungos pro
duktų. Toks embargo įga-

■ tus valdžią, matomai, vy 
kins gyvenimam
reikštų nutraukimą preky-

Jinai nori nuplauti bos ryšių. Cochabamba, Boliviia.
A ... . Čionai is khostonaus pa-Anghios kapitalistinei i ' • .& J 1 . įspruko mmyska su jaunu! 7Z/X Reakcionieriai prieš

Pripažinimą Sovietų
lunom dnl ’ 1 1. ' VLclL C ILUObpl UILUĮ. Ld

' n7in! nu ,audlmo kelių Sa dvasiškiia didžiausiam langių tik MaeDonaldas dar 
I. ' , ”J_smpų ir sabotaž- sumišime, nes manoma, kad kartą prisipažino kaltu vi-
ninku. “Daily Telegram,”
“Daily Express” ir kiti kon-

Draugė Undžienė važinėjo su 
prakalbomis po įvairias koloni
jas. Kadangi jinai kelis metus 
išgyveno Sovietų Sąjungoje, tai 
gerai yra susipažinus su darbi
ninkų tėvynės gyvenimu ir dar

* bais. Mitinguose jai buvo pa
statyta virš du šimtai klausimų 
apie Sovietų Sąjungą. Dabar| 
draugė Undžienė tuos klausi
mus sugrupavo ir duoda į juos
atsakymus. Tai bus labai nau- sevelto artimi sandarbinin- 
dinga brošiūra, kurią greitu kai ir patarėjai pradėjo

liavimas yra duotas vai- servatorių organai reika- 
džiai per parlamentą. TaipJauJa tuojaus keršyti dar- 
pat karalius Jurgis tą įsta- bininkų tėvynei ir pasmer- 
tymą yra pasirašęs. Dabar, kia visą teismą.

ta minyška iškelsianti aikš-'
v mcLId —- ------------------- — -------- ---------

ten daug klioštoriaus nemo-, anglu inžinierių šuny- 
rališkumų. į |)es

1 kad

kaltinimais ir nurodė

PREZID. ROOSEVELTO PLANUOJAMA VER
GIJA VISIEMS PRAMONĖS DARBININKAMS

New York. — New Yor- 
ko, New Jersey ir Connec
ticut valstijų advokatų su
sivienijimas priėmė rezoliu
ciją prieš fašistų terorą Vo
kietijoje.

Kiti penki teisinosi, 
jie nekalti. Rusai gi

To- 
ten- 
būti

Spekuliacija Amerikos Doleriais Užsieny j; 
Finansinis Krizis Tebesiplečia Amerikoje

WASHINGTON. — Roo-

išleis, 
vieną

laiku dienraštis “Laisvė” 
Vadinasi, turėsime dar 
kavalką gdros literatūros plati- į 
nimui.

Japonai jau Bombarduoja 
Miestus Peipingo Srity j

ruošti naują bilių del kong
reso. Tas bilius palies vi
sus pramonės darbininkus 
ir tai bus nauja vergija vi
siems darbininkams. Tas 
bilius pavešiąs valdžiai re
guliuoti visos pramonės dar
bininkų algas ir darbo va
landas. O tas reguliavimasSHANGHAI. — Buvusi

Chinijos sostinė Peipingas 
gali greitu laiku pakliūti į _ , _ v.
Japonijos rankas. Japonijos i MaSČS Privertė Laikraštį 
orlaiviai jau bombarduoja!Kitaip Giedoti

iš anksto mums žinomas. 
Rooseveltas reguliuoja taip 
vadinamas “darbo kempes” 
prie atsodinimo miškų. Jis 
nustatė, kad darbininkai ne
gauna daugiau, kaipo po 
vieną dolerį algos į dieną. 
Tai baisi bado alga. Tas 
reiškia, kad šita bado alga 
bus per Rooseveltą užkarta 
visiems darbininkams.

Calcutta, Indija. — Sep
tyni budistai misionieriai 
pradėjo pėsti kelionę per 
du sausžemiu. Tai būsianti 
jų pakuta.

Hackensack1, N. J. — Du nos išvežimas, 
jaunuoliai ir dvi jaunos 
merginos sučiupta apiplėši
nėjime ir. suareštuoti.

Franci ją išvežta keturių mi- 
lionų dolerių vertės Ameri
kos aukso, idant palaikius 
dolerių vertę biržoje Pary
žiuje. Tai tik vienos die- 

Bet ir tas 
nieko negelbsti. Visose Eu
ropos kapitalistinėse sosti
nėse užėjo Amerikos dole
riais spekuliacija, dolerių

vertė smarkiai puola, o An
glijos ir Franci jos pinigo 
vertė kyla.

Roosevelto valdžia atsidū
rė desperacijoje. Tas pa
rodo tolimesnį Amerikos fi
nansinio krizio augimą. 
Rooseveltas vėl tuojaus pa
skelbsiąs griežtą uždraudi
mą išvežti iš Amerikos auk
są.

WASHINGTON. — Ame
rikos Legionas sušaukė ma
sinį mitingą balandžio 18 d. 
reikalavimui, kad Amerikos 
valdžia nepripažintų Sovie
tų Sąjungos. Kalbėjo Legi
ono šulai, taip pat reakcio
nierius Hamilton Fish, Am
erikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green ir kiti- 
darbininkų neprieteliai. Vi
si šaukė apie bolševizmo pa
vojų ir reikalavo, kad Ame
rika nepripažintų darbinin
kų tėvynės.

Tik Bavarijoj Suareš
tuota 5,400 Darbininką

miestelius ir kaimus tik už 
dešimties mylių nuo Peipin
go.

Amerikoniškos Žuvys Išnai
kino Drugio Ligą

GAISRAS RELIGINĖJ 
KOLEGIJOJ

OLEAN, N. Y. — Iškilo 
didelis gaisras Švento Bo
naventūros kolegijoj. Su
pleškėjo mokyklos svetainė 
ir mokinių gyvenimo na- distrikto prokurorą Brady, 

• mas. Nuostolių padaryta už kad jis bando prie naujo tei- 
$75,000. ‘ i smo nedaleisti.

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Buržuazinis vietos laik
raštis “Daily News” per 17 noma kaipo tam tikros rū- 
metų buvo griežčiausiai nu- šies drugys. Ją išnešioja 
sistatęs prieš Tom Mooney, uodai. Mosklininkai atrado, 
ir prieš suteikimą jam nau- , kad tam tikros Amerikos 
jo teismo. Bet šiuo tarpu žuvys gaudo ant ’ vandens 
apsivertė ant kito šono ir 
jau reikalauja/ kad naujas 
teismas įvyktų ir kaltina

ROMA. — Italijos provin
cijoj Istria siautė liga, ži

Paryžius. — F r a n c i jos 
buržuazinė spauda skelbia, 
būk Sovietų Sąjunga siūlan
ti Japonijai atpirkti Sovie
tų dalį prie Chinų Rytinio 
Gelžkelio Nfandžurijoje. So
vietai norį $21,000,000, bet 
Japonija nesutinkanti. Ši 
žinia nepatvirtinta nei Mas
kvoje, nei Tokyo.

PASIKORe darbi
ninkas

YONKERS, N. Y.—Ste
phen Zeblonsko garadžiuje 
rastas pasikorę^ darbinin-

uodus ir naikina. Į provin
cijos vandenis tapo atvež
ta ir suleista virš milionas x.____ .... _______
tų žuvų ir šiandien provin- kas Joseph Geževskis; 42 
cija apsaugota nuo tos pa- metų amžiaus, 
vojingos ligos.

Priežastis 
saužudysjiės nežinoma.

LEIBOWITZ ATSAKO TEISĖJUI KARTONUI
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo advokatas Lei
bowitz rašo laišką teisėjui 
Horton ir atsako į jam da
romus užmetimus. Leibo
witz . nurodo, kad Horton 
jieško pasiteisinimo, kodėl 
jaunuolių teismas atideda
mas. Sako, kad ne jo pa
reiškimai sukurstė pietuose 
baltuosius prieš negrus, bet 
per šimtus metų buvusios 
sąlygos, Leibowitz sako, 
kad dar ir šiandien pietuo
se negrai tebėra vergai, pa

žeminti, persekiojami ir te
rorizuojami.

Pabaigoje laiško Leibo
witz pareiškia^ jog jis visais 
būdais kovos už nekaltų 
jaunuolių išgelbėjimą.

Tokyo. Japonijos val
džia atsako Sovietams delei 
protesto. Ji norinti santai
koj sugyventi su Sovietų 
Sąjunga ir Mandžurijos ne
susipratimas turėsiąs būti 
išrištas ant vietos. /

MUNICH. — Policija pa
skelbė, kad tik Bavarijoj 
buvo suareštuota ir įkalin-» 
ta 5,400 komunistų ir socia
listų darbininkų bėgyje 
veik mėnesio tarpe kovo 9 
ir balandžio 13 d. Tas įtik 
parodo, kaip platus yra Hit
lerio valdžios teroras prieš 
revoliucinius darbininkus.

Rezignavo, kad Užprotestuot 
prieš Terorą

BERLYN. — Rezignavo 
iš Gottingen universiteto 
profesorius James Franck, 
protestuodamas prieš Hitle
rio valdžios terorą prieš žy
dus. Prof. Franck yra VO- 
kietys.

• į
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Ar Kongreso Žadama 30 Valandų Darbo 
Savaitė Išris Bedarbės ir Krizio Klausimą?

Buržuazinė spauda labai daug rašo apie taip vadinamą 
“Black Bilių,” kurį kongresan įnešė senatorius Black. 
Tas bilius jau priimtas Senate ir, manoma; bus priimtas 
Atstovų Bute. Tai bilius del įvedimo 30 valandų darbo 
savaitės. Amerikos Darbo Federacija taip pat užgyrė 
“Black Bilių” ir visi kiti unijų reakciniai vadai jam pri
taria.

Daugelis darbininkų bus apgauti tais prižadais, kuriais 
juos maitina buržuazinė spauda. Ištikrųjų, juk darbinin
kai visuomet kovoja už trumpesnes darbo valandas, o čia, 
štai, be kovos kongresas tas trumpesnes valandas sutei
kia! . : .

Bet darbininkai turi atminti štai ką: Ką kapitalistai 
geruoju duoda, iš to darbininkams naudos negali būti. 
Tas buvo tūkstančiais sykių įrodyta kapitalizmo istori
jos eigoįe. * .

Šis 3u valandų darbo savaitės bilius, visų pirma, yra 
niekas daugiau, kaip darbo pasidalinimas tarpe darbinin
kų. Tai sena Hooverio “stagger” sistema. “Black /ki
lius” reiškia, kad kiek bus sutrumpintos darbo valandos, 
tiek bus algos nukapotos. Vadinasi, darbininkų klasė nie
ko nelaimi, o tik darbininkai pasidalina skurdu. To rei
kia neužmiršti. Visa darbininkų klasės gyvenimo skalė 
nukandama. Visa darbininkų klasė nustumiama į dides
nį skurdą. Pavyzdžiui, jeigu vasario mėnesį vidutinė 
darbininko (dirbančio) alga buvo $69.49, tai “Black Bi-, 
liaus” įvesta nauja sistema numuštų uždarbį iki $54’69 į 
mėnesį. > • ,

Tuo klausimu įdomų apskaičiavimą duoda net tokia 
buržuazinė įstaiga, kaip Alexander Hamilton Institutas. 
Tos'įstaigos skaitlinės parodo, kaip trumpesnės valandos 
pagal “Black Bilių” reikš taip pat mažesnes algas, viena, 
antra—ta nauja sistema bedarbės irgi nesumažins. Dar
bininkų masės pirkimo pajėga nepasididins, tuo būdu pro
duktų reikalavimas pasiliks tas pats. Antra, su numa
žintomis algomis darbininko šeimyna turė;s apsieiti ir pą- 
sitehkinti tik būtiniausiomis gyvenimo reikmenimis— 
maistu, prastomis drapanomis ir t. t. O ką tas reiškia? 
Tas, reiškia, kad pareikalavimai kitos rūšies produktų 
dar sumažės. Kas, galų gale, reiškia, kad iš tų pramo
nių-tūkstančiai darbininkų turės atsidurti bedarbių eilė
se. ; Tas neišvengiama.

Viršminėtas institutas apskaitliuoja, kad prieš Hoove
rio vajų už darbo pasidalinimą išeidavo po 48.8 valan
das-. į savaitę. Gi šiandien, tai yra, vasario mėnesį, abel- 
nai Imant, darbo savaitė tebuvo 38.1 valandos. Bet ar 
bedarbė sumažėjo? Ne, nesumažėjo. Priešingai, dar 
padidėjo.

Tad viltis, kad “Black Biliui” virtus įstatymu bedar
bė išnyks, yra tuščia. Nei marketai, nei produktų su
naudojimas, nepadidės. Tuo būdu darbų daugiau nega
lės atsirasti.

Komunistų Partija irgi kovoja už trumpesnes darbo va
landas. Visas darbininkų revoliucinis judėjimas visuo
met reikalavo trumpesnių darbo valandų. Bet tas reika
lavimas būna paremtas reikalavimu, kad algos nebūtų 
kapojamos. Tam priešingi bosai. Tam buvo priešin
gas Hooveris ir tam yra priešingas prez. Rooseveltas. 
Tam priešingas visas Jungtinių Valstijų kongresas.

Senatorius Black įnešė tą bilių ne tam, kad pagelbėti 
darbininkams. K.

CHESTER, PA. /

Bosų Teroras

Balandžio 10 d. Irving Wor
sted Mills kompanijos darbi
ninkai išėjo į streiką. Polici
ja atėjo bosams į talką ir tuoj 
pradėjo terorizuoti streikierius 
ir apskritai darbininkus. Bo
sai pasiuntė šnipus į darbinin
kų susirinkimą. Draugas J. 
Adams, Jaunųjų Komunistų 
Lygos narys, kalbėjosi su strei- 
kieriais. šnipas nutėmijęs, 
kad tas draugas gali vadovau
ti streikieriams, pasikvietė 
daugiau policijos ir areštavo 
drg. John Adams. .

Policija laikė jį per tris die- , jo valią. >
nas R- terorizavo areštuotą Mes, visi darbininkai, turė- 
draūgą. Tarptautinis Darbi- tume smarkiaus stoti į kovą 
ninku Apsigynimas paėmė jo‘prieš išnaudotojus. Tik per 
bylą vesti. Turėjo paleisti: organizuotą masinę kovą ga- 
Adamsą. Bet policija reika- lesime atmušti policijos tero- 
lauja, kad jis kasdien ateitų įjrą ir bosų pasikėsinimus pa-

policijos stotį pasirodyti. Tai 
yra^ žvėriškai pd'olimas ant su
sipratusių darbininkų.

Už tai, kad ‘John Adams 
stojo ginti darbininkų reika
lus, tai bosų teismas jį pa
smerkė trims metams ant “pa
role” (rodytis policijai).

Tai jau ne pirmas kartas 
Adamsą atplėšti nuo darbinin
kų judėjimo. 1930 m. jį buvo 
areštavę ir tuomet padėjo vie
nus metus į pataikos namus, 
žiauriu teroru policija mano 
jaunuolį įkankinti,- įgązdinti, 
kad jis bijotų ginti savo kla
sės reikalus, 
sus vaikinas, 
persekiojimai

Bet Adams drą- 
ir joki policijos 
negali sulaužyti

buvo atkirsta didžiuma pa
ties proletariato nuo rėmi
mo Kom. Partijos, nuo re-, 
voliucinio Vokietijos darbi
ninkų > sparno.

“Tokiose aplinkybėse pro-

Komunistų Internacionalo 
Pildomojo Komiteto prezi
diumas paskutiniame savo 
pareiškime užgiria Vokieti
jos Kom. Partijos taktiką 
kovoj prieš fašizmą, ir, be 
kitko, nušviečia, kodėl esa
mose sąlygose dar negulėjo | letariatas negalėjo suorga- 
įvykti Vokietijoj proletarinė nizuot ir nesuorganizavo 

ūmų ir nusprendžiantį smū
gį, prieš” (sufašistėjusią) 
“valstybės m a š i neriją....

revoliucija prieš fašizmą ir 
buržuazijos viešpatavimą.

Pirm fašistinio pervers-_ v .. , _ _ ,
hio, Vokietijos . Komunistų! B^uazija, todėl; ga ėjo be 
Partija buvo pasidarius . jau j nmt0 P^lpriesmimo per- 
milžiniška1 spėka darbiniu-1

rimtp pasipriešinimo per- 
! duot valdjžjęs galią nacio- 

kų klasėje; Tevėliutinfc'kri- nalistams-swialistams^ (fa- 
zis sparčiai brendo; pačių sistams) kurie, ; darbavos! 
viešpataujančiu klasių eilė- įninku klasę to
se išsivystė gilūs prieštara-lkiais,būdals’. kalP Paka
vimai.. Iki tol buvusi Pape-i^’.k™?8 tėr,jras lr P0' 
no-šleicherio fašistinė vai- ktinis banditizmas.
džia dalinai dangstėsi demo- Sąlygos Sukilimui Nebuvo 
kratiškomiš skraistėmis;bet j " ** 
tokio plauko fašizmo jau 
neužteko, kad sustabdyt ko
munizmo augimą ir rast iš
ėjimą iš didėjančio krizio. 
Tai tokiose sąlygose Vokie
tijos buržuazija pasirinko 
Hitlerį ir jo “Nacionalistų- 
Socialistų” Partiją, kad įve
stų atvirą fašistinę diktatū-

kurie. : darbavosi

litinis banditizmas.”

Bet fašizmas šiuo tarpu 
paėmė viršų tik todėl, kad 
socialdemokratiniai vadai 
nuo 1918 metų iki paskuti
nių dienų šanda’i’bihirikavo 
su buržuazija prieš revoliu
cinį darbininkų judėjimą,— 
kąip nuodugniai išrodė drg. 
Z. A. vakarykščiame “Lais
vės” numėryj'e. ' Socialde
mokratų lyderiai pąširinkd 
“^hažesnį iš dviejų blogu
mų,” reiškia,. kapitalizmą 
prieš darbininkų reyoliuci- 
jį. Jis išvien su buržuazi
ja ardė revoliucinį darbi
ninkų suvienytą frontą.

■ Vokietijos K o m u n i.s tų 
Partija kreipėsi į socialde
mokratų vadovybę, kad iš
vien suorganizuoti visuoti
ną politinį streiką liepos 20 
d., 1932 m., po to kaip fa
šistai išvaikė socialdemo
kratinę Prūsijos valdžią. 
Socialdemokratų lyderiai tą 
pasiūlymą atmetė. Antru 
kartu komunistai šaukė So
cialdemokratų Partiją suda
ryt vieną frontą ir paskelbt 
generalį politinį streiką sau
sio 30 d., 1933 m., kada Hit
leris paėmė šalies galią. So
cialdemokratų vadai vėl at
metė bendrą froųtą ir ardė 
darbininkų bendro fronto 
žygius kovai prieš fašizmą.

Turėdami > savo rankose, 
valdybas didžiulių socialde
mokratinių o r g a n i ząci jų, 
minimi yadąi naudųjų visa 
savo galią, spaudimą ir,de
magogiją, kad >neprileist na
rius ' prie vieningosi kovos 
prieš fašizmą. • ''

“Proletariato kovos plėto
jimas prieš buržuaziją ir fa- 
šizmą, sujungtas su visuoti
nu streiku,—sako Komin
terno Pildkomo prezidiu
mas,—būtų patraukęs svy
ruojančias darbo mases val
stiečių ir smulkiosios mies
tinės buržuazijos pasekti 
proletariatą.” .

' * 'v‘ * '* *. x

Per socialdemokratų, va
dų streikiatfzystę, tačiaūs,

skandinti muš blogėjančiose 
gyvehimo sąlygoše.

Darbininkas

Pribrendusios
L u k šte n damas sąlygas, 

kuriose .proletariatas galėtų 
padaryti šukilinią ir laimė
ti, Leninas sakė:

%

“Nusprendžiantis mūšis 
galima laikyti, pilnai pri
brendusiu, jeigu visos mums 
priešingos spėkos susipai
nioja (susinarplina), jeigu 
jos pakankamai įsivelia ko
von vienos prieš kitą, pačios 
pakankamai n u s i s ii pnina 
per kovą, viršijančią jų pa
jėgas.” Jeigu “visi svyruo
janti, dvejojanti, nepasto
vūs, tarpiniai elementai, tai 
yra smulkioji buržuazija,— 
smulkiai-buržujinė demok
ratija, skirtinga nuo buržu
azijos,1—pakankamai patys 
'pasirodo žmonėms, kas jie 
yra per vieni. Jeigu “prole- 
tąriato tarpe yra- prasidėjęs 
masinis sentimentas (ūpas) 
ir stipriai kyla augštyn — 
stoti į griežčiausią, patį 

-narsiausią f evoliucinį veiks
mą prieš buržuaziją,—tada 
revoliucija būna pribren
dus, ir jeigu mes tinkamai 
įkainuojame visas viršminė
tas sąlygas... ir tinkamai 
parenkame momentą,—tad 
mūsų pergalė yra užtikrin
ta.”

Bet laike Hitlerio perver
smo dar nebuvo tos sąlygos 
pribrendusios delei perga
lingo sukilimo tuo momen
tu. Jos buvo dar tik už- 
mazge, n e i š s ivysčiusiame 
stovyje.

Kai del proletariato pir
mųjų eilių, Komunistų Par
tijos, “tai jinai nenorėjo nu
čiuožti į avantiūras,—sako 
Kominterno tildkomo pre- 

. • ' ' . I . ' ' I , ■ , 11 ,

zidiumas,—ir negalėjo savo 
.veiksmais • užpildyti tas są
lygas, k tiriu 'dar nebuvo.” 

'Negalima yra IMmėti vien 
tiktai su avUngardu (pir
maujančiomis eilėmis) sako 
Leninas:. “Mest vieną, tik 
avangardą. į -nusveriančią 
kovą/ kuomet ištisa*. •,-klasė, 
visos plačiosios masės nėra 
užėmusios tokios pozicijos^ 
kur jos tiesioginiai remtų 
avangardą, ,ai;ba bent lai
kytųsi su draugišku bešališ
kumu linkui jo... tai būtų 
ne1 tik kvailas dalykas, bet 
kriminalis nusikaltimas.”

Tokios apliiikyijėš nusakė 
Vokiętijos darbininkų kla
sės laikina pasjtraukimą at
gal ir kontr-revoliucinių fa
šistų laikiną, laimėjimą Vo- j

, - . . j ii-

“Socialdemokratai. pakar
totinai sakė,—tęsia Komin
terno Pildkomo Prezidiu
mas,—kad jie nebūtų prie
šingi Hitlerio užėmimui val
džios, jeigu jis ‘sulig konsti
tucijos’ ateitų į galią. Kuo
met Hitleris paėmė valdžią, 
‘Vorwaerts’ ( v y r i a u s ias 
Vok. socialdemokratų orga
nas) vasario 2 d. pareiškė, 
kad be socialdemokratijos 
nebūtų galėjęs tapti valsty
bės kancleriu toks žmogus, 
kaip Hitleris. Weis (Vok. 
Socialdemokratų Partijos 
pirmininkas) tokį pat daly
ką pasakė kovo 23 d. savo 
pareiškime’ šalies ‘seiftie/ kur 
jis kalbėjo, kad socialdemo
kratija labai daug pasitar
navo . nacionalistams-sociali- 
stams (fašistams) todėl, kad 
ačiū socialdemokratijos ve
damai politikai Hitleris ga
lėjo ateiti į galią. Nėra čia 
reikalo minėti Leipartą, 
Loebę ir kitus socialdemo
kratų vadus, kurie pilnai 
remia fašistus. Komunistų 
Partija turėjo tiesą, kuomet 
ji socialdemokratams davė 
socialfašistų vardą.

“Bet fašistinė diktatūra, 
—pasiremdama ant gink
luotų šaikų fašistų ir ‘plien- 
kepurių’ ir užkardama pi- 

. lietinį karą prieš darbinin
kų klasę, panaikindama vi
sas proletariato teises, — 
tuo pačiu laiku sudaužo1 tą 
socialdemokratinę teoriją, 
būk esą galima ’per rinki
mus laimėti seimo didžiu
mą, ir ramiai sau be revo
liucijos vystytis linkui socia
lizmo. Fašistinė diktatūra 
suardo s o'c i a Idemokratinę I rymiečių! Tas darė ant žy- 

1 teoriją apie klasinį > bendra- * dų dar sunkesnį spaudimą.

Dovidui Dievo Žadėjimai Neišsipildė
Pabaiga seno, pradžia 

naujo metskaitliaus, pagal 
krikščionių dvasiški jos skel
bimą, tai buvo laikotarpis, 
kur dievo prižadai žydų ka
raliui Dovidui išsipildė. 
Jeigu pagal prižadus Dovi
do sėkla prikelta, iš kurios 
įsikūnijo messija - kristus 
y pato j žmogaus, tai su tuo 
surišti kiti prižadai ir pagal 
krikščionių skelbimą neišsi
pildė. Štai dievas Dovidui 
prie to dar prižadėjo: “Bet 
tavo giminė ir tavo karalys
tėj ąmžįnaį patvirtinta bus 
prie taVęš, ir * tavo sostas 
amžinai išsilaikys.”

Tai tą turėjo padaryti at
siųstas kristus. Bet buvo 

'kaip tik atbuki; ne tik kad 
jis nepatvirtino Dovido gi
minės bei karalystės, bet to 
kristaus “buvimo” laiku ta 
giminė—žydai, neteko ir 
mažiausios autonomijos. Jie 
nepriklausomybę jau senai 
buvo prastoję, juos laikė 
pavergus galinga ir žiauri 
Rymo imperija. Todėl daug 
žydų sklido į svetimas ša
lis. Tarp jų daug buvo ra- 
šėjų ir apsakinėtojų, kurie 
platino seną įstatymą. Vie
nok vis labiaus jie apsipra
to prie aplinkybių tarp sve
timtaučių.

Tėvynėj gyvenanti žydai 
neapkentė visa, kas tik bu
vo svetimo. Jie neapkentė 
ir tų savo tautiečių, kuūie 
ėjo tarnystą Rymo valdžiai 
—didžiausia jų neapykanta 
buvo link savo pavergėjų

darbiavimą*' su buržuazija, 
suardo taktiką vadinamo 
pasirinkimo “mažesnio iš 
dviejų blogumų;” sykiu nai
kina visus demokratinius 
prisigauliojimus plačiosiose 
darbininkų miniose.... Dar
bininkų klasė faktinai persi
tikrina, jog komunistai tu
rėjo tiesą, kuomet, jie per 
metų eilę kovojo prieš de
mokratinius prisigaudinėji- 
mus (iliuzijas), prieš social
demokratinę ‘mažesnio blo
gumo’ teoriją ir prieš san- 
darbininkavimą su buržua
zija.”

(Kitą kartą paduosime, 
ką Kominterno Pildkomo 
prezidiumas sako apie re
voliucines galimybes Vokie-

Didesni užgavimai žydų ti
kėjimo juos varė tartum

suskaitymas žmonių prieši
nasi Maižiešiaus įstatymui 
ir užtrauks dievo didžią 
baudą, marą. Rymiečiai no
rėjo rinkt mokesčius nuo že
mės, bet, pagal žydų nuomo
nę, tokius mokesčius galima 
mokėt tiktai bažnyčiai. Pas 
kiekvieną tiltą ir kryžkelę, 
kur sėdėjo rymiškas rinki- 
kikas pinigų, kilo ginčai, o 
laiks nuo laiko Palestinoj 
atsitikdavo kruvini sukili
mai. Rymiečiai pastatė Je- 
ruzolimoj savo kareivius • 
ir kartų norėjo užkabint 
ant bažnyčios vartų savo 
herbą—erelio paveikslą; bet 
akyse žydų tai buvo išnie
kinimas švento miesto ir 
šventos vietos.

“Pilatus, priimdamas val- 
1 džią, užmanė priverstinai 
i laikyt Jeruzolimoj kariškus 
i rymiečių ženklus su sidab
riniais imperatoriaus pa
veikslais. Naktį jis liepė 
pastatyt juos ties bažnyčia. 
Ant rytojaus pakilo baisus 
sujudimas. Daugybė žmo- • 
nių atbėgo iš sodžių. Ra
binai pradėjo apsvarstinėt, 
ką daryt. Pagaliaus, žmo
nės nuėjo pas gubernatorių 
pajūriniu miestan už kelių 
dešimčių viorstų. Per pen
kias dienas jie stovėjo prieš 
Piloto rūmus ir garsiai rei
kalavo prašalint rymiečių 
herbą nuo bažnyčios. Pilo
tas liepė žydams eit cirkan, 
neva norėdamas pasikalbė
ti su jais; čion jis liepė ka
reiviams apstot žmones ir

Tuę-
žemės;

kaip 
tvirti- 
jiems

išsitraukt kardus, 
met žydai puolė ant 
ir atsisagstė kaklus, 
nukertant galvą: jie

i esą
M v vdHv

prie visiško pašėlimo, o ry- no, gerįau 
mėnaj jį užgaudavo visaip. mįr^ negu daleist perženg-

CLEVELAND, OHIO
or-Šaukiama visų darbiu, 

ganizacijų atstovų konferenci
ja, sudarymui pastovų prieš
karinį jaunuolių komitetą.

Konferencija įvyks balan
džio 21 d., Woodland Centre, 
E.! 46th tir Woodland St. Vi
sos lietuvių darbininkų organi
zacijoj pasiųskite savo atsto
vus į kalbamą konferenciją.

Scranton, Pa.
Balandžio 27 d., 7:30 vai. 

vakare čionai kalbėk draugė 
Karosienė, nesenai sugrįžu
si iš Sovietų Sąjungos. Pra
kalbos įvyks po num. Ill 
West Market St. Lietuviai 
kviečiami skaitlingai daly
vauti.,/ ■ . . - :

KETURI ŽMONĖS ŽUVO 
ST. LOUIS, — Čionai už

simušė. keturi vyrai iš Ar
kansas valstijos,: kuomet jų 
orlaivį ištiko nelaime.

Rymėnai garbino savo die
vus: Jupiterį, dievę Romą 
ir daugiau panašių.

Idant aiškiaus matytume 
tos Dovido—kristaus tautos 
kančias po romėnų jungu ir 
kad tuo laiku žydai nema
tė jokio kristaus ir jo veiki
mo, kaip krikš. dvasiški j a 
skelbia, tai čia paduodu kė- 
lis sakinius ir punktus tie
siog iš to laikotarpio istori
jos:

“Nuo 
turėjo 
(Rymo 
visiems žydams ant pasibai
sėjimo, įėjo šventų šven- 
čiausiojon Jeruzolimos baž
nyčion, prasidėjo jų neapy
kanta prieš rymiečius.

“Iš pradžių rymiečiai pa
liko vietinius kunigaikščius 
Palestinai valdyt; tokiu bu
vo Herodas, ‘ labai rymie
čiams prielankus, kuriam 
norėjosi paverst Jeruzolimą 
į tikrą vakarų miestą su 
žaislais, teatru, graikiškais 
namais. Apie laikus mena- 
,mo kristaus gimimo rymie
čiai pradėjo siuntinėt Pa
lestinon gubernatorius; to
kiu buvo ir žinomas iš evan
gelijos Pontius Pilatus. Ry
miškų “atpirkėjų” plėšimai 
pradėjo labai naikint šalį. 
Daug žmonių pateko sko- 
losna; pagal tų laikų žmo
nių nuomonę, nelaimingiau
sias žmogus—Įai:- skolinin
kas,’ kalė jiriian tupdomas.; i

“Rymiškas gubernatorius 
nusprendė surašyt visus ša
lies žmones, uždėt pagal
ves ant kiekvieno; žydų 
knygininkai apskelbė, jog

tų meto, kaip jie 
pasiduot Pompėjui 
karininkui), kurs,

ti įstatymą. Susipainiojęs 
Pilotas turėjo nusileist. 
Rymiečiai stebėjosi tuom 
atkaklumu, su kokiu 
žydai prie š i n o s i visam 
kam, kas tik svetimo buvo: 
jie tvirtino, kad šita tautą 
neapkenčianti visos žmonių 
veislės.

“Kuo sunkyn ėjo pade ji- 
mas žydų, tuo labyn sklido 
tikėjimas, būk teisiąs ste
buklingas išganymas. Pra
našai skelbė messijų, kaipo 
galingą carą, panašų į Do- 
vidą, būk jis ateisiąs ir 
duosiąs žydams pergalet vi
są pasaulį.

“Turtingos giminės, iš 
kurių rinkdavo augščiau- 
sius kunigus, šalinosi nuo 
tokio tikėjimo; bet jis bu
vo prasiplatinęs tarp žmo
nių vidutinio turtingumo 
ir tarp neturtėlių; jo pri
silaikė daug paprastų ku
nigų ir knygininkų; jie 
mokino, jog išgelbėjimas 
ateisiąs, jeigu visi gerai pil
dys apeigas ir Maižiešiaus 
įstatymą; tik reikia rūpin
tis apie tai, kad žmonės už
laikytų grynumą senųjų pa
pročių ir šalintųsi nuo sve
timtaučių; dėlto tai jie pa
tys didžiavosi vardu fara- 
zėjų, t. y. “švariųjų.” Jie 
ramiai laukė atvykstančio .. 
išganingo laiko, kaipo už
mokesčio už neišpasakytais 
kančias; ir standumą žmo
nių.” . \

Taip tie žmonės ištrošku- .- 
šiai laukė to žadėto išga-: 
nymo. Na, o Naujame Tes-

* (Tąsa 3-čiam pusi.)
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DAVIDUI DIEVO ŽADĖJIMAI NEISSIP1LDE
(Tąsa iš 2-ro pusi.) kaipo į įsisvajotojus. Ir tai 

tas tiesa: juk žydų knygi
ninkai savotišką istoriją 
perdėm vedė. Tad kaip jie 
galėjo nematyt tokių ! įvy
kių, kaip krikščionių skel
biama apie kristų ir jo ste
buklus? Aišku, jog nebuvo 
nieko panašaus. Taip pat 
ir žydai, tų žadėjimų nesu
lauks, nes tokio'daikto, kaip 
dievas — viršgamtiškumas, 
nebuvo ir nėra. Kaip da
bar niekas to nemato, ne
girdi, taip nematė, nęgirdė-l

jo senovėj.
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Tas svajones'rime, draugai, pataisyti. Taip tas kuris dirba ir tai 1-2 die- Tą dalyką platokai apdisku- 
nas į mėnesį. , Išnaudojimas, saVę> išrinkome du delegatus, 

i pąrėngimatf nesvietiškas. Pavyzdžiui * 1
l vietos pirmiau <

ant vieno ’ davo 4>000 5,000 svarų vielos, 
žinome, kad | tai gaudavo atlyginimo $11,

Dovidas buvo paveldėjęs elgtTis ateityje neleistina.
, . _ T. New Havene i pąrA~ 

nuo savo pirmtakunų. Jie, nenusisekė todėl, kad 
susimokinę su dvasiškiais- draugai atsidavė 
pranašais, įpasakodavo sa
vo vergams, būk jie su die
vu matosi, kalbasi, gauna 
įsakymus, kad tą ir tą ža
dėjo. Bet ištikrųjų tai bu
vo tik sapnų įsivaizdinimai, 
burtai-žyniavimai del ap
gaudinėjimo ir išnaudojimo 
vergų! Todėl toki prižadai 
Dovido giminei ir neišsipil
dė.

New Havene as/ Pavyzdžiui: jei;|.jallnuoliuSj 
darbininkas padary- 1

tamente pasakojama, būk 
tas Messi jus—kristus jau 
tarp jų buvo ir rodė savo 
stebuklingą galybę; rodėsi, 
kad jis tas pats, ko jie lau
kė. Bet mes aiškiai matom 
iš tuolaikinio žydų gyveni
mo ir jų judėjimo, jog to
kio daikto, kaip kristus ir 
jo stebuklai, visai nebuvo. 
Leiskime, jei jis būt buvęs, 
tai ta baisiai kankinama 
žydų tauta būtų jį mačius 
ir puolusis prie jo, kaipo iž- 
gelbėtojo. Iš to būtų turėję 
kilt kas nepaprasto, didelio. 
Rymo valdžia būtų negalė
jus to nematyt, bei rašyto
jai neparašyt istorijon.

Kaip krikščionių mena
mo kristaus laiku, taip ir 
po tam, iki galui žydų te- 
vynės egzistavimo, nematyt reikalinga kai kurių maši- j ^pril vienas bonas $53.59

vvmm fan Irrxlrirv -v,,-, ttvaoX r. n i r vnnoi ' .... . ____

A. Arbačaiiskas.

KAS GERO SOVIETAMS IŠ AUKSO BONŲ
Daugelis klausia, kas ge- ( Sekančią savaitę Sovietų 

ro Sovietams iš aukso bonų,, valstybės aukso bonų kainos 
kadangi ant jų reikid mokė-1 bus tokios:
ti dešimtą nuošimtį. I ( 24 AprB vienag bonag $5357 

Atsakymas:. Soviet ams , 25 April vienas bonas $53.58

jokių žymių ten kokio ne-'nų, ypač kitom savo maši- 
paprasto žmogaus, kaip 
kristus. O visuomet tik lau
kimas jo ir neapykanta link 
rymiečių! Tas žydus prive
dė net ligi to, kad apie 
30-tais metais naujo mets- 
kaitlio jie sukilo veik visoj 
Palestinoj prieš Rymą, kas 
priskubino jiems didžiausią!go,

noms dirbti. Kapitalistinės 
firmos kitaip jiems nepar
duoda, kaip tik už “cash”, 
dr reikalauja užmokėti do
leriais arba aukso rubliais. 
Kadangi ant daugelio Sovie
tų importų šios šalies val- 

;džia yra uždėjusi “embar- 
” neleidžia įvežti įvairių 

sovietinių produktų, tai do
lerių Sovietai mažai tesu- 
renka, o aukso nenori iš
vežti į kapitalistines šalis. 
Todėl jie išleido bonus, ku
riuos parduoda šioje šalyje

27 April vienas bonas $53.61
28 April vienas bonas $53.62
29 April vienas bonas $53.64

Išgalintiems įsigyti tų bo
nų, patartina išsikirpti aug- 
ščiau paduotas kainas ir tu
rėti sau po ranka: kada rei
kės, žinosite,'kiek siųsti.

P. Buknys.

nelaimę; buvo išterioti ir, 
pagalinus, jų tėvynė visiš
kai išdraskyta. Štai istori
ja rašo:

“Rymiečių legionai, buvę 
šalyj, buvo išmušti ir pri-l 
siejo nusiųst stiprias ka- ir gaunamais už bonus pini-

žmogaus. O mes
vienas žmogus ir su geriau-j $12; gi dabar su naujomis iegatai išrinkti, 
siais norais viską gerai pada- mašinomis vienas darbininkas 
ryti negali. Tie visi pikniko per dieną padaro 20,000 sva- 
dalykai neturėjo būti spren- rų vielos ir algos gauna $3-$4. 
džiami konferencijose, o turė-| Panaši padėtis ir dūdų išdir/ 
jo būt sutvarkyti kuopoje. Bet! bystėj. Pirmiaus dirbdavo 
kuomet jie buvo net dviejose ■ šimtai darbininkų gvintų už- 
i. — ---- ------- —1..14-: x dūdų sky-

Dabar su naujomis 
mašinomis atlieka tą darbą 
keturi darbininkai. Nesenai 
mūsų fabrikas gavo užsakymą. 
Jei pagal seną darbo sistemą 

Turi- dirbtų, tai darbo būtų 7-8 mė- 
bilą Į nėšiams. Gi dabar, pagal nau-

konferencijose pakelti, tai aš ■ pjovimo ant galų 
juos pasistengiau ir spaudoj ' riuose.
nušviesti, nes manau, kad tai 
visuomeninis reikalas. s

Šiemet, draugai newhaven- 
iečiai, turite visi padirbėti ir 
išlyginti tą nedateklių. 
me pasirūpinti “Laisvei 
užmokėti ir padengti apskri- ją gaminimo sistemą, tą užsa- 
čiam dąromą nedateklių.

Draugai, rinkdami komisi
jas, parinkim rūpestingus drau 
gus, ir paskui gaspadoriškai 
dirbkime. Gi pirkdami pro
duktus, nepirkime ten, kur 
reikia mokėti labai brangiai, 
bet ten, kur prieinamiausią 
kaina galime gerus daiktus 
gauti.

Bilų Peržiūrėjimo Komisijos
Narys,

George Kuraitis*

YOUNGSTOWN, OHIO

FAŠISTAI MINeS HITLE
RIO GIMIMO SUKAK- 

' TUVES 
BERLYN. — Visi Vokie

tijos fašistai rengiasi masi
niais mitingais ir demonst
racijomis paminėti Hitlerio 
gimimo dieną, kuri įvyks 
bal. 25 d. Hitleris turės 44 
metus amžiaus.

, atstovauti chorą 
konferencijoj.

ižnoma, nebuvo lengva de-
Reikėjo klau

sinėti ir prašinėti. Tai peik
tinas dalykas. Manytum, kad 
jaunuoliai viskuom patenkinti, 
jiem sklandžiai gyvenasi ir nė
ra ko rūpintis savo klasės rei
kalais. Bet visgi du jaunuo
liai apsiėmė; tai labai gerai 
padarė. Turime Visi, suaugę 
ir jauni, kovoti už savo klases 
reikalus. ■ ’ ' * . Į

Naujo imperialistinio karo 
pavojus kabo kaip ant plauko. 
Prasidėjus karui; jaunuoliai 
vaikinai būtų siunčiami į ka
ro frontą ir ten žūti už kapi
talistų reikalus. Merginos, pa
likę namie, turėtų atlikinėti 
įvairius vyrų darbus ir raudoti 
mylimųjų.

Argi jaunuoliai pasiduos ka
pitalistų pasikėsinimui? Apie | 
tai kiekvienas jaunuolis turė
tų pamąstyti. Jaunimas turi IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 
organizuotis ir būti pasirengęs 
neleisti save paskandinti krau- s> s. Drottningholm 
juose. Reikia dabar kovoti1 M. L. Gripsholm 
prieš karo pavojų. Organiza- i 
cijose prisieina koks nors dar-i 
bas, tai jaunuoliai neturėtų , 
atsisakinėti darbuotis, bet an- j 
siimti į komisija ir pratintis 
prie visuomeniško veikimo. 
Lietuviai jaunuoliai turėtų su- 
siartint su Jaunųjų Komunistų 
Lyga ir dalyvauti įvairiose 
darbininkų kovose. Visi turi
me kartu dirbti už bendrus 
mūsų klasės reikalus.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 
/SJlfrU I INHA

: kymą padarys į tris savaites 
laiko,—‘-ir tai su mažu nuo
šimčiu darbininkų, kiek, ! pir
miau dirbdavo, ir už daug ma
žesnį mokesnį tiem, ką šiandie 
dirba.

Nežiūrint, kad badas žiūri 
į dantis, o yra tokių, kurie ma
no, kad alus ir Roosevelto val
džia grąžins gerlaikį. Tiesa, 
alus kaip kuriems gali atnešti 
gerlaikį, bet tik ne darbinin
kams. Vietinis lietuvių kuni
gas pristatė darbininkus sku
biai kasti skiepą, 
bos, kad 
ti alaus 
taip, tai 
gerlaikį, 
tuštinimą 
šią galvą, 
jonai, bedarbiai, didžiausiame 
varge gyvena ir duonos šeren- 
gose stovi.

Tai tokis gerlaikis darbinin
kams.

J KLAIPĖDĄ 
h Per Gothenburgą

į GREITA
įjpiM__ į jg KELIONĖ

I j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTĖS

J

c M

S. S. I>rottningholm___ Gegužes 20
M. L. Kungsholm_______ Birželio 3

-Birželio 12
— Liepos 3

EKSKURSIJOS
M. L. Kungsholm.___ Gegužės 8
*M. L. Gripsholm.__ Gegužės 27
‘Tiesiog į Klaipėdą be persėdimo

Eina kal- 
ten manoma atidary- 

pardavyklą. Jeigu 
alus atneš klebonui 
o parapijonams ap- 
kišenių ir apsvaigu- 

. Tuo tarpu parapi-

Pavyko Prakalbos

Mes, youngstownieciai, nesi
tikėjome susilaukti tokios ge
ros kalbėtojos, kokia pasirodė 
drg. Karosienė. Jinai savo 
prakalboj nupiešė skirtumus 
tarp darbininkų kapitalistinė
se šalyse ir Sovietų Sąjungoj. 
Kalbėtoja sakė: kapitalistinė
se šalyse motinos, eidamos į 

v-uv darbą, palieka vaikučius berencija įvyko balandžio 9 d. L. , . v._ ......
Jau apie konferenciją buvo ra
šyta ir dar spaudoj tilpo pro
tokolas, tai aš apie pačią kon- į 
ferenciją nei bekalbėsiu. Aš

naBRIDGEPORT, CONN.
Apie LDS 5-to Apskričio Kon

ferenciją ir Finansus

LDS 5-to Apskričio konfe
rencija įvyko balandžio L

Neparapijonas.

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į vietini agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
State St21

Chicago, III., 181 
Boston, Mass.
Detroit, Mich. _

New York, N. Y.
N. Michigan Ave.

10 State Street
73 Monroe Street

gais perkasi sau reikalingas 
mašinas. O mašinos, paleis
tos į darbą, keleriopai dau
giau, negu dešimta nuošim- buvau paskirtas komisijon su-' 
ti,’uždirbs Sovietams. I tvarkyti finansus ir padengti

' (padarytą nedateklių
Tie bonai yra taip, kaip .piknike, rengtam mūs 

grynas pinigas. ,tJei tą boną ninkiškų organizacijų 
___  Įkas pavogtų arBa rastų pa-i valstijos apskričių, 
daug! mestą, tai lengvai galėtų | Pe1rn£?1 hit? % net *

Per 3 parduoti ir pasiimti sau pi-,trečio (kurio korespondentas 
nepažymi. — Red.) piknikas, 

i parengimas apskričiams 
i nedatekliaus $47.43. 

Padalinus trims apskričiams, 
pripuola sumokėti po $15.81.

Pas mus paprastai būdavo 
taip: kurioj kolonijoj būna pa
rengimas, ta kolonija pasirū
pina daiktu supirkimu ir t.t.

Pernai New Havene išvažia
vime tvarkytoju buvo draugas 
šukaitis. Tas draugas savo 
kuopoj nepajėgė tų .bilų su
tvarkyti. ALDLD 3-čio Aps
kričio konferencijoj tie daly
kai buvo patašyti ir nebuvo 
galima užbaigti. Klausimas 
perduota LDS 5-to Apskričio 
konferencijai. Paskyrė mane 
i komisija tuos dalykus tvar
kyti. Gal būt, kaip kam ne

riuomenes sukilimui numal
šint. Žydų mylėtojai nepa
siduodavo, bet, it pasiutę, 
eidavo mirti. Įširdę, jie už- 
muŠinėjo ne tiktai priešus, 
bet ir savuosius, kurie no
rėjo santaikos. Pagalios, 
jie buvo uždaryti Jeruzoli- 
moj, kur susirinko t__ o
žydų velykų švęsti.
mėnesius kovojo po stiprių • nigus. Juos reikia labai aty- . 
miesto sienų; perpykę ry-; džiai saugoti. Del apsaugos Tas / 
miečiai kasdien tūkstančiais: juos galima užregistruoti atnešė 
nukryžiuodavo belaisvius. ~ 
Įsiveržus jiems miestan, su
kilusieji puolė gintis baž
nyčion, kuri skaitėsi neper
galima. Pagaliaus, ir baž
nyčia tapo uždegta; bet 
sauja žūstančių, sustojusi 
ant jos stogo, vis dar augš- 
tyn žiūrėjo, pasitikėdama, 
kad paskutinėj valandoj 
pasidarys stebuklas, ir iš 
dangaus ateis išganinga ži
nia apie messijų.

“Rymiečiai sunkiai nu
baudė sukilusius; begalinė 
daugybė žydų buvo parduo
ta vergystėn ir išvežta iš 
šalies. Bažnyčia ir beveik 
visa Jeruzolima buvo iš pa
matų nukasta. Bet visgi, 
50 metų praslinkus, žydai 
dar sykį sujudo po visas 
rytų šalis. Tuomet rymie
čiai nusprendė išnaikint vi
ską, kas tik priminė seno
vę. Jeruzolimos vietoj pa
statė visai kitokį miestą, 
prileido svetimtaučių ir da
vė kitokį jam vardą, Kapi
tolina, vardan augščiausio 
rymiečių dievo Kapitolio 
Jupiteriaus. Nuo to meto 
žydai nebteko tėvynės.”

Jau virš ’2000 metų, 
kaip žydai neturi to, ką 
“dievas žadėjo”* jiems per 
Dovidą. Religiniai tamses
nieji žydai, rabinų mulki
nami, dar ir po šiai dienai 
tiki ir to laukia. Žydai ap
skritai žiūri į krikščionis 
kristaus buvimo klausimu,

Sovietų Valsybės Banko 
Maskvoje^ Ten juos saugiai 
laiko ir kas metai prisiunčia 
už juos procentus bonų sa
vininkui.

pernai 
darbi- 
Conn.

liepos

Soviet-American Securi
ties Korporacija, kuri čia 
parduoda Sovietų Valstybės 
Aukso Bonus, nusiskundžia, 
kad dažnai nepilną sumą 
pirkikai prisiunčia už bo
nus. Jei ne pilna suma, tai 
Sovietų Valstybės Bankas 
neišduoda bonų.

Ta klaida paprastai pasi
daro štai kodėl. Pirkikai, ,bu.s malonu, bet aš turiu apie 
matoma, išrašo čekius sulig ^iJT * • 11 \z t • • • 1 *

t vaikučius be 
tinkamos priežiūros; dažniau
siai vaikai būna per dieną

■ gatvėj, iki motina pareina iš 
darbo. Gi Sovietų Sąjungoj 
įsteigta vaikų darželiai. Ten 
motinos, eidamos į darbą, vai
kus palieka tuose darželiuo
se, kur jie būna tįnkamai pri
žiūrėti ir gauna gerą maistą.

Apie Amerikos motinų dar- 7 vai. vakare, 
bininkių sunkią padėtį kalbė- . Operetė 
toja aiškino: Motinos, išėjusios1 
į darbą, turi rūpintis apie vai
kus, kad juos nelaimė nepatik
tų, nes jie neturi tinkamos 
priežiūros. Gi parėjus namo, 
jom reikia bėgioti po krautu
ves, pirktis reikmenis, pasida
ryti valgyti, ir t.t., o po va
karienei liuobti apie namus. J<us.

Tai taip buvo geresniais lai
kais Amerikoje. Bedarbei plin
tant, Amerikos motinos atsi
dūrė bado nasruose. Milionai 
bedarbių šeimynų gyvena la
bai skurdžiai ir alksta. Drg. 
Karosienė čionai palygino, jog 
kuomet kapitalistinėse šalyse 
didelė bedarbė, tai Sovietų 
Sąjungoj bedarbės nėra. Ji 
sakė, kad yra trūkumų, bet 
kasdien padėtis einą geryn, 
kuomet kapitalistinėse šalyse

HARTFORD, CONN.
Operetė “Inkvizicija” ir 

Jaunuoliai

Laisvės Choras stato scenoj 
“Inkviziciją,” Kevin Barry sve 
tainėje, 227 Lawrence St. Vai
dinimas įvyks balandžio 30 d.,

čia
DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 

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

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

SOVIETU SĄJUNGOJE
Nauja Brošiūra—Parašė V. ANDRULIS

Tai labai svarbus rinkinys, duodantis daug faktų 
apie tikėjimą ir tikėjimus bei bažnyčias Sovietų Są
jungoj. Mūsų darbininkiška publika tokios knygelės 
jau senai reikalavo ir ji buvo labai reikalinga, dabar* 
ją galite gauti. Brošiūra turi 32 puslapius. Kaina tik 
5c. Kiekvienas darbininkas norintis žinoti apie Sovie
tų tvarką ir kaip Sovietų Sąjungoj tvarkoma bažnyčios 
ir tikėjimai, turi perskaityti šią knygelę.

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

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

u

ta diena, kada čekį išsiun
čia, Gi Sovietams New 
Yorko bankas kredituoja su 
ta diena, kada čekis pereina 
per “Clearing House/’ — 
kada atsiskaitoma pinigai 
iš to banko, iš kurio yra 
pirktas čekis. Tokiu būdu 
užsitęsia keletas dienų. Kuo 
toliau nuo New Yorko yra 
tas bankas, kurio čekis siun
čiamas, tuo ilgiau užima pi
nigų atsiskaitymas.

Išvengimui trūkumo keb
lumų reikia rokuoti keletą 
dienų viršaus. Jei pasitai
kytų keliolika centų ar do
leris viršaus primokėti, tai 
bonų pirkikas to pervir- 
šiaus nenustoja: tas pervir
šis yra prįrokuojamas prie 
jo procentų, ir su 1 d. gruo
džio bonų savininkas tuos 
pinigus gaus atgal.

tai per spaudą tarti kelis žo- 
. Konferencijoj drg. šu- 

kaitis buvo kritikuojamas už 
nesiskaitymą su ^kuona. Da
bar reikia pasakyti, kaip daly
kai atrodo, peržiūrėjus origi
nales bilas.

Peržiūrėjus bučernės bilas 
ir palyginus su vidutinėm per
nai metų kainom, randame, 
kad $15 perdaug užmokėta. 
Įvairaus gėrimo, kiek buvo 
pirkta, galima buvo nupirkti 
nigiaus už $20. Trys chorai 
ir orkestrą, gal būt, naėmė 
perdaue- $10. Ot viso ir susi
daro $55 permokėjimų/1 Dar 
kita, draugas šukaitis pasii
ma už sugaištą laika $10.

Peržiūrėjus visas bilas, ma
tosi. kad pirkta daiktai, kur 
reikėjo mokėti labai augštas. 
kainas. Bet tuo pačiu laiku 
mūsų dienraščiui už spaudos 
darbus $53.50 nemokėta. Vi
sur kitur perdaug 
“Laisvei” nei biskį 
Vadinasi, padaryta 

,B vačiam asmenim, o 
raštis apskriausta.

mokėta, o 
nemokėta, 
pelno pri- 
savo dien- 
Tatai tu-

Inkvizicija” yra 
keturių aktų ir apvilkta gra
žiomis dainomis. Joje persta
toma klerikalų, o paskui fašis
tų viešpatavimas Lietuvoj. At
silankiusieji pamatys pirmame 
akte, kaip žvalgybos viršinin
kas Norvaiša gamina įvairias 
provokacijas prieš darbinin- 

Jis surašo žmonių pa
vardes iš įvairių vietų ir ap- 
ielinkių kaimų vardus, o pas
kui paduoda, žvalgybai, kad ji 
darytų užpuolimus ant gyven
toju ir juos areštuotų.

Tame pačiame akte kunigas 
šnipo rolėj sušilęs darbuojasi, 
begaudydamas r e v o bucinius 
darbininkus ir valstiečius. Toj 
pačioj scenoj teks publikai pa- 

! matyti, kaip žvalgyba, daryda 
Ima kratas, prisiplėšia iš žmo
nių pinigų, kaip ji girtuokliau-

darbininkų būklė darosi sunkės-’ja ]*r kankina areštuotus, 
nė.

Drg. Karosienė ne tik daug 1 daina: 
naudingų faktų .suteikia, pa- Tik žvalgyba ir policija, 
daro labai gerus palyginimus Protokolai ir peticija, 
ir išvedžiojimus, bet jinai turi o valdžioje vyrai plieno,
labai malonų balsą. Susirin- Dirba naktį, dirba dieną...
kusi publika ne vien buvo už- | žvalgybininkai tiek nusigė- 
ganėdinta jos prakalba, bet ręf kad jie ant kojų negali
daugelis verkė, besiklausyda- pastovėti ir vieni ant kitų su-
mi kalbėtojos aiškinijmų* . > griūva.

. Reikia pasakyti, ka^ mes matysite, kaip areštuotus kan- 
nemokėjome sutraukti dąrbi-jkjna ir juos tardo. Tačiaus 
ninku į taip svarbias prakal- jviską negalima aprašyti. An- 
bas. Nors buvo grąžus būre.- Itra, vaizdas geriau supranta- 
lis susirinkę į prakalbas, bet lmaSt negu raštas. Taigi at- 
toli nuo to skaičiaus, koką mum eikite pamatyti operetę, 
reikėjo sutraukti į šias prakal
bas. Tai pamoka, kad kitą 
kartą/ rengdami prakalbas ge
rai išplatintume skelbimus 
tarp kitų sriovių darbininkų, 
kad jie galėtų išgirsti tiesos 
žodį.

Bedarbė—Kankintoja 
** * <

Bedarbė įsiėdė mums iki 
kaului. Youngstown didžiau
sia bedarbė. Ji skaudžiai pa
lietė lietuvius darbininkus. 
Kuone visi dirbom prie plieno 
apdirbimo bei liejimo. Dabar 
randamės bedarbių eilėse. Re-

Pirmas aktas baigiasi

Kituose

su

aktuose pa-

Apie mūsų chorą reikia pa
sakyti, kad jis smarkiai žen
gia pirmyn. Tik jaunuoliai ko 
tai atsilikę. Bet ir jaunimas 
su laiku pripras smarkiau dar
buotis.

Iš Jaunimo Darbuotės

Jaunuolių diena bus gegu
žės 30 d. Prisirengimui prie 
Nacionalės Jaunimo Dienos 
New Haven, Conn., bus laiko
ma konferencija. Laisvės Cho
ras aplaikė laišką, kuriame 
prašoma, kad choras prisiųstų 
du delegatus į kdnJerenciją.

3116 So. Halsted St, Chicago, Ill.

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

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarinės literatūros,’ savo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo 
šalių gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po
litikos klausimais.

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

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistine SSRS Statyba”, “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėj’imo istorijos”, “Bedievio”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

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

“PRIEKALO” KAINA 
SSSR.

Metams—3 rub., 6 mėn.—1 rub.
60 kap., atskiras egz. 30 kap.

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

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

ėijoj ir kitur
Metame—1 dot, 6 mėn.—50c., 

atskiras egz. 10 centų.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

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

Amerikoje “Priekalą” galima ii* 
sirašyti taipgi per “Laisvę”

Dar galima gauti kompletas už 
1931-32 metui.
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MINERSVILLE, PAVertė D. M. ŠOLOMSKAS. susirinkimas

(93-94)

PA.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos 

įvyks nedelioje, 23 dieną balandžio, 
10:30 vai. iš ryto, Lietuvių svetainė
je, 29 Endicott St. Draugai ir drau
gės, visi malonėkite dalyvauti ir už- 

, nes jau

Pavyzdys, už ką Turi SLA 
Nariai Balsuoti

apkalbėti spaudos reikalus, 
Drg. Sąryšio Ižd. A. Senkus.

(93-94)

EASTON, PA.
LDS 51 kuopa ir APLA 32 kuopa

Taipgi grieš F. Sikora’s Orkestrą 
lietuviškus r ir amerikonlškūs šokius. 
Įžanga tik 20 centiį. /

Užkviečia Komisija.

Balandžio 2 d. įvyko SLA bendrai rengia balių ir šokius su ge- jsimoketi narines mokestis, 
13-t0S Minersvilles kuopos SU-!ra muzika. Pasilinksminimo vakaras'naujos knygos prisiųstos ir tik tie

MH»pb Ketvirtu

FIODOR GLADKOV

(Tąsa)
Daša čionai, kaip namie, drąsiMr jai vis

kas žinoma.
—Niurką, ei, Niurką! Aš čionai!—su

šuko ji.
Mergaitė, viena iš mažiausių, pilkai ap

sirengusi, su linksmu šūkavimu atsiskyrė 
nuo kitų ir atsiskubina. Ją pasekė net ki
ti vaikai atsilankydami,—kaip zuikučiai.

—Teta, Daša atėjo! Teta, Daša atėjo!— 
kartojo jie.

Štai ir Niurką, mažytė, nei pažint negali
ma: atrodo svetima, bet tuom kartu ir ar
tima. Ji pribėgo prie motinos, prilipo, ka
binėjasi, šaukia, juokiasi ir rankutėmis 
ploja.

—Mama, mama, mano mama!
Daša taipgi juokiasi, nutveria ją ant ran

kų, sukasi, bučiuoja ir kartoja:
—Niurką, mano mergaitė, mano mažytė!
Glėbui ir vėl atrodo pirmoji Daša—toji, 

kuri seniau namie su Niurką ant rankų 
pasitikdavo jį, parėjusį iš darbo. Ir malo
numas, ir meilė jos pirmykščia, ir tokis pat 
balsas—dainuojantis.

—Štai parvyko tavo tėvas. Niurką, štai 
jis... Ar pameni savo tėvą?

Niurką baimingai ir žingeidžiai išvertė 
akutes, žiūrėjo į Glėbą su didžiausia atyda. 
Glėbas nusišypsojo, atkišo į ją rankas ir 
pajuto, kaip lyg kas suspaudė jam gerklę.

—Niurką, na, pabučiuok mane! Niurką! 
Kokia tu dabar didelė! Didelė, kaip 
mama!...

Niurką dar labiau prisiglaudė prie mo
tinos.

—Niurką, tai tavo tėvas,—pakartojo 
Daša.

—Ne, tai ne mano tėvas. Tai—raudon
armietis.

—Bet aš tavo tėvas ir raudonarmietis.
—Ne, tai tėvas ir ne tėvas. Tėvas pana

šus į tėvą, o ne į dėdę. • . t
.Daša juokėsi. Glėbas‘"džiaugėsi ir to- 

liaus kalbino mergaitę:
—Na, prileiskime, kad aš ir ne tėvas. 

Bet tu vis tiek mano dukrelė. Būkime 
draugais: kitą kartą aš atnešiu tau cuk
raus. Iš kalno iškasiu, o atnešiu. O kuo
mi geresnė motina už mane? Tu—čionai, 
o ji—ten.

—Mama čionai būna dienomis, mama 
čionai, mama čionai? O tėvo nėra. Aš ne
žinau, kur tėvas, tėvas mušasi su buržua 
jais...

—Aha, tai gera dukrelė. Na, duokš, aš 
tave pabučiousiu...

Vaikai aplinkui sukosi, žiūrinėjo į Glėbą, 
kabinę josi ir laukė, kada Daša paduos jiems 
ranką. Mergaitėm plaukai nukirpti, kaip 
ir berniukam. Daugelis iš jų atkišo žiups
nelius kvietkų ir kiekviena norėjo pirmoji 
paduoti Dašai.

—Teta Daša! Teta Daša!
Kur tai gilumoje, name suskambėjo pia

no ir plaukė vaikų “Internacionalas”:
“Pirmyn, ei, liuosybės vaikai,
Visų šalių laisva karta....”

Daša juokėsi, glostė vaikučių galveles 
matyti buvo, kad jie pripratę prie jos 
laukė to, įkaip maisto porcijos. -

—Na, vaikučiai, ką jūs valgėte, ką gėrė
te, kas esate sotūs, o kas alkanas? Saky
kite.. . , ; . . .

Vaikučiai visi kartu rėkė, jai atsakyda
mi. Kiti kasėsi galveles. O štai vienas 
žemėtas kasosi ir krato žemes iš marški
nių. Glėbas priėjo prie jo ir pakėlė marš
kinius, pasirodė nusikasymas... Berniu
kas suriko ir pabėgo.

—A-a-a-a! Matai, kokis didvyris.
Glėbas, Daša ir vaikai juokėsi. Saulė 

skaisčiai švietė per langus—didelius, kaip 
durys.

Niurką, susikabinus su Daša už rankų, 
ėjo priešakyje. Mergaitė nei karto nepa
žiūrėjo į Glėbą. Glėbui pasidarė skaudu: 
ir Daša, ir Niurką linkui jo atsineša, kaip 
linkui svetimo. Daša ir Niurką susikabinę 
už rankų—motina ir duktė. Daša čionai 
geriau jaučiasi, negu namie. O jis ir ten 
ir čia—vienas.

NANTICOKE,
Draugė Karosiene kalbės penkta

dienį, 28 dieną balandžio, Hanover 
Hose House, Espy Street, 7 valandą 
vakare. Draugė Karosiene pasakys 
mums gyvu žodžiu apie Rusijos dar
bininkus, todėl visi lietuviai būti
nai turėtų ateiti ant šių prakalbų, 
yaptingai jaunuolius tėvai turėtų at-t 
sivesti, nes draugė Karosiene tinka-* 
mai jiems galės paaiškinti anglų kal
boje. E. C.

kurie pasimokęs duokles.
Fin. Sekr. J. J. B.

(93-94)

balandžio 22,dieną, 8 vai. va-įgaus, 
Nariai ir plačioji pašalinė pu- 
kviečiami dalyvauti.

Bendra Komisija.
, (93-94) 

(93-94)

sirinkimas. šiame susirinkime ' Lvįs 
turėjo būti renkamas Centro 
sekretorius. Susirinkimas, ap
svarstęs svarbesnius reikalus, 
perėjo prie sekretoriaus rin
kimo. Mainieriai yra klasi
niai sąmoningi ir jie nesiduo
da, kad juos Gegužis ar koks 
kitas fašistas už nosies vedžio
tų. Išdalinus balotus ir su
skaičius nubalsavimus, pasiro
dė šitokios pasekmes:

J. Miliauskas 40 balsų, 
J. Pvaginskas 1 balsą ir 
M. J. Vinikaitis 0.
Viso balsavo 41 narys. Susi

rinkime dalyvavo 46 žmones. 
SLA 13 , kp. priklauso apie 
160 narių, bet ne visi dalyvau
ja susirinkimuose. Tai yra 
peiktinas dalykas, kad nariai 
nepaiso organizacijos reikalų 
ir nesilanko į susirinkimus.

čia ir sekretorius yra kal
tas. Jis nešaukia narius per 
atvirutes į susirinkimą, nes ži
no, kad atėję nariai į susirin
kimą nebalsuos už fašistų sta
tomus kandidatus, ir konsti
tucijos taisyklių pamynėjai 
bus pasmerkti. Mat, mūsų 
sekretorius palaiko SLA Pil
domąją Tarybą, kuri pamina 
visokias nhrių teises po kojo- 
nąis, tai ir jis narių teisių ne
paiso ir neduoda jiems žinoti 
apie tokį svarbų susirinkimą.

Mūsų kuopa didžiumoj susi
deda iš mainierių ir jų šeimy- 

, nų. Mes nusistatę prieš Pil-
Koliojasi, kaip domosios Tarybos sauvallavi- 

imius. Mes, 13 kuopos nariai, 
atiduodame už J. Miliauską 
balsus, kuris yra teisėtas kan
didatas į SLA Centro sekreto
rius.

Mūsų kuopos nariai pataria, 
ir kitų kuopų nariams balsuo
ti už J. ( Miliauską.■ Jis yra 
darbininkas, sąžiningas žmo
gus ir pilnai tinka į tą vietą. 
Mes turime atsispirti, prieš Pil
domosios Tarybos pasikėsini
mus atimti nariams teises. Mes 
renkame žmones į urėdus, pa
duodame už juos balsus, bet 
kuomet ateina laikas jiems 
tuos urėdus užimti, tai Pildo
moji Taryba smetoniškai daly
kus tvarko. Visai ne kandi
datus stato į urėdus, o kuris 
buvo pirmas kandidatas, J. 
Miliauskas, tai jį nei ant balo
to nededa.

SLA , nariai, nesiduokite at
imti iš mūsų konstitucines tei
ses!

kare, 
blikai Perėjo per visus kambarius, buvo ir-val- 

igykloje, kur stovi puodai ir gaminamas 
• maistas; kliube—kur neišpasakytai 
i ir gerai. Vaikai dainavo:

Pirmyn, ei, liuosybės vaikai, 
Visu šalių laisva karta.... v c*

Domacha ir Elzbieta—kaiminkos—taipgi 
čionai. Glėbas ir jose pastebėjo ką tai 
naujo. Abi jautėsi, kaip savo namuose.. 
Domacha dirbo virtuvėje. Ji dirbo grei
tai, rankoves pasiraitojus. Ji Dašą pasiti
ko ir pasibučiavo. .

—Na, štai atėjo mūsų vadas. Daša, tu 
paimk už sprando tuos velnius; reikia rim
tai su jais pasikalbėti, o ne nuolankauti. 
Maisto pirmininką—galva į sieną: kur tai 
matyta, kad vaikus maitinti tokiu netinka
mu maistu?... Ką, ir vėl vyras prisirišo 
prie tavęs? Duok jam į sprandą—kokiam 
galui jis tau reikalingas? Maniškis nepa
rėjo, ir gerai, velnias su juom! Tų arklių 
galima pasirinkti be skaičiaus, kiek tik no
ri! Na, na, nevartyk akių ir nebaugink 
su plieno kepure—nepabauginsi. Į maisto 
skyrių pati nueisiu; teks vyriausiam nuo 
manęs batas į kaktą.

—Na, jau ir kudakini tu, Domacha,—pa
plojo jai per diktus kumpius Daša ir nusi
juokė.—Smarki iš tavęs moteris.

—Žandus visiems jiems reikia išdaužyti. 
Visi jie vienodi velniai. Visiems jiems nu
trauksiu kelines.

Glėbas žiūrėjo į ją ir juokėsi.
—Štai padūkusi moteris! ’ 

kazokas, nei kiek neblogiau.
Elzbieta rados maisto sandėlyje su kita 

mergina. Ir Elzbieta ir maisto skyriaus 
prižiūrėtoja yra abi augštos ir gerai apsi
rengusios, panašios į karo slauges. Maisto 
prižiūrėtoja augšta, panaši į armėnų tau
tos-merginą, o Elzbieta šviesiu augšta ir 
labai gyva. Su Daša ji smagiai susitiko ir 
gyvai nusišypsojo.

—Daša, nueik į kitą kambarį—ateisiu. 
Reikia skalbti vaikučių drabužėliai—rytoj 
turėsime parodą; Kaip kam reikėtų galvą 
suskaldyti, maistui duoda tik žirnius, 
“šrapnelius,” ir kuro stoka. Šėtonai!...

Daša užsirašė prižiūrėtojos, Domachos ir 
Elzbietos nusiskundimus ir suraukė kaktą.♦

—Elzbieta, tave siunčia pereiti per visus 
namus ir patirti moterų padėjimą ir viską 
pranešti moterų skyriui. Reikia veikti— 
taip. Mušti reikia—ir tai tiesa!

Elzbieta tik vieną kartą pažiūrėjo į Glė
bą, o paskui tartum jo nebuvo. Eilė kitų 
moterų praeidamos nusišypsojo Dašai bei 
suteikė žinių. Glėbas pervesdavo per jas 
akimis—kas* jos? Gal būti, iš įkyrių revi
zorių tarpo, kurie visi turi silpnų pusių. 
Glėbas norėjo paimti Niurką už rankutės 
ir nuolatos ją kalbino:

—Niurką, na, duok man rankutę. Moti
nai padavei rankutę, o kodėl neduodi man 
kitą?

Mergaitė slėpė rankutę. Kada jis jai ne
tikėtai' pasiėmė ją ant rankų ir pabučiavo, 
tik tada mergaitė rimtai ir susimąsčiusiai mų. 
pažiūrėjo jam į veidą.
U —Niurką labai gera mergaitė,—pagyrė 
viena iš moterų.

—Niurką! ;Niurką!... Čia visi lygūs ir 
Vienodi. Visi Turi būti labai geri,-^-nepa
tenkintai atsakė Daša.

—Taip, žinoma, žinoma. Mes darome 
viską naudai proletarų vaikų. Vaikų auk
lėjimas dabar . turi būti centras jnūsų aty- 
dos. Sovietų valdžia tuom klausimu daug 
rūpinasi.^ '•

Pas Glėbą kilo abejonė. Plepa. Reikia 
ištirti, kokis įčia yra elementas. Prasidėjo 
nusiskundimai, nusiskundimai ir nusiskun
dimui. Į juos Daša kietai atsakinėjo, kaip 
kokis komandierius.

—Draugės užveizdos, nesiskųskite. Pa
isykite darbų, kas galįma, o ne . nusiskun
dimais. Verkti tai dUr nelabai svarbus 
darbas.

—Suprantama, suprantama, drg. Čuma- 
lova. Su jumis taip gerai ir smagu dirbti.

(Tąsa bus)

svaru

P .Vargamistra.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
LDSA 13 kuopa rengia šaunią va

karienę, sekmadienį, 23 dieną balan
džio, 7£30 vai. vakare, Amerikos Liet. 
Piliečių Kliubo svetainėj, 376 Broad
way. Apart skanių valgių, bus gera 
programa, vienas iš gabiausių So. 
Bostono magikų rodys magiškus ste
buklus, iš ko visi turėsite daug ska
naus

DETROIT, MICH.
Žiurkstų balius ir bingo party. 

Rengia LDS 86 kuopa, subatoj, ba
landžio (April) 22 d., 7:30 vai. va-

kare, 1035 Caniff, arti Oakland. Bus 
gerų dovanų laimėtojams. Užkan
džių ir arbatos. Muzika bus gera 
del šokių. Įžanga 10 centų.

Kviečia Komitetas.

DETROIT, MICH. 
Bingo ir šokiai

Rengia LDSA 130 kuopa, subatoj, 
April 29, 7:30 vai. vakare, Latoza 
svetainėje, 1035 Caniff, arti Oakland. 
Gardūs gėrimai ir užkandžiai. Mu
zika bus gera del šokių. Įžanga 10c.

Kviečia Komitetas.
(93-94)

READVILLE MANOR, MASS.
ALDLD 67 kuopa rengia šokius 

su užkandžiais. Įvyks balandžio 22 
dieną, Matuko Benghlow 
Grieš gera orkestrą, bus 
užkandžių.

svetainėje., 
gėrimų ir

(93-94)

BAYONNE, N.
Nedėlioję, 23 balandžio 

mas Sovietų judis “Red and White”. 
Labai puikus paveikslas, kurį verta 
matyti kiekvienam. Bus rodomas 
Rusų kliubo svetainėje, 16 W. 22nd 
St., pradžia 7:30 vai. vakare, įžan
ga 25 centai.

bus rodo-

(93-94)

WORCESTER, MASS.
Svarbus lietuvių darbininkų pa

rengimas, naudai State Hunger 
March, kuris prasidės 29 balandžio. 
Reikia sukelti kuo daugiausiai finan
sinės paramos. Tam tikslui yra ren
giama Žuvų Party, nedėlioję, 23 ba
landžio, 4 vai. po pietų, Olympia 
Park, Shrewsbury Worcester, Mass. 
Todėl kiekvieno pareiga dalyvauti 
šiame parengime ir paremti alkanųjų 
maršą. įžanga 50 centu ypatai.

(93-95)

Teatras, Koncertas ir Šokiai
Aido Choras rengia juokingą vei

kalą “Suiro Tėvelio Nervai,” kome
diją. Bute puikus koncertas įvairių 
muzikalių solų, duetų, kvartetų ir 
Laisvės ir Aido Chorai dainuos. Po 

į lošimui ir koncerto bus šokiai. Vis
kas atsibus balandžio 
taineje, ant 24-tos ir 
ga tik'25 centai.

23 d., IAS sve- 
Michigan Įžan-

Rengėjai.

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darb. Susivienijimo Am. 4- 

ta kuopa, Bangos Choras ii’ LDP 
Kliubas bendrai rengia vakarėlį, sek
madienį, 23 balandžio—April, Kliu
bo kambariuose, po num. 408 Court 
St., pradžia 7 vai. vakare. Draugės 
ir draugai, iš apielinkes ir vietiniai, 
yra kviečiami atsilankyt į viršminėtą 
vakarą, nes, apart šokių, dalyvaus 
Bangos Choras, “Red Star” Sekste
tas; bus ir daugiau ant programos. 
Įžanga 20 centų.

Kviečia Komisija.
(93-94)

PA.

sukilimui fi- 
į Washingto- 
prisirengimui

juoko. Bus ir kitų pamargini- 
Įžanga tik 25 centai.

Kviečia Rengėjos.
• (93-94)

‘MA','

ir 
ir

CHESTER, PA.
Visi dalyvaukite protesto demons

tracijoj, išgelbėjimui Scottsboro jau
nuolių, kurį ruošia Tarpt. Darb. Ap
sigynimas, 22 dieną balandžio, 2 vai. 
po pietų, tarpe 8th ir Central Avė. 
Visi dalyvaukite!

(93-94)

PHILADELPHIA,
Unemployed (Council rengia bankie- 

tą, 22 dieną balandžio, 995 N. 5th 
St., Rusų Kliube, 8 vai.' vakare. Bus 
skani vakarienė ir šokiai už labai 
mažą įžangą, tik 15 centų, šis ban- 
kietas yra rengiamas 
nansų delei maršuotojų 
ną, 28 d. balandžio ir 
prie 1-mos gegužes.

(93-94)

GRAND RAPIDS, MICH.
Draugijų Sąryšis šaukia “Vilnies” 

ir “Laisvės”, skaitytojų ir šėrininkų 
susirinkimą, antradienį, 25 d. balan
džio, Lietuvių S. ir D. Draugijos sve
tainėje, 1057 Hamilton Ave., 7:30 
vai. vakare, šitame susirinkime pri
valo dalyvauti visi skaitytojai, šėri- 
ninkai ir simpatizatoriai; turėsime

PATERSON, N. J.
Linksmas Balius

LDSA 38 kuopa rengia linksmą ba
lių, 22 dieną balandžio, 7:30 vai. va
kare, 4 N. Bridge St. Visi malonė
kite atstilankyti į šį balių, nes bus 
skanių valgių ir minkštų gėrimų.

“LAISVĖS” NAUDAI PIKNIKAI
Jau turime tris vietas, kur rengiama dienraščio

“Laisves” naudai piknikai sekančią vasarą:

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

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

Olimpia Park, Worcester, Mass
Kur Yra Ir Puikios Maudynes

(92-94)

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

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

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

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

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

> <
PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75

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

Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus 
darbininkų chorai iš visos apielinkes 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.

WILKES BARRE, PA. 
Aido Choro Nariams

Choristai, visi tėmykite, kad atei
nantį panedčlį bus praktika anksti, 
6:30 '■'vai., nes turime lošti operetę 
“Alkį”, Scranton, Pa., 29 d. balan, 
džio—April. Tad visi choristai bū
kite laiku, nes bus generalės repe
ticijos. Taipgi aktoriams patarimas, 
kad savo roles dar peržiūrėtų, kad 
neužmiršti žodžių. Kadangi visi cho
ristai nesusirinko į paskutinę prakti
ką tai pranešu, kad Aido Choras yra 
kviestas dainuoti į IWO parengimą, 
kuris bus 23 d. Darbininkų Centre, 

j 325 E. Market St. Visi choristai 
I pribūkite kaip 7:30 dainuoti.

O. Z.
(93-94;

Balandžio 22 d., 8 vai. vakare, 995 
N. 5th St., Lietuvių Bedarbių .Tary
ba rengia smągų vakarėlį. Bus ge
ra muzika; gėrimų ir užkandžių bus į 
duodama veltui prie įžangos. Įžan
ga 15 centų. Taigi visi lietuviai 
darbininkai nepralesikite šios geros I 
pasilinksminimui progos. Kviečiame 
atsilankiti visus ii’ visas.

Komisija.
(93-94)

BUFFALO, N. Y.
LDS 23 kuopa rengia didelį balių, 

bendrai; su rusais, 22 dieną balandžio,1 
Star Hall, 403 Broadway St. Visus • 
apielinkes lietuvius kviečiame atsi-! 
lankyti į mūsų paskutinį balių. Visi 
galėsime linksmai, laiką praleisti, nes 
bus gera muzika šokiams ir skanių1 
valgių ir gėrimų. “ 
vakare.

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

i

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

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

Pradžia 7:30 vąl.
Komitetas.

(93-94)

PHILADELPHIA, PA.
LDSA ll-tos kuopos ekstra susi

rinkimas įvyks balandžio 22 dieną, 
8 vai. vakare, 995 N. 5th St. Drau
ges, visos stengkitės. dalyvauti šia
me susirinkime, nes turime labai 
svarbių reikalų aptąrti, kurių negali- 

/ma atidėti iki mėnesiniui susirinki
mui. Kp. Valdyba.

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

1

KAINA $60.00
Didele Nuolaida “Laisves” 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.
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VIETINĖS ŽINIOS jį kišenius, o darbininkai ba- ,maršrutas yra rengiamas able-1
Kapitalistai žeriasi pinigus Drg. K. Karosienei prakalbų

Kriaučiams Žodis
Įdauja ir aimanuoja. Dauge- 
Į liui išnaudotojų nėra l^logi 
metai. Kad ir mažiau jie turi 
įplaukų, bet daug mažiau iš
moka: darbininkų algos per 
pusę mažesnės ir dirbančių 

i darbininkų skaičius susiaurin- 
tas; todėl kapitalistai gryno Dideli Pelnai Publikos | pelno kai kur pasikuopia dar 

, I daugiau, kaip gerovės metais.
Aptarnavimo |monm

Dalykas St. Mark’s bažny
čios kunigų ir maldininkų bai
gėsi tuom, kad vyriausiu ku
nigo paliko Rev. Dr. William 
Guthrie.

šiomis dienomis bu\ 
skelbtas raportas New 
ir jo apielinkių publikos ap
tarnavimo įmonių, būtent, el
ektros, gazo ir kitų panašių 
užvedimų pelna'i.

Raporte sakoma, kad su- 
konsoliduotos (suvienytos) kom 

turėjo* pelno $60,- 
Be to, kompanijos 

$17,000,000 budavoji- 
Unijoj. • mui naujų įstaigų.

gryno

Eilinių Narių Komitetas 
šaukia visus kriaučius prie 
bendro veikimo, kaip tai, so
cialistus, tautininkus, beparty- 
vius ir bolševikus, visus, ku
riems tik rūpi duonos kąsnis. 
Jie visi turėtų stoti į organi- 

’ zuota bendra darba. Tik iš 
vieno veikdami, mes atmušime j 
kapitalistų niekšų, kirmvarpų 
išnaudojimą ir jų persekioji- i 
mą darbininkų.

Taigi k<^ mums, kriaučiams, ' 
reikia? Pirmiausiai turime ■ 
susiorganizuoti į šapų (dirb-i 
tuvių) komitetus, susirišti tam-1
priai su tarptautiniu judėjimu, | panijos 
eilinių narių komitetų vadovy- j 951,583. 
beje, ir taip veikti išvien Am-; išleido 

.algameitų Rūbsiuvių Unijoj. į mui naujų įstaigų. Taigi, jei 
Tokiomis grupėmis susiorgani-j pridėsime prie gryno pelno 
zuodami, galėtume pastoti ke-• statybos išlaidas, tai pasidarys 

Jią algų kapojimui, darbo va- i arti aštuoniasdešimts milio- 
landų liginimui, mėtymams iš nų dolerių, 
darbo; atsispirtame prieš vi
sokį skriaudimą darbininkų.

O juk susiorganizuoti į ša- 
pos komitetą yra labai lengva, I 
tik reikia -padirbėti, pakalbin-j 
ti darbininkus, kad prisidėtų ' 
prie dirbtuvės komiteto, išaiš- • 
kinti tokio komiteto svarbą ir 
rolę.

šita kapitalistinė sistema j 
čiulpia mums prakaitą per me
tų metus. Toliau taip pakęs-, ]aild, 
ti jau negalima.
tiek protaujantis darbininkas jgeg> 7 ; Lowell, Mass., geg. 8; 
ne atsimos, bet drąsiai stos į Nashua, N. II. geg. 9; Fitch- 
bendrą veikimą sykiu su ki-'burg, 
tais susipratusiais darbiniu- ■ 
kais. Laikas, draugai, pames
ti tą kriaučišką panaberiją, ką 
seniau turėdavome ir, nosis 
pariesdami, net vieni su kitais 
nesikalbėdavome.

Komunistai kriaučiams jau 
senai nurodinėja ir ragina, 
kad bendromis spėkomis gali
ma pagerinti sau būklę ir tuo . 
pačiu laiku vesti kovą už pa-1 
siliuosavimą iš kapitalizmo. | 
Dabar jau visi matome, kaip ‘ 
mus visus spaudžia kapitalis
tiniai išnaudotojai iš visų pu
sių; bet daugelis darbininkų 
vis dar tyli ir kenčia; tarytum 

, laukia, kol nutrauks paskuti
nius jų marškinius nuo nuga
ros.

Laikas visiems burtis krū
von ir veikti, o ne tūnoti ir 
laukti, kad kas kitas mus iš
vaduotų iš šios priespaudos ir 
išnaudojimo. Tas darbas mum 
visiem priklauso; todėl mes vi
si jį ir dirbkime.

J. S« Kriaučius.

Kova už elektros ir gazo 
nupiginimą yra būtinas, reika- 

pa- las kiekvieno bedarbio ir dir
bančio darbininko. Kituose 
miestuose jau senai vedama 

ikova už elektros ir gazo nupi- 
jginimą; tačiaus New Yorko 
darbininkai kenčia ir mažai ką 
daro.

Bedarbiai ir dirbantieji dar
bininkai turėtų pakelti savo 
susirinkimuose tuos klausimus, 
pakelti ir išstoti į kovą. Tūks
tančiam bedarbių gazas užda
rinėtas, elektros neduoda, o 
kapitalistai milionus dolerių 
susigrobia. Tai nepakenčia
ma padėtis.

'jų apskričių: LDSA 2-ro Aps-1 
'kričio ir ALDLD 6-to Apskri- I V.i cio.
• Kuopų valdybos susitarę 
'tuoj paimkite svetaines ir 
įgarsinkite plačiai kaip gali- 
į te. Draugė Karosienė yra ne- 
j paprastai gera kalbėtoja. Ji- 
jnai parsivežė daug naujienų 
jis Sovietų Sąjungos. Be to, ji 
I pervažiavo didelius šios šalies 
plotus ir susipažino su darbi
ninkų ir bedarbių gyvenimu.

! Jinai mums pasakys labai 
| daug naudingų dalykų. Mes 
j turime dėti visas galimas pa
stangas, kad kuo daugiausiai 

[sutraukus žmonių į prakalbas.
Kuopų komitetai malonėkite 

tuojau pranešti svetainių adre
sus. Taip pat atsiųskite adre
sus kuopos sekretoriaus, vieno 
ar kito, kad kalbėtoja atvažia
vus į miestą turėtų kur apsi
stoti.
Apsk. raštininkei sekamu an
trašu : E. Beniulienė, 16 Bunk
er /Xvc., Montello, Mass.

(93-100)

2

Draugės K. Karusiems Prakalbu Maršrutas 
Mass, ir Maine Valstijose

Ji skiriama kalbėti sekamo-Į ter 
! se vietose:

Rumford, Me., gegužės 2-3;
Lewiston, Me. gcg. 4 ; Port-

Me., geg. 5; Haverhill, 
lodei šiek j Mass. geg. 6; Lawrence, Mass.

Planuoja Pravesti Tunelį 
j Staten Island

Inžinierius Kennard Thom
son planuoja atsikreipti į mies 
to tarybą delei pravedimo tu
nelio į Staten Island ir Gover
nors Island. Jis pasakoja, 
kad reikėtų tunelis, pravesti 
ir į Brooklyną. Jo planas— 
padaryti tokius tunelius, ku
riais galėtų važiuoti automo
biliai, kaip dabar 
Holland tuneliu.

Sakoma, kad tokių tunelių 
padarymas lėšuotų apie 
biliono dolerių ir užimtų 
penkis metus laiko.

važiuoja

Dievo Tarnus Policija 
Tvarko

MONTELLO, MASS,

pusę 
apie

St. 
kilo 
pra-

Tarp kunigų ir kitų 
Mark’s bažnyčios tarnų 
grumtynes, kas turi būti 
baščium—vyriausiu kunigu^

Visi, -užtektinai prisimeldę, 
susiėjo j mitingą. Ten turėjo 
būti renkamas vyriausias kuni
gas ir ^nokykloa vedėjas. Pra- 
idęjo gi-umtynėš. tyet polięija 
pribuvo tvarką daryti tarp 
dievo tarnų ir maldininkų.

Lietuviai prie to pripratę. 
Kun. Milukas jau senai veda 
kovą prieš savo parapijomis 
su policijos pagalba.

Mass., geg. 12-13; Ilud- 
geg. 14; Lynu, 
15; Cambridge, 

16; So. Boston, 
17-18; Brighton, 

gc-

son, Mass., 
Mass., geg. 
Mass., geg. 
Mass., geg.
gcg. 19; Norwood, Mass, 
gūžės 20; Montello M“ass., ge
gužės 21; Stoughton, Mass., 

22; Bridge water,Mass., geg. 10; Gard-f gegužės
nor, Mass., geg. 11; Worces- Mass., gegužės 23

Tuojaus gaukite
iv šią knygą:

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

SOVIETŲ ŽUVŲ GALIMA 
GAUTI ŠIOSE VIETOSE

i Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

ZMUDIN BROTHERS
Bridgewater, Mass.

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

dalyku.

Darbininką Organizacijų 
Parengimuose^ Norwood, Mass.

J. GEGZNAS
412 W. Susquehanna Ave. 

Philadelphia, Pa.

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

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

I RARKIK Dept. A., Box 129.J. DHPKUO, General P. O..
NEW YORK. N. Y. &

*------- - ---------------------------

| Sergančių Vyrų ir Moterų 
Į Chroniškos Ligos Gydomos 
'' šiandien atei-
| kite delei savo
i sveikatos išty-
■ |Mk£- J rimo, o jums
I ~W-;- bus išaiškinta, 
i ka’P jūs fiziš-
■ I kai stovite.
■ I Odos Nušaše-
I į jimai. Nervų
? A Ligos, Abelnas

Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų

A. LIPČIUS 
600Į E. 9th St. 
Chester, Pa.

LIET. DARB. KLIUBAS
- 408 Court St. 
Elizabeth, N. J.

B. MEDLEY, 
114 Nash Street, 

New Haven, Conn.

;Visose Darbininkų Judėjimo Pri
tarėjų Krautuvėse, Montello, Mass.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ : 
DRAUGIJA. GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI: .
Pirmininkas, Chai. Margis,

1328 Muskegon Ava.
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas,

780 Nawn St. N. W.
Protokolų Sekr. Kari Rasikai,

R. R. No. 9, Box 117.
Finanių Sekr. Ant. Garbanauikas,

ir Svetainėj Randavotojas, 
1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas Ant. Daukša,
1131 Walker Ave.

LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 
Lankytojai

M.

J.

T.

J.

Ligonių 
Varnienė,

Andrufika,

Gružiūtė,

Kaupas,

Iždo

1326 McReynold Avė.

1851 Broadway Ave. 
Globėjai:

1807 Davit Avenue

1108 Elizabeth Ave. 
Truitisei:

J. Urbonai, T. Kalikai, J.Ručinskai,
Korsikai, J. Ruseckae, 

Revizijos Komisija:
M. Žųria/ A. Senkui, K. Jakimavičius.

Draugijoi susirinkimai {vyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-68 Hamilton Ave.

Liet. Taut. Namo Draugovė 
rengia atidarymo vasarnamio 
didelį metinį pikniką, kuris 
įvyks gegužės 27, 28, 29 ir 30 
dienomis, Minėtuose piknikuo
se bus įvairių žaislų ir sportų, 
ir teatrų, ir kitokių pasilinks
minimų. Kitų miestų organi
zacijos prašomos tose dienose 
nieko nerengto'.

Rengimo Komitetas.
(93-95)

t KjKHVlUf Z4 c* L II <4

ir Mežlažkrnės Ligos, Nervų Įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. ■ : _

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, į 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei Čiopų Jšmirkštimai.

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę

' Ištyrimas ir Patarimas Veltui | 
Kalbame lietuviškai |

DR. Z 8 HS i 
110EAST 161k SI. N.Y.! 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place Į 

įsisteigęs 25 metai j 
Valandos—9 iki 8 PM.; !

o Sekmadieniais* 9 AM. iki 4 PM. I

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

Ave.
ir So-

Moterų 
Paselpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS. 
VALDYBOS ADRESAI:

Piru. T. BeniuiienS. 16 Bunker Ave.
Vic. -pirm. O. TunkienS, 79 Vine St.
Prot raėt. T. Zizen, 678 N. Main St.
Fin. Kbfci. K. CerežkienS, 87 Battle St.
Ižd. M. Klimavičiene, 81 Clarence St.

Kaioi Globėjo!:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Amea St.
V. Bartkienė, 22
Ligoniu RaSt. M. Potaui, 184 Amei St.
HarSalka J. Slmanikienė, 88 Vine St.

Viioa įgyvena Montello, Maaa. 
kare.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS
Pirm. M. Selickas. 31 Amity St.,
Vice-Pirm. A. Grižkevičius, 1366 Broad St., 
Prot. Rast. J. Kazlauskas, 481 Hudson St., 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas,

7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn.
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward Pi.,

29 Intervale St.
SlmaniHenė, 88 Vine St.

C!TZ A IT WIT FT? PT ATIN. Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St..olVZYLA X 1*1 L J I v X LA111A j Qrgano Prižiūr. A. Klimasį 36 Russell St.,

KIT “LAISVĘ”
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 

kiekvieno menesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn.

MMMM MM M MMMM

DVIDEŠIMT METINIS KONCERTAS
H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold

PResident 3-5341 Minnesota 9-7Ž22

RENGIA SIETYNO CHORAS

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

Sekmadieni 23d. Balandžio -April, 1933
Lietuvių Svetainėje, 180 New York Avenue, Newark, N. J.

PRADŽIA 3-či PO PIETŲ. ĮŽANGA: 40 CENTŲ; VAIKAMSįJil5 CENTŲ

Sietyno Choras

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

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

MWSi

TELEFONAS ATDARA DIEN4
Pulaski 5-1080 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, ManadŽeris //I
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75c A 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per Ar Wak 

visą naktj ant trečiu lubų, oringam kambary—85c  vr 
Naujai perdirbta Rusiskai-Turkiška Pirtis su moder- 
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- /Į
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui <• /
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- f
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys Į
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur- . ' 
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- 
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. m
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

> O E=3 O O O rį
JUOZAS KAVALIAUSKAS H

GERBIAMIEJI:— šis Koncertas bus nepaprastas tuomi, kad Sietyno Choras parodys, ką jis yra nu
veikęs per savo 20 metų gyvavimą ir todėl programa bus duodama vien tik paties Choro spėkomis ir 
bus labai įdomi. Čia turėsit progą pamatyti, kaip yra išvystytos Chore meno ir dailės spėkos, kad net , 
ir patys stebėsitės. Programoj, dalyvaus:.pats Choras, Choro Jaunuoliai duos Olimpiadą, šokis “Jū
reivių Sukilimas” ir veikalas “Rankas šalin,” Smuikų ir piano trio, smuikos ir piano duetas; Moterų 
Choras ir-daug, daug kitų dailės kavalkų, kurių čia nėra vietos suminėti. Po koncertui smagūs, šokiki, 
prie visų mylimos Rusų OTkestros. Visus' ir Visas Kviečia SIETYNAS.',z . •' L : • .
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Laisniaotas Graborius O
Pennaylvajai a ir New Jer- j 

sey valstijose I
Užtikrinu, kad mano pa- I 
tarnavimas hus atatinka- I 
miausias ir už prieinamą Jį 
kainą. Nuliūdimo valan- O 
doje, prašau kreiptis prie || 
manęs sekančiu antrašu: II

1439 South 2nd Street
PHILADBL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon Illfl 
Keyetone—Main 1417 

aoi......... .joa<
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Puslapis šeštas LAISVI Kėtvirtad., B aland. 20,1933

Korespondentų Mokyk- Šeštadienyje) Jaunuolių
lėlė duos Skanią 

Vakarienę
Reikalais Svarbi 

Konferencija

gausite naujai išleistų brošiūrų i1 
“Bedarbe ir Visuotinas Kapita
lizmo Krizis.” . , . . <

(Daugiau žinių 5-tam pusi.) t i ■

Sekmadienį, balandžio 23 
dieną, “Laisvės” svetainėje, 
Brooklyn© Korespondentų Mo
kyklėlės parengime bus duo
ta skani vakarienė.

Aš daug neimsiu aiškinti, 
bet žinau, ir kitiems užtikri
nu, kad bus puiki vakarienė ir 
turėsime daug publikos, nes 
mokiniai labai plačiai išplati
no vakarienės tikietus. Ne 
vien tik Brooklyne, bet ir po 
kitas artimesnes Brooklynui 
kolonijas.

Tai geras sumanymas komi
sijos, kad padarė tikietuš par- 

venime vykinami, ir kad ne- cijose. Ateinantis sekmadie- davinėti išanksto, pigiau; per
ais bus visuotino veikimo die- į išanksto 65 centai, o re- 

, prisirengimui maršuoti įjguliarė tikieto kaina tą pačia 
Trys dalykai, i dieną—75ė. Tai dabar daug 

10c.
o tas

Generalė Mobilizacija Maršuoti į Washington?
šu oti į
darbas
suremti

Nuvažiuoti į sostamiestį rei-

Washingtona. Čionai 
didelis, ir visi turime 
pečiais, kad jį atlikti.

New Yorko Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo kuo
pos ir kitos darbininkų orga
nizacijos visu smarkumu ruo
šiasi maršuoti į Washingtona !kia turėti trokus ir automobi-
—reikalauti, kad Scottsboro ,liūs. Tam reikalinga lėšų. Tai- 
jaunuoliai būtų besąlyginiai !gi mūsų lietuvių organizacijos 
paliuosuoti, kad konstitucijos į turi smarkiai šokti veikimam 
13, 14 ir 15 priedai, duodanti [ Generalę mobilizacija turime 
negrams lygias teises, būtų gy-: pravesti visose mūsų organiza- 
venime vykinami, ir kad ne- cii’ose. Atei

SUSIRINKIMAI

organizacijose 
šimtai tarimų 

iki šiolei dide- 
nebuvo. Ta

BROOKLYN, N. Y.
Jurgio Draugystės nariai privalo 

visi susirinkti iLietv Am. Pil. Kliube', 
8 vai. iš ryto, 23 dieną balandžio, nes 
apvaikščiosime savo metinę šventę.'

j : , Pirm. G. Karpus.
(92-94)

BROOKLYN, N.,Y.
Aido Choro Nariams

Aido Choro mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 20 dieną balan
džio, “Laisvės” svetainėje, 8 vai. 
vakare. Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes ttirime daug svarbių daly
kų aptarti. Sekr.

(92-93)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite J

» SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

grai nebūtų diskriminuojami, i 
Tarptautinis Darb. Apsigy- na, 

nimas pasidarė didžiausia už- Washington?..
veja negrams darbininkams iri kuriuos turime neatidėliotinai ]engviau parduoti; mat, 
vargingiems farmeriams, kaip [atlikti, yra: : pirkikas susitaupina,

daug reiškia.
Kodėl mokinių vakarienė • 

bus įdomesnė už kitas vaka
rienes? Tode], kad ir patys 
mokiniai dalyvaus išpildyme 
programos. Be to. programoj 

! turėsime drg. K. Menkeliuniu- 
itę, garsiausia mūsų daininin- 
; kę.

Mos kviečiame skaitlingai 
dalyvauti vakarienei Brookly- 
no ir apielinkės draugus ir 
drauges ir atsilankymu pa
remti savo dienraštį “Laisvę.” j 
nes pelnas yra skiriamas “Lais ■ 
vės” įstaigai, kad tuomi mo
kyklėlė galėtų; atsimokėti už 
naudojimą svetainės, kur per 
žiemų mokinosi gramatikos ir 
abelno darbininkiško žinojimo.

Atsilankiusieji išgirsite stu
dentų žodį apie tai, ką jie iš
moko ir apie mokslo svarbą. 
—Beje, dar . bus pratęsta ant 
toliau mokyklėle, bet jau kito
je temoje, kad. po vakarienes 
lankytųsi dar didesnis moki
nių skaičius. <• , , .

Apart vakarienės su progra- 
‘mą, bus šokiai. Vien tik į šo
kius . įžanga—25(Cj Pradžia 
šokių 6 vai.; vakarienė bus 8 
8, vai.

kviečia mokyklėles studen
tai. ,

ir apskritai darbininkams. 
Šimtai darbininkų išpildo ap
likacijas stoti j Apsigynimo or 
ganizaciją. Po įvairias mies
to dalis kas vakaras atsibūna 
masiniai mitingai Scottsboro 
jaunuolių apgynimui nuo bu
deliškų kapitalistų pasikėsini-1 
mų. *

Daugelis negrų apšvietos ir 
kultūrinių organizacijų, ku
rios iki šiol buvo po kapita- likti greitai, 
listų įtaka, jau stoja ginti jau
nuolius ir remia Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą.

Svarbiausias darbas 
darbininkam, tai kuo daugiau 
šiai sumobilizuoti žmonių mar-jtančių brutalų rankų.

1. Rinkti pinigus maršavimo 
išlaidas padengti.

. 2. Gaut automobilius, kuriais į 
būtų galima važiuoti į Wash- ; 
ingtona.

3. Paskirk i me marš uoto j u s 
ir pasirūpinkime, kad mūsų 
organizacijos jų išlaidas pa
dengtų.

Šituos tris darbus turime at- 
be atidėliojimo 

ir nepaisant nuovargio. Devy
nių negrų jaunuolių gyvybė 
randasi budelių rankose, ir 

stovi į mes turime juos išplėšti iš žu- 
-[dytojų, iš negrų kraujo trokš-

Daugelio Bedarbių 
Baisi Padėtis

ne- 
ne- 
pa- 
Re-

Tom Mooney Paliuo
savimui Mitingas

Tom 
mitin- 

bet jku 
prie to 
rengtis.

Balandžio 27 d., Bronx Co- 
liseume bus didžiulis 
Mooney paliuosavimui 
gas. Dar yra laiko, 
iškalno darbininkai 
svarbaus mitingo turi
Šitas didžiulis mitingas bus iš
leidimui delegatų iš New Yor- 
ko į T. Mooney Paliuosavimo 
Kongresų, kuris įvyks balan
džio 30 ir'gegužęs 1. ir 2 die
nomis, Chicago, Ill.

Lietuvių dųrbininkų, .organi
zacijos tą dieną neturėtų lai
kyti savo organizacinių susi
rinkimų, o visi traukti į ma
sinį mitingų.

Ten Eyck St. Bedarbių Ko
mitetas pradėjo smarkiai dar
buotis už bedarbių reikalus. 
Drg. Sasnauskienė ir Kl. Brie
dis vaikščiojo po namus, regis
truodami bedarbius, tarp Lo
rimer ir Leonard St. ir tarp 
Ten Eyck ir Stagg St. Jie dar 
neperžiūrčjo visą blokų, o jau 
rado keliolika šeimynų tragiš
koje padėtyje. Frieda Picket 
ir jos duktė serga, tėvas 
dirba, o pašalpos miestas 
duoda. Daugelis bedarbių 
šalpų negauna, nes Home
lief Biuras randa visokių prie
žasčių pasiteisinti, delko ne
duoda suvargusiom šeimynom 
pašalpų.

Tūkstančiai bedarbių serga.! tk !• •• n 1-0 o. L 
Miesto valdžia pripažino, kad į I OflClJH I U016 dCOUSDO“ 
23 nuošimčiai bedarbių yra Ii- • v« p • 
goti. Bedarbių vaikai išalkę, j neciy Gynimo Mitingą i 
34 nuošimčiai vaikų serga vie-|  
nokia ar kitokia liga delei ne-1 
davalgymo. Apsigautų tie! Antradienio vakare,i ^149 
bedarbiai, kurie manytų, kad . ^th Avė., Harleme, policija 
valdžia duoda tinkama medi-; Puo]® atvirame ore Scottsbo- 
kalę priežiūrų tokiem sergan- ro jaunuolių apgynimui su- 
įjern v ’ruošta mitingų. Policijai ne-

New Yorko miesto sveikatos patiko, kam per garsiakalbį 
department© išleistas aplink- perduodama kalbėtojų pareiš- 
raštis sako, kad vasario mene- ^imai ir tuos pareiškimus ga- < 
sį penkiose miesto sekcijose: 
Manhattane, Brooklyne, Bron
xe, Richmonde ir Queense iš
leido $23,262.50 ligonių prie
žiūrai. Į 
ke yra apie milionas ir pusė 
bedarbių. Susirgimų per mė- į 
nesį būna keli tūkstančiai, ir • 
per fų laikų išleido tik tokį ,

Ii girdėti visa apielinkč.
Mitingan buvo susirinkę 

apie 600 žmonių. Policija išsi
traukė revolverius ir grasino! 

Didžiajam New Yor-.išvaikyti susirinkimų, jei gar- 
'siakalbis nebus padėtas į šalį.
Tačiaus susirinkusi minia tvir
tai stovėjo už 'mitingo tęsima. 

į Policija, pamačius, Itad ji nie- 
biskj—$23,262.50. O tai dau- |negalės padaryti, pasitrdti- 
giausiai daktarų ir slaugių al-ik®- 
gos. To sėkmėj elgėtiškas,

- neapsakomai mizernas suvar
gusių ligonių prižiūrėjimas.

Nusižudė Bedarbė
Antradienį Otie Travers, 33 

metų, iššoko per langų nuo 
šešto augšto iš Kotelio San 
Carlos, 150 E. 50th St.

Moteris pirmiau tarnauda
vo už asmeniškų raštininkę, 
bet pastaruoju laiku niekur 
negalėjo gauti darbo. Ji nusi
žudymu užbaigė alkanų gyvė
jimų. * • 4

Bedarbiai neturi žudytis, bet 
kovoti už pašalpų.

M.

Popieros Produktų
Darbininkų Streikas

Ateinantį .šeštadienį, balan
džio 22 d., 4 va], po pietų, 
“Laisvės” svetainėj įvyks labai 
svarbi jaunuolių reikalais šau
kiama konferencija.

Daug mūsų 
buvo kalbėta, 
padaryta, bet 
Jių pasekmių
čiaus pastaruoju laiku, sakysi
me, apie metai atgal, jaunimas 
pradėjo rūpestingai burtis į 
organizacijas, šiandien mes 
turime organizuotų jaunuolių: 
choruose, LDS ir kitose organ
izacijose apie 500. Tai dide-' 
lis žingsnis pirmyn. Bet ga
lima keletą tūkstančių lietu
vių jaunuolių suorganizuoti, jei 
tik mes rūpestingai dirbsime.

Gi praplėtimui darbo būti-1 
nai reikia išauginti iš jaunuo- turi nuosavą namą, 

ilių tarpo vadovaujamas jėgas.
.'Tuo reikalu ir šaukiama pla- ■ 
ti lietuvių darbininkų organi
zacijų komitetų konferencija, 
kuri turi aptarti jaunuolių mo
kyklos įsteigimo klausimą.

Nei viena darbininkų orga
nizacija neturi praleisti šios 
svarbios konferencijos pro pirš 
tus. Būtinai pasiųskite nuo 
komitetu atstovus, kurie iš
spręstų labai svarbų, būtiną 

j dienos reikalą.

' ♦ 'i ’ ’ J ♦

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS pusininkas į stubų 

rakandų krautuvę (“Furniture Sto
re”), 20 metų, kaip šis biznis įsteig
tas ir išsidirbęs - sau plačią dirvą, 

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)

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

FOTOGRAFAS
fiiuomi pranešu savo kostume- 
riamB, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion fit.,’ 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

PARDAVIMAI

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

PARSIDUODA gėrimų užeiga, kur 
biznis eina gana patenkinančiai, 

bet del partnerių nesutikimo prisi
eina parduoti, čia yra gera proga 
norinčiam daryti gerą pragyvenimą. 
Atsikreipkite greit sekamu antrašu: 
295 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

(92-94)

Brooklyne:
136 Irving Avę. 
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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

VOKIETIJOS
HOOVERVILLĖS

st.

Sustreikavo popieros pro
duktų darbininkai.- 170 metė 
darbų ir paskelbė bosams ko
va. Jie reikalauja pakelti al
gas po 5 centus ant dolerio ir 
žmoniškesnių sąlygų darbę.

Popieros darbininkų strei
kui vadovauja Eilinių ' Narių 
Komitetas. Lietuviai darbinin
kai turėtų padėti streikieriams 
kovų laimėti. Streikierių bu
veinė—197 Humboldt Street, 
Brooklyne.

j Mušeikos Patyrė 
Darbininką Kovingumą

Cameo teatre, ant 42nd 
arti Broadway, New Yorke, 
prasideda šį šeštadienį, balan
džio 22 d., rodymas judamojo 
paveikslo apie Vokietijos be
darbių gyvenimų. Veikalo- 
vardas—“Kuhle Wampe,” kas 
ženklina tokį, dąly.ką, kaip 
Amerikoje “Hoovervillės,” tai 
yra vaizduojama gyvenimas 
bedarbių, kurie, išmesti iš na
mų, pasistato sau būdeles są
šlavynuose, apleistose, nešya- 
iriausiose vietose, nes kitur 
| jiems nėra kur galva priglaus
ti. Šiame judyje perstatoma 
ir įvairių užsiėmimų darbinin
kų gyvenimas; sykiu parodo
ma kovingos darbininkų spė
kos, kurios, galų gale, nuvers 
Hitlerio fašizmą ir buržuazi
jos viešpatavimų.

' Apart paties pamatinio ju- 
džio, bus garsiniais paveiks
lais parodyta, ką apie hitleriz- 
mų sako New Yorko komunis
tų organizatorius drg. Claren
ce Hathaway, žymus istorikas 
Hendrik Van Loon, Edward 
Dahlberg, Norman Thomas ir 
kiti.

Patartina pamatyt tasai ju
damasis paveikslas, kad gaut 
supratimo apie bedarbių gyve
nimą pažangiausioje kapitalis
tinėje Europos šalyje.

B.

PARSIDUODA saldainių krautuvė.
Galima daryti neblogą pragyveni

mą žiemą, o vasarą, tai dar ir pel
no lieka nevisai skrumnai. Dabar 
prasideda pats gerumas biznio. Par
davimo priežastis patirsite ant vie
tos. Kaina gana žema. 29-21 W. 
3rd St., Coney Island, N. Y. Imkite 
Brighton line lokalą ir išlipkite ant 
Ocean Parkway.

New Yorke

. ;(92-94)

PARSIDUODA lietuviška užeiga ge
roj vietoj, tinkamai įtaisyta, kaina 

prieinama, parduodame todėl, kad 
turime kitą biznį. 19 Stagg St., 
Brooklyn, N. Y.

X

(92-94)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU partnerio į restauraci

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

Skalbyklų Darbininkai 
Rengiasi Streikan

Skalbyklų darbininkai ne
svietiškai išnaudojami. Dau
gumoj dirba moterys ir jau
nuoliai prie rūbų velėjimo 
darbų.

Laundry Workers Industrial 
Union šaukia konferencijų at
einantį sfekmadienį, 260 E. 
138th St., Bronxe, prisirengi
mui prie generalio skalbyklų 
darbininkų streiko. Konferėn- 
cija prasidės 11 vai. ryte. . .

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and Mth Street 
Chatham Square
Desbrossefe and Greenwich St.
685 Washington Street"
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
VOKIETYS SPECIALISTAS

Kraujo, odos, slapinimos ir 
i 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

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Į

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

Jau senokas laikas.eina ren- 
daųninkų streikas, 1566 Wash 
ington Ave., Bronxe. Prieš 
streikierius buvo pastatyti mu

šeikos. Manė, terorizavimais 
rendauninkus išvaikys iš namo 
ir sulaužys streikų. Tačiaus 
gavo išbandyti jų kietų nusi
statymų, Kovingi streikieriai 
stipriai atrėmė mušeikų puo
limus.

Aido Choro Nariams
Aido Choro mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
20 dienų balandžio, 8 valan
dų vakare, “Laišvės” svetainė
je, 46 Ten> Eyck Street.

Visi pariaų tčlalyvąukite, nes 
yra daug svarbių dalykų apta
rimu) delt ^h.jr^ ^er^ovės. ;

? ...........................  '.Selcr.*
(92-9.3)

Sovietų žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

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

Gera nuolaida krautuvėms, 
ALDLD 185 KP. NARIAM kurios ims po 50 kenų vienos 

I rūšies. Duodame jr po ma- 
j žiap, bet; brųpgiau •.kainuoja.

Norintieji naudotis Sovietų

s.

EAST NEW YORKE 
IR RICHMOND HILL

Šį^£ketvirtadienį, 
(April) . 20 d., į 
185-tos kuopos svarbus mėne
sinis 1 susirinkimas pas drgg. 
Baltrušaičius, 13 Logan St., 
Brooklyn, N. Y., paprastu lai
ku.

Visi nariai būtinai atsilanky
kite, nes yra daug svarbių rei-j 
kalų apsvarstymui. Taip pat k

231 Bedford Avenue
ir BROOKLYN, N. Y.KRAUJO SPECIALISTAS

Gydau ūmiau ir chroniška* vyrų ir 
moterų ligaa kraujo ir odos

Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

“LAISVĖ”
427 Lorimer St, 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 1-4401

A. RADZEVIČIUS
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NOTARY 
PUBLIC R®

TEL. STAGG 
2-5043

INC

, balandžio produktais, tuojaus klauskite 
įvyks ALDLD informacijų sekančių antrašu:

MATHEW P. BALLAS 
( B t E L A O S K AS) 
G R A B O R i U. S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.
' MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 

MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA.. pURlM PR1VATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį, AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PA’RVfcŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETaJsAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

, VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS MUS, O MES 
KŪOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTŲ MŪSŲ • 
TELEFONAS-’NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
BROOKLYN LABOR LYCEUM

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

• BROOKLYN, N. T

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 iki

nuo 6 iki

'FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

. ; Kątnpaą K 23rd SL

4 kas dien, sercdoms ir subatoms 
7:30 vai. vakarais. *

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus t'ątęičius naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRlfelNAMOS
949-959 Willoughby Ayo. )>

' Tel., Stagg 3847

NEDĖLIOKI^, r i 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto




