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KRISLAI
Dvi Poros.
Išsunktas Lemonas.
Generolo Alga.
Balsas Apkvaitusio Proto.

Rašo Komunistas

New Yorko “Evening Post” 
atspausdino paveikslą, kuris pa
rodo kaip MacDonaldas ir 
Mussolinis sveikinasi. Abudu 
šitie šutvė.•imai buvo 2 Inter
nacionalo veikėjai. Dabar abu
du atsidūrė imperialistinės bur
žuazijos ištikimais gonėais.

Štai kita pora. Jau kelintu 
kartu Chicagos “Naujienų” re
daktorius Grigaitis persispaus
dina “Naujosios Gadynės” re
daktoriaus Prūseikos šmeižtus 
prieš komunistus. Abudu atsi
dūrė vienoj opozicijoj komunis
tams. Ką vienas išstena prieš 
mus, tas kitam grynas pinigas.

Tūlas George Verdansky, 
profesorius Yale Universiteto, 
labai giria Trockį ir jo “Rusų 
Revoliucijos Istoriją.” Verdan- 
sko straipsnis telpa kapitalistų 
žurnale “Current History.’’
* Trockis buržuazijai labai pa
tinka. Jai jis jau didvyriu ir 
“didžiausiu revoliucionieriumi’’ 
pavirto. Bet Trockis jau iš
sunktas lemonas. Darbininkai 
jo neklauso.

Generolas Pershing pasitrau
kęs iš aktyvės službos. Bet jam 
tebeina $13,000 metinė alga ' 
Apart to, gen. Pershingas gau-I 
na $8,000 metinės “pašalpos.”! 
Į savaitę jam išeina apie $400 i 
įplaukų I

Bet už tai pereito karo vete
ranai nuo Roosevelto gauna 
didelę demokratišką špygą. Iš 
daugelio jų visai atėmė pašalpą 
ir paliko stipti badu su šeimy
nomis.

Kalbant apie gen. Pershingą, 
prisimena mums pereitas impe
rialistinis karas. F 
nebuvo karo fronte. Nuo karo 
liepsnos jis stovėjo už daugelio 
desėtkų mylių ir siuntė Ame
rikos darbininkus į mirties nas
rus. Kare buvo užmušta 126,- 
000 Amerikos kareiviu, 234,300 
sužeista ir 4,912 dingo.

Visų šalių kariniai nuostoliai 
gyvybėmis buvo tokie: 9,998,- 
771 kareivių užmušta karo 
fronte, 20,297,551 sužeista, 
5,983,600 paimta nelaisvėn arba 
dingo. Iš dingusių apie pusė 
pasirodė žuvę, o tik pusė atsi
rado. Vadinasi, kare užmušta 
virš trylika milionų kareivių.

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimeaite 
Pasaulį!

SOVIETŲ SĄJUNGA ATŠAUKIA SAVO 
PREKYBOS ATSTOVUS PASITARIMUI
Anglijos Imperialistai Perdaug Augštai Užsimojo, Dabar 

Abejoja; ją Agentai Kalba, kad Embargo Nebūtą Uždėta, 
Jeigu Sovietai Atmainytą Kalėjimo Bausmę Išrėmimu
LONDON. — Čia patirta,j Anglijos imperialistai 

kad Sovietų valdžia atšau-l simojo labai augštai.
uz-, 
Jie

Gegužinė Demonstracija 
ant “Boston Common” SENATE ĮNEŠTAS BILIUS SUTEIKIA ROOSEVELTUI VISĄ i 

GALIĄ NUPIGINTI DOLERĮ, ĮVESTI INFLIACIJĄ, PAKELT ’ 
PRAGYVENIMO REIKMENŲ KAINAS DEL DARBO ŽMONIŲ •

BOSTON. — Bal. 17 
įvyko bendro fronto konfe
rencija del prisirengimo

atstovai nuo 42 organizach i Viešieji Darbai Bus Sumažinti, Bedarbią Daugiau Atsiras, 
jų. Konferencija .nutarė j Nauji Popieriniai Pinigai Neturės Auksinės Valiutos;

d.

isjtracnį Bos- 
a|kštėje. Kon- Toliau Eina Finansinė Suirutė

kia į Maskvą savo prekybos!mane išgąsdinti darbininkų ferencija taip pat užgyrėi WASHINGTON. — Jung- 
aWovvl-^ nh-mininka ir du • t5vyn«- Dabar, sakoma, į Mass. valstijos alkanųjų, tinių Valstijų ' Senate įneš- jus.atstovybės pirmininką ir du ■ . 11v. v-i v . . . v,- 1 jau abejoja, jau valdžios su- marsavimą į Bostoną uz be

lai aplinkiniais keliais kai- darbių pašalpą.
ba, kad embargo nebūtų -------- ------------
vykinama, jeigu Sovietų val
džia nusileistų ir du nuteis
tu kalėjiman anglų šnipu 
paleistų ir išsiųstų iš Sovie
tų Sąjungos.

pagelbininku. Sovietų val
džia nori pasitarti su savo 
pasiuntiniais delei Anglijos 
valdžios nutarimo uždėti 
embargo ant Sovietų pro
duktų. Embargo įeis ga
llon ateinantį trečiadienį.

Eiliniai Socialistai 
Dedas į Bendrą Frontą

ĮVAIRIOS ŽINIOS •

SOVIETU PAVASARINE SĖJA TRIS SYK 
DIDESNE UŽ PERNYKŠTE; JAU APSĖTA 
DVIDEŠIMTS PENKI MILIŪNAI AKRU

MASKVA. — Visoj So-1 atskirai, palyginimas yra 
vietų Sąjungoje labai paki- toks: Ukrainoj šiemet jau 
lęs darbininkų ir valstiečių apsėta 7,000,000 akrų, o per- 
ūpas delei nepaprasto pasi
sekimo pavasarinės javų sė
jos kampanijos. Balandžio

pershingasĮ-Į5 d. jau buvo apsėta 25,-
000,000 akrų, arba tris sy
kius daugiau, negu buvo ap
sėta tuo laiku pernai. Per
nai iki bal. 15 d. tebuvo ap
sėta apie 8,000,000 akrų.

Imant įvairius distriktus nes sėjos programom

nai tebuvo 1,250,000; Šiau
riniame Kaukaze šiemet 
apsėta 3,500,000 akrų, per
nai tebiivo 2,250,000; žemu-, 
tinėj Volgos srityje šiemet! 
apsėta 3,500,000 akrų, o per
nai tebuvo 50,000! Iki ba
landžio 15 dienos buvo jau 
išpildyta 11 nuoš. pavasari-

tas bilius, kuris padaro pre
zidentą Rooseveltą diktato
rium ant visos finansinės 
sistemos. Nėra abejonės, 
kad šitas bilius lengvai per
eis Senate ir Atstovų Bute. Į narna.

Rooseveltas galės atpigin-1 
ti dolerį, nustatyti kiekį 
naujų pinigų išleidimo, ko- 
mandavoti kredito sistemą 
ir 1 
prasidės spausdinimas pi
gių, jokia valiuta neparem
tų pinigų.

Produktų kainos jau pra
dėjo kilti, 
demokratų 
taip visoj 
demokratų 
jau dalinai padarė New Yor- 
ko valstijoje. Štai vienu už-

Darbininkų klasei pavo- 
. Jau ir taip sunkus ir 

vargingas gyvenimas pasi
darys dar sunkesnis. Pra
gyvenimas pabrangsta, bet 
algos dar vis kapojamos, be
darbiam pašalpa dar maži-

Komunistų Partija šau
kia Amerikos darbininkus 
tuojaus pradėti kovą už al-

Minneapolio bendro fron
to konferencijoj del gegu
žinės dalyvavo penki atsto
vai nuo Socialistų Partijos. 
Clevelande balandžio 15 d. 
protesto demonstracijoj už 
Scottsboro jaunuolius kalbė
jo Jaunųjų Socialistų Lygos 
atstovas, nors Lygos nacio- 
nalis komitetas priešingas 
bendram frontui su komu
nistais. Oakland, Calif., so
cialistų masinis susirinki- 
mas pasisakė už bendrą sįmojįmu, neva del farme- 
frontą ir priėmė Komunis- rių gerovgS) pieno kvorta 
tų Partijos i siū|oųiuS /Pųnk- paį)ranginta trim centais. _______ _t .. ___
tūš del tokio fronto suda- qp]e įryg centai eina ne far- bar Rooseveltas dar žymiai
rypio.

PRISIRENGIMAS PRIE MOONEY KONGRESO;
LAUKIAMA 3,000 DELEGATU IR ATSTOVU

CHICAGO, Ill. — Tom 
Mooney Kongreso Organi- 

- zavimo Komitetas praneša, 
skaito, kad nuo bado, ligų ir ■ kad gauna mandatus iš vi- 
epidemijų, kilusių delei impe-'sų Amerikos kampų. Tikrai 

, rialistinio karo, žuvo virs 28' didelis masinis judėjimas 
milionai žmonių. Tad viso^ ka- e«na da]yvavimą kongre- 

niy! se. Spėjama, kad j kongre-
 ; są pribus oficialiai iš- 

Sklokos vadams labai sekasi rinktų 3000 delegatų. Kon- 
demonstruoti savo apsvaigusį gresas prasidės balandžio 
protą, kuomet jie kalba apie 30 d ir t ig iki gegužės 2 
komunistų judėjimą. Butkui-,.
priklauso medalis. Paskutinia- aienos- 
me sayo mazgotės numeryje ši
tas tipas ve kaip pasveikina 
‘Daily Workerj”:' f < < • • 

“Cehtralhiis ?KomuPistų Par
tijos organasi pi-Jmausiai susi
kalba su didžiąisiąis kapitalis
tais.” . . ....

Bando jis įkalbėt savo rielai- 
mingiems skaitytojams, kad' 
“Daily Workeri'o” ir 'stambiųjų 
kapitalistų pozicija yra vieno-, 
da. Jeigu tarpe tų skaitytojų 
rasis girtesnių už Butkų, jie 
jam patikės.

Švedas statistikas Hersch ap-

Prūseika bando pralenkti sa
vo kolegą Butkų. Jis negali 
dovanoti draugui Angariečiui, 
vadui Lietuvos Komunistų Par
tijos. Prūseika rašo:

“Jeigu Lietuvoj komunistinis 
judėjimas būtų viešas, jeigu vi
si komunistai galėtų viešai ves
ti partijos reikalus,., tai tokie 
Angariečiai būtą buvę senai iš
vyti iš judėjimo. Laimė jo, 
kad jis nemato narių, o nariai 
jo.”

Išeina, kad svarbu ne politi-. 
ka, bet? Angariečio išvaizda.

Numirė Sacco^Yaiizetti 
Nužudytojas Thayer
BOSTON, Mass. — .Čio

nai mirė teisėjas Webster 
Thayer, tasai budelis, kuris,

1 ™ , . . ..-.[kaipo įrankis valdančiosiosBalandžio 23 d. visoj eilej' ^|aggs
miestų įvyks Tom Mooney 
Paliuosavimo konferencijos 
ir išrinks delegatus.

Iš St. Paul-Minneapolis 
distrikto laukiama 75 dele
gatų, iš St. Louis distrikto 
apie šimto. Daug Ameri
kos Darbo Federacijos loka
lų renka delegatus į kongre
są.

, nužudė Sacco ir 
Vanzetti.
plyšo gyslos ir budelio gy
vybės kibirkštis užgeso.

TIK 30 DIENU DEL PADAVIMO APELIACIJOS
Tarptautinis > ;Darbjninkų 

Apsigynimas išleidę specia
li atsišaukimą į visus darbi
ninkus delei Scpttsboro jau
nuolių. Padavimui apeliaci
jos prieš nuteisimą mirtin 
jaunuolio Patterson duota 
tik 30 dienų. Per tą laiką 
reikia prirengti visas popie- 
ras ir atspausdinti teismo 
rekordus. Apeliacija lė
nuos penkis tūkstančius do
lerių. O Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas pinigų 
neturi. šaukiamos visos

Komunistų. Partijos nariai jį 
laiko vadovybėje todėl, kad jo 
veido arba stuomens nemato, o 
ne todėl,* kad jo politika yra tei
singa. Tokia Prūseikoš nėblai- 
vo proto logika.

Organizacijos ir visi .darbi
ninkai ateiti su finansihe 
parama šioje kovoje.

Kataliką Kunigą Vadas 
vėl Keikė Sovietus

WASHINGTON, 
rikos Revoliucijos 
kongrese kalbėjo 
bažnyčios vadas

New York. — Columbia 
universiteto trys šimtai stu
dentų laikė masinį susirin
kimą ir užprotestavo prieš 
mokyklos ponus, kurie pra
šalino iš mokytojų štabo ra
dikalą prof. Henderson.

Kaunas. — Smetonos val
džia jau sumokėjo grafienei 
Tiškevičienei 150,000 litų 
grynais pinigais. Kita to
kia suma bus sumokėta ru-

t. t. O tas reiškia, kad ^Pakėlimą ir pašalpos pa- denį. Kasmet bus išmoka- 
, didinimą. Rooseveltas dole- ma p'o 300;000 litų. Viso už 
rį nupigins gal ant pusės, jos nusavintą žertię valdžia

Rooseveltas ir 
partija padarys 
Amerikoje, kaip 

partijos šulai

todėl reikia reikalauti, kad 
darbininkų algos būtų pa
keltos ant 50 nuoš., arba 
bedarbiam pašalpa padidin
ta ant pusės.

Federalės valdžios šulai 
tvirtino, kad neužilgo bus 
paskirta bilionai dolerių vi
sokiems viešiems darbams, 
prie kurių šimtai tūkstančių 
darbininkų gaus darbo. Da-

jai išmokės net 1,400,000 li
tu! v

Boon ton, N. J. — B ai. 20 
d. automobiliui susikirtus su 

i troku, vienas žmogus už
muštas, o trys sužeisti.

Pittsburgh, Pa. — Avella 
sekcijos du tūkstančiai mai- 
nierių streikuoja ketvirta 
savaitė. ’ . >.,.

liierjams, ale pieno trustui. 
Taip visoj Amerikoj pabran
gusių reikmenų pelnas eis 
trustams ir kapitalistams.

susiaurino Viešuosius dar
bus neva vai'dan ekonomi
jos. Seni demokratų priža
dai pasiųsti į gurbą.

Fašistą Teroras Sugrūdo Ka
lė jiniuosna 20,000 
Žmonių Vokietijoj •

SMETONOS VALDŽIA SUKRIUŠINO 
STREIKĄ IR NUBAUDĖ JO VADUS

Kauno klerikalų “Rytas”
Jo smegenyse' už kovo 30 d. paduoda seka- 

m^ žinią apie Smetonos žy
gius prieš Kauno darbinin
kus:

“Kauno karo komendan
tas už kiršinimą vienos vi
suomenės dalies prieš kitą 
Miną Šapiraitę, St. Bankaur 
ską, Pijotravičių, Jankelį 
Vinicką ir V. Čepinską nu
baudė po 2 mėn. kalėjimo.

Be to, darbininkų streiko

Atvažiavo MacDonaldas
WASHINGTON. — Ang

lijos imperialistų agentas 
ponas MacDonaldas. pribu
vo Amerikon ir kuogrei- 
čiaušia nusiskubino pas Ro- 
oseveltą del konferencijos. 
Sakoma, kad Roose velto, val
džios- ’ panaikinimas aukso 
valiutos ir abelnas finansi
nis ’krizis suardė šaukiamos 
konferencijos planus. •

Nuo laivo pranešama, kad 
imperialistinės iFrancijos at
stovas Herriot tapo < labai 
sujudintas, < kuomet patyrė, 
kad Amerika sulaikė aukso 
išvežimą ir panaikino aukso 
valiutą. Jis irgi skubinasi 
pas Roosevėltą. -

vadai, kurstę darbininkus 
streikuoti prie viešųjų savi
valdybės darbų, kur įvyko 
su policija net susidūrimų, 
ištremti visam karo stovio 
metui į įvairius apskričius. 
Šiuo būdu nubausti šie dar
bininkai : Kasper avižius, 
Juoz. Venslauskas, J. Sutke- 
vičius, St. Dida, Juoz. Bo- 
binas, Feoktistas Vlasovas, 
Pov. šiciūnaitis ir Jonas 
Kinas. Nutarimas jiems 
policijos jau vykdomas.”

BERLYN. — Vienoj tik 
Prūsijoj kruvinoji Hitlerio 
valdžia sumedžiojo ir su
grūdo į kalėjimus dešimts 
tūkstančių darbininkų, dau
giausia komunistų. Viso 
Vokietijoje nuo kovo 9 d. 
sugrūsta į kalėjimus virš 
dvidešimts tūkstančių revo
liucinių darbininkų. Kalė
jimuose politiniai kaliniai 
nebesutelpa, tai atidarytos

1 koncentracijos stovyklos. •

PAKILS SOVIETŲ
VALSTYBĖS AUKSO
BONAI

Anglai Sabotažninkai
Jau Apleido Maskvą1

— Ame-
Dukterų
katalikų
kunigas ĄtpjgS Krasos Ženkleliai

Walsh. Jie griežtai pasisa- ,
i kė prieš Sovietų pripažini
mą ir pasmerkė visus, kurie 
agituoja už pripažinimą? 
Tas kunigužis yra mirtinas 
darbininkų klasės priešas ir 
vardan dievo padeda kapita
listams išnaudoti vargdie
nius.

WASHINGTON.—Atstovų 
butas priėmė bilių, kuris 
numuš vietinių laiškų per- 
siuntinėjimui• krasos ženk
lus nuo 3 centų iki 2 centų. 
Bilius perduotas Senatui del 
svarstymo.

i

MASKVA. — Pagal So
vietų teismo nuosprendį, sa
botažninkai ir šnipai Monk
house, John Cushney ir 
Nordwall jau apleido darbi
ninkų tėvynę. Išvyko Ang- 
lijon, kur juos pasitiks ka
pitalistai/ kuriems jie tar
navo, būdami Sovietų Są
jungoje ir riausdami darbi
ninkų tėvynės pamatus iš 
vidaus.

Bedarbį Nuteisė Ilgiem 
1 Metam Kalėjimai! 1 •

NEW YORK. — B'enniė 
Glass, 46 mėtų amžiaus be
darbis patarnautojas prie 
stalų tapo nuteistas kateji- 
man »nuo 61 iki 112 metų. 
Gruodžio 22 -d., įpuolęs į de
speraciją, Glass išsiėmė re
volverį ir pašovė du unijos 
biurokratus, kurie jam dar
bo nedavė, kurie darbinin
kams darbus pardavinėja už 
pinigus. -

Washington. — Demokra
tų partijos šulas McAdoo 
siūlo, kad valdžia tūojaus 
išleistų; 8,000,000,000 popie
rinių dolerių delei finansi
nės irifliacijos.

White Plains; N. Y. — 
James Faller, 28 metų, drai- 
veris, gavo 30 metų kalėji
mo už padėjimą suokalbi
ninkams išžaginti merginą. 
Išgirdęs teismo nuosprendį, 
Faller apalpo.

Demokratų kongresui 
panaikinus aukso pagrindą 

| pinigams ir išleidžiant • tris 
bilionus popierinių, dolerio 
yertė smarkiai nupuolė. Iš 
tos priežasties Sovietų Val
stybės Aukso Bonų kaina « 
kils. Manoma, kad vietęję 
$51.45 pakils iki $61.00. 
Tuo reikalu laukiama žinios ’ 
iš užsienio.

Kurie pirko tuos bonus po 
$51.45, tai dabar parduoda
mi jie gautų apie $61.00.

Dienai kitai bonų parda
vinėjimas sulaikytas. Lau
kiama pranešimo iš Maska
vos. Kaip greit vėl prasi
dės jų pardavjnėjimas, bus 
paskelbta dienraštyje.

Ant kiek popierinio dole
rio vertė puls, ant tiek So
vietų Valstybes Aukso Bo
nai kils.

- '■
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APŽVALGA
Jaunimas

t

Įvairūs ura-patriotai, ypač 
fašistai, labai mėgsta šauk
ti apie jaunimo organizavi
mą, kad tauta neišnyktų.

Tautininkai kalbėjo apie 
jaunimo organizavimą per 
dvidešimts metų ir suorga
nizavo nieką. Fašistų “Vie
nybė” prisipažįsta: 1

“Kas tokiu atveju daryti? 
Pažiūrėkime, ar mes daug mū
sų jaunąja gentkarte Ameri
koje besirūpinome. Ir ką ma
tysime? Gaila, bet nieko. Mes 
ateities savo gentkarte veik 
visai nesirūpinome. Tam bu
vo daug priežasčių, kurių nė
ra prasmės čia apkalbėti.”
Dvi priežastys, kodėl,jie 

jaunimo n e s u o rganizavo. 
Viena,—kodėl lietuvių jauni
mas turėtų eiti artyn prie 
budelių, prie elementų, ku
rie tik reakciją neša ir šo
ka darbininkus dar labiau 
pavergti kapitalistų nau- ‘ 
rlm Tr i4-o tai Iri o Lama \

i Puikiai pradėjo 1 jaunuo
liai veikti paskutiniais' lai
kais, įsitraukdami į kovą už 
darbininkų būklės, pagerini
mą; jie ! grumiasi prieš - re
akciją ir kovoja už darbi
ninkų klasės paliuosavimą 
nuo išnaudotojų.

dai? Kita, jei kękia bend
rovė tverti, kur tautinin
kai galėtų 1 susigrabalioti 
šimtus tūkstančių dolerių, 
tai jie butu kiek dirbę, bet ir 
to darbo gale vien juodds 
kąpas riogsotų.

Plakasi jie todėl prie ku
nigų suorganizuotų Vyčių

“Vis del to, buvo ir pasise
kimo. Jei kalbama apie jauni
mo organizacijas, turime su
tikti su faktu, kad iš Ameri
koj didžiųjų lietuvių jaunimo 
organizacijų, tai Vyčiai yra 
pirmoji. Ta organizacija per il
gus metus jaunimui atliko 
daug gero.”
Apie Vyčius žemiau pa

kalbėsime, o apie tautinin
kus reikia pasakyti, kad iš 
jų darbų tiek naudos, kaip 
iš seno ožio—tik smarvė.

Fašistai taikstysis prie 
Vyčių ir štai kokiu būdu:

“Čia jaunimo auklėtojams ir 
bus pareiga, pasikvietus jau
nimo psichologijos žinovus, 
mėginti padėti Vyčiams savo 
rimties tikslams pasirinkti 
šiems laikams tinkamų ir lie
tuvybei bei dorai skleisti tin
kamų darbų.”
Ka§ tie per vieni psicho

logijos žinovai? širvydiniai 
reakcionieriai ar ištižę šliu- 
piniai, maldas kalbanti lais
vamaniai. Nevyks tiem ele
mentam prisiplakt nei prie 
Vyčių. Kunigai juos iš ten 
išvanos. Vyčiai po kunigų 
skvernu išauginti. Organi
zacija labai siaura ir jokios 
naudos neduoda darbinin
kiškam jaunimui.

Mes, bolševikai, galime 
pasidžiaugti, kad jau turi
me puikaus jaunimo suorga
nizavę. Mes Proletarų Me- 

Sąjungoj, kuri turi 30 
'•chorų jau turime 600 jaūni- 
rifo. Lietuvių^ Darbininkų 
‘Sūsivieinijime• turime virš 
]400 jaunuolių. Tai vienas 
tūkstantis ir su kaupu jau? 
nimo, glūdžiai organizuoto 
ir stovinčio revoliucinio ju
dėjimo sriovėj.

Fašistai apie Tautos Vienybę
Lietuvių fašistų idėjiniai 

broliai šėlsta Vokietijoj ir 
terorizuoja kovingus darbi
ninkus ir tautiniu mažumu €- C'
žmones.

Viena, jie darbininkus 
puola neva todėl, kad pasta
rieji esą “tautos priešai,” 
kita,—kam jie paseka Mark
so mokymus, kuris buvo žy
dų tautybės. O žydai, sulig 
Vokietijos ir kitų šalių fa
šistų, ne tik “tautos prie
šai,” bet ir “krikščionių ne
vidonai”.

Fašistų “Vienybė” pos
muoja apie tai, kaip fašis
tai “tautą vienija”: . .

“Svarbieji marksinio ir hit
lerinio socializmų' skirtumai 
yra šie: Marksistai tautą dalo 
į klases, ir savo programoj tu
ri užsibrėžę tik darbininkų 
klasės reikalus (nors tarpe 
darbininko ir > nedarbininko 
aiškios linijos nenustatę). Hit
lerininkai tautos į klases neda
lo, ir savo programoj užsibrėžę 
visos tautos reikalus. Mark
sistai skelbia klasių neapy
kantą ir kovą, hitlerininkai— 
tautos vieningumą; marksis
tai skelbia internacionalizmo 
idėją ir neigia tautybę, hitle
rininkai — internacionalizmą 
smerkia ir kelia tautybės idė
ją. šie trys yra svarbiausieji 
marksistų ir hitlerininkų so
cialistų skirtumo punktai.”
Pirmoj vietoj turime pa

sakyti, kad socialistai nėra 
marksistinės teorijos vykin
tojai. Vien komunistai 
Markso idėją praveda gyve
nime. Tad apie komunistus 
ir kalbėsime, kaip jie siekia 
prašalint priežastis,, kurios 
žmones padalina į klases. Į 
tą klausimą geriausia atsa
ko Sovietų Sąjungoj socia

Komunistai vienija pa
vergtąją proletarų ir pus- 
proletarinių valstiečių ma
sę kovai prieš prispaudėjus. 
Komunistai skelbia visų pa
vergtų žmonių vienybę tau
tiniame ir tarptautiniame 
plote.

Darbo masės susiorgani- 
zuodamos sukils prieš išJ 
naudotojus, prieš parazitus/ 
kurie laiko prislėgę milžit 
nišką didžiumą, kaip vienos 
tautos viduje, taip ir visame 
kapitalistiniame pasaulyje. 
Fašistai ne tik drasko di- 
džiausiąi pavergtąją dalį 
tautos-būtent darbininkus ir 
valštiečius, bet jie gundo 
tautą prieš tautą. Lietuvis 
fašistas taikstosi lenkui 
gerklę perplėšti, o lenkas— 
vokiečiui, ir vokietis lenkui 
nori tą pa,t padaryti, 
taip fašistai “vienija” 
tą. '

Tai 
tau-

WILKES-BARRE, PA.

en-

Iš Bendro Fronto 
Konferencijos

Tom Mooney Gynimui 
dro Fronto Konferencija įvy
ko balandžio 16 d. Nuo įvai
rių darbininkų, organizacijų 
dalyvavo 66 delegatai; Tarp 
baltveidžių' delegatų buvo 10 
negrų delegatų nuo įvairių or
ganizacijų. Tai labai pagirti
nas dalykas, kad mes išmoko
me vienyti jėgas ir negrus 
darbininkus patraukti į kovą 
prieš reakciją.

Konferenciją atidarant, drg. 
Reaves pasakė labai gerą pra
kalbą apie sudarymą bendro 
fronto gynimui Scottsboro jau
nuolių, Tom Mooney ir kitų 
politinių kalimų. Apart Rea
ves, kalbėjo" A. Barton, Joe 
West ir kiti. Jie nurodė, kaip 
kapitalistų klasė puola darbi
ninkus ir tęroru juos bando, 
sulaikyti nuo kovos prieš para
zitų klasę.

Lietuviu Darbininkų

Dolerių Infliacija ir Washingtono Konferencija 
Padidins Krizj Ir Paaštrins Karo Pavojų

gerovę, bet į dar didesnį krizį veda prezidentai ’ pačiose pasikalbėjimų išvakarėse. Šičia gi matome tik
’ * * * v’ ’ * , Jo įteiktai l vieną iš daugybės reiškinių, kurie jau šiuo Washington©

Ne į j
Rooseveltas dviem naujais savo žingsniais.
kongresui infliacijos (dolerių nupiginimo) sumanymas i konfeerncijos laikotarpiu dar labiau aštrina santikius 
griežtai, pablogins gyvenimą darbo minioms ir galutina-1 tarp kapitalistinių valstybių. Ir savaime aišku, kad da
me apskaitliavime pasunkins krizį; o jo šaukiama ekono- j bartinėse sąlygose turės1 juo labiau įsitempti ir pagriež- 
minė konferencija Washingtone neva sutvarkyt prekybą tėti varžytinės tarp įvairių šalių del užsienio rinkų, ku- 
su kitomis šalimis dar paaštrins Amerikos kivirčus su rios yra kimštinai jau ir taip perpildytos; užsikurs pini- 
užsieniais; tatai gi vėl kniubdys tą pačią ligšiolinę tarp- gų karas tarp atskirų valstybių (kaip.rašo “N. Y. Times”, 

balandžio 21 d.), i|* visų pjovynės prieš visus,—kas juo la
biau. pagilins prekybos krizį. . ’■ 1 1'

Infliacijos Rykštė Darbininkams
Pačioj gi Amerikoj infliacija duos ypač karčių vaisių 

visai darbininkų klasei, nežiūrint to, kad ir sumažėtų įga- 
benimas tavorų iš užsienių, o (leiskime) išvežimui iš 
Amerikos kiek padidėtų.

Roosevelto reikalaujamas išleidimas 3 bilionų dolerių 
i naujų popierinių pinigų reikštų nupiginimą dolerio ver
tės visu trečdaliu. Dabar, imant aplamomis skaitlinėmis, 
šios šalies valdžia turi apie 4 bilionus dolerių auksu prieš 
apie 6 bilionus popieriniais pinigais. Popierinis doleris 
iki šiol buvo užtikrintas 42 auksiniais centais. Išleidus 3 
bilionus naujų bumaškų, beliktų tik 28 centai aukso už
tikrinimui popierinio dolerio. Nors darbininkui būtų mo
kama tas pats dolerių skaičius, sakysime, 12 dolerių į sa
vaitę, bet po infliacijos įvedimo jis tegalės nusipirkt 
reikmenų tiktai tiek, kaip dabar už 8 dolerius. Darbinin
kų klasės pirkimo pajėga, vadinasi, visu trečdaliu suma
žėja tuo laiku, kaip gyvenimo reikmenys be saiko kelia
mos įvairiais tiesioginiais ir netiesioginiais Roosevelto 
valdžios veiksmais ir kapitalistų manevrais. Tuo būdu, 
liks vis daugiau neišperkamų produktų, nežiūrint, jeigu 
su infliacijos pagelba ir būtų kiek daugiau išvežama . 
Amerikos dirbinių į užsienius. Tie. išvežimai toli gražu 
negalės atsvert didžiulį sumažėjimą Amerikos darbininkų 
masių pirkimo pajėgos. Krizis ir bedarbė turės tuo būdu 
juQr‘labiau augti*
/Taigi naujieji Roosevelto politikos žygiai nieko neža

da Amerikos darbo niinioųis, kaip tik didesnę bedarbę,.
i [skaudesnes kančias ir artinimą naujos , Imperialistinės 

laisvai ginkluotis. Jis per tas slaptas derybas stengsis j skerdyklos.
Amerikos pusėn patraukti Italiją, Japoniją ir Vokietiją Darbininkai, organizuokitės kovai už gyvybę ir nuver- 
prieš Angliją;' panaudodamas karo skolų klausimą, jis tlmui giltiniškos kapitalizmo “tvarkos”!

tautinę prekybą ir vis gilyn varys krizį pačiose- Jungtu
vėse Valstijose. ' r •

■ ■ ■ i ' .i

•- Imperialistiniai Europos politikieriai, kaip žinoma, su
manė pasaulinę konferenciją delei “visų” šalių ūkio su
tvarkymo; jie ruošėši ir prie dar vienos veidmainiškos 
“nusiginklavimo” konferencijos. Bet prezidentas Roose- 
veltas nusprendė pagudrauti, nelaukdamas, kol tos kon
ferencijos įvyks Europoj. Jis pradėjo pavieniui šaukti 
į Washingtona su juom pasikalbėti Anglijos ministerį 
pirmininką, ex-socialistą Ramsey MacDonaldą ir diplo
matus Francijos, Italijos, Japonijos ir Vokietijos. Roo- 
seveltas pirma atskirai derėsis su MacDonaldu, paskui 
kalbėsis užsidaręs su Francijos delegatu Herriot’u, buvu
siu ministeriu pirmininku, taip ir su kitais didžiųjų im
perialistinių šalių politikieriais,—vis slaptai. Tuo būdu 
Jungtinių Valstijų prezidentas stengsis sužinoti, kokią 
kozyrę tie imperialistai laiko savo rankovėje.

I

Sulig Roosevelto paskelbtos programos, derybos eis 
apie numažinimą muitų, kuriais dabar, kaip augščiausio- 
mis sienomis, visos kapitalistinės šalys yra apsitverusios 
prieš įvežamūs iš svetur tavorus; derėsis apie "planin
gą” susiaurinimą visokių fabrikinių daiktų dirbimo, idant 
galima būtų pakelti jų kainas ir užtikrinti kapitalistams 
didesnius pelnus. Derybos, vadinasi, eisiančios tiktai 
apie ūkio, finansų prekybos ir pramonės reikalus. Su
praskite, kad Rooseveltas, užsidarydamas pasišnekėji
mams su skirtingų valstybių diplomatais, neimsiąs tokių 
klausimų, kaip ginklavimasis ir tarptautinė imperialistų 
politika. Bet tikrumoje bus kaip tik priešingai. Roose- 
v.eltas žadės atleisti, dalį karinių skolų, jeigu viena bei ki
ta šalis mažins ginklavimąsi, palikdama tik Amerikai >

manevruos, kaip politiniai ir kariniai prisirišt prie savęs 
ir Franciją. Tuose “draugiškuose” pasikalbėjimuose, tik- 
rių-tikriausiai,.;bus aptariama planai kampanijos prieš

I konferenciją atsilankė ke-1 Sovietų Sąjungą.
lėtas lovestoninių menševikų. 
Tie oportunistiniai elementai, 
vietoj dėtis į bendrą veikimą, 
gelbėti negrus jaunuolius, tai 
bandė visokiais būdais kenkti 
konferencijai. Jie pakampė
mis vaikščiodami sapaliojo, 
kad jie šaukią savo konferen- 
cijukę.

Draugas K. Reaves ant vie
tos juos numaskavo, nurody
damas jų blėdingus darbinin
kams darbus. Lovestoniniam 
oportunistam buvo nuplėšta 
kaukė ir parodyta, kad jie or
ganizuojasi ne tam, kad ko
voti prieš išnaudotojus, bet 
purvinti komunistų Partiją ir

Kuomet taip bus slapta, kiek galint, apdirbta reikalai, 
tik tuomet diplomatai, muilindami svietui akis, sueis į 
bendrą konferenciją, kurion, apart minėtų šalių, dar yra 
pakviesta atstovai 42 mažesnių bei silpnesnių valstybių 
(bet tas “mažiukų” pakvietimas yra tiktai mulkinimo ce
remonija). Tačiaus Sovietų Sąjunga nekviečiama, o tai 
reikia laikyti įrodymu, kad atskiri Roosevelto pasikuž- 
dėjimai su kitais imperialistais ir bendroji konferencija 
bus atkreipta prieš Sovietų Respubliką.

Vietoj patarnaut gerovės sugrįžimui ir pasaulinei san
taikai, todėl, Washington© sekretui pasišnekėjimai ir “ne
kalta” bendra konferencija dar labiau paaštrins priešin- 
agumus, suokalbius ir susidūrimus tarp imperialistinių 
valstybių, paliekant joms tik vieną susitarimo punktą— 
tai bendrą frontą prieš Sovietų Sąjungą.

Juk dar Roosevelto pasišnekėjimai su kitų šalių at-

Polemika Krisluose

kovoti prieš visą revolucinį jų- j stovaįs neprasidėjo, o jau Anglijos, ir Francijos imperia- miestuose, 
riejimą, lia+it ni’ihc n q i Iri n i wi o nnl/cn nn rrT>i-n rln A m n J—21__

Konferencija buvo labai gai 
vi ir entuziastiška. Išrinkta 6

lizmo budavojimas ir tauti- delegatai važiuoti į Tom Moo ... .. . ■■ : c'u:

listų 'tulžis tyška prieš naikinimą aukso pagrindo Ame
rikos doleriams, prieš uždraudimą aukso išvežimo į už
sienius, prieš dolerio infliaciją (jo vertės nupiginimą).

“Laisvės” No. 88 Komu
nistas rašo: “Draugai, Ar
minas, Reikauskas ir kiti 
prižadėjo tatai padaryti. 
Prižadėjo sumobilizuoti di
džiausias -korė spondentų 
grupes visuose anglies mies
tuose. Ir laukiame, ir lau
kiame! Bet tie mūsų drau
gai tyli. Užmiršo savo pri
žadėjimus.”

Tiesa suvažiavime buvo 
sutikta su reikalingumu or
ganizuoti korė spondentų 
grupes. Tačiaus ne “didžiau
sias” ir ne “visuose anglies 

,” Tokio prisiža- 
dėjimo nebuvo padaryta, 
nes suorganizuoti korespon
dentų grupes visuose ang-

nis vienijimas tikrais pa
grindais, visai skirtingais 
nuo fašistų.

Fašistai, demagogiją var
todami, mano įkalbėt, kad 
tik komunistai padalina tau
tą į klases, o fašistai :“su-> 
vienija” tautą. Fašistai su 
nuoga kapitalizmo diktatū
ra ir kruvinu teroru bando 
pririšti, kaip vergus rete
žiais, proletarus ir valstie
čius .prie kapitalistinio iš
naudojimo sistemos, ir jie 
savo kruvinus darbus bando 
pateisinti tautos gelbėjimu.

Žmogaus i šn a u d ojimas 
žmogum, parazitinė sistema 
padalino žmones į klases. 
Vienoj pusėj randasi sauje
lė didžiųjų, kapitalistų, pas
kui vidujinė kljasė ir. smul
kioji buržuazija; kitoje pu
sėje stovi masės proletaria
to. ir vargingų valstiečių.

ney Gynimo Kongresą, į Chi- 
cagą. ‘

i'h • r " i ' Į; r • . i L J I \
Konferencijoj buvo pakeltas 

klausimas Alkanųjų Maršavi- 
mo į Luzėrne pavietą. . Mar- 
šavimas , įvyks gegužės 4 die
ną. 'Bedarbiai ,iš visos apię- 
linkės miestelių trauks tą die
ną prie pavieto buveinės, kad 
įteikti valdžiai savo reikalavi
mus.

Konferencija išrinko net ke
letą komitetų, kurie <tuoj im
tųsi konferencijos pravestus 
tarimus vykinti gyvenimam

Gegužinė demonstracija W. 
Barre įvyks Kirby Parke, kur 
susirinks tūkstančiai darbinin
kų paminėti tą solidarumo ir 
kpvos dieną ir išstatys valdan
čiai klasei savo re,įkgl^vihius. 

< . Konferencijoj, buVo^priimtos 
režoliucijos su reikalavimais 
paliūosuoti Scottsboro jaunuo
lius, Mooney ir rezoliucija 
Robseveltui tų jaunuolių' reū 
kalu. - :

Londono politikai ir laikraščiai rėkia, kad dolerio inflia- Ry miestuose yra negalimas 
ei j a yra smūgis, taikomas Anglijos pinigams, svarams išpildyti dalykas. Bū,tų. ne.r 
sterlingų; kad> nupigintais doleriais norima sumušt sva- išmintinga tokį prižadą.da- 
rą sterlingų, kuris būvo užėmęs tokią svarbią vietą’kito- ryti, negalima išpildyti,

— y—, , o da neišinintįngiau reika-
Ąngiijai, kaip ir kitoms kapitalistinėms šalims aišku, jauti t0, ko reikalauja drg.

sė Europos šalyse. , . . ,
A Ui. • • 1 • • ’

kad .jei Amerika nupigins savo dolerius, tai galės juo pi
giau gaminti tavorus, daug žemesnėmis kainomis juos 
grūsti į užsienio -rinkas i ir stumti iš ten Europos šalių 
dirbinius. Franci j a, Anglija ir kitos šalys tada mažiau 
pelno tegalės gaut ir iš savo vežamų Amerikon tavorų, 
kurių vertė, auksu skaitant, turės šioj šalyj labai nu
pulti, nes už tuos tavorus nieks jiems neduos aukso, o 
tik smunkančius ir nepastovius? popierinius dolerius.

Be to, Anglija-, Francija, taip ir'kitos šalys iki šiol lai
kė Amerikos dolerį, kaip auksą delei užtikrinimo savo 
naminių pinigų. Tad dolerio infliacija dabar baisiai blo
gai atsilieps į tų šalių finansus; jų valdžios, tuo būdu,' 
jaučiasi apvagiamomis iš Amerikos vp.usęs. Jos rinko ir 
taupė dolerius,'kaip aukšąį. o ddbar Roosevelto vhlftžįą 
paverčia dolerius abejotinais popieriais. ' , . ’

Ne veltui'tad Franci j pasiuntinys Herriot, laivu “He 
de France” plaukdamas Amerikon tartis su Rooseveltu 
pareiškė balandžio 20 d., kad dabar jau neverta dalyvaut 
Washington© konferencijoj. Perdidelę, mat, kiaulystę iš
kirto Rooseveltas, pasiskubindamas su dolerio infliacija syti, ima be galo daug laiko.1 stracijoj.

o da neišmiątįngiau veika

Komunistas.
Kas liečia rašinėjimą ko

respondencijų iš Mįųersvil- 
le, tą drg. Arbačauskas pil
nai su kaupu atlieka. Kai 
kada parašo Ramanauskas 
ir aš pats. Mes turime nu
siskundimų ant “Laisvės” 
redakcijos: Į) Korespon
dencijos išbūna po savaitę

Del virš minėtų priežasčių • 
tankiai n e p r i s i rengiama 
prie rašymo korespondenci
jų.

Patartina Krislų rašė- 
jui atsiminti, kad kada jis 
pats atsakomingas Komu
nistų Partijos pareigas ėjo^., . 
tai per apie 8 mėnesius lai
ko jo raštų “Laisvėje” ne--- 
buvo matyti. Sužinus rei- " 
kalavimas iš asmens dalykė
lių, kurie iš dalies atliekami, 
atitraukiant jį nuo spren
džiamų masinių kovų, yra . 
ne komunistinis kritikavi-• 
mas. Kodėl drg. Komunis- ' 
tas už kalbinių darbelių ne
ganėtiną atlikimą nekriti
kuoja kalbines frakcijas, o 
kabinasi prie asmens, gerai 
Žinodamas, kad einu tarp
tautinės Komuųistų Parti
jos sekcijos organizatoriaus 
atsakomingas pareigas, -kur 
bedarbių1 masiniai streikai 
prieš verstiną darbą eina? 
Nepamatuotos asmeninės 
priekabės prie atsakomingų 
K. P. vadų diskredituoja 
Partijos vadovybę dai’binin- 

masė.se.
K. Arminas,

ku €■ 4

HARTFORD, CONN.
Svarbi Demonstracija

Šiandien, bal. 22 d., 10 vai. 
ryte, įvyks bedarbių ir dir
bančių demonstracija ant 

laiko “L.” redakcijoj ir nu--kampo Main ir Windsor 
stoja savo vertės. 2) Jeigu I gatvių. Bus protestuojamą 
a t sijojusiai ' nesutvarkysi prieš verstiną Marbą, kutį 
'rašymo,'tai;savo korešpon-' miesto valdžia jau įvedė. O 
deheijos.nepažinsi, arba ne- tas darbas tik už supuvusį 
matysi jos visai. 3) Steng- valgį! Visi lietuviai darbi-j 
tis sutvarkyti rašymą, dar- ninkai ir darbininkės daly- 
bininkui, nepapratusiam ra-' vaukitė šioj protesto demon-

Rep.

mas%25c4%2597.se
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PR THRU *
Draugai menininkai! Kaip jau matėte ne 

sykį “Laisvėje,” taip pat ir “Vilnyje,” drau
gas Bovinas, “Laisvės” redaktorius ir Meno 
Sąjungos sekretorius, sunkiai serga, ir' ims 
daug laiko, kol pasitaisys, o Proletmeno Są
jungos darbas turi būti atliktas. Tokiu būdu 
Centro Biuras paskyrė mane vesti Meno Są
jungos laikino sekretoriaus darbą. > ■ ,

Draugai, kam bus reikalas su Meno Centru,, 
kreipkitės prie jo, o mes stengsimės išpildyti 
jūsų reikalavimus. Prie*tb, Mies bVašomė jūsų! 
būti draugiškesniais su visu Meno Skyrium; 
pašvęskite biskį daugiau laiko minimam klau
simui, parašykite kad ir nedaug, bet tan
kiai; prisidėkite prie paįvairinimo mūsų sky
riaus. Be jūsų draugiškos paramos, vienam 

,sekretoriui buvo ir bus sunku vesti Meno Sky
rių. Ypatingai Chicagos apielinkė 
Ui pasirodo M. S. Kame dalykas? 
sykite biskiuką, paskui trupučiuką 
ir pamatysite, kad būsime pirmo 
draugai.

Šis paraginimas tinka ir kitų kolonijų drau
gams.

labai re- 
Pasitai- 

daugiau, 
numerio

Priekalo” Reikalu
Jau matėte, draugai, kelis kartus Meno Sky

riuj vedamą vajų užsirašyti “Priekaląą,” pro 
letarinės dailiosios literatūros žurnalą. Apie 
turinį nereikia daug rašyti, nes jo gerumas 
ir įvairumas pats už save kalba ir atsako. 
Jame telpa daug gražių ir pamokinančių raš
tų iš darbininkų gyvenimo. Ypatingai me
nininkams reikia jį skaityti ir mokintis. Me
nas nėra vien tik dainos, muzika, vaidini
mas dramų, bet, abelnai sakant, ir literatūra. 

'Kas parašo vaizdelį, apysaką, tas skaitosi me
nininku. “Priekalas” daug pamokins litera
tūros meno srityj, skaitykime jį.

“Priekalo” prenumerata metams—$1.50. 
Šią savaitę su metine prenumerata atsiliepė 
sekami draugai: P. Kuosevičia, A. Giedra ir 
A. Kraujalis. Kas sekantis? Prenumeratas 
siųskite Meno Centrui.

Chorų A tyčiai
Draugai choristai! Jau artinasi Pirmoji 

Gegužės, tarptautinė darbininkų šventė. Bus 
jos apvaikščiojimas, prakalbos ir išpildomos 
programos. Visi dalyvaukite ir pasirodykite , 
su tinkamomis dainomis, nes mūs, darbinin- 

, kiškų chorų, priedermė to reikalauja.
J. Nalivaika, laikinas sek r.

‘Uncle Tom’s Cabin’
Gal būt, jog paminėjimas “Uncle 

Cabino” (Dėdės Tamošiaus Grintelė)

val- 
pir- 
sve- 
sve-

Tom’s 
nebus 

jokia naujiena mūsų menininkams, tačiaus rei
kia ryšyje su tuom priminti keliais žodžiais, 
ką reiškia drama ir jos vaidinimas abelnam 
žmonių gyvenime.

Dar mūsiškis Dainininkų Susivienijimas jau 
vedė kovą su tais, kurie idealizavo, kad dailė 
neturi jokios partijos, niekam nepriklauso, 
kaip šių dienų bedarbis. Nėra darbo,—duo
nos,—pastogės, nėra nei šaliei, nes šalies 
džia jo likimu visai nesirūpina. Taip 
miaus daugelis manė, kad dailė, tai tik 
tainių svečias, vieną dieną pasirodė vienoj 
tainėj, kitą—kitoj, ir daugiau nieko.

Daugelis .tuo laiku sulygino dailę su Lietu
vos senoviško skerdžiaus gyvenimu: vieną va
sarą paganė gyvulius ir žievine triųba pa- 
triūbijo vienam kaime, kitą—kitam, o tre
čią—kur nors pas poną. Ir taip vedė pastūm- 
dėlio gyvenimą, ganant gyvulius, vaikščiojant 
po kalnus ir basonais kojomis, daužant akme
nis,—kaip kada, nežinia, ar tai pakeitimui kas
dieninio monotoniškumo, ar tai taisydamas 
triūbą, biskiuką ir vidurdienyj patriūbydamas.

Tai tokia nuomoriė pirmiaus buvo daugelio 
ir tarp mūsų pačių, nes tie, ką tiksliai būb- 
nijo, kad dailė bepartyviška, ne vieną truk- 

* telėjo savon pusėn, su kuriais reikdavo pu
sėtinai pasiargumentuot. Tačiaus istorijos 
faktai niekam nepriklausomos, beprincipinės 
dailės barabanščikams pusėtinai stuktelėjo 
pašonėn. Jie šiandien trupučiuką apsirami
no, he tiek garsiai šneka.

Mes pirmiaus imdavome pavyzdžius tik iš 
europiško dramos gyvenimo, amerikiečių dra
mą palikdami visai nuošaliai, kaipo tuščią, 
nieko neturinčią su realiu gyvenimu. Tačiaus 
istorija parodo, kad ir Amerikos drama su
vaidino žymią rolę tam tikru laikotarpiu, tai 
yra, viduryj devyniolikto šimtmečio, kuomet 
Šalis buvo arti civilio karo, besirengianti pa
naikinti ir “baltą”, ir “juodą” vergiją Pieti-
nėse Valstyjose.

Tuo laiku, 1852-rais metais, tūla ponia 
Harriet Beecher Stowe parašė novelę “Uncle

Tom’s Cabin”; paskui ją sudramatizavo ir 
vaidino kiekvienam kaime, kad parodžius 
Šiaurių žmonėms Pietų vergų gyvenimą. Jos 
vaidinimas sukėlė didelį sentimentą šiaurinėse 
Valstijose prieš vergiją, palaikomą Pietuose, 
o Pietų vergų savininkai, pašoko ant kojų ir 
protestavo, kad dramoje “Uncle Tom’s Cabin” 
nėra tikro vergijos paveikslo, o įžeidimas visų 
Pietų. Taigi minima drama daug prisidėjo 
prie paaštrinimo santikių tarp šiaurių beky
lančių industrialistų ir Pietų plantatorių, ku
riems vergas buvo reikalingas ir iš jo darbo 
vaisių krovė sau pelnus. Dramos pabaiga 
buvo ginkluotas susirėmimas ir “panaikini
mas” vergijos Pietuose.

Kuomet čia keliais žodžiais kalbame apie 
Amerikos civilį karą, tai yra ir būtinas reika
las pasakyti, kad civilis karas buvo pradėtas 
daugiau už palaikymą vienos centralizuotos 
valdžios dabartinėse Jungtinėse Valstijose, 
negu už panaikinimą vergijos, nes tuo laiku 
jau buvo du prezidentai. Skilimas, aišku, įvy
ko del to, kad šiauriai varėsi už panaikinimą 
vergijos Pietuose. Tačiaus Vergijos Panaiki
nimo Proklamacija buvo paskelbta veik jau 
du metu pasimušus Pietams ir šiauriams.

Grįžtant atgal prie dramos, visi be dvejonės 
sutiksime su jos reikšme praeityj ir bėgamuo
ju laikotarpiff, nes net patys buržuazijos ra
šytojai pripažįsta, jog Amerika pergyvena 
vėl “Uncle Tom’s Cabino” laikus. Tai buvo 
rašyta kelios savaitės tam atgal kapitalisti
niuose laikraščiuose.

Kam dabar prisieis suvaidinti “Uncle Tom’s 
Cabin’ą” prirengimui masių prie civilio karo, 
revoliucijos? Aišku, — proletarinėms dra
mos grupėms. Ir jų organizavimas ir palai
kymas,—išleidimas į klausimą atsakančių vei
kalų ir jų suvaidi.nimas,—mums, meninin
kams, turi labiau rūpėti, negu kada nors pir
miaus!

Dabar yra istorijoj negirdėta bedarbė, sun
kūs laikai, stoka pinigų, tačiaus neužmirški
me pavąjį meną. Duokite Centrui šiek tiek 
jeigu.

“Tad, draugai, mums vienas kelias, tai or
ganizacijos kelias. Aš jus»visus kviečiu, kad

ii

mes •

Mažiukė žvakutė žiba ant 
Matyt,

Kovodami Laimėjo
(Vaizdelis iš Gyvenimo)

Rašo Pjautuvas 10-23.

(Tąsa)
II

Susirinkimas

Va- 
tie- 
nė- 
nes

man obuolį!”
man duonos!”
man, man...!”

kad išalkę vaikai nepasidalins val-

Antradienio vakaras...
Saulutė leidos ten, toli, toli už miesto, 

karas buvo vėsus. Didelių namų šešėliai 
riesi skersai gatvių. Vėjo, atrodė,' visai 
ra. Kad ir būtų buvęs, tai sunku spręst,
miestas—ne giria: nei lapai šlama, nei šakos 
linguoja, tik sustingę miesto didnamiai ramiai 
tūnoja.

O saulutė, tamsiai raudona, vis smuko že
myn ir žemyn. Tarytum, ji bandė pasislėp
ti, pasikavoti ir išnykti nuo dangaus skliauto. 
Atrodė, kad ji skubinosi apleisti mūsų žemę 
ir užleisti vietą nakties tamsai, kuri paslėptų 
šį šiurpulingą vaizdą, kad tamsa užgniaužtų 
visas nelaimes ir vargus ant šio kontinento, 
kad pridengtų apdriskusius ir pusnuogius, 
žodžiu, kad viskas užmigtų nakties paslaptyj.

Bet veltui.. .
žmonės ėjo iš darbo, skubinosi namo. O 

sniegas viliote vilioja vaikus į gatves—nei už 
jokius pinigus jų neužlaikysi stuboj.

Pilni šalygatviai vaikų, visi jie žaidė ir mė
tėsi sniegu. Vieni iš jų lipdė “senį besme
genį”, kiti statėsi pilis, treti praeivius vai
šino sniegu. Ne vienai panelei ir skrybėlaitę 
nuvožė nuo galvos, net ir suaugusiom tekda
vo į kuprą. Niekas- nekreipė į juos perdaug 
domės. Vaikai, tai vis vaikai!

Smagu!,. Bežiūrint į vaikus, net pamiršau, 
su kokiu tikslu aš čia žiopsau ant kampo.

Plumpt !■—didelis sniego gniužtas man į pe
čius. Atsigrįžtu, žiūriu, kad mano draugas 
Juozas.

“Einam į kaimynų susirinkimą!”—sušuko 
jis.

“Taigi, aš senai laukiu tavęs. Suspėsim, 
dar yra laiko,”—aiškinau jam.

“Einam, jau beveik astuonios.”
“Na, tai einam,”—pritariau 

kom link kaimynų susirinkimo, 
apie penkioliką blokų.

“Jeigu visi kaimynai sueitų

jam ir pasu- 
Tu rėjom eiti

į susirinkimą, 
tai, aš manau, galėtume daug ką nuveikti šią 
naktį.”—Eidamas kalbėjo Juozas.

“Be abejonės, galima tikėtis. Tą bedarbių 
šeimyną nepajėgtų savininkas išmesti iš stu-

“Kada savininkas bandys išmesti tą bedar
bių šeimyną, reikia paskelbti jvigiems kaimy
nams streikas prieš randas, tai tada jis bus 
priverstas grąžinti įą bedarbių šeimyną 
atgal.” • -1 \

“žinoma, viskas, ko reikia, tai solidarumo, 
vieningumo. Viską galima bus atsiekti,, jei tik 
mum pavyks gerai pravesti ta mintis, kad be 
organizacijos nėr kovos, be kovos negali būti 
laimėjimų.”

“Tiesa, tas bus sunku padaryti, nes tam 
apartmente gyvena beveik visi religiniai 
žydai.”

“Taip, bet tu, Juozai, nepamiršk, kad žy
dai galvas guldo vienas už kitą.”

“Aš žinau,”—tęsė Juozas,—“bet kaip .greit 
jie pamato, kad netiki į dievą, pradedi naudo
ti kovos būdus, tai tave pradeda smerkti 
tolinas, kaipo nuo negeistino elemento.”

“štai, šis apartmentas... ”
“O kur susirinkimas turės įvykti?”
“Bedarbio kambariuose.”
“Na, tai eiva. Gal jau laukia mūsų, 

biskį pavėlavom.”
Pradėjom lipti augštyn. Kolei užsirėplio- 

jom, tai vos kvapą tegalėjom atgauti.
“štai ir numeris 24-tas. čia gyvena ta šei

myna.”
“Tu. eik pirma, tave pažįsta,”—tarė Juozas.
Subeldžiau į duris. Pravėrė duris moteris— 

pažino mane.
“Eikit į vidų,”—tarė nuolankiai moteris. 
“Ačiū,” atsakė Juozas. Mudu įėjova į vidų. 
Stuboj tamsu.

stalo. Apie stalą susėdę vaikučiai, 
laukia vakarienės; išblyškę, išbalę, kaip ,saus- 
ligės apimti.

“Prašome sėst,”—pasiūlė moteriškė, dūlinė
dama pakampėmis.

“Pastovėsime,’ ’—tarė Juozas.
Stuboj buvo labai nejauku, ypač kada už

meti žvilgsnį ant vaikučių. Juozas kumšte
lėjo man į šoną ir tarė:

“Koks didelis skirtumas, palyginus su tais 
vaikais, kuriuos matėme žaidžiant gatvėje.”

Kas tai subeldė į duris.
“Tur būt kaimynai pradeda rinktis,”—ei

dama prie durų kalbėjo moteris.
“Labas vakaras, labas,”—du vyrų, žengda

mi į vidų, pratarė. Tai buvo kaimynai, jie at
ėjo į susirinkimą.

šeimininkė norėjo pavalgydinti vaikučius 
ir suguldyti juos į lovą pirm susirinkimo, bet 
neturėjo kuo.
. “Kur jūsų vyras?”—užklausė kaimynas.

“Išėjo storotis vaikams valgyti, bet, matyt, 
nesuranda, taip ilgai nepareina.”

“Tai kur jis taip ilgai užtruko, juk čia 
krautuvė netoli?”-—teiravosi kaimynas.

“Taip, krautuvė netoli, bet mes senai negau 
name nieko, iš krautuvės. Jis randa.... ran
da kur nors blėkinesę, išmatų vietose, tai se
nos duonos, tai kokį obuolį ąpgedusi. Taip ir 
traukiam diena po dienai...”

Visus mus, stuboj.'esančius, perbėgo šiur
puliai kūnu, tarytum, lig elektros srovė būtų 
mus palietus. • Mums bešnekučiuojant ir vy
ras parėjo namo, nešinas popierinį maišelį 
rankoj. Vos tik spėjo tėvas peržengt slenks
tį,—vaikai apspito jį, rėkdami :

“Tėveli,
“Tėveli,
“Tėveli,
Atrodė,

giu: suplėšys maišą ir pabers viską ant že- 
! mės. Tėvas stovėjo, kaip stulpas į žemę įkas
tas, nei nekrutėjo. O vaikai, viens pro kitą, 
veržėsi, kad greičiau gaut ką nors. Motina 
paėmė iš tėvo maišiuką ir pradėjo dėti ant 
stalo, rinkdama iš maišo surinktą maistą iš 
išmatų.

Veltui buvo jų džiaugsmas. Maiše nebuvo 
nieko kito, kaip tik apipelėjusios duonos kele
tas kampelių.

Visi vaikučiai susėdo prie stalo, 
pripylė jiems po stiklinę arbatos, 
po šmotelį duonos. Vaikai aprimo, 
gerti arbatą, vėl sukėlė triukšmą:

“Mama, arbata nesaldi!”
“Mama, daugiau duonos!”
“Vaikeli, nėra cukraus, iš kur dabar aš 

•imsiu...”
Vaikai susišildė, begerdami karštą arbatą. 

.Paskui-motina suguldė juos į lovą.
Kaimynai rinkosi vienas po kitam. Puse-7 

po aštuonių veik visi kaimynai buvo čia. Vie
ni kalbėjosi apie bedarbę, kiti—kaip ilgai dar 
taip bus, treti—ką reiks daryti ir kaip kas 
pradėti. Balsai liejbsi į vieną galingą ūžesį. 
Kaimynai, vieni sėdėjo, kiti stovėjo, didžiumoj 
visi stovėjo, nes kėdės buvo tik trys.

Dabar Juožas atsistojo, ištiesė savo ilgą 
ranką ir pradėjo: '

“Draugai, darbininkai! Mes čia susirin
kom, kad pasitarti, kaip mes galėsime pagel
bėti šiai šeimynai. Jūs, draugai, žinote, kad 
šios šeimynos tėvas nedirba ilgą laik^. Kiek 
pinigų turėjo—išleido pragyvenimo reikme
nim. O dabar prisieina rinkti, maistas iš
matų vietose. Namų savininkas nori išmes
ti su vaikais lauk!

“Dabar mums prieš akis stovi klausimas: 
Ką daryti ? Kaip pagelbėti ? Nėra paslaptis, 
kad ir iš jūsų draugų, Čia esančių, labai ma-

mes šią naktį, čia, ant vietos, nutvertume be
darbių tarybą!” • ; ' ‘ ,

Su šiais žodžiais Juozas baigė savo kalbą.
Visi kaimynai tylėjo, galvas nulenkę. Bet 

jų ausys gaudė kiekvieną Juozo žodį. Po Juo
zo kalbai viešpatavo tyla, lyg, tarytum, lau
kė Juozo, ką pastarasis toliau sakys. Jiem 
atrodė, kad Juozas ant' daugtaškio sustojo ir 
vėl pradės kalbėti. Pagaliąus vienas iš kai
mynų tarpo noi’ėjo pradėti? kalbėti, bet jam 
nevyko, nervingai kalbėjo, mikčiodamas sau po 
nosia. Iš jo išsitarimo galima buvo spręsti, 
kad jis nesutiko su Juozo patiektais plahaiš.

Antras kaimynas inįa balsą, šis, tur būt 
suprato, ką Juozas: aiškino: , \ ( j

“Draugai ir mylimas kalbėtojas, m<es su- 
pratom, ką kalbėtojas pasakė.-Jis pasakė-daug - 
teisybės. Mės tbrime organizuotis,, nes dieųą 
po dienai ir su1 mumis tas pats gali at
sitikti. Jeigu mes nebūsim organizuoti, tai 
namų savininkas ( vieną, paskui1 kitą, lengvai 
galės išmėtyti. , O, kada? mes busimei brganfl- 
zuoti, visi kaip vienas, tai savininkas įbus, pri-j 
verstas suteikti mums kambarius....’’—tęsė 
kaimynas.

“Taip, tai taip,”—pridėjo trečias^—“aš su
tinku organizuotis ir kovoti, bet aš netikiu

Į anarchizmui. Tai kaip jūs manot, kad da
bar čia jumis ir laikys kas nors uždyką. Nie
ko už nieką nieks neduoda.. .”

Kaimynai, šiuos žodžius užgirdę, pasipikti
no, visi pradėjo kalbėti vienas sau, kitas sau:

“Tai dabar nuleisk rankas.”
“Ką kas norės, tai galės daryt.”
“Kovot, tai kovot.”
‘'Bet kaip?”
“Tai kur mes dingsime?”
Ketvirtas kaimynas sušuko:
“Draugai! Aš sutinku su tuo, kad mes tu

rime organizuotis, bet toks organizacijos pla
nas, kokį perstatė pirmasis kalbėtojas, tai jau 
pervėlų. Ne tada laikas plaktuko jieškoti, 
kada reikia vinis kalti. Jeigu Bedarbių Ta
ryba būtų tą dalyką anksčiau pastebėjus ir 
suorganizavus viso bloko kaimynus, tada būtų 
galima kitaip kalbėti. O dabar... nieko, 
tai... ką?... ”

Penktas kaimynas savo teorijas dėsto:
“Viskas gerai, tik dar tokis kovos būdas 

peraštrus. Mums pirmiausia reikia, tai ot ko: 
sąlygos dar nėra prinokę, dar vieni dirbam, 
kiti dar nesusipratę, treti... Ot, ot, ’va kaip 1 
yra. O Bedarbių Taryba,, tai. geras daiktas, 
galim susiorganizuoti. , jTik; : reikia, Jtad Be
darbių Taryba būtų labai didelė, kad ji galė
tų pagelbėti tiem, kurie nedirba.... ir laukt 
geresnių laikų... tai taip, ot,”

•Aš žiūrėjau į .tą vaizdą, kaip į kokį krati
nį. čia pasirodė spalvuotos mintys: nekalti
nau aš tų kaimynų, neigi Juozas smerkė, juos, 
mes supratom, kad nevienodumas tų minčių, 
tai yra kapitalistinės sistemos pasekmė. Ro
dos taip ir stovėjo paveikslas, kaip audžiama 
mašina ir mainė siulus, tai baltus, tai raudo
nus. čia matėsi ir anarchizmo ir socializmo 
ir smulkiai buržuaziniu elementų.

Juozas taip pat sekė kaimynų išsitarimus 
ir rengėsi juos nušvęsti kaimynams. Jis ži
nojo, kad pirmutinėj savo kalboj neperstatė 
paveikslo aiškioj formoj, bet jis tą darė su 
tikslu, kad patirti, ant kiek pažangūs kaimy
nai buvo,

Dabar Juozas atsistojo nuo kėdės ir ramiu, 
bet įtikinančiu tonu pradėjo kaimynams 
bėti:

(Bus daugiau)

Veteranai

kai-

žai dirbate.

Muzikos Olimpijada 1
New Yorke

Praeitą šeštadienio vakarą 
teko man būti susirinkime, ku- » 
riame dalyvavo virš 20 pasiun
tinių nuo įvairių muzikališkų 
organizacijų bei grupių, kad" V 
tinkamai prisirengus prie pir- 
mos Muzikališkos Olimpija- 2., 
dos New Yorke. Ją rengia " 
New Yorko Darbininkų Muzi- *v 
kos Lyga; diena paskirta 21 ge
gužės mėnesio, tai yra, sekma-*- 
dienyj. . <

šios Qlimpijados programa 
bufe’padalinta į tris dalis: apie 
dvyliktą valandą įvairių gru
pių ii’ organizacijų vaikučiai • ’ 
duos programą; kiek vėliau 
simfonijos orkestrą grieš Sovie
tų Sąjungos proletarinę ir kitą . < < 
žymesnę tmuziką, ir šios šalies 
darbininkų gamintus muzika
lius karkus. Tai bus išimtinai- I- 
profesionališka dalis progra
mos.! Vakare bus darbininkų 
chorų kompeticija, kontestas;

■ kas geriau padainuos, gaus do
vana.

Šioji Olimpijada yra rengia
ma tiksliai, kaipo kontr-de- 
monstracija prieš patriotišk'ą, 
nacionalistinę muzikos savaitę. 
Darbininkams reiktų paremti, 
Muzikos Olimpijada, priduoti 
daugiau energijos Darbininkų 
Muzikos Lygai varyti jos už
sibrėžtą darbą pirmyn.

Lietuvių muzikališkų organi
zacijų, veikiausia, mažai da
lyvaus Olimpijados rungtynėse. 
Pavyzdžiui, vaikučių 
nei vienos muzikalės 
Bet kaip kurie 
chorai 
nimos

ir 
jau rengiasi 

dienos.

neturim 
grupės, 

lietuviški 
prie jni-.

NEWARK, N. J

23 
180 
Sie-

Čia matysite klasiškus 
vaidinimus, girdėsite

Motina 
Atlaužė 
Pradėjo

. (Liuosas vertimas).

Kas ten daužos į tas priešines duris? 
O tai mes.
Mes suvargę, krauju plūdavę kare,— 
Taip, tai mes.
Kas, kentėjo, liejo kraują,
Kas gi alko, kas badavo,
Kas gyvybės nebepaisė, ’ ■ ■ ' ' 
Kad tu Ibbtum- praturtėtum?— 
Juk tai mes. ■ ■ ' . . ' . .. , .

Ką gi gavom mes sugrįžę alkani?— 
Labai daug.
Daug pagyros, daug žodelių—net maišus,— 
Tai kiek daug!
Ar ir vėliai mes kariausim,
Ar ir vėliai kraują liesim,
Ar ir vėliai eisim mirti,
Kad tau lobio daugiau teikti?—
Oi, jau ne! . . ’

Praded rodytis vienybė ir jėga,— 
Mūs jėga.
Išsisklaido tie liūliuojanti sapnai,— 
Mūs sapnai.
Taip, mes mušimės ir vėliai,
Mes ir vėliai kraują liesim,
Gal ir galvas paguldysim, 
Bet ne tavo jau gerovei,—

Diena po dienai, gali ir jus na
mų savininkas išmesti ant. gatvės. Bile dieną 
—minutę—sekundą!...

Už SAVE!
Puolio Sūnus.

Mątykite Sietyno 20-metinj 
Koncertą

Sekmadienį, balandžio 
d., Lietuvių svetainėje,. 
New York Avė.,: įvyksta
tyųo CJiorp 20 metų gyvavimo ’ 
jubilėjinis koncertas su šo- ' 
kiai. šis koncertas bus skir- 
tingas ir savo įvairumu daug K 
puikesnis už pirmiau buvusius 
dėlto, kad didesnę dalį koncer- " 
to išpildys patys choro jau
nuoliai savo klasiniais gabu
mais, 
šokius,
smuikų solo, duetų ir įvairiau
sių naujovinių dainų, prade
dant solo ir baigiant mišriu 
choru.

Apart gražios ir smagios 
programos, bus linksmi šokiai, 
grajinant puikiausiai rusų or
kestrai. Tai dar pirmas pa- ” 
rengimas pavasarį. Apart ki
tų užkandžių ir gėrimų, bus 
kiaušinių ir naujo alaus.

Sietyno Choras visuomet pa
tenkina svečius, gi šiuo kartu 
jis daugiau 
narna.

Koncerto 
valanda. *

duos, negu garsi-

pradžia lygiai 4

Sietynas.

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Draugovė ., 

rengia atidarymo vasarnamio 
didelį metinį pikniką, kuris’ ’* 
įyyks gegužės' 27, 28, 29 ir 30 \ 
dienomis, Minėtuose piknikuo- jJ, 
se bus įvairių žaislų ir sportų, 
ir teatrų, ir kitokių pasilinks
minimų. Kitų miestų organi- 1 
zacijos prašomos tose dienose 
nieko nerengti. ’

Rengimo Komitetas.

Tel. Porter 8789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman St, 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare
Nedeliomia ir Šventadieniais:

10-12 ryte
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BALTIMORE, MD.
Vertė D. M. ŠOLOMSKASFIODOR GLADKOV 31 st St., 3115 Dauphin St., 2222

plevėsuoja raudopa vėliava su baltomis rai
dėmis RSFSR (Rusijos Socialistinė Fede
racinė Sovietų Respublika).

Namo viduje kryžiavai eina du korido
riai: vienas—tiesiai į susirinkimų svetai
nę; pro atdaras duris matosi raudona, kaip 
kraujas, vėliava; antras—eina į kairę ir 
dešinę, kaip kokios tamsios skylės. Po de
šinei buvo Komunistų Partijos komitetas, 
o po kairei—darbo unijų raštinė.

Nuo karčių tabako dūmų—oras nešva
rus. Sienos irgi negražios. Aplinkui pla
katai. Žmonės -apsivilkę juodais ir rudais 
kailiniais, su portfeliais. O šiaip žmonės, 
paprasti darbininkai, apsiavę batais arba 
basi. Nors dar tiktai pradžia kovo, bet 
čia šilta. Visur tik ir girdisi kalbos, kal
bos ir kalbos, kojų trypimas, o specialia
me apsaugos skyriaus kambaryje tauškėji
mas šautuvų “gaidukų.”

Glėbas nuėjo koridorium į dešinę. Prie 
stiklinių K. Partijos komiteto durų stovėjo 
du vyrai, viens į antrą labai nepanašūs. 
Vienas—plikas, jo nosis turkiškai nulenk
ta, viršutinė lūpa trumpa ir burna pusiau 
pradara. Antras—rįestanosis, didele kak
ta ir didele ir atkišta barzda.

—Gėda ir gėda, drauge. Gėda ir gėda, 
geri draugai!—karštai kalbėjo, tartum ko- 
liojo, riestanosis.

—Viršininkai įkyrėjo... biurokratizmas. 
Nespėjome dar draugų lavonus palaidoti... 
kraujas dar neišdžiūvo... taip! O pas mus 
jau išnaujo raštinės ir minkštos kėdės... 
ir kojas generoliškai susideda... budeliai... 
formalistai... be atsiklausimo pas juos įeiti 

ir včl meilinosi “su Niurką, ir vėl prie jos1 negalima. Greitai iki “prevoschoditelstvo” 
kibo vaikučiai. Niurką atydžiai žiūrėjo į! titulavimo dasigyvensime. Pirmiaus buvo 
— I draugai, o kur dabar jie? Jaučiu, kad ir vėl

Ten būsi varguoliai bus pavergti ir prispausti...
—Drauge Žūk, jūs labai klystate. Taip 

Jūsų pažvalgos visiškai klaidingos.

(Tąsa)
Glėbas nepatenkintai žiūrėjo į jas. Da

ša vaikštinėjo po namą, žvalgėsi, uždavinė
jo klausimus. Įkišo galvą į aptarnautojų 
kambarį.

—Štai kaip? Kodėl čionai sunešta 
minkštos kėdės, sofos, karpetai? Čionai ir 
gėlės ir paveikslai, ir statujos ir kitkas! 
Aš jums sakiau, kad negalima to atimti 
nuo vaikų. Tai bjauru! Argi vaikučiams 
negerai pabūti ant minkštų kėdžių, divo- 
nų? ir paveikslus jie labai myli.

—Taip, drauge Čumalova, jūsų teisybė. 
Suprantama, teisybė... Bet auklėjimo 
praktika... mokslas... parodo, kad tas 
vaikams kenksminga; tas iššaukia pas juos 
tingumą, apsileidimą ir ligas...

Prižiūrėtojos akys žibėjo, bet Daša, ne
žiūrėdama į ją, kalbėjo rūsčiai su įraudu
siu veidu:

—Nusispjauti man ant jūsų praktikos!, 
Mūsų vaikai gyveno duobėse kaip kiaulės. 
O dabar jiems viską reikia duoti, duoti 
jiems paveikslus, šviesą, minkštas kėdės ir 
kitką, įrengti ir išpuošti jų gyvennamį ir 
kliubą; jiems reikia suteikti tinkamą mais-‘ 
tą, leisti žaidimą ir kitokį užsiėmimą. Lai 
nebus mums nieko, bet vaikams—viskas... 
Jus visas reikia nuplakti už tokį pasielgi
mą; jūs man nebandykite dūmus leisti į 
akis. Aš gerai suprantu prie jūsų “prakti
kos” dar ką tokio. ' i

—Žinoma, žinoma, kas apie tai gali abe-' 
joti? Jūs labai gera ir sąmoninga moteris. 
Prie jūsų vadovavimo viskas bus gerai.

Kada pasirengėme apleisti namą, Daša-

Šv. Vincento Draugija Nori 
Laipsniškai Bedarbius 

Badu Marinti
Amerikos Lietuvių Rymo 

Katalikų Federacijos 25 kuo
pa (Šv. V. D.) prisiuntė laiš
ką Bendro Fronto Konferen
cijos Komitetui. Tai buvo 
šv. Vincento Draugijos atsa
kymas į pakvietimą dalyvauti 
Bendro Fronto Konferencijoj.

Tame laiške sakoma, kad 
Šv. Vincento Draugija jau se
nai Rūpinasi bedarbiais ir kas 
savaite išdalina už $100 ver
tės valgomų daiktų. Draugija 
atsisako dalyvauti Bendro 
Fronto Konferencijoj, nes jau 
bedarbiai esą aprūpinti.

O tas aprūpinimas toks. 
Daugelis bedarbių visai ne
gauna pašalpų, o tie, kurie 
gauna pašalpą, tai tik $1.50 
į savąitę. Manome, kad ir to 
laiško rašėjai nešoks ginčyti, 
ikad bedarbių šeimyna gali 
tinkamai pavalgyti ir žmoniš
kai gyventi už tuos kelis naš
lės skatikus.

Turime priminti, kad bedar
biai, reikalaujanti pašalpos, 
yra siuntinėjami iš vietos į vie
tą ir kuomet jau praeina viso
kius išklausinėjimus, tuomet 
lietu v. bedarbius varo pas ku
nigą Grubliauską. Gi kunigas 
dar įgrąsina bedarbius, kad jie 
bereikalingai neišmėtytų duo
tos pašalpos. O tos pašalpos, 
tai 20 centų į dieną. Tai pa
sityčiojimas iš alkanos bedar
biu masės.

einamo susirinkimo pavyzdį, 
būk čia žmonės gerai apsirė
dę ir visi skaisčiais veidais', 
nėra suvargusių. Tas ponas 
pasigyrė, kad jie gerai ir vi
sus bedarbius lygiai šelpia. 
Bet jam ant vietos buvo atsa
kyta, kad netiesa. Tie bedar
biai, kurie neina į bažnyčią, 
yra diskriminuojami; jiem pa
šalpos neduoda.

Diskusijos buvo gyvos, kon- 
struktyvės ir darbininkai su
pažindinti su bendro fronto su
darymo reikalu. Ateityje rei
kėtų daugiau tokių diskusijų 
rengti.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

EASTON, PA.
APLA 32 kuopa ir LDS 51 kuopa 

rengia bendrai linksmą, ir įvairų va
karėlį, kuris įvyks šeštadienį, 22 d. 

, balandžio, Easton Baking Co. sve
tainėje, 34-36 7th Street. Visi lietu
viai darbininkai kviečiami dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai, nes turėsime 
skanių valgių ir minkštų gėrimų, 
saldainių ir mineralinių vandenų im
portuotų iš Sovietų Sąjungos. Gera 
orkestrą grieš šokiams. Pradžia 7:30 
valandą, įžanga 15 centų.

Komisija.
(94-95)

1747 N. Wilton St., 1331 N. Franklin son St., 2456 N. 30th St., 1753 N. 
St., 715 N. 6th St. 995 N. 5th St., / “
1225 Germantown Ave., 4767 Thomp- Master St., 2014 N. 32nd.

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN-EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GRE1ČIAUSIS KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, 

arba

NORTH GERMAN LLOYD
__ 57 BROADWAY - NEW YORK ------------------

Čia

kibo vaikučiai.
Glėbą.

—Ar namo nori, dukrele?
kaip ir pirmiau, su motina ir tėvu...

—Kurnamo? Mano štai čia lovelė. Mesjn^1>a-
■dabar valgėme pieno, o dabar eisime žaisti drauge, priešų yra daug. Reikalin- 
sulig muzika.—Ir Niurką pirmu kartu mei--gas nepasigailįs teroras ir geležinė ranka, 
liai apsikabino Glėbą ir pažiūrėjo jam j,nes kitalP Sovietų Respublika bus tarp 
akis; jos akutės buvo, kaip ir motinos- gyvenimo ir mirties.
mėlynos galvoti. Taip, aš jus, drauge, suprantu,

klausi- 
fašistai 

visaip 
žmonių

BINGHAMTON, N. Y.
LDSA 23 kuopa rengia prakalbas, 

pirmadienį, 24 d. balandžio, Liet, 
svetainėje, 315 Clinton St., 7:30 vai. 
vakare. Kalbės drg. Karosienė, kuri 
dalyvavo prieškariniame kongrese, 
Holandijoj ir lankėsi Sovietų Są
jungoj, kur ji studijavo moterų ir 
vaikų gyvenimo sąlygas. Visi daly
vaukite ir išgirskite teisybės žodį 
apie darbininkų tėvynę. Įžanga vi
siems dykai.

Kviečia Rengėjos.
(94-95)

PHILADELPHIA,
ALDLD 10-tos kuopos 

mas įvyks pirmadienį, 24

. Štai apie ką reikia
- ’ ‘ galvoti. Taip, aš jus, drauge, suprantu,
ii vaiku namo einant, Daša kalbėjo tar- bet Sovietli valdžia turi turgti tvirt^> Se' 

tum ne Glėbui, bet pati sau: rai patikrintą aparatą... na, prileiskime,turn ne Glėbui, bet pati sau: rai patikrintą aparatą... na, prileiskime,
—Motenj skyriuj prisieina daug dirbti; bad. biur°kratinį aparatą, bet jis turi at- 

ne vaikus auklėti, bet auklėti moteris ir pa- ■ 
čias vaikų prižiūrėtojas. Jeigu neprižiūrė
si, tai viską gali išvogti iki paskutinio siū
lo galo. Gyveno vergiškai. Visur yra daug 
atsilikimo ir priešų naujosios tvarkos. Oi, 
kaip daug priešų! Tos su auksiniais dan
timis, jau taip pripratusios; o savos, savos 
darbo moterys, su supranti, kas dar jos 
yra. 
tyti. 
tai?

Jos dar vis negali vergystės nusikra-
Na, ką manai, drauge Glėbai, apie

III
PARTIJOS KOMITETAS

Draugas žūk
Darbo palocius, raudonų plytų T 

augštų namas, stovėjo ant pat jūrų kranto, 
prie išsidavusios jūrų įlankos. Cemento sie
nos pajūriu nuo namo tęsėsi į abi puses. 
Namas atskirtas jūrų įlanka nuo gelžke- 
lio žemės. Pro vietomis pralaužtą cemen
tinę sieną matėsi plieno bėgiai, kaip ko- 

, kios gyslos... • ‘
Gatve pro darbo paločiau namą smar

kiai dundėjo vežimai; netolimai riogsojo 
laivų prieplauka su plieniniais stulpais pri- 

*. rišimui jūrinių laivų; gelžkelio bėgiai ir ap
rūdiję jų sujungtuvai... O tolumoje, pava
sarinėje migloje jūros mirgėjo ir bangavo; 
ant jų skrajojo žuvėdros; lakiojo delfinai 
ir kiti jūrų paukščiai, vartydami baltus 
sparnus.

Tuščia prieplauka. Alkana jūra; Kur 
dabar yra tie laivai, kurie seniau stovėdavo 
joje?!

.JmeĮtkrrbo palociaus su austais laiptais, 
prieš jį—sodas' ir kaštanų medžiai. Bet 
nėra žiedų ir kaštanai bevaisiai, o tvora 
išardyta ir sukūrenta.

Vieton žiedy—saulėgrįžių lukštai, o po 
medžiais auga rudi grybai. Aiškiai mato
si, kaip augštai virš darbo palociaus namo

i likti savo pareigas.
—Ir tu su jais!? Visi su jais! O kur din

go darbininkų klasė?
—Ek, brangus drauge Sergiejau, man 

net vidurius skauda. Nėra jau kam nei 
pasiskųsti...

—Drauge Žūk, dabar tiktai viena yra 
mūsų pareiga: dirbti tarp masių; dirbti, 
dirbti ir dirbti. Darbininkų masės turi 
perimti ir valdyti visus valstybinius apa
ratus nuo apačios iki pat viršaus. Garsus 
Lenino žodis,—kad kiekviena šeimyninkė 
turi išmokti būti valdininke,—tas žodis tu- 

|ri būti pravestas gyveniman. Tai taip. 
Ir jūs, drauge, klystate. Jūs 'klystate.

—Ek, Sergiejau, Sergiejau... Daugiau 
širdingumo reikia darbininkų klasei, o kas

dviejų * liečia priešus—velnias su jais: juos mušė- 
vnnin . me mugįme> geĮ ve mūsų buvę draugai, 

kada jie atsidūrė augštose vietose, tai ir 
virto kalės vaikais! Štai kur bėda, štai kur 
mūsų priešai! - ' • : . . ■

Glėbas pažino, kad taip kalba senas jo 
pažįstamas kalvis iš fabriko “SudostaJ”—- 
Žūk. Jis nepasikeitė. Jis ir dabar rėkia, 
skundžiasi, visus puola, kaip ir trys me
tai atgal.

Glėbas priėjo prie jo ir paėmė už peties.
—Sveikas drauge! Bombarduoji? Nu- 

maskuoji? Kada būsi patenkintas? Rei
kia valdyti ir suprasti, o tu vis tik skun
diesi ir nepatenkintas.

Žukas nustebo, išvertė akis ir švilpian
čiai išstūmė:*

—Brangusis drauge Glėbai!* Velniškas 
karvedį! O, tu mano drauguži!—apsika
bino Glėbą, bučiavo ir karštai kvėpavo.— 
Na, ir kaipgi tu? Prieteliau! Na,, mes 
dabar su tavimi , viską apversime aūgštyn 
kojomis!; Viską: kitaip sutvarkysime. Ir 
iš kur tu atsiradai? Sergiejau, štai mano 
geriausias ir ištikimiausias draugas Glė
bas. .. Tikras darbininkas ir draugas.

(Tąsa bus)

Diskusijos Bedarbių Reikalais
Balandžio 10 d. buvo dis

kusijos bendro fronto 
mu. Nežiūrint, kad 
ir socialfašistai bandė 
painioti dalykus, bet
diskusijose buvo daug ir da
vė geras pasekmes. Svarbiau
sias diskusuojamas klausimas 
buvo: kodėl visų sriovių ir 
pažiūrų darbininkai turi suda
ryti bendrą veikimą kovai 
prieš badą, prieš algų kapoji
mus ir kitus kapitalistų padi
dintus puolimus.

Drg, žaldokas pasakė įveda
mąją prakalbą į diskusijas. 
Jis nurodė, kad bedarbiti sun
ki padėtis eina blogyn, kad 
kapitalistų valdžią galima pri
versti duoti žmoniškesnę be
darbiams pašalpą tik organi
zuotu masiniu spaudimu.

Kuomet žaldokas užbaigė 
kalbėti, tai buvo kviečiami, 
kad kitų organizacijų atstovai 
išsireikštų, ką jie mano apie 
sudarymą bendro fronto.

Kuomet iš tautiečių ir so
cialistų puses niekas nenorėjo 
imti balsą, tai d. Jasaitis, pa
ėmęs balsą, pasakė: kad jūs 

I nenorite nieko kalbėti apie 
I darbininkų reikalus, tai. aš 
jums pasakysiu. Jis trumpai 
ir aiškiai atžymėjo darbinin- 

; kų skurdų gyvenimą ir -neku- 
i rių politikieriukų roles. Smar
kiai patraukti per kriukį, fa-

PA. 
susirinki- 
d. balan

džio, Rusų name, 995 N. 5th St., 8 
valandą vakare. Visi nariai daly
vaukite šiame susirinkime, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptarimui. 
Nepamirškite atsivesti naujų narių.

Sekr. J. V.
(94-95)

PATERSON, N. J.
LDSA 38 kuopos vakarėlis tapo 

atšauktas, kuris turėjo 
balandžio, nes valdžia 
tainę savininkui.

įvykti 22 d. 
uždarė sve-

Komisija.
(94-95)

WORCESTER,
Svai’bus lietuvių^ 

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 va’, po pietų, Olympia 
Park, Shrewsbury Worcester, Mass. 
Todėl kiekvieno pareiga dalyvauti 
šiame parengime ir paremti alkanųjų 
marša. Įžanga 50 centu ypatai.

< (93-95)

WORCESTER, MASS
T. D. Apsigynimo 13 kp. susirinki
mas įvyks balandžio 25 d., 7:30 vai. 
vakare, 29 Endicott St. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi atsi
veskite ir naujų narių.

Fin. Sekr.
(95-96)

MASS.
darbininkų pa
state

šistai ir socialfašistai pradėjo i nėjimo.
nerimauti.- Atrodė, kad jiem 
po vieną kėdę būtų, permažai.

Ponia Matuliauskienė pra
dėjo nervintis. ' Ji šoko kriti
kuoti kovo 4 d. demonstraci
ją. Jai nepatiko, kad darbi
ninkų vaikai nešė bonkaš ant 
lazdų užsimovę, reikalaudami 
pieno. Kuomet drg. žaldokas 
perskaitė bedarbių reikalavi
mus federalei ir valstijos val
džiai, tai ponia Matuliauskie
nė sušuko, dead reikia įdėti ir 
“dešimts dievo prisakymų” 
reikalavimą, kad juos bedar
biai kalbėtų. x

Reikia pasakyti, kad socia
listai labai rūpestingai moki
nasi “dešimts dievo prisaky
mų.” Apie dešimt jų jau įsto
jo į biblistųi sūšafdęf ’ " 
> Ponąs Mętįalis; Katalikų Fe
deracijos 25 kuopos sekreto
rius, šoko įrodinėti, kad ką 
komunistai pąsakoja, tai yra 
perdėjimas. Bedarbiai ner 
vargsta. Jis net bandė statyti

PHILADELPHIA, PA.
. Philadelphijos darbininkai visais 

garais rengiasi prie gegužinės pami- 
Bendro fronto konferencija 

prisirengimui prie, gegužinės įvyks 
balandžio 23 d., Girar<l Manor Hail, 
911 W. Girard Avė., Philadelphia, 
Pa. Surengti didelę; demonstraciją 
daug lėšuoja, tai rengiama 'generate' 
rinkliava, kuri įvyks balandžio 22 ir 
23 dienas. Reikalingas žinias ir ksar- 
dinukės galite gauti sekamose vieto
se: 1829 S. 5th St., N. E. cor. 8th 
and Ritner, 1208 Tasker St., 62nd 
and Girard Ave., 1137 N. 41st St.,

Philadelphia 
ROUND TRIP *3<M> 

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE__
WASHINGTON _ 
BOSTQN _______
RICHMOND ____
PITTSBURGH — 
DETROIT 
CLEVELAND __

$3.50 
4.00 
2.00 
6.25 
7.00 
9.00 

CLEVELAND______*______9.00
CHICAGO_______ .J._______  9.00

RATES FOR ROUND TRIPSi 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT 
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

I

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA į 
randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistus daug • 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. 1
A. M. KISIION. Aptiekorius 'Savininkas • 

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

LffUVISM

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- t 
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo* 
keti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIA DUONA
XSCHOLES BAKING
y 10 SCHOLES 5TR. BROOKLYQ.Y.

PER “LAISVI? GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

.'i

r

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

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

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

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš- 
j kas.mašinas. Nes ant senų mašifių yra skirtingi “key- 
į boards” ir tas gadina darbo sistemą. 1 Įpratus vienaip, 

vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
, “keyboardo.”

4

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

t
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pas

Avė
ir So-

terš Operacijos
Jau antra savaitė eina gin

ir jų surasti

Pirkliai ir Jaunimas

I’ri-

Nepasisekė

SOVIETŲ ŽUVŲ GALIMA 
GAUTI ŠIOSE VIETOSE

81 Savrtell Avė.
57 Vine Street

71 Vine Street
17 Arthur Street
670 N. Main St.

B. MEDLEY, 
114 Nash Street, 

New Haven, Conn.

ZMUDIN BROTHERS 
Bridgewater,. Mass.

Darbininkų Organizacijų 
Parengimuose, Norwood, Mass.

A. LIPČIUS 
600} E. 9th St. 
Chaster, Pa.

LIET. DARB. KLIUBAS 
408 Court St. 

Elizabeth, N. J.

J. GEGZNAS 
412 W. Susquehanna Ave. 

Philadelphia, Pa.

______  . eltui 
lietuviškai

taip: “Jei 
mirtis ir ji 

neregė būda-

ner 
ter, Mass., 
son, ' Mass., 
Mass., geg. 
Mass., geg. 
Mass., geg.
geg. 19; Norwood, Mass, ge
gužės 20; Montello Mass., ge
gužės 21; Stoughton, Mass., 
gegužės 22; Bridgewater, 
Mass., gegužės 23.

TELEFONAS ATDARA DIENA .
Pulaski 5-1080 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOSVisose Darbininkų Judėjimo 
tarėjų Krautuvėse, Montello, Mašs.

S. Wismen, 178 Ames St.
S. Worons Market, 56 Sawtell Av. 
P. Vessel Markt, 34 Bellevue Ave. 
Sawtell Market, 
P. Pūkelis, 
K. Navickas, 
W. Zinkevičius, 
J. Vaitiekūnas,

Visi Montello, Mass.

šeštadien., Baland. 22, 1933

VIETINES ŽINIOS““

usi II

Nusižudė Bedarbis

BROOKLYNE

i

„u 1«1| «»w.r

</z

ji niekad neišnyksianti.
i *Bet ponas užmiršo kad S.

Prisirengimui prie tarptautinio apvaikščiojimo, lietuvių 
darbininkų prakalbos įvyks penktadienį, 28 d. balan., 1933 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten Eyck St., pradžia 8-tą valandą 
vakare, kalbės F. ABEKAS ir P. BUKNYS.

smar- 
bosus ir po- 
Kompanijos i 
314 Scholes

_ . "L ■ G, .4 ■■■■.. t.

(PEZ30E
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Bet kaip bus su šiuo mene- 
bedar-

saldainių
310 Cypress 

Policistas, ku- 
nepaduodama, I Pos* 
vaikiną

į apkalbami ir 
žingsniai, kad gauti tom šei 
mynom pašalpą.

Bedarbis.

DATEDCAAT IVT i Gegužines apvaikšČiojimas-Demonstracija prasidės 11 vai.
1 A. 1 iLrvOLJl i, 11. iš ryto, nuo No. 3 Governors St. Visi lietuviai darbininkai 

dalyvaukite. 1

Masinis Mitingas Scotts- Policistas Pirma Pašo- 
boro Jaunuolių ir Moo-į vė Vaikinų, o Paskui 

ney Paliuosavimui ! Atsiprašė
< Balandžio 26 dieną maršuo- Balandžio 20 dieną Gustave 

.tojai į Washington^ susirinks . Humbutel, 16 metų amžiaus, 
lygiai 10 valandą iš ryto Un- stuguriavo pagal saldainių 
ion Aikštėj, 11th St. ir 4th krautuvę, ties 

; Ave., Bronxe. 
j 
rio pavardė 

varyti

Ave., New York City.
Balandžio 27 d. Bronx Coli

seum bus masinis mitingas ■ pradėjo 
Scottsboro jaunuolių ir Moo- nuo saldainių krautuvės, 
ney paliuosavimui. ! 
tinge dalyvaus New 
įvairių organizacijų 
kurie važiuos į Mooney Paliuo 
savimo Kongresą, kuris įvyks 
Chicagoj, pabaigoj balandžio 
ir pradžioj gegužės.

Šitas mitingas labai svar
bus. Jame kalbės įvairių srio- 
Vių kalbėtojai, kurie stoja į 
bendrą frontą ginti Scottsbo
ro jaunuolius i 
ney.

Lietuviai darbininkai, išauk-, 
sto rengitės prie šio didžiulio Į 
mitingo ir atidėkite kitus, ne Į 
taip svarbius mitingus.

Šiomis dienomis Home Re
lief Biuro komisionierius pa
skelbė raportą, kad kovo mė
nesį buvo išleista bedarbių 

I šelpimo įstaigų $10,000,000. 
i Raporte sakoma, kad tik vie-' 
ną kovo mėnesį prisidėjo 20,- 
000 šeimynų, kurios išreikala
vo sau pašalpų. Bedarbė nei 
kiek nesumažėjo ir daugybė 
šeimynų dar negauna pašal-

4^ Euslapfs penktas

“Knlile Wampe
Cameo Teatre

Draugės K. Karosienės Prakalbų Maršrutas 
Mass, ir Maine Valstijose

“Kuhle Wampe,” Vokietijoj 
pagaminta priešfašistinė filmą 
jau rodoma# Ją ilgą laiką ne
išleido iš Vokietijos. Bet kiek 
laiko prieš paėmimą fašistam 
valdžios į savo rankas, šita fil
mą buvo išvežta iš Vokietijos, 
ir šiandie ji bus pradėta rody
ti Cameo teatre, 42nd St., arti 
Broadway, New Yorke.

Prie - paveikslo yra pridėta 
Vokietijos Labor Sports union 
įvairūs žaislai.

Judžių peržvalgininkai ir 
kritikai sako, kad ši filmą 
duoda sujudinančių vaizdų iš 

. Policistas pradėjo pusę tiek> kiek buv0 iš|eista j Vokietijos bedarbių gyvenimo, 
kuomet jis nubėgo kOVo mėnesį.

žinoma, valdžia

šalin i - - - -
Vai- sįu ? Valdžia paskyrė

šitam mi- kinas buvo dikto ūgio, viršaus šelpimui šiam mėnesiui tik 
Yorko 6 pėdu augš^čio. Jis povaliai ! $43)00,000. Tai mažiau, negu 

atstovai,ėjo gatve, j 

šaudyti ir 
kelis blpkus, tai pasijuto pa
šautas.

Kuomet jaunuolis• buvo nu
gabentas į policijos stotį, tai 
policistas, kuris jį pašovė, atsi
prašė. Jei ten būtų buvęs 
plėšikas, tai to policisto nei su 

ir Tomą Moo-jžvake niekas nebūtų galėjęs 
> rasti.

Areštavo 37 Pikietuo- 
jančius Darbininkus

Ką Tėvas Sukūrė, 
i Sūnus Sunaikina bus

Tolstojus, pasauliniai gar
sus rašytojas, kuris mirė 1911, 
paliko sūnų. Sūnelis ne tik 
gyvena tėvo uždirbta duonele, 
bet ir naikina tai, ką tėvas 
sutvėrė, kaipo rašytojas ir vi
suomeninis veikėjas.

Užvakar vakare Tolstojaus 
sūnus Ilija Tolstoi prakalbą 
sakė New Yorko buržuazijai 
Hotely Rowers, 57th St. ir 
Park Ave.

Jis ašarojo, kad Sovietų Su
naikinama. 

Tačiaus jo viltis, jbg Rusijos 
valstiečiuose religija taip gi-

Equitable Paper 
dirbtuvės darbininkai 
kiai kovoja prieš 
licijos terorą, 
dirbtuvė randasi 
St., Brooklyne.

Darbininkai išėjo į streiką 
pradžioj šios savaitės. Jiems 
tris kartus pastaruoju laiku 
nukirto algas. Padėtis pasi
darė nepakeliama. 170 darbi-j jungoj 
ninku metė darbą ir paskelbė 
bosams kovą. Visi darbinin
kai išėjo į streiką, išskyrus ke- liai caro valdžios įbrukta, kad 
lis perdetinius ir vieną kitą bo
sam pataikautoją.

Ketvirtadienį d a r b i ninkai Į Sąj. žmonės nieko bendro ne- 
masiniai ėjo pikietuoti. Bosai 
‘prisikvietė policijos. Darbinin
kai gynė savo teises, kad jie 
gali pikietuoti. Pribuvus dar 
daugiau policijos, 37 streikie- 
riai tapo areštuoti. Jų bylos 
tardymas būsiąs gegužės 2 d., 
Bridge Plaza teismabutyje.

bandys fjlpj/ji Vjaęlm 
tūkstančiam atimti pašalpas ir V
jų šeimynas badu marinti. J

Bedarbiai negali laukti, ran
kas sudėję, kas bus rytoj, o 
turi imtis stropiai rinkti savo 
spėkas kovai, kad visiems be- čas del Helen Vasko, dviejų 
darbiams duotų pašalpą. ^metų mergaitės, padarymo

Pirmadienį įvyks Ten Eyck ( operacijos ant akies. Tėvai iš 
St. Bedarbių Komiteto susi- nesupratimo neduoda daryti 

! rinkimas, “Laisvės” svetainė-! operacijos. Daktarai tvirtina, 
jje. Šiame susirinkime net ke-s kad jei mergaitei neduos pa- 
jlių bedarbių šeimynų reikalai, daryti, dabar operaciją, kurios 

daroma akyje yra mažiukas navikas, 
tai tas navikas užaugs didelis 

; ir mergaitė nematys tąja aki- 
i mi, bet dar gali sugadinti ir 
; kitą akį.
; Brooklyno Appellate teis- 
. mas išsprendė, kad daktarai 
įgali daryti mergaitei operaci
ją, kad ir tėvai su tuom ne
sutinka. Bet dabar bėda ta
me, kad tėvai pasislėpė su ser
gančia mergaite

1 negali.
Tėvai aiškina 

mergaitei gręsia 
Jis buvo ne- apaktų, tai ji ir 

ma pritiks dangui.” Gi jie sa
vo dukrelę neleisią pjaustyti ir 
tiek.

Dabar policija jieško Vaškų 
ir jų sergančios margaitės He- 
lenukės.

turi su jo pasenusiaJ minčia 
ir supelėjusia religija. Rusi
jos žmonės, nusikratę carizmo 
ir kapitalizmo, numeta į ša
lį ir religinius prietarus ir, bu- 
davodami socializmą, sparčiai 
apsišarvuoja mokslu ir nauja 
darbo žmonių kultūra.

John Wadsworth, 62 metų 
amžiaus, 602 West 138th St., 
New Yorke nusižudė, įkankin- 
tas skurdaus gyvenimo.

Jis dirbo ilgus metus prie 
gelžkelio ir paskui už signa
lų prižiūrėtoją.
vedęs. Išmetė jį iš darbo, 
kaip ir milionus kitų pastūmė 
badauti. Pavieniams neduoda 
pašalpų, tik suvaro į flophou-1 
zcs (biednųjų namus), kurio 
yra gyvųjų kapinynai. Jis pa
reiškė namų savininkei: aš ne
galiu toliau tęsti alkį ir bai
giu gyvenimą. Jis paleido 
sau šūvį.

šitie nuotikiai turėtų pa
mokinti daugelį bedarbių to, 
kad reikia organizuotis ir ko
voti už žmonišką bedarbiam 
pašalpą.

I GATVES, | EILES GEGUŽES PIRMĄ
BALTI IR NEGRAI DARBININKAI PARODYKITE SAVO KLASINĮ SOLIDA
RUMĄ. KOVOKITE Už ŠIUOS SVARBIUS PUNKTUS ŠIŲ METŲ SAVO KLA

SES KOVŲ DIENOJE:

. Už bedarbių ir socialę apdratidą.—Už paliuosavimą Tom Mooney ir Scottsboro jau- 
‘ nuolių.—Prieš imperialistinį karą.—Už apgynimą Sovietų Sąjungos.

Prašome draugų iš visur pranešti, kur ir kada įvyksta gegužines demonstracijos. 
-Visas vietas skelbsime po šiuo bendru antgalviu. Priduokite iš anksto, kad geriau 
darbininkai įsitėmytų savo miestų demonstracijas.,/.,  X

New Yorko pirklių susivie
nijimas susirūpino jaunuoliais 
ne tjOdel, kad jų ekonominė pa
dėtis baisiai skaudi, bet todėl, 
kad jaunimas negali gauti 

| darbų, o neturėdami darbų, 
neturi iš ko pirkti įvairių reik
menų.

Apskaitliuojama, kad New 
Yorke ir per šešiasdešimts my
lių jo apielinkėj yra 2,176,- 
772 jaunuolių, nuo 8 iki 20 
metų amžiaus.

Pirkliai mano, jei šie jau-! 
nuoliai turėtų pinigų, jie de
vynias galybes išpirktų reik
menų. Bet kuomet vaikai ir 
jaunuoliai neturi ištekliaus,! 
tai jie negali nusipirkti net! 
reikalingiausių produktų. Va-J 
dinasi, kapitalistam gaila nei 
jaunuolių, kad jie skursta, bet 
kad jie negali pasidaryti pel
no iš jaunuolių.

Alexander J. Whynman, ku
ris pirmiau buvo slaptos poli
cijos nuovados viršininkas, pa
kliuvo cypėn. Tas ponas, bū
damas susirišęs su Bank of Ų. 
S., kurio skyriai užsidarė apie 
trys metai atgal, įvairiomis 
suktybėmis bandė pasipinigau 
ti. Valstijos bankų prižiūrė
toją jis norėjo papirkti, duo
damas jam $4,000. Veikiau
siai būtų davęs ir daugiau, bet 
kaip tai dalykas iškilo į vir
šų ir sugadino pono Whyn- 
mano planus.

Paskutinėmis dienomis įvy
ko jo bylos tardymas už tai, 
kad jis bandė papirkti valdi
ninką. Ir ot ųž negudrų pasi
elgimą jam būvo4 priteista 4 
metai kalėjimo.

Tačiaus tas buržujus ir ka
lėjime neturės vargo. Jam bus 
vakacijos. Turint pinigų krū
vas ir kalėjimo sienas su auk
sine yla praduria.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOMJi skiriama kalbėti sekamo-j Drg. K. Karosienei prakalbų 
maršrutas yra rengiamas abie
jų apskričių : LDSA 2-ro Aps
kričio ir ALDLD. 6-to Apskri
čio.

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. Rašykite LDSA 2 |
Apsk. raštininkei sekamu an-1 SKAITYKIT IR PLATIN-.
trąšu : E. Beniulienč, 16 Bunk
er -Ave., Montello, Mass.

1 (93-100)

se vietose:
Rumford, Me., gegužės 2-3; 

Lewiston, Me. geg. 4; Port
land, Me., geg. 5; Haverhill, 
Mass. geg. 6; Lawrence, Mass, 
geg. 7; Lowell, Mass., geg. 8; 
Nashua, N. II. geg. 9; Fitch
burg, Mass., geg. 10; Gard-

Mass., geg. 11; Worces- 
geg. 12-13; Hud- 

geg. 14; Lynn, 
15; Cambridge,

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

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti 
vietų žuvų. Tai puikiausios rfl 

Sies kenuotos žuvys.

KIT “LAISVĘ

Japonija Kriušina
Chinijos Armijų

SHANGHAI. — Praneši-j 
mai iš šiaurinės Chinijos 
parodo, kad nesulaikomai 
Japonijos armija veržiasi 
gilyn, užgrobdama naujus 
miestus ir sėdama iš orlai
vių ugnį ir mirtį ant civilių 
gyventojų. Visa atspara išl 
chinų armijos pusės sulau
žyta, 
kimas.
bėga pakrikime, 
militarinę* discipliną, kiek-1 
vienas saugodamas savo gy
vybę.

Chinų fronte pakri- 
Kareiviai, sakoma, 

užmiršę Į

I 
Sergančių Vyry ir Motery! 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, žarnų 

Ligos, Nervų įde-ir Mčšlažarnčs __  . . .
girnas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina
1 Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veli
■ Kalbame

PR. Z 8 NS 
110 EAST 10lh ST.«.!.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

{įsisteigęs 25 metai 
Valandos-^9 AM. iki 8 PM.;

y o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM 
įj««——

Yra smagu keliauti Hamburg—American Li
nijos garlaiviais by kuriuo metų laiku dėlto, 
kad garlaiviai turi

SUPIMĄ SULAIKANČIUS PRIETAISUS 
(anti Roll Tanks)

Kurie Sumažina Garlaivių Supimąsi 
iki Minimumo

Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš New 
greitu geležinkeliais su-

*173--so
pas vietinį agentą arba

Yorko į Hamburgą su 
sisiekimu į Lietuvą.

Iš New Yorko į Kauną 
ir atgal Trečia Klase 
Informacijų klausikite

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 Broadway New York, N. Y.

H. Belsky Tol STagg 2-3487 H. Housenbold
President 3-5341 Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

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

Rusiška PIRTIS ūkiška;
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris 
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATO^ VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_. 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui 
veltui! MOTERIMS PANEDELIA1S IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St., > tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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.

Laisniuotas Graeorius
Pennsylvania ir Now Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADBL PHIA, PA.

Telefonai t Bell—Oregon 1116
Keystone—-Main 1417



Laisve Gaunama ant
Sekančių Stočių

h

(Daugiau Vietas Žinių 5 pusi.)

PRAMOGOS 136

Koresp. Mokyklėlės Vakarienė Neit, 6 V. Vakare

JONAS STOKES
PAJIEŠKOJIMAI

(95-97)

Amalgameity Unij. Raketieriai Nusisuko Sprandą New Yorke

PARDAVIMAI
muzi-

be-

ko-

visai

INC

Šiandien Jaunuolių Reikalais Konferencija

ma- 
Joe

NOTARY 
PUBLIC

ir 
b il
su

TEL. STAGG 
2-5043

PAJIEŠKAU Jono ir Juzės Žukų, 
gyvenančių Brooklyn, N. Y. Pra

šau skubiai atsišaukti arba kas apie 
juos žinote, pranešti jų antrašą. Iš 
kalno tariu ačiū, Ignas Liužinas, R. 
D. No. 1, Johnson City, N. Y.

(95-97)

žymiai prasi- 
ir pasigilino

PARSIDUODA restaurantas, jdirb- 
tas per daugelį metų biznis. Labai 

gera proga pirkti už pigią kainą, 
nes savininkas važiuoja į Lietuvą. 
Pardubsiu už, $250. Atsišaukite 
“Laisves” ofise,, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU partnerio į kafeterijos 
biznį, kur gali daryti gražų pragy

venimą. Vieta prieš Williamsburg 
Banką. Esu viena moteriškė ir sun
ku apsidirbti. Partnerį priimsiu ant 
labai lengvų išlygų. 176 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Sekančią subadą, 22 d. balandžio, 

bus šokiai ir abelnai draugiškas pa
silinksminimas, pas Chas. Diek, 418 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Grieš lietu
viška orkestrą. Įžanga veltui.

(94-95)

(95-97)
PARSIDUODA dvi gazolino stotys.

Gerą proga pirkti. Biznis geras, 
stotys . pirmos klesos. Vėliausi įtai
symai, pai-sidųodą Sunoco gazolinas. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
pas Ridgewood Center Service Sta
tion, Oak Street and Franklin Ave., 
Ridgewood, N. J.

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Glenmore 5-9467

Į tAIDOTŪVIŲ DIREKTORIUS ■

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

Puslapis šeštu LAISVI_ ll ii- i v:.
šeš tądien., B aland. 22, 1933

Šiandien Protesto Demonstracija Scottsboro 
Negrų Jaunuolių Paliuosavimui

Šiandien Harleme demons
tracija ir gatvėmis maršavi- 
mas apgynimui Scottsboro jau
nuolių. New Yorko darbinin
kai rikiuoja jėgas maršuoti į 
Washingtotna ‘ir reikalauti 
prezidento ir kongreso, kad 
negrai nebūtų persekiojami ir 
būtų garantuotos jiem Jungti
nių Valstijų konstitucinės tei
sės. ’

voti Tarptautiniam Darbinin
kų Apsigynimui, kuris šoko 
smarkiai veikti ir įtraukė į 
jaunuolių gynimą liberalų, so
cialistų ir net Įvairias religi
nes organizacijas.

Mes, lietuviai darbininkai, 
turime stropiai dėtis prie jau
nuolių gynimo darbo. Jau iš-< 
rinkbme 5 delegatus važiuoti

Bet to nepa- 
dalyvau-

į Washingtbna. 
kanka. Skaitlingai 
kimo Harlemo demonstracijoj 
ir rūpestingai eikime Scottsbo
ro jaunuolių gelbėjimui aukas 
rinkti.

New Yorke Tag Days pra
sideda šiandien ir tęsis iki 27 
dienai šio mėnesio. Pasisteng- 
kime gauti skardinukes ir ei
kime rinkti aukas.

Haywood Patterson apelia
cijos prirengimas lėšuoja $5,- 
000, ir juos turime ūmiu lai
ku sukelti. Tad prie darbo, 
draugai!

, Skardinukes aukom rinkti 
Kiekvienas darbininkas turi : gaukite : Brooklyne—61 Gra- 

žinoti, kad jei išreikalauta ne-į ham Avė., 46 Ten Eyck St. 
gram jaunuoliam bylos atk ė-1 (“Laisvės” ofise); New Yor- 
limas, tai tik ačiū masiniam . ko—Finnish Hali, 15 W. 126th 
judėjimui. Turime pasidėka-’ Str., 119 W. 135th St.

Harleme demonstracija pra
sidės 2 vai. po pietų, 134 St. 
ir Lenox Ave. Susirinkusieji 
maršuos Lenox Ave. ir paskui 
7th Avė. iki 114 ir 5th Avė. 
Nuo čionais pasisuks augštyn 
į miestą ir atmaršuos iki 135- 
th St. West St. Nicholas, kur 
bus laikomas mitingas ir sako
mos prakalbos.

Demonstracijoj d ai y v aus 
daug žymių veikėjų. Negrai 
ir baltveidžiai darbininkai rū
pestingai rengiasi prie šios de
monstracijos.

šiandien visose reakcinėse 
unijose eina raketas iš visi, 
pusių. Amalgameitų Rūbsiu 
vių unijoj pilna raketierių. Ta
čiaus, kuomet žulikysčių supu
vimas ima dvokti labai negar
džių kvapu, tai net patys reak
ciniai viršininkai turi kai gu
riuos iš jų prašalinti.

i Amalgameitų Unijos mane- 
džeris Jackson varė raketą su 
bosais ir visaip persekiojo dar
bininkus. Prieš tą poną eili
niai nariai padarė skundą 
taip pat skundą prieš Silvia ir 
Šeagel. Juos visus stipriai pa
laikė Hillmanas; Tie raketie
riai buvo pastatyti į unijos at- 
sakomingas vietas, prieš uni
jos narių valią. Rinkimai tik 
del mados buvo skelbiami, 
bet narių teisės paneigiamos..

Eiliniai nariai darė skundus 
ant tų raketierių. Tačiaus 
Hillmanas nepaisė. Bet buvo 
paliesta nekuriu kontraktorių 
reikalai, ir kontraktorių susi
vienijimas padavė skundą. Bo
sai spyrėsi, kad raketieriai tu
ri būti išmesti. Hillmanas, 
norint ar ne, turėjo išmesti

Jackson, Silvia ir Seagel.
Vietoj Jacksono dabar 

ledžeriaus pareigas eina 
Gold.

Kitas svarbus dalykas, į ku
rį kriaučiai turėtu atkreipti 
atydą, tai naujas skymas dar
bininkams algas numažinti.

“The Daily News Record’e” 
balandžio 17 d. tilpo straips
nis, kad ■ daugiau nebus algos 
kapojamos kriaučiams. Taip 
rašė Rochesterio kapitalistų 
laikraštis. Bet tuo pačiu kar
tu Hillmanas Rochesterio 
kriaučius privertė palikti nuo 
navo'algų bosams ipo 20 cen
tų, ką jis vadina paskola, ir 
būk už tas paskolos kontrak- 
toriai mokėsią po 5c. nuošim
čių. Tai kas čia, jei ne algų 
numažinimas darbininkams?

Kas daroma Rochesteryje, 
tatai pradės Hillmanas dary
ti New Yorke ir kituose mies
tuose, jei darbininkai neišstos 
i griežtą kovą prieš unijos 
biurokratus ir bosus, kurie da
ro visokius skymus numažinti 
darbininkų algas.

Siuvėja.

Šiandie, 4 vai. po pietų, 
Laisvės” svetainėje, bus jau

nuolių reikalais konferencija. 
Jaunuolių Nacionalis Komite
tas prašo, kad visos darbinin
kiškos organizacijos: kuopos, 
chorai ir kliubąi prisiųstų sa
vo delegatus į šią konferenci
ją,—ne vien Brooklyno orga
nizacijos, bet visos organiza-! 
ei jos, kurios randasi žemutinė.]' 
dalyj New Yorko ir New Jer
sey valstijų.

Svarbiausias konferencijos 
tikslas, tai galutinai sutvarky
ti jaunuolių mokyklos įsteigi
mą šį pavasarį bei vasarą.

Draugai, mes daug iki šiol 
kalbėjome apie jaunuolių or-

Studentai Išdirbo Planą Kovai prieš 
Negrų Diskriminavimus

Balandžio 15-17 d. buvo lai-j reikalus apskritai, kurie 
koma konferencija Columbia | čia negrus ir darbininkų

: Universiteto patalpoj. Konfe-'sę. 
renciją 
Studentų 
vo ir iš 
valstijų, 
atstovų.

Svarbiausias konferencijos 
punktas, tai kova prieš negrų 
studentų ir apskritai negrų dis 
kriminavimus. Nutarta vesti 
intensyvę kovą universitetuose, 
kolegijose ir kitose augštes
nėse mokyklose prieš negrų 
diskriminavimus. 1

Konferencija išrinko pasto
vų Negrų Teisių Gynimo Ko
mitetą. ■

Komitetą# darbuosis visos 
šalies plotu ir daugiausiai rū
pinsis studentų reikalai^, bet 
jis atsilieps į visus svarbesnius

sušaukė Nacionalė 
Lyga. Delegatų bu- 
pietinių ir vakarinių

Viso dalyvavo 200

lie
ki a-

Nutarta pradėti kovą prieš 
negrų diskriminavimais YMC 
A. Toj ir panašiose buržuazi
nėse jaunimo organizacijose 
negrai diskriminuojami ir iš
skiriami iš baltveidžių tarpo. 
Prieš baltuosius šovinistus bus 
pradėta kova plačia papėde.

Konferencija pasisakė už 
paspartinimą kovos universite
tuose ir visose augštesnėse 
mokyklose delei negrų jaunuo
lių paliuosavimo. Buvo išrink
ta atstovai, kurie važiuos i 
Tom . Mooney Paliuosavimo 
Kongresą, kuris įvyks iChica- 
goj. Taip pat išrinkta dele
gatai rrfaršuoti į Washin.gtoną 
ir kovoti prieš negrų diskri- 
minAvinius.. .. ,

nusipirkti už dolerį, negu jis 
nusipirkdavo savaitė atgal.

Tai .vis gerovės prižadai, 
kuriuos Rooseveltas davė bied- 
niems žmoniemg prieš rinki
mus, kad balsuotų už jį. Pre
zidentas rūpinasi savo klasės 
reikalais, tai yra stambiųjų 
kapitalistų ir bankierių reika
lais.

Tik per paskutines dienas 
New Yorko darbininkų skur
das ir suvargimas padidintas 
5-10 nuošimčių. Prieš augan
čią vargų naštą, kurią verčia 
kapitalistai ant biednuomeilės, 
galima atsispirti tik organi
zuota jėga. Tad organizuoki- 
mės į Bedarbių Tarybas, revo
liucines unijas ir kitas darbi
ninkų klasės organizacijas!

Proletaras.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikoniško Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite l

i SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

mą . studentai lankė mokyklė
lę ir jie nei vieno cento nemo
kėjo už svetinę. Tad atsily
ginimui už draugiškumą Namo 
Bendrovei ruošia bankietą 
“Laisvės” svetainės naudai. 
Kiek bus padaryta pelno, tai 
visi pinigai bus atiduoti “lais
vei.”

Brooklyno darbininkiška pu
blika būtinai turėtų gausiai 
paremti studentus ir skaitlin
gai dalyvauti sekmadienį, ba
landžio 23 d., 6 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, kores- 

! pondentų mokyklėlės vakarie-ziemą rūpės-; _.i nei.rengia ban-,
Reikia priminti, kad moky- 

i kielės studentai ir mokytojai

Brooklyno lietuviai darbiniu 
kai jau skaitė visą.eilę puikių 
aprašymų apie bedarbių var
gus ir benamių gyvenimą dum- 
pose.

Tai vis raštai korespondentų 
mokyklėlės studentų. Jie ra
šė ne vien politinio turinio 
straipsnius, bet ir apysakaites. 
Jei nebūtume turėję Brookly
ne šios korespondentų moky
klėlės, tai nebūtume matė tų 
raštų. Dar daugiau, šiandien 
daugelis draugų 
lavino rašliavoj 
teoriniai.

Mokiniai, per 
tingai studijavę, 
kietą pažymėjimui kurso už-’ 
baigimo.

Jie rengia vakarienę ne savo Į sakys prakalbas vakarienėj ir 
naudai, bet nori paremti dien-jbus duodama labai gera 
raštį “Laisvę.”, Per visą žie- kalė programa. , j 

___ J : f

Padėka Bendro 
Fronto Rėmėjams

Dolerio Infliacija 
ir Wall Strytas

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

JONAS STOKES =
FOTOGRAFAS ■

Siuomi pranešu savo koštu įno
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion 8t, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street storis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puildaust

ganizavimą. Didelių pasek
mių nebuvo, iki nepradėjome 
praktišką darbą. Dabar jau I 
mes turime diktą skaičių orga
nizuoto jaunimo. Tačiaus rei
kia tam jaunimui Vadovaujan
čiu jėgų. ' ’ ■ ’ ‘ ■ 1 ' • '/

Taigi konfererici.iOs bus vy
riausias uždavinys išdirbti pla
nus ir sudaryti galimybes įs
teigti jaunuoliams mokyklą, 
kur jie galėtų giliau susipažin
ti su darbininkų judėjimo rei
kalais.

Tad, mūsų visos organizaci
jos, pasirūpinkime prisiųsti 
nuo savo komitetų atstovus į 
šią taip svarbią jaunuolių rei
kalais šaukiamą konferenciją.

Nac. Jaunuolių Komitetas.

Praeitą trečiadienį įvyko vi
suotina# lietuvių darbininkų 
susirinkimas ir diskusijos 
darbių reikalais.

Mitingas buvo didelis 
sėkmingas. Ten ant vietos 
vo atsikreipta į publiką
prašymu aukų. Bendro Fronto 
Konferencijos sušaukimo 
mitetas neturi išteklių.

Susirinkimo dalyviai
rūpestingai atsiliepė į prašy
mą ir aukavo svetainės ir pla
katų lėšų padengimui.

Po dolerį aukavo J. Prieš- 
pelis ir Karvelis; S. Jackus 50 
centų ir po 25 centus aukavo 
sekami asmenys: B. Benenas, 
Kapickas, Škėma, Taras, O. 
Visockienė, A. Bimba, J. Siur- 
ba, V. Pavilionis, S. Sasna.

Viso surinkta $7.87.
-i Širdingai ačiū visiems auko

jusiems'.
Konf. Sušaukimo Komit.

Panaikinus dolerio auksu 
užtikrinimą arba nepilną už
tikrinimą, New Yorko bankie- 
riai jau gerai pasipelnė. Wall 
Strytas, Jungtinių Valstijų fi
nansinės sistemos centras, per 
paskutines dienas žėrė sau pi
nigus į kišenius. Per porą 
dienų Šerų pardavinėjimas ėjo Į 
visais garais.

, Nekuriem tavoram 
New Yorko rinkoj 
dešimčia nuošimčių,
kava, medvilnė ir daugelis ki
tų prekių šoka augštyn. Šian
dien, rytoj ir poryt kiekvienas 
darbininkas jau mažiau galės

Metalistai Laimėjo 
Streiką

ATSIDARO ŠIĄ SUBATĄ, 22 D. BALANDŽIO į 
Spektaklis iŠ bedarbės krizio Vokietijoj—kalbinė filmą 

“KUHLE WAMPE”—Vokietijos Hooverville 
su Hertha Thiele ir Ernst Busch

Parodo, kodėl Hitleris nesunaikino ir nesunaikins , > 
.darbininkų judėjimo Vokietijoje • , ,

Kita filmą—“SYMPOZIUMAS ANT, HITLERIZMCK’ 
Kalbėtojai: Normąn Thomas, Ella Winter (Mrs. Lincoln Steffens), 

Edward Dahlberg. ‘ Henrik Van Loon, Amos Pinchot, 
(brolis Pennsylvanijos gubernatoriaus) ir Cl. Hathaway.

CAMEO—42nd Street and Broadway, New York City

Metalo apdirbimo darbinin
kai privertė Cromwell ir Co
lonial kompanijas išpildyti jų 
reikalavimus. Darbininkai lai
mėjo šimtą nuošimčių, ko jie 
reikalavo.

Streiką vedė Metal Workers 
Industrial Union.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad darbininkai po vadovyste 
revoliucinės unijos gali laimė
ti ir laimi streikus.

Organizavimas revoliucinių 
unijų yra svarbiausias dienos 
klausimas. Mes, lietuviai dar
bininkai, .permažai unijų or
ganizavimu rūpinamės.

Metalo Darbininkų Industri- 
įnė Unija balandžio 22 d., 8 
ival. vakare, 35 E. jlpthj St., 
New Yorke, turėš masinį mi
tingą. Tai mitin$&sj rniftėjih; 
mui pergalingos kbvos * j>rieš

Brooklyne:
Irving Ave. 

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

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
DesbrosseA ;and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

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

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

VOKIETY? SPECIALISTAS 
Kraujo, (odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

Telephone, Ev^rgreeh 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)’ -

(95-100)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

156 302kainos 
pakeltos 
Cukrus,

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau OmiaH ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo 'ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 

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

t

. >

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
(

t
>

EKSKURSIJOS
M. L. Kungsholm.___ Gegužes 8
*M. L. Gripsholm.__ Gegužes 27
"Tiesiog j Klaipėdą be persėdimo

U KLAIPĖDĄ
\ Per'Gothenburgą

GREITA
_ J KELIONĖ
j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTĖS
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
S. S. Drottningholni_____Gegužės 20
M. L. Kungsholm________ Birželio 3
S. S. Drottningholm______Birželio 12
M. L. Gripsholm_________Liepos 3

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

ŠVEDU 
AMERIKOS

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į vietinį agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State ąt., J New York, N. Y.
Chicago, Ill., 181 N. Michigan Ave. 
(Boston, Mass.; < 1.0 State Street 
Detroit, Mich. _ 73 Monroe Street

Sovietų žuvys
. Puikiausios rūšies kenuotų 
I Sovietų žuvų galima gauti per 
1 “Laisvę.” Yra 5 rūšių. Po 15, 
118, 20 ir 22 cėritus kenukas.

Gura nuolaida krautuvėms, 
kurios ims po? kenų vienos 
rūšies. Duodamą ir po ma
žiau, bet brangiau kainuoja.

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekaiičių antrašu:

“LAISVE”
427 Lorimer St-, 

Brooklyn. N. Y.

Metropolitan A venue
(Arti Marcy Avenue!

BROOKLYN, N. T.

402

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L 6 U S KAS ) 
G R A BŪRIUS, 

UNDERTAKERS HND EMBALMERS
S 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MŪSŲ (STAIGA ATLiEKA SEKANČIUS . DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM (Š VISU $ALIU, IR IŠ ČIA, 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ . | 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSlNl t AUTOMOBILIU 
KURIUO , PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI, i ' 
| ; VISAIS TĄJS REIKALAI^ KRElPKltES (MUS, O MES 

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSJM.
MUSU RAŠTINE ATDARĄ DIE^ IR NAKTL MŪSU 

•fELEFbNAS NIEKAD NEDEGA.

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 4 kas dien, eeredoms ir subatoms 

nuo 6 iki 7:30 vaL vakarais. »

NfiDĖLIOMIŠ

Nuo 10 Iki 12 vai, iš ryto • 
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• FLATBUSA OFISAS 
2220 Avenue J

» Kampas' E. 28rd St,; ‘ O
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