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KRISLAI
Lavinimos Mokyklos.
Jaunuoliams ir

Suaugusiems.
Sukaktuvės Seno

Bolševiko.
Svarbi Konferencija.

Rašo Komu n is Uis

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tilt, 
Retežius, o Jšlaimėaite 

Pasaulj I

šiuo tarpu Rochesteryje eina 
komunistinė lavinimos mokykla. 
Jai vadovauja draugas D. M. 
Šolomskas. Savo laiške jis ra-

Mokykla eina gerai, stu- 
pa- 
pa- 
ke-

so :
dentų lanko iki 45.” Toliau 
žymi, kad mokyklon ateina 
sižiūrėti ir įdomiai klausos 
lėtas katalikų darbininkų.

Keturis Sabotažninkus
Nubaudė Ištrėmimu
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R O S T O V-ON-DON. 
Sovietų valdžia suėmė ir nu-! 
baudė keturis sabotažnin
kus ant sovietu farmos “Gi
gantas.” Jie apkaltinti ne
paisyme savo pareigų, suor- 

bet patarta atidėti' ganizavime girtuokliavimo 
puotos, kuomet ėjo svarbus 
darbas ant farmos. Sabo- 
tažninkai nubausti ištrėmi
mu.

Minersvillės komunistai taip 
pat žada turėti dviejų savaičių 
mokyklą. Jie jau kreipėsi prie 
Centro Biuro del instruktoriaus. 
Norėjo mokyklą pradėti su ge
gužės 15 d., I 
iki birželio pradžios. Mes tiki
mės, kad mūsų draugai mai- 
nieriai gerai susimobilizuos mo
kyklos lankymui. Šiuo tarpui 
labai svarbu darbininkų lavini
masis komunistinės praktikos ir 
teorijos.

Komunistui Partijos Lietuvių 
Frakcijų Centro Biuras su mie-j 
lu noriu padeda kolonijij drau- 

Duoda patarimus ir pa- 
instruktorius mokyklas 
Bet kaip su kiekvienu’ 
taip su šiuo, 
Biurui išlaidų. 
Centro Biuro darbams

gams, 
siunčia 
vesti.
darbu, 
Centro 
natinės

KOMUNISTŲ PROGRAMA KOVAI PRIEŠ 
NAUJĄ VALDŽIOS IR BOSU OFENSYVĄ

MASKVA. — Advokatas 
į B. Braude formaliai įteikė 

1 Sovietų Sąjungos Centro 
Pildomajam Komitetui ape-

JAI UŽDEDAMA EMBARGO ANT 
ANGLU PRODUKTU

Darbininkai turi stoti j 5. Už viešuosius darbus, ]jaciją (prašymą), kad ka- 
kovą prieš valdžios ir bosų kad panaikinus miestų ur- įėjimo bausmė del Mąc- 
naują ofensyvą. Roosevelto ; vus, kuriuose darbininkai 
dolerio infliacija yra nauja priversti gyventi, už buda- 
skurdo ir vargo našta dar-'vojimą sanitariškų namų ir 
bo žmonėms. Naujas pavo- į ligoninių del. darbininkų, 
jus dirbantiems ir bedar-į Bedarbiai darbininkai, pa- 
biams. Eina kapojimas ai-‘ ------ —■<
gų ir pašalpos.

Komunistai šaukia darbi
ninkus į kovą prieš tą nau
ją ofensyvą. Dabar laikas 
veikti ir kovoti, dabar rei
kia atmušti priešų užpuoli
mus.

Komunistai siūlo sekamus 
obalsius:

1. Už padidinimą pašal
pos bedarbiams ir algų dir- 

_ . ...» . . į bantiems, idant atrėmusmonstraciją ir privertė mie- .... ’ . . . .. r , 7 rr i ! pakilimą produktų kainų,narama stelio taryba padidinti be-i1 _ \p 1 U- - ! 4. rnl 2. Kovokite uz ūmia be-' darbiams pašalpa ant 501 . . . v . . "v rp \ . i darbiams pašalpa ir apdrau-l nuos. Tarybos nariai repu-' 1 1 1
blikonai ir demokratai i a 
griežtai tam priešinosi. Bet į 
už bedarbius stovėjo mies
telio komunistas majoras d. 
Nygard. Bedarbiai sveiki
no majoro prakalbą mieste
lio taryboje ir ponai iš ta
rybos pamatė, kad jie turi į 
išpildyti bedarbių ir majoro 
reikalavimus. Be to, bedar
biai gaus už dyką vandenį

Tegul pasimokins!

Komunistu Majoras ir 
Bedarbiai Laimėjo

CROSBY, Minn. — štai 
pasidaro kaip svarbu yra darbinin- 

(3 vie- kams turėti savo atstovus 
įplaukos yra Agitacijos Fondas.j valdžioje. Balandžio 18 d. 
šiuo tarpu aukų į Fondą įplau- čionai bedarbiai surengė de- 
kia labai mažai. Kolonijtj drau-i 
gai turėtų prie kožnos progos 
prisiminti finansinę 
Centro Biurui.

Centro Biuro iniciatyva ir va
dovybėje šią vasarą organizuo
jama eilė lavinimos mokyklų 
mūsų lietuviams jaunuoliams. 
Jau turime perspektyvus del ke
turių mokyklų, būtent, Massa
chusetts, Connecticut, Brookly
ne ir New Jersey ir Wilkes- 
Barre-Scranton. Nieko nesi
girdėt iš Chicagos.

Worcesterio draugai jau se
nokai darbuojasi delei Massa
chusetts mokyklos. Connect
icut valstijoj mokyklos steigi
mu kalbėta LDS apskričio kon
ferencijoj ir įsakyta naujai iš
rinktam rajono komitetui tuo 
reikalu rūpintis. Mokykla įvyk
tų Waterburyje. Brooklyne 
jau atlaikėme dvi konferenci
jas ir 
kyklos progresuoja. 
Barre apielinkės organizacijos 
šaukia tam tikslui plačią kon
ferenciją gegužės 14 d.

stą tose krautuvėse, kuriose 
jie nori. Tai labai didelis 
Crosby bedarbių laimėjimas.

pos.
Prieš mažinimą pašal- 
Prieš kapojimą algų!

Prieš verstiną darbą!

statyti prie viešųjų dar
bų, turi gauti unijines al
gas.

6. Karo reikalams paskir
ti pinigai turi būt sunaudo
ti bedarbių pašalpai ir ap- 
draudai.

7. Namų šeimininkės, or- 
gapizuokitės ir kovokite 
prieš didėjančias kainas!

Komunistai šaukia:
“Darbininkai ir Farme- 

riail Bedarbiai ir dirban
tieji! Organizuoti ir neor
ganizuoti!' Negrai ir balti! 
Čiagimiai ir ateiviai! Su
glauskite savo eiles ir kovo
kite prieš šitą Washington© 
alkio valdžios naują užpuo
limą ant mūsų gyvenimo!”

Paskelbtas Draf tas Biliaus, Kuris Bjįs 
Įteiktas Kongresui per Maršubtojus

prisirengimas prie mo- 
Wilkes-

Neva prieš Fašistus

PRAGA. — čechoslovaki-! 
jos valdžia išleido uždraudi
mą varyti kokią nors politi- 

šios jaunuolių mokyklos yra nę agitaciją tarpe 3,500,000 
labai didelis ir svarbus mūsų: tams priklausyti prje pOliti- 
judėjimo užsimojimas Mano-: priklausyti prie polti-

šimtų lietuvių jaunuolių. Per'nes organizacijos, dalyvau- 
ištisą mėnesį jie studijuos ko- ti demonstracijose ir t. t. 
munizmo pagrindus, proletarinę Taip pat mokyklose UŽdrau- 
dailę ir proletarinį sportą. s£a per racĮio klausytis hit- 

Visos mūsų organizacijos vi- ]erinink prakalbu.
sas musų judėjimas turi tuo . t 1" 
klausimu susidomėti. Lai šios' Atrodo, kad tas patvai- 
jaunuolių mokyklos bus svar- kymas atkreiptas prieš faši- 
biausias mūsų švietimo srityje Į stus, bet jis taip pat palie- 

v-a revo]iucįnį darbininkų 
judėjimą. .

darbas bągyje šio vasaros sezo
no!

Balandžio 6 d. suėjo 50 metų 
draugui A. S.' Bubnovui, senam 
bolševikui. - Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos Cęntralinis,. 
Komitetas pasiuntė ^tam draugui i 
sekamą pasveikinimą: '

“Dienoje jūsų 50 mėtų su
kaktuvių Komunistų Partijos Į buvo 
(bolševikų) Centralinis Komi
tetas siunčia jums draugišką 
pasveikinimą, kaipo < aktyviam 
dalyviui bolševikų slaptam dar
be, vienam iš organizatorių 1905 
m. revoliucijos Ivano-Voznesen- 
ske, senam išbandytam pravdis- 
tui, vienam vadų karinio revo
liucinio komiteto Petrograde di
džiosiose spalių dienose 1917 
metais, aktyviausiam dalyvauto
ji civiliam kare ir socialisti
nėje statyboje.”

Drg. Įtabpovo revoliucinio 
veikimo rekordąs turėtu būti 
pavyzdžiu visiems komuhis^ 
tams. ‘ ' 1 •

MASKVA. — Sovietų Są-« vietų prekybos organizaci- 
. junga nenusilenks prieš im- joms pirkti Anglijos daik- 

Ųonaldo ir Thorntono butui perialistinę Angliją ir jos! tus bei duoti užsakymus, su- 
pakeista ištrėmimu iš dar-; valdžios bjaurius --J---------------- v—-•----- *-
bininkų tėvynės, 
tas savo nuosprendį 
greitu laiku.

is žygius varžomas pergabenimas Anr 
prieš darbininkų tėvynę, glijos produktų per Sovietų 
Anglijos valdžios paskelbi- teritoriją, u žd r a u d žiama 
mas, kad jinai uždeda em- randavoti bei naudoti Ang- 
bargo ant Sovietų produktų, lijos laivus prekybos reika- 
skaudžiai kainuoja pačiai 
Anglijai.

Tarpe Pasidalinimas ■ Sovietų valdžia nutarė 
_______  j Anglijai atsimokėti tuo pa-

NANKING. _  Nankingo ^u- Nutarta uždėti uždrau-
valdžios Pildomosios Tary-; dimą ant Anglijos produk- 
bos susirinkime kalbėjo už-: įgabenamų Sovietų Są- 
sienio reikalų ministeris' jungom Uždraudimas labai 
Wang Ching-wei ir pasmer-1 astrus. Uždraudžiama Šo
ke Cantono ir Szechwano| 
militaristus. Tai pirmas vie
šas išėjimas prieš savo tai-! 
kininkus. Ching-wei kalti-' 
na anuos, kad jie nenori 
prisidėt prie Nankingo val
džios delei “išnaikinimo ko
munistų” tose provincijose. 
Todėl komunistų pavojus 
augąs, o ’ generolas Chiang 
Kai-shekas tu^įs visą laiką 
pralėįsti karę prieš komu-’ 
nistųš, vjė£dj; girdi, 1 
įraukti į šiauhę ir muštis su 
japonais.

Komite- 
išneš

Chinijos Militarist!! ' lams, sumažinta naudojimas 
Anglijos uostų del Sovietų 
prekybos vedimo su užsie
niu ir t. t.

Šitas embargo ant Angli
jos produktų bus galioj taip 
ilgai, kol Anglija nenuims 
embargo ant Sovietų pro
duktų !

MARŠAVIMAS WASHINGTONAN ATI
DĖTAS IKI GEG. AŠTUNTOS DIENOS

Nacionalis Scottsboro Vei- Civilio Karo^ kurįe prižadė- 
kimo^ Komitetas paskelbė j0 negrams lygias teisęs su 

baltveidžiais. Bet pietinių 
valstijų valdančioji klasė' 
tuos pataisymus pamynė po 
kojų ir negrus tebelaiko be
teisiais sutvėrimais.

Bilįaus toliau reikalauja, | £įuįja 
kad mirties bausme^ būtų gcottsboro jaunuolių L 
baudžiami negrų lynciuoto- p^įe§ nuteisimą mirtin Pat- 

. Pasirodo, kad nuo Ci- tęrsono. Po demonstracijos 
gatvėmis, dvi didžiausios 
svetainės buvo perpildytos. 
Demonstraciją surengė 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas. .

bilių kuris vadinasi “Civilių 
Teisių Bilium.” Jį priduos 
kongresui Scottsboro jau
nuolių paliuosavimo marša- 
vimas, kuris pasieks Wash- 
ingtoną gegužės 8 d. Ta- 

; me biliuje reikalaujama, 
kad valdžia pildytų ir pil
niausiai pravestų gyveni- 
man 13-tą, 14-tą ir 15-tą pa
taisymus prie Jungtinių 
Valstijų konstitucijos. ' 
pataisymai buvo priimt) po; tančiai negrų.

jai. Pasirodo, kad nuo Ci
vilio Karo Amerikoje nu- 

Tie | lynčiuota virš penki tūks-

KOMUNISTU LAIMĖJIMAI RINKIMUOSE
Superior, Wis. —,Išnau- 

jo išrinktas Komunistų Par
tijos darbuotojas draugas 
Salonen į Lincoln Pavieto 
supervaizerius. (■ ■

PENNSYLVANUOS FARMERIAIORGANIZUO-, 
JASI IR RENGIASI SMARKIAI KOVAI

DUBLIN, Pa. — Čionai 
___ i laikoma sėkminga 
Jungtinio Farmerių Apsigy
nimo Susivienijimo konfe
rencija. Konferencijoj da
lyvavo ir kalbėjo taip pat 
bedarbių tarybos atstovas 
ir šaukė farmerius kovoti 
bendrai su miestij darbinin
kais prieš valdžią ir bosus.

Balandžio 30 d. Brooklyne 
įvyks bendro fronto lietuvių or
ganizacijų konferencija kovai už 
bedarbių 
nizacijos 
gatus.

reikalus. Visos orga- 
privalo išrinkti dele-

Farmerių konferencija 
priėmė rezoliuciją už eilinių 
narių vadovybę visose far
merių organizacijose už vier 
nybę su miestų,,darbinin
kais, už pašalpą suvargu
sioms farmerių šeimynoms, 
prieš vartojimą milicijos ir 
kariuomenės prieš Yarrhe- 
rius, kuomet jie neleidžia še
rifams parduoti jii farmas, 
prieš fašistinį terorą Vokie
tijoje, už paliuosavh* ą Tom 
Mooney, už moratoyiufną 
ant visų skolų, už pripažink 
mą Sovietų Sąjungos. - f

Newberry, Mich, w- Drg. 
Hendrickson, k o m u n i stų ■ 
kandidatas į Rock River 
miešta 'tarybą, surinko^ 25 
nuoš. visų paduotų balsų, 
tai yra/ gavo <153 balsus iš 
626. , ..i;

* Iix)hwood, )M4cb;' -r-T - Jobn 
fMaki; iko-munišitų ■ kandida-i 
tas’.'į1 supervaizerius, gavo. 
326 balsus,; arba du syk dau
giau, negu pernai buvo par' 
duota. . ) -

Rock, MichJ - — Alfred 
Backman, komunistų kandi
datas d'Supervaizerius, šie
met gavo* 60 nuoš. balsų dau
giau, negu pernai. ,

ROMOS SUKAKTUVĖS

Balandžio 21 d..ROMA.
visoj Italijoj buvo, valdan
čiosios klases plačiai apvaik
ščiojama 2,286 metų sukakę 
tuves nuo Romos > miesto įsi* 
steigimo. .

&

Didžiausia Darbininkų 
Demonstracija

Nacionalis Scottsboro Vei-j darius didesnį maršavimą. 
kimo Komitetas j " A 'L ‘~.• 
maršavimą į Washingtoną' Mooney kongresui, 
atidėti ant dešimties dienų, I prasidės balandžio 30 d. TreL;

. tai yra, vietoj pribūti į Wa- čia, gegužinės demonstraci»- • 
i shingtoną balandžio 28.} į., jos turi būt panaudojamos J 
nukelta iki gegužės 8 d. Tas!.geresniam p r i si re ngimui 
tarimas padaryta su keliais prie maršavimo.
svarbiais tikslais. Viena, Tas dešimts dienų reikia 
del to, kad davus organįza- sunaudoti geriausiam prisi- 
cijoms ir darbininkams ge- rengimui prie maršavimo už. 
riau prisirengti, idant su-'Scottsboro jaunuolius.

nutarė, Antra, kad nepakenkus Tom 
kuris»

Tas dešimts dienų reikia

j.

i

j’S

^.PHILADELPHIA,—Per- Anglijos
niro antranipm nmnm ivizlm Jeitą antradienį čionai įvyko, 
Aidžiausia P h i 1 a delphijos 
įrtiesto darbininkų demonst-l 

/ už paliuosavimą 
i ir

A.D. Federacija Irgi už 
Algų Pakėlimą Esanti

1 ‘ WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo ' Federacijos 
prezidentas Green išleido 
pareiškimą dęlei finansinės 
infliacijoj. Jis sjkd,’< kad* 
infliacįjsč ręįškįiū .produktų 
pabrangimą, tuo būdu Ame
rikos Darbo Federacija tuo- 
jaus statysianti reikalavi
mą algų pakėlimo. Jis irgi 
sutinka, kad infliacija reiš
kia smūgį darbininkams, 
taip pat bedarbiams. ,

Tąs :/ tiesa/ kad ponas | 
Green kalba apie reikalavi
mą augštesnių algų, bet 
kuomet eiliniai Federacijos 
nariai pradės streikuoti už 
augštesnes algas, tai reakci
niai lyderiai padės bosams 
streikus laužyti. Green yrą 
prižadėjęs Roosęyeltui pa
dėt pravest jo alkio progra
mą. - • (,

Valdžios Žygius
LONDON. — Kuomet iš

girdo, kad Sovietų Sąjunga 
atsimoka Anglijai tuo pačiu 
delei prekybos embargo, 
Anglijos buržujų organas 
“The Economist” viešai pa
smerkė savo valdžią už pa
skelbimą embargo prieš So
vietų produktus. Valdžia 
pasiskubinusi, nelaukdama 
net, ką Sovietų valdžia atsa
kys .į nuteistų anglų apelia
ciją. Embargo užduosiąs 
smūgį Anglijos prekybai. 
Ypatingai minkštojo me
džio Anglija daug pirk
davo nuo Sovietų Sąjungos: 
Dabar visa ta pramonė su- 
šiAemoralizuos . ir medžio 
darbų kompanijos negalės 
išpildyti kontraktų.

Tyrinės Komunistų Veikimų

SPRINGFIELD, Ill. — 
Reakcionieriaus Fišės ■; dva
sia viešpatauja Illinojaus 
valstijos legislatūroj. Bosų 
atstovai priėmė bilių už 'iš
tyrimą “komunistų veiki
mo” Illinojaus valstijoje.

Bet Komunistų Partija 
neturi nieko paslėpus. Sa
vo programą ir veikimą ji 
skelbia ir rodo viekai.

'..'ii.". ii

Kanados Valdžia Išde-

GUELPH, Ont, Kanada. 
—Balandžio 18 d. iš čia tapo 
išvežtas draugas J. Bugai- 
liškis į Halifax uostą.- Iš 
ten jis bus išdeportuotąs į. 
Lietuvą. .

Bugailiškis buvo areštuo
tas 1932 metais per-pirmą 
dieną gegužės mieste Ham
ilton laike demonstracijos. 
Buvo kaltinamas “kėlime 
maišto.”

Miesto kalėjime išlaikė 
beveik metus laiko ir dabar 
išdeportuoja. Bosai ir val
džia nusprendė atsikratyti 
klasiniai sąmoningo darbi
ninko. , , .. ’

Jo Draugas.

VĖL AUGA FRANCUOS 
BEDARBĖ j,

PARYŽIUS. — Per pas
kutinę t savaitę Francijoje 
užsiregistravusių bedarbių 
skaičius padidėjo 2,662. Va
dinasi, Franci jos bedarbė 
tebeauga.

7

BINGHAMTON, N. Y.

Draugės Karosienės pra
kalbos įvyks pirmadienį, baL 
24 d., 7:30 vai. vakare, Rie
tuvių Svetainėj, 315 Clinton 
SL Visi Bingham tono lie
tuviai ir lietuvės kviečiama 
dalyvauti.
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DARBININKU ATSAKYMAS TE1SMISK1EM LYN- 
WOJAM-MASINIS MARŠAVIMAS Į WASH.

eisėjai-lynčiuotojai gauna šiomis dienomis stebėtis 
krūpčioti. Jų išneštas žmogžudiškas nuosprendis H.

ittersonui, vienam iš devynių negrų Scottsboro jaunuo
lį iššaukė didesnį baltųjų ir negrų minių sujudimą, pe- 

'u tikėjosi tie kukįuksiniai teisdariai. Jie užsitraukė ant 
savęs ne tik didžiausią panieką, kaip šaltakraujai žudei- 
kos, pildanti valią kapitalistinių siurbėlių. Tuom savo 
nuosprendžiu jie išstūmė į vieningos juodveidžių ir balt- 
veidžių kovos frontą tūkstančius žmonių, kurie pirmiaus 
dar nebuvo dalyvavę kovose iš darbininkų pusės.

Nekaltai nusmerkdami negrą jaunuolį ir tokį pat liki
mą ruošdami kitiems aštuoniems scottsboriečiams, kapi
talo įrankiai Alabamoje norėjo nukirst ryšius, kurie pas
kutiniais laikais pradėjo plačiau užsimegsti tarp negrų 
ir baltųjų darbo žmonių. Bet vaisiai tos jų niekšystės 
pasirodė visai priešingi jų intencijoms. Nes nei jokis 
kitas įvykis bėgyje eilės pastarųjų metų neišjudino to
kias’plačias baltųjų ir negrų mases į vieną frontą, kaip 
minimas teisnm nuosprendis. Bet vienas frontas tuomi 
ir čia dar nesibaigia. Tai tik pirmutinis platusis solida
rumo reiškinys, kurį paskiaus matysime ir vieningoj ne
grų ir baltųjų streikinėje kovoje, ir platesniame revoliu
ciniame politiniame judėjime, ir tarptautiniame organi
zavimosi reikale.’ . «
, Dabar urmingai ruošiamas negrų ir baltųjų marša- 
vimąs į Washingtoną su reikalavimais besąlyginiai pa
liuosuot visus devynis Scottsboro negrus jaunuolius tai- 
po pat nesibaigia vien tuomi.

Maršuotojų pulkai, nuvykę Washingtonan, badys akis 
Rooseveltui ir kitiems valdonams tais šalies konstituci
jos pataisymais, kurie padaryti delei sulyginimo negrų 
politinių teisių su baltaisiais. Tiems ponams bus drėbta 
į terlas jų veidmainystę, kad jiė tik ant popieros palieka 
negrų lygybę, o praktikoje atima iš milionų negrų net 

-J tokiąs paprastas pilietines»teiseš, kaip balsavimą, tar
navimą prisiekusiųjų teismuose ir t. t. MaršuOtojai rei
kalaus, kad tos konstitucinės teisės būtų negrams įvyk
dytos gyvenime. i

----- o-----
* »-

Tai ištikro yra nepaprastai džiuginantis dalykas, įkve
piantis kiekvienam susipratusiam darbininkui pasiryži- 

"'mą ir pasišventimą, matant tokią savaime kilusią masinę 
maršavimo mobilizaciją. Tokia ūmi banga bendro fron
to konferencijų ir masinių mitingų miestuose, ir mieste
liuose beveik visose Jungtinėse Valstijose, reikalaujant 
paliuosuot Scottsboro jaunuolius ir renkant maršuotojus* 
į Washingtoną!

Į veiklų judėjimą įsitraukia ne tik klasiniai sąmonin
gi darbininkai, bet net bažnytiniai žmonės, parapijų va
dai, tūli dvasiškiai, studentai, eiliniai socialistai ir antra
eiliai jų vadai, nepaisant, kad tokie surambėję social- 
fašistai, kaip Morris Hillquit, Oneal ir panašūs išsišiepę 
ambrija prieš bendrą frontą net šiame reikale.

Lietuviai darbininkai irgi dedasi prie subruzdimo dė
lei Scottsboro kankinių paliuosavimo. Bendras masinis 
mitingas Brooklyne, pav., išrinko penki-s delegatus mar
guoto jus į Washingtona. Bet abelnai dar pas lietuvius 
darbjninkus nepasirodė tiek praktiško veiklumo šioj sri- 
tyj, kiek galėtų ir turėtų būti. Organizacijos ir draugai, 
todėl, privalo sukrusti ir išrinkti delegatus maršavimui į 
Washingtoną. O kadangi laikas numaršavimui į šalies 
sostinę dabar atkeltas dešimčia dienų—gegužė$ antrą sa
vaitę vietoj balandžio-28 d., tai mūsų organizacijos kolo
nijose tikrai gali suspėt atlikt savo pareigą.

Rooseveltas ir Socialistai
Lietuvių menševikų “Nau

jienos” delnais ploja besi- 
džiaugdamos, kad Roosevel- 
tas vykina grigaitinį socia
lizmą.

Balandžio 17 d. jų edito- 
riale skaitome:

“Sekretoriaus Perkins ir 
prezidento Roosevelto pareiš
kimai rodo, kaip žymiai da
bartinės valdžios politika ski-; 
riasi ’ nuo Hiooverio politikos. 

.Kada “didysis inžinierius” sė
dėjo Baltamjame Name, tai ji
sai nuolatos skelbdavo,', kad 
valdžia neprivalanti kištis į 
biznį ir varžyti privatinę ini
ciatyvą. Nevaržoma privati
nė iniciatyva, galų gale, atve
dė prie to, kad apie 12 milio
nų pramonės darbininkų atsi

dūrė gatvėje, visa bankų sis
tema suiro, prekyba su užsie
niais nupuolė daugiau kaip per 
pusę.”

Na, o dabar viskas einą, 
kaip alyva ištepta. Yra me
las, kad bedarbių tik 12,000,- 
000; bedarbių yra mažiau
sia 16,000,000. Turime pa
sakyti, kad, Rooseveltui už
ėmus prezidento vietą, ber 
darbių skaičius nesumažėjo. 
Rooseveltas, kaip ir Hoove- 
ris, rūpinasi stambiojo ka
pitalo reikalais. Paskelbda
mas bankų šventadienius, 
prezidentas mažųjų bankų 
lėšomis ir depozitorių nuo
skaudomis faktinai prisjky7 
rė didiesiems bankieriams 7 

milionus dolerių.
Balandžio 20 d. mėnševi- 

kišką lapą dar didesnis 
džiaugsmas apėmė, ir jis 
pirmame puslapyje rašo:

“Prezidentas R o o s e v eitas 
pradėjo plačią kampaniją, kad 
pravesti plačias industrines ir 
prekybos reformas ir paimti 
valdžios. kontrolėn prekių kai
nas, kreditą, darbo valandas, 
algas ir produkciją, kad nepri
leisti overprodukcijos, taipgi 
sulaikyti defliaciją, bet kartu 
išvengti ir didelės infliacijos.”
Socialistai traukia visa 

gerklė: laukite laimės, o 
migdolai tuoj pradės kristi 
iš Roosevelto gausybės-ra-

Prirengia Naujaih Karui
Naujo ihipėrialistihio ka

ro debesyš slankioja kapita
listinių šalių padangėj. Ja
ponijos briovimasis gilyn į 
Chiniją ir hitlerizmo įsiga
lėjimas Vokietijoj dar la
biau padidino naujo karo 
pavojų.

Katalikų kunigai ir jų 
spąūda, kaip ir visų kitų re
ligijų kunigai, visuomet tar
navo kapitalistų klasei ir 
padėjo rengti karus. : •

Chicagos kunigų “Drau
gas” balandžio 19 ’ d. apie 
besiartinimą naujo karo ra
šo:. • 1 • ' •' N

“Nieks daugiau nesukiršina 
valstybių prieš viens kitą, kaip 
ekonomiški dalykai. Daugely
je atvejų jie ir karus iššau
kia. Politikai ir ekonomai tai 
gerai supranta. Tad ir ne
stebėtina, jei yra šaukiamos 
tarptautinės ekonominės kon
ferencijos.

* Manote, kad tas geltorila- 
pis randa kapitalistų klasę

Aštrinkime Kovą prieš i^esįini^ !
Dijg. M. žaldokas “Laimės” patyrimo: jei nariai 

Nę. 88 rašo straipsnį apiė i pe
simizmą lietuvių komunistų ju
dėjime. Aš nebandau užgin
čyti, kad pesimizmo nėra mū
sų judėjime; pesimizmo yra 
sužinąus ir nesužinaus,. patai
somo ir nepataisomo. Tadgi 
nepataisomą turime naikinti, 
o pataisomą išlyginti, kad ge
riau galėtume darbuotis savo 
klasės reikalams.

Aš, būdamas vienas iš tų 
“"—’i revoliucionierių,” ku
riuos mini drg., M. žaldokas 
savo straipsnyj, tariu savo žo
dį.

Kritiką priimu, bet drg. M. 
žaldoko rašte daugiau .pasmer 

> pravedi- 
mas mūsų judėjime.. Reikia 
pasakyti, kad niekinimais nie- 

skato rengti tikinčius žmo- ko negalima įtikinti. Net idė- 
nes prieš užpuolinib ant dar- ^nių priešų vien tik pasmerki- 
bininkų šalies, kur nėra be- ir niekinimu tik blogo pa- 
darbės, kur darbo žmonių1 aiome’ 
būklė užtikrinta.

naūjų kūrų. renįMb ’ kąlti 
hinkais. ' Oi, ne! Skaitykite!

Daug neramumo kelia ir 
kūitūrinis karas krikščionybės 
Su ^bedievybe, kuris eiha visa- 
ine pasaulyje. šiame karė 
bbiševikai švarbiatisį vAi’dihe- 
nį vaidina. Jie visur stengia
si įš'tėigti bedieviškus brah- 
dūdliūš it iš vidaus mėgina su
griauti tautų atsparumą. Jie 
puola visus ir visur, neišski
riant ne mūsų tautos.
Kuomet Anglija, Japoni

ja ir kitos imperialistinės 
šalys galanda ginklus pulti ‘‘senų 
socialistinės kūrybos šalį, 
Sovietų Sąjungą, tai kunigų 
“Draugas” bando įkalbėti 
katalikams < darbininkams,
kad reikia bolševikus pulti, kihįOi negu kritikos
nes jie neramumą darą !

Kunigai ir jų spauda Tsu-

I

Rinkime Aukas Apeliacijos Bylai; Traukime 
Darbininkus į T. D. Apsigynimą

Kita mūsų pareiga—tai kiekvienam iš visų spėkų pasi
darbuoti renkant finansinę paranką Scottsboro bylai per 

* speciales rinkliavų dienas (Tag Days), kurios bus visoj 
šalyj, prasidėjus nuo balandžio 22 d. ir tęsiantis iki ba
landžio 27 d.

Nežiūrint taupumo, su kuriuom Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas veda bylą, vien Haywood Patterso- 
no apeliacija kaštuos $5,000*; ir ši suma pinigtį būtinai 
turi būt sukelta teismiškoje kovoje už išgelbėjimą Pat- 

j^eFsono gyvybės. O draugai supras, kad nuo šios bylos 
$ezųįtatų labai daug priklauso ir likimas kj^ / astuonių 
scottsborieciu’, ir ne vien tik jų, bet ir daugelio kitų neg
rų . darbininkų, prieš kuriuos kapitalistai daro bei darys 

Inairties sumokslus. , .
L' Draugai,* Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas per 
didvyrišką kovą ir per plačių masių išjudinimą iki šiol 
'išgedėjo’Scottsboro jaunuolius, kurte kitaip būtų buvę 
sudeginti elektros kedėjė jau dveji mėtai atgal. ..Tatai

Tačiaus tikrovė tokia: 
prezidentas paskelbė dolerio 
infliaciją. tPo to paskelbimo 
gelžkelių kompanijų šėrąį ir 
bonai tik dirbtinai “pakito^ 
augštyn būk tai aštuonis bi- 
lionus dolerių, nors tam n’ė- 
ra pagrindo nei pramonėje 
nei prekyboje. Bankieriai- ir 
fabrikantai kupetomis ze- 
riasi dolėrius į kišeniūs,’ o 
visi ’ gyvenimui reikalingi 
daiktai šuoliais brangsta. 
Darbininkai už' perkartus 
daiktus turi kur kas bran
giau mokėti. Iš to turi daug 
naudos kapitalistų klašė, ir 
tik naujus kentėjimus Roo
sevelto rėfbrmoš neša darbi
ninkams, o ypač bedar
biams.

neapsi- 
po na- 

!mus ir .pardavinėti, tai iš to 
naudos nebūna. Aš noriu čio
nai privesti faktą, kad drg. M. 
ž. “prastesnis už menševiką,” 
kaip ir aš, štai delko. Jūs pa
statė klausimą partraukti šim
tą egzempliorių, o nariai ne
balsavo už tą įnešimą. Tai 
kuo aš kaltesnis už kitus? O 
už mažesnį pluoštą veikiausiai 
būtų balsavę.

Dabar delei.arąųmento, kad- 
galima viskas nuveikti. Taip, 
galima veikti, bet negalima 
viskas staiga padaryti. * čio
nai-galima padaryti, toks paly- , • 
ginimas: jei ž. sako, kad^ga-..- 
Įima, o nepadaro, tai kame 
priežastys to ’ nepadarymo ?

' ‘ ’ * f i 1 * * , '
Kas liečia jaunimo organi

zavimą, tai aš visuomet sto
jau, kad vaikus ir jaunuolius 
reikia auklėti komunistinėj 
dvasioj. Net savo laikais laiš
kus esu rašęs, kad buvusią 
Ateities žiedo Vaikų Draugi
jėlę vienytų su Pionieriais. 
Reikia pridurti, kad penki me
tai atgal mano pasidarbavimu 
buvo suorganizuota 80 vaiku
čių į Pionierių grupę. Bet de
lei susidėjusių aplinkybių man 
pasitraukus nuo veikimo, vai- . 
kų organizavimo darbas buvo 
apleistas. Tiesa, kad ne vis
kas padaryta ir šitame punk
te; tad mudu su M. ž. esame 
“prastesni už menševikus.”

Skirtumas tarp mudviejų 
gal yra čia: M. ž. mano, kad 
reikia daugiau veikti tarp su- ... 
augusių, o aš manau, kad tu
rime daugiau darbuotis tarpe 
jaunimo. Manau, kad labai f 
geras sumanymas padarytas 
balandžio 3 d. ALDLD 25 kp. 
susirinkime organizuoti Pionie- , 
rių grupę. Tiesa, draugai ne
labai* Entuziastiški, bet jau aš
tuonis. Pionierius turime ir at- *.* 
ęityje gausįme dąugiau.,- f

Jeigu Aš? “esu prastesnis ir 
už menševiką,” tai tik del tos 
priežasties, kad mūsų judėji- ': 
mas per metų metus buvo silp
nas ir mums nepasiseka jį iš
plėtoti. Taigi, jei judėjimas 
mažas Baltimorėje, tai, su
prantama, kas nors turi būti • 
kaltas. Tą kaltę drg. M. ž. * 
mato vienur, o aš kitur.

Prie pabaigos turiu pasaky- - 
ti: jei mes Baltimorėj būtu
me jaunimą auklėję komunis
tinėj dvasioj, tai šiandien mes _ 
turėtume puikų chorą ir daug 
jaunimo su savim, tuomet ir • 
visas judėjimas daug augščiau ' 
stovėtų.

Aš šitą straipsnelį rašau ne 
todėl, kad save teisinti ir drg. 
M. ž. niekinti, bet tam, kad 
tuos trukumus, kurių yra pas- .. 
visus, prašalinti.

“Senas Revoliucionierius.”

Aš nebandau tvirtinti, kad 
esu neklaidingas ir kad . pas 

Reikia kovoti prieš karo mane nėra pesimizmo, bet pe
simizmo randasi ir pas kitus 
komunistinio judėjimo rėmė
jus ir net Partijos narius. Ta
čiaus tas pesimizmas nesuži- 
nus. Vieną, aš negaliu priim
ti tą drg. M. žaldoko priedelį 
—“nevertas nei menševiko.”

Kada drg. M. žaldokas at
važiavo į Baltimorę, tai jis 
davė pareiškimą, kad čionai 
galima gauti keli šimtai “Lais
vei” naujų skaitytojų, daug 
narių į mūsų organizacijas ir 
t.t. M. ž. kritikavo mus, ba
rė ir nurodė veikimo planus. 
Apkalbėjom planus, pripaži
nome gerais ir leidomės dar
ban. Drg. M. ž., būdamas be
darbiu, pašventė daugiau lai
ko, negu mes galėjome tam 
reikalui darbo įdėti. Negali
me sakyti, kad nieko nedarė
me. Bandėme ir šį ir tą, bet 
prabėga mėnuo kitas, o dide
lių pasekmių nėra. iBandėmei 
organizuoti jaunuolių grupę, 
bet niekas neišėjo.

žinoma, negalima tikėtis 
per trumpą laiką kažin ką at
likti. Tačiaus sausas karto
jimas, kad galima tas ir tas, 
ir kuomet nepadarai to numa
tomo galėjimo, tai pati kalba 
yra bevertė. Drg. M. ž. la
biausia kaltina “seną revoliu
cionierių.” Vienas iš juokin
giausių kaltinimų, būk aš ne
padėjau organizuoti jaunuo
lius. Aš pažįstu keletą jau
nuolių ir esu su jais kalbėjęs 
apie organizacinius reikalus. 
Bet jie atsisako stoti į organi
zaciją bent dabartiniu momen
tu. Gal tam yra priežastys? 
Bandykime tai panagrinėti.

šių metų pradžioj buvo 
įsteigtas Nacionalis Lietuvių 
Jaunuolių Komitetas. Tai 
reikšmingas dalykas. Pasku
tiniu laiku, kur tik įvyksta di
desni mitingai, dažnai važiuo
ja ir jaunuolis kalbėtojas; 
daugiausia važinėja Paltana- 
viČiutė. Tai daroma todėl, 

|kad jaunuolis prie jaunuolių 
tinkamiau'mdka prieiti ir an
glų kalba ’jiem sūprantames-

pavojų ir traukti katalikus 
darbininkus į prieškarinius 
komitetus, kad nedaleist im
perialistams vėl paskandin
ti pasaulį darbo žmonių 
kraujuose. 1

NAUJAS WALL STRYTO SERŲ GESEFTAS
Didieji Wall Stryto kapi

talistai vėl gauna progą 
iškratyti kišenius mažes
niems “žuvims” iš vidutinęs 
ir smulkiosios buržuazijos 
tarpo. Tie trečiaeiliai bui;- 
žujėliai vėl. sukruto pirkti 
pramonių Šerus. Jie pasi
davė stambiųjų kapitalistų 
blofams, kad Rooseveltui 
nustūmus dėlerį, nuo aukso 
papėdės, 'iins išndūjo zvifrib- 
ti ir dundėti pramonės ra
tai. Tie žmonės tikisi grei
ti; ir lengvų pelnų; jie to
dėl neša dar užsilikusius 
pas save pinigus Wall Stry
to ryklėms už Šerus, storai 
permokėdami už juos.

Ne kartą jau pirmiau 
Wall Strytas puikiai apsia
vė vidutinius ir smulkiuo
sius biznierius ir profesio
nalus; apšlūos ir dabar.

Šimtus tūkstančių to 
sluogsnio žmonių, rodos, tu
rėjo pamokinti 1929 m. Še
rų katastrofa. Kiti galėjo 
pasimokinti iš dirbtino, 
klastingo Šeru “pakilimo” 
1932 mf. rudenį pirm prezi
dentinių rinkimų; Po Roo
sevelto bankų šventadienių 
irgi kelioms dienoms Wall 
Stryto Šerai buk tai pakilo, 
bet greit paskui ūmai dribo 
žemyn, net žnegtelėdami. 

4»' 

/Bet minimi vidutiniai ir 
šrhulkįai-buržuaziniai e 1 e- 
mentai, matyt, ’ tebėra kol 
kas buki mokiniai./.Dauge-: 

his jų dar tiki monams, ku- 
'riuos Wall ’Stryto plėšikai4 
skleidžia per kapitalistinius 
laikraščius, kad, esą, Šerų 
ir bonų veętė pakilus “aš- 
tuoniais bilion^is . dolerių”.

Anglija jauzbus pora me
tų, kaip panaikino aukso 
pagrindą savo pinigams, 
padarė infliaciją, d ar An
glijos kilzis atsitaisė, ar jos

galėjo padaryti tiktai su darbo minių talka.
^ftu^i^mą^ipe Halka yrą,,ju'o"labiau reikalinga. ’.; v •;

Todėl, draugai ir drauges, kiekvienas įsujjg išgalės au-

pramonė atsigriebė? Nie
ko panašaus. Aukso valiu
ta panaikinta ir poroje de- 
sėtkų kitų šalių. Ar del to 
bent kas ten pagerėjo? Prie
šingai, viskas pablogėjo, la
biausia, žinoma masėms 
darbininkų ir valstiečių; 

7kartu pasunkėjo padėtis ir 
smulkiesiems biznieriams ir 
profesionalafns. *

Bet gal < jie tikisi (pana
šiai į renegatus lovstonie- 
čius), kad Amerikos kapi
talizmas turi kokias tai iš
imtinas ypatybes ir kad čia 
krizis kaip nors išsisuks iš 
tų vėžių, kuriomis jis šliau
žia visame buržuazijos pa
saulyje? Kas taip mano, tą 
Roosevelto politika prakti
koje turės greitai pamo
kint kitokio supratimo.

Kaip visi 1 i g š i o 1 iniai 
Roosevelto darbai ir pert
varkymai varė krizį į giles
nę pragarmę, taip ir Am
erikos pinigų infliacija pas
tūmės jį dar gilyn. “Smul
kioji” gi žuvis, sunešus 
Wall* Strytui savo pinigus, 
vėl atsidurs ant didžiojt) ka
pitalo skaurados. Pasipel
nys tik didieji'grobikai.

Darbiečiai vėl Pataikauja 
Savo Imperialistams

Katalikų Gyventoju
Skaičius Amerikoje

LONDON. — Taip vadi-111®* Jau gerų pasekmių matosi 
narna Nacionalė Darbininkų jaunuolius b e o r g anizuojant. 
judėjimo Taryba, atstovau
janti darbo ūnijų kongresą, 
'darbo partiją ir darbiečius 
atstovus parlamente, pa
siuntė Sovietų valdžiai pra
šymą, kad ji tuojaus' palei
stų MūėDonaldą ir Thorn
ton ą “vardan abiejų šalių 
draūgįškuirio.” Tai yra dar- 
biečių patarpininkavimas 
Anglijos in^ėVialistams.

Iš kitos pusės, Taryba iš
nešė protestą prieš valdžios 

įūždėti embargo

, , o ___ _______T jiė protestuoja ne todĄ kad
koki te ir iš viso vieko pasidarbuokite per Šiūš nacional.es apginti darbininkų į tėvynę,

-iL.a* . zrr,..!, .-.k 1 ■ ale todėl, girdi, kad embar-

ir įyadaūgms 'bedarbių škai- ,

rihkliavų dienūs (Ta$ Days). Berenkant gi aukas tai 
hyiuį,' visi Mėš taipo pat turime pasmArkintai padirbėt, 
kad įtraukt kuo daugiausia naujų narių i “L' ‘
Darbininkų Apsigynimą,

Katalikų bažnyčios, of ięįa-
Gi M. ž. smerkįa mane už jau- lis raportas skelbia, kad:, 

. O šiandien Jungtinėse Valsti- 
jo^e yra 20,268,403 katali- 

plRaliSausaU"tm kai arba 32,012
A £*£5 11 d. U O j GIJO — .. # į « _ • t. ***» f

nuolių nesuorganizavimą. < 
kaip matome, į kitas kolonijas 
feiuntifiėja jaunuolius jaunimą 
organizuoti. _ 
mėnesiai, kaip drg. M. ž. čio
nai darbuojasi, ir turiu pasa
kyti, argi aš užstoju jaunuolių 
organizavimui kelią ?

Dabar kas link užsisakymo 
“Laisvės” gegužinio numerio. 
Tas klausimas buvo pakeltas 
ALDLt) 25 kuopos susirinki-, 
me. M. ž. turėtų žinoti, kad 
aš nesipriešinau ir niekad ne
su priešingas komunistinės 
spąuęlos, platįĮŪmul . Aš , tik 

. tik 
partraukti laikraščio egzem
pliorių, bet ir nariai turi ap
siimti tinkamai laikraštį išpla
tinti. Pas drg. M• ž. tokia 

» datf- 
giatišiai laikraščio, ir turi bū-' 
ti išplatinta. <

joše yra 20,268,403 katali

daugiau, negu buvo pradžio
je 1932 metų. Kunigų ar
mija paaugo ant 1,500.

Dabar Amerikoje yra 16 
katalikų kardinolų ir arki- * 
vyskupų; 102 vyskupai, 29,- - 
782 kunigai, 18,260 bažny- • 
čių, 181 seminarija, 195 ko-' 
legijos del vyrų, 656 akade- •* 
jmijoš del merginų, 956 aug- 
^štbšios mokyklos, 327 našiai- ’ 
čių^prieglaudos, 650 ligoni
nių ir t. t. Tai tokia ym— 
galinga katalikų, bažnyčios 
mašinerija Amerikoje ir vi
sa jinai tarnauja valdančia-i Tarptautini

r
*•*

# 
z O aš žinau iš jai klasei.

nacional.es
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Puslapis trečias

Sovietinės Baltarusijos Progresas Ga 
mybos ir Kultūros Srityje

2s.au85rmhum°kiSausjtojų Draugų A. Bimbos ir Pąltąnavičiutės Prakalbų 
Maršrutas Chicagos Kolonijose

:bagas; 'kad nieko nepeš, pagi- - 
j grobę savoi kįromą ir išdūmė

1 atikam
F. Vilys.

Pirmą sykį chicagiečiai drg. A. Bimbai ir Paltana- 
gausime progą išgirsti kai-(vičiutei. P a 11 a n a vičiūtė 
bant Lietuvių Jaunuolių daugiausia kalbės apie jau- 
Centro’ sekretorę ir “Lais-į nuoliu ekonominę padėtį, 
vės” angliško skyriaus ve- apie jų kovas ir reikalą or- 
dėją, drg. Fulton-Paltanavi- ganizuotis į Jaunųjų Komu- 
čiutė. j nistų Lygą ir kitas darbi-

Jinai atvažiuoja su kitais! ninkiško jaunimo organizaT 
draugais iš rytinių' valsti
jų į “Vilnies” šėrininkų su- Drg. A. Bimba kalbės lie- prasidėjo didelė šėrų spėkų-;.*; 
važiavimą ir užmegsti arti
mesnius ryšius su vidurva- 
karinių kolonijų jaunuo
liais, ypač Chicagos jaunuo
liais.

' Pirma jos prakalba bus 
“Vilnies”; šėrininkų suva
žiavime, kuris įvyks gegu
žės' 7 d., Lietuvių Auditori
joj. Taip pat jinai, kaip ir 
drg. A. Bimba ir Dr Kaš- 
kiaučius, dalyvaus “Vilnies” 
bankiete.

Po “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavino bus visa eilė 
prakalbų, kurios rengiamos

Spekuliacija Biržoje
kas link mūsų visos 
rabfaku. 1927-28 m. 
6 rabfakai, o dabar 
turim 37 rabfakus.

NEW YORK. — Balan
džio 21 d. biržoje parduota 
bei perleista per rankas net 
7,127,000 Šerų. Tai didžiau
sia Šerų, apyvarta nuo 1930;

Nedarbo pas mus nėra, i 
mes neturim nė vieno be
darbio. Kas tiktai nori są
žiningai atiduoti savo dar
bą, socialistinės statybos rei
kalams, jis gali kiekvienu 
laiku, kiekvienoj vietoj ras
ti ir dirbti.

Jei pirmiau valstiečiai — 
biedniokaį ir bernai apdir
bo žemę dyarininkams, ku- 

' nigaikščiams, kunigams, tai 
varstotus, i jakar^ likvidavus buožiją,

kai ku- 
sakysim, 

mašinų

Sovietinės Baltarusijos Komu- j delicti 3S paimsiu 
nistu Partijos leidžiamas lietuvių . ,
“Raudonasis Artojas’’ paduoda ! 1‘iaS dirbtuves J 
draugo šrangavičiaus prakalbą, i Vnun^ilnvn vardo 
pasakyta udarninkų suvažiavime. | v 01 OSDO\O Veli UO 
Amerikos lietuviams darbininkams I dirbtuvė Minsko mieste, kll- 
labai svarbu žinoti apie Sovietinės į . , , ...

- Baltarusijos atsiekimus pramonės i 1’1 Vakar SVeiklDO mtlS.
ir kultūros srityje. Todėl čionai ’ « 1 QI Q motaic tni hn
paduodame tūlas d. Šrangavičiaus I lllllldll 1U1O IlieicllS Ldl DU 
prakalbos dalis. — “L.” Red. j vo maŽa dirbtuvė, kuri Va- 

Socialistines Statybos Pa- dinosi “Energija,” kur bu-

buvo 4,480 žmonių, o dabat: 
augštose mokslo įstaigose 
9,990 klausytojų, o 1933 me
tais bus—13,237 žmonės. Aš' 
jau neminiu visos eilės da-l 
vinių 
eilės 
buvo 
mes
Technikumų 1927-28 m buvo 
30, dabar—102.

Mes turime tokią padėtį, 
kuomet 1927-28 m. vaikų 
nuo 8 iki 11-kos metų am
žiaus mokinosi tiktai 68 
nuoš., o 1932-33. m. šito am
žiaus vaikai BSSR pilnai 
apimti! mokymusi. ;

Be šių bendrų pasiekimų, 
mes turime didelius pasie-

jaunimo organiza;
cijas. Ji kalbės angliškai, metų. Tas parodo, kad vėl

siekimai Sovietų 
Baltarusijoj

Mūsų Baltarušijoš sočia-, 
listinė statyba neatidalina-1 1,000 darbininkų ir ga-Į
mai surišta su Sovietu Są- miRa gręžimo .____ _______

todpl žvyriaus sortiravimo maši- kni-nn -rodei, ,, . . (Kaipo Klasę, mes. atemcm, ^imus išleidžiamų < knygių
laikraščių, atskirai imant,1 
tautų mažumų kalbomis 
skaičiaus padidėjime, teat
ro, kino, ra3io srityje. 
Auga skaičius mokyklų, 
kurios mokina vaikus gim
ta kalba: rusų, žydų, lietu
viu, lenku ir kit. Štai rezul- 
tatai kovos už leniniškos 
nacionalės politikos įvyk
dymą. Tai rezultatas tos 
kovos, kurią vedė ir veda 

i mūsų Baltarusijos darbinin-

v.o priskaitoma 15 darbinin
kų. Dabar tai stambi dirb
tuvė, kurioj priskaitoma

jungos pasiekimais, 
kad mes gavome ir gauna
me milžinišką paramą pa-

nas, akmenų smulkinimo 
mašinas, tekinamuosius var- I144V 144 41^41 L40X\U< Cl A CLAllCV [J Cv į '

kelti mūsų praeityje atsili-į stotus, atsargos dalis trak-! 
kusią Baltarusiją iki prie- toriams ir kt. Špyžo lieji-

tuviškai, apie svarbiausius! liacija, kuri turės baigtis 
šių dienu darbininkų klasės nauju 
reikalus.

Prakalbos įvyks sekamose
vietose. Biidgepoite, Wdst; New Yorko žydų rabinas 
Side, Brighton I ark, Mkr-i y|arg0]js pasiuntė telegra- / 
quette 1 ai k, Noith Side,' pijui Xp prašydamas jo ; 
Roselande ir dai gal kurioj užtarimo delei persekiojimo 
nors vietoj. v _ žydų Vokietijoje. Nežinia,

Visose augščiau pazymė- atsakys popiežius,
tose vietose prakalbas ren- i 
gia ALDLD. 1-mas Apskri-' 
tys ir kitos darbininkiškos 
organizacijos. I

ALDLD 1-mo Apskričio.
Sek. V. V. Vasys

“crash” ant Wall
Stryto. . '

i žemę ,iš buožių ir turime 
I sekančius pasiekimus. 1932 
i metų pabaigoj mes turime 
Baltarusijoj 429 sovūkius, 
9181 kolektyvus, į kuriuos 

(taip pati įeina 45 nuoš. biedniokų ir 
pirmiau vidutinių ūkininkų Baltaru- 
- . . J sijoj. Vienam ūkiui kolek-

mo, mašinų statybos dirbtu
vė. “Komunar” 
Minsko mieste) 
1913 metais susidėjo iš dir- 
btuvėlių, kurios priskaitė tyVg 1932'm. teko 6.30 hek- 

tarų žemės, o vienam pavie- 
; niui ūkiui—3.52 hektarų 
žemės.

Jūs matote, kad visa ši
dvai inmkų n buožių žemė t |<u klasė ir darbo valstiečiai 
perduota bedniokams, vidu-j kartu su visos Sovietų Sa_ 
tiniams, kolektyvams Jr|jungOs proletariatu, už so- 
klausimo apie mažažemiu- j cįa]įstinę statybą. Ir mes, 
gumą mūsų kolektyvuose draugai, galime dabar drą-1

^akiniį socialistinių respu
blikų.

Mūsų pramonės produkci-j 
ja per tą laiką užaugo nuo 
200 milionų rublių (aš tu
riu galvoj 1927-28 m.) iki mažiau 300 darbininkų. Ji < 
852 milionų rublių, arba gamina akmenų smulkini-L; 
419 nuoš., o SSRS mes tu
rėjom 219 nuoš. augimą. 
Reiškia, mes augome grei
tesniais tempais, reiškia ši
tuo mūsų BSSR 
priešakines SSRS 
kas.
Mūsų Pasiekimai

nes Vystymosi

arba £amina akmenų
mo mašinas, gontų pjovimo 
mašinas, katilus ir t.t. Ma-f 
šinų statymo dirbtuvė “Pro
letary” Gomelio mieste, 
pirmiau, 1913 metais, buvo 
paprasta dirbtuvė, kuri pri-

i skaitė 26 darbininkus. Da- 
i bar ji priskaito apie 1,000

1 ramo- darbininkų. Gamina ji vin- 
i dus, skiedinių maišymo ir 

r Į mūsų pramonę, dėka So-1 kitas sudėtingas mašinas, 
vietų vyriausybės paramai,' Paimsime ta patį Minską.'naudot7apdirbt,&kad glvus toiQ;no.„ ■ 

..............................  ' «>!■ Kotekly-
viai ir sovūkiai užima apie mokytojas Leninas.

pasiveja 
respubli-

nėra. Kolektyvams atiduo- ■ 
ta geresnioji ’ žemė, kolek
tyvams davė tiek žemės,' 
kad reikia tik.gerai ją iš

Dūšių Ganytojas Nusigando “The Worker”

SOVIETŲ ŽUVŲ GALIMA 
GAUTI ŠIOSE VIETOSE

ZMUDIN BROTHERS
Bridgewater, Mass.

Darbininkų Organizacijų 
Parengimuose, Norwood, Mass.

ines įdėjome per 4 metus Nejaugi galima sulyginti 
264 milionus rublių kapita- Minską 1921-22 m., su da
lo įdėjimų vertės, arba 105 bartiniu, pramonės staty- 

penkmečio nustaty- bos išvystymo prasmėj.
Tikiu būdu, draugai, dė-

< šiai pasakyti, kad šiuos pa-' 
siekimus, šiuos laimėjimus, 
šiuos rezultatus mes gavo
me tiktai todėl, kad einame 

keliu,

PORT WHITBY, Canada. 
—Bedarbės ir gyvenimo aplin
kybių verčiamas, apsistojau 
gyventi šiame mažame mies
telyje. Čia randasi dvi dirb
tuvės—odos ir audimo. Jose 
dirba keli desėtkai darbinin
kų po dvi dienas į savaitę. 
Apie jų uždarbį nėra ko nei 
kalbėti. Jų algos tiek nuka
potos, kad nebeliko kas kapo
ti. O įvesta bjauri skubinimo 
sistema ir nežmoniškas bosų

musų J žiaurumas. Už mažiausią nu
sidėjimą prašaliną iš darbo.

Kalti ir patys darbininkai, 
. . kad nekovoja prieš šitas sąly- 

Jie labai atsi
likę klasiniame susipratime. 
Nepriklauso jokiai darbininkų 
organizacijai bei revoliucinei 
unijai. Jie tebėra paskendę 
religiniuose prietaruose ir te
belaukia kokios ten malonės 
nuo viršgamtinio dievo.

nuos.
tų įdėjimų. Mes pastatė
me Balta rus ijoj tokias-^ ka Sovietų vyriausybės pa- 
stambias įmones kaip I-ji1 ramai ir tam entuziazmui ir 

, BelGRES, Bobruisko me
džio apdirbimo kombinatas, 
Kričevo cemento dirbtuvė 
Gomelio stiklo i 
siuvimo fabrikai

*tern,” Volodarskio
“Znamia industrializacijų” 
Kaganovičiaus vardo dirb
tuvė Gomelyje, kuri vakar 
mus sveikino, degtukų fa
brikas “Proletarskaja Perė

ji / moga” ir eilė kitų naujų
įmonių. Sovietų Sąjungos 
lėšomis pas mus pastatyta 
61 MTS, linų dirbtuvės, vi-Įvinius. 
si melioratyviniai darbai, 
Hurie plačiai išvystyti Bal- pUSgS

dirbtuvė, 
“Komin- 

• vardo,

karžygiškumui, kurį parodė 
Baltarusijos d a r b i n i n kų 
klasė, mes turime milžiniš
ką augimą mūsų pramonės 
srityje.
Socialistinis žemės ūkio 

Persitvarkymas
Tam, kad būtų daugiau 

suprantami tie pasiekimai,! 
kuriuos mes pasiekėme so-! 
cialistinio žemės ūkio per
tvarkymo srityje, reikia 
privesti mūsų praeities da-

60 nuoš viso pasėlio ploto.
Mes turėjom 1928 m. 123 

traktorius, o 1.933 m. sausio 
1 dienai mes turime 2822 
traktorius, 33,395 arklių jė
gų galios, organizuota 61 
MTS. MTS turės užsėti 
daugiau trečdalio visų mū
sų kolektyvų laukų.

Stambių raguočių kolek
tyve priskaitoma 381 tūks
tantis, 1928 m. buvo tiktai 
12,466. Kiaulių skaičius iš- 

l augo nuo 3180 1927-28 me- 
; tais iki 130 tūkstančių.

Iki revoliucijos daugiau 
___ > visos ________  

tarusijoj taip pat eina. Są- žemės (čia skaitoma Mins-
jungos biudžeto sąskaiton. 

i Milžinišką paramą mes ga
vome ir kultūrinei statybai. 
Todėl, draugai, mes Balta
rusijoj turime .tokius dide
lius laimėjimus mūsų pra
monės ūkio vystymosi at
žvilgiu.
Štai dar kai kurie daviniai: 

Baltarusijos pramonė, su
lyginus su prieškariniu lai
ku, padidėjo 8 kartus (aš 
imu 1932 m.). Pramonės 
darbininkų 1927-28 m. (aš 

* nekalbu apie 1920-21 m., 
kuomet mes išvijome bal
tuosius lenkų okupantus ir 
išvystėme socialistinę staty
bą) buvo 54 tūkstančiai 
žmonių, o dabar mes pris- 
kaitome 124 tūkstančius 

' žmonių. Charakteringa yra 
privesti kai kuriuos davi
nius kaslink senų įmonių 
perstatymo, teisingiau ne 
perstatymo, o faktinai nau
jų įmonių pastatymo. To- 
kių įmonių mes perstatė- 

k me . 68. Charakteristikos 
< > i i

Norg tai mažas miestukas, 
bet tų dangaus agentų (kuni
gų) yra gana daug. Jie mul
kina darbo žmones ir nuodija 
jų protą, liepdami kantriai 
kentėti skriaudas ir ramiai 
vilkti išnaudojimo jungą.

Ir pas mane atgriuvo vie-! 
nas kunigas su savo šventu ! 
kromu. Tikėjosi, mat, padi- I 
dinti savo biznį ir gauti nau-1 
ją parapijoną. Bet nabagas ( 
nepatropijo. Šis nepageidau- ( 
jams mano svečias, pamatęs ' 
ikelis egzempliorius “The, 
Workerio”, prisiųsto i platini-; 
mui, taip persigando, kad ne-.' 
galėjo nei žodį, ištarti. Tik • 
po trumpos pauzos pradėjo' 
mane gąsdinti kalėjimu ir įti-: 
kinėti nebuvėliu dievu. Jam 
buvo duotas trumpas ir griež-į 
tas atsakymas. Pamatęs na-

J. GEGZNAS
412 W. Susquehanna Ave. 

Philadelphia, Pa.

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

liet. DARB. KLIUBAS 
408 Court St. 

Elizabeth, N. J.

B. MEDLEY, 
114 Nash Street, 

New Haven, Conn.

HARTFORD, CONN. gag dirbtuvėj.
i y 1 r ' ■ : i i ;• • _< •  

Visose Darbininkų Judėjimo Pri
tarėjų Krautuvėse, Montello, Mass.

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

Visi Montello, Mass.

81 Sawtell Ave.
57 Vine Street

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

vaizdą

Mums teko daug ■ skaityti 
apie fašistų inkviziciją Lietu
voje. Bet skaitant ne viską 
taip gerai galima porsistatyti, 
kaip matant inkvizicijos vaiz
dą prieš akis. IlardfordieČiai 
turės progą matyti
prieš savo akis, kaip Lietuvos 
fašistiniai budeliai kankina 
kovingus darbininkus ir revo
liucinius valstiečius.

Operetė “Inkvizicija” visai 
netoli. Jinai bus suvaidinta 
balandžio 30 d., 7:30 vai. 
vakare, K even BaVre sietai-1

Kart K) I

Baltarusija Tapo Raštinga 
ivaxare, Aeven narre 

Tam, kad pilniau būtų'nėję, 227 Lawrence St. 
ford, Conn.

Reikia kelis žodžius tarti, 
delei paties veikalo turinio.' 
Paimkime “Inkvizicijos” 3-čią 
aktą, tai pamatysime, kaip fa
šistinės Lietuvos valdininkai 
kovingus darbininkus ir vals- 

Jie terori- 
____ l ne vien vyrus, bet ir' 

! moteris. Tie budeliai ne tik' 
muša ir laužo kūną, bet ylo
mis į panages bado ir elektrą

matyt, kokius stambiausius 
pasiekimus mes užkariavo
me socializmo statyboje pas 

Baltarusijos' raus Baltarusijoj, aš noriu

ko, Mogiliovo, Vitebsko, 
Vilniaus ir Grodno guber
nijos) prigulėjo pirkliams, 
ponams, kunigaikščiams, ir 
kunigams. Iš 22,228,000 de
šimtinių prigulėjo dvarinin
kams, kunigaikščiams ir 
kunigams 11,645,000 dešim
tinių, o visų valstiečių-bied- 
niokų ir vidutinių, o taip 
pat ir buožių daliai prisiėjo 
10,384,000 dešimtinių. Toks 
žemės kiekis prigulėjo 4 mi- 
lionams valstiečių ir dar 
reikia atminti, kad čia bu
vo ir buožių žemė.

Baltarusijoj a p y t ikriai 
buvo apie 200 tūkstančių 
bernų. Mažažemingumas ir 
žemės stoka vertė valstie
čių biednuomenę eiti uždar
biauti ir išeiviauti į kitas 
šalis. Per 20 metų persi
kėlė į Sibirą 642 tūkstan
čiai žmonių, o visa kita 
biednuomenė ir mažai pa
siturinti vidurinių dalis len
kė nugarą dirbdami pas 
buožes ir dvarininkus.

privesti dar davinius apie 
kultūrinę statybą. Revoliu
cijos pradžioje, kuomet pa-Įtiečius kankina, 
ėmėm valdžią, mes turėjome i zuoja 
apie 70 nuoš. beraščių dar- 
bininkų, valstiečių ir darbo 
masių. Dar i 1926 m. mes per kankinių kūną paleidžia; 
turėjome 40.7 nuoš. beraš- operetė pripildyta šiurpulingų 
čių, o 1933 m. mes pilnąi vaizdų. 4
likvidavome mūsų respubli- Ę.uomet žvalgyba Jr fašisti- 
koj beraštingumą ir BSSR 
paskelbta visuotina raštin-' 
gurno respublika.

Antro koncentro mokyk-jas ir vaišina tuos budelius, 
losę 1927-28 m. mokinosi Jie dažniausiai tuos bjaurius 
56 tūkstančiai darbininkų ir ūarbus atlieka, būdami girti, 
valstiečiu vaiku, o 1932 m.1 ~ .
-^-189 tūkstančiai. Visi vai-į -
kai, baigusieji 1932 m. 4 ir darbas. •
5 grupes, 1933 m. pilnai ap-1 Hartford iečiai žino, kad 
rūpinti mokymusi 5-j e ir Laisvės Choras visuomet gerai 
6-je grupėse. sulošia statomus veikalus sce-

Pirmiau Baltarusijoj ne- n0J(y ....... ypatingai choristai ir drama- buvo ne vienos augstosios -

•- niai valdininkai baisiausiai 
[kankina revoliucinius Lietu
vos darbininkus, tai tuo pačiu 
kartu buržuazija kelia orgi-

Pasityčiojimai iš kalinių ’ir 
I net moterų žaginimai, tai pri- 
i.prastas fašistinės žvalgybos

mokyklos, ir tiktai 1921 me
tai mes organizavome uni
versitetą. 1927-28 m buvo 
trys augštosios mokslo 
įstaigos, 1933 metų sausio 
1 dienai mes turėjom jau}*5

Gi operetę “Inkviziciją

tiškoji grupė stengiasi kuo ge
riausiai suvaidinti.

Taigi pasirūpinkite gauti ti- 
kietus iškalno. Jūs, turėdami 
tikieta, būsite užtikrinti, kad 
teks jums pamatyti operetę 
ir gausite geresnę Vietą.

B .Muleranka.

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

SĖS KOVŲ DIENOJE:
> i z

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

BROOKLYNE
Lietuvių darbininkų prakalbos įvyks penktadienį, 28 bal., 

1933, “Laisves” svetainėje, 46 Ten Eyck St., pradžia 8-tą vai. 
vakare kalbės V. TAURAS ir P. BUKNYS.

C. BROOKLYNE
Pėtnyčioj, 28 Balandžio, Aleksiejaus Svetainėj, 33 Hudson 

Ave., 7:30 vai. vakare, kalbės F. ABEKAS ir bus Pamargi- 
nimų programa.

PATERSON, N. J. Gegužinės apvaikščiojimas-Demonstracija prasidės 11 vai. 
iš ryto, nuo No. '3 Governors St. Visi -lietuviai darbininkai 
dalyvaukite. ^***^__

Prašome draugų iš visur pranešti, kur ir kada įvyksta gegužinės demonstracijos. 
Visas vietas skelbsime po šiuo bendru antgalviu. Priduokite iš anksto, kad geriau 
darbininkai įsitėmytų savo miestų demonstracijas.
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Vertė D. M. ŠOLOMSKAS.
svarstytas ir-.nutarta^ daugiau. pašalpos fondą..-rTaipgi Cen-’d.: nuėjo išpažintin visus so- 
nemokėti, nes jam už tą ligą tfo nusiątatypias daugiau ir cialistiškus griekus , pasisaky- 
pilnai- įmokėta. j į > J !; geriau prižiūrėti ligonius, kad ti į dvasišką - ąusj. ■ ‘ f j i
” 40 ko nario C Puišio našai- ^utų pašalpą tiktai tie,'kurie . H J S."’’

ąp. nan<Į u. i uisio pasai- reikalingi Viską atlikęs, kaip pnklau-nos mokėjimas svarstytas. lstlKr4J,U sergą ,ir reikalingi ___

(Tąsa)

—Nusiramink, drauge Žūk, mums nusis
kundimai tai ne pergalė.

—Štai, matai, Sergiejau. Kailį jis nu
lups visiems, štai ko mums tik ir trūko. 
Apversime trisdešimts tris kalnus...

dūliais. Žukas nutvėrė Glėbą už rankos ir 
nusijuokė: ,

—Drauge Glėbai, pavojinga padėtis—bo
bų frontas prieš vyrus: patruksiu iš juoko, 
užkutens man širdį!.. Saugokis jų!

Sergiejus susigėdusiai nusišypsojo. Glė-
Glebas ir Sergiejus lyg svetimai pasida- j ^as susidavė delnu per raudonarmiečio ke-

vė rankas. Glėbas pajuto Sergiejaus pirš
tuose minkštumą ir mergišką baikštumą. 
“Inteligentas,” “minkštuolis,”—galvojo jis. 
pažiūrėjo Sergiejui į veidą: plaukai rudi, 
akys rudos, smagios, veidas simpatingas, 
nesišypso j imas kiek juokingas, abelnai 
prielankus ir rūpestingas.

—Aš jau žkiau apie jus, drauge 
lovai. Mačiau, kada pereitą kartą 
užsiregistruoti. Apie jus jau buvo 
tytas Partijos komitete klausimas, 
kad atėjote.

; —Na, matai, mano drauge, supranti? 
Šie mūsų “generolai” jaučia karosą. Glė
bai, su jais apsieik kariškai, nes kitaip 
negalėsi gyventi. Jie ir mane jau... na, 
bet aš už juos gudresnis ir visus išvilksiu 
ant švaraus vandens.

—Na, pranešk, ką jau taip atidengei?
—Nepasitikiu jiems nei ant nago juody

mo. Žodžiais jie visi už darbininkų klasę, 
bet darbais—puvėsiai! Škurninkai. Smau- 
gikai!

—Na, pažiūrėsiu J tavo generolus, vesk, 
Žūk.

—Einame pas raštininką, drauge Čuma- 
lov. Ten yra posėdis. Sekretorius jau bu
vo patvarkęs jus pašaukti per telefoną. 
Sekretoriaus vardas Židki.

—Geriau jau tu, drauge Sergiejau, vesk 
jį; o aš tik taip eisiu pasižiūrėti, kaip jie 
plikomis rankomis paims Glėbą.

Pirmadieil., Baland. 24,1933
-■h r - >■>'! ■ i : ..jj. / ■, ig
Ją, .kad paskui.daryti laisva
maniškos, sumenijos sąskaitą ir j 
/daryti apgailą;už buvimą pa
klydėliu.

Pas mus prądėjo darbinin
kai kalbėtis 4pie tai, kiek ims 
laiko Levonui su Juozu, khd 
atsiversti prie dvasios šventos, 
kurie vis meiliau pasikalba su 
socialistais. Gi kas taria b, 
turi sakyti ir c. :

No. Sidės Bolševikas.

pos mokėjimas svarstytas, 
taipgi peržiūrėta kruopos re
komendacijos ir advokato laiš
kas. Nutarta mokėti pagal 
kuopos rekomendaciją.

41 kp. nario laiškas skaity
tas delei kai kurių ligonių ne- 
prisilaikymo konstitucijos. Nu
tarta apie tai kuopai laišku 
pranešti.

42 kp. nario Polasky paš. 
mokėjimas svarstytas ir palik
tas toliaus gavimui iš kuopos 
ir daktaro daugiau informa
cijų/

! 58 kp. nario Kirkučio pašal
pos mokėjimas aptarta. Pasi
rodo blahkos} labai Suvėluotos.; 
Nutarta gauti daugiau1 infoiM 
macijų. ■ 1 ■ ' ■ ; : : <

Pranešimai, Laiškai, 
4 j 1 Atęišaų|ciųnąi j,

kad

pašalpos. Kuopos kviečiamos 
svarstyti ir duoti” gerų pašal
pos klausimu, ligonių kontro
lės klausimu sumanymų.

Nutarta už sugaištas die
nas mokėti po $4 į dieną. Sei
mo pirmininkui mokėti $4, 
Seimo .sekretoriui $8. Posėdis 
užsidarė 9 vai. vakare.

J. Gasiunas,
APLA Centro Sekretorius.

so pabažnam žmogui, (labai 
jautriai klausėsi pamokslo. 
Stasys ausis atstatęs laikė, 
kaip triūbas, kad tik daugiau 
prisigėrus į save to, ką kuni
gas, tarsi su šiūpėle, bėrė iš 
savo krūtinės..
, Mat, Stasys nemažai pri- 
peckeliojo korespondencijų į 
“Naujienas.” ' Tai jam reikė
jo atydžiai išklausyti pamoks-

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK >

(

purę. O moterys, tartum, nuo retežio ati
trūko ir visos suriko ant Žuko. Bet įų 
riksmo negalima buvo suprasti—ar tai su
kilimas, ar moteriškas iš jo pasityčiojimas.

—Štai, žiūrėkite, velniškas bobų Sovie
tas! Kaip mane matote gyvą, nei viena iš 
jų negimdys daugiau vaikų! Svietas turės 
išnykti. Dabar moterys paskelbė vyrams 
boikotą. 
Žukas.

Daša
rankas ant krūtinės, laukė, kol vyrai ap
leis kambarį. Vėl jinai trumpą žvilgsnį nu
metė ant Glėbo. Bet tame žvilgsnyje Glė
bas neišskaitė nieko kito, kaip tik šaltą at- 
sinešimą. Draugė Mechova sudavė delnu į 
stala ir ramiai tarė:

—Jau bus gana! Delegatės, užimkite vie
tas. Prie tvarkos! Draugai vyrai, malonė
kite išeiti ir netrukdyti. Draugė Daša, 
tęsk savo pranešimą.—O paskui ji pirmoji 
perkirto pranešėją, atsikreipdama į Glėbą:

—Drauge Čumalov, kada grįšite, užeikite 
pas mane. Aš noriu su jumis pasikalbėti.

—Gerai!—atsakė Glėbas.
Tinkamas Pasiūlymas

Kaip tiktai atidarė duris į sekretoriaus 
Židki kambarį—iš ten išsiveržė tabako dū
mai. Ir čionai buvo saulės spinduliai, tik 
jie per dūmus kitoki, negu pas Mechovą. 
Dūmai sukosi kamuoliais. Kambarėlis ne- 

—Drauge Žūk, aš negaliu, esu užimtas, didelis. Žmonės prie stalo, kaitinosi saulės 
Dabar eina susirinkimas agitacijos—pro-1 spifiduliuose ir rūkė. Kailiniais apsivilkę 
pagandos skyriaus; paskui antrą susirinki-į Židki ir Čibis^ čibis, pirmininkas‘ Čekos” 
mą turiu, o vėliaus reikia sakyti prakal- komiteto — išsiskutęs. Židki taipgi įšsi- 
bos.., !

—Ek, Sergiejau! Nors tu ir mokytas gyvos- 
žmogus, bet prastesnis ir už vienuolį; per- M’. Pasi]sojjniui..
daug paklusnus ir nuolaidus.

Į kambarį įėjo pirmas ne Sergiejus, o 
Glėbas. Ar todėl, kad kambarys buvo ma-! 
žas, ar todėl, kad ten buvo tiktai vienos

BINGHAMTON, N. Y.

Ha-ha-ha! — pasileido juokais

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAšINeLESiškėlė galvą, nutilo ir, susidėjus

i
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Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

PRANEŠIMAI IŠ KITURda-

Raportas priimtas.

visokie

bal. 16, 
Komite- 
Prasidė-

UZ SU- 
su 51 
kuopų

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

“Laisvės” naudai piknikai sekančią vasarą:

• ( ,\ Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

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

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

■ ■■■•- . i : ; ci ' i 1 ■ .< ‘!
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais
Čuma- 
buvote 
pasta- 
Gerai,

_ 1 1 ' • ‘ ) J • ;, Mū^ų ,, miesto . , proletarai 
smarkiai ruošiasi prie geguži
nes dęmpn^tracįjos. Balan
džio , 30 dieną,. 7 vai. vakare, 
Lietuvių svetainėj įvyks pra
kalbos ir bus, duodama puiki 
koneprtinė programa.

. Kalbėtoją turėsime iš Buf
falo, N. Y., drg. jĘthel Stevens, 
gi koncertinę programą duos 
Jaunuoliu Choras.

Gegužės pirmą, pirmadienio, 
vakare bus masinis mitingas', 
atvirame ore, Court House 
Square. Demonstracija prasi
dės 7 vai. vakare, kalbės E. 
Stevens ir kiti svečiai ir vie
tos kalbėtojai.

Abudu parengimai yra ruo
šiami suvienyto fronto komite
to. Įvairių sriovių ir tautų 
darbininkai bendrai rengia pa
saulinės darbininkų dienos pa
minėjimo mitingą ir demons
traciją.

Lietuvių darbininkų pareiga- 
ne tik dalyvauti šiuose Pirmos 
Gegužės paminėjimuose, bet 
stengtis kuo daugiausiai sumo-' 
bilizuoti pašalinių darbininkų 
ateiti į masinį mitingą ir de
monstraciją.

Visos darbininkų organiza
cijos , tas dvi dienas neturėtų 
rengti kitų mitingų; gi jei pri
puola mitingai, tai juos atkel
ti į kitą dieną. Turime rū
pestingai padirbėti per šias ke
lias dienas, kad kuo daugiau
siai 'pasiektume ;darbininkų ir 
supažindintume ju-os su pa
sauline darbininkų švente.

Bendro Fronto Komitetas*

Sekretorius pranešė, 
jau padaryta sutartis su Ro
yal Indemnity Co. of New 
York delei uždėjimo kaucijos 
už Centro ir kuopų, kurios už
simoka po $7.50, viršininkus. 
Kaucijos num. 82021. Iš se
nosios kompanijos atgauta 
$16.94. Raportas priimtas.

Raportuota apie teismą su 
LAPA. Pasirodo, kad teis
mo eilė dar neatėjo. Jau prie 
teismo prisirengta.

Svarstyta 8 kuopos reika
lai. Pasirodė, kad senasis se
kretorius Stačinskas yra su
naudojęs saviems reikalams 
kai kurių kp. narių duoklių pi
nigus. Nutara, kad kuopa 
imtų atsakomybę už tuos na
rius, kad ji priverstų Stačins- 
ką atsiteisti.

Delei Centro Komiteto rin
kimų nutarta pakviesti 3, 7 ir 
8 kuopos prisiųsti atstovus 
peržiūrėjimui1 rinkimų blankų. 
Peržiūroj imąs nutara , turėti 
gegužės 8 vakare, . Centro 
raštinėj. '

Pranešta, kad jau Šeiniui, 
gauta j svetainė Liet. Mokslo 
Draugįjos.i/ .Seiipąs, : prasidės 
birželio 25. APLA I Apskri- 

t ) ( ' t

tys rūpinasi delegatų priėmi
mu. ir kitais su Seimu suriš
tais dalykais.

TDA sekr. Spoler buvo atsi
lankęs posėdin ir prašė, kad 
APLA nupirktų valdžios bonų 

i i . . -l-r’ m-i x ir uždėtų už viena deportuo--nėra kada su visais sveikintis. Tik aty- jamĮj £asirodO| įad APLA

skutęs. Čjbiso veidas dulkėtas, bet akys 
Židki ir Čibis sėdi vienas prieš ki- 

* .. Prie lango sėr 
dėjo komjaunuolis Luchovas ir klausėsi jų 
kalbos. f I

Glėbas pridėjo ranką prie šlemo, savo 
plieninės kepurės, bet Židki to nepastebė- 

moterys ir merginos, Glėbaįpa.sijautė, tar-13o: ar mažai pas jį ateina partijos narių
turn jis užpildė kambarį, ir nėra kur ap
sisukti. Jam atrodė, kad jo plieninė ke
purė atsirėmė net į lubas ir braižo jas.

Tiesiai prie lango, su paišeliu rankoje, 
mėlynoje jekutėje sėdėjo draugė Mechova, 
vedėja moterų skyriaus. Ant jos galvos 
raudona skepetaitė ir pro ją švietėsi gelto
ni garbanuoti plaukai; lūpos gražios ir vei
das skaistus. Kada ji pažiūrėjo į Glėbą, 
jos akys pasidarė neišpasakytai smagios ir 
gyvos. Jos veidai degė, raudonavo su ma
žomis nusišypsojimo duobelėmis.
-Greta jos prie stalo stovėjo Daša ir gar

siai kalbėjo; į Glėbą jinai numetė tiktai 
trumpą žvilgsnį; jos veidas pasiliko sveti
mas ir užimtas kitais reikalais. Aplinkui 
ją ir ant kėdžių buvo tik moterys. Jos 
klausėsi Dašos pranešimo.

Mechova sėdėjo ir, tartum, nesiklausy
dama Dašos pranešimo, šildėsi saulės spin-

A. P. L A Reikalai
> • I . > ’ ' ,

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
kas mašinas. Nes ant senų mašiną yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“kęyboardo.-”' , ; ;

RAŠYKITE:-“LAISVĖ”
427 Lorimer St., ) •! Brooklyn, N. Y»

džiai pažiūrėjo ir per nosį patraukė orą. de]ei įam tikiu kliūčių negali 
Yra prisirengimas.^ tai padaryti.

Skaitytas laiškas 56 kuopos 
sekretoriaus stojantis 
vienijimą tos kuopos 
kuopa. Palikta tas 
nuosprendžiui.

Skaityta laiškai “Vilnies” 
'suvažiavimo, Mooney Kongre
so klausimu. Nutarta turėti de
legatus abiejose vietose ir 
kviesti visas kuopas remt “Vil
nies” suvažiavimą ir Mooney 
Kongresą. Jeigu iš Centro 
Komiteto narių niekas negalės

—Na, yra giria., 
Yra pakankamai girioj medžių. Kasgi 
daugiau? Dalykas tame, kad ' parūpinus 
kuro. O medžių yra ant kalnų, užkalnių 
ir pajūryje. Bet jų parūpinimas, prista
tymas nesutvarkytas. Reikia surasti tin
kamas būdas parūpint kuro žiemai: įo 
velnių atskirų asmenų darbas !z reikia imtis! 
plačiu maštabu. Čia turi būti išjudinta vi
sos spėkos ir energija. Komitetas; kuriam 
tas darbas buvo pavesta, neatliko savo par
eigų. Ten yra sulindę visokį niekšai, škur
ninkai ir kitoki gaivalai, kurie verti su- įuose suvažiavimuose dalyvau- 
šaudyti. Darbininkai greitai sukils prieš ti, tai paskirti delegatus iš 52
tai, nes jie kenčia nedateklių.... Na, 
ge Luchov, visada karštai kalbėjai, 
bar pasidavei. ♦ • 

(Tąsa bus) ;

Sekretorius išdavė finansinį 
raportą už sausį, vasarį ir ko
vą. Įeigų buvo $4,904.83; tuo 
pačiu laiku išlaidų $5,683.23. 
Nedateklius $778.40. į Visas 
turtas: apdraudos fonde $23,- 
187.76; pašalpos trūksta $824. 
66; lesų trūksta $5.41; inven
torius $934.75. Viso $23,292.- 
44.

APLA Centro Komiteto Trimč- 
nesinio Posėdžio Protokolas

ApLA C. Kom. trimėuesi- 
nis posėdis atsibuvo 
Centro raštinėj. Visi 
to nariai dalyvavo, 
jo 10 vai. ryte.

Pirmiausiai atlikta
išmokėjimai ir tuo pačiu lai
ku iždo globėjai peržiūrėjo 
sekretoriaus ir iždininko kny
gas ir Visą draugijos stovį. 
Sura^. .viskas tvarkoj.
t Pereito bertainio posėdžio 

protokolas perskaityta ir vien
balsiai priimta, kaip skaityta.

Centro Komiteto nariai iš
davė raportus iš savo veikimo. 
Atlikę darbus, kokie tiktai 
jiems buvo pavesti.

Sulaikytų Išmokėjimų 
Svarstymas

26 kp. mirusio nario Valū
no pomirtinės išmokėjimas 
svarstytas. Pasirodo, kad Va
lūnas prisirašydamas prie AP 
LA pasidavė 6 metais jaunes
nis. Nutarta, išmokėjimą per
du otiose kainam seimui išspręs
ti .

3 kp. narės Andriulionienės 
pašalpos išmokėjimo klausimu 
aplaikyta skundai iš kuopos,

drau- 
o

kad jinai laike ligos n’euzsilai- 
įkiusi gerai, taipgj ir'joą jpąsi- J 
teisinimai. Viską apsvarseipš, 
nutarta jai išmokėti ,nuo sų- Į 
sirgimo iki gruodžio 23 jd., ■ 
kuomet jinai išėjo iš ligonbu- 
čio. ; v ’ 1

5 kp. narės Stancato blan
kas peržiūrėjus, pasirodo kai 
kurių neaiškumų. Nutarta rei
kalauti daugiau informacijų iš 
kuopos. ?

8 k p. nario F. Pikšrio pra
šymas daugiau pašalpos svars
tytas. • Pasirodo tūlų neaišku
mų kas del lankymo daktaro 
—reikalaut informacijų.

9 kp. narės U., Raudonienės 
prašymas daugiau pašalpos 
svarstytas ir nutarta daugiau 
pemokėti, nes pilnai už tokią 
ligą užmokėta.

17 kp. nario Treinausko 
prašymas daugiau pašalpos.-

kuopos narių.
Priimta rezoliucijos Scotts

boro ir Vokietijos faąizmo 
klausimu. Atsišaukiama į vi
sas kuopąs nešti protestus 
prięš; l.inčip teismą Aląbamo.j 
ii” prješ fašistinį terorą Vokie
tijoj. , / ' ,

Pasiūlymai Seimui Delei. | 
Pašalpos ; ' i ; :

Kadangi pašalpos fondas 
dabar deficitą neša, tai nutar
ta Seimui siūlyti priimti pa
šalpos mokėjimą I skyriaus, 
nariams po šešis dol. į savaitę, 
II skyriaus nariams po $12 į 
savaitę; taipgi ligęje mokėti 
nedaugiau, kaip už 72 dienas 
pilną pašalpą ir 72 dienas pu
sę pašalpos.

Centro Komitetas kviečia 
visas kuopas plačiai apkalbėti 
šitą pasiūlymą ir, jeigu matys 
nąudingū—Juzgirti, ; taipgi jei 
mato geresnių pąsįulymų, kvie 
čiamos yisę>s ’ kuopos priduoti 
Centro Komitetui, kuris per
duos Seimui. .C.entro Komiteto 
nusistatymas nekelti pašalpos 
duoklių, bet kitaip atpiįdyti

Gyvenimas, tai nelyginant 
kočiolas. Jis ploja vienus žmo
nes braukdamas į vieną pusę, 
o kitus į antrą. Čionai noriu 
kelis žodžius tarti apie Gri
gaičio kalibro socialistą — il
gąjį Stasį Bakuną.

Jis save statydavosi dideliu 
laisvamaniu, na ir, žinoma, so
cialistu. Bet ekonominio pri- 
slėgimo laikas žmogų spau
džia ir mūsų miesto socialis
tai šoko bažnyčiose pasislėpti 
nuo bedarbės.

Kiti sako, kad Stasys Ba
lt unas atsivertė prie dvasios 
šventos. Kaip iš tiesų buvo, 
aš nežinau, bet balandžio 17

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 ngęių.

Fin. Sekt-.
1 1 ‘ . '(95-96)

NORWOOD, MASS.
■ <

Bedarbių Taryba rengia arbatos- 
kavos' šokius, 25 dieną balandžio, Fi
nų svetainėje, 37 Chapel Ct. Kvie-> 
čiame visus lietuvius darbininkus 
skaitlingai atsilankyti ir paremti 
alkanųjų maršavimą ant valstijos 
sostinės. Įžanga tik 25 centai ir už 
tą patį tikietą ne tik šokti gajėsite, 
bet ir arbatos ar kavos gausite gerti. 
Būkite visi ir ašbūsiu.

“Aktyvistas.” .
(96-97)

BALTIMORE, MD.
Balandžio 24 d., ,7:30. valandą va

kare yra šąuk.iamasj.visų or^anizaėi7 
jų narių svarbus ^usįrinkįrrias,; *122. 
W. Baltimore 'St. G&tesniarn ‘ prisi- 
rengipiųi prie Pirmos Gegužės ir ,iš- 
rinįęųrhui delegatų į Washington^, 
Scottsboro jaunuolių paliuošavimui, 
visi dalyvaukite šiame susirinkime,

' ' ' ' Sekr.
i ■ . > ' > ■ (96-97)

1

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

Olimpia Park, Worcester, Mass
Kur Yra Ir Puikios Maudynes

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

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

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

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75

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

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

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ t MIESTŲ

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

Laisvės” Administracija
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Kas Veikiama AIDU) Pirmam 
Apskrityje ir Kuopose

Susidėjus daug svarbių rei
kalų, Apskričio Komitetas tu
rėjo savo posėdį kovo 29 d., 
“Vilnies” name. Padaryta 
daug svarbių tarimų. t

Pirmiausiai, iš valdybos ra
portų pasirodė, kad reikia ką 

, daryti su kolonijomis, kur silp
nai ALDLD kuopos gyvuoja.

Neveiklios Kuopos
WEST SIDES 45 kuopa pa

krikus iš priežasties valdybos 
ir narių apsileidimo. Apskri
čio Komitetas deda Visas pa
stangas tą kuopą atgaivinti ir 
instruktuotas sėnas tos kuopos 
narys, d. Krasnauskas sušau
kimui susirinkimo iš buvusių 
45 kuopos narių perrinkti' 
valdybą, perimti kuopos iždą, 
kuriame yra apie $30,00 (pas 
d. J. Pušį). Reikia dalykus su- 

’tvarkyti, visi ALDLD 45 kp. 
nariai, stokite į darbą atgaivi
nimui kuopos. I

WAUKEGAN, Ill — Su al- 
diečiais yra blogai. Kada ėjo 
maršrutas draugų Bimbos ir vyriausias tikslas ir yra, kad 
Karosienės, jie neprisirengė 
surengti prakalbų, bijojosi, 
kad reikia padirbėti. ALDLD 
140 kuopos veikimas krinka.
Apskritys nutarė pasiųsti d. vėliau, kaip balandžio mėne- 
A. Yurį. Vietos draugai ture- syje. 
tų sušaukti susirinkimą kuo- į

* pos narių ir bendrai pasitarti 
apie veikimą.

GARY, Ind.—Drg. J. Svam- 
baris rašė laišką d. J. Skeber- 
dytei, sekr. LDSA 3 Apskri- i 
čio, kad jie negali surengti 
prakalbų d. K. B. Karosienei, 
iš priežasties finansų trukumų 
—neturėjimą už ką pasisam
dyti svetainę ir kitas išlaidas 
padengti. Apskričiams reikė
jo pa.gelbėti finansiniai ir tu
rėti prakalbas Gary ALDLD! 
123 kuopai.
I INDIANA HARBOR, IND. 

4-Čia mes ALDLD. kuopos ne
turime pilnai suorganizavę. 
Yra keletas draugų stovinčių 
su aldiečiais ir jie veikia, ži
noma, stoka jiems patyrimo. 

^Karosienės prakalbos nevisai 
gerai pavyko, bet ateityje jie 
veikimą pataisys. Dabar AL 
DLD 1 Apskritys turi padaręs 
sutartį su ALPMS 1 kuopa su
lošti trumpą veikaliuką “Ant 
Rytojaus,” vieno veiksmo ko
mediją iš Lietuvos atsitikimų. 
Indianaharboriečiai gaus juo
kingą teatrą pamatyti, pabai
goj balandžio mėnesio. Reng- 
kitės prie perstatymo.. Prieg- 
tam, turėsime ir kitokių pa- 
iparginimų ir prakalbas.

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
—ALDLD 88 kuopos veikimo 
nesigirdi. Čia kuopa turėjo 

1 apie 50 narių, bet šitoj bedar
bėj vieni išsiblaškė, kiti veikia i 
vien tarptautiniai; likusieji na' 
riai nedalyvauja veikime, o tai 
negerai. Mes neturime nuleis
ti rankų ir laukti “gerlaikių,” 
jie neateis. Draugai aldiečiai, 
stokime prie darbo — organi-’ 
žavimo masių, čia, bal. 2 d., 
Buvo surengtos prakalbos d. 
R. Mizarai, vietinės LDS kuo
pos. žmonių buvo nedaug. 
Nebuvo dedamos pastangos su- ’ 
traukimui publikos, o tai blo-j 
gai. į

M HARVEY, ILL. — ALDLD i 
f 125 kuopa pereitais metais at-' 

gaivinta, bet jos veikimo ne
simato, tarptautiškas darbinin
kų veikimas yra geras. Lietu
viai darbininkai ir turėtų dėtis 
bendrai veikti; taipgi reikia 
veikti aldiečiams ir tarp lietu
vių darbininkų.
į AURORA, ILL.—čia 

rito irgi nesimato. ALDLD 171 
kuopa ir jos veikėjai nežinia 
kur dingo. Kur dd. Pauliaus- 
kas ir Davidavičia ? Susira
šinėjimai pertraukti, nežinia 

/* 4 kodėl draugai man neatsako 
arit laiškų? Jiems buvo diena 
skirta snrengti d. Bimbai pra-

kalbas, bet jie nesurengė. Yra 
apsileidimo.

Apskritys yra nusitaręs ne
tik į Waukegana pasiųsti 
draugą sutvarkyti reikalus, bet 
yra nusitaręs siuntinėti drau
gus i visas virš minėtas kolo
nijas pasikalbėjimui su ALD 
LD kp. nariais apie veikimą.

Apie Debatus
Ar bus debatai su skloki- 

ninkais ?
t Draugai Juris ir Aimanas 
raportavo, ’ kad įžangos klau
simų sutikę daryti 10 c., o li
kusį pelną dalytis pusiau.

Strazdo komis, nori nukelti 
debatus net iki gegužio 12 d., 
kas nuims neparanku.

Komisijai padaryta pastaba, 
kad laikytųsi pirmesnio Komi- 
teto nusistatymo; būtent:— 
įžangos nedaryti, o išlaidų pa
dengimui rinkti aukas, kad ir 
bedarbiai, negalintieji įžangos 
pasimokėti, galėtų debatuose 
dalyvauti.

Pirmoje vietoje, tai sklokos

Apskričio Konferencija
Nutarta sušaukti ALDLD 1 

Apskričio kuopų atstovų pus
metinę konferenciją biržėlio 

[11 d., “Vilnies” svetainėje, 
šiai konferencijai bus svar-

BOSTON, Mass. — Visuose 
valstijos kampuose proletarai 
ir vargingi farmeriai stropiai 
ruošiasi traukti į Bbstoną ir, 
atmaršavus valstijos sostinė n, 
įteikti savo reikalavimus.

Išleista 100,000 lapelių, ku
rie labai rūpestingai platinami 
po miestus ir kaimelius. Šu 
.visais reikalais bedarbiai turi 
kreiptis į Massachusetts Be
darbių Tarybos komitetą, ku
rio adresas — 775 Washing
ton St., Boston, Mass.

Kalbami lapeliai kviečia be
darbius ir dirbančiuosius bei 
jų organizacijų narius būriais 
patraukti į Bostoną ir 'būti 
prie valstijos valdžios rūmų 
gegužės 1 dieną.

Prižadai, kuriuos barstė 
ke rinkimų Rooseveltas ir 
bernatorius Ely, atneša
kartų suvylimą darbininkams. 
Bedarbių randasi valstijoj 
apie pusė miliono ir vis jų 
skaičius didėja. Miškų sodi
nimo bedarbių stovyklos . pa
verčiamos į pusiau militarines 
kempes ir vergavimo vietas. 
Jau keltas šimtų pabėgo be
darbių iš tų kempių.

Kalbamuoju laiku dolerio 
infliacija eina, reikmenų kai
nos pasikelia ir. su tuo darbo 
masių kentėjimas plinta, kaip 
laukinė ugnis. i

Bedarbiai ir dirbantieji, at
sakykime alkanųjų maršavi- 
mu ir kova už bedarbių ap- 
draudą turčių ir valdžios lėšo
mis. Kovingu išstojimu ir ma
siniu maršavimu Bostone mes 

i priverskime valdžią duoti 
žmonišką pašalpą visiems be
darbiams.

Valdžia pasikėsino dar nu
mažinti bedarbiams pašalpą 
40 nūošimčių. Jau ir taip yra 
masės alkanų žmonių ir vai
kai gauna įvairias ligas nuo 

} nedavalgymo, bet dar 
našlės trupinius ponai nori at
imti <s.lūpų. 
Tad padarykirrte šitą* maršavi
mą galinga jėga, kad atmuš
ti pašalpų nukapojimus.

Prisirengimui laiko paliko 
visai nedaug. Tad veikime 
smarkiai ir atsakorriingai. Dar
bininkai, nepraleiskite svar-

/biaųsia, tai prisirengimas prie ’ 
inacionalio ALDLD suvažiavi
mo, kuris įvyks 3 d.' liepos 
Brooklyne, ir vietinius reikalus 
aptarsime kaip Apskričio, taip 
ir kuopų. Kuopiečiai, 
kites prie Pirmo Apskr. 
ferencijos.

Iš Centro
Skaitytas laiškas nuo

LD Centro, kad Dr. Kaškiau- 
čius atvažiuoja į “Vilnies” 
bendrovės suvažiavimą, ir kad 
jis čia apsistos porai savaičių 

1 pasakyti vieną ’ kitą prakalbą 
Chicagoj ir kolonijose. Aps
kritys sutiko' surengti -jam 
maršrutą prakalbų sekančiose 
vietose: Roseland, Cicero, Chi
cago, Rockforde ir Wisconsin© 
valptijpj, ALDLD 8 Apskričio 
rybose; viso apie 8 prakalbas.’

Raportas iš' rengitno. “Kry
žiaus” perstatytno, - įvykusio 
kovo 5 d., nebuvo 'pilnas,ba 
dar nevisi tikietąi sugryžę, bet 
pasekmės neblogos. Pelno 
liks, žinoma pasidėkojant A- 
LPMS 1 kuųpds lošėjams, ku
rie sulošė veltui. Mes atmo
kėjome už drabužius, “gre- 
mus”, svetainės išlaidas lai
kymo praktikų, kas sudarė vi
so $30. Lošėjai paaukavo net 
karterius, neėmė atlyginimo. 
Apskritys yra dėkingas už pa
sišventimą budavojimui 
Bucinio judėjimo.

Gegužine
Pirmoji Gegužės yra darbi

ninkų šventė, 
giama 
mitingų, 
kuopas 
masinius 
tautiniai 
se.

baus kovos momento. ■> Išrinki
te delegatus iš savo organi
zacijų ir lai jie susirikiuoja ir 
traukia j valstijos sostamiestį, 
kad gegužės pirmą dieną bū
tų prie valstijos kapitoliaus.

Bedarbių reikalavimai: ūmi' 
pašalpa pinigais, $10 į savaitę 
šeimynai ir po $1 į dieną pa
vieniam vyrams ir moterims. 
Prie viešų darbų statomiem 
bedarbiam turi būti mokama 
unijinė alga. Turi būti su
stabdyti atiminėjimai iš be
darbių namų ir duota mora
torium.

Alkanųjų maršavimą dar
bininkai ir vargingi farmeriai 
turi gausiai paremti aktyviu 
darbu ir finansiniai. Valdan
čiąją klasę duoti tūkstančiam 
bedarbių pašalpas mes galime 
•priversti tik kovingu maginiu 
veikimu.

Bostono darbininkų organi
zacijos balandžio 17 d. laįkė 
bendro fronto konferenciją 
prisirengimui prie Gegužinės 
demonstracijos. DalyvavoM2- 
jų organizacijų atstovai. Iš
dirbta planai ir nutarta gegu
žinę demonstraciją sulieti su 
Alkanųjų Maršuotojų demons
tracija, kuri, gegužės pirmą 
dieną, ateis prie valstijos sos
tinės.

Darbininkai turi įtempti jė
gas per paskutines dienas, kad 
sumobilizuoti tūkstančius dar
bininkų kovai prieš badą, 
prjes algų kapojimus, prieš re
akciją ir imperialistinio karo 
pavojų.

NE-W YORK. — Kaip 
greitai Rooseveltas paskel
bė, kad iš po popierinio do
lerio ištraukiama aukso va-

kainos yišttf
kur pakilo niki $5 .'nuošiip- 
čių. O’.galo nesimato. Do
lerio vertė ptųola, kainos ky
la, darbininkų’ gyvenimas ei
na sunkyn ir blogyn.

Draugės K. Karosienės Prakalbų Maršrutas 
Mass, ir Maine Valstijose

Ji skiriama kalbėti sekamo
se vietose:

Rumford, Me., gegužės 2-3; 
Lewiston, Me. geg. 4; Port
land, Me., geg. 5; Haverhill, 
Mass. geg. 6 ; Lawrence, Mass, 
geg. 7; Lowell, Mass., geg. 8; 
Nashua, N. H. geg. 9; Fitch- 

! burg, Mass., geg. 10; Gard
ner, Mass., geg. 11; Worces- 

geg. 12-13; Hud- 
geg. 14; Lynn, 
•15; Cambridge, 

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

Pas mus ekonom. krizis vis 
eina didyn. Bedarbių skaičius 
auga, ir jie kiekvieną dieną 
didesniais būriais nubloškiami 
į rūstesnį likimą. Vargų ir 
kentėjimo galo nesimato.

Schenėctadyje vien tik sun
kiosios Jndustrijos fabrikai 
buvo. Tai užėjus ekonomi
niam krizini, tie fabrikai apsi
stojo ir tūkstančius darbinin
kų išmetė iš darbo. Jau daug 
buvo vargta, bet, atrodo, 
tyje bus dar sunkiau.

Nors turčiai pasakas 
į darbininkų galvas, kad
ląikis ateina, bet jo nesimato, 
i? daugelis tomis pasakomis 
pradeda nusivilti. Reikia pa
sakyti tai, jog kartais ir patys 
politikieriai papila barščius ir 
per pusę lūpų pasako, kad 
dar krizis tebeina gilyn.

Miesto valdininkai priversti 
pripažinti, kad daugeliui grę- 
sia badas. Jie sako, jei vi
siems padėti, kurie yra be 
darbo, tai negirdėtos sumos 
pinigų reikėtų išleisti.

Miesto valdžia ir buržuazi
ja apskritai bedarbius apgau7 
dinėja, duodami padirbėti vie
nam kitam, o kitiem vis žada. 
Tuom jie ir sulaiko daugelį 
bedarbių nuo organizavimosi. 
Blogiausias dalykas'su bedar
biais, kad jie ‘nepori suprasti 
organizacijos svarbą. O tai 
ateityje reikės labai brangiai 
už šitą nesupratimą atmokėti 
kentėjimais ir krauju.

Mūsų mieste daromi prisi
rengimai masiniai apvaikščio
ti Pirmąją Gegužės. Planuo
jama laikyti masinis mitingas 
dienos 
vakare 
nėję.

Mes, lietuviai, turėtume su
krusti stropiai ruoštis prie Ge 
gūžinės ir kitus paraginti į 
prirengiamąjį darbą. Pasi- 
statykime už pareigą sutraukti 
tūkstančius darbininkų į tarp
tautinės darbininkų solidaru
mo ir kovos dienos demonstra
ciją.

Bedarbės slogutis prispau
dė daugybę lietuvių šeimynų. 
Katalikai darbininkai neturi 
atsilikti nuo kitų pažangių 
proletarų. Jūs vargstat nema
žiau už kitus, tai ko Sulauksi
te tylėdami? Bendrai stojapt 
į kovą, galima laimėti. Gi bū
dami pdsidalinę, męs visi ba
daujame. .

. Daug galima pavyzdžių pri
vesti, kur bedarbiai susiorga
nizavo į Bedarbių Komitetus, 
ten išgavo pašalpas. O dau
gelis katalikų darbininkų nie
ko nedarė; jie aimanuoja, 
maldauja, bet pašalpos negau
na. .

Mūsų mieste dvi pašaipinės 
draugijos užbaigė gyvenimą. 
Čia jos įsisteigė laikais, kada 
lietuviai tik pradėjo spiestis į 
Schenectady. Tai šv. Kązi- 
miero Draugija, kuri vėliau 
biįyo pakeista į Nęjnuno.Drau- 
gij’ą.r ’ Didžiuma draugijos <na:- 
rių buvo bedarbiai., ‘ Jie pa?i- 
kalbėję, kad bankai gąli už
sidaryti ir pinigai žūti, nutarė 
draugiją likviduoti ir pinigus 
McĮAIino tarp savęs.

, f Taip pat ir moterų Birutės

gegužės 22; Bridgewater, 
Mass., gegužės 23.

Drg. K. Karosienei prakalbų 
maršrutas yra rengiamas abie
jų apskričių: LDSA 2-ro Aps
kričio ir ĄLDLD 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
trašu: E. Bepiuljehė, 16 Bunk
er Ave., Montello, Mass.

. ' ' (93-100)
—t-j—;----------------- : ---------------------------

Draugija buvo likviduota. Kas 
toliau bus su mūsų likusiomis 
draugijomis,, tai sunku pasa
kyti.

Čionai kyla būtinas reikalas 
socialės apdraudos turčių ir 
valdžios lėšomis, šiandien nei 
vienas bedarbis ir jo šeimyna 
neturi jokio užtikrinimo, kas 
gdli .būti su jais už dienos ki
tos. Visai kas kita būtų, jei 
mes būtume gerai organizuoti. 
Tuomet mes galėtume kapita
listų klasę ir jų valdžią pri
versti maitinti bedarbius ir jų 
šeimynas. Tad organizuoki- 
mės į Bedarbių Komitetus ir 
stokime į kovą, grumtis už pa
lengvinimus!

Schenectady Bedarbis.

Vėl Prasideda “Nusi
ginklavimo” Sorkės

GENEVA, — Balandžio 
25 d. vėl prasideda tarptau
tinė nusiginklavimo konfe
rencija. Bus svarstoma An
glijos pasiūlymas delei ap
saugojimo “taikos”. Bet su- 
sirihkę- Genė vo j e valstybių 
atstovai lauks pasekmių 
Washingtono konferekcijos, 
kurią susišaukė prezidentas 
Rooseveltas.

Jau dabar drąsiai galima 
pasakyti, kad iš tų abiejų 
konferencijų neišeis joks 
nusiginklavimas. ' y-

Socialistai Atmetė Bendro 
Fronto Pasiūlymą

WATERBURY, Conn. 
Socialistų Partija pranešė
bendro fronto konferencijai, 
kad jinai atsisako dalyvau
ti bendro fronto gegužinėj 
demonstracijoj. Socialistai 
rengsią atskirai. Vadinasi, 
skaldys darbininkų spėkas.

•«—-—■—-—-—■—■—-—■>—■—-—■— 

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos NušaŠe- 
jimai, Nervų 
Liros, Abelnas 
Si i' 1 p n u m a< s, 
Skilvio, Žarnų

ir Mešlažarneš Ligos, Nervų įde
gimas 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 
' Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Panirimas Veltui
Kalbame lietuviškai

D R. ZINS 
IIOIAST m SI. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

Išisteigęš 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.;, 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM

nijos parodo, kad Japonijos Sakoitta, kad Chinii AbllUŠė; 
orlaiviai padarė nemažai’ i_ _ _ >
medžiaginių nuostolių Ame-I, 1F/Manchukuo 
rikos misionieriams, kurie į. < ’’ --------
bando chinus atversti prie 
krikščionybės. Spėja ma, 
kad Amerikos valdžia pa
siųs Japonijai aštrų pro tęs-

TIENTSIN. — čia gauta, 
pranešimas, kad chinų ar
mija padarė užpuolimą ant 
japonų ir Manchukuo karei- 

Į vių, išgrūdo juos iš miesto 
I Lwanchow. Tame sektorių-Manchukuo Reikalauja

Sovietu Lokomotyvu i je sulaikytas japonų ofen- 
_____  # ; syvas. Mūšyje žuvę daug 

HARBIN.—Nesenai Man-’ kareivių iš abiejų pusių, 
chukuo (Mandžurijos) vai-’ 
džia pareikalavo, kad Sovie- i 
tų Sąjunga sugrąžintų jai 
80 garvežių. Dabar Sovie- 
tai savo notoje pažymi, kad j 
tie lokomotyvai priklauso, 
Sovietų Sąjungai. Juos So-; 
vietų valdžia pirko Ameri-’ 
koje. Viso tuo laiku pirkta 
124 lokomotyvai. Iš jų 80 
padėta ant Chinų Rytinio 
Gelžkelio, o kiti pasiliko So
vietų teritorijoje. Vadina
si, Manchukuo ir japonai 
nori pasisavinti darbininkų 
tėvynės* nuosavybę.

Farmy Darbininkai Su
organizavo Uniją

STANTON, Cal.—Čionai 
laikė masinį susirinkimą 
žemuogių rinkėjai ir sutvė
rė Laukų Darbininkų Indu
strinę Uniją. Susirašė 330 
darbininkų..

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mano vyras kankinosi su neapsako* 
mu skausmu kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. l)aktarai pat 
tarė eiti j ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expellerj ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus į diemj, tuojaus 
Sutinimas pranyko ir mano Vyras 
galėjo eiti darban. Pain-Expelleris 
jį išgydė.”

A. S.
Manchester, Conn.

PAIN-EXPELLER

1

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

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

šies kenuotos žuvys.

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. HousenboĮd
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 Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

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

visą naktį ant trečių lubų, ėringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS 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 Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

G1E3OE
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniaotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1118 
Key atone—Main 1417



l

BROOKLYN LABOR LYCEUM

**HM

Telephone, 8tagf 2-4409 

a. Radzevičius 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

........ ............ ................. .............. -.... ■ ........ ,1,

11 '.i, / . iife

Į PĄRBINJNKŲ ĮSTAIGA
Šalęs del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, .Vestuvių, - Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičiu^ su naujau- 

<siaiš < įt&isyrtiais. ■’ keturios bo- 
•lių allęys. ( ,
,, KAINOS PRIEINAMOS

949-959- Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

! : Į ■ ' '

Puslapis šeštas LAISV® Pirma-dien., Balana. 24,1933

b

»F

Socialist!] Partijos Viršūnės Neleidžia 
Darbininkams Vienytis

Tag Day Bus Visą Savaitę; Pinigai Apelia 
ei jai Reikalingi; Maršavimas Atidėtas

Scottsboro jaunuolio Hay
wood Pattersono apeliacija 
įduota Alabamos valstijos 
augščiausiam teismui. Apelia
cijos svarstymui skirta birže
lio 30 d. Prirengimas ir pa
davimas reikalavimo naujo 
tardymo delei Pattersono lė- 
šuoja $5,000. Tarptaut. Darbi
ninkų Apsigynimas neturi iš
teklių.' Jo Centro Komitetas 
atsišaukia . į visus darbininkus 
ir jų organizacijas, raginda
mas veikliai darbuotis rinkime 
aukų gynimui Scottsboro jau
nuolių.

Maršavimas į Washingtona 
atidėtas dešimčiai dienų. Pir
miau buvo skelbta, kad mar- 
šuotojai apgynimui Scottsboro 
jaunuolių pradės

reikalingą sumą

New Yorko .balandžio 26 d. ir 
bus Washingtone balandžio 28 
dieną. Dabar maršavimas ati
dėtas iki gegužės 8 dienai.

, Į '

Dabartiniu momentu meški
ni ės į darbą iš visos krūtinės, 
kad sukelti
apeliacijai ir tolimesniam by
los vedimui.

Taigi musų . organizacijos 
turi pasiimti skardinukes iš 
žemiau paduotų vietų ir rū
pestingai rinkti aukas per visą 
savaitę negrų jaunuolių bylos 

' vedimui.
Skardinukes aukom rinkti 

gaukite: Brooklyne—61 Gra
ham Ave., 46 Ten Eyck St. 
(“Laisvės” ofise) ; New Yor- 

„ ke—Finnish Hall, 15 W.
žygiuoti iš I Str., 119 W. 135th St.

126

iki Pirmai Gegužės 
tik Savaitė Laiko

Brooldyno Bedarbių 
Reikalais Konferencija

Atošia, Atbanguoja Pirmoji 
Gegužės — Tarptautinė 

Darbininkų Diena
Ar prisirengęs minėti pro

letariato kovos ir solidarumo 
dieną? Šitą klausimą kiekvie- | 
nas kovingas darbininkas turi ' 
sau pasistatyti ir duoti atsa- i 
kymą — taip ar no.

Kaip jaučiama, tai lietuvių t 
darbininkų 
nėra pilnai 
vo klasės 
dienos. ■

Bendro 
Komitetas 
kad darbininkų organizacijų I 
nariai susirinks iš ryto seka
mose vietose. Pirma divizija, 
darbo unijų nariai,—Bryant 
Parke, 6th Avė. ir 42nd St.; 
antra divizija—jaunimo ir vai
kų organizacijos, 39th St. ir 
6th Avė. trečia divizija—kul-' 
tūrinės ir kitos visos organi
zacijos 38th St., New York Ci
ty.

Mūsų, lietuvių organizacijos 
turi susimobilizuoti kartu da
lyvauti demonstracijoj.

Laiko prisirengimui liko vi
sai nedaug, ir turime per šias | 
paskutines dienas smarkiai 
dirbti.

Penktadienį, balandžio 28

Šaukiama plati Bedarbių 
Tarybų ir darbininkų organi
zacijų atstovų konferencija 
balandžio 29 dieną, 2 vai. po 
pietų, Columbus Hali, 123 
Court St., Brooklyne.

Šitoj konferencijoj dalyvaus 
įvairių Brooklyno sekcijų be

darbių organizacijos. Labai 
:svarbu, kad joje ir šiaip dar- 
ibininkų organizacijų atstovai 
dalyvautų.

Miesto valdžia šiam mėne- 
Įsiui bedarbių šelpįmui skyrė 
Įtik keturis milionus dolerių. 
I Taj mažiau, negu pusė tiek, 

ske bimus, L .į)uv0 skirta pirmesniam

organizacijos dar 
prisirengę prie sa- 
padidintos kovos

Fronto Gegužinės 
išleido :

mėnesiui. Mat, miesto valdžia 
mano, kad orui atšilus bedar
biai galės maistą rinktis iš iš
matų.

žinoma, jei bedarbiai nepa
kels prieš tuos ponus savo bal- 

■so, tai jie bandys nublokšti 
milionus bedarbių į bado nas*- 
rus.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos visais garais rengiasi 
prie bendro fronto konferen
cijos, kuri įvyks balandžio 30. 
tai yra ateinantį sekmadieni, 
IO vai. ryte.

Organizacijos, kurios dar 
neišrinkote delegatų į lietuvių 
organizacijų bendro veikimo 

, 4<T . . ,, x . _. .konferencija, pasiskubinkit iš-d., La.sves svetainėj yra. rjnktį ši k'onferpncija bu3 di. 
rengiamas masinis mitingas. skaitlinga ir joj dalyvaus 
prisiruošimui prie Gegužines, f. . . . .K , , . . . , .. įvairių sriovių orgamzaciios.Dalyvaukime visi prakalbo-j e
se, kur mes susirikiuosime n .v - , ... . .
rnaršavimui, bet to, draugai, f 0230610 NfidlSkniIU- 
negali pakakti ir nepakaks! j 
Kiekviena organizacija turi , 
surikiuoti savo narius ir gru-1 
pėmis važiuoti į demonstraci
ją. Nepamirškime, kad Ge- ( , .
gūžinės demonstracija yra ko- veidžių darbininkų, smulkių 
vai už ūmią pašalpą bedar-. biznierių ir intelektualų buvo 
biams ir bedarbių apdraudą; Į demonstracija prie City Hali, 
tai yra išstojimas -taip pat Nėw Yorke. Jie privertė mięs- 
prieš algų kapojimus ir prieš to valdžią prižadėti, kad ne- 
gręsiantį 'imperialistinį karą.|grai nebus diskriminuojami. Iš 
Mes sykiu demonstruosime Harlemo People’s Committee

Bedarbių Tarybos ir kitos Bet už kiek laiko apie tai 
kovingų darbininkų organizar sužinojo kalbamų, socialistų 
cijos pakvietė socialistines or- 

Įganizacijas sudaryti bendro 
veikimo frontą kovai už Scotts 
boro jaunuolius, už Mooney, 
kovai prieš fašistus, už bedar
bių pašalpą ir 1.1.

Viršutinės New Yorko mies
to dalies socialistų valdomos 
organizacijos, Workers Com
mittee on Unemployed League Įninku vienybę draskyti: 
buvo prisidėjus prie bendro 
fronto su kitomis 
organizacijomis, . 
dovauja komunistai. Taip pat 
Brownsville Workers .Commit
tee on Unemployed League b.u- 
ivo prisidėjus prie bendro 
fronto.. i ■ ;

kontroliuojamų organizacijų
I Centraliriis Komitetas, kuris ir 
įsakė pažymėtiems skyriams 
atsimesti nuo bendro fronto.

Kur tik kovingi darbinin
kai, socialistai ir komunistai, 
sudaro bendra frontą vesti ko
vą už greituosius darbininkų 
reikalavimus, tai Socialistų 
Partijos viršūnės šoka darbi-

Tačiaus nereikia nuleisti
■Mes, kovingi darbi-

kų būdą, nepakeičia etos apy- 
stovos,. jokiose .motina buvo 
prieš vaiko gimdymą ir kaip 
vaikai būna kūdikystėj, jeigu 
tik gaunė, tinkamą maištą,'šva
rų užlaikymą ir gerą orą.

Jinai sakų, jei ■ vaikas nori 
valgyti stoiko, ’ tai ■■ žinokite, 
kad “bistras”, ir nekantrus. 
Tas vaikutis, kuris valgo pa
jus, paprastai būna tingus. Gi 
tie vaikai, kurie mėgsta ma
karonus ir valgo iš lėto, dar
niausiai. sek® kitus, bet neims 
vadovybės bile kokiame vai
kų žaidime/

Tačiaus ta poniutė nepasa
ko, tęokip būdas pas vaikus ga

ili išsiauklėti, kuomet jie be- 
iveik neturi ko valgyti. Pa- 
■vyzdin, - tūkstančiai bedarbių 
(vaikučių ne tik kad- -negali 
įgauti tinkamo maisto, bet vie
šai Beturi'’ko valgyti.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

* K 4

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARCIUKAI 
417 Lorimer Street, . - ^Laisves” Name 

, BROOKLYN, lt. T.

darbininkų rankas.'
kurioms va- ninkai, turime dėti visas gali

mas pastangas, kad subudavo- 
ti platų bendrą frontą kovai 
•prieš reakciją; už bedarbių pa
talpą j ir iuž apgynimą- politi
nių kalini^. < . . r , ■ ■ V

Laisvė Gaunama ant• * . 1 ’ t x P i < * d
: Sekančių Stočių

Kokie Moterį] Už
darbiai New Yorke

Doleris j Pakalnę, 
Kainos Augštyn

PAJĮEŠKOJIMAI

Darbininkai jau pajuto do
lerio infliaciją. Tik per pas
kutines tris dienas New Yor
ke cukrus pabrango 10 nuo- 

. šimčių, kava 4-6 nuošimč.

BAJIEŠKAUpa’rtnerijo į kafeterijo? 
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.

(95-97)

Penktadienį, balandžio 21 
d. New Yorko buržuikos tu
rėjo surengę bankietą Wal
dorf-Astoria viešbutyj. Mrs. 
Douglas Moffat prasitarė, kad
New Yorke didžiumos suau-' sviestas 3-4 centus ant svaro, 
gūsių moterų algos yra tik1 kiaušinių tuzinas 3-4 centus. 
$8-$10 į savaitę. > i Pienas jau pirmiau pabrango

Poniutės nei kalbėti nenori, I 3-5 centus, 
kiek gauna tūkstančiai jaunų 
mergaičių, kurios

PAJLEŠKAU 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)
Visos prekės keliamos ur- 

Tačiaus darbi-dirba de- mu augštyn. 
šimtštoriuose ir kitose krautu- ninkai gauna tas pačias algas 
vėse. Daugybė jų negauna nei i ir bedarbiai tiek pat pašalpos 
$5 į savaitę. Darbininkės mo- ant pragyvenimo.
terys nustumtos į badavimo ------------------
sąlygas. Bosai naudojasi be- n • Knvnf; nv favn i’r darbe ir mažina algas kaip : IiOVOtl IKŽ. uftZO 1F
įmanydami, kad tik daugiau i Elektros Nupiginimą 
pelno pasidaryti, kaip iš mote
rų, taip ir iš vyrų darbo

Vaiky Vasarinė Kempė
Sublizgėjo saulutė ir .^nusi

šypsojo pavasarėlis, džiugi-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restaurantas, įdirb

tas per daugelį metų biznis. Labai 
gera proga pirkti už pigią kainą, 
nes savininkas važiuoja į Lietuvą. 
Parduosiu už $250. Atsišaukite 
‘/Laisvės” ofise, 46 Ten Eyck St., 
^Brooklyn, N. Y. 1

■t > - i • s ' i

Brooklyne:
136 IfVing Aye. 
1538 Dekajb Avė.
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 Avende
60 Hudson Avenue
114 Bridge Street

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

New Yorke

(95-97)
Elektros ’ir gazo kompanijos-------—----——<---- ----------

pereitais metais susigrobė gry- J PARSIDUODA dvi gazolino stotys, 
no pėl'no apie $80,000,000. 
Tai ne viskas; bosai -pasiėmė 
algomis’ milionus dol. Kompa- Del platesnių informacijų kreipkitės 
llijų prezidentai pasiskyrė po pas Ridgewood Center Service Sta-

Gera proga ; pirkti. Biznis geras, 
stotys pirmos klesos. ’Vėliausi įtai
symai, parsiduoda Sunoco gazolinas.

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square 
Desbrosses hnd Greenwich St. 
6Š5 Washington Street 
6th AVenuė and 42nd Strėet 
1st Avenue' and 4th Street'

joossrom
FOTOGRAFAS

Siuomi pranešu iavo kostume- 
riamg, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numerit 
612 Marion St, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stoti 
Brooklyn, N. T.

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

JONAS STOKES
612 Marion StM kampas Broadway 

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

Telephone, Evergreen 6-5310

nančiai sušuko vaikučiai, sto- ij' 
vėdarui ant .pusiny šąlygatr 
vių. Tačjaus tik pavasaris ir 
daugiaus nieko. Darbininkų 
vaikučiai neturi kur į laukus 
išvažiuoti, praleisti vasaros 
karštas, dienas. Jiems vis tos 
pačios dulkėtos gatvės, ir dūz
gianti automobiliai gręsia kas 
minutė juos suvažinėti.

Ar mes darbininkų, organi
zacijose statome sau klausi
mą, ką mes darysime, kad ap
rūpinti darbininkų vaikus po
ilsiu atvirame ore ir duoti 
jiem darbininkišką supratimą ? 
O tuo reikalu turime susirū
pinti ir eiti prie darbų, kad 
būtų įsteigta darbininkų vai
kams vasarinė “kempė.“

Tarptautinė Darbininkų Pa
gel ba (Workers International

peiikiasdėšbmt tūkstančių do
lerių iki ši m t b tūkštdhčių' me- 
tihiiį algų. •' ’ ' 1 ’’ 11

žinoma, jie sakos, khd šios 
pajamos, tai jau nė pelnai, bet 
jų algos. ' '

Kuomet bbsai lupa' sau di
džiulius pelnus, tai biednuo- 
merie-tūri mokėti iaugštas kai
nas,už elektrą, gazą, ir jei be
darbiai negali užsimokėti, tai 
visai uždaro.

Reikia stoti į kovą prieš 
aųgštas gazo ir elektros • kai
nas.

Ispanijos Jūreiviai
Laimėjo Kovą

Atpląukė Ispanų laivas “J. 
Sebastian de Elea” j New Yor- 

, Tai kariškas laivas,Relief) atsišaukia i visas dar-1 ko uostą, r“ 
bininkų organizacijas, kad tuo ant kurio mokina naujokus, 
klausimu darytume žingsnius. Pripuolė jūreiviams gauti 

Balandžio 27 d., 8 vai. va
kare, 146;5th Ave., Workers __ ___
International Relief raštinėje, priklausornas algas.1 Jūreiviai 

.____  ° , jiyyk^ $a|j>į$ipkų- organizacijų pr^gjy^ priešintis 4fc>Jiiai kapi-
t , atstdvų konferencija. Šita kon- ;tbhol politikai: Jie atsisakė ei-

Penktadiehį negrų t ir balt- ferencija- šaukiama apsVarsty- ti jiem uždedamas-pareigas.
Pp/kelių dienų bruzdėjimo, 

i . pamatė) laivo komanda, > kad 
Nepadarysime kjaidosj ( pavjgalk būti prastai ir buvoi pri-’ 

sakę, kad mūsų, lietuvių ,orga- .verstą1 jūreiviams išmokėti- aD 
nizacijos. kaip ir, ; nesirūpina 1 gas. : v < . . < ■
vaikų kempės įsteigimu. O;, ■ —-u------ ----- . < ;
tai tendencinė klaidą. Kultu

minti Negrus

ti, įsteigimą darbininkų vai 
kams vasarinės kempės..

prieš fašistinį terorą, prieš re- įteikė miesto Lėšų Apskaitlia- rinės ir apšvietos orgarpzaci- 
akciją Amerikoj, už paliuosa- 
vimą Tom Mooney ir apgyni
mą Scottsboro jaunuolių. į

Taigi šią visą savaitę pa-
skirkime mobilizavimui darbi
ninkų dalyvauti Gegužinėj 
monstracijoj.

Bosai Gaus Atgal Pinigų

de-

vimo Tar. reikalavimą, kad jos yaikų kempe turi.domėtis 
būtų prašalinti North Harlem ir dirbti tuo reikalu. Bet kaip. 
Hospital komišionierius Greef, Lietuvių Darbininkų Susiviepi- 
vyriausias chirurgijos 
ras ir vyriausia slaugė už ne-į tai turi labai daug veikti, 
grų diskriminavimą toje- ligo-1 Lietuvių vaikai 

• • rri i . • *L ’• . i • i j i ♦

dakta-'jimo kuopos ir pats centras,

gry diskriminavimą toje- ligo-1 Lietuvių vaikai yra retas 
nineje. Tarybos pirmininkas kuris buvęs tokiose kempėse. 
McKeę priėmė komitetą ir iš- (O tai mūsų apsileidimas. Iš
klausė jų: reikalavimus. Peo- siuntimas vaikų į kempes yra 
pie’s Committee pirmininkas, I naudingas ir tėvams, ir'vai- 
Rev. Powell pareiškė, kad .ne- kams. Viėna, tėvai turi pro- 
grai ir baltveidžiai nedaleiš gos pasilsėti; antra, vaikai pa
savę stunldyti ir diskriminuoti būna ant tyro oro, ir tuo pačiu 

____ , _______________ .kartu juos galima pralavinti 
tie Į Miesto. Lėšų Ape^aitliavimo klasinio supratimo.

~ ‘ ‘ ‘ ' į Tad, draugai, pastikite: at
mokėdami, prižadėjo patenkinti demons- stovybes nuo mūsų' organiza- 

l f rilnfll roilrnlainYvin 1/ ’! niill i f Irn-nFAvAn/Gr.

Taksų rinkimo departmen 
tas paskelbė^ kad trok.ų savi 
nihkai New Yorke gaus atgal , kalbamoj ligoninėj. 
$2,000,000. Sako, būk 
stambūs troky savininkai “periTarybos pirmininkas McKee 
mokėję“ valdžiai, 
taksas. •trantų reikalavimą. į ei jų į nurbdjytą J k^f^rėfn^i ją J

tlon, Oak Street and Fratiklin Avė., 
Ridgewood, N. J.

• ‘ ‘ (95-100)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus '

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

''gimdytu o orgahų '
DR. At. 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

ir

J; GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsairido au
tomobilius ir kerietas vesėlijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

AAAuAcAAwYiocAKyioiMViniiOi

NOTARY 
PUBLIC į

TEL. STAGG 
2-5043

INC

al
gas. Tačiaus laivo kapitonas 
ątsisak ė j Oreiviams ■, : išfripkėti

TROKAS UŽMUŠĖ VAIKĄ 1

Feels Bros, anglinis' trokas, 
suvažinėjo 4 metų vaiką, ant 
kampo Union Avė. ir Maujer 
gatvių.

Vaikas yra sūnus Stanley 
Pheffer, k u ids gyvena po num. 
14 Maujer St. Vaikaš bėgo 
skersai gatvės ir pateko po 
užpakaliniu troko ratu.

ši nelaimė atsitiko1 subatoj 
apie 1 vai. po pietų.

v Rep

Vaikų Būdas ir Aplinkybės
į .■■U'.-rf-—

Tula vaikų būdo “žinovė” 
LaureŪbėtg ? ^iš^įn4, į va’i-

MATHEW P. BALLAS
4 (BIELAUSKAS) 

G R A B O R I U S 
UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN* N. Y.

: MŪSŲ; (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
/MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iš ČIA 

PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
.. ..PIRMAJAI ■ PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 

KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINĘ IR
1 1 PAft'VEŽTL TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS’MOTERIMS 

PRIŽIŪRĖTI. . DUODAl/ GRAŽIAJ VIETĄ SAVO 
MVCl^UOSlbs PAŠARVOTI DOVANAI. ' t .

Visais tais reikalus kreipkitEs i. Mps,‘o mes 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM! '

MUSU .RAŠTINE .ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ/ MŪSlį 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.• V * '

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue)

. ' BROOKLYN, N. T.,

■ j 
i ?

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

Williamsburghe:
252 Berry St.$ j ■ Brooklyn, N. Y 

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kas dies,1 eeredoms ir subatoms 
iki 7:30 vai.

Ofiso valandos nuo 1 
rilio 6

NEDALIOMIS .
Nuo 10 iki IŽ ial. iŠ ryto

vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
į , < 2220 Avenue J 
i < Kampai jE. 23rd St.




