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KRISLAI 
$134,000.000,000 Skolų. 
Vergų Sukilimai. 
Į Washingtona. 
“Maksim Gorkij.” 
Raudonoji Armija.

Rašo Valstiečio Sūnus

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimčsite, Tik 
Retežius, o lilaimėaite 

Pasaulį!

i

sudaro 26% kiekį. Visos 
gula ant šalies darbo žmo- 
peČių. Jeigu 1913 metais 
kiekvieno šalies gyventojo

York Times“ paskelbė, kad 
Jungtinės Valstijos turi $134,-) 

< 000,000,000 skolų. Tai yra vai-Į 
stybinių ir įvairių kompanijų,; 
kaip tai gelžkelių ir kitokių.; 
Skolos vienu trečdaliu viršija 
visą šalies turtą. Valdžios sko-| 
los 
jos 
nių 
ant
buvo valstybinių skolų $12.00, 
tai dabar yra $109.00; o abelnų 
skolų buvo po $338.00, tai dabar 
yra po $1,074.00. Ginklavima- 
sis ir viešpataujantis krizis dar 
didina prasiskolinimą. Skolas 
atmokinėja darbininkai ir far- 
meriai pavidale visokių taksų.

Rooseveitas pradėjo steigti 
jaunuoliams militares darbo 
kempes, kur jie verčiami dirbti 
prie girių kirtimo, pravedimo 
kelių ir budavojimo užtvankų. 
Kapitalistų bernas manė pagel
ba organizavimo tų “darbo ar
mijų” sumažinti krizą. Bet 
žiaurus išnaudojimas jaunuolių 
jau rodo, prie ko atves tos 
“kempės.“ Camp Dix, N. J., 
sukilo 45 jaunuoliai, 
kai greitai juos išvijo, 
nė, kad užbaigta su 
nais, 
būriai pasipriešino. Jų dalį 
pravarė namo, o kitus sumetė į 
kalėjimą Burlington mieste. To
se stovyklose prasidės bruzdėji
mas.

Karinin- 
Ir ma- 

“raudo- 
bet ant rytojaus nauji 
pasipriešino.

Dabar į Washington numar- 
šavus darbininkų organizacijų 
delegacija kovai už paliuosavi- 
mą Scottsboro negrų jaunuolių, 
Tpm Mooney ir kitų politinių 
kalinių, taipgi kovai už 12,000,- 
000 negrų rasės teises. Ten rėti- 
kasi tūkstančiai ir pereito karo 
veteranų, kuriuos 1932 metais 
Hooveris armijos pagelba išvijo. 
Maršavimai į Washingtoną tu
rės dar daugiau plėstis. Tas 
primena 1905 metus, kada Rusi
jos darbininkai eidavo pas carą.

SSSR IR JAPONIJOS DERYBOS DELRYTINIO CHINIJOS GELŽKHLIO
žiu į Vladivostoką ir nors 
jis ilgesnis, bet kadangi sa
vas, tai juomi siunčiamos 
prekės. Japonijos ir Man-

TOKIO.—Japonijos atsto-'jį pilnai išnaudoti. Antra, 
vas T. O.ta praneša iš Sovie-; SSSR turi savo nuosavą 
tų Sąjungos, kad SSSR už-Į gelžkelį, kuris eina parube- 
sienio komisaras drg. M. 
Litvinovas pateikė galutiną 
planą apie pardavimą per 
Sovietus jų dalies Chiniško

chukuo valdžia greta su) 
Chinišku Rytiniu Gelžkelių! 
pravedė savo ir naudoja tą! 
naują, taigi pusiau valdo
mas gelžkelis jau nebeturi; 
-pirmesnės svarbos dabartį-į 
nėję jo padėtyje. Jeigu Ja
ponija atpirks SSSR dalį, 
tai kadangi Manchukuo yra 
jos padaras, tai tas gelžke
lis atgaus pirmesnę savo

Rytinio Gelžkelio Japonijai 
ir reikalauja 300,000,000 
aukso rublių, arba $153,000,- 
000. Japonija jau sutinka 
mokėti 270,000,000 rublių.

Chiniškas Rytinis Gelžke
lis yra išbudavotas Rusijos 
1900 metais, ir jis lėšavo 
apie 500,000,000 rublių. Ca
ro valdžia jį valdė pilnai, ir 
buvo suteikta Chinijai teisė
atsipirkti už 36 metų, arba vertę ir aptarnaus šalį. Iš 
po valdymo per Rusiją 80 
metų, jis liks Chinijos.

Sovietų Sąjungos valdžia 
susitarė su Chinija ir jį val
dė bendrai—pusiau ir pelnu 
dalinosi pusiau. Bet kada 
Japonijos imperialistai už
kariavo Mandžuriją, tai tas 
gelžkelis pradėjo nešti nuo
stolius. Dalykas yra tame, 
kad karo padėtis neleidžia

kitos pusės Sovietų Sąjun
gai pasidarytų mažiaus ka
ro pavojaus su Japonija, nes 
prašalintų įvairias balta
gvardiečių ir Manchukuo 
provokacijas ant to gelžke- 
lio. Francijos imperialistai 
ir daugelis kitų yra priešin
gi pardavimui, bet argi pas 
juos Sovietai kiaušis, kas 
daryti su savo nuosavybe.

he-

Drg. Klim. Vorošilov, Sovietų Sąjungos karo komisaras ir 
vadas Raudonosios Armijos orlaivyno ir 

Raudonojo Jūrų Laivyno.

Sugavo Milionierkaitės M 
McMath Vagius

HARWICHPORT, Mass. 
—Margaret McMath, 10 me
tų milionierkaitė buvo pa
vogta ir, tik už ją sumokė
jus $80,000, ji atgauta. Jai 
pavyko kaip kas nutemyti, 
ir policija suėmė du jos va
gis, brolius Kenneth ir Cyr
il Buck. Pas vieną iš jų ra
sta $60,000 pinigų. Dar jieš- 
koma dviejų jų sandraugų. 
Vogimas milionierių ir iš
pirkimai galima tik kapita
listinėje išnaudojimo šalyje, 
kur pinigai viešpatauja.

Sovietų Sąjungos sostinėje, 
Maskvoje, darbininkų minia gė
rėjosi orlaiviais, kurie manev
ruojančiai kilo nuo orlaivių lau
ko. Orlaivininkystė SSSR, tai 
yra Sovietų kūdikis. Prie ca
ro kaip ir nebuvo orlaivių. So
vietų šalis atsistojo ant augšto 
laipsnio šioje srityje: patys ir 
iš savo medžiagų gaminasi or
laivius. Dabar bus pagamintas 
milžinas “Marksim Gorkij” 
vardu orlaivis. Jis turės septy
nis motorus, ant jo bus radio, 
garsiakalbis, spausdinimo apa-, ~
ratas ir kitokį parankumaį. i Pajėgos 
“Maksim Gorkij“ bus du kar-: t
tus didesnis už SSSR orlaivį; WASHINGION. Jung- 
“ANT-14“; o jau ir pastarasis: tinių Valstijų rytinėse val- 
yra didžiausias pasaulyje saus-l stijose elektros stočių pajė- 
žemio orlaivis. . ga siekia 11,540,000 arklių

pajėgos. Ant Niagara upės 
Jungt. Valstijų ir Kanados 
stotys turi 1,584,500. arklių 
pajėgos. Didžiausia čia sto
tis Queenston, Ontario val
stijoje, turi 561,000 arklių 
pajėgOS. ; , . . ; .

Dabar kapitalistų

Buvo laikai, kada kapitalisti
nė spauda Raudonąją Armiją 
nevadino armija,1 bet “banditų 
gauja, 
spaudoje tankiai matome, kad
jie rėkia, juk tai yra galingiau
sia armija visame pasaulyje. 
Tame jie turi tiesą. Raudono
ji Armija yra darbininkų ir 
valstiečių reikalų gynėja, jos 
kiekvienas kovotojas žino, kad 
jis savo klasės reikalų sargas, 
kad jis apgynėjas laisvės ir dar
bininkų tvarkos. Raudonoji 
Armija aprūpinama visais reik
menimis iš savo šalies industri
jos, ir jos jėga didelė. Tik ta 
jėga ir atima imperialistams no
rą pulti ant Sovietų Sąjungos.

Pereitą sekmadienį “New 
York Times“ pateikė ilgą 

'•straipsnį apie Raudonosios Ar
mijos vadą d. Klementyj Voro- 
šilov ir SSSR apsigynimo jėgą. 
Reikia pasakyti, kad kapitalis- 

*«\|inis laikraštis pusėtinai teisin
gai apibūdino armijos vadą ir

Jungtinių Valstiją Elektros

Fašistai už Apsiginklavimą
GENEVA. —; Vokietijos 

fašistai reikalauja, kad Tau
tų Lyga leistų jiems būda
vo ti 26,000 tonų įtalpos šar
vuotį. Pagal Versalės tai
kos sutartį Vokietijai nelei
sta budavoti didesni laivai, 

‘kaip 10,000 tonų įtajpos. ,

jos jėgą, išimant jų svajones 
apie nesusipratimus tarpe Voro- 
šilovo ir Stalino. Niekados lie
tuviški fašistai ir social-faŠis- 
tai nepasakys tiek tiesos, nes 
tie gaivalai neturi nei gėdos, nei 
senso. \ •

Veteranai Traukia j 
Washington? Pulkais

WASHINGTON. — Jau 
dabar yra kelyje linkui Wa
shington 8,700 pereito ka
ro veteranų atstovų. Vete
ranai didžiumoje vietų susi
rinko ir išrinko delegatus, 
kurie varde visų įteiks kapi
talistinei valdžiai jų reika
lavimus. Iš New Yorko iš- 
maršuoja 1,000 veteranų.

Sovietą Sąjungoje Mais
to Yra Pakankamai

Sov. Sąjungos ir Lenki
jos Santikiai Geri

T. U. U. L Kovoja už
Darbininkų Reikalus

TŪKSTANČIAI DELEGATU POSĖDŽIAUS IR DEMONSTRUOS WASHINGTONE
Tūkstančiai Darbininkų Delegatų Suplaukė į Washington? 

Kovai už Nekaltus Negrus Jaunuolius ir Negrų Teises 
bei Politinius Kalinius
W A,S H INGTON.—6,000 ; Washingtone 2,000 negrų; 

baltų ir negrų darbininkų ’jr baltų darbininkų yra pik 
delegatų turės posėdį Wash-1 gjrengUSjų prisidėti prie de- 
mgtone ir išdirbs planus1 J „ ..i • v iol. . , ;monstraci]os uz paliuosavi-kovai uz paliuosavimą de-Į J \
vynių nekaltų negrų jau- Scottsboro jaunuolių. . 
nuolių ir kitų politinių kali- Iš Norfolk, V.a., išvyko 30
vynių nekaltų negrų jau-

delegatų. Iš Richmond—virš
Iš New Yorko išmaršavo 100, iš Chicagos, Seattle, 

apie 800 delegatų. Kelyje 
prie jų prisidėjo daugiau de
legatų ir Baltimorę pasiekė 
virš 1,000. Kartu vyksta 
Ruby Bates ir Lester Car
ter. Baltimorėj laikyta ke
turi susirinkimai, kur kal
bėjo visa eile delegatų. Dar
bininkų buvo susirinkę apie 
6,000.

El Paso, Cleveland, Atlan
ta ir kitų miestų atvyksta 
šimtais delegatų. Ūpas yra 
geras. Kovingumo dvasia 
viešpatauja. Visų darbi
ninkų pareiga palaikyti vi
sais galimais būdais mąr- 
šuotojus. Jiems grįžtant 
atgal, rengti pasitikimo ma
sinius susirinkimus.

ĮVAIRIOS žinios Raudonoji Armija 
Galinga

V A R š A V A .—Lenkija, 
jausdama pavojų dš fašisti
nės Vokietijos pusės, įieško, 
draugiškesnių ; santikių su. 
Sovietų Sąjunga. Vokieti
jos fašistai grųmoja atsiim
ti nuo Lenkijos koridorių. 
Sovietų Sąjunga draugiškai 
atsineša linkui visų .savo 
kaimynų ir linkui Lenkijos.

Maršalas Pilsudskis buvo 
pas SSSR atstovą d. Anto- 
novą-Ovsenko, V a r š a voje,. 
taipgi jis* ilgai kalbėjosi su 
SSSR prekybos. atstovu Bu- 
jev ir pareiškė, kad Lenkija 
nori kuodraugiškiau sugy
venti su SSSR. Taipgi jis 
pasiuntęs buvo į Sovietų Są
jungą Medinskį, “Gazeta 
Polska” redaktorių/ ir • pir
mesni užsienį jministerį, 
kad dalyvautų Maskvoj Pir
mos Gegužės apvaikščioji- 
me.

WASHINGTON. — Dar
bo Unijų Viehybes Lygos 
delegatai buvo nuvykę pas 
Roosevelto Darbo sekretorę, 
panelę Perkins, ir įteikė sa
vo programą prieš Roose
vėlto bado programą. Roo
sevelto valdžia bilionus dole
rių skirią,' kapitalistams, 
•gelžkelių kompanijoms ir ki
tiems, gi tųom kartu mari
na 17,000,000 bedarbių dar
bininkų ir kita tiek jų 
mynų narių.

Geneva. — Peru respubli
ka pasakė, kad jos karo lai
vai, kuyie .perplaukę . Pana- 
rtioš Imi i; d: i, plaukia į Ama
zon upę karui su Colombia*

šei-

Berlynas.—Vokietijos fa
šistai sako, kad Jungtinių 
Valstijų Roosevėlto prezi
dentavimas ir įgijimas neri
botų teisių yra tas patsai, 
kas Vokietijoje Hitlerio. 
Rooseveltas kuo toliaus, tuo 
daugiau puls darbininkus.

Jie Skris į Lietuvą

Lima, Peru. — Peru karo 
orlaiviai bombardavo 
lombijos karo ’ laivus 
Parana upės.

Co- 
ant

MASKVA. — Sovietų Są
jungoje didelis pasisekimas 
pavasarinių pasėlių. Iki 
Pirmos Gegužės - apsėta 
500,000,000 akrų, arba * du 
kart tiek, kiek pereitais me
tais į tą laiką.

Maisto klausimas išrištas. 
Žuvų yra visur pakankamai, 
duonos nestoka. 'Žymiai pa
gerėjo sviesto ir daržovių 
aprūpinimas del miestų gy
ventojų. Mėsos gali gauti 
kiekvienoje vietoje ne ma
žiau, kaip tris dienas į sa
vaitę.

Kijevo srityje valstiečiai 
ir kolektyviečiai turi didelio 
pasisekimo pasėlių klausi
mu. Kolektyvai išvijo tin
ginius, kurie bandė trukdyti 
darbą. Kijevo mieste yra’
stoka, darbininkų, kai ir ki- SSSR Prekės j Vladivostoką 
tur. Kapitalo .šalyse di
džiausias krizis ir vargas, o 
darbininkų šalyje stoka dar
bo rankų.

Manchukuo prieš Amerikos
Kapitalistus C

HARBIN. — Mandžūrijbs 
valdžia sulaikė tūlo ameri
kinio kapitalisto miltus, už- 
draudžiant jam juos par
duoti. Manchukuo > reika
lauja, kad jis nusipirktų 
taksų ženklelius, .kitaip ne
leis pardavinėti. Supranta
ma, tatai daroma su Japo
nijos žinia.

NEWARK.—-Kapitonai S. 
Darius ir S. Girėnas, du lie
tuviai atskrido iš Chicagos. 
Jie rengiasi 20 d. gegužės 
skristi į Kauną. Senai jau 
juos ruošia patriotinės įstai
gos ir nemažai ištraukta iš 
darbininkų pinigų jų kelio
nės finansavimui. Patsai 
žygis paremtas noru iššauk
ti šovinistinius , jausmus pas 
lietuvius darbininkus.

—-— f---- ?—-• *
i J .

f 1 • Fašistai Chilėjė

S A N T IAG'0.—Fašistinė 
“Baltoji Gvardija” jau turi 
10,000 ginkluotų narių, Jie 
specialiuose mundieruose ir 
apsiginklavę parodavo. Fa
šistai rengiasi pulti visas 
darbininkų organizacijas.

INSTABUL, Turkija..— 
Daug Sovietų prekybos lai
vų iš Juodųjų jūrų plaukia 
per Bosforą į Vladivostoką.

Washington. — Republi- ’ Pirmiaus į mėnesį pereidavo 
konai visa eile klausimų apie 20,000 tonų, o pereitą 
pradėjo atakas prieš Roose- mėnesy perėjo lSgaHaviųisū 

i • ' j;90,000 tonų prekių? v 'veltų ir jo politiką, t

* Japonijos Karo Žygiai

JaponaiTIENTSIN.
pradėjo naują puolimą ant 
Chinijos ir paėmė Peitaiho. 
Ties upe Lwan, japonai pa
reikalavo nuo chinų armi
jos, kad^ tuojaus pasitrauk
tų iš savo' pozicijų,.! kitaip 
jie* juos atakuos. ; • >' <•

Rio De Janeiro. — Iš 92,- 
400 galinčių mieste balsuoti 
į 24 valandas balsavo tik 
1,200 asmenų. Darbininkai 
atsisako balsuoti, nes jiems 
laisvė suvaržyta.

Paryžius.—Franci j a ren
giasi sumažinti visą. eilę sa
vo konsulų Vokietijoje ir ki
tur,; nes užsienio prekyba 
smarkiai puola žemyn.

Boston. — Žydų organi
zacijos; reikalauja skelbti 
boikotą visoms Vokietijos 
prekėms.

' i «------------ • ■ H > 1 ■

London. 50,000 darbi
ninkų protestavo prieš Vo
kietijos fašistus.; Protes
tuoja ir Anglijos socialistai.

Albany, N. Y.—Visi auto
mobiliai jki 1 d. sausio, 1935 
metų, privalo turėti netruk
siančius stiklus, kas to ne
turės, bus baudžiami.

London.—Anglijos val
džia laukia, ką pasakys Ro- 
seveltas. .apie pereito karo 
skolas, v; Anglija nemano 
jas mokėti.

50,000 darbi

MASKVA. — Sovietų Są- . i 
jungos Raudonoji Armija 
yra galingiausia pasaulyje. ( , 
Japonijos imperialistai gali ; 
tiktai kumštį rodyti, bet jie’ * ’ 
žino, kad dabartinė Raudo-' 
no ji Armija yra ne tas, kas 
buvo caro armija. .

Raudonoji Armija, užbai
gus penkmetį, yra aprūpin
ta SSSR reikmenimis, visais 
technikiniais ir moksliniais 
įrankiais. Dabar jos jėga 
rymo ant savo šalies sunkios 
industrijos. Jos kovotojai 
yra geriausiai išlavinti. 
SSSR nesirengia nieką pul
ti, bet turi galingą sargą 
apsaugojimui pro letarinės 
revoliucijos užkariavimų.

SOVIETU AUKSO 
BONAI

Sovietų valstybės aukso 
bonai smarkiai kyla, popie- 
riniui doleriui puolant. Šiai 
žiniai einant į spaudą, kai- ’ ? 
na buvo $65.35. .Gi briginą- / 
lė; bonų kaina yrą $51.45.- ;\ . 
Iki šiol, su priaugusiais 
procentais, bonai pakilo ant 
$13.90. '

Kadangi šie bonai yrą 
auksu garantuojami, tat jų 
kaina vis kils, jei šios šalies 
popierinių dolerių išleidimas 
didės. t

Vokietijos Fašistai Dūksta

BERLYNAS. — Fašistai 
pradėjo puolimus ant užsie
nio komunistinės spaudos 
kitų darbininkiškų 
Jie areštavo visą eilę 
nio korespondentų ir 
nuo jų rašinius, pa 
ir kitą medžiagą apie 
tų žvėriškumus ir terorų.

įstaigų, 
ę užsie- 
r atėmė
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Kova Bedarbių Armijoj
Iš Camp Dix, N. J., pranešama, kad ten Roosevelto be

darbių mili tarine j armijoj prasidėjo kova prieš blogas 
sąlygas. , i : . ;

Ten jau yra apie 1,400 bedarbių, jų tarpe 400 negrų.
Bedarbiai, apart sunkaus fizinio darbo, dar lavinami 

ir militarinio muštro. O maistas blogas; taipgi nejaukios 
abdnai gyverųiųę ęąlygos. Įr štai .tarp bedarbių žaibo 
greitumu plito mintis stoti į kovą. Gegužes 5 d. didelis 
skaičius bedarbių atsisakė eiti į darbą, paskelbė streiką ir

Pirmoje Dienoje Gegužės New! Yorke 150,000 
demonstracijos priešakinis būrys.

Antradien., Gegužes 9, 1933

Vilnijos Valstiečių Skurdas* 
ir Kovos Pradžia

/ Lenkų okupacijoj gyvenantie- 
’ ji lietuviai (jų yra pagal pas- 
kutinį Lenkijos gyventojų sąra
šą 80 tūkst., lietuvių paduoda
momis žiniomis—150 tūkst.) 
be mažų išimčių gyvena be galo 
sunkius ląikus. Tik nedidelė 
buržuazijos saujelė nejaučia ar
ba ne taip jaučia tuos sunku- 

s mus. Tuo tarpu plačios darbo 
masės, vargingieji valstiečiai, 
kuriems priklauso Lenkijos 
okupacijoj gyvenančių lietuvių 

, didelį didžiuma; gyvena nema- 
į tytai sunkius laikus; “Vilniaus 
< žodis” taip rašo 1932 m., spa

lių’ 3 d., apie “sunkmečio lai
kus”:

“Visur žmonės dejuoja, o pas

raščiai, kaip “Vilniaus žodis” 
ir “Vilniaus Rytojus” prispirti 

|yra apie tai rašyti. Bet kokį 
išėjimą jie rodo Vilnijos ir kitų 
lenkų okupuotųjų vietų lietu
viams valstiečiams? Gi fašis
tinę nepriklausomą Lietuvą, 
norint ten irgi vargingųjų vals-l 
tiečių padėtis nė kiek negeres-i 
nė. Skirtumas tik tas, kad len
kų okupacijoj dar prisideda 
bjaurus tautinis lietuvių perse
kiojimas, brukte brukimas len
kų mokyklų, ‘ lenkų kalbos, ne-Į 
'nuoramų valstiečių (lietuvių ir 
baltarusių) į kalėjimus grudi- 
mas ir tt. ’ 1

Visa tai ir iššaukia didžiau
sią lietuvių ir baltarusių vals-

dinio. Mes žinome jį tik iš tų 
gausių ištraukų ir straipsnių, 
kurie tilpo Kauno ir Vilniaus* 
buržuaziniuose laikraščiuose. Iš 
jų ir stengsimės pažinti tą nau
ją srovę.

Garbinantis Lietuvos fašistu 
valdžią ir visą Lietuvos tvarką 
“Vilniaus Rytojus” rašė apie 
“Prieš Tėkmę” sausio 11d., kad 
ją pagimdžiusios Vilnijos lietu
vių visuomenės padugnės:

“Pasirodo, kad' mūsų padug
nės, žinomų1 lietuvių visuome
nės ‘ piktadarių išnaudojamos, 
Stengiasi ne tik sudrumsti gy
venimą, bet, kitų padedamos, 
kyla visomis išgalėmis viršun, 
skelbiasi esančios “lietuviškos”

kvietė kitus bedarbius į kovą. Nuskirti bedarbius muš- 
travoti armijos viršininkai persigando. Jie tuojaus grie
bėsi “apvalyti” armiją. Kaip ir visuose atsitikimuose, 
kur pasireiškia darbininkų kova, tuojaus kaltinami “rau
donieji,” taip ir čia 45 bedarbiai tapo paskelbti nepataiso
mais raudonaisiais agitatoriais, ir tuojaus jie tapo išvyti 
iš kempės.

Nemažai bedarbių jaunuolių, nepakęsdami sunkių ap
linkybių, bėga iš armijos. Tokie jaunuoliai gaudomi. 
Mat, imdami bedarbius į militarines kempes, armijos vir
šininkai taip patvarko, kad bedarbiai privalo armijoj iš
būti mažiausiai metus laiko. Kuomet pabėgėlius gaudo, 
tai tuo pačiu sykiu kovingesnius bedarbius veja lauk, bi
jodami susilaukti didesnio nesmagumo.

Taigi jau pačioj pradžioj Rooseveltui nekaip vyksta su 
bedarbių armija. <

’ Kapitalistams išnaudotojams nesmagios žinios, kad be
darbiai netair militarinėse kempėse įgauna drąsumo ir 
pradeda kovoti. Bet darbininkams smagu girdėti tokias 
žinias. •• ;

Paimtieji į militarines kempes bedarbiai turi kovoti už 
didesnę mokestį (dabar jiems moka tik po $1 į dieną), 
turi kovoti už trumpas darbo valandas, už tinkamą mais
tą ir butą, už panaikinimą ^karinio muštro ir mijitarinės 
disciplinos. Abelnai darbininkai, dirbantieji ir bedarbiai, 
turi remti jų kovą. :

Darbininkai turi kovoti už tai, kad valdžia prie viešų
jų darbų mokėtų tinkamas algas, kad darbininkas galė
tų žmoniškai pragyventi, kad niekur prie viešųjų darbų 
nebūtų karinio muštro, kaip kad dabar yra.

Tik sujungę savo spėkas į bendrą kovą darbininkai ga
lės iškovoti geresnes darbo sąlygas, galės laimėti tinka
mą pašalpą bedarbiams ir bedarbių ir socialę apdraudą 
turčių ir jų valdžios lėšomis.

Pavyko Gegužinis
Mitingas Carnegie

Meto Senesnius Dar- ; 
biriukus Laukan, kad 
Nemokei Jiem Pensijų

mus jau stačiai stovi ant bedug
nės kranto; nustojo mūsų žmo
nės net vilties, kad kada nors 
jie galėtų, jei tokios politinės 
sąlygos toliau užsitęs, geriau 
gyventi, nes jokios pagelbos 
mūsų ūkininkai visai iš valdžios 
nelaukia. Derlius labai mažas, 
javai sudygo, bulves daugelyje 
vietų supuvo, gyvulių kainos

Suvienytas Frontas
avangardą .ir .stovėjo kumštis 
iškėlę kaip mūras, kad neprilei
sti nei vieno valdžios agento 
prie bedarbio namo. Po neat- 
laidžių grumtynių policija pa
matė, kad negalės sulaužyti 
vieningos bedarbių pikieto lini
jos—pasitraukė atgal ir nuva
žiavo ton kryptin, iš kur at
vyko.

Bedarbių minioj pakilo dar di
desnis pasiryžimas kovoti prieš 
bedarbių iš namų mėtymą. Mi
nioj pasigirdo iškelti obalsiai, 
šaukianti dirbančius ir bedar
bius darbininkus į suvienytą 
frontą, nežiūrint skirtumo pa
žiūrų,- už kasdieninius darbo 
klasės reikalavimus. “Vienas- 
uįjViąus, visi už vieną,” “dar- 

'bO klafeės jėga mumyse!”—sušu
kę sutartinu balsu minia, o jos 
šauksmo aidas aidėjo per did
miesčio mūrus, šaukdamas dar
bininkas į bendrą frontą už dar
bo klasėą Reikalus.

ftl. Svyrūnėlis.

(VAIZDELIS)
Aušo rytas. Visos miesto 

gatvės apytuščios, tik kur-ne- 
kur buvo galima pamatyti pra
einantį susitraukusį darbininką, 
besiskubinantį prie darbo. Gat
vėse elektrinės lemputės mo
mentaliai visos sykiu užgeso; 
miestą apgobus tebelaikė prie
blanda, bet praėjus pusvalan
džiui laiko, bežiūrint, viskas nu
švito ir iš rytų šalies pasirodė 
pirmi saulės spinduliai, nuda
žydami raudonai rytinės namų 
pusės sienas.

Bežiūrint, greitai prisipildė 
gatvės žmonių, kaip skruzdėly
nas. Iš praeinančių ■ išv^izejos 
ir jų apsirengimo bųvpt 
matyti, kad jų didelį riaugjuhi^ 
apskurę, suvargę bedarbiai/ 
ant jų veidų buvo ralMiįl pa
stebėti,' kad jie eina?su skubiu 
reikalu, su pilnų pasiryžimo 
akių išraiška. 4 v ’ į* ' -

Jie ėjo mažais būreliais fr su
kosi į vieną gatvę, ir po kelių 
minučių tūkstantinė bedarbių 
minia apstojo vieno bedarbio na-

išs kuT* ubT ■ at-eiS poll:l ’ttbHkų gaminimui “nitrato 
cija išmesti bedarbio šeimynos; 4 
į gatvę už negalėjimą užsimo
kėti rendos.

Minia vis kaskart didėjo ir 
kietai apsupo bedarbio namą. 
Netrukus pasirodė valdiškas iš
metimo agentas su būriu polici
jos; per jėgą pradėjo grūstis 
prie namo, daužydami bedarbių 
galvas, kad išmesti bedarbį į 
gatvę, palikti jį gamtos-močiu- 
tčs prieglaudai.

bedarbių minia gynėsi, dar 
labihu stištiprįho : Įei|ių

' • Santiago, Chile. — Chiles 
yaldžid būdavo j a daugiau

trijų areštuotų

tiečių nepasitenkinimą lenkų 
okupantų vergija. Kyla protes
tas jau ne vien tarp baltarusių 
valstiečių, o ir tarp lietuvių. 
Ir jų akys vis labiau pradeda 
krypti nebe į vakarus (fašistinę 
Lietuvą), o į rytus (Sovietų 
Sąjungą). Tai priverstas pri
pažinti dargi pilsudskininkų fa
šistų “Kurjer Wilenski”, o pas-

neapsakomai nukrito. Tuo me-ikui jį ir “Vilniaus žodis”. Pas
tų, kada ūkio gaminių kainos; tarasis paduoda tokią ištrauką 
yra visai nukritusios, fabrikų i iš “Kurjer Wilenski” straipsnio 

“žvilgsnis į kaimą”:
“Naujoj valstiečių kartoj ir 

įvairiuose rateliuose, ir davat
kiškose sąjungose, ir karinėse 
organizacijose (klausykit! ir

HOMESTEAD, Pa. — čia 
yra labai didelės Carnegie 
plięno dirbtuvės, kuriose apie 
15-16 metų /atgal dirbo apie 
27 tūkstančiai darbininkų su 
visais skyriais ir lauko pusėj 
paprastais darbininkais (leibe- 
rįais). Dabar dirba su labai 
sumažintu skaičiumi darbinin
kų, ir tie tiktai po kėlias die
nas gauna dirbti į “pėdę.” 

šioso dirbtuvėse buvo ir yra 
labai didelis darbininkų išnau
dojimas. Pirma dirbdavo po 
12 valandų į dieną, ant dviejų 
pakaitų : vieni dieną, kiti nak
tį. Buvo ir yra labai daug ne
laimingų atsitikimų: labai 
daug sužeidžia ir 'užmušą. 
Dabar yra’tik 8 valandų darbo 
diena,: bet darbininkai yra la
bai vejami prie darbo, turi 
begaliniai skubėti, kad tik pa
daryt kapitalistams daugiau 
pelnų, kur, žinoma, iš to ir 
įvyksta labai daug nelaimių.
Senus Darbininkus Meta lauk 

Iš Dirbtuves

gana

Ryto-
Am- 

lenkų

ir. .. “patriotiškos”. Tokiame 
atsitikime turime pasisakyti dely 
tų padugnių tariamojo patrio
tizmo, kurio 10 nuoš. nudažyta 
denunciacija, o 90 nuoš. červon-M. 
cais padengta. Be abejonės, 
tos padugnės, norėdamos pri
dengti savo nešvarumus, iš vie
nos pusės, griauna Vilniaus 
krašto lietuvių organizacijas... 
iš kitos pusės dangstosi lietuvių 
patriotizmo skraiste. Tikrumoj 
yra tik nematomos, bet 
miklios rankos sukeltos.”

Seniau, rašo “Vilniaus 
jus”, buvo Aukštolaitis, 
braziejus, dirbusieji už 
pinigus, dabar—

“jų eiles papildę paskutiniu < 
metu kaž koks šelija, išleidęs 
kvepiantį komunizmu lapelį 
“Prieš Tėkmę*’.'.. Tas padug
nes kelti • padeda svetimiems ir 
mūsų visokie naivūs politiniai 
kvąiliai, girdąmi net ir vagių 
aktivizmą”.

O “Vilniaus Rytojaus” re
dakcija prie to priduria: ’ Tai 
esą toli gražu ne politiniai kvai
liai; “Greičiausia tai Kominter- . 
no samdiniai, kurie, reikalui 
esant, jrgi dedasi lietuviais. A. 
patriotais”. Ir Kauno fašistų 
“L. Aidas” sausio 18 d. vadina . 
“Prieš Tėkmę 
laikraštėliu, nors sausio 10 d. 
dar rašė, kad tai esąs ne kas 
kita, kaip už lenkų okupantų 
pinigus leistosios “Vilties” tą
sa. “L. Aidas” sausio 10 d* 
rašė:

“Kad ryšys tarp “Prieš Tėk
mę” ir lenkų negali kelti abe
jojimų, tai įrodo kalbamo leidi
nuko straipsniai, kuriuos su pą- 
mėgiu cituoja mūsų ‘L.” Ži
nios”.

Bet tas pats “L. Aido” nu
meris savo kronikoj irgi vadi
na ’’“Prieš Tėkmę” komunis
tišku.

Kas gi yra tie “Prieš Tėkmę” 
leidėjai? Apie tai rašo tas pats 
“Vilniaus Rytojaus” numeris1:

“Jį išleido, sakosi, Vilniaus 
lietuvių inteligentų būrelis: mo
kytojai ir vyresniosios kartos* 
kai kurie asmens; visa tai esą 
“pažangiausios minties” žmo
nės. Ko tas būrelis trokšta? 
Mūsų “pažangieji” visiems ne- < 
galavimams gydyti turi vieną 
vaistą; visas kas yra reikalinga 
sugriauti ir sunaikinti, o paskui 
statyti “naują” gyvenimą. Ir 
“prieštekmininkai” nieko kito ’ 
nėra išgalvoję. Jie siūlo ir reika* 
lauja pertvarkyti mūsų visuo
meninį gyvenimą pagal * nuro
dymus iš, ten, kur vis dar ku
riamas žemėje “rojus”, (tai yra

1 SSRS—V. K.) . . . Reikia stebė- 
i tis to būrelio atkaklumu: jig-** 
mokytojas, studentas ir kiti— 

i užsimerkęs kerta šaką, ant ku- 
i rios tupi”...

Kas gi ištikrųjų per viena 
! toji “Prieš Tėkmę” grupė? 
I Kodėl jos taip nekenčia-Lietu
vos ir Vilnijos tautininkai? Ar 
tai tikrai komunistai, o gal len
kų okupantų agentai? Iš to, 
kad ją iš karto mielai pasitiko 
buožinės “L. žinios”, ugnim 
spjaudančios komunistus ir 
trokštančios Lietuvos susiarti
nimo su Lenkija, galima spręs
ti, kad tai tikrai už lenkų, fa*

XTąsa 3-činme pusi.)

gaminiai stovi vietoj, o kažkurie 
net brangesni”.

Tam pačiam 
džio” numeryj 
korespondenciją 
dar rugpjūčio
lenkų (nacional-demokratų) lai
kraštyje “Gazeta Warszaws- 
ka”:

“Čia visai grįžtame į tą ga
dynę,, kai dar pinigas nebuvo 
išrastas. Jei valstietis ką nors' 
skolinasi ąr perkasi dvare (sė
klą, veislinius paršiukus ir tt.), 
tai tik atidirbtinai, retai javu, 
kurį turi atiduoti suvalęs lauką. 
Paršiukas kainuoja—5 dienos 
šienapjūtės, 1 pūdas rugių ar 
avižų 3 dienos rugiapjūtės ar 
kulatės. Krautuvninkams atly
ginama grūdais. Bendrai sa
kant, rugiai—tai maino matas”.

Toliau skaitome apie sodiečių 
prasiskolinimą visokiems plėši
kams. Čia paduodama tokia iš
trauka iš žakševskio brošiūros 
“Lichwa na wsi” (“Plėšikavi
mas Sodžiuj”) :

“Valstietis skursta skurdą. 
Visus javus parduoda, arba 
skolininkas asmeniškai atsiima, 
ir valstietis, tik ką nupjovęs 
rugius, neturi duonos. Sunku 
tvirtinti, nesu tikras, ar sakant, 
kad kas antyas valstietis gyve
na skolose paskendęs, nebūtų 
permažai pasakyta”.

Ir toliau “Vilniaus žodis” 
tęsia:

“Padėtis visu kuo primenanti 
baudžiavą: “įsiskolinę siunčia 
savo vaikus atidirbti pas sko
lintoją (per bernus, pieme
nis. ..) ”. Valstietį .siurbia: 
vietos skolos pas buožes, kredi
tinėse ir tt. ir pragarmė tarp 
ūkio žaliavos ir pramonės fa
brikų kainų”.

Visa tai, be abejonės, dar toli tuvių nacionalistų, taip ir tarp 
neatvaizduoja pilnai tikrosios Kauno fašistų. Kas tai per lei- 
Vilnijos vargingųjų valstiečių dinys? ' 
padėties. Ji ištikrųjų yra dar A>. Tikru{ ..prieį Teknlf„? 
baisesne* UztHt iicnuostcibu, 
kad net tokie buržuaziniai laik- Mums neteko matyti-šito lei-

“Vilniaus žo- 
skaitom tokią 
apie Vilniją, 

29 d. tilpusią davatkiškose sąjungose ir kari
nėse organizacijose! V. K.) — 
renkasi protestai! siekti augš- 
tesnių gyvenimo formų. Jie 
jau žino, kad galima geriau gy
venti”. Ir ‘visai suprantama 
tad: “maištas ir noras nuverst 
visą dabartinę ‘tvarką’, žiūrėji
mas į rytus ir smarkiai plin
tanti bedievybė”. , 1

“Tai tiesa”! — patvirtina 
“Vilniaus.žodis” ir toliau rašo: 
“Ir dažnai skaitomi kruvini įd- 
lįcijos ir- valstiečių susirėmi
mai”. Tiesa, kol kas dar ma
žiau' jų yra Rytų Lietuvoj, dau
giau Vakarų Ukrainoj' ir Bal
tarusijoj, bet ir Rytų' Lietuvą 
jau jie pasiekia. Seniau tie 
protestai ir .susirėmimai kilda
vo tik del taktinio prispaudimo; I 
dabar vis dažniau jie kyla del 
žiauraus mokesčių ir skolų iš' 
j ieškojimo — valstiečių turto 
pardavinėjimo, policijos sauva
lės ir tt. Ir vargingieji lietu
viai valstiečiai, nesulaukdami 
jokios pagelbos iš fašistinės 
Lietuvos ir savo senųjų tauti
nių vadų (kunigų ir ne kuni
gų), vis labiau pradeda kreipti 
savo akis į rytus ir stoti į atvi
rą kovą prieš visą dabartinę 
tvarką, Vakarų Baltarusijos 
Komunistų Partijai vadovau
jant. Tai ir iššaukia įvairius 
j ieškojimas Vilnijos inteligenti
jos, o ypatingai moksleivijos 
tarpe. Tai ir iššaukė pasiro
dymą Vilnijoj šių metų pradžioj 
vienkartinio leidinio “Prieš 
Tėkmę”, kuris sukėlė didelį 
trūkšmą, kaip tarp Vilniaus lie-

komunistiniu

CARNEGIE, Pa. — Gegu
žės 1-mą APLA 3-čios kuopos 
name buvo gegužinis mitin
gas. Publikos buvo vidutiniš
kai. Kalbėjo drg. S. S. Shoo
ter ir Jackson Shooter; pra
kalbos buvo angliškai ir len
kiškai. Abudu kalbėtojai kal
bėjo gerai, daugiausia apie 
1-mą Gegužės ir bedarbę.1 
Agitavo susirinkusius dėtis 
prie Bedarbių Tarybų ir ko
voti už didesnę pašalpą ir be
darbių apdraudą.

Mitingą surengė Carnegies 
ir Glendale Bedarbių Taryba.

Buvo priimtos penkios rezo
liucijos: pirma, prieš Vokieti
jos kruviną fašizmą;—pasiųsta 
Vokietijos , ambąąadopui į 
Washington, D. C.; dvi už pa- 
liuosavimą Scottsboro jaunuo
lių,—pasiųsta teisėjui Horton 
ir gubernatoriui Miller į Ala
bama, ir dvi už paliuosavimą 

darbininkų
Fairmont, W.Va.: Jack Robin
son, Walter Requilez ir Grace 
Williams—pasiųsta prokurorui 
Walter R. Haggorty ir šerifui 
Toothman, į Fairipont, West 
Virginia, šių trijų nekaltų 
darbininkų teismas įvyks ge
gužės 13 dieną. Visi 
ninkai turi ginti šiuos 
tus darbininkus.

Balandžio 30 dieną 
lioje) man teko 
Woodville arba taip vadina
mam “County Home.” šitie 
namai yra labai gražioje vie
toje ant kalnelio, apsodinta 
medžiais ir įvairiomis kvietko- 
mis, elektrinių lempų eilėmis 
apvedžiota, pieva gerai suly
ginta, ir puikiai žolė žaliuoja. 
Šitie pavieto*' namai yra 
skirstyti į depaftmentus 
natorija, arba džiovininkų 
mai su ligonine atskirai;1 
mišėlių namai atskirti su jų 
ligonine. Ligoninė del “pro
tingų” yra’labai didėlė.; bie,du 
nų namai atskirti taip pat su 
Virtuvė' ir skalbykla; žodžiu- 
sakant, viskas išdalinta į de- 
partmentus. ’

; Man neteko lankytis kituo
se departmentuose, tiktai bied- 
hUj (poor) skyriuje, kur, .čia 
yra . didžiumoj bedarbiai ir 
sirgę įvairiomis ligomis ligo
niai, bet jau dabar “pasveikę,” 
kurių yra keli šimtai. Išvaiz
da šių darbininkų yra labai 
prasta: pamėlynavę, .sunykę, 
nėra jokio, veido skaistumo ir 
linksmumo pas šiuos darbinin
kus, nes ,kaip Teko sužinoti, 
šie darbininkai yra labai pras
tai maitinami ir turi už tą pus
badį maistą dirbti. Ryte kaip 
pūsė penkių kelia, ant šešių 
pusryčiai, ant septynių į dar
bą ; kaip pusė dvyliktos pie
tus; vakarienė kaip peiikios; 
tūri eiti gult devintą valandą 
yAkare.- Tai tokiose sąlygose 
čia yra laikomi .bedarbiai ii

darbi- 
nekal-

. (ncdė- 
lankytis

pa- 
sa- 
na- 
pa-

me
nuo

Apie pora savaičių atgal iš
metė daug senų darbininkų, 
kurie dirbo po 20 metų ir dau- 
'gi'au. Mat, tas yra daroma 
dėlto, kad nereikėtų duoti pen
siją tiems, kurie ® išdirbo ne 
mažiau, kaip 25 metus. Bet 
yra tokių, kurio išdirbo ir po 
suvirs 30 metų, bet kompani
ja . moka apsisaugoti ir nuo 
pensijų šitokiem darbininkam. 
Aiškina, kad šie darbininkai 
buvo plieno streike 1919 
tais ir šiuos darbininkus
to laiko jau skaito kaipo nau
jus darbininkus; nors tie 
bininkai streikavo tik 
savaites, bet vis tiek kompani
ja juos, skaito naujais darbi
ninkais ir jie jau iš kompanijos 
negali1 gauti jokios pensijos.

Reiškią, darbininkai pradėjo 
dirbti nuę pąęiosį jaunystes 
iki pascncį, išdėjo visas spėkas 
ar uždirbo kapitalitanP milio- 
nus dolerių; dabar jau jie ne
reikalingi ir yra metami lauk 
į beduonių ei)eš.| Tai šitokia 
yra pas’ &jhtali$tus mielašir- 
dystė arba sų« i mylėjimas ant 
senų dąrSnįąkųį' Hūriė t jiems 
su K rovė! šimtus milionų. ? . ' :

Visi tfej įš.mešfį darbininkąjy 
turi nieko belaukti ir tuoj 
stoti į Bėdąrbių^ Tarybas, ir 
reikalauti Tliojautinės pašal
pos ir ^bedarbiams, ąpdraudos 
lėšomis darbdavių ir valdžios.

; [ ; ■ 1 x Svečias.

dar- 
kelias

B

farmerį,-Iowa valstijos milicija veda areštavus kovingą
i . F

kuris kovojo už duonos kąsnį.

. ►1 • . s,'. ’■

i—(karinių sprogstančių me- 
| džiagų. čionai yta toms 
medžiagoms žaliadaikčių ir 
kas metai jų daug pagami
nama. Kitų šalių kapitali
stai išperka jas.

Guam. — Jungtinių Vals
tijų karininkai užginčija,, 
kad jie būk nuo šios salos 
dšdeportavo!visus įaponus. ;

Paryžius.—Franci jos pil
na spauda žinių apie nėsusi- 
pratimu| >.su. Vokietija Pa- 
reinyje.,’ ■ ’ aį

’ 7 > ■’ ’ X - ’ ■ ■

biedni darbinjnkai Allegheny 
pavieto • nkkiuose.^
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LAISVI

.Vilnijos Valstiečiu Skurdas it Kovos Pradžia

.Sprendžiant iš tų ištraukų iš 
“Prieš Tėkmę”, kurios, tilpo 

žiniose” ir kitur, ji labai 
nuo komunizmo stovi, tie- 
nieko bendro su ja neturi, 
būt. yra vienas, kitas besi- 

į. artinąs prie komunistų bendra
darbis, bet apskritai joje vy
rauja smulkiaiburžuazinis pa
triotizmas ir radikališkumas, c 
ne proletarinis internacionaliz
mas; jai visiškai trūksta prole
tarinės klasinės pozicijos, o be 
to negali būti jokio komunizmo. 
Ji visą piktą mato Laikiname 
Komitete, o ne fašizme, ne ka
pitalistinėj tvarkoj. Už tat h 
“L, žinios” galėjo prielankiai 
pasitikt “Prieš Tėkmės” No. 1. 
Vienok vienas aišku, kad jos'

Puslapis trečias
<■ ■L.i.U..  . .U.., Ill I ,fcii.iiii į ,įj , ‘,11*.<t.,>ml i ■* ‘ l.lJl.'. ' * T ‘ hi —W» :

nes jei tie tūkstaiičiai bedak! reikia p ašakoti.: jog Scranione 

bin būtu org. ir darytų , mW-5 yra tūkstdnčiai bedarbių. To-
* * • • ? •* i ' i . • • ' < : , i j , ?

Į sinį spaudimą, tai ir policija del, bedarbiai ir dirbantieji, 
i nedrįstų taip kišti savo nosį į' organizuok’ites i Bedarbių Ta- 
I darbininkų susirinkimus ir de- rybas! ' • ’
monstracijas; bet to•nėra. O . ; Rumboni^kis, t

įsi® J-a - i
>y-

šistų pinigus leidžiamas “kairu
sis” organas, kad tuo būdu pa
traukti paskui save mases. Len
kų fašistų laikraščiai irgi prie
lankiai ją pasitiko, kaipo Vil
niaus lietuvių skilimo ženklą. 
Bet Vilniaus lietuvių buržuazi
nių laikraščių, tame skaičiuj ir 
“Vilniaus žodžio”, atsiliepimas 
a^ie ją ir keliuose numeriuose 
prikaišiojimai “prieštekminin- 
kams” Sovietų červoncų, komu
nizmo, Sovietų “rojaus” ir tt. 
neleidžia mums be atodairos to
kios išvados daryti. Mes pada
rysim galutiną savo išvadą apie 
“Prieš Tėkmę”, kada ją patys i 
•pamatysime ir geriau pažinsi
me. j <

Dabar yra aišku, kad tokiu pasirodymas,—tai yra Vilnijos Į 
dideliu šauksmu buvo sutikta lietuvių darbo masių pakairėji-l 
“Prieš Tėkmę” pirmiausia de^mo išdava. Tų masių akys vis, nei įrodymų? Ot rėkti, šmeiž
to, kad jos turinys, kaip tai pri-| labiau krypsta į rytus—į Sovie-|ti tai jiems neparodyk, 
pažįsta ir “Vilniaus Rytojus”, | tų Sąjungą, nebe į Kauną. Jos j zerijos!
ir/‘Vilniaus žodis”, ir “L. Ai-,1 jau nebesibijo komunistų, o lau-

a. jos> įje ga]0 prislėgtom

toli 
šiai

Vaizdas iš m.asiriės demonstracijos Pirmąją Gegužės.

Mi-

“LAISVES" PIKNIKAI
. 1 f • • i ‘ ' I 1

įvyks sekamose vietose.
ir. j i■ i ‘ : . » * |

Brooklyn, 2 Dieną Liepos (July)
. ' I : ! < ' • ' ‘ ;

Ulmer Park, Foot of 25th Avenue.
: ' .11 II . I :

ir į“ Vilniaus žodis”, ir “ 
das’’, ir “L. žinios”, daugiausia' kia jų. 
nukreiptas yra prieš Laikinąjį krizio ir lenkų okupantų, jau 
Vilniaus Lietuvių Komitetą, ku-l pradeda kovoti prieš visą vieš- žinių 
rį ji labai smarkiai puola, aikš-J pataujančią tvarką, 
ten traukia . 
papirkinėjimus, 
pinimąsi savo asmeniniais rei-J 
kalais ir tt., “muša ir ‘pažangių- j 
jų’ liaudininkų šulą daktarą' 
Alseiką, traukia aikštėn Laiki
nojo Komiteto tamprius ryšius 
j Lietuvos fašistų valdžia ir j 
f. Tame ir matomas “Prieš-

fltekmininkų” ryšys su lenkų oku
pantais. Bet daug labiau šau
kiama apie jų komunizmą. I 

Ar ištikrųjų jie komunistai?

“Užmiršti” Įvykiai

Pastaruoju laiku iš Eastono 
“Laisvėj” buvo žymiai 

Tuo tik sumažėję ir atrodė, kad easto- 
jo juodus darbus, j galima išaiškinti, kad ir kaiku- niečiai “užmigo,” bet faktinai 
us, korupciją, rū-! rie Vilnijos patriotai—radika-jyra kaip tik atbulai. Per tą 

lai pradeda puoštis komunizmo! laikotarpį vietos veikimas taip 
vardu. Tuo būdu jie nori per-1 ' ’-1- 11 1,1 ’
imti tų lietuvių masių kairėji
mą ir pasukti jį į sau reikalin
gą pusę. Ištikrųjų tik socialis
tinė revoliucija, vadovaujama 
Komunistų Partijos, gali atnešt 
ir Vilnijos darbo masėms tikrą 
išsiliuosavimą.

Iš Eastono Demonstracijos Geg. 1 Dienos
Prakalbos; Kiti Įvykiai

EASTON, Pa. — Pirmu kar
tu šio miesto istorijoj Pirmoji “Vilniai.

. Gegužės’tapo apvaikščiota, su
rengiant demonstraciją River
side parke. ; Dalyvavo virš 
tūkstančio darbininkų, 
rftonstraciją papildė 
darbininkų iš Allentown 
bėriu iš apie dvidešimt narių. 
Buvo geras nuošimtis negrų. 
Penki kalbėtojai (jų tarpe 
vienas negras) pasakė karš
tas prakalbas. Obalsių su 
tam tikrais reikalavimais bu
vo apie trisdešimt: kaip tai, 
Defend the Soviet Union, Free 
Tom Mooney, Join the Com
munist Party ir eilė kitokių 
reikalavimų, 
buvo didelis.
mažai 
stracija 
cionalu, 
masiniu

Surengime šios demonstra
cijos dalyvavo visos darbiriin-

, kų..organizacijos, sudarydamos 
bendrą frontą. Miesto val
džia leidimą davė, bet ne be 
kovos; reikėjo pereiti per įvai
rias pinkles. Vienok demon
stracijos nekliudė.

Užsibaigus demonstracijai, 
nemažas skaitlius darbininkų, 
entuziazmo apimti, dar nuvy
ko-į Bethlehem, kur įvyko 
panaši demonstracija; iš ten į 
Allentown....

De
bit rys 

su

E n t u z i azmas 
Parduota ne- 

literatūros. Demon- 
užsibaigė su Interna- 
benui griežiant, ir 
dainavimu.

Pasekmingos Prakalbos
Balandžio 30 d., išvakarėse 

Gegužinės šventės ALDLD 13 
kp. bendrai su LDSA 14 kp. 
surengė prakalbas? Kalbėjo ' 
F. Abekas, B. Fulton, A. Bim
ba ir Dr. J. J. Kaškiaučiug. 
Publikos buvo arti dviejų šim-1 
tų. Drg. Abekas ir Bimba 
kalbėjo apie bendrą frontą, i 
drg. Fulton jaunuolių klausi- į 
me, o Daktaras Kaškiaučius 
apie darbininkų sveikatą. Vi-; 
sų prakalbos buvo labai pa
mokinančios, taipgi su aiškio-; 
mis išvadomis, kas reikalinga 
daryt, idant darbininkų kova 
būtų pasekminga prieš kapita
listų klasės pasimojimus ir į 
akinai prieš kapitalistinę sis
temą, kuri pūva-trūnija ir pri
vedi darbininkų klasę prie al-

kovoje duoda gerų rezultatų 
organizaciniai. Laipsniškai au
ga revoliucinis judėjimas, nuo
lat įsitraukia naujų pajėgų į 
tą judėjimą. Tuo' pačiu kar
tu Kompartijos eilės paaugo 
tris syk daugiau.

Generolas Be Armijos.. .

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

Olimpia Park, Worcester, Mass.,
I ' ! •

Kur Yra Ir Puikios Maudynės
darbšti draugė, niekados ne
atsisakydavo nuo darbo drau
gijų parengimuose ir tt., todėl 
nemažai draugių ir draugų iš 
LDSA ir ALDLD kuopų susi
rinko prie graboriaus namų, 
kad atsisveikint su drg. Rut
kauskiene paskutinį kartą ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą, palydint į kapus, nors 
draugijos oficialiai nedalyvavo 
laidotuvėse delei tūlų priežas
čių.

Lai būna lengva ilsėtis am
žinai drg. Rutkauskienei 
ėst Hill kapinėse.

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

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

Balandžio 30 d. West Easto
no ukrainų cerkvės popas su
rengė prakalbas. Parsikvietė 
generolą Semionovą kalbėti. 
Iš jo kalbos aiškiai pasirodė, 
kad jau nebeturi vilties at- 
steigti carizmą. Vengė net 
kalbėti apie bolševikus, tik 
tiek pasakė, kad nepaisant, 
kad Leninas buvo “žydas,” ta- 
čiaus, sako, “aš atiduodu jam 
garbę, nes jis turėjo gerą gal
vą; sugebėjo užvaldyti Rusi
ją...” Daugiausia kalbėjo 
apie Lenkiją, Vokietiją ir 
Italiją. Pripažino, kad karas 
bus ir dar didesnis už pereitą 
karą, ir liepė būti prisirengu
siais.
kietija bandys atsiimti praras
tas teritorijas ir t. p.

prasiplėtė, kad kiekvienas 
draugas bei draugė dirbo išsi
juosę ir delei stokos laiko ta
po neatžymėta nemažai svar
bių įvykių. Štai jie:

Pradžioj balandžio mėnesio 
įvyko plati bedarbių konferen- 

icija visos Lehigh Valley apie- 
V. Kapsukas. Į]jnkes. Apie 60 delegatų da- 

(Iš Priekalas ) jlyvavo toj konferencijoj (Al- 
lentowne), atstovaujant nema
žą skaitlių organizacijų 
kuopų. Toj konferencijoj 
po išdirbta planai plačiam 
darbiu veikimui, c

Balandžio 18 d. Bethleheme 
tapo sušaukta Free Tom Moo
ney konferencija, kurioj taip

ogi dalyvavo namažai delega
tų nuo įvairių organizacijų. 
Tai buvo prisirengimas prie slas skiriasi nuo jo 1 
Chicagos kongreso. Išrinkta Nepaisant jo amžiaus (82 me- 
platus komitetas tolimesniam tų), trankosi iš miesto į mies- 

> su prakalbomis, netgi su 
informacijomis apie karą ir 

j persergėjimais, bet veikiausia 
rankioja jėgas kontrrevoliu
cionieriams ir tuo pačiu sykiu 
daro šiokį tokį pragyvenimą iš 
kolektų. Čia surinko apie 
$13.00, ot ve pasidalina su po
pu, ir yra ant batų. Darbi
ninkai privalo vyti tokius “sve- 

i čius

kio ir skurdo, kokio iki šiol 
da nebuvę.

I Rinktos ;aukos dienraščiui 
Surinkta $10.36. 

Po dolerį aukojo: K. Judickas, 
S. Urba, L. Tilvikas; po 50 
centų: J. šlapikas, M. Urba, 
Juozas Stankus; po 25 centus:

For-

su
siri

kai bėjo

be-

Balandžio 26 d. buvo 
rengta masinis bedarbių 
rinkimas, kuriame 
drg. I. Amteris ir kiti vietiniai 
kalbėtojai. Tai bene pirmas 
toksai susirinkimas įvyko 
Scrantone, kur policija nekliu
dė. Darbininkų į prakalbas 
prisirinko apie 5-6 šimtai, di- 

, _ ,v . . , TT dėlėj didžiumoj bedarbiai,
adai ė išvadą, ąd Vo- susįrinkusieji atydžiai klausėsi 

■ prakalbų, ypatingai drg. Am- 
terio apie bedarbę ir ką dar- 

Suprantama, Semionovo tik- bininkai turi daryti, kad išsi- 
„i kalbos, kovoti socialę apdtaudą. Bu-

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

V. Morkauskienė, Mike Mei-, -veikimui uži paliuosavimą Tom tą 
son, M. Šulskis, E. žukauskie-' Mooney’o. To pasėka, penki 
nė, V. Kumpauskienė, B. E. delegatai tapo pasiųsti į Chi- 
Senkevičienė, A. Tarvydis, J. i 
Stasevičius, V. Stančikas, A. 
Byga, S. Malkaitienė, O. Ur
bienė, J. Kumpauskas, K. Ar- 
molavičius, F. 
Senkevičius, 
centai.

Su aukomis
“Vilniai” pasveikinimą 
drovės suvažiavimui. --buvo surcn. ta ir

Prakalboms užsibaigus, bu- prakalbos negrų 
vo leista klausimai statyti. 
Klausimų veik niekas nestatė, 
išskyrus sveikatos klausimu, 
kurie buvo atsakyta patenki
nančiai. Ant galo, po prie
danga klausimų, keletas Pru- 
seikos suvedžiotų žmonių pra
dėjo visai nepamatuotai užsi
puldinėti ant atskirų ypatų, o 
ypač ant Bimbos, bet atkan
do dantis. Kuomet buvo atve
jų atvejais jų reikalauta nu
rodyti, kokią programą s’Uo-' giami masmitingai šiuo ir ki- 
ka turi ir įrodymų apie kom > į tais klausimais, 
nistų “blogus” darbus, prika ;-' čio sužymėta tik svarbesni 
do liežuvį, nieko nepasakė. Ir .įvykiai. Aiškus dalykas, dar
ką tie žmonės gali pasakyti ' bo daug yra pridėta, betgi ir 
neturėdami jokios programos 1 neveltui. Dalyvavimas klasių

vo statomi klausimai, į ką drg. 
Amteris trumpai ir aiškiai at
sakė.

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

‘ ‘ • i . ’ . 1 • . • I

ELEKtRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50
Dovanojo John Bukėrias, 316 E. Gitdrd Avė.,
Philadelphia, Pa., tai bus antrai dovana H '

• • ’ " • ........... • •' ‘ ' ■' JO /O/i . • • ' U : •

PHILCO iJUNIOR RADIO, MQPĘL 1933, $18.75. j

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

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

Bačkis ir V. J.
Smulkiais 86

Įcagos kongresą iš šios apie-' 
linkės ir tt.

Scottsboro klausime taipgi 
nemažai atsiekta. Padaryta 
artimesni ryšiai su negrais 
darbininkais. Išsijudino neg
rai ; sudarytas komitetas gy- 

iš į 
baltų ir negru darbininku. Jau ;

v'^ dvejosi 
bažnvčiose, j 

kur dalyvavo bendrai balti ir j 
negrai. Kalbėjo abiejose 
nrakalbose Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo atstovai 
iš New Yorko ir vietiniai; iš
nešta protestai prieš nuteisi- 

!rną II. Pattersono. Aukų su
brinkta per abejas prakalbas 
į apie $30.00. Net ir negrų 
^ry ceri ai irgi karštai stoja už 
TDA (International Labor De
fense). Ateity irgi bus ren-

nutarta pasiųsti nimui Scottsboro jaunuolių.
Ben-

laukan, o ne aukoti.

Scranton, Pa.
Įvairios Žinios

Balandžio 22 d. mirė
i Uršulė Rutkauskienė, 57 me
tų amžiaus, kuri pastaraisiais 
keliais metais gyveno Mt. Ver
non, N. Y., prie savo vaikų. 
Rutkauskienės kūnas tapo 
parvežtas į Scrantoną ir palai
dotas 26 d. balandžio Forest 
Hill kapinėse, kur ir velionės 
vyras palaidotas.

Kadangi drg. Rutkauskienė, 
gyvendama Scrantone per 
daugelį metų, visados buvo1 
narė LDSA 54 kp. ir buvo

Balandžio 27 d. buvo su
rengtos prakalbos drg. Karo- 
sienei. žmonių į draugės Ka- 
rosienės prakalbas prisirinko 
pilna Leonardo svetainė. Rei
kia pažymėti ir tas'faktas, jog 
į prakalbas atsilankė tokių 
darbininkų, darbininkių, ku
rie pirmiaus niekados neatsi
lankydavo į bolševikiškas pra
kalbas. Tai reiškia, kad kri
zio rykštė pradeda ir tikinčius 
atvaryti pas bolševikus bei pa
siklausyti, kaip bolševikai 
sprendžia bedarbės klausimą 
ir kad patirti, kaip ištikrųjų 
yra darbininkų valdomoj ša
lyj, kaip tenai išrištas bedar
bės klausimas.

Draugė Karosienė labai pui
kiai apipasakojo savo patyri
mus darbininkų tėvynėj ir 
tuomi išblaškė pas daugelį 
abejonę apie Sovietų Sąjungos 
atsiektus didelius darbus 
tyme indusfrijo’s ir naujo 
nominio gyvenimo. Prie 

Idar reikia pasakyti, jog
Karosienė yra gabi kalbėtoja( 
ir moka net užžavėti publiką 
savo taktišku iškalbumu.

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

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

“Laisvės” Administracija.

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

Pasmerkimas Vokietijos fašistų demonstracijoje Pirmą Gegužės

sta- 
eko-

to, 
drg.

Gegužės pirmą buvo šauk
tas susirinkimas atviram ore 
prie miesto maudynės (swim
ming pool), Providence sekci
joj, ir nors leidimas buvo iš
gautas susirinkimui, vienok 
policija jį išvaikė, nei nepra
dėjus susirinkimo. Mat, mies
to ponai pasirodo labai gerais, 
išduodami leidimą, bet tuo 
pačiu laiku “negali” policijai 
uždrausti kištis į ramių žmo
nių susirinkimą; arba, .kitaip 
sakant, jei miesto majoras iš
duoda leidimą, tai policijos 
Viršininkas to leidimo nepripa
žįsta ir neleidžia laikyti su
sirinkimo.

Bet čia didžiausia kaltė tai 
pačių darbininkų, kad nesior- 
ganizUoja į Bedarbių Tarybas,

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 mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas* gadina darbo sistemą. > Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”, ' , •

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

EM
Vertė D. M. ŠOLOMSKAS.

NTA
NEWARK, N; J,

* (Tąsa)

Baimės? Baimės? Keršto? Ne, to nebu
vo. Taip, yra tik viena spėka, tai laikas, 
o laikas neša įvykius. Bet taip pat sąmo
ningai viską dariau, kad išgelbėjus jo žmo
nos gyvybę, — inžinierius kalbėjo, drebė
damas. Cigaretas jo pirštuose šokinėjo.— 
Jokūbai, būk su manim; man biskį ramiau, 
kada tu čionai...

—Geriau eitum namo, pone inžinieriau. 
Jums reikia ramumo.

—Jokūbai, kur namo? Ar į užrubežį? 
O ar tu nėžinai, kad, gali būti, mudu gy
vename paskutines minutes savo dienų?

—O kaip tą galima prileisti? Mūsų dar
bininkai, kad ir rėksniai, bet jie netinka 
žudymui žmonių. Būkite ramus, pons in
žinieriau.

Nors jis ramino Kleistą, bet pas jį patį 
drebėjo rankos ir lūpos. Inžinierius atsi
lošė kedėje, jo veidas pasidarė dar baltes-

—Jokūbai, ar tu pameni? Glėbą, tą žmo
gų, tada aš pasiunčiau mirti, bet, kaip ma
tai, mirtis nuo jo atšoko ir teks man. Jo
kūbai, palydėk mane...—Inžinierius atsi
stojo su didžiausia baime akyse ir paleng
va vilko kojas. Tarnas paėmė jo kepurę, 
lazdą ir pasekė jį.

3
Atmonijimas

Cementiniais laiptais, pilnais akmenėlių 
ir kitokio užteršimo, tarpe krūmų ir aug
menų, inžinierius Kleist išėjo ant kalno. 
Klonyje matėsi tartum juoda prapultis— 
nakties tamsa. Vos, vos per ją buvo ma
tomas cemento fabrikas... Ore plaukė krū
vomis ir pavieniais debesiai, o kai kurie 
tartum lietė topolių viršūnes.

Tiesiai klonyje stovėjo milžiniški fabriko 
rūmai, o už jų ūžė ir bangavo jūros. Augš- 
tai dausose žibėjo žvaigždės. Miesto nesi
matė, tik per langus žibčiojo daugybė 
šviesų.

Viskas atrodė taip toli ir svetima. Ar
timi buvo jam tiktai fabriko rūmai, kurių 
išbūdavo j imui vadovavo inžinierius Kleist. 
Dabar fabrikas stovėjo. Visą jo stovėjimo 
laiką inžinierius vaikštinėjo, kaip apsvai
gęs fabriko srityje...

Tą vakarą jis pirmu kartu pamatė fab
riko sienose skyles, atsiduodančias mirtimi. 
Dabar jam rodėsi, kad istorijos ratas pri- 
sirito prie savo punkto. Susitikimas su 
Glėbu jam kvėpavo jo gyvenimo pabaiga. 
“Reikėjo savo laiku išsprogdinti fabriką ir 
pačiam pražūti. Tai būtų iš mano pusės 
teisingas jiems atsakymas,” — galvojo 
Kleist. Jeigu dabar jam kelią pastos Glė
bas, tai Kleist prisirengęs—lai jis peršau
na jam galvą. Inžinierius prisirengęs ir 
mano, kad viskas jau baigta. Jam liko jau 
ne ilgai gyvam būti arti šių mūrų, kuriuos 
jis būdavo jo.

Kokio pasaulio kultūrą atstovaus Glėbas 
Čumalovas? Iš numirusių jis prisikėlė ir 
todėl negailestingas, be baimės ir drąsus. 
Kada jis, susitikęs su Kleistu, nusišypsojo, 
tai ir tas nusišypsojimas buvo begaliniai 
gilus. Jo veidas ir raudonarmiečio plieni
nė kepurę turi vienodą kietumą. Tiesiog 
baisus veidas, kaip baisi ir ta plieno kepu
rė, kuri kvėpuoja drąsa ir pasiryžimu. In
žinieriaus akyse tik ir stovėjo Glėbo vei
das ir ta kepurė.- Jam išeities nėra, jis turi 
būti pasirengęs mirti. Bus geriau, jeigu 
jį užmuš čionai ffabriko srityje, negu na- i 
mies. Fabrikas ir Kleist neatskiriami. Iš- ■ 
sprogdinti jį ir pačiam rasti mirtį.( * * *

Glėbas stovėjo ant augštumos, kur kaip 
vortinklis supinta’ geležiniai bėgiai. Kada 
tai čionai anglys buvo siunčiama vagonė
liais į fabriko pečius: vagonėliai nusileis
davo į gilią duobę ir ten ant bėgių buvo 
pristatoma anglys į pečių kambarį. Dabar 
keltuvo nebuvo, tik skylė juodavo, kaip ko
kia pražūtis. Glėbas iki skausmo čiupinėjo 
metalo dalis, cemento sienas ir žiūrėjo į 
augštus kaminus, kurie tartum norėjo pa
siekti žvaigždes. , .

Kada tai šis fabrikas dirbo ir žėravo, 
kaip pragaras. Drebėjo žeme nuo mašinų 
veikimo; oras raudonavo nuo besiveržian
čios per kaminus liepsnos ir naktimis ant 
“dangaus” stovėjo, kaip koki mėnuliai. Ten, 
užlajoje, prieplaukose stovėdavo jūriniai 
laivai, kurie milionus pūdų cemento sury
davo į savo galingus pilvus. Ir nuo fabri
ko linkui prieplaukų, ir nuo jų linkui fąbri-t 
ko, kaip kokios kiautvarlės, ant relių bė
giojo vagonėliai ir dundėjo į vieną pusę pil
ni, o į kitą—tušti. Tūkstančiai darbininkų, 
kaip koki velniai, dirbo prie ugnies, • 
akmenų daužymo, ,prię kitokių darbų.

Taip tai buvo. O dabar—Ltyla ir didieji 
kapai. Žole apaugo bremsbergai, plieno 
keliai ir kitoki aplinkui fabriką takai. Rū
dimis apsidengė metalas ir tartum rauplė
mis susirgo, o sienose atsidarė, kaip mirties 
akys,—skylės. ' ' -

Inžinierius Kleist ėjo po valiai, tankiai 
apsistodamas, ir žiūrėjo į fabriko daugybę 
namų, kaip į grabų sandėlį. Žiūrėjo ir 
mastė, stovinėjo. '

Glėbas nuo viršaus pasilenkė ir atydžiai 
įsižiūrėjo į priėjusį inžinierių Kleistą, kaip 
į mirties šešėlį. Jis mąstė: “Štai žmogus, 
kurį jis galėtų nusmaugti galingomis ran
komis, ir toji valanda būtų laimingiausia 
jo gyvenime valanda.” Juk tai jis—Klėist 
savo laiku atidavė Glėbą baltųjų ofičie- 
riams, kad jie jį nukankintų. Ir Glėbas tos 
dienos neužmirš niekados.

Tada baltieji šio fabriko darbininkus iš- 
eiliavo prieš fabriką. Tiesa, nedaug jų 
buvo likę: daugelis pasislėpė ir daugelis iš
ėjo su Raudonąja Armija. Glėbas ir dar 
trys darbininkai nesuspėjo pabėgti, ilgai 
užtruko gatvių mūšyje. Vienas^ oficierius, 
vienoje rankoje laikydamas nagąiką, o ant
roje popierį, iššaukė vardus. Iššauktus 
mušė nagaika ir per davinėjo i kitiems of i- 
cieriams. Kiti oficieriai mušė taipgi na- 
gaikomis ir revolverių kambliais. Svaigo 
galva Glėbui ir jis vos girdėjo savo draugų 
bahus. Jis negalėjo atskirti nei oficierių 
balsus, tik kartą per kraują pamatė, kaip 
jo draugai darbininkai bėgo į visas puses, o 
juos vijosi oficieriai su nagaikomis ir re
volveriais rankose. Glėbą ir dar tris jo 
draugus, sumuštus ir kruvinais veidais, 
nuvilko į inžinieriaus Kleisto kambarį. 
Kleist ilgai žiūrėjo į juos, jo lūpos drebė
jo. Ką tai jam greitai kalbėjo oficieriai, 
bet jis tylėjo. Ilgai Kleistas žiūrėjo į Glė
bą ir tylėjo. Glėbas jo akyse perskaitė ko
kį tai kentėjimą, o paskui inžinierius su 
kokiu tai gerklės kriokimu negarsiai tarė:

—Taip, tai jis. Ir šie. Taip, tie pat, tie 
patys.

—Ar daugiau nieko nepasakysite, pons 
Kleist?—klausė oficierius.

—Tolimesnis klausimas, tai ne mano ran-
7 i

koše, ponai oficieriai. Tai jau-jūsų daly
kas,—atsakė Kleist.

(Bus daugiau)

. Geg. 'Pirmos Dęmonstracijos -i i ; • r . . 2 (
Šiemet Pirmoji Gegužės bu

vo daug gyvesnė, daug skait- 
lingegnė už pirmiaus buvusias. 
Darbininkai vis labiau ir la
biau pradeda suprasti, ką reiš
kia Pirmoji Gegužės darbo 
klasei ir ima didesnį dalyvu- 
mą jos . ap vaikščiojime; Pati 
demonstracija nebuvo taip 
.skaitlinga, kaip būtų gąlėjus 
būti, nes leidimas buvo gau
tas nuo, mie’sto ponų tik tą 
pačią 'dieną 12 valandą;, tai 
nebuvo galimą geriau prisi
rengti ir išgarsinti, bet užtat 
pačiame Military Parke klau
sėsi tūkstančiai. žmonių komu
nistinių kalbėtojų ir dainų per
virš 2 valandas.

Dakare) apie 9 vai. turėjom 
£>ol<ot' Hali gražų vakarą su 
prakalbomis, koncertine prog
rama ir šokiais, kur irgi bu
vo apie 500 publikos. Klai
da daryta, kad iirita įžanga 

125 centai. Tas daug žmonių 
ir sulaikė, nes darbininkai la
bai suvargę ir neįstengia už- 
simokėt įžangą.

Labai puikiai sudainavo 
Sietyno Choras, vedamas ne
nuilstančios draugės Šalinai- 
tės, net šešias dainas. Mat, 
žmonės norėjo vis daugiau ir 
daugiau darbininkiškų daine
lių klausytis. Gražiai skam
bino 3 mcliodijas Freiheit ba
lalaikų orkestrą. Taipgi šau
niai sulošė veikalėlį Sietyno 
jaunuolės mergaites “Jūreivių 
Gyvenimas.” •

Lietuviai darbininkai! G< 
žės 9 dieną yra 
miesto gaspadorių “ 
ners.
sės 5 komun. kandidatus, 
nenorit bądmiriauti, nes 
nai, matote gerai, mumis 
sirūpina.

ripkimai 
commissio- 

Balsuokit už savo kla-. 
jei 
po- 
nc-

G* Albinas*

ir

aiĮ3i.7;-'**TSi >■'» r ■ ■ i .................................................................... ■■■' iHacsssasgaa
rių. , f Vadinasi, Komunistų už įtai vien tik R. l^ąltėt 
iškeltas obalsis visų sriovių čiaJ kaltė lygiąi visų, (Kaųgų^ o 
Bendro Fronto nenuėjo be ąt-ikąf^tu j ir kprespondento, No. 3. 
garsio. O praeitais metais,'Juk tik tam tiksluf buvo ir 
gegužinę apvaikščiojant, nesi-'trys korespondentai išrinkti, 
mate nei iš S. P. nei iš Darbo Rumboniškis net priminė, kad 
Federacijos narių demonstra- būtų gerai korespondentam šu- 
cijoj.

Patersono šilko audėjai ir 
kitų šakų darbininkai rengia
si prie streiko. Nes bosai ant 
tiek numušė mokestį, kad ir 
dirbdamas dešimt valandų į 
parą daugiau nebegali pada
ryt kaip 10 bei 15 dolerių į 
savaitę. O čia Roosevelto pa
skelbta pinigų infliacija dar 
daugiau darbininkų būklę pa
blogino, nes gyvenimo reikme
nys žymiai pabrango. O mo
kestis pasiliko ta pati.

Todėl darbininkam nebeliko 
kito kelio, kaip tik stot į ko
vą u^ savo gyvybės palaiky
mą. Lietuviai darbipinkai, 
stokite į National Textile 
Workers Uniją, nes kovos 
banga jau čia pat, o be unijos 
kova laimėt nėra įmanoma.

Žinantis.

SCRANTON, PA.

Kaip kitų miestų, taip 
Patersono darbininkai iškil- 
mingai apvaikščiojo savo šven- i 
tę Ūmąją Gegužės. Demon
stracija prasidėjo nuo 3 Go
vernor St. ir demonstrantai 
ėjo daugiausia pro dirbtuves 
ir darbininkų apgyventus 
kvartalus. Demonstracija bu
vo entuziastiška. Demonstra
cijoj dalyvavo apie 1,000 dar
bininkų. Buvo nešama raudo
na vėliava ir daugybė plaka
tų su įvairiais revoliuciniais 
obalsiais.

Demons tracija pasibaigė 
darbininkų centre. Tenai kal
bėjo K. P. sekcijos organiza
torius d. Rosse ir d. Flaiani.

Nors vietos Socialistų Par
tijos vadai ir Amerikos. Fede
racijos oficialai atmetė Ko
munistų Partijos ir Nacionalės 
Darbininkų Unijos iškeltą 
obalsį už bendrą apvaikščioji
mą visų sriovių darbininkų 
gegužinės, bet demonstracijoj 
matėsi' Socialistų Partijos ir 
Darbo Federacijos eilinių na-

LDSA 33 kuopos men. susi) 
mas įvyks trečiadienį, gegužė.’ 
1933, L. D. P. Kliube, 408 Cour 
pradžia 8 valandą vakare. Dn 
ir draugai būtinai turime visi 
lyvauti šiame susirinkime, nes 
daug svarbių dalykų del apkalbę 

Kuopos sekr., V. K. Shera

BINGHAMTON, N. Y. 
ALDLD 20-tos kp. susirinP 

į įvyks ketvergę, gegužės 11,
i 

be, 315 Clinton Sts. Visi 
būtinai privalote atsilankyū 
gana svarbių reikalų aptai 

A. M. . (108(

HAMTRAMCK, MICH 
' T. D. A. Kazio ’ Giedrio ki 

susirinkimas įvyks tre^iądienį, j 
žės 1Q d., .7:30 vai., vakare, pas 1 
neckus, 2Ū50 McLėan Avfe. Ms 
'kit viši nariai' būt Ikiku, nes 
labai svarbių dalykų apsvarstyt 

(108-109) ,

NANTICOKE,! PA. j 
Lietuvių laisvų kapinių drd 

rengia apvaikšČiojimą ant 
geg. Decoration. Day; jiirmą vi 
pietų, kalbės drg. Siurba iš B 
lyn ir Aido Choras iš Wilkes ! 
dainuos. Todėl visi draugijas 
riai būtinai turi nueit ant ka] 
aptaisyti jų numirusių draugų i 
minių kapus, bei lotus, kad ka 
atrodytų ko puikiausia.

(108-109) Kom. Nd

DETROIT, MICH.
LDSA 17 kp. susirinkimas 

trečiadienį, gegužės 10-tą dieną, 
vai. vakare, draugijų svetainėj, 
Vernor Highway. Visos narės 
lonėkite bti laiku. Sės

sieiti ir pasitarti apie rašymą 
bent retkarčiais, bet ir apie tai 
nieko nesigirdi.

Toliaus sakai: “Juk pats, 
Rųmboniški, žinai, kad bus Į 
perstatymas”. Taip? tas tiesa. . 
Bet žinoti ir vien tik žinoti,: 
jog bus perstatymas, ir žinoti ! 7:3o" va'17 vaC’re," LfeUviu įpi 
yįską smulkmeniškai apie ren- Kliube, 
gimąsi prie perstatymo, tai du • 
skirtingi dalykai.' O pastarojo i 
žinojimo Rumboniškiui Raip 
tik ir trūko. Tai tddel R. nega
lėjo rašyti' ir “būstyti” ope
retę “Alkį”. ,' Na, b jeigu kor. 
No. 3 viską gėr'ai žibo jai ir. ne
rašei bet laukei R., tai dau
giau negu bloga.* . Gi purpbo- 
niškis, tik tilpus “L.” pastabai, 
gavo žiupsnelį garsinimų ir ti- 
kietų, kada jau pasirodė ap
mokami “L.’ operetės garsini
mai; tada jau ir pats “būstini- 
mas” turi daug mažesnę vertę, 
negu kad anksčiau pradėjus, o 
gal ir visai neturi vertės.

Rumboniškis tik draugišką 
pastabą padarė, o ne pabari
mus. Ir kaip jis niekam ki
tam, taip ir pats sau jokiu bi
zūnu neužtempė per kaklą; 
tai tik nebūtas įsivaizdinimas.

Rumboniškis.

Patarimas Korespondentui 
No. 3

Drauge, paimk “Laisvę” už 
balandžio 10 d., ir dar kartą
atydžiai perskaityk Rumboniš- 
kio korespondenciją ir žiūrėk, 
ar ten bent su žiburiu rasi pa
barimą korespondentams ar 
komisijai.

Bereikalingai, drauge, išsi
vaizdinai bizūną Rumboniškio 
rankoj ir net su džiaugsmu sa
kai, kad R. pats sau per kaklą 
bizūnu užtempė. Bet kur ir 
kaip, tai neparodei. Tai tuš
čias išsivaizdinimas, o dar di
desnis išsigandimas. Rumbo- 
niškis niekam jokiu bizūnu 
niekados nėra užąįmojęs, neigi 
jis pats sau per kaklą užtem
pė. Tai visiškai nepamatuotas 
pasakymas. ‘ '

Gi į pastatytą Rumboniškiui 
klausimą kaip tik pats ir turė
tum atsakyti. Tik, žinoma, ne 
nieku nepamatuotomis R. pas
tabomis, bet korespondencijo
mis iš darbininkų gyvenimo ir 
kovų.

Taip, drauge, aš ne tik atsi
menu, kas buvo kalbama AL- 
DLD kuopos susirinkime, bet 
atsimenu, ką ir aš pats kalbė
jau. Aš raginau ir agitavau 
visus draugus rašinėti žinių iš 
bedarbių ir dirbančių darbi
ninkų gyvenimo ir kovų; net ir 
prašiau draugų, kad jei kurie 
dar vis nedrįsta parašyti nors 
trumpų žinučių į mūsų darbi
ninkišką spaudą, tai kad, su
žinoję ką svarbaus, praneštų 
tiems draugams, kurie gali ra
šyti ir rašinėja į “Laisvę” ar 
“Vilnį”, kad galima pranešti ir 
pačiam Rumboniškiui. Bet ar 
tas yra daroma ? Ne. Ir vie
toj “Laisvėje” daugiau tilpti 
korespondencijų iš mūsų kolo
nijos, tai dar sumažėjo. Ąr
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKAĮ
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus da 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M.ICH.
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KENUOTI

S2YAI. sturcco*
FILLETS

PRODUKTAI
Skanūs ir kvapsningi g 
geriausių žuvų iš sveika 
upių. Apdirbarųos prie 
sanitariškų sąlyg'ų ir, po 

ra ir su apsauga

. ’/.SKANUMYNŲ

ROYALSTURGEON su
. • \ : •U - I ; j j ! ■ i 11 l

. , Kiti geri pridengimai

“SOMOS”'

iširdumynai, pagaminti iš 
,ingų Sovietų Sąjungos 
augščiausio, ištobulinimo 
griežta valdžioj «>$ežiQ- 
įga vitaftijTiy.

stą ui ir

■ / , (. NELMA sturgeon
SPRATS IN OIL SAND!

(Strimelės)
STUFFED PEPPERS

, , / (su moromis)
Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo- 
dk ir riešą pelną krautuvninkams. Ddl; smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

-SUDAK

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Av«., New York City
Taipgi Skyriai: 260 California St., San Francisco,

Cal. iF 3S4 South Spring St.; Los Angeles, Cal.



Amalgameitų Unijos Grafteįiy Teismas

nereika-

pas

Avė.
Neleis Ginkluotis ir So-

Socialistai prieš SSSR

C. BROOKLYN, N. Y.

Popiežius Apverstas Turtais

žinanti, kaip čia pakviesti tas 
choras ir įaipj pradėti progra- ;

/

Lenkijoje Renka Prezidentą

menkes-
$5 yra

tapo išrink- 
dabartinio

taip pat patvirti- 
juo ir kitais buvo 

Hollanderis

Drauges Paršonienčs 
Išleistuvės

po 11 vai. naktį, 
taip lėks ir į Lie

čia “atlėkė” iš

/’ 
t

teko įeiti jau apie pen- 
bet įėjus dar jokio kon- 
nesimatė, nors žmonių, 
del vienybiečių, tai jau 
pusėtinai; matėsi jau

13 busų. Tai miesto 
kuri tirščiausiai apgy- 
negrais darbininkais.

gynėjo 
jus gintų 

Toliau 
Aš dar

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

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

šies kenuotos žuvys.

York o du

tarybos narys

Drg. G. Paršonienė, . nare 
mūsų darbininkiškų organiza
cijų, išvažiuoja Lietuvon ant 
keleto mėn.

■ ■ . - ’ ; . ' G llv ir . i r ’
NASHUA, N. H., Antradienį, 9 d. Gegužės
FITCHBURG, Mass., Trečiadienį, 10 d. Gegužės
GARDNER, Mass., Ketvirtadienį lit d. Gegužės

Essex Svetaihėjd, 205 Main St., 7:30 vai. vakare

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

wwa.mci.5fW

Antradien., Gegužes 9, 1933 n į JFuslapia penktas

VIETINES ŽINIOS
(Tąsa iš 6-to pusi.) 

džiu taip pat bus paliestas 
mano veikimas ir narystė So
cialistų Partijoj; tad aš rei
kalauju iš savo pusės turėt 
gynėją. O ypatingai aš to 
reikalauju dar todėl, kad čia 
sėdi kontraktorių asociacijos 
pirmininkas ir eina prokuroro 
pareigas. Tad atmušti tuos 
visus neteisingus, ‘sufrėrhuo- 
tus’ primetirpųs aš negaliu, 
kaipo asmuo iš visų pusių už
pultas, apsiginti, tad aš rei
kalauju leisti turėti iš savo 
pusės gynėją; o jei ne, tai aš 
apleisiu teismą ir nesiskaity- 
siu su šio teismo nuospren
džiu.”

šliosbergis atsakė į B. Jack- 
sono reikalavimą: “Tiesa, jūs 
turite teisę apsiginti su apgy
nėju, bet apgynėjas turi būt 
Amalgamcitų Unijos narys, o 
kitaip mes pašalinio 
neprileisime, kad 
šiame unijos teisme. 
Šliosbergis pridūrė: 
kartą pareiškiu, kad mums ne-

Šliosbergis padaro pareiški
mą: “Teismas eina toliau. Bet 
aš turiu perspėti atstovus, ^ku
rie praneša į žydų laikraštį 
taip piktai diskriminuojančias 
žinias iš šio teismo, kad ne
galima praleisti nepastebėjus, 
kad su tokio aštraus tono pra
nešimais susilaikytų iki* tol, 
kol teismas pasibaigs.”

August Bolanko duoda suma
nymą.:. “Vis tiek čia eina pu
siau ęficialis teismas ir tegul 
laikraščiai, darbininkų orga
nizacijos prisiunčia atstovus 
oficialiąi.” • 1 ; .

‘šliosbergis: ’‘Mes neisim 
skelbti visiems, kad štai kur 
mes turime cirką ir visi eiki
te pasižiūrėti ir pasiklausyti, 
kas pas mus darosi. Jeigu at
eitų laikraščių ar darbininkiš
kų organizacijų atstovai, tai 
mes tada kalbėtumėm ir vei
kiausiai oficialiai įsileistu- 
mėm, bet eiti jų patiems jieš- 
koti aš manau būtų peržemas 
dalykas, ir mes neisim.”

Pašauktas Sakovich, kont- 
Jack- 

1 jo, 
kad jis paleistų tris darbinin
kus iš darbo, nes tie darbinin
kai eidavo prieš Jacksono ve
damą politiką unijoje santi- 
kyj su kontraktoriais. Sako
vich Jacksono reikalavimą iš
pildęs ir tuos tris darbininkus 
iš darbo paleidęs, tarpe ku
rių vienas buvo 25-to lokalo 
pildomosios 
Flashlight.
Flashlight 

no, kad su 
taip pasielgta, 
per; ganą ; didelę kovą Flash- 
liąįtą sugrąžino atgal pas 
Sakovich, o kitus dar ne. 
i ‘ Kontraktorius Valoga tapo 
užpultas Jacksono ge.ngė^ su tebėra iki 
šitokia akcija: Jeigu ne vieną, 
tai kitą sekciją stabdo darbi- , 
hinku ir neleidžia dirbti, 

ne darbininkų sekcijas 
Stabdo; tai duoda įsakymą, 
kad sustabdyt dirbtuvę, nes 
mažą kainą už žiponus gauna, 
arba, sako, netiesotos firmos 
darbą parsivežė, taip kad 
per savaitę < po tris keturis 
kartus tValogos dirbtuvė tam
pa sustabdyta, trukdoma ir tt.

Kuomet, tokioje padėtyj 
esant, Valoga suprato, kad 
jam bizniavot jau negalima, 
kad čia yra sabotažas varo
mas prieš jį iš Joint Boardo 
viršininkų pusės, o ypatingai 
iš Jacksono ir Silvės pusės.

Kuomet taip, tai Valoga 
nueina pas biznio ex-agentą 
Finkelsteiną į krautuvę ir pra
šo jo patarimo, kas jam lieka 
daryti ? Finkelsteinas Valo-

gai pataria matytis su Jack- 
sonu ir pasikalbėt atvirai, ko
dėl jis taip užsisėdo ant Va- 
logos.

Valoga priėmė Finkelsteino 
patarimą, nuvyko pas, Jack- 
soną į Joint Boardo ofisą ir 
jo paklausė: “Kodėl tu taip 
puuoli mano dirbtuvę?”

Suprantama, Jacksonas jam 
atsakė: “Aš čia tau negaliu 
pasakyti, bet tu mane matyk 
lauke kitur, tai tada pasikal
bėsime ir išlyginsi!. visus ne
susipratimus.”

Kaip Jackonas patarė Valo- 
gai, taip pastarasis padarė. 
Jis patiko Jacksoną ant gat
vės ir, įsivedęs į cigarų krau
tuvę, nupirko gerų cigarų bak- 
są ir saldainių baksą, už ku
riuos užmokėjo $12.50. Ir 
apart, to davė grynais pinigais 
75 dolerius. Kaįp tik tas 
kyšis buvo Jacksonui duotas, 
taip viskas pasitaisė; daugiau 
jo netrukdė, darbininkų ne
stabdė ir preiso didesnio dar
bininkam iš Valogos 
lavo.

Taip pat Valoga 
nėm sumom, po $2,
davęs Silvei, Siegeliui ir Gė- 
beliui nupirkę^ baksą saldai
nių, taip kad Valoga yra iš
mokėjęs visiems grafto $190.

Rep.
* (Daugiau bus)

Kiek Bedarbiu Suskaito 
Biznierių Mokykla

NEW YORK. — Alexander 
Hamilton Institutas “dalei- 
džia,” kad dabar Amerikoj 
yra 17,034,000 bedarbių iš 49 
milionų darbininkų, kurie turė
jo darbus geraisiais metais. 
Tas institutas užsiima lavini
mu į viršininkus didelių biznio 
kompanijų. Tai labai kapi
talistinė, politiniai nepažangi 
mokykla, bet ir jos vadai turi 
pripažint, kad komunistai nei- 
kiek neperdėjo, skelbdami, 
kad yra apie 17 milionų be
darbių. Dabar jų veikiausia 
jau daugiau.

Neit į Streiklaužiškas 
Valgyklas

rūpi apkaltinti bi unijos na- i raktorius, liudijo, kad 
rį, jeigu jis nėra kaltas užme-' so n as ir Silve reikalavo 
tarnuose pr asikaltimuose. 
Mums rūpi surasti kaltinimų 
faktus, jų teisingumą ir tada 
išnešti, vaduojantis teisingais 
faktais, nuosprendį apie kalti
namą unijos narį.”

Jacksonas vėl reikalavo: 
“Jūs mane kriminališkai kalti
nate visokiose vagystėse, suk
tybėse, o ypatingai grafte; aš 
reikalauju, kad prileistumėte 
iš Socialistų Partijos pasista
tyti man gynėją. Nes Alaba- 
moje negrams leido gynėją | 
pasiimti iš New Yorko; Sovie
tų Rusijos teismas l’cido ang
lams inžinieriams pasiimti ad
vokatus save apsiginti, tai 
kodėl aš negaliu tos teisės gau
ti Amalgameitų Vhifoje?”-. .

šliosbergis atsakė: “Ne, jtfe 
tos teisės neturite, nes nei we- 
nas Amalgameitų narys jos 
neturi, o jūs už kitus narius 
niekuom nesate geresnis. 
Aš reikalauju teismą tęsti to-1 
lyn ir Jacksonui apsiginti pa
čiam- save.”

Jacksonas padaro pareiški
mą : “Aš pareiškiu čia viešai 
prieš teisėjus ir lokalų atsto
vus, kad aš iš trade manedže- 
riaus vietos nerezignuoju. Aš 
pareiškiu, kad manęs suspen
davimas yra netiesotas. Aš, 
kad ir paskutinių marškinių 
neteksiu ant nugaros, bet ne
tylėsiu prieš neteisingus man 
daromus apkaltinimus. Aš ap
leidžiu teismą,” pridūrė išei
damas B. Jacksonas iš teis
mo.

NEW YORK. Willow kate
teri jų kompanija išgąvo nuo
latinį iš teismo indžionkšiną; 
juom yra tų kafetcrijų darbi
ninkams uždraudžiama orga
nizuotis į kairią Industrinę 
Maisto Darbininkų Uniją ir 
streikuoti.

Dabar eina streikas prieš 
Foltis-Fischer kompanijos val
gyklas. Šios kompanijos strei- 
kieriai atsišaukia Į darbinin
kus, kad neitų valgyt nei į 
Willow nei į Foltis-Fischer ka
teteri j as.

pakviestas kitas čhorafe,1 Ope
retės, kuris sudainavo porą 
tautiškų dainelių ir šiek tiek 
gyviau už.pirmąjį.

. Jau ir aštunta ir devinta va
landa Vakare, o dar lakūnų vis 
nėra. Tiesa, apie aštuntą va
landą suėjo daugiau žmonių 
ir visi laukia tų ore lakstančių 
“angelų.” Beje, dar laike 
programos, viduryje svetainės 
du šventablyvi asmenys užsi
manė rauti vien& kitam dantis, 
bet tuojaus pribuvo du Dėdės 
Šamo sargai ir tuodu “unaris- 
tus” asmenis šiap taip apmal
šino.

Pasibaigus programai, vie
nas kito klausinėja, kas atsiti
ko su garsintais lakūnais, bet 
niekas tikrai nežino. Vieni 
spėlioja, kad gal jiems kur tai 
nelaimė įvyko, kiti kitaip. O 
geriau juos asmeniškai pažį
stanti žmonės sako, kad jie už
važiavo .kur pas gerus “fren- 
tus” ir tie smarkiai juos pavai
šino, ir pastarieji pamiršo apie 
šį “nepaprastą” parengimą. 
Jau apie 11-tą valandą skir
stėsi žmonės namo, o dar lakū
nų nepaliko. Paskui nuo kitų 
girdėjau, kad jie tax-cabu at
važiavę jau

Kažin ar 
tuvą, kaip 
Newarko?

Gailą, kad dar yra žmonių, 
kurie tiki tokioms sensacijoms 
ir praleidžia niekams savo 
sunkiai uždirbtus centus.

Jauniklis.

Sussex, N. J. — Krūmuo
se atrastas apie 30 metų 
amžiaus negyvas žmogus. 
Jis yra dd kartus peršau
tas per galvą. ■,

Chicago.—O. Day užmušė 
savo vežėją J. Schmitz ir 
privertė savo dukterį, kad 
ji nušautų jį. Mergina prie
šinosi, bet tėvas grūmojo ją 
užmušti, jeigu ji tą nepa
darys.

Brooklyn, N. Y.—United 
Gas Co. į metus laiko pada
rė pelno. $5,566,039. Tūks
tančiams ‘darbininkų, nepa
jėgiantiems užsimokėti, ji 
atėmė šviesą.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

1,000 Negrų ir Baltųjų 
Išmars. Washingtonan

NEW YORK.—Pereitą šešta
dieni išmaršavo apie 1,000 neg
rų ir baltųjų darbininkų į 
Washingtoną reikalaut tuojaus 
paliuosuot devynis Scottsboro 
negrus berniukus ir vykdyt 
gyvenime tąsias pilietines 
teises, kurias užtikrina patai
symai prie Jungtinių Valstijų 
(konstitucijos: tos teisės buvo ir 
____ _ šiol paneigiamos 
praktikoje............

Iš New Yorko iškeliavo 17 
busų ir keli trokai, pilni mar- 
šuotojų. Vien iš miesto da
lies, vadinamos Harlem, išva- 
.žiavo 
dalis, 
Venta

šeštadienyj, gegužės 6 d., 
drg. Burneikio kambariuose 
susirinko būrelis draugų bei 
draugių, kad palinkėti draugei 
Paršonienei laimingos kelio
nės. Besišnekučiuojant buvo 
prisiminta ir apie darbininkų 
reikalus ir jų kovas su išnau
dotojais. Prisiminus apie poli- 
tihius kalinius ir jų apverkti
ną padėtį kalėjimuose, ypatin
gai T. Mooriey, kuris jau 17 
metų kalėjime, taipgi .apie 
Scottsboro 9 negrus jaunuo
lius, kuriuos Valdžia pasiryžus 
nužudyti,—į-p.Aa iškilnus, kad 
paliuosąyimu šių nekaltų'drau
gų rūpinasi, Tarptautinis t>ar- 
binirrkiį Apsigynimas, su- 

I sirinkušiejį ■ sutiko į paaukoti
WORCESTER-Mass., Penktadienį, 12 d. Gegužes ' pagal išgalę. Aukavo: fG.

Lietuvių Svetainėj, 20 Endicott St., 7:30 vai. vakare j Paršonienė $2.00; pd $1.00 J.

Or-ges K. B. Karosienes
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

HUDSON, Mass., Sekmadienį, 14 d. Gegužės 
Lynn, Mass., Pirmadienį, 15 d. Gegužės 

CAMBRIDGE Mass., Antradienį, 16 d. Gegužės 
SO. BOSTON, Mass., Ketvirtadienį, 18 d., Gegužės

Lietuvių Svetainėje, kampas E. ir Silver Sts. 
7:30 valandą vakare.

BRIGHTON, Mass., Penktadienį, 19 d. Gegužės
NORWOOD, Mass., šeštadienį, 20 d. Gegužės 
MONTELLO, Mass., Sekmadienį, 21 d. Gegužės 
STOUGHTON, Mass., Pirnąadienį, 22 d. Gegužės 
BRIDGEWATER, Mass., Antradienį, 23 d. Gegužės.

Juška, J. Weiss, J. Janukė- 
nas, P. Burneikis, F. Adomė
nas, A. Mockevičius ir J. Ba- 
kanauskaą; po 50c. M. Kanc- 
leriene ir M. Lawrence; J. 
Kancler 25c.viso $10.25. At
ėmus $1.00 del išlaidų, lieka, 
$9.25. Tai gausi parama del 
politinių, kalinių labo., Vi
siems aukavusiems tariame 
širdingą ačią.

A Rcp«
P. S. Draugė Paršonieilė, 

a t s i $ v eikiųdama laisviečius, 
paaukojo “Laisvei” $5.‘00.

Rep.

Ex-Kareivig Išmaršavimas į 
Washington? Trečiadienį

NEW YORK. — šį trečiadie
nį 10 vai. susirinks apie 1,000 
ex-kareivių į Union Square, 
New Yorke. Po pietų jie iš- 
maršuos į Washingtona, kur 
protestuos prieš Roosevelto 
kapojimus pašalpos sužeis
tiems bei paliegusiems ex-ka- 
reiviams ir reikalaus, kad ne- 

‘atidė.liojamai būtų . išmokėti 
bonai visiems veteranams. 
Vienų tik sužeistų ex-kareivių 
išvažiuos Iš New 
pilni bUsai.

George Allman 
tas komandierium
ex-kareivių maršavimo.

., HELSINGFORS.—Kinijos 
valdžia nutarė nuginkluoti 
įvairias organizacijas. Sa
koma, kad tas daroma prieš 
fašistus ir komunistus, bet 
aišku, kad tai atkreiptas 
smūgis prieš komunistus ir 
■taip darbininkų organizaci
jas. Išnaudotojai bijosi, 
kad darbininkai neturėtų 
ginklų.

Lakūnai Suviliojo 
Daugelį Žmonių

Praeitą sekmadienį vieny- 
biečiai surengė lakūnam Da
rijui ir Girėnui Klasčiaus Par
ke koncertą, balių, šokius ir 
vakarienę. Pradžia koncer
to buvo garsinta kaip 4:30. 
Man 
k i as, 
certo 
kaip 
buvo
žmonių prisėdusių beveik vi
sais pasieniais.

Bet garsintų lakūnų dar nė
ra. Vėliau žiūrim, kad lipa 
ant estrados kokia ypata; iš 
drapanų ir taip iš išžiūros bu
vo labai panaši į vyrą, bet pra
dėjus jai kalbėt, pasirodo, kad 
balsas moteriškas. Ir ką ta 
ypata norėjo pasakyti, neži
nau. Vėliau šiaip taip sužino
jau^ kad ji nori pakviesti kokį 
tai -šv. Jurgio Chorą, bet tik 
pasiaiškino, kačį ta ypata ne-

WASHINGTON. — čio
nai prasidėjo darbininkiškų 
organizacijų kongresas, ku
riam vadovauja socialistai. 
Kongrese dalyvauja 3,100 
delegatų. Jie neįsileido ko
munistus ir net karpenderių 
lokalo No. 2090 delegatus. 
Socialistai garbina kapita
listų vėliavą iš rezoliucijos 
išmetė žodžius “darbininkų 
valdžia,” kalbant apie So
vietų Sąjungą. Socialistų 
vadai kovoja ir prieš eili
nius socialistus, kurie prie
šinasi vadų sauvaliavimui.

SOVIETŲ ŽUVIS
r ’ »
krautuvėms proga- įsigyti Sovietų 

žuvies “už žemą Kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies,
■ viso 50 kenukų

UŽ $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty

limo, o jums 
■bust ) išaiškinta, 
kaip jūs fizi
kai,' Stovite.

x Odos NušaSS- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
S i 1 p n u m a s, 

_______ Skllyio, žarnų 
ir Mėšlažamės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

OR. ZINS
110EAST16thST.N.T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ

H. Belsky Te! STagg 2-3487 H. Housenbold
PResident 3-5341 > Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS '

.» ’ ! > j
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

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1099 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

ma. Bet ią vadinamą pirmi
ninką tuojaus bosas (Strums- 
kas) pasišaukė ir davė uka- 
zą, kad šauktų šv. Jurgio cho
rą.

Choras, rodos, dainavo ne- 
taip blogai, bet tik kitam ga
le svetainės jau visai nesigirdė
jo. Vėliaus iš choro išėjo ko- 
k i a moteris dainuoti solo. 
Man paklausus šalyje stovin
čio žmogaus,: kas 'ji yra per 
dainininkė, 
atsakė, kad tai 
tūlą laiką atgal apkramtė 
SLA Centro buvusią sekretorę 
Jųrgeliutę. Tuomet jįu man 
buvo aišku.

Po to šv. Jurgio Choro tapo

VATIKANO MIESTAS.— 
Romos ’papa paskelbė,. kad 
religinėje parodoje kiekvie
nas privalo atnešti jam do
vaną. 6>0()0 religinių italų 
suvilko gyHsi avis,: Kiaules, 
vištas, ahtžs, žąšfer karve
lius 'ir įvairias daržoves. 
“Šventas”, bet gyvena iš 
kruvino•_ prakaito darbinin
ku irvalstiečių.

flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
. M. TEITELBAUM, Manadžeris

ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ Bftc SUBATOS V AK. 76c 
Antroj klasčj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išripčnmui 
veltui 1 MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandoš dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir jfaro vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAIS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell SL, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES HROAbWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

XEIzRODlfei B. M. 'T. ėleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T, Įsubway—išlipt ant Montrose Avo. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ava.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

ši moteris— jis 
ta pati, ką

VARSA VA. — Lenkijos Sei
mus rinks prezidentą. Pil
sudskis ir jo pasekėjai su
tinka, kad kandidatu būtų 
sekamiems septyniems me
tams dabartinis preziden
tas Ignac Moscicki. Darbi
ninkiškų partijų atstovai 
boikotuos rinkimus. -Lenki
joje prezidentą renka ne 
gyventojau bet tik Seimas.

Laishrootas Grahorius
PermtyIvanin ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Telefonai: Heli—Oregoa 1116 
Keystone—Mata 1417
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Gegiižisė Demonstraci
ja PaskatiiiG Darbinin
kus Dėtis į Kompartiją

5 J j ) i. : > ’ • ■ .« t ..

Kovo Menesį Išmesta
11,550 Bedarbiu

Sulaužė Popierinių Maišelių 
Darbininkų Streikų ' LORIMER RESTAURANT

LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSil^ANKĘ PERSITIKR1NSIT
Pabandykite 1

SAVININKAI MARGIUKAI
Lorimer Street, "Laisvėn** Nante

> BROOKLTN, N; T.

BROOKLYN, -t- Pereitą an
tradienį Bridge ' Plaza teisme 
buvo tardymas 37-nių darbi
ninkų, kuriuos areštavo kaipo 
streikieribs Equitable popieri- /nių maišelių kompanijos. Vie
na iš žymiausių streiko kovo
tojų, RayjGo'rdph nuteista 6 
mėnesiams kalėjimo, bet kalė- 
jiman ji nepasodinta, o palik
ta 'ant laisvės “doloi pasitai
symo.
ninku koVčsc, rėr 
taisys;
sodinta k; lejiman be tolesnio 
teismo. r

Su pagelba riė
terių, jpoJtcJĮos .ir . teismų, bo
sam pž.vyk6 šis streikas sulau
žyti, ir darbininkai sugrįžo 
dirbti su numuštomis algomis 
pereitą šeštadienį. Bosai pa
dėjo dešimt štreikierių ant 
juodo listo.

Sudrūtinę savo jėgas, dar
bininkai toliau eis į naują ko
vą už išmestų savo draugų su
grąžinimą ir už sąlygų page
rinimą. .

NEW YORK. — Kovo mė
nesį, pagal teismų patvarky
mus, tapo, išmestą iš namu 1 t • v11,550 bedarbių šeimynų, ne
galinčių užsiniokėt už kamba
rius. Šį gegužės mėnesį ga

ilės būt ištrenkta dar daugiau 
j bedarbių į gatvę, jeigu bedar- 

d i rb an ti e j i n e p aro d y s 
* įtinkamo pasipriešinimo., .

Miestiniai ' šelpimo biurai 
; Partijai ir aplikacijų į jos na-'skelbia, kad šį m'ėnesį jie nie- 
| rius, ka’ipo pasekn|ė Gegužinės kąm nebemokės už 

Kąį kurię laiš-įgįūs; sykiu prdheša

Didelio įspūdžio darbinin- 
: karus padarė revoliucinė Pirrno- 
1 sios ' Gegužės d e m o n tracija. 
i Newyorkinis Komunistų Parti- 
i jos distriktas gauna daug laiš- 
i kų, kuriuose darbininkiški žmo-i 
nes užgiria tokius masinius1

Trečiadienį Didžiulė Bendro Fronto
Demonstracija prieš Hitlerio Terorą užgiria

bendro fronto išstojimus prieš 11 417
NEW YORK. — žydų Dar

bininkų ir Liaudies Komitetas 
šaukia visus sueiti į vieningą 
demonstraciją prieš Hitlerio 
žudymo ir terorizavimo politi
ką. Demonstracija bus šį tre
čiadienį, gegužės 10 d., Union 
Square, New Yorke. Prasidės 
2 vai. dieną ir veikiausia tęsis 
kelias valandas.

Tai bus suvienyto fronto de
monstracija. Prie jos dedasi 
Darbininkiško Sporto Sąjunga, 
Darbo Unijų Vienybės Lyga, 
Nacionalė Studentų Sąjunga, 
IWW unija, Amalgameitų 
Rūbsiuvių Unija, Internation
al Ladies Garment Workers

Unija, įvairios 
ir kitų tautų 
bei progresyvūs

A. m 11 a m ''J?'' R“1,s"lv|y , demonstracijos.- Kąį kuriė laiš-h-jus; sykiu p.,... 
Lullos Ne.-. i orko Joint j kai praisiįC(ja dar-tokiais ksik-!.maisto pašalpa bu 
Board islęido atsišaukimą, Kad | reipiįnąi$: “ ~ v ' ’ '

narici turi mes- “gcrbiąipiejf

italų, vokiečių i fašizmą, prieš reakciją ir už j 
darbininkiškos I darbininkų reikalus. Ateina) 
organizacijos

visi tos unijos ’ 
ti darbą . trečiadienį, gegužės 
10 d., lygiai 2 vai. po pietų 
ir sueiti į nurodomas vietas, iš 
kur paskui bus traukiama į 
demonstraciją. Lietuvių Amal
gameitų lokalas 54-tas ir rusų 
lokalai turi sueiti j Webster 
Hali, 119 East 11th St., New 
Yorke. Maršuojant grieš Re- 
tikevičiaus benas.

Amalgameity Unijos Grafteriy Teismas
sako 

iš
Paskui aplei-

Frenbergio dirbtuvę.

Jeigu dalyvaus darbi- 
fia “nepasi- 

ir todėl galės būt pa-

D^e.A t edmanai”, | sak0, būk ' 
t i • ^arbą . /‘ponai”. pigėrčję?

Tai ženklas, kdd rašo' žmonės, 
kurie iki šiol nęturįjd Artimes
nių ryšių su organizubtū revo
liuciniu judėjimu; bet jie pra
siblaivė ir daro ‘pirmosiųs žing
snius linkui Kom. Partijos ir 
revoliucinių darbo unijų.

Lietuviai darbininkai turėtų 
skaitlingiau atsiliepti į dabarti
nį Kom. Partijos vajų už gavi
mą naujų narių ir grįžimą 
nųjų.

Columbijos Universiteto 
Studentai Šaukia Darbi
ninkus Sykiu Demonstruot

se-

12

kamba- 
kad ir 

s sumažinta; 
darbai šiek tiek 

bet tai'^ra tik 
monas. Neš’kas iš jūsų/be
darbiai, gavote tuo tarpu dar
bus,' arba įkarti, iš jūsų, dirban
tieji, padidėję uždarbis?

> '■ t ' p.‘ ’ ’ ■<’ ■* ' I

Pirmaus Raudonasis Kryžius 
dalindavo drabužių pusnuo
gėms bedarbių šeimynoms. 
Dabar jis nuo gegužės 13 d. 
sustabdo tą savo labdarybę.

Bet užtat su gegužės 9 d. 
prasidėjo naujas rekrutavimas 
jaunuolių į verstino darbo sto
vyklas. Kur bedarbių šeimy
nose yra jaunuolių, o tėvai ne
norės jų leisti į pusiau-kariš- 
kas stovyklas, toms šeimynoms 
tuojaus bus atimta visokią pa
šalpa. Stovyklose gi tokia 
“gerovė,” kad, pav.,. iš Camp 
Mitchell jau trečdalis jaunuo
lių pabėgo. Nuo supuvusio 
maisto ten pusė jų susirgo; 
nuo laukinio gyvenimo desėt- 
kai gavo plaučių įdegimą ir 
kitokias ligas.

Prieš planuojamus naujus 
užpuolimus, ąnt bedarbių būk
lės dabar vietinės Bedarbių 
Tarybos mobilizuoja juos į 
smarkesnį veikimą su ©bal
siais : Nei viena šeimyna ne
turi 'būt 'išm'eta iš kambarių, 
del randbs iieužsimokėjimo;

gcngs-

PARDAVIMAI

Laisvė Gaunama ant
! : Sekančių Stočių
I ’ ■ ■ . ' ■
I >

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

I

New Yorke:
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street

13rd Avenue and Mth Street 
Chatham Square t.
Desbrosses and Greenwich St, 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

' I . ' » ' f ’ f t (.1. .......... .1

VOKIETYS SPECIALISTAS' 
Kraujo, odos, Šlapinimos ir * 

gimdymo organų • > 
DR. M. FILURIN 

215 Ė. 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 ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS•' • i , * t z

ftiuomi pranešu »ąvo koštu m* 
riams, kad perkėliau saro studiją 

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

Nauioj vietoj
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puikiausL ,

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

------------------ -------—......... . , jPARDAVIMAS
PARSIDUODA bučęrnė, geroje 

nio vietoje, tirštai lietuviais apgy
ventoje vietoje, parduodu iš priežas
ties nesveikatos. Parduosiu pigiai. 
783 Grand .St., Brooklyn, N. Y. Gy
venu 307 Hewes St.

biz-

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

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

VrrrJetys specialistas New Yor
ke aprubežiuoja f savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West, 54tn St.» 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldiei»2ų) nuo 2 iki 6 j

NEW YORK. — Šiandie 
vai. dieną Columbijos Univer
siteto studentai turi demons
traciją. Jos tikslas priverst 

.. j universiteto valdybą priimt 
atgal profesorių Donaldą 
Hendersoną. Jis buvo pavary
tas už tai, kad vadovąvo kai
resnių studentų bruzdėjimui ir 
rėmė darbininkų judėjimą.

Yra susidaręs pastovus stu
dentų komitetas kovai už pro- 
fesor. Hendersono sugrąžini
mą į Columbijos Universitetą. 
Tas komitetas atsišaukia į pla

(103-108)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
. (PETRTCK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 
i Gazo Anestetiką

Valandos: nuo 9 ryto 
j į ; (iki 8 val.; vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Posėdis antras iš teismo. • 
j Gegužės 5 d. kaip 10:30 iš 
' ryto Amalgameitų Unijos ge- 
neraliam ofise po vadovyste 
Šliosbergio ir kitų Generalės 

' Pildomosios Tarybos narių at
sidarė antroji sesija tardymo 
prieš B. Jacksoną, kaltinamą 

j ėmime grafto iš kontraktorių 
'ir iš.darbdavių asociacijos pir- 
{mininko Silvermano ir jo ka
sininko ir sekr. Shmito.

Teismui prasidėjus, buvo 
pirmiausiai pašauktas B. Jack- 
sonas teisiamųjų suolam Jis, 
kaip tik įėjo, pastatė teisėjams 
reikalavimą :

“Aš esu ne tik surištas su 
; Amalgameitų Unija ir jos esu 
! narys, bet aš esu ir Socialistų 

“Kodėl i PartijOs naiYs- Tad Amalga- 
A.n I meitų Unijoj išneštu nuospren-

(Tąsa 5-tam pusi.)

dar dalyvavo
direktorių

Gegužės 4 d. 1933 m. kaip I kabiavimai, dirbtuvės stabdy- 
15 minutų po dvylikos prasi- mas ir tt. Tada aš, 
dėjo Jacksono teismas A. C. ' Cooperis, ir pasitraukiau 
W. of A. (Amalgameitų Uni- ' čėrmanystės. 
jos) generaliam ofise, po va- dau ir
dovyste Hillmano, Šliosbergio ■ Tai dabar aš ir pridaviau kal- 
ir kitų Generalės Pildomosios j tinimą, nes pasidariau drą- 
Tarybos narių. Teisme, i sesnis. 
apart generalės pildomosios j 
tarybos narių,
lokalų atstovai ir 
komisija.

1. Pirmiausia 
pers kaitė nuo 
Brothers, siuvamų 
chanikų pareiškimą, 
kaltina B. Jacksoną 
t)alykas buvęs taip: apie porą 
metų atgal Freedman Brothers 
jieškoję darbo, kad gauti kur 
biznį sustatyti, kur mašinas 
pataisyti ir tt. Freedman 
Brothers žmogus atsilankęs į 
A:C.W. of A. Joint Boardą pas 
Jacksoną ir klausęs jo: “Ar 
jis jam negalėtų parodyti kon
traktorių, kurie jį imtų už me- į 
chaniką.”

•Jackson atsakęs: 
ne; visuomet galima, bet tu 
turi suprasti, kad toks priro- 
dijimas darbų turi būt ap
mokėtas.”

.Freedman Brothers firmos
> i

savininkai sutiko, ir pirmutinį 
darbą gavo pas Alprein. Ka
da ten gavo, tai su Alpreinu 
išdirbo planus, kaip Jacksonas 
turi priversti siuvimo kontrak- 
torius imti Freedman Brothers 
mašinistus ir kaip turi B. 
Jacksonui per Alpreiną mokė
ti pinigus.

■ Taip tie dalykai ir ėjo. 
Freedman Brothers mechani
kai sumokėjo grynais pinigais 
$500 .00. Mergaitėm, “kote
lius” nupirko ir jo pačiai siu
vamą mašiną dovanų Freed- 
manai davė, taip pat dentisto 
bilas apmokėjo.

2. Morris Cooper, dirbęs pas 
Frenbėrgį ir buvęs dirbtuves 
darbininkų pirmininkas, prida
vė .prisiektą liudijimą, kaip 
prieš Jf buvo daroma “frei- 
minimas,” (sumoksiąs), bet 
nepavyko. Jis žodžiu aiškino 
sekamai:
/Apie metas laiko atgal, 

Jacksonas pasišaukia jį į 
Joint Boardą ir pasiūlo propo
ziciją; eik, girdi, pas Alprein 
už manedžerį, kame ant pra
džios gausi $900.00, nes Fren- 
bergio dirbtuve vistiek neeg
zistuos; ji bus “suboštinta.”

“AŠ,” sako Cooperis, “pa
mąsčiau^ kad čia koks yra da
romas ‘frame-up’ ir tą Jack
sono ir Alpreino propoziciją 
atmečiau. Tada atėjo Silvė į 
dirbtuvę ir sako: 'Broli Coop
er’ tu negali būti dirbtuvės 
pirmininku (čėrmahu), ir turi 
pasitraukti iš jo vietos’.’

Tada, prasidėjo- visokį

I Till manas 
Freedman 

mašinų me- 
kuriame ' i grafte. i

prie-

*5 1 ’ ' * U r 'į
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVAčias darbininkų minias- ■ duoti | visiems’ bedai^biarūs turi ; būt 
duodama ‘ reįūliarė žmoniška 
pašalpa'. 1 ’’

, Tuo tikslu turi but pasmar
kintai organizuojama blokų 
komitetai kiekviename bloke 
ir renkama komitetai specia
liai kovoti prieš bedarbių mė
tymus į gatvę.

Bedarbių Tarybos stengiasi 
suorganizuot ir palaikyt ma
sinius pikietus prieš tas pašal
pos stotis, kurios atsisako ap
mokėt bedarbių randas bei su
stabdo maisto čekių

Veiksmai prieš 
biurus tol nesiliaus, 
patenkinti bedarbių 
mai.

Pasmarkinama veikimas de
lei įtraukimo dirbančiųjų dar
bininkų organizacijų į ben
dras kovas už bedarbių reika
lus.

studentams talkos toj kovoj.
Todėl, kas tik. gajitę,. va

žiuokite šiandie į demonstra
ciją, kuri įvyks ant 116-tos 
gatvės, tarp Broadway ir Am
sterdam Ave., New Yorke.

Bendras klasinių darbinin
kų frontas su kovingais stu
dentais labai naudingas revo
liuciniam judėjimui. Remki
me tą frontą.

Čia yra paveikslas darbininkų demonstracijos delei 
Tomo Mooney paliuosavimo, įvykusios tą dieną prieš 
teismabutį, kada prasidėjo panaujintas Mooney bylos 
nagrinėjimas. Tai scena iš garsinio judamojo, vaizdo, 
kuris matomas Embassy News Reel Teatre, ant Broad
way, tarp 46 ir 47-tos gatvės, New Yorke. , Šis teatras 
rodo politines ir šiaip įdomesnes žinias pei’ ištisą va
landą. Dažnai būna kelionių vaizdų iš tolimų kraš
tų bei interesingų vietų, gamtos reiškinių ir kt. Vieno 
dalyko paprastai čia būna perdaug, tai buržuazinių 

. sportų. Nors, suprantama, mažai kas darbininkiško č:a 
rodoma, apart.pačių žymiausių kai kurių įvykių iš dar-» 
bininkų judėjimo,—tačiaus galima abelnai naudingiau 
valandą laiko čia praleisti, nekaip sęnsaiciškame judyjd U 
su pašvinkusiais, dirbtinais meilbs romansais arba' 
gengsterių “didvyrybčs” istorijomis., .Embassy /Nev|š l w 
Reel Teatras atsidaro 10 vai. dieną ir veikia iki 12 
vai. naktį. Įžanga 25 centai.

davima.
pašalpos 
kol bus 
reikalavi-

Siuvėjų Demonstracija 
prieš Geugsterius 'i

’ NĖW YORK.' — Gegužės 
13 d? IhdūštHne Siuvėjų Uni
ja turės 'demdnštraciją* Union 
Squarb prieš bosų ftdntą 1 šu 

' gengsteriais, įneš raketierius 
ir už įtraukimą visų siuvyklų 
darbininkų į vieningas kovas 
už sąlygų ir būklės pagerinimą 
toje. j.( pramonėje. Lietuviai 
Amalgameitąi • ir kiti siuvėjai 
bei siuvėjos privalo -skaitlin
gi dalyvaut .deponstracijoj.

Kepyklų Darbininkų 
Laimėjimai

NEW YORK. — Su ko
munistų ir kitų revoliucinių 
darbininkų pagelba, tūkstan
tis kepyklų dąrbininkų ląimė- 
jo streiką prijęš ūždaį-bių- ka
pojimą. 87, kepyklos iš šim
to; tapo? .pn^erstoįs i psfdaryt 
darbininkams .nusiteikimų. Ki
tose kova dar tęsiasi.

’V >

i KRAUJO) SPECIALISTAS
< Gydau ūmias ir rhronifiknH vyrų ir 

motery ligas kraujo ir odos
i Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo r

Rytp nuo 10 iki 1; Po pietų nuo 3 
. iki 9 vai. vakare.

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

MOLLYN’S BARBER SHOP
. ir
BEAUTY PARLOR

Kuris pirma buvo 578 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., dabar yra 
perkeltas ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

. Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ka “barbernč” ir “Beauty Parlor” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
Žemos. .

Telephone, Stags 3-440fc

A. RADZEVIČIUS
GRWORIUS 
(UNDERTAKER)

Mįti-OpoUtrih Avenue 

‘ , j (Arti j Matey- 

: , PJROOKLYN, N. Y

402

! ?. ’. 'Ji'A v

Graborius (Undertaker);
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Tšbalzamudja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas ves^lijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams ’.

231 Bedford Avenue<

BROOKLYN, N. Y

V NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A B. O R I U S

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
f 660 GRAND St. BROOKLYN. N.Y.

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
. MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠAL1U, iš ČIA 

PAS1UNČIAM U KUR KAM REIKIA. TURIM IPRIVATIŠKĄ 
.PlRMĄjJAI PAGALBAI AMBULANSINį *AUTOMOBILHb 
' KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR Č 
PARVEŽTI TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS K 
PRIŽIŪRĖTI. duodam' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO , 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. G G

• ! ‘ ’ VISAIS* TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUŠIAI PATARNAUSIM.

t < MUSŲ, RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTJ. MŪSU 
TELEFONAS dlEKAD NEMIEGA.. • • > • ...................

DR. HERMAN MENBLOWITZ ’

NEDžiiOMIS

Įteikt (12 tat iš ryttf <

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
, q * Įkarti Grand Street • ’

Telefonas Evergreen 6-3959
•* t r • i? 4 • »’ 4 x f * *

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, eeredoms ir subatoms 
rM ; indo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

* FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue. J t «,

Kampas E. 23rd St




