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Bedarbė. Krizis...
Infliacija.
69 Nuošimčiai.
Nauji Burbulai.
Tik Viena Išeitis.

Rašo V. Lienius

Darbininkai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius* o Išlaimėaite 
Pasaulį!

Kapitalistinis pasaulis apim
tas visuotino krizio. Jau su
kanka ketveri metai bedarbės, 
skurdo ir bado! Tą krizio naš
tą valdančioji klasė suvertė ant 
darbininkų klasės. Nepaisant 
įvairių pranašavimų per kapi
talistinę spaudą, radio ir, kitus 
kapitalistinės propagandos įran
kius, kad 
bedarbės ir 
to ir nebus, 
kad nebus, 
pasakymas 
Aišku kad ne. 
faktai, 
tinęs sistemos, 
žastys šio krizio? 
darbininkų klasei išeitis?

Telephone Stagg 2-3878

Veteranai Traukia į 
Washington?
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gerovė” jau čia pat, 
krizio galo nesima- 
Kodel mes sakome, 
ar todėl 
nusveria 

Tarn 
studijavimas

kad vien 
dalyką? 

reikalingi 
kapitalis-

Kokios yra prie- 
Kokia iš to

ALDLD tik ką išleido dabar 
stambią brošiūrą tais klausi
mais. Brošiūra kupina faktų 
apie bedarbę ir kapitalizmo kri- 
zį. Kiekvienas darbininkas pri
valėtų pasistatyti sau už par
eigą įsigyti tą brošiūrą ir aty- 
džiai perskaityti. Brošiūros visi 
128 puslapiai plačiai supažindi
na su bedarbe ir krizių ir, pa
galiams, kas reikia daryti, idant 
nusikračius tą krizio naštą nuo 
savo pečių.

Ponai Washingtone suteikė 
prez. Rooseveltui galią pravesti 
infliacijos skymą, numušti dole
rio vertę ant 50 nuošimčių. Da
bar tuo klausimu bosų spauda 
šumija apie kokią ten kontrolę 
ant produktų, neva subalansavi
mui pirkimo-pardavimo. Kiti 
net ir iš kapitalistų tarpo nu
gąstauja, kad ši infliacija ne
gero daro šiai sistemai, kad per- 
toli einama ir t. t. Pamatiniai, 
jų tarpe skirtumo nėra, nesuti
kimas tik toks, kad ..vieni ima 
tą klausimą plikomis rankomis, 
o kiti nori, kad tas būtų daroma 
su pirštinėmis. . ‘ ’

Darbininkams ši infliacija 
reiškia dar didesnį skurdą, dar 
didesnį vargą. Jau dabar būti
niausi reikmenys gyvenimui žy
miai pašoko augštyn savo kai
na. Toliau, dar daugiau kainos 
pakils. O kaip su algomis? Gi 
vieton kad būtij keliamos sy
kiu su produktą kainos pakili
mu, dar mažina, jei nemažina, 
tai prideda daugiau darbo, o 
pasekme iš to dar daugiau at
leidžiama darbininkų iš darbo. 
Tai dar vienas ženklas, rodantis, 
kad krizio galo nereikia laukti.

Kitas dalykas, tai prekyba. 
1929 metais viso pasaulio pre
kybos apyvarta siekė 68 bilio- 
nus dolerių. Amerikos dalis bu
vo 9.6 bil. dol. Gi 1932 m. viso 
pasaulio apyvarta tesiekė 26 bil. 
dol. Amerikos dalis nupuolė 
iki 2.9 bil. dol. Viso pasaulio 
prekyba nupuolė ant 62 nuošim
čių, o Amerikos dalis net ant 
69 nuoš. Ir taip, kiekviename 
žingsnyj, kuomet panagrinėja- 
me faktus, surandame vis tą pa
tį : kapitalizmas, serga, džiova ir 
gyduolių nėra. Reikia jį pra
šalinti.

(Tąsa penktam pusi.)

Iš visų Jungtinių Valsti
jų kraštų pereito karo vete
ranai traukia į Washingto- 
ną, reikalaudami bonų. Per
eitais metais išnaudotojai 
parūpino tūlą apgaviką Wa
ters, kuris trukdė veteranų 
kovas. Dabar jiems yra 
peršama nauji apgavikai, 
kurie vėl tulžį lieja ant ko
munistų. Amerikos Legijo-į 
nas ir kitos panašios karo 
veteranų organizacijos šau
kia, kad veteranai neitų į 
Washingtona. Bepiga tiems 
ponams, kad jie yra sotūs.

Mokiniai Laimėjo 
Streiką

RIVERSIDE, N.
trijų savaičių streiko moki
niai laimėjo streiką ir po
nia Marion B. Rein tapo 
prašalinta nuo vyriausios 
mokytojos vietos. Ši poniu
tė atsižymėjo bjauriausiu 
žiaurumu ir puolimais ant 
mokinių. Tris savaitės lai
ko atgaL pradinių ir augš- 
tesnių' mokyklų vaikai3pa
skelbė streiką, reikalauda
mi ją prašalinti Jį Kapitalis
tinė valdžia ilgai priešinosi, 
bet galų gale buvo priversta 
nusileisti. Tai ne mažas at- 
siekimas ir pamoka kitoms 
kapitalizmo mokslo perda
vėjoms, kad ir jų apetitams 
yra rubežiai.

R. Bates Washingtone
WASHINGTON. — Ruby 

Bates, mergina, ant kurios 
pagal kapitalistų melus būk 
buvo padarytas negrų jau
nuolių puplimas, yra Wash
ingtone ir kovoja už jų lai
svę. Valdžios atstbvas Rai
ney klausė jos: Ar jie yra 
kalti? —Scottsboro jaunuo
liai yra visai nekalti,—bu
vo jos atsakymas.—Ar tu 
neliūdi j ai kartą, kad jie kal
ti?—Taip.—Ar dabar atšau
ki tą pirmesnį liūdijimą?— 
Taip.—Kodėl atšauki?—To
dėl, kad nenoriu, idant1 ne
kalti jaunuoliai- nukentėtų, 
•—atsakė mergina. Ir to
liau ji pakartojo tą, kad pir
mu kartu ji neteisingai liu
dijo, neš buvo primOkinta 
taip liudyti.

Atrasti Buvusiojo Rusi
jos Caro Turtai ,

LONDON. — Iš Sovietų 
Sąjungos pranešama, kad 
Sverdiovske atrasta paslėp
ti buvusio caro piniginiai 
turtai. Sako, kad yra $8,- 
000,000 auksu. Pinigai bu- testai priverčia gubernato 
vo giliai paslėpti žemėje po 
namu. Galimas daiktas, 
kad caristai dar daug yra 
paslėpę turtų. Kada iškilo 
revoliucija, tai tie darbinin
kų priešai, kur tik galėda
mi, slėpė sugrobtus nuo 
žmonįų turtus.

Ištraukia iš Iowa Miliciją

fe

K

JAPONAI MARŠUOJA ANT PEIPINGO IR TIENTSINO
PEIPING.—Japonijos ar

mija pradėjo didelį puolimą 
ant Chinijos, kad užgrobus 
Hopei, provinciją ir užėmus 
^miestus Peipingą ir Tientsi- 
ną. Trys japonų ir Manchur 
kuo armijos pradėjo puoli
mą. Viena išilgai gelžkelį 
maršuoja ant Lwanchow ir 
Tientsin miestų. Ji jau pa
ėmė Funing. Antra arrųįja 
dviem skyriais puola, vienu 
ant Peipingo ir antru ant 
Tientsino išilgai kelius ir 
jau užėmė miestus Lulung 
ir Tienan; o trečia armija 
nuo Chengten puola išilgai 
kelią ant miestų Miyun ir 
Peipingo. Japonijos žygis

gerai suplanuotas ir aišku, 
kad ji užkariaus tą provin
ciją. Hopei provincija yra 
labai turtinga ir guli prie 
jūrų, ten prieplaukos nieka
dos neužšala. '.Šis Japonijos 
žygis turės paaštrinti jos 
susirėmimus su Jungtinėmis 
Valstijomis, ■. neš; Amerikos 
imperialistai ten* turi savo 
grobikiškų reikalų. Peipin- 
ge ir Tientsine yra Ameri
kos imperialistų armijos 
pulkai, ten jie turi ir ame
rikines mokyklas. Ką pasa
kys Roosevelto valdžia į tai, 
kol kas nežinia. Tyla prieš 
audrą.SSSR STOVI RUBEŽ1ĮJ SARGYBOJE

Darbininkų o r g a nizacijų 
5,000 delegatų Washingto
ne kovai už paliuosavimą 
Scottsboro negrų jaunuo
lių ir kitų politinių kalinių.

.'z . . . -A'."*.'. -z.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington.—Prezidentas 

Rooseveltas gauna galią sa
vaip veikti karo skolų klau
sime su užsienio imperialis
tais. Veikiausiai jis jas su
mažins.

Paryžius. — Hęrriot siū
lo, kad Franci j a tuojaus at
mokėtų Jungtinėms Valsti
joms $19,000,000 pereito ka
ro skolų.

Havana.—Kubos valdžia 
paaštrino cenzūrą ant laik
raščių ir kitokių žinių.

Varsa va. — Lenkijos pre
zidentu sekamiems septy
niems metams tapo išrink
tas tas patsai Ignac Mosčio
ki. Tik komunistai balsavo 
prieš jį.

5,000 DARBININKŲ DELEGATŲ ĮTEIKĖROOSEV. VALDŽIAI REIKALAVIMUS
Apgynimui Scottsboro Jaunuolių ir Kitą Politinių Kalinių De

legatai {teikė Roosevelto Valdžiai Darbininkų Reikalavi
mus. Darbininkai Tęs Kovą prieš Kapitalistinį Terorą

WASHINGTON. — Iš vi
sų Jungtinių Valstijų kraš
tų, daugiausiai iš rytinių 
valstijų suplaukė į Washing- 
toną 5,000 darbininkų dele
gatų, kurių tarpe du trečda
liai yra negrai darbininkai, 
protestui prieš kapitalistų 
klasės žiaurumus. Delega
tai ir Washington© darbi- rūpinasi kapitalistų reika- 
ninkai demonstravo gatvė- Jais, bet jis nenori girdėti 
mis, reikalaudami paliuo-1 savo šalies darbininkų balso, 
suoti Scottsboro negrus jau
nuolius, Tom Mooney ir ki
tus politinius kalinius, bei 
laikytis konstitucijos patai
symų No. 13, 14 ir 15, ku
rie gvarantuoja negrams ly
gias teises su baltais pilie
čiais.

Maršuotojai išrinko ko
mitetą, kuris turėjo matyti 
prezidetą Rooseveltą, vice
prezidentą Gardner, kalbė
toją Rainey ir kitus Roose
velto valdininkus. Ponas 

>Rooseveltąs neprisileido ko-

miteto, jo sekretorius Howe 
pareiškė, kad “jis labai bi- , j 
zi.” Tuom ka^tu Roosevel
tas derėjosi su Italijos ir 
Vokietijos fašistų atstovais. 
Tada darbininkų delegatai 
įteikė Roosevelto perdeti- 
niam savo ręikalavimus, at
žymėdami, kad Rooseveltas : į

Iš Scottsboro miesto .yra 
atvykę negrų ir baltų darbi-* 
ninku delegatai ant 37 busų, 
22 trokų ir 68 automobilių 
protestui prieš kapitalistų 
klasės pasikėsinimą nužudy
ti nekaltus negrus jaunuo- ' 
liūs.

Darbininkų delegatai yra 
pasiryžę tęsti kovą prieš ka
pitalistų klasės pasikėsini
mus žudyti nekaltus negrus • 
jaunuolius ir kitus darbinin
kų kovotojus.

X ■
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Aštrėja Anglijos ir Jungtinių
Valstijų Santikiai

LONDON.—Anglijos val
džia buvo pasišaukusi Jung
tinių , Valstijų imperialistų 
atstovą Davis ir plačiai dis- 
kusavo prekybos reikalus. 
Nuolatinės varžytinės tarpe 
Anglijos ir Amerikos impe
rialistų už rinkas ir žalia- 
daikčius aštrina jų tarpe su
sirėmimus.

“Vilnies” Suvažiavimas 
Puikiai Pasisekė

Mūsų 
šuva- 
gerąi 
mūsų

1

M

DES MOINES, Iowa. — 
Farmerių ir darbininkų pro- 

rių atšaukti miliciją, ir tai 
yra padaroma tada, kada 
ateinantį šeštadienį farme- 
riai rengiasi paskelbti gene- 
ralį streiką. Aišku, kad ka
pitalistinė. valdžia pakanka
mai paliks apginkluotų mu- 
šeikų-Šerifų ir kitokių.

HELSINGFORS.—Finlan- 
dijos laikračiai plačiai rašo 
apie Sovietų Sąjungos Balti
jos jūrų karo laivyno prisi
rengimus manevrams. Pa
gal tų žinių, SSSR laivų bu- 
davojimo ir. taisymo fabrį- 
kai dirba ir ruošiasi, taisy
dami esamus ir naujus bu- 
davodami laivus. Sakoma, 
kad Anglijos imperialistai, 
grūmodami Sovietų’ Sąjun
gai rengiasi prisiųsti į Bal
tijos jūras ir Pabalti jos Val
stybes savo karo laivyną: 
Sovietų Sąjunga nenori* ka-J 
ro, bet ji pakankamai turi 
jėgų atrėmimui priešų. Gre
ta su jūrų laivynu ruošia*- 
mas ir orlaivynas apsaugo
jimui darbininkų tėvynės 
rubežių ir vandenų. Tikrų 
žinių nėra, ant kiek didelis 
SSSR Baltijos jūrų laivy
nas, bet impęrialistai prilei-, 
džįa, kad jis yra pilnai ap
rūpintas ir pasirengęs apgy
nimui SSSR vandens rube
žių. Sako, kad Baltijos jū
rose yra; keturi šarvuočiai,; 
keturi kreiseriai, (Ju mint^ 
padėjėjai, 17 naikintojų, 29

submarinai ir kitokių karo 
laivų apgynimui SSSR kraš
tų. SSSR karo nenori, bet 
jeigu kas drįs pulti :ant jos 
rubežių, tai sutiks ne tiktai 
jos darbininkų galingą at
rėmimą, bet ir viso pasau
lio darbininkų pagelbą 
yietų Sąjungai. ; j

Washington. — Roosevel- 
to valdžia atidėlioja bent 
kokią f armėnams pagelbą. 
Ji rūpinasi tik kapitalistų 
įstaigomis.

So

Chang Kai-shekas Dreba r

Kai-shekas (dreba del Chini
jos Raudonosios Armijos 
pasisekimų.* Chinijos Rau
donoji Armija koncentruok 
jasi ties Nanchangu ir grū
moja Hankow mi e s t u i. 
Chang Kai-shekas . mato, 
kad jo armija yra neištiki
ma, jis bijosi, kad jo karei
viai gali pereiti į Raudono
sios Armijos pusę, ir todėl 
derasi su Kantono imperia
listais, prašydamas pas juos 
pageįbos prieš Raudonąją 
Armiją. Raudonoji Armija 
yra .gerai apginkluota ir iš
lavinta. x;

W,

Salem, Mass. — 2,000 au
dimo darbininkų paskelbę 
streiką prieš nepakeliamas 
darbo sąlygas ir nežmoniš
kai mažą atlyginimą.

• j . 11. ’ i t

White Plains, N. Y. — 
Westchester apskričio ižde 
randasi net $250,000 
tekliaus.

Madrid.—Ispanijos 
jeras Manuel Azana 
kad įvedus geležinę 
tūrą. .

neda-

prem- 
dirba, 
dikta-

Žuvo SSSR Laivas
TROMSOE, Norvegija. — 

Norvegijos laivas “Ringesa- 
el” išgelbėjo nuo valties tris 
rusus jūreivius: Datselov, 
Popov ir Bekesov. Jų buvo 
valtyje penki, bet du suša
lo. Tai jūreiviai nuo garlai
vio “Ruslan.” Tas garlai
vis buvo nuvykęs pagelbai 
ledlaužiui “Malygin,” kuris 
-dabar randasi gpitzberge- 
ne. Jam begrįžtantį užėjo 
baisi audra, ir “Rusįan” žu
vo. Kartu su jųom žuvo ir 
20 jūreivių. Šie jūreiviai iš
buvo valtyje penkias dienas 
ir atrasti vos gyvi. Ši ąinia 
yra abejotina.

Žiaurus Teroras Vokietijoj
PARYŽIUS.—Indusų po- 

etas Tagore atvyko iš Vo
kietijos. Jis ten buvo areš
tuotas kaipo komunistas ir 
laikomas kalėjime. Tagore 
pasakoja, kad fašistai labai 
kankina politinius kalinius, 
ypatingai komunistus. Ko
munistus nusivaro į skiepus 
ir ' baisiai sumuša. Jis pat-

Crosby, Minn. — Komu
nistas majoras d. E. Nyg- 
ard maršavo priešakyje de
monstracijos Pirmąją Ge
gužės. Tai vienatinis mies
tas Jung. i Vaistu kur-yra 
komunistas majoras ir nuo
latos gina darbininkų Veika- sai mate ant jų kūnų mėly^ 
lūs. '

CHICAGO, Ill. — 
dienraščio “Vilnies” 
žiavimas nepaprastai 
pavyko. Niekas iš 
draugų nesitikėjo tokio di
delio ir gero suvažiavimo. 
Susirinko 203 šėrininkai bei 
draugijų atstovai, idant su- , 
glausti savo eiles dar kie
čiau aplinkui savo klasės 
komunistinį organą. Nebu
vo vidujinių ginčų bei kivir- 
čių. Kiekvienas svarstė 
dienraščio reikalus su dide
liu rimtumu ir sąžiniškumu. 
Tiesa, buvo keli Prūseikos 
suvedžioti žmonės, bet Jie 
tylėjo. Matė, kaip kietai 
yra suvienytos mūsų komu
nistinės eilės, todėl nedrįso 
net ergelį kelti. ,

Suvažiavimas gavo labai M 
daug pasveikinimų nubor-* 
ganižacijų ir nuo pavienių ’ ‘ 
draugų iš visų Amerikos ’ 
kampų. Aukų suplaukė ne
tikėtai daug, tai yra surink
ta $1,380. Tai, nepaisant įj 
baisios bedarbės! Aukojo 
draugai tikru bolšėvikiškti 
nuoširdumu ir su tuo su- ) 
pratimu, kad mūsų denraš- 
tis “Vilnis” turi gyvuoti ir ,. 
nugalėti visus sunkumus.

Taip, “Vilnis” gyvuos! 
Šis šėrininkų suvažiavimas, 
įvykęs gegužės 7 d., tatai 
puikiai įrodė.

JI

nes.

Rep.

Plainfield, N. J.—T. X1 
Zeller, kontraktierius, nušo
vė K. I. Faucettą ir jo sū
nų, skalbyklos valdytojus.



Eit lapis antras
* * ' 1 lai^v? Trečiai, Gegužes, 10, 19&3

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
( Published by LAISVE, tnc.,

x Bvery day, except Bunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New Xęrk

SUBSCRIPTION RATES:
year---------$5.00 United States, six months... .12.50

...$7.00 Brooklyn, N. Y.» si* months.. .$8.50
____ _ ________ $7.00 Foreign countries, six months..$3.50
Canada and Brazil, per year..$5.00 Canada and Brazil, six months $2.50

•nited States per
Brooklyn, N. per year, 
foreign countries, per year

fntered as secon class matter March 11, 1924, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y„ under the Act of March 3, 1879.

. KENO NAUDAI TATAI DAROMA? i
Per radio kalbėdamas pereitą sekmadienį, prezidentas 

f Rooseveltas dėstė savo programą, kaip jis žada pagerint 
kapitalistams biznį, o darbininkams padaugįnt darbų. Su
dėjus krūvon tą jo šneką su kitais Roosevėlto pareiški
mais ir jo įteiktais kongresui sumanymais, akin metasi 

’ šie punktai:
Pakelt pramonės dirbiniu kaipas; tįųq tiksĮu apribot fa

brikų ir kitų gamybos įmonių darbus; įvest valdžios 
I kontrolę ant darbo laiko, taip kad jviepi nedirbtų dau

giau; už kitus; nustatyt’darbininkų' algas, idant vieni 
darbdaviai, pigiau mokėdami, negalėtų varžytinėse del 
pelnų sukirst kitus kapitalistus.

į Pirmučiausiai, kaip matome, Rooseveltas žiūri į kapi
talistų pelnūs abelnai ir todėl darbuojasi, kad tavotų kai
nos būtų pakeltos. O kas turės tas augštesnes kainas 
mokėti? Nagi, tie patys darbininkai ir farmeriai.

Lygiai svarbią vietą Roosevelto programoje užima ir 
farmų produktų kainų pakėlimas. Kaip jis vyriausiai ke
tina to pasiekti? Nagi, per susiaurinimą užsėjimų, už- 
sodinimų ir sumažinimą tūlų gyvulių auginimo. Primo- 
kėt farmeriams už tokius/-sumažinimus Roosevelto val
džia rengiasi paskirt du-tris bilionus dolerių iš šalies iž
do. Ką gi tai reiškia masėms vartotojų—darbo žmonių? 
T-Didelį pragyvenimo pabranginimą. O nauda iš to būtų 
kam?—Tiktai dvarininkams, buožėms ir trustiųiams ūkio 
produktų. spekuliantams. • / :

Keno naudai farmų produktų branginimas daromas, to 
pavyzdėlį turime iš. ką tik išleisto įstatymo New Yorko 
valstijoj, sulig kurio kaina parduodamo vartotojams pie
no nustatomą trimis iki penkių centų brangiau; bet ga- 
mintojui-farmeriui vis tebemokama tiktai centas iki pus
antro cento už kvortą išviso. Įstatymo leidėjai į farme- 
rį šičia.visai’nekreipė domės. O gubernatorius Lehman, 
Roosevelto įpėdinis, New Yorko valstijoj seka pėdomis 
savo pirmtakūnb. . . i > > .

Rooseveltas pasakoja, kad, apribavus pramonės gamy- 
bą/įveduš “planingunią'’Kgalėsią' gaut darbo kokie 3’ mL 
lioriai darbininkų daugiau. Bet jeigu būtų ir taip, kaip 
jis sako, tai vis dar liktų 14 milionų bedarbių. Tačiaus 
tikrumoje, įvedus rooseveltinį planą, darbai turėtų dar 
labiau sumažėti. Juk, pav., Rooseveltas siūlo suvienyti 
įvairias gelžkelių linijas; o tatai reikštų išmetimą iš dar
bo dar kokių 200,000 gelžkeliečių.

Kuomet Rooseveltas perša gamybos siaurinimą, kiek
vienas turi suprasti, jog tai būtų darbų siaurinimas. Gal 
įvairūs darbai būtų padalinti tarp didesnio skaičiaus dar
bininkų, kur vietoj trijų dienų per savaitę darbininkas 
gautų dirbti, pav., dvi dienas su atatinkamu jam uždar
bio nukirtimu. Bet tuomi nebūtų apskritai padauginta 
darbų ištisai Amerikos darbininkų klasei. Roosevelto 
planingumas reikštų dar didesnį užsisėdimą ant šiek tiek 
dirbančių ir todėl būtų juo stambesnio skaičiaus varymas 
į bedarbių armiją. >

Tiesa, Rooseveltas prisimena ir apie darbininkų perka
mosios jėgos pakėlimą, suprąskite, kad darbininkams tu
rėtų būt pakelta algos, tuomet jie galėtų daugiau dirbi
nių išpirkti. Bet spręskime sulig to, kaip pati Roosevelto 
valdžia “kėlė”-ir “kelia” savo darbininkams ir tarnauto
jams tą perkamąją pajėgą. Rooseveltas numušė virš 
$100,000,000 metinės algos valdiškiems tarnautojam#, nu
kapojo algas kareiviams, laivų stočių-dirbtuvių darbinin
kams ir kitiems. Tolįau, kokią perkamąją darbininkų jė
gą Roosevelto valdžia iš jo paskirto do
lerio į dieną algos j aunuoliąmš,-f kaukiamiems į privatinių 
daubų stovyklas. ||į

tad Roose veltai
I ne

OilP1 H iuį|jLg_. Tt__.
------------------- įsipina šąyo t^is planais?—Tik jau 
iarbininkų būklei■pągęH$mbl Į 7------~ ' “*-----
įs monopolinio kapitalo \ pelnus Įp

Jam rūpi vien stam- 
Jąlaikyti ir padidinti, 

t ir RoošeMelto valdžia jau tie
sioginiai sukišo du biliopu žmonių pinigų per Fi
nansinę Atsteigimo Korporaciją. < Stambaus kapitalo nau
dai Roosevelto vyriausybė Jeįdžia eibę# nhujų popierinių 
pinigų, daro infliaciją, per kurtą taip branginamas ir 
sunkinamas darbininkams pragyvenimas.

Dabar gi Rooseveltas planuoja suderinti, krūvon suves
ti didžiuosius kapitalistus, kad pagal jų tarpsavinį susi
tarimą ir su valdžios pagelba jie galėtų kelti dirbinių ir 
produktų kainas, bendrai nustatyti badaujamas darbinin
kams algas, paleisti daugiau “atliekamų” darbininkų ir 
tuomi glemžt sau tuos pačius arba dar didesnius pelnus, 
nežiūrint tokio blogmecio darbo masėms. ♦

Bet po priedanga to planavimo delei didesnio darbi
ninkų aplupimo dar slepiasi išanksto daromas susiplana- 
vimas imperialistiniam karui.

Paties p’aningumo kapitalistinėje gamyboje' negalima 
įvestų?pramonės f anarchiją- šioj^ “tvarkoj” negąl|ip^

LAIŠKAS Is^TpWWS
Pabaigoj balandžio mėn. 
m. gavau laišką nuo Juo-s. :

zo Čiudinio iš Leninsk-Kuz- 
baso, Sibiro. Dalį laiško, 
kur rašyta maž daug ypa- 
tiškai, • praleidžiu. ~ Ręsta; 
manau, bus interesinga vi
suomenei; jis rašo:

taras turi apfe: pusantro lie
tuviško margo.

“Vietose, kur sniegūs ilgai 
.laikosi ir neleidžia laukus 
dirbti, dabar; planuojama 
toki moksliški įtaisai, su ku- 

jriais bus galima priskubint 
r sutąrpint sniegą ir džiovint

. ?‘O kaip kursuoja?tie_nau-:dirvasJ taikoma sekan- 
jai< išleidžiami bihonąi do- (-,jam (1934 m ) pavasariui 
lenų? Čia centralimuose lai-• rn . ,, . . U, . Tkraičiuose Jungtinių. :Vals-‘Tal ^ot, ;kąip. pildosi Lf 
tijų valiuta buvo ; dipgusi,1^11^ zodzim :įpasivyt xrpra- 
per kelias dienas nesitalpi- lėnkt-.^apiįalfAtiries' šaltį.

Bet toliaus ir vėl pasi- ;į “Su Į komunistiniais IjnRe- 
: į!; įjimais! į ’ ? m •; i ■ ; H . ■;

‘ s “Jieva ir J. dūdiniai.” t i
9 1 j : '• ki :vLiJ' 1 •’ '' : I ’ ;

no.
rodė.

“Kaip klausėt, kėdei įmes 
sugrįžome atgal į. į ‘Sibirą? 
Tai kad ten, kur buyopį Fife* 
tinjėj Rusijoj, geriau pakapt;

I.

Sovietų Ukrainoj, kur isgy-ėj^hariti - J feHAirikĄi 
venom 3 metus, nebuvo su-' džiaugiasi mokslo tobųlini- 
vis lietuvių; tai buvo lyg mu#i, gerėjimu techniškos 
ndobodu. O antra, dabar t mašinerijos. Nes jie jaučia 
Sibiras jau ne tas, ką buvo įr- žino^ kad kiek* jų tėvy- 
prie caro; dabar net ir\šal- - - - 
čių tokių nėra, kaip seni 
žmonės pasakoja kad seniau 
buvę. Klimatas Sibire taip
gi sveikesnis, negu Ukrai
noj; mat, Sib. daug girių 
randasi. O visoj Ukrainoj 
ir šiauriniame Kaukaze jo- 
kįų girių nėra. Todėl vėjai 
labai žemes neša, kas atsi
liepia kiek ir ant sveikatos.

“Mūsų sveikatą 
gera, tik aš jau 
dirbti nepajėgiu, 
čion dabar visur 
elektro-mašinos, tai ir mai
nos jau 90% mechanizuotos. 
Anglis traukia iš, tolumos 
300-400 mastų konvejeriais, 
tai plieniniais, tai gumi
niais, kurie; neša tiesiog' į 
karus. Taigi prie vieno ir 
aš turiu užsiėmimą. Visas 
mano darbas, tai motorą pa
leist dr reikhle sustabdyti. 
Ths darbas man laĮriUpa- 
tinka.

“Dabar mes jums, drau- 
gąi-gės amerikiečiai, galim 
džiuginančiai pareikšti apie 
darbo žmonių tėvynės— 
S.S.S.R. atsiekimus. Mes 
jau pabaigėm pirmą penk
metį su pilnu laimėjimu. 
Pradėjome antrą penkmetį, 
kuris pilnai užbaigs iš šaknų 
išraut kapitalistų liekanas, 
o pradėsim gyventi nauju 
gyvenimu. Jau pirmuti
niai ženklai mū#ų sunkio
sios industrijos aiškiai ma
toma. Įvairiausios maši
nos, kurias tik parveža, jau 
Sovietų fabrikų išdirbamos, 
ir nei kiek neblogesnės, kaip 
ųžrubežiuose. Sekančią va
sarą jau tūkstančiai kom
bainų padės kolektyvams ja
vus suvalyt nuo laukų.
'I “Pernai buvo tik bandymai 
(Įąromi sėti iš orlaivių. O 
Sęmet jau būriai susidedan-

iš 2Q0 .orlaivių, ąpsėja 
Šiaurės Kaukazo .Soy-ukivis 
tį kolektyvus, taip?, pat. įr 
ąžijatiškuose plotuose. Ko- 
yb 25 dieną parlėkė į Ukrai
nos' kolektyvius ūkius ’sėti. 
$en darbą atlikę, lėks į že
mutinius • ir vidurinius pa- 
Molgės rajonus sėti laukų, 
ri “Vienas orlaivis užsėja 
nuo 15 iki 20 hektarų; hek-

dar visų 
sunkiau 

Bet kaip 
įvedama

pej darbo įmonės gerėja, 
tiek jų darbo valandos trum
pinąs!, patsai darbas leng
vinas! ir ekonominis gyve
nimas gerėja! Tai parodo 
iš tos didžiausios pasaulyje 
šalies S.S.S.R. teisingi žmo
nės laiškais; tą nušviečia ir 
sąžiningi žmonės, ten lankę
si ir grįžę gyvu žodžiu ir 
per spaudą.

Bet vis tiek kapitalizmo 
krankliai krankia;-per akis 
meluoja, blofina, būk ten 
“baisiausia priespauda, var
gas, kentėjimai, badavimai.” 
Ir ko jie dar nepriblofina?

Protauja nti, sąžiningi 
darbininkai- žmonės jų tiems 
blofams netiki, šiandien jau 
ir mažai’ protaujanti su
pranta įr žįn'o, jog tas vis- 

!kas, ką jie, paųdo primest 
socializmą b u d a v o jaučiai 
darbininkų tėvynei, jų pačių 
kapitalistinėse šalyse yra ir 
kankina šimtus ’ milionų 
darbo žmonių 1 Tačiaus 
kiekvienas žino, jog taip yra 
tik per tai, kad viskas susi
kaupę į milionierių, bilionie- 
rių, bankierių; fabrikantų 
rankas; kad privatinėse ran 
koše visos didžiosios techni
kinės spėkos padarė nerei
kalingais minias darbininkų 
—juos išstūmė iš darbavie
čių ir stumia iš gyvenimo.

Merdėjančio kapitalizmo 
gelbėtojai (buržuazija, dva
siški ją) beblofindami prieš 
Sovietų Sąjungą, priešta
rauja ir patys sau. Idant 
sukelt neapykantą lengvati
kiuose prieš darbininkų tė
vynės tvarką, jie ją. smer
kia ir už tai, kad didžiųjų 
išnaudotojų įųr,jįUs'; konfis
kavo ir jų ^privilegijas pa
naikino. Tai tiesa. O ne-

1 J

užilgo ten neliks nęb šešėlio 
žųipgaus žmogumi išnaudo
jimo ! • |Tadj 
riai

blogumas darbo žhibnėms, 
jtąi; fiėra nei tų blogumų.

Vienok, kol eina toj milži
niškoj #alyj SSSR atsibūda
vo jimas, tai kad ir yra dar 
koki trūkumai reikmenų ar
ba panašiai, tai tą atjaučia 
abelna darbo visuomenė, ir 
jiems nesunku pergyVęnt. 
Jie žino; jog tas pas juos ne
paeina iš priežasties išnau
dojimo, ‘ grobimo, parazitiz
mo, bet iš pertrumpo dar 
laįko ištobulint. Jųipąęiry- 
žimąi nugalės visas kliūtis 
su viltįm ateities gerbūvio. 

; 1 K ją p;i t a listing į ši'stfemo; 
^ateities-• viltis jad ’žuvus 
jPątšąi į Į kapitalizmas: :ęxnt 
hįnįūį? $pvo grabe. ' W’ 
^ętdjąįmš-rėksniaĮipšį ant SĮ>r 
įvie^i ^ąju.ųgos pri$įW tik 
Štai" koks prilyginimas: ■ va
gis bėga ir rėkia : * laikykit 
vagį!. :

Todėl netikėkit tiems blo- 
feriams. O organizuokimės 
ir1 kovokim visi bendru 
frontu po Komunistų Parti
jos vadovybe, idant atsiekus 
tą, ką ailt viepo šeštadalio 
žemės kamuolio — Sovietų 
Sąjungoj darbo žmonės jau 
turi.

’ A. Arbačauskas.

į ;; h h !
♦
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: .< < j ’ į į Raudonojo .’Fronto Beno, Pirmoje 
ri U hM H 1 U U H ' M Demonstracijoje 

U H iJ j ■ • ‘ ’ h • i i •; I ''

• * 4 f * j 4 ' J i isūnus vieno" draugo: ( 
Pirmojė ’Gegužį . I i

> i * ? t«- > 1
Jaunuoliai -bus i? priimami 

nuo 14 metų amžiaus. Kuris 
lankys mokyklą, turės mokėti 
$5 už viską. Reiškia, per mė
nesį laiko bus už tai duoda
mas ne tik mokslas, bet ir vi
sas pragyvenimas.

Kolonijos turės sukelti seka
mai pinigų delei mokyklos pa
laikymo :

Waterbury—$10; Hartford 
$10; Bridgeport $10; New 
Haven $10; New Britain $10; 
Bristol $2; Manchester $2; 
Oakville $2; Union City $2; : 
Ansonia $2; Southbury I?'?, 
Woodbury $2.

Draugai ir draugės, visose 
tose kolonijose stęngkitės su
kelti jum paskirtas kvotas , pi
nigų ii' bandykite gauti mais
to nuo biznierių ir ūkininkų.

Greitai išrinkite iš draugijų 
komitetą, kuris tuo rūpintųsi; 
taipgi gaukite jaunuolių, ku
rie sutiktų eiti į tą mokyklą., 
Tankiai praneškite, kaip jūsų 
mieste tas dalykas einami, kiek 
turite sukęlę, pinigų, .ipaisto ir 
kiek turite mokyklai studentų. 
Tatai nųri žinoti mokyklos ko- 

Vieta paskirta' Wa- misija.: • . . :

ATSIŠAUKIMAS J ALDLD, 
LDSA, LBS, LAMPS NARIUS 
IR S1MPATIKUS

WATERBURY, CONN.
Balandžio 30 d., visų tų ap

skričių valdybos laikė posėdį 
dėlei aptarimo vasarinio sezo
no darbuotės.

Kalbant apie jaunuolių klau 
Šimą, prieita prie išvados, kad 
šią vasarą turi būt įsteigta jau
nuoliams mokykla, kurioj būtų 
mokinama darbininkiško, su
pratimo.
terbury, Coilin'’Laikas prade-, 
ti—liepos 24 d., o baigti rug
pjūčio 24 d.

J. Strįžauskas,
' 5 Henry St.,

, , . Waterbury, Cornu

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS

Sbv;
kili, kai]) Amerikoj Morga
nai, Kpbįtęfelįeriaį/ - Melio
nai, F6rdaif| ir? kiti * 'darbo 
žmonių klasės shiaųgikai. 
Reiškiu, jeigu nėra tokių, 
per kuriuos tveriasi visas
—   ...............— ..i.;     -n—

prašalinti. Tatai buvo bandomi jau nuo pirmiau pa
daryti siauresnėje plotmėje, pay., Texas valstijoje, kur 
buvo inėginama “suplanuok produkcija įvairių kompa
nijų žibalo šaltinių. Nors buvo ,ir’j tebėra vartojamą net 
milicija tam planingumui įvykdyti; bet vaikymasis pri-, 
vatinio pelno panaikina. ten praktikoje visus planus ir 
susitarimus. . . . * '
" ■ Taigi Roosevelto programa su tuo pasakišku kapitalis
tiniu planingumu nieko gero darbininkams nežada. :

Būklę saii pagerinti darbininkai tegali tiktai per br- 
.g^nįzaciją ir perivis fyžtesrįę, revoliucinę masių kovą

jais. Bet ištikr.ųjų kas kita 
buvo.

Gegužinės Prakalbos
Geg. 1 vakare ‘North Si- 

deėj ir Soho buvo lietuvių 
prakalbos. Pasidarbavo su
rengime ALDLD 4-tas Ap
skritys. Kalbėjo dd. Bimba, 
Kaškiaučius, Abekas ir jau
nuolė Fulton. Mitingai bu
vo skaitlingi. . Ypatingai 
Kaškiaučių daugelis norėjo 
girdėt kalbant.

Kalbėtojai išdėstė Pirmo
sios Gegužės istoriją ir dar
bininkų kovas. Fulton kal
bėjo apie organizavimą 
darb. jaunimo. ■ Dr. Kaš
kiaučius dėstįnėjo sveikatos 
dalykėlius. ' .. ,' ' ,

1 Vėliaus Fulton atlaikę .su
sirinkimėlį su jaunuoliais įrf 
suorganizavo jaunimo būre-i 
lį; Tai -didelį dahbą' atliko. 
Jaunuoliai prisižadėjo smar
kiai darbuotis, kad suorga
nizavus didelį būi;įj ’

Pirmą ,vsykį Pittsburghe 
buvo tuo-pačiu laiku dvejos 
prakalbos ir abejos sėkmin
gos.
įsikūrė Lietuvių Darbininkų i raėįai? Neatsilikim nuo ki-

Kiiubas i kolonl^’

Šiomis dienomis lietuvių 
darbininkų o rg an i z acijoš 
pasirfendayojo k a m b a r ius

Gegužines Demonstracijos
Geg. 1 čia buvo surengta 

demonstracijos. East Par
ke dalyvavo virš 2,000 dar
bininkų. Kalbėtojai išdėstė 

i Gegužės Pirmosios istoriją 
ir kyietė darbininkus orga
nizuotai kovoti prieš badą. 
McKees Rockse taipgi buvo 
demonstracija. Dalyvavo 
apie tūkstantis darbininkų. 
Apart kalbėtojų, čia buvo 
geras lenkų benas. Dainuo
ta revoliucinės dainos. Ki
tose vietose irgi įvyko de
monstracijos.

’Valdžia uždraudė maršuo- 
ti, todėl be permito visai ir 
nęmaršųota. Bosai dėjo vi- 
šaš pastangas, kaip geriau 
bakęnkbį, demonstracijoms, 
^taeios diep<>; rytĮį4.M 
tly^Pąytijos raštiįiėjĮįą 

: doyajuįahčių draūgųj iri. yęi- 
lią|j nuteisė bausmės ' po i 10 
dienų kalėjimo. Už ką? .Už 
.darbą prisirengime prie, de
monstracijos. Bet ir tas ne
pakenkė d e m o n s t racijai; 
Vienus kalėjiman uždarė, 
kiti draugai užėmė jų vie
tas ir varo darbą toliaus.

. Socialistų demonstracija 
Pittsburghe visai buvo mi- 
zerną—voš sutraukė porą 
šimtelių. O jie kaip šūkąvo 
prieš demoųstracįją, Atmes- ir įkūrė ■ Liet. Darbininkų 
darni bendro fronto komite- K hub:t po numeriu 1,335 
;įo kyįfetimą visiems bendrai’ Medley prie Reededale 
rengti demonstraciją, jie pa- ii1 Manhattan, N. S. J’itts- 
reiš)$ė, jogei (jarbįninkai suį burg. ■ i •

Organizacijų atstovai tu
rėjo susirinkimą geg: 4 d. 
ir išrinko Kliubo valdybą— 
pirm. Rodgers, sekr. Ordą, 
ižd. ir gaspadorių Kudį, vis 
sus geru# darbuotojus. Taip
gi nusitarė Kliube atidaryt 
knygyną ir paskyrė knygy
no prižiūrėto jum d. Berno
tą. Dabar kviečiami visi, 
kurie tik turit nuliekamų 
gerų, knygų, nunešt į Kliubą 
ir perduot knygyno prižiū- 

$2; ] retoj ui. O tie, kurie norit 
pasiskaityt ant vietos arba 
į namus parsinešt skaityti, - 
kreipkitės į Kliubą pas kny
gininką.

Taipgi nusitarta turėt pir- ' 
mą parengimą Liet. Darb. 
Kliubo vardu ir naudai 
Kliubo kambariuose, geg. 20 
d. Kviečiami visi tą paren
gimą visokiais būdais rem- 
ti: ■ ■ ’1:( ’

i • t , • 4 •

. jKliubas atdaras kasdieną 
ir kas ivakarą. Darbininkų . ■> 
organizacijos čia laiko susi-. * 
rinkimus, diskusijas ir t.’t 
Bedarbiai turės pastovią 
vietą susiėjimams, pasitari
mams, pasiskaitymui ir t. t. ‘ 
Jaunuoliai taipgi čia nusita
rė reguliariai * laikyti susi
rinkimus. Rengiamasi ati- 
daryt mokyklą.

Darbininkų Kliubo susi--, 
rinkimas įvyks gegužės 12, 
savuose kambariuose, kaip- 
8 vai. vakare. Draugijų at
stovai ir rėmėjai kviečiami 
dalyvauti.
Parengimas Darb. Spaudos 

Naudai
Geg. 14, pas dd. Martin-' 

kus 244 Dakota St., Belle
vue, Pa., įvyksta piknikas 
darbininkų spaudos naudai. 
Rengia ALDLD 87 kuopa. 
Pradžia 2 vai. po pietų ir tę
sis iki vidurnakčio.

Kviečiami visi dalyvauti. 
Jeigu pasitaikytų tą diena 
šalta ar lietinga, tai paren- 
gimąs vistįęk, įvyksta. Pas 
(įd.Martinkus stuboj yra pa
kankamai vietos. . Jeigu; bus 
šilta, tai - ant kalno miške 
labai graži vieta. Tiktai 
reikia skaitlingai dalyvauti.

Bus geri pietūs, šokiai ir 
jaunuolių muzikalis progra
mas. Pasirodykim, ką mes 
galim, kad ir mes esame 

i geri darbininkų spaudos rė--

>

Provincetown, Mass. — 
Kenneth ir Cyril Buck, ku- 
rie buvo pavogę milionier-- 
kaitę, sutinkama paleisti po' 
kaucija, užstačius po $100,- 
000 už kiekvieną iš jų.

iWWffiW
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Bet komunis-

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

NORWOOD, MASS

Susirinkimas ir “Whist

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

ELIZABETH, N. J
kuriuos socialistų vadai buvo

BALTIMORE, MD

nistų Partijos organizatorius,

pradė-

balsų nei rankų

Mano

policijos kapito- 
kalbėtojui pasi-

kuri 
siena

nuai- 
want

want 
(mes-

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

3 kuopą.
Kviečia Komitetas.

kuri veda tūks- buvo taip sustiprinta, kad ne- 
tarptautinėj de- galima buvo nei piršto įkišt.

įVYKS SEKAMOSE VIETOSE i 

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

“LAISVES” PIKNIKAI

kitą
O jus, socia

li u rie sto-

Masinė New Yorke, Union Sq., darbininkų demonstracija, kurioje dalyvavo iki 200,000 darbininkų ir šimtai buvę raudonų 
. vėliavų. Po kairei paveikslas H. Patterson, o dešinėje—Torn Mooney.

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

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

- • • • ’ • ? ’■ i ‘ i • ■ < j.;A j>i * ' •

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75

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

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

“Laisves” Administracija.

už tokį puikų pasirodymą. 
Lietuviams darbininkams sma
gu matyti' tarptautinėj plot
mėj mūsų jaunuolius. Labai 
gražiai skambino jaunuolė 
Shield ant j piano; ji buvo iš 
vydų jaunuolių' tarpo. Reikė-

f I ' ' I • j Aį tų mūsų chorui pakviesti ją, 
' kada rengia koncertus. Iš 
chorų tarpo vengrų ir vokie- 
čių chorai dainavo gana ge- 

; rai, bet Bangos Choras man 
! patiko geriausiai.

Jonas Blinda-

ALDLD100 Kp. Apsi
reiškė Oportunizmas

TIMMINS, Canada. — Dar 
nėra dviejų metų, kaip čia 
šioj juodoj užkampėj prasimu
šė pro tamsias ūkanas saulės 
spinduliai—susiorganizavo — 
DLD 100 kuopa.

Iš karto buvo gana energin- j 
ga organizacija; nariai lankė: 
noriai susirinkimus, kiek buvo [ 
galima;
tėti solidarumo žiedai, 
kaip visur, taip ir čia atsirado 
kandžių, kurios ėda, subjau- 
riodamos solidarumo žiedus; 
kandys apsireiškė viduj mūsų 
broliškos organizacijos, ir nors 
jos bando slėptis, bet jų pur
vai matosi ištolo.

Todėl yra pareiga organiza
cijos valdybos, kurion įeina d. 
J. Bėrškys, pirmininko vietoj, 
ir drg. V. Vasiliauskas, prot. 
sekr. vietoj, prašalinti opor
tunizmą, kuris jau apsireiškė iš 
vidaus mūsų organizacijoj. 

-Tam tikslui reikia valdybai 
padėti daug energijos, atlikti 
daug darbų proletarinės ap- 
švietds labui. Bet kaip tas už
davinys bus rišamas mūsij or
ganizacijoj, tai parodys atei
tis.
. žmonės, atsakomingi už so
lidarumo ardymą ir pagiežos 
sukėlimą mūsų apšvietos orga
nizacijoj, turi būt numaskuoti, 
kaip išdavikai, prieš darbinin
kišką visuomenę taip greitai, 
kaip jie to užsipelnys.

1OO Kp. Organiz.

Griausmingas balsas 
dėjo tris kartus: “We 
unity”!

Kalbėtoja pasisuko į 
pusę ir sušuko :
listai darbininkai, 
vite anoj pusėj policijos, ar no
rite susivienyti su mumis ir 
veikti bendrai? Jeigu norite, 
tai duokite ženklą, sakydami: 
“Taip”!

Socialistai darbininkai su
šunka: “Taip”!

Tuomet policija atidarė sa
vo sieną, prasiskyrė, vieni į 
vieną pusę, kiti į kitą ir sulei
do didžiausią grupę socialis
tų darbininkų į komunistų pu
sę. Paskui policija ir vėl 
atitvėrė savo policine tvora so
cialistus nuo komunistų. O 
socialistu vadai-kalbėtpjai taip 
supyko, kad, jų klausytojų vi
sai mažai paliko, pasiėmė to
dėl savo trokelį ir pabėgo.

Jauna komunistu kalbėtoja 
pasilipo ant “stando”,1'.pažiū
rėjo į vieną'puSę ir''į kitą,'ma
tydama tūkstančius darbinin
kų, bet negalėjo balso išduot, 
nes darbininkai taip griausmin
gai sveikino ją delnų plojimais, 
švilpimais ir. kitais būdais per 
kelias minutęs. Kalbėtoja iš
kelia ranką, kaipo ženklą nusi
raminti. Darbininkai nusira- 

Demonstravo iš dviejų mies-jkad tie socialistai darbininkai,! mina. Tuomet kalbėtoją sa- 
to sekcijų; viena demonstran- kurie atskirti nuo mūsų per,ko: 
tų armija ėjo iš rytų, kita iš policijos sukoncentruotą sieną, 
vakarų. Socialistų Partijos i prisijungtų prie mūsų? 
vadai nusigando, kuomet pa
matė, kad šimtai darbininkų perdavė viena 
paliko jų kalbėtojus ir paeiti- liką blok

siau šaukti, bet darbininkai ■ spragą tarp komunistų ir so- 
jau žiūri į rytų pusę, štai ma- Jcialistų. Tuomet komunistų 
to, ateina didžiausias trokas, |vadai nutaria išrinkti komite- 
pilnas prilioduot'as darbininkų j tą iš šešių narių—tris baltus 
muzikantų, griežiančių .revo-Įir tris negrus darbininkus ir 
bucines dainas. Jau tik vie-1 pasiųst pas socialistus, už- 
ns blokas nuo socialistic kalbė- kviest juos į bendro veikimo 
tojo. Garsi darbininkų muzi- demonstracią.
ka užmuša socialistų kalbėto- tų delegatams negalima buvo 

AI balsą; darbininkai šimtais persilaužt per policiją, 1
■ apleidžia socialistų kalbėtoją, stovėjo kaip geležinė 
| ir nedaug aplink jį pasilieka' tarp komunistų ir socialistų, 
klausytojų. į Tuomet komunistų vadai nu-

Darbininkai kaip vandenių , tarė laikyt prakalbas toj vie- 
ir buvo pradėję klės-; užliejo visa City Hall Plaza, toj apie pusę bloko nuo socia- 

Bet į pasitikdami savo vadą, Komu- listų prakalbų. Policijos siena 
nistų Partiją ’ ’ ---J- ±~' - 1 x--’ J' - ' --
tančius šioj 
monstracijoj, kurioj ir lietu
vių daugiau dalyvavo, negu 
kada praeityj. Tūkstančiai 
darbininkų lydėjo demonstra
ciją šaligatviais; paskui susi
liejo kaip marga bahga ant 
City Hall Plaza. Demonstran-' 
tai nešė raudonas vėliavas, ku
rios padarė gražų Įspūdį, 
taip kad keliolika blokų rau- ' 
dęnavo, kaip pražydūsios: ro-, 
žės; iškabos irgi buvo raudo- i 
nos su baltomis raidėmis ir vi-; 
šokiais piešiniais ir reikalavi-' 
mais delei < 
delei paliosavimo Tomo Moo*is^ 
ney, Scottsboro jaunuolių ir 
kt.

Prasideda komunistų pra
kalbos. Kalbėtojas nurodinė
ja Pirmosios Gegužės reikšmę, 
Šiandieninį darbininkų gyveni
mą ir Roosevelto dviejų mėne
sių darbuotę, ką jis darbinin
kams gero padarė.

Kita kalbėtoja—jauna mo
teris pradėjo savo kalbą, pir-

■ ' | miausia < peržvelgdama tūks-
- - - jtančius darbininkų, kurie sto-
----- • vėjo prieš jos spindinčias akis

............. jj.ir. delnų plojimu sveikino ją. 
darbininkų labo, isavo griausmingą bal- 
.vimo Tomo Moo«l*».> sakydama; Rraugai, aš 

negaliu jus visus pašiekti su 
savo balsu, bet kuriuos pasiek
siu, aš klaushk^jus: ar norite,

Draugai darbininkai, tai yra 
dar vienas mūsų laimėjimas;

Jos baisa d e m o n s frantai j policija buvo priversta atida- 
s kitam per kelio-' ryt savo policinius vartus ir 

■n rytiniams ir vak.a- ileist į mūsų pusę darbininkus, 
ko Kom. Partijos vadovauja- rimams demonstrantam 
mą demonstraciją, kurioj de
monstravo tūkstančiai

Didžiausia Miesto Istorijoj Pir
mosios Gegužės Demonstra

cija
Nežiūrint, kad socialistų va

dai dėjo visas pastangas, kad 
sulaikyt bei pakrikdyt komu
nistų demonstraciją, bet jiems 
nepavyko, ir komunistų

Kalbėtoja vėl sušuko: Jei- uždarę nuo mūsų.
juod-'gu norite, kad tie darbininkai i ^čl pasigirdo griausmingas 

veidžių ir baltųjų darbininku, susijungtų su mumis, duokite rk’-ni plojimas. Kalbėtoją tę- 
Tad socialistų lyderis Dr. tris kartus ženklą: “We Want .< prakalbą toliau, išdėstyda- 

Neistdait nusigando ir prišo- Unity”! ma visus kapitalistų žvėriškus
ko prie policijos kapitono ir 
sako, žiūrėk, kad neileistnm ' 
komunistų į šį bloką, kurį mes 
turime užėmė. Policija sku
biai pašoko sulaikyt komunis
tinę demonstraciją vieną blo
ką nuo socialistų; bet polici-

de- ja buvo stumiama pusę bloko, 
monstracija buvo skaitlinges- pakol suląikė demonstraciią. 
nė, ne#u bent kada šio mies- Tuomet draugas Cline, Komu- 
to istorijoj.

Socialistai susirinko į City pareiškė draugams, kad mes 
Plaza ne derhonštratyviai, bet 
individualiai apie 12 vai.; pa
sistatė troką- viduryj bloko ir 
pradėjo prakalbas. Darbinin
kai. rinkosi ir klausėsi jų pra
kalbų, dairydamiesi aplink sa
ve, kaip ir ko laukdami; ma
tytis buvo darbininkų veiduo
se, kad jie nebuvo patenkinti 
šiomis prakalbomis, nes nebu
vo girdėt jų 
plojimo.

Štai ateina 
nas ir sako
traukti į galą bloko, mat jie 
buvo užėmę ne jiems skiria
mą vietą.

Čia staiga sustaugia City 
Hali varpas, išmušdamas pir
mą valandą. Iš kitos pusės 
pradėjo girdėtis kokis tai ne
paprastas balsas; darbininkai 
pradėjo dairytis į visas puses; 
balsas didinosi kas minutė, 
Socialistų kalbėtojas ėmė gar-

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August) 
Olimpia Park, Worcester, Mass., 

Kur Yra Ir Puikios Maudynės

ešame siilkikyti, bet turima rei
kalauti, kad policija būtų pra
šalinta. Tada demonstrantai, 
kaip milžiniškas laivas, suūžė: 
“We want unity, we 
unity, we want Unity” 
norime vienybės) !

Ir vėl demonstracija
jo siūbuot, kaip jūrų vanduo, 
stumdama policija priešai sa
vęs. čia vėl išgirdom, muzi
ka užgriežė. Jau ateina ir ki
ta dalis demonstracijos iš va
karų ; susilieja į .vieną milži
nišką kūną—susidaro kokie 
8 ar 9 tūstančiai, darbininkų, 
čia vėl girdisi griausmas, su-, 
sidedantis iš darbininkų bal
sų, kuris nuskamba kelioliką 
blokų į rytus • ir į vakarus: 
“We want unity, we want 
unity, we want unity”!

Socialistų vadai reikalauja 
iš policijos, kad padarytų “no 
man’s land”, arba tam tikrą

darbus, jų nesvietišką išnau
dojimą darbininkų klases ir 
tt.

Kalbėtojai kalbėjo dviejo
se vietose, nes vieno kalbėtojo 
balsas negalėjo pasiekt tūks
tančius darbininkų. Prakal
bos tęsėsi tris valandas ir pu
sę.

Prakalboms baigiantis, kal
bėtojai ragino darbininkus ma
siniai maršuoti į Washingtoną 
gegužės 8 d išgelbėjimui devy
nių Scottsboro negrų jaunuo
lių ; taipogi kvietė ateit vaka
re į tarptautinį masinį mitin
gą Berry Hall.

Visko aprašyt negaliu, nes 
užimtų daug brangios * vietos

Party”
3 kp. 

svetai- 
prasidės

O nuo aš-

10 d. gegužės LDS 
turi susirinkimą Liet, 
nėję. Susirinkimas 
6:30 vai. vakare,
tuntos valandos bus lošiama 
“Whist;” už daugiausiai kir
čių bus duodamos dovanos.

iVisii narių nrivalumas atsi
lankyti ir svečių reikia atsives 
ti. Taipgi reikia pakalbinti 
neprigulinčius, kad įstotų į L 
DS

Pasekmingai Apvaikščiojome 
Gegužinę

Pirmą dieną gegužės, tradici 
nėj darbininkų šventėj Eliza- 
betho darbininkai neatsiliko; 
jie sykiu su viso pasaulio pro
letariatu demonstravo darbi
ninkų vienybę. Ant Union 
Square apie 400 darbininkų 
po bendro fronto obalsiu įvai
rių tautų ir rasių reikalavo 
paliuosavimo Scottsboro jau
nuolių ir Tom Mooney.

Vakare Rusų Liaudies na- 
rųe įvyko koncertinė progra
ma ir masinis mitingas, kuria
me iš daugelio kalbėtojų rei
kia pažymėti George Dear iš 
Flainfield Bedarbių Tarybos. 
Jis nurodė tenaitinių darbinin
kų kovas prieš verstiną darbą 
ir didelę politinę reikšmę to 
streiko, kuriame dalyvaują 

1400 darbininkų. Susirinkę 
darbininkai vienbalsiai išnešė 
protesto rezoliuciją Plainfieldo 

[teisėjui Demizo, reikalaudami 
panaikinti kaltinimus prieš 
streikerių vadus Bennett ir G. 
Dear, kurie yra laikomi po 
1,000 dol. parankos.

Koncertinėj programoj da; 
lyvavo vokiečių vyrų choras, 
vengrų vyrų choras ir lietuvių 
Bangos Choras; taipogi dai 
navo mūsų “Red Star” Seks
tetas su naujomis uniformo
mis, kuris susilaukė labai 
griausmingų ovacijų iš susi
rinkusių darbinįnkų.
nuomone, šis “Red Star” Seks
tetas vertas didelio pagyrimo

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

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

PER “LAISVE” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

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

KAINA $60.00
Didele 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 
“keyboąrdo.”

RAŠYKITE: “LAISVĖ1'
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.



Bislapte1 kė tvirtu
ą.11 Iiiim.i'irteti I I Iiifri.luii i Ii|, i.

t DAIiSVa (į t < Treciad., ^Gegužės* 1Q, 1933

FIODOR GLADKOV Verte D. M. ŠOLOMSKAS.
ELIZABETH, N. J.

(Tąsa)

Suvarė juos į tuščią pogrindį ir mušė iki 
vėlyvos nakties. Atsipeikėdamas Glėbas 
jaute smūgius, teikiančius mažai skausmo 
bei skaudžius, tartum draskančius jį į šmo
telius. Bet greitai jie pasidarė neskaudūs, 
tartum jis buvo aptvertas plieno bačkoje ir 
oficieriai kojomis daužė į ją. *

O kada jis atsipeikėjo, viešpatavo tamsi 
tyla. Jis pradėjo šliaužioti. Užšliaužė ant 
slidžių nuo kraujo savo draugų lavonų. Jie 
buvo šalti ir atsidavė krauju. Šliauždamas 
prie sienos, jis surado nemažą skylę ir per 
ją išlindo laukan. Glėbas, nakties ir krū
mų paslėptas, taip prišliaužė iki namų, ir 
nuo tos nakties jo niekas daugiau čionai 
jau nematė.

Tatai neužmirština niekados. Glėbas pri
siminė tai ir dienos metu, ir kada buvo in
žinieriaus Kleisto darbo kambaryje, ir da
bar žiūrėdamas iš viršaus į jį, klaidžiojantį,

—Labą vakarą, drauge technikai! Štai 
iš kokio milžino fabriko padarėte tiktai 
kapus! Ir dabar daug tokių didelių kapų 
yra mūsų šalyje; kas gi gali mus pralenkti?

Inžinierius Kleist apsistojo ir nustebo, 
bet greitai atsipeikėjo ir nuo Glėbo perve
dė akis ant skylių sienoje, ant mašinų. Jis 
galvojo apie Glėbą: “Tas žmogus visur- 
esantis. Jis nepersekioja Kleistą, bet stovi, 
kaip kokis šešėlis prieš jo akis. Jis inži
nieriaus vortinklius išdraskė ir nuo jo jau 

L negalima atsikratyti. Seniau jis buvo, kaip 
ir kiti darbininkai, mėlynai pasirengęs, ir 

;; atlikinėjo sunkaus darbo pareigas. Ir ko- 
del dabar, savo laiku buvęs galingas inži- 

A- nierius, Kleist nieko negali pastatyti prieš 
jį? Kur yra pradžia tokios permainos: 

\\ ar tai tame momente, kada Kleistas atida- 
vė jį baltiems sušaudymui, ar tą dieną,, ka- 
da jis jį pamatė savo kambaryje, tartum 
iš numirusią prisikėlusį?.L.” '

—Inžinieriau Kleist, lipk čionai viršun: 
*; iš viršaus gilesni atrodo kapai. Jūs čionai 

vaikštinėjate,, vaikštinėju ir aš... ir taip 
A, kiekvieną dieną. Ir kokia iš to mauda.

Būkite taip geras, drauge technikai, lipkite 
*; pas mane.

Gyvenimo logika žino tiktai vieną: begai- 
lestinga pradžia, tai tokia ir pabaiga. Iš-

fj imčių negali būti: išimtys—tiktai svajonės.! 
G! Su skaudančia širdžia, visas nesavyje, nu- 
V* sigandęs, lipo pas jį inžinierius Kleist. Il

gai lipo drebančiomis kopėčiomis, tartum 
~ pas mirtį artindamasis.

—Atsargiai, drauge technikai; ten gili 
duobe, kaip koki baisūs kapai. Jeigu pa-- 
slysi, nei kaulų nesurinksi. Prikasėte jūs 

•; t čionai velniškų skylių, tai jūsų paties iš- 
;; • misiąs.

—Mes būdavo j ome šimtmečiam, tvirtai 
!! ir protingai,—šaltai atsakė inžinierius 

Kleist. — O jūs, revoliucionieriai, visa tai 
*• pavertėte į nieką.

Na, ir klydote, drauge technikai: budavo- 
jote, grobėte ir vis tik saujalė del savęs. 
Budavojote, kaip tvirtumas, buvote žiau
rūs, o vis tiek neatlaikėte—viskas subyrėjo. 
Nieko nevertas jūsų politinis protavimas.

Glėbas smarkiai rūkė pypkę ir atrodė/ 
kad jis tartum iš metalo. Ir todėl, kad' 
Glėbas buvo tokiš ramus ir drąsus, tad in- 
žirtierius negalėjo .nuo, ją atsitraukti ir lau
kė tik galingo rankos motelėjimo, kad viską 
užbaigus. Inžinierius stovėjo, tartum su-

»'jakrpęnęjęs, įr ląųkė; baisaus-smūgio.
—Taip, drauge,irjžinjeriąu,; pažiūrėkite į i 

** dirbtuvę: kokia didelė ir milžiniška! At- 
gaivinti šiuos kapus, užkurti ugnį, paleisti 
darban mašinas, ir vėl dundės, kaip per-

1* kūnija. Didelis, didelis ir daug galintis' 
; - fabrikas.

Drąsiai, kariškai ilgai, ilgai Glėbas žiūrė-: 
LX jo į milžiniškus fabriko rūmus...
Z*. Kapai... tartum broliški kapai! — ta- 

re Glėbas. Jo galvoje bėgo mintis: ir ko-
G- del stovi tas senas inžinierius drebėdamas? . 

Kodėl jis tyli, kaip siena? Kas nors tarpe; 
jo ir fabriko yra. O praeitis jo, jo klasės'

Z J tai kankinimai ir mirtis darbininkų, Glėbo 
r 2 draugų. To vakaro Glėbas neužmirš nie- 

kados. Numesti jį stačiai galva į prapultį,

ir bus atmonijimas.. Taip, baisioji klasių 
kova. Glėbas užvedė ant inžinieriaus akis 
ir atsileido.—Taip, drauge inžinieriau. Gi
liai jūs įgraužėte darbininkijai. Na, kada 
nnumirsi, tai tau jau yra gatavi kapai: ar 
matai tą skylę? Nuleisime jus ant vago
nėlio ir palaidosime po pat augščiausiu ka
minu.

Inžinierius, netekdamas sąmonės, išsitie
sė. ę > Jis kankinosi. Kietai dantis sukando, 
o paskui gyvuliškai suriko:

—Jūs... jūs, Čumalovai, del dievd 'meiles, 
kas reikia, darykite .greičiau. Greičiau, at
sibodo laukti! • . < !: '

—Drauge technikai,—tarė Glėbas/ pri
ėjęs prie jo ir uždėjęs jam ranką ant pe
ties.—Gana, gana tau lošti kvailio rolę. 
Mūsų, darbininkų, respublikai galvos, sme
genys, rankos, protas, jėga, žinojimas— 
vis tai yra labai reikalinga. Anglis, maši
nas, jėgą paleisime darban. Pradėsim 
dirbti ekonominiam šalies atbudavojimui. 
Už kalnų yra daug medžių—kuro. Panau
dosime mechanizuotas fabriko dalis ir tūk
stančius, milionus kubometrų pagaminsi
me. Ar supranti mane, drauge inžinie
riau?—kalbėjo Glėbas, laikydamas ranką 
ant jo peties. Inžinierius stovėjo, kaip ko
kia baidyklė. Jam bedrebant skrybėlė nu
sirito į duobę.—Na, drauge inžinieriau, 
mes juos panaudosime, mes jus pakinkysi
me į tvirtą darbą. Mes, proletarai, j'au 
įrodėme jums, kad mes .turime drąsos ir 
jėgos. Jūsų smegenys ir rankos—auksas! 
Tokis inžinierius,, kąip jūs—didelė jėga So-

kai tąuzija, kad mes, darbinii>tgai / 
kai, nemokamą užžavėti publį-Į 
ką su savo darbininkiškomis 
dainomis ir tuęip pačių sykiu 
įduoti darbininkiškos dvasios?
Tai melas, nes Sietynas ir Ban
gos Choras tą įrodė šiąme pa
rengime. Reikia pastebėti, kad 
draugė šalinai tė lapai , terpi ja,- 
kaip sutvarkyt choro< narius ant 
estrados, kad duoda .geresnį 
įspūdį į klausytojus, tėrpytojus.

1 Vietinis vokiečių vyrų choras 
“LiedartafeF ’ irgi įspūdingai 
tapo sutiktas susirinkusių dar* 
bininkų. Jis vis tankiau it tan
kiau pasirodo mūsų . parengi
muose, glausdamas savo jėgas 
po bendro fronto obalsiu.

Iš Bangos choriečių tarpo rei 
kia pagirti draugę Burkauskie- 
nę, kuri pilnai pravedė duotas 
instrukcijas režisieriaus drg. 
Juškos. , i M •; t

Visiems Brooklyno aktoriams 
reikia atiduoti daug ačiū už su
losimą šio veikalo, o mano kri
tiką priimkite geroj dvasioj. 
Taipgi vafde choro ačiuoju sie- 
tyniečiams už puikų pasirody
mą ir atsilankymą.

Reikia paminėti ir Meno Są
jungos vietinę orkestrą, kuri at
liko savo užduotis už labai ma
žą atlyginimą prie šokių, ir tai 
ne pirmą sykį. Nesenai tą patį 
darbą atliko, patarnaudama vi
sai uždyką vietinei Lietuvių 
Bedarbių Tarybai. Mūsų orga
nizacijos turėtų pilnai remti šią 
orkestrą, kviesdami ją patarna
vimui į savo parengimus, o vie
tiniai, kurie mano mokintis ant 
muzikalių instrumentų, turėtiį 
prisidėti prie šios orkestros.

Baigdamas tarsiu: kas man 
nesuprantama, kodėl elizabethie- 
čiai kvietė aktorius iš kito mie
sto, kuomet tam veikalui čionai 
randasi labai daug spėkų? Aš 
manau, kad toliaus reikia bari-, 
dyti apsieiti su savo spėkomis, 
tuo 
vos

1 kuo sjcaty- 
i• dailės cen- 
QlOXkS duos'

_ _ _ _ . choras iiau-» Idėį 7:30 vai. vakare
jausiąs dainas. Aido Oktetas yra pri
sirengęs gerai dalį programos atlikti 
su tam tikrais naujais! judėjimais. 
Aido Choras pirmą kartą dairiboš 
anglišką dainą “Red Front” su Ok
tetu priešakyje, kuris darys tam tik
rus judėjimus. Bus ir daugiau pro
gramos. Vakarienė bus gėralus ir 
tnuzikantai. Pasišokti galės, kas no
rės. Įžanga tik 25^ , .

Kviečia Komisija. 
(109-111)

PHILADELPHIA, PA. 1 > 1 * I _ . •
Šeštadienį, May 13 į<L, 2 vai. po 

pietų, įvykę . Lietuvių Bedarbių Ta
pybos/ svarbus susirinkimas, 1011 
Fairmont ’Ave., Rėpublikonųi Kliube. 
Visi.bedarbiai,kviečiami yra atsilan
kyt (į jš^ .susirinkimą. Išgirsite tik ką 
grįžusių iš Wa’shin^tono, D. C. de
legatų < raportą, ir < turime daugiau 
svarbių, ap£ąrįp[ių ,neikaįų, (tyaip tai; 
June ,1/męs 'bedarbių demonstracija, 
ir ’valstijos ’bedarbių. maršaVimas i 
Harrisburg, Pa.,, kuris, ivykp June 
pradžioje. • , , . ( . , < . , ■

. , ( . ‘ ‘ • , ‘ (iori-110)
• > * __ > ii.'.' ■ ■ '

JERSEY CITY, N. J.
:LDS- 183 'kp» ii-' ALDLD 16 kp. 

rengia balių, subatoje,. 13 d. , gegužės 
(May), Ukrainą svetainėje, 158 Mer
cer St. Jersey City, N. J., pradžia 7 
vai. vakare. Taipgi bus ir laimėji- , , . k
mų (Lucky No.).' Mes užtikriname, , bus gana svarbių reikalų aptarti, 
kad atsilankę smagiai laiką'praleisi-! M. (108-109)
te. Šokiams grieš gera orkestrą, po- ' „ Minu '
vadovyste A. Gorski. Bus skanių gė- Į HAMTRAMCK, MICH, 
rimų, d labiausia gero alaus; taipgi j T. D. A. Kazio Giedrio kuopos 
ir kilbaselių užkąsti. Kviečiame Jer-’ susirinkimas įvyks trečiadienj, gegu- 
sey City ir iš apiėlinkčs lietuvius se- . žės 10 d., 7:30 vai. vakare, pas Vara- 
nus/ir jaunus skaitlingai atsilankyti, neckus, 2050 McLean Ave. Malonė- 
Įžanga tik 25 centai. įkit visi nariai būt laiku, nes yra

(109-111) labai svarbių dalykų apsvarstyt. ' 
(108-109) Org.

NANTICOKE, PA.
Lietuvių laisvų kapinių draugija 

rengia apvaikščiojimą ant kapų 30 
geg. Decoration Day; pirmą vai. po 
pietų, kalbės' drg. Siurba iš Brook
lyn ir Aido Choras iš Wilkes Barre 
dainuos. Todėl visi draugijos na
riai būtinai turi nueit ant kapų iiį 
aptaisyti jų numirusių draugų ir gi- | 
minių- kapus, bei lotus, kad kapinės | 
atrodytų ko puikiausia.

(108-109) Kom. Nare

• gegužes .20, Lietuvių Dariįininkų 
jKljibas turės savo (par|ngįmą, 
hcanArinOose, 1335’Medley Sįb.> praši
oj _,re. Bus jgera va
kariene, muzikalč programa, šokiai. 
Kviečiami rėmėjai dalyvauti. *

j Valdyba.
(109-110)

BAYONNE, N J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės (May) 11, ketvergo vakare, 
7:30 vai., 10 West 22nd St. Gerb. 
draugai ir draugės, atminkite, kad 
reikia mums rinkti darbininkai į Ap- 
skr. konferenciją ir reikia daug vie
tinių svarbių reikalų apkalbėti. Todėl 
meskite kitus reikalus į šalį ir bū
kite šiame susirinkime.

, • Sekr. A. laukaitis.
(109 110)

----------  — - i

, ELIZABETH, N. J.
LDSA 33 kuopos mėn, susirinki- 

mas, įvyks trečiadienį, gegužės 10, 
1933, L. D. P. Kliube, 408 Court St., 
pradžia 8 valandą takate. Draugės 
ir draugai i būtinai turime visi da
lyvauti šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių ėalykų del apkalbėjimo.

Kuopos sekr., V. K. Sheralis.

BINGHAMTON, N i.
ALDLD 20-tos kp. . susirinkimas 

įvyks ketvergę, gegužės 11, 1933, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Piliečių 
Kliube, 315 Clinton Sts. Visi ’na
riai būtinai privalote atsilankyti, nes

Iš Bangos Choroi 4-to 
Metinio Parengimo

30-tą d. balandžio Lietuvių 
Laisvės Svetainėj įvyko ketvir
tas metinis parengimas vietinio 
didžiausio darbininkų Bangos 
Choro su operetišku perstaty
mu “Bedarbiai.”

Reikia pasakyti, kad Bangos 
Choro nariai ir jų mokytojas 
V. Žukas dėjo daug pastangų ir 
energijos šiam parengimui, ir 
pasekmės išėjo, galima sakyti, 
ganą geros, i
' Apie patį Veikalą verta‘minė

ti, kad jis yra trumpas, nereika; 
lauja ’daug spėkiį atloširiiui, ku
ris kaip tiki ir tinka dabarti
niam momentui. Daugelis kolo
nijų skundžiasi, kad negalima 
griūti vdikalų, nes kiti' reikalau
ja 'darūg spėkų, tai' kodėl negali
nta pairriti lošti “Bedarbiai?” 
žinoma, galima jį daug pagerin
ti ir pritaikyti del geresnio įspū
džio. Mano nuomone, ko jame 
trūksta, tai nėra pravedama agi
tacija kovos prieš verstiną dar
bą, kuris labai plačioj plotmėj 
įvedamas Jungt. Valst.

Visų aktorių lošimą neminė
siu, nes užimtų daug rašto, bet 
pats veikalas išėjo vidutiniai su
loštas, todėl, kad nekurie akto
riai papildė visą eilę trūkumų, 
neapsižiūrėjimų. Paminėsiu, 
ką aš. patėmijau. Pavyzdžiui, 
labai aiškiai patėmyta, kad be
darbis agitatorius, atėjęs į be
darbių kempę, nenuėmę savo 
blizgančio žiedo nuo piršto, ku
ris blizgėjo per visą svetainę. 
Kaip bedarbis badaudamas ga
lėjo turėti tokį žiedą ant rankų, 
tai klausimas? Antra, polleis
tas, šaudamas į darbininką iš 
revolverio, šovė visai silpnai, 
jokio balso iš revolverio kaip ir 
nesigirdėjo. Galima buvo pada
ryti geresnį atbalsį, tuomi pa
darant geresnį efektą publikoj. 
Trečia, bedarbis išėjo kartis, tai 
daugelis nežinojo, ką jis manė 
darytiturėjo išeiti drama, bet 
ką tik neišėjo juokas; o tą gali
ma buvo prašalinti, sūdramati- 
zuoti. ' r

Geriausiai išėjo paskutinis ak
tas, kuris gerai tapo sudrama- 
tizuotUs; nes daugelis susirinku
sių žmonių verkė.

Kas, kas, bet mūsiškis Ban
gos Chd'ras, kaipo dalis veikė
jų, tai atliko savo rolę šimtą 
nuošimčių pagirtinai; prireng
tas dainas šiam veikalui “Be
darbiai” išpildė tikrai muzika
liai ir dramatiškai, ypač prie 
nušauto darbininko. Už tai rei
kia pagirti draugą V. Žuką, ku
ris, kaipo choro mokytojas, iš- 
tikrųjų padėjo daug pastangų, 
kad choras pasirodytų kuo ge
riausiai. ,

Šiame parengime Bangos 
choras toli pralenkė vietinį pa
rapijos chorą, kuris jokiu būdu 
negali susilyginti su 
Choru.

Programos pabaigoj 
nai pasirodė Newark©
Choras, vadovybėj šalinaitės. 
Sietyno Choras dainuoja tikrai 
melodingai. Ką tie sklokinin-

N. S. PITTSBURGH, PA.
Parengimas Darb. Spaudos Naudai

Gegužes 14 d., ALDLD *87 kuopa 
rengia puikų parengimą darbininkų 
spaudos naudai, pas dd. Martinkus, 
244 Dakota Ave., Bellevue, Pa. Pra
sidės 2 vai. po pietų ir tęsis iki vi
durnakčio. Kviečia visus.

Komisija.
(109-110)

N. S. PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Darb. Kliubo Parengimas

VI
RUBEžIAI

Bangos

(Bus daugiau)

PRANEŠIMA! IŠ KITUR

s

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

pagirti-
Sietyno

duodant progos ir iniciaty- 
savo draugams choriečiams.

' ’ ’ Jonas Blinda.

Inžinierius, kuris jau buvo pusiau atsi
skyręs su gyvenimu ir kuris laukė mirties 
nuo tų galingų rankų, pasijuto, kad tartum 
jos prikalė jį prie gyvenimo. Jis stovėjo, 
tartum tuščias, nustebęs ir nieko negalėjo 
mąstyti. • • . -

—Na,; drauge' technikai, leiskite dar
ban jūsų smėgenis ir rankas įr imkimės 
už darbo. Dar ne tokius milžinus pabuda- 
vosime, kaip šitas! -Naują pasaulį išbuda- 
vosime, drauge technikai!

Inžinierius, norėdamas pagauti Glėbo 
ranką tarp savęs ir jo, grabaliojo ranko
mis ir spaudė orą...

LEWISTON, ME. ;
7 ' . M

SOCRA,
BRAND

*

4

Mazgas
Prie pirmininko durų sėdėjo barzduotas 

žmogus, su kareivio kepure ant galvos. 
Vilko žvilgsniu jis pasitiko Glėbą. Jis pra
tusiai uždarė pirmininko duris. Taip, jis 
saugojo pirmininką net ir tada, kada tas 
nebuvo kambaryje...

Eilėje stovėjo žmonės su portfeliais; ap
art jų, kiti—smagūs, pikti, juokingi ir ki
tokį. Remingtono rašomosios mašinėlės 

Iš kito kambario -girdėjositauškęjo 
balsai:

New Yorke vaizdas iš Pirmos Dienos Gegužės demonstracijų.

Per prakalbas, 4 d. gegužės, 
čia tapo atgaivinta LDSA kuo
pa. Susirašė 7 veiklios Lewis- 
tono ir . Auburno' draugės: A. 
Apšiegienė, A. Krapavickienė, 
J. Stukiėnė, L. žarkauskienė, 
J. Laučienė/ O., Bironienė ir 
E. Žilinskienė.

Laikina sekretore paskirta 
drg A. Apšiegienė, 22 Laurel 
St., Auburn, Me.

šios kuopos susirinkimas 
įvyks subatos vakarą, 13 d. ge
gužės, pas drg. J. Stukienę, 85 
Newbury St., Auburn, Me.

Prašome ALDLD narių ir ki
tų draugų bei draugių, patėmi- 
jus šį pranešimą, ateiti į mūsų 
susirinkimą bei nurodyti drau
gėm, kurios galėtų tapti mūsų 
narėmis. Čia ne vien moterų 
užduotis, bet ir mūsų susipratę 
vyrai turi pagelbėti išbudavoti 
šią kuopą didelę • ir drūtą, kad 
galėtumėm iššaukti į draugiš
kas lenktynes kitą Maine LDSA 
kuopą Rumforde, jog mes savo 
veikimu ir narių skaičium pa
rodysime,, kad greitai būsime, 
pirmoj vietoj čionai., >' t

Kuopietęi

DETROIT, MICH.
APLA 47-tos kp. mėnesinis susi

rinkimas bus sekmadienį, gegužės 14 
d., 2 vai. po pietų,, Draugijų svetai
nėje, 3600 W. Vernon Highway ir 
25 gatvės. Kviečiame visus narius 
dalyvauti susirinkime, kur turėsime 
apkalbėti del organizacijos ir visų 
narių geresnės ateities. Ir taip pat 
neužvilkinkite perilgai savo narinių 
duoklių.

Sekr. V. A. Norkus. ‘ 
(109-110)

WILKES BARRE, PA.
Del palaikymo ir finansinės para

mos ALPMS Centro, Wilkes Barrel 
Aido Choras rengia .puikią vakarienę l 
Darbininkų Centre, 325 E. Market’ 
St, gegužės (May) 14, d., 6:30 vai.’ 
vakare. Visi apielinkės draugai, my 
lėto jai ir rėmėjai dailęs, yrą širdin

JOYAL sturgeo* - rlLLBTS u

rsERve

KENUOTI PRODUKTAI
Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų ’iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežia valdžios priežiŪ- 

rą ir su apsauga yftaminą. if ■

SKĄNUMYNŲ ARISTOKRATAS

ROYAL STURG^N sil TtoO SAUCE
> kiti geri jprifengihiai stalui -ir ‘ » * ■ '

“S0CROS” VIRINIU
I f. ' J t ‘ , v

' ' NELMA STURGEON
SPRATS IN OIL SAN DRE-SUDAK

Strimelės) .; (Su Tomcitėmis) ■ ■
STUFFED PEPPERS

Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir mėsa pelną krautuvninkams. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

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

JCal. ir 354 South Spring St., Los Angeles, Cal.

v
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S0. BOSTON, MASS

POTTSVILLE, PA.

NEWARK, N. J

A. Arbačauskas.

Kulpmont ir Mt. Carmel, Pa,.

, kad Į

pa-

dangaus išmetant 
Klupmonto daly- 
lietuvių darbinin-

bet 
dar-

Scottsboro jaunuolių.
Kita.

Bęndrai surengta demons
tracija prie senatoriaus Char
les Miller namo; demonstraci
joje dalyvavo apie 700 darbi
ninkų su reikalavimu seniems

,Trečiai; ’Gegužės, 10, 1935

VIETINĖS ŽINIOS
Amalgameitu Unijos Grafteriy Teismas

KRISLAI

randasi

vakare

Du žydų kil

MM

parodyti 
išmokėti

ir davė 
gavo, 

didelių 
jie jį

London
mis darbininkai nuteisti po 
5 savaites kalėjimo už tai, 
kad jĮįe gynėsi n^o fašistų 
užpdolimo.

> r t r ,i

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
sunkumus išrišti, tai priimti 
AIpreiną į partnerius. Po 
tokio pasiūlymo, atėjo Alprei
nas pas mane į dirbtuvę ir sa
ko :

‘Priimk mane į partnerius, 
įtai tavęs niekas netrukdys, o 
kokių norėsime, tokių firmų 
darbą dirbsime.’

“Bet,—sako Frenbergis,— 
aš mąsčiau šiaip ir taip ir, ga
lų gale, jau buvau pasirengęs 
bėgti į Pennsylvanijos valsti
ją; kaip greit išgirstu, kad ke
li kontraktoriai padavė p. 
Greefui skundus; tai aš įr 
nusprendžiau savo nuoskaudas 
paduoti prisiektame paliudiji
me ir žodžiu pasakyt, nes, jei
gu ne dalis darbininkų, kurie 
mane gelbėjo pinigiškai, aš gal 
būčiau jau buvęs šaltuose ka
puose, nes taip privarė prie

•* bankruto, kad šiandie jau tu
riu apie $10.O()0 skolos.”

Frenbergis sa*:o: “Nepai
sant, kad aš vienu kartu ypa- 
tiškai Jacksonui daviau 250 
dolerių, tai kiek patylėjęs vis 
tiek jis mane spaudė iki to 
laipsnio, kad net man darbi
ninkai už dyką pasiuvo 1,000 
žiponų, kad tik aš galėčiau 
kaip nors biznį varyti.

“Kada aš pridaviau prisiek
tą liudijimą, tai Alpreinas te- 
lefonavo, kad aš neliūdyčiau kėdavo duokles daug dides- 
prieš Jacksoną, nes man 
blogai. Bet aš atsakiau, 
man jau ir dabar blogai 
ir blogiau nebus.”

Kontraktorius Samefeld

buvo iššaukiami streikai, sta- 
pičiai, o kaip Alpreinas užsi
dėjo savo dirbtuvę, tai visos jo 
firmos tapo pervestos Alprei
nui, ir jis likęs be darbo, be 
firmų.

Goldbergis, ex-biznio agen
tas, paliudijo viską, ką sakė 
Frenbergis; jis patvirtino, kad 
viskas atitinka, ką sakė Fren
bergis, nes Goldbergis tuom 
laiku buvo pas Frenbergį už 
manadžerių.

Shmit Brothers kontrakto
rius liudijo, ,kad 1928 metais, 
kuomet Jacksonas buvo (“tra
de” manedžeris, Alpreinas 
kainų darytojas ant kavalkų, 
ir einant nuo savaitinio į štuki- 
nį darbą, Silvermanas jam pa
taręs duoti kyšį 200 dolerių 
Alpreinui; tai jis padarys dar
bininkams menkas darbo kai
nas, palikdamas jam daugiau 
pinigų. Jis pasiderėjo 
$100.00 kyšio; preisą 
bet prarado firmas ir 
nuostolių turėjo, nes
“dubelkrosino” (prigavo) ir 
jis su jais galutinai susipyko; 
tai jie jam keršino iki gyvo 
kaulo, kur jis tapo išvytas iš 
biznio.

Shmitas, kontraktorių asoci
acijos sekr., kasininkas ir,ad
vokatas liudijo, kad jam dide
lė didžiuma kontraktorių mo-

±=±±“=±=S5
po’ “pietų. ■ Tapo per Silverma- 
no advokatą priduota pareiš
kimas, kuris pilniausiai paliu
dija Shmito pirmiau padarytą 
pareiškimą, kas liečia išmokė
jimus įvairių sumų pinigų virš- 
minėtiems unijos viršininkams.

Taip pat 25-to lokalo pir
mininkas Glikman pridavė an
trą Silvermano pasirašytą pa
reiškimą, kuriame paliudijama 
Shmito padarytas pareiški
mas, ir kaip buvo iš vienų kon
traktorių atimamos firmos, o 
pervedamos kitiems kontrakto- 
riams,—o ypatingai Alpreinui 
ir Moskovičiui.

Tuos pareiškimus priėmus į 
teismo procedūrą, užsidarė ir 
teismo posėdis iki parredčlio.

Reporteris.
(Daugiau bus)

bus nes, negu jos priklausydavo 
kad jiems mokėti. Arba, geriau 
yra pasakius, duoklių pavidale ei

davo per Shmitą įvairiems 
liū- Joint Boardo viršininkams ky- 

dininkų suole aiškino taip: j šiai už įvairius pasitamavimus 
“Man reikėjo sutaisyti iš-1 kontraktoriams.

naujo biznį (kriaučių dirbtu- ] Silvermanas, kontraktorių 
vę) ; tai aš nuėjau į Joint Boar asociacijos' manedžeris, parei-
dą pas Jacksoną pasiklausti, 
ar jis nežino, gero mechaniko. 
Jacksonas man purodino Free
dman Brothers rpašinistus, ku
rie geriausiai sutaisą Vjz n jus ir 
su jų sutaisymu, girdi biznis 
eina gerai.”

Tad p. Samefeld pasikvietė 
kelis kitus mechanikus apskai- 
tliuoti sustatymą; kiti mažiau 
reikalavo už Freedman Bro
thers mašinistus vieną šimtą

kalaudavo, kad Jis (Shmitas) 
išrašytų “cash” čekį tam ar 
tam Joint Boardo oficieriui; 
jis, kaipo sekr. ir kasininkas, 
Visuomet išrašydavo.

Ir toks grafto biznis prasi
dėjo. eiti nuo 1925 metų, iki 
jis buvo toj vietoj, tai yra iki 
1932 metų rugpjūčio mėnesio. 
Jis neturįs visų ant rankų do
kumentų, bet manąs, kad už 
visokius Joint Boardo viršinin-

dolerių. “Bet, — sako, — aš kų pasitarnąvimus tapo jiems 
ėmiau Freedman Brothers ma- išmokėta per tą laiką viršaus 
šinistus, todėl ir mokėjau $100 37 tūkstančių dolerių grafto. 

" Jis 'oficialiai ant rankų turi
mais dokumentais gali įrodyti, 
kad čekiais per Silvermaną su
mokėta: Moskovitzui, Jackso
nui, Alpreinui, Seageliui, Kin- 
gsbergiui ir Silvei $6,640.00 ir 
tų Čekių paveikslai 
šliosbergio rankose.

Tiesa, čekiai buvo 
įvairiomis sumomis 
per Silvermaną unijos oficie- 
riams.

Popietinė Teismo Sesija
Teismas atsidarė kaip 3 vai.

daugiau, nes man juos patarė 
imti Jacksonas. O darbą tie 
mašinistai labai prastai man 
atliko.”

Afram Sazla, kontraktorius, 
liudijo prieš Jacksoną ir Al- 
preiną. Kada dar 1928 me
tais ėjo iš nedėlinio į štukinį 
darbą, tai kontraktorių aso
ciacijos manadžeris Silverma- 

•nas jam pataręs, kad tu duok 
$200.00 Alpreinui, tai jis tau 
padarys prieinamas darbų kai
nas ir taip tavęs ‘nebadėriuos.’ 
Jis atsisakęs. Tai tada pas jį

Gegužės 1 d. čia, kaipo į 
pavieto sostinę, darbininkai su
važiavo iš apielinkės ir atliko 
paminėjimą — apvaikščiojimą 
darbo žmonių , Gegužinės ko
vos dienos. Gatvėmis nėmar- 
šuota. Tik aplink teismabutį 
iškelta iškabos su įvairiais 
darbininkų, ūbaisiais; ir 5 kal
bėtojai apie per 3 valandas 
nuo teismabučio didžiųjų tro
pų sakė karštas, judinančias 
prakalbas. Klausančios pub
likos buvo apie 300.

Vienbalsiai išnešta kelios 
rezoliucijos svarbiausiais šian
dieniniais darbininkų klasės 
reikalais, tarp kurių už T. 
Mooney, už Scottsboro negrų 
jaunuolių paliųosavimą ir pro
testo rez. prieš Vokietijos fa
šizmo siutimą. Visa publika 
buvo labai susijaudinus šiais 
klausimais. ! Ten ant vietos 
buvo išrinkta komisija ir pa
siųsta pag County Commission
ers su reikalavimais daugiau 
pašalpos bedarbiarp ir kitais 
klausimais. Kotnisija surgįžo 
ir išdavė rąportą. Tų valdi
ninką atsakyipąs buvo ve ko
kis: “Meš 'apgailestaujam, bet 
pagelbėt.-negalim, nes mes nie
ko negalim daryt, kas ne pa
gal įstatymus.” Girdi, eikit 
pas valstijos legislatūrą, lai 
jie padaro tokius įstatymus.

Drg. Wood del tokių atsa
kymų dar • karštą prakalbėlę 
pasakė ir pareiškė: “Kad jie 
mus siunčia pas legislatūrą, tai 
mes ir eisim, ir dar eisim, o 
bedarbiai darbininkai turi 
gaut teises žmoniškai gyventi.” 
Jie nekalti, kad kapitalizmas 
per savo anarchiją pristūmė 
prie tokio dar negirdėto pra
žūtingumo ! Bet darbininkai 
tik per organizatyves spėkas 
ir kovingumą greičiau tą at
sieks.

■ ■ » ............................................................1., 1 .U* .'.L. ■ i ...... .... , •

kovą ;priėŠ ^fillbfriuš ir kitus darbininkus rūpintis daugiau 
išnaudotojus darbininkų kla- savo ’klasės < reikalais ir atei

siančiais rinkimais balsuot už 
komunistų tikietą. . (

Draugas Bimba kalbėjo, aiš
kindamas šių. dienų krizį ir 
kaip darbininkai privalo visi 
bendrai kovot. Draugas Bim
ba yra mylimas kalbėtojas 
Newarke. Jis sutraukia labai 
daug visuomet čion publikos.

Taipgi gerai sudainavo Sie
tynas 3 dainas, vadovaujant d. 
Stelmokaitei.

Aukų surinkta $13.35. Tai 
labai gera parama, ir jaunuolių 
mokyklai teko, padengus ren
gimo kaštus, $5.00.

Aukautojų vardai: 1 dole
rį V. Talun; po 50 c. A. Kve
darą, Dr. J. J. Kaškiaučius, J. 
Bindokas, G. Dulinskas, Ra- 
žankas; 35 c. J.Kunickas; 
po ?5 centus: K. J. Anuškis, 
J. Mončis, J. Mikšis, K. Yuo- 
deškienė, Kartkuvienė, Skeis-r 
taitiene, Tadas Kaškiaučius, 
Kiselienė, St. Mikionis, P. Ka- 
zakevičia, Stanelienė, A. Ka
valiauskienė, P. Jesmontas, V. 
Žilinskas, J. Yuodeška, J. Kai
rys, J. Stanionis, J. Ruseskas 
ir J. Žilinskas.

Varde Draugijų Sąryšio ta
riu nuoširdų ačiū aukauto
jams, kalbėtojams, Sietyno 
Chorui ir visai publikai už 
skaitlingą susirinkimą, klausi
mų statymą ir ramų užsilaiky
mą. Daugiau panašių prakal
bų ! G. Albinas.

Nepavėlinkit Pranešimy
Jau esame davę draugams 

pasargą, kad paštas dabar lė
čiau veikia; todėl pranešimai 
apie pramogas, prakalbas, de
monstracijas ir t.t. reikia anks
čiau pasiųsti laikraščiui. Čia 
duosime pavyzdį, kaip suvė
luojama pranešimai. Vienas 
draugas iš Bostono apielinkės 
įmetė gegužės 6 dieną į paš
to dęžutę pranešimą apie pra
kalbas, kurios įvyks gegužės 
9 d. Pranešimas “Laisvėn” at
ėjo pirmadienį taip vėlai, kad 
negalėjo suspėt į antradienio 
numerį; o antradienį jau pra
kalbos.

sės. w,
Ši demonstracija čia yra pir

ma, bet jos dalyviai išsinešė 
darbininkiškų įspūdžių, ir rei
kalauja aštresnės kovos su iš
naudotojais.

Mt. Cąrmelio lietuviai nei 
vienas nedalyvavo tame dar
bininkų išstojime; mat, jie dar 
vis laukia iš 
kumpių. Iš 
vavo didelis 

būrelis.

Iš Pavykusio Laisvės Choro 
Parengimo

Balandžio 30 d. southbosto- 
niečiai turėjo progos, matyti vei
kalą “Bedarbiai,” kurį sulošė 
Norwoodo L.L.R. Choro Dramos 
Grupė.

Nors ir po gražios pavasario 
dienos, prisirinko pilnutėlė Pi
liečių Kliubo svetainė, nes So. 
Bostono ir apielinkės lietuviai 
darbininkai yra pasiilgę teatro; 
o southbostoniečiai jau tiek yra 
apsileidę, kad per du metus ne
pastatė scenoj jokio svarbesnio 
veikalo, išskiriant porą mažų 
veikaliukų.

Pats veikalas “Bedarbiai” 
yra geras ir atatinkamas šių die
nų darbininkų scenai: gyvais 
vaizdais piešia sunkią bedarbių 
padėtį ir sykiu paskleidžia ne
mažai agitacijos.

Aktoriai savo roles atliko ge
rai, bet motina tai tikrai gyveno 
bedarbio šeimynos gyvenimu. Ir 
kuomet yra perstatomi širdį 
verianti vaizdai, kuomet ašaros 
veržiasi iš akių ir kerštas auga 
krūtinėj prieš valdančiosios kla
sės terorą, prieš badu marini
mą, mėtymą iš .stubų ir žudyr 
mą geriausių darbininkų klasės 
kovotojų-vadų,—tai visgi dar 
atsiranda ir lengvaširdžių, kurie 
kvatoja iš savo ir kitų darbi- 
niųkų nelaimės!

Koncertinę dalį programos iš
pildė pats So. Bostono Laisvės 
Choras vadovybėj Ę. Sugar, su
dainuodamas keletą gerų darbi
ninkiškų dainelių. Dar' buvo 
muzikos ir deklamacijų, taipgi 
buvo renkamos aukos gelbėji
mui

Dr-ges K. B. Karosienes
PRAKALBŲ MARŠRUTAS ;

‘ ’ N • '1 • L * į ?
FITCHBURG, Mass., Trečiadienį, 1,0 d. Gegužės
GARDNER, Mass., Ketvirtadienį, 11 d. Gegužės • i J < ’ <

Essex Svetainėje, &05;Main;$t.,’ 7 :30 vai. vakare
•' if: J I . ! - •

WORCESTER Mass., Penktadienį, 12 d. Gegužės
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St., 7:30 vai

HUDSON, Mass., Sekmadienį, 14 d. Gegužes
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., Penktadienj, 19 d. Gegužės
NORWOOD, Mass., šeštadienį, 20* d. Gegužės
MONTELLO, Mass., Sekmadienį, 21 d. Gegužės
STOUGHTON, Mass., Pirmadienį, 22 d. Gegužės
BRIDGEWATER, Mass., Antradienį, 23 d. Gegužės.

Gerai Pavyko Bendro Fronto 
Prakalbos

Balandžio 28 d. įvyko ben
dro fronto masinės prakalbos, 
kuriose kalbėjo dd. A. Bimba, 
Rebecca Grecht ir jaunuolis 
Zablackas. Klausytojų buvo 
apie 300.

Pirmas kalbėjo jaunasis Za
blackas jaunimo reikale. Vi
sų pirma jaunasis draugas lie
tuviškai davė velnių, kaip jis 
pats sakė, tėvams, kad neat
siveda savo vaikų į taip svar-

ir nesugąlėjusiėms .dir'bti pen-:bias prakalbas. Iš dalies tai 
sijos (Old Age Pension).‘tiesa, galėjo būt daugiau jau- 
Pennsylvanijos atstovų rū- nuolių. ^Mat,- yra dar daug te
mas yra perleidęs biįių, kad j vų,- kurie patys pritaria dar- 
mokėtų pensiją: Tas bilįus dą- bįninjiįškarp judėjimui, bet 
bar randasi ąenato rankose?^J s&vovaikūs nepratiiia lankytį j<ara 

Milleris yra didelės kepyk-į —1,.,^:..
los savininkas, tai jamr darbi
ninkų likimas neapeina. To
dėl. jisai įSU^irinJcusiems pasa
kė: “Jei aš to biliaus klausia 
mą pakeičiau, tai iš manęs pa
darytų beždžionę kiti sena
toriai.” Darbininkų komite
tas jam atsakė, tu bijai, 
nepasiliktupi beždžionė, 
tu bandai padaryt iš 700 
bininkų beždžiones.

Darbininką komitetas 
reiškė, kad einame po gatves 
demonstruot. Demonstrantai 
susirikiavo į eiles ir pasileido 
po gatves. Pąšiekuš J vietirtid! 
laikraščio spauštuvę^ ' ant jos 
gonkų Užlipę kalbėtojai ir sa
kė prakalbas. Klausytojų pri
sirinko arti 2,000.

Kalbėtojai šaukė vienytis/ 
darbininkus ir kovoti už mi
nimum reikalavimus ir vesti

pahaįųųs šusirjnkinius, 3 kurie 
jaunuoliams teikia daug su
pratimo darbininką klasės rei
kalą. ; . ’

Antra, tai- tuo tnetu, kada 
jaunasis Zablackas davė “vel
nią” tėvams, . jų ‘ j a u n u o 1 i a i 
LDS 133 kuopos turėjo savo 

J susirihkimą ir jie patys apgai
lestavo, kad negalėjo girėt sa
vo bendraminčio prakalbos. 
Bet jiė atėjo vėliaus ir girdė
jo dd. Bimbos ir R. Grecht 
prakalbas. <

Draugas Zablackas kalba 
gerai, taktiškai ir turi gerų 
faktų? įš bątieš gyvenimo pri
siėmęs. Bravo, jaunuoli. <

Drauge Grecht kąlbėjo dau
giausia apie įvykstančius (9 
gegužės) rinkimui Jįmq ■’.miešto 
paikių gal^a^rfiQ “commis
sioners,” kttr ir jį*P.ąti yra ant 
baloto, ragindama lietuvius

(Tąsa iš 1 pusi.)
O, taip, gydymui kapitalizmo 

daktarų netrūksta. Rašo re
ceptus, laiko veik nuolatines 
konferencijas, tai MacDonaldas 
su Mussoliniu Romoj, tai He- 
riot sii Rooseveltu Washingtone, 
laksto, zuja ir vis neva praša- 
lįnimui “depresijos.” Tikreny
bėje, anapus uždangos, eina pri
sirengimai visai kitokie. Vie
šai pučiama burbulai, kad nu
kreipus visuomenės atydą nuo 
tikrenybės. Prie ko imperialis
tai prisirenginėja, mums aiškiai 
parodė penkių anglų inžinierių 
teismas Maskvoj. Kuomet pla
nai teisme tapo iškelti aikštėn 
ir suardyti, imperialistams rei
kia vėl naujus planus sulipyti 
prieš Sovietus. Ot ir prasidė
jo lakstymas iš Londono į Ry
mą, Paryžiun, Washingtonan ir

Kapitalistai tesdranda tik 
> vieną ' išeitį iš krizię, tai per

,.l Prisirengimai? eina visu 
frontų J | Kiekviena kapit. šalis 
rėkia gvoltu, kad iždai tušti; 
bet gi dirbimui karinių pabūklų 
užtenka,. ir vįs šaukia, kad ne
gana apsiginklavę. Ar karas iš* 
krizio išves kapitalizmą ? Ka^ 
pitalistai mano, kad taip. Ta- 
čiaųs mes, darbininkai, žinome 
pasekmes pereito pasaulinio ka
ro. Kajnai lavonų, dar didesnė 
našta darbininkams ir vėl kri- 
ziš. Tad privalome būti .sargy
boje, kad skerdynėm ir kriziam 
padarius ant visados galą taip, 
kaip padarė Rusijos darbininkai 
po Komūpistų Partijos vadovy
be

i Puslapis penktas

Anglies Išvežėjy StreikasMeksikoj Žemės Drebėjimas

' I

Pakilo Komunistų Balsai

pas

m

Avė.
ir So-

“Nusiginklavimo” Komedija

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių . Rūšių žuvys

Kq 10 kenuki) kiekvienos rūšies, 
viso ‘50 kenukų'

‘ UŽ $5.75'
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVE”
427 Išorini er St., Brooklyn, N. Y.

■

i MEXICO CITY. — Pir
madienį per c}vi minutes lai
ko buyo jaučiamas žemės 
drebėjimas Meksikoje. Že
mės drebėjimas iššaukė pa
niką, bet nuostolių labai ma
žai padaryta. Jis perėjo 300 
mylių plotu. Panašus • dre
bėjimas buvo jaučiamas ir 
Centralinėje Amerikoje — 
Nicaraguoje, San Salvadore 
ir dalinai Pietų Amerikoje.

CHICAGO. Anglies iš
vežė j ai ir darbipinkai, įdir
banti prie anglies sandelių, 
paskelbė streiką prieš algų 
nukapojimą. Išnaudotojai 
nukapojo po 50c į dieną. 
Streikas plečiasi ir grūmo
ja apimti 238 anglies sandė
lius.

, GENEVA.—Taūtų Lygos 
“nusiginklavime!” komisija 
vis vaidina' žioplių komedi
ją. Jos sekretorius kalba, 
kad jiems pavyko jau daug 
sumažinti a p s i g inklavimą 
imperialistinių v a I s t y bių. 
Tikrenybėje niekados kapi
talistinis pasaulis nebuvo 
taip apsiginklavęs, kaip jis 
yra dabar.

LOS ANGELĖS, Cal. — 
Miesto rinkimuose Komu
nistų Partijos kandidatas d. 
Lawrence Ross ir kiti gavoj 
2,311 balsų, o pereitais rin-, 
kimais Komunistų Partija; 
buvo gavus tik 600 balsų.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

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

sies kenuotos žuvys.

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

Empire Cornice & Roofing Co.
CORNICES AND SKYLIGHTS ' ,

V • i' t ’ . < • 1

DENGIAME VISOKIUS 
• STOGUS ' i

ft Atliekame išpjaustymus Švie
sai ir orui ir darome švinidiūs 

ir kitokius šaltkalvystės
• darbus .

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

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski S-W IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, inc.
M. TEJTELBAUM, Manadžeris

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ Kte SUBATOS VAK. 7S« 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečiu lubu. oringam kambary—-86c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos iš ai pėrimui 
veltui! MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, terpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENŪE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. MJ T. elevfiiteriu; iilipt ant Are. stoties;
j B, M. T. subway—-išlipt ant Montrose Ave. |toues;. visais ;

Broadway karais—iilipt ant Flushing Avė.
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Amalgameity Unijos Grafterių Teismas
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DR. HERMAN MENDLOWITZi. i : t

TEL. STAGG 
2-5043

231 Bedford Avenue * 
BROOKLYN, N. Y. I
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Telephone, Stagg 2-4400

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVU”

iššauktas 
žino apie

REIKALINGAS CHORVEDIS
WILKES BARRE, PA.—Aido Choras 

pajieško mokytojaus. Del išlygų 
tarsimos, Prašome greitai atsišauk
ti sekamu antrašu: John Gruselionis, 
79 Richmond Ave., Wilkes Barre, Pa.

1 • • (109-111)

se žmonių pinigai po teisybei,gystę:. 
nėra užtikrinti. ' 1 '

’ / f ' 1Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ka. “barberne” ir “Beauty Parlor” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa- 
nįtariškai užlaikoma, kainos labai 
žėruos.;

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
i ant visokių kalinių;' parsamdo au- 
I tomobilius ir kerietas veselįjoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Telefonas: Stagg 2-9105 1

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką 
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus , .-

kuojh prieš'uždarbių kirtimus ;Kas Pirks Chinijos Rytinį' 
................................................... ............................... ....................

MATHEW P. BALLAS
r ( B I EL6 U S K A S) 

G R A GORIUS 
UNDERTAKERS fiND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANTUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU .ŽALIU, IR ČIA 
PASlUNČlAM KUR KAM REIKIA. TURIM PRįVATlŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUlj&WOBIUU. 
KURIUO .PATARNAUJAM NUVEŽTI U LIGONINĘ IR 
PARVEŽT). TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. duodam! G:RAŽj\-VlEt/^SA\>O; 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI d6vANA1.

. VISAIS TAIS REIKALAIS iKREIPKITpS t MUS, O MES
< KŲOdl$RIAUSIAl iPAtARNAUSlM.

' MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENA IR NAKT^ MŪS(|. 
TELEKSAS, NIE^D NEMlgGA. 1 -4 » ♦ ’ '-bHANGHAL ' — Chang 

Kai-sheko valdžia y'ra prie^ 
šinga,'kad Sovietų Sąjunga

f . i ’ J f
NEDfiUOMlS ’ j ,

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto
ilHHU >55 »•M { C V - • ’•

KkĄUJO ; SPECIALISTAS
,Gydau, ūmias ir chroniškas vynj -ir 

. * moterų ligas kraujo ir odos
', Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

BROOKLYN, H. Y.
Proletmppo Sąjungos C< B» Nariams 

Ųrąugai, tylppo Sąjungos Centro 
piurę. (PppšdiŠdįyyks šeštadienį, 13 d. 
gegules,. Pradžia 6 vai. vakare. Visi 
nariai pribūkite laiku, nes yra svar- 

reiklu aptarimui. Nepamirškite. 
■") į NaJivMkąf; L^ikinąs $ekr.
< . Z . ’ V’ 1 t į V-r- (109-110)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138. kųopoą ir LDS <14 kp. 

(bendras , susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, 11 d. gegužės, po numeriu 70-, 
42 Link .Court, 8 valandą vakare. Vi- 

I si nariai dalyvaukite ir atsiveskite 
kų badauja ir kuomet banHuo- naujų narių prirašymui į bile drau-

1 ' Sekr.
(109-110)

MOLLYN’S BARBER SHOP 
ir 

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma ; buvo 578 Grand 

St., Brooklyn, N. Y.,' dabar yra 
perkeltas ant .

447 GRAND ŠT.
Prieš Republic Teatrą
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FOTOGRAFAS
Binomi pranešu savo koštu ma
riams, kad perkėliau savo studiją 

nfcujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotie 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

PARStDUODA restauranas labai biz-. 
niško.įe vietoje, prie puikiausių'; 

New Yorko maudynių Rockaway f 
Bgach. ‘ Laiduosiu visai arba priim-į 
siu partnerį, nes tfiriu reikalą va- 
žiųt į Lietuvą ir neturiu kaip, palik
ti biznį. . Atsišaukite šiuo antrašu: 
301- Beach 85th St., Rockaway Beach, 
N. Y. Telephone Bell Harbor 5-5511. 

(109-114) |

PARSIDUODA saldainių krautuve, ! ■' Sekančių Stočių 
labai. bizniŠka vieta, tarpe dviejų' '

publiš|c|jmokyklų. PardAvimo prie- I r ‘
žastį sužinosite art vietos. Jei kas 
norėtų stotį į. partnerius, su mielu 
noru priimčiau . ir pasilikčiau kartu 
prie to biznio; < 205. Leonard St., 
Brooklyn, Nv Y. "

. (109-111)

Puslapis šeštas

Metalo Darbininkų Uni
jos Laimėjimas Streiko

Demonstruokime prieš Giltinę Hitlerį!
V YORK. — šiandie bus trečiadienį, gegužės 10 d., iy- 
:š aidžių demonstracijų ! gįaį 2 vai. p0 pietų ir sueiti 

į nurodomas vietas, iš kur pas- 
žy- kui pus traukiama i Jenions- 

(raciją. Lietuvių Amalgamei- 
Fo- t’i lokelas 54-tas ir rusų loka- 

[ lai turi sueiti į Webster Hall, 
ragina j 119 East 11th St., New Yorke

viena 
prieš hiti -rinių budelių siauti
mą Ve kietijej. Ją šaukia 
dų Darbininku ii- Liaudies 
rriiteta.s prieš Fašizmą 
grornus Vokietijoj.

Komu nisi ų Partija 
visas organizacija kurios <la- ’ Maršuojant grieš Rstikevičiaus | klės iš narių, 
lyvavo Gegužinėje dernonstra-<; Lenas.
rijoje, prisidėti ir prie šio' . . . } ,' • šiai1 I demonstracijai. buvo

S1 < l .• ' plačiai paskleisti lapeliai an-
ko1^^’ vohiečiŲ, žydų ir kitomis 

[kalbomis. Apart šimtų įvai
rių unijų ir kitų darb. organi
zacijų, demonstracijoj oficia-

NEW YORK. — Nuo- gegu
žės 1 d. sustreikavo metalinių 
guzikų darbininkai World But
ton Kompanijoj. Tiesioginis 

! streiko tikslas buvo :priversti i 
: bosą priimti atgal pavarytą ' 
! darbininką. Bet prie šio rei- 
kalavimo streikieriai iškėlė i 

[tuojaus ir kitą, būtent,—-pripa-' 
žint revoliucinę Metalistų In
dustrinę Uniją.

Pereitą pirmadienį fabrikan
tas buvo prispirtas pasirašyti 
po tais reikalavimais ir=dar su
tikti, kad pačioj'dirbtuvėj uni-. 
ios oragnizatorius rinktų duo-

demonstraciją šaukiami visi ir 
tie darbininkai, kurie del L, 
kios nors priežasties neatėjo 
į Gegužinę demonstraciją.

Šiandieninė demonstracija. , , . . v. ,. . .
prasidės Š vai. iš Union S.,ua- lliu. <Wva'Ua priesfasist.n.ax; 
re,'New Yorke. .sus.vem.nmai, > a ų finų, sve-
• -r . ; dų, norvegų ir kitu tautų.Įvairiom organizacijom yra i ‘
skiriama susirinkimų punktai. Lietuviai darbininkai savo 
Lygiai kaip 2 vai. po pietų jos [skaitlingumu d e m o nstracijoj 
turi iš savo susirinkimų punk-; neturėtų užsileisti jokiai iš 
tų traukti į Union Aikštę. [šių ateiviškų tautų. Išstojimas

Amalgam. Rūbsiuvių Uni jos [ prieš Hitlerį turi būti mums 
New Yorko Joint Board išlei • j mobilizacija kovai prieš ame- 
do atsišaukimą, kad visi tos j rikinį fašizmą, linkui kurio ve- 
unijos nariai turi mesti darbą da visa Roosevelto politika.

Šio streiko sėkmėje, visi dar
bininkai tapo unijkstaisj Sykiu 
jie Įgavo pasitikėjimo itoliau, 
reikalo esant, stoti Į kovą ir 
laimėti savo reikalavimus; va
dovybėje Industrinės.’ < Metalo 
Darbininkų Unijos..-

Metalistas-

McKee Gavo Dykūno 
Džiabą su $50,000

Reikalaus 10 Genty už 
Važinėjimą Subvėm

[N. Y. Valstijoj Pieno 
Streikas Penktadienį

NEW YORK.—Miesto iždo 
kontrolierius Berry savo rapor
te majorui O’Brienui pereitą 
pirmadienį “patarė,” kad bū
tų pakelta iki 10 centų kaina i laibais 
važinėjimo traukiniais požemi
nių gelžkelių ir eleveiterių. Iš 
antros pusės, Berry pataria nu
mušti iki $2,000,000 iš viso su
mą pinigų, skiriamų bedar
biams šelpti per mėnesį. <Įįs 
taip pat reikalauja, kad būtų 
iipąrpa mokestis iš studentų, 
lankančių miestines kolegijas. 
Pirmiaus ,ten mokslas buvo 
veltui. Dar, vienas Berry pa
siūlymas—tai imti po 10 centų 
už pervažiavimą automobiliais 
per East River tiltus.

; žymėtina, kad dabartinė 
įpiesto valdžia per savo, rinki
mų vajų žadėjo kovoti už pa
laikymą penktukinės važinėji
mo kainos elektriniais miesto 
gelžkeliais. Dabar gi jinai 
pildo valią Wall Stryto banki
ninkų, kurie reikalauja padvi
gubint važinėjimo “fėrus” ir 
iki žemiausio laipsnio numušt 
bedarbiams pašalpas.

Štai ką darbininkai gauna, 
išbalsuodami kapitalistus į val
džios vietas.

Streikuojanti Brooklyno Kai- 
hasiuviai Prašo Kitus 
Darbininkus j Talką

Pastaruoju laiku farme- 
Iriams pieno^kainos yra moka- 
■ mos žemesnės, negu kad 
: buvo mokama prieškariniais 

O tuom pačiu kartu 
įvairių prekių kaina daug, augs 
čiau pakilusiu negu kad pir
miau buvo. Todėl New Yor- 
ko < valstijos farmeriai, kurie 
verčiasi iš , pienininkystes, ruo
šiasi sekąntjlį pehktadięnį 
neralį. streiką. , • , •

Didieji pieno trustai, 
leisdami pieną per savo 
trolę, pasikėlė pieno kainą nuo 
2 iki 7 centų bėgyje tik tri-š 
jų savaičių.; o farmeriai gau
na tą pačią pieno kainą, kaip 
ir pirmiaus gaudavo.

Rokuojama, kad į šį pieno 
streiką rengiasi daugiau, kaip 
35,000 pieno pramonės darbi
ninkų ir farmerių. »‘

Valstijos Pieno Kontrolės 
Komisija bando farmeriams 
įkalbėti apie prastą didžiųjų 
pieno trustų verslą ir kviečia 
juos sulygti ant žemesnės pie
no kainos. Bet farmeriai ge
rai supranta, kad jokie piėnb 
didieji vertelgos nėra silpni; 
farmeriai tad pasiryžę eiti į 
streiką ir reikalauti didesnio 
atlyginimo už pieną.

New Yorko miesto sveikatos 
komisionierius Dr. Shirley W. 
Wynne pareiškė, kad jis ap
rūpins New Yorko miestą pie
nu laike streiko; būk tai su- 
pirksiąs pakankamai įheno iš 
anksto.. , ■ ; .

NEW /YORK. — Buvęs de
mokratų “padorusis” kandi
datas į majorus, McKee “pa
sitraukė” iš politikos; reiškia, 
nekandidatuos į majorus atei
nančiuose rinkimuose; paliks 
kitiems demokratų politikie
riams tą galimybę. Užtat Mc
Kee gavo vietą prezidento Ti
tle Guarantee and Trust (ban
kinės) Kompanijos su $50,- 
000 metinės algos. Apie tą 
biznį jis nieko neišmano. Tai 
daugiau politinė jam vieta, ne
gu darbas sulig jo specialumo. 
Matomai, su prezidento ,Roo- 
sevelto pritarimu jis pastaty
tas prie tokių riebių ėdžių.

Minima bankinė kompanija, 
kaip' paaiškėjo laike bankų 
šveiitadiėhių, buvo labai šu- 
klypus. Bet ddbar prezidentas 
Rooseveltas per Finansinę At- 
steigimo Korporaciją skiria jai 
milionus dolerių žmonių pini
gų.’ Jų užteks, kad McK’ee 
gautų tokią nežmoniškai dide
lę algą, kurios nei deši'mtos 
dalies jis nevertas.

Taip yra “taupoma” lėšos, 
kuomet tūkstančiai darbiniu-

D. Federacijos Masinis- CRAN’D AVOJIMAI| 
ty su Rev. Metalistais

Bendras Frontas
NEW YORK. —Vienas ypa

tingai džiuginantis streiko reiš 
(kinys šiomis dienomis tai yra 
I bendras frontas revoliucines 
Metalistų Unijos su Tarptauti
ne Mašinistų Sąjunga, priklau- 

'Sančia prie 
1 Federacijos.
pačių darbininkų 
nes Darbo Federacijos 
visuoihet stoja prieš 
frbntą su revoliucinių 
ninku” organizacijomis.

Sis 'streikas eina' prieš Con
solidated S i u vi m o Mašinų 
Komp'aniją, 48 West 25lth St.

Išėjhs darbininkams į strei
ką prieš G0-70 valandų darbo 
sakaitę, bošai paskelbė lokau
tą 28-niose savo šapose; vi
siems ’ šeniemš darbininkams 
uždarė' savo dirbtuvių duris.

Streiką pradėjo Amerikos 
Darbo Federacijos nariai. Bet 
tuojaus jiems atėjo į vieningą 
talką kiti, tai yra nariai revo
liucinės Metalistų U n i j os. 
Tapo išrinktas bendras streiko 
komitetas, sudarytas iš abiejų 
organizacijų narių. Nutarta, 
kad nei viena nei kita unija 
neves atskirų derybų su bo
sais, kad viską darys bendrai.

Vienybė tarp abiejų organi
zacijų darbininkų puikiai vyk
doma kovos praktikoje.

Amerikos Darbo 
Tai yra vienybė’ 

iš apačių,$ 
vadai 
viena 

darbi-

MIRTYS — LAIDOTUVES
Elizabeth Kartoskewitz, 50 

metų, 15 Evans St. Mirė ge
gužes 6 dieną. Bus palaidota 
gegužės 10 d., Alyvų kalno 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius Garšva.

PASIRĄNDAVOJA apartmentaj po 
6’ kambarius, renda nuo $2ff ir 1 

augštin. Tinkami dideliem šeimy- )■ 
nom visi įtaisymai, eleyeiteriais ir 
karais privažiuojama i& visur. 234 
Linden St., Ridgewood, N. • Y., Knick-1 
erbocker arba Wycoff stoties. Taipgi į 
pasirandavoja ir fornišiuotas kamba-' 
rys po tudm pačiu antrašu.

(109-114)’

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

y : SAVININKAI MARGIUKAI
<17 'Lorimer Street, ‘'Laisves” Nante

• BROOKLYN, N. T.

• Laisvė Galinama ant
I i

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

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA ’ 
Graborius (Undertaker)

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rdt Aveųue and J4th Street 
.Chatham Square.
Desbrosses* and "Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos NušaSS- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
SI i1 P,n ufnas, 
Skilvio, žariių 

ir MSšlažamės Ligos, ifcervil įde
gimas bei Reumatiški ‘Nesveiku
mai.

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

XiSpinduJiaL Kraujo .Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepu Išmirkštimai.

t Prieinama Kaina į 
Sąlygbs pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Pabarimas Veltui
> y Kalbame’ lietuviškai

DR. ZINS
I10EAST 16thST. K T.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

Kailiasiuviai darbininkai Fur 
Hatters Kompanijos, kuri ran
dasi po num. 31 Stockton St., 
jail ketun mėnesiai kaip strei- 

________ .'.k

ir už pripažinimą Industrinės 
Unijos. Streikieriai laikosi 
dfOČiau, negu bent kada.

Visą tą laiką fabrikantas 
stengėsi sulaužyti streiką, nau
dodamas visokias gudrybes; o , ,t, ,
dabar jis samdosi gengsterius. i parduotų Rytinį Chinijos 
idant suterbrizuot darbininkus Gelžkelį Japonijai. Chinija 
atgal į dirbtuvę dirbti ten ba- ; 
do algomis. Bet nei šita prie
monė taeduos bosui pageidau
jamų vaisių.

Bet kad geriau galėtų strei- 
Kferiai atsilaikyti^ jie šaukiasi 
|‘kitus darbininkus, prašydami 
talkos—ateiti prie dirbtuvės ir 
padėti ją streikieriam pikie- 
tuoti.t. Pikietas tęsiasi nuo 7 
vai. iš ryto iki. 5 vai. po pie-

mano, kad ji yra pirmutinė, 
kuri turi teisę atpirkti tą 
gelžkelį. Suprantama, SS
SR galėtų parduoti ir Qhi- 
nijai, bet Chang Kai-shekas 
vargiai pirks ir vargiai jis 
sudarys finansų. SSSR 
lė pardupti tik savo dalį;

K

INC

kur ant farmų praleisti šven
tes. • ’

Frenbergis toliau sako; “Ką 
aš galiu daryti? Nenorėdamas 
‘triobelio,’ dar pasikalbėjau su 
Silvermanu, kontraktorių aso
ciacijos manadžerium; tas irgi 
patarė duoti; tai atėjo antru 
kartu' Alpreinas' į dirbtuvę ir 
aš jam tik tada daviau 150 do
lerių. ' Automobilio nedaviau 
nėi degtinės. Vadinaši, išpil- 
džiau reikalavimą, bet ne pil
nai. ‘ '

;“Kaip tik' po'tų vakacijų; 
tuoj ata’s Jackšonas' ant' manęs 
užsisėdo: '-A'š',—- stakta1 FrenbeV-1 
gis,—dirbau J. Freėdmano fir
mai darbą; tą firmą Jacksdnas 
iš manęs atėmė,’pavedė kitam 
koritbaktoriui; aš buvau gavęs 

(kitą ’fifmą1 ii1 ta tapo atimta. 
Per veik metus laiko1 pas ma
ne nebuvo tos savaitės, kad 
nebūtų 2-jų 3-jų streikų.

“Toliau,-—sako,—aš, maty
damas, kad jau nieko .neatsi
laikysiu, nes per virš metus 
laiko tokios tąsynės aš pra
radau virš 60,000 dolerių pi
nigų,—tad aš likvidavau di
džiąją dirbtuvę ir atsidariau 
anį 18 siuvamų mašinų. Bet 
akcija iš Joint Boardo buvo ta 
pati. Trukdymas su pagelba 
‘stapičių’ tiūvd begalinis.

“$et tolią^r—sa^oę Frenbpr^ 
gis—^SilvermanaSy 1 Jkdntrakto- 
rių jmaneilž^rįsj pasiūla, .vįsųs. 

’ jr * m J • > „(Tąsa 5-tam, pusi.)

(Tąsa)
Finkelstein buvo 

paliudyti, ką jis 
Jacksono , ir ,. Valogos nupti-
kius? Fhfkelsteinas paliudijo' 
tai, ką sakė Valoga.- Tik tiek 
pridėjo, kaip jiedu su Valoga 
nuvyko pas Jacksoną į Coney 
Islandą, kada jis ten gyveno, 
tai ką tokio Valoga, padavė 
Jącksonui,- kuris įsidėjo į ki
šenių. Jis nusistebėjęs,, kad 
Jącksonas kyšius imąs, patraur 
kęs i pečiais/ir viskas. v '

Kontraktorius Frenberg* bu
vo iššauktas į liūdinjnkų suo-i 
lą. ' i ' ; | 1 '

Ponas Frenbergis labai , pik
tai,- labai nuoširdžiai padare 
ilgą pareiškimą prieš Jackso- 
-ną, Alpreiną, Silvę ir tą; visą 
gengę, kuri per kelis'metus te
rorizavo iki to laipsnio, kad 
privarė prarasti virš $100,- 
000.00 sutaupyto turto ir pra
rasti dirbtuvę, kurioje 1927-8 
metais dirbo virš 200 darbinin
kų.

Kartą ateina Alpreinas pas 
p. Frenbergį (tada Alpreinas 
buvo darbo kainų nustatyto
jas) ir sako, tai, rodos, apie 
1928 metus,—sako • Frenber
gis,— mes kovą laimėjome 
prieš kairiuosius; dabar žy
dų šventės ( o tai buvo rude- 
tiipf)); duok 20(1 dolerfųt pink 
gaiš, automobilį ir į autdfnobilį 
dari degtinės, ir omis hdįiifropjti 
Botardo viršininkdi važiuosime

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Mare? Avenue) 

h ? .BROOKLYN, N. T

r < U ’

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą
; Williamsburghe: »
[. 252 Berry St.,., , ; Brooklyn, N. Y.

‘; arti Grand Street
, Telefonas , Evergreen 6-3959

Ofiso valandos .nuo 1 iki 4 kas dįen, ssredoms ir subatoms 
nata 6 iki 7:30 vaL' vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
• 2220 Avehue J 

Kampas E. 28rd St.

................... ........ ................. 'i.......... 1 *

j Kas tiktai galite,, ateikite? 
.Draugai, padėkite jnums nU- kasdien į mūsų streiko biiMfei-į 

vaikyti gtangsteriug ir priversti nę po num 4$ Stockton St.," 
bo$ą išpildyti streikuojančiu , prie Nostrand Avė. »4 ' 
darbininkų reikalavimus. Streiko Komitetas. '




