
Į aštuonio-

t

’r ? ’
i, t.

■ e

'4

Telephone Stagg 2-3878No. 57
t

Rengiasi Jieškoti Išimto

*

2

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Graikijoje prieš .parlamentari-

torius Robinson 1 šake,' kad ■>

Valdžia pa-

“Nusiginklavimas” Suiro

I

2$

metais SSSR tufė- 
traktorių ir 2,446 
stočių, bei kitokios 
punktų. Šio pava-

Tokyo. — Japonijos armi
ja nesulaikomai eina gilyn į 
Chiniją. Kupei ir visa eilė 
kitų perėjimų jau paimti.

Japonijos karo laivynas iš 
200 laivų pradės manevrus ba
landžio mėnesį ir baigs liepos. 
Kartu dalyvaus ir šimtai karo 
orlaivių. Manevrai bus Marša- 
linių ir kitų Ramiojo vandeny
no salų srityse.. Tai prisirengi
mas prie pasaulinio karo.

Manila, Philippinai. — Ge
nerolas Emilio Ąguinaldo, 
kuris pirmiaus vadovavo 
philippiniečių sukilimui, par
sidavė Amerikos ponams.

Du vadai Sovietų Sąjungos 
dd. Stalinas ir Molotovas

nūOja uždėti ‘ didėlius tak
sus ant tų, kas nenorės grą
žinti auksą bei pinigus į

Londono srityje įvyko Angli
jos “neprigulmingos” Socialistų 

i Partijos konferencija. Dalyva
vo nuo 67 organizacijų 60 dele
gatų ir jie nutarė pasitraukti iš 
II Internacionalo, kaipo refor- 
nustinio teorijoje ir reakcinio 
praktikoje.

Maskvos automobilinis kliu- 
bas ruošia automobilių- rungty
nes į Turkmenistahą, per dyku
mas Kara-Kum.. ši kelionė su
darys 14,000 kilometrų. Marš
rutas : M a s k v a-Samara-Oren- 
burgas-Aktiubinskas-Kzyla Or- 
da-Taškentas-Samarkandas-Sta- 
raja Buchara-Chiva - Aškabad- 
Krasnovodskas ir atgal į Mas
kvą.

SUKILO JAPONŲ 
KAREIVIAI

Francijoje svarsto apie buda- 
vojimą naujo galingo šarvuočio 
tipo “Diunker.” Francijos im
perialistai sako, kad jiems grę- 
sia pavojus iš Vokietijos šar
vuočių “Deučland” tipo ir Ita
lijos 10,000 toninių kreizerių. 
Tai paprasta imperialistinė 
giesmė ir pateisinimas savo ap
siginklavimo.

-Vo-

Lęningrade Sovietų Sąjungos 
mokslininkai sėkmingai ruošia 
orinį laivą, su kurio pagelba 
gegužės mėnesį skrįs į stratosfe
rą. Jie mano didelėje augštu- 
moje išbūti 12 valandų ir. stu
dijuoti erdves. Orlaivininkai 
bus aprūpinti specialiais kvėpa
vimo prietaisais ir drabužiais.

Pereitais 
jo 150,000 
traktorinių 
mašinerijos
sario sėjos metu turės jau apie 
200,000 traktorių ir nepalygi
namai daugiau kitų žemės ūkio 
mašinų.'
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; Washington. — Bėgyje 
Vienos savaitės laiko viduri- 
nėse' valstijose iš bankų iš- 
imta $11,000,000. Tik iš vie
no banko išimta $3,000,000.

sai “demokratiją” ir ban
kams pasitikėjimą.

CHUTUNGTUN, Man-
200 japonų kar-

Aukso, ir Pinigų
1 'r

New Yorke bankieriai lai
kė susirinkimą su valdinin- 

ir jie planuoja jięškoti

KRISLAI
Į Stratosferą. 
200,000 Traktorių. 
Ginkluojasi.
SSSR Atsiekimai.

Rašo Valstiečio Sūnus

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

•„ First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vwų Sa
Vienykitės! Jūs Nieko

Retežius, o LilaimSsite

Vokietijos Fašistai Perse
kioja Reporterius

BERLYNAS. Vokieti
jos fašistai išleido patvarky
mą, kad jie persekios kiek
vieną užsienio koresponden
tą, kuris aprašys fašistų 
žiaurumus ir kitus jų žy
gius. Fašistai grūmoja iš
vyti visus užsienio spaudos 
atstovus.

Senatoriai už Sovietą 
Sąjungos Pripažinimą
WASHINGTON.— Kong

rese bus svarstomas Sovie- 
niufe rinkftnūs šiautė fefekcija. Į tų Sąjungos j/rifiažiriimaš. 
Salonikų midste ąnt darbininkų Senato spečialė komišija 
susirinkimo užpuolė policija. 10 svarstė ta klausimą. Sena- 
Sta" \UXrmUteSapie twius R^on - sakė,' kad 
5,000 darbininkų demonstravo ir i pripažinimas SSSR per 
kovėsi su policija? ■ ' Ameriką, pagerins visą ša-

lies padėtį.” H. T. Rainey 
sakė: “nepripažinimas So
vietų Sąjungos tai yra eko
nominė kriminalystė.” Se
natorius Johnson iš Califor- 
nijos sake: “Pripažinimas 
Sovietų Sąjungos duos bilio- 
nų dolerių vertės užsakymus 
iš Sovietų šalies, kas page
rins Amerikoje ekonominę, 
prekybinę ir abelną padėtį.” 
Senatorius Borah sako, kad 
jau didžiuma Senato narių 
už pripažinimą Sovietų Są
jungos. Bet galutinas žodis 
priguli Rooseveltui—prezi
dentui šalies. Jis gali pri
pažint’ arba ne, nepaisant 
Senato ir Kongreso tarirnb.

gos koimw£, 
^v a r s t J nusiginklavimo 
klausimą, suiro.- • Suvažiavę 

‘imperįąlįytų atstovai mapie-į 
vravo,z kad daugiau sųžįno- 
jus, kaip^Jkiti apsiginklavę* 
Sovietų Sąjungos atstovas 
d. Litvinovas darė kelis paT 
siūlymu^, bet tik mažesnės 
valstybės rėmė juos.. Stam
bios imperialistinės valsty
bės priešingos bent kokiam 
apribavimui ginklavimosi.,

=-•—............
Dalyvavo eilė politinių

I Archangelską pargrįžo or- 
laivininkas Dedušenko ant or
laivio “Štal-2”. Jis skrajojo 
virš šiaurinių jūrų ir gelbėjo 

'"medžiotojams. Sako, 'kad ant 
salos Moržovec medžiotojai 

įsteigė savo centrą. . .

Leningradoę profesoriai. O. J. 
Smith, V., J. Vizė R. L. Sa- 
moiloviČ Ihikė' ptėtekdijas ir*pa
teikė 1933 rftetų. Sovietų iSąjun* 
gos šiaurių tyrinėjimp; progra
mą. Sovietai} atįeipąnęią vasarą, 
atidaro vandens kelią išilgai 
šiaurinį Sibiro- kraštą* Jie jau 
daug kliūčių pugalėjo, ų ateityje 
dar daugi&r Atkariaus nuo 
rių žiaurias gamta? p|otų.r j t ' J

Į Maskvą atsibuvo snai
perių subėgimas, tai suga± 
biausi Raudonos Armijos' ir 
Osaviachumo: šauliai. Jie de
monstravo savo sugabenus. 
Apie tą pat laiką . Maskvoje 
įvyko koletyvių ūkių urminiųkų 
suvažiavimas. Drg Adzerika, 
delegatas**^ Baltrusijos pareiš
kė: “Mes neužmirštame to mok*~ 
slo, ką išmokome Raudonojoje 
Armijoje. Bile laiku, pas mus, 
budiniečius, arkliai smarkūs ir. teatro. Dalyvavo eilė politinių 
kardai aštrūs!” SSSR nesiren- darbuotojų, kultūros vadų ir lo-( 
gia nieką pulti, bet ji pasiren- šgjų. MąskVos Sovietas pasky
dus atremti' priešo puolimu?. r6 20,000 rublių, kaipo dovaną,'

, H r * f ‘ . <4 pagoriirrirhui artistų’' gyvenimo.
Maskvqje; buvo minėtos 10 SSSR < visliose frontuosė : smart 

revoliuoinioikiai eina pirmyn.

VOKIETIJOS FAŠISTAI RENGIASI
GRAŽINTI ANT SOSTO KAIZERĮ

i _ Ke susirinkimą su vaiainm-
ksfinės spalvos, kais ir jie planuoja jięškoti 

Tik raudonos’vėliavos visur ąykso ir išimtų pinigų!pirm 
draskomos ir haikinamoš. bankų uždarymo. Propo- 
Galutinai išspręs' vėliaus, !nū(į 
kuri bus palikta Vokietijos 
vėliava.

Reichstago p o s ė d žiams ■ bankus. Kaip kurie prieši- 
diena dar nebeskirta, -nes kad tas panaikins vi- 
t i rv* vvi i 4- 4-1 1 r* n/i-t «• rN ' « / . «■ . . » «

“DAILY WORKER ’ ŠAUKIA DAR
BININKUS KOVON DŽ ĮDĖLIUS

' • ■ • v I ’ I 1.

BERLYNAS. — Geriau-1 juodos ir au" 
sias kaizerio generolas Von 
Hindenburgas, kuris dabar 
yra Vokietijos prezidentu, 
tarėsi su imperialistiniais ir 
fašistiniais ministeriais. Jis 
patvarkė, kad Vokietijoje 
gali būti naudojama sena 
kaizerinė vėliava: juodos, 
baltos ir raudonos spalvos. 
Vietomis ji jau iškelta. 
Ant policijos stočių ir 
daugelio namų kabo fa
šistų vėliavos su svas
tika. Taipgi matosi ir res
publikos vėliava: raudonos,

fašistai gamina tam tikrus 
reakcinius pasiūlymus, ku
riuos jie pateiks Reichsta
ge. '

Po visą Šalį eina subruz
dimas. Fašistai puola dar
bininkų įstaigas ir areštuo
ja veiklius draugus.

Franci ja Užtraukė | SSSR Nerems Lygą
Didelę Karo Paskolą Mandžurijos Klausimu

PARYŽIUS. — Francijos 
parlamentas 360 balsais 
prieš 185 nutarė užtraukti 
naują paskolą ant $400,000,- 
000. Šie pinigai bus išleista 
naujiems ginklams ir abel- 
nai prisirengimui prie karo. 
Francijos socialistų vadai 
balsavo už paskolą, o jų kal
bėtojas Bedouce-net įvairius 
sumanymus davė prie už
traukimo paskolos. Jis siū
lė, kad 'kiekvienam, kas 
pirks už 1,000 frankų pas
kolos bonų, tai duoti 100 
frankų vertės aukso šmotą, 
kaipo dovaną. Žinoma, to
kias sumas pirks lie darbi
ninkai, bet buržujai.

Visa Europa Sujudo del 
Dolerio Krizio

LONDON. — Visa Euro
pa sujudus del finansinio 
krizio Amerikoje. Dauge
lyje šalių dolerio kursas la
bai nupuolė. Nusigandus 
buržuazija, kuri buvo prisi
glaudžius daug dolerių. Ka
nadoje doleris į vieną dieną 
nupuolė 2 centus. Hollandi- 
jės bankieriai nepriima do
lerių, reikalauja aukso. Ju- 
go-Šlavija tėmija, kas bus 
tolimus. :

MASKVA. — Sovietų Są
junga davė atsakymą į ^au- 
tų Lygos pasiūlymą Man- 
džurijos klausimu. SSSR 
jau senai yra pareiškusi, 
kad jį laikosi griežto neut- 
rališkumo Japonijos ir Chi
nijos kare. Kadangi Sovie
tų Sąjunga nėra Lygos na
rys,' irf kadangi 'Valsty
bių, kurios . dą'rė tąį •pasiūly
mą 13 valstybių nėp pripa- 
žinusios .Sovietų Sąjungą, 
tai SSSR nerimto n&k^lo su 
jų pasiūlymąis ^kaitytis. 
Tarpe nepripažinusių yrą ir 
Jungtinės. Valstijoj • Amfen- 
kosfkurįbs tūri diaėliUsMn- 
teresūs rytuose. T&utų;Ly- 
gos pasiūlymas buvo gudrus 
imperialistų bandymas įvel
ti SSSR į karą su Japonija. 
Jie manė, kad tas duos pro
gos Japonijos imperialis
tams pult ant SSSR. Bet 
SSSR apmėtė tas žabangas.

Peiping. — 160,000 chinų 
armija iš Jehol provincijos 
bėga linkui Peipipgo ir Tie- 
nsino.' Japonai užima per
ėjimus pęr Chinų sieną.
., "I s . ■ • . I •-

St^ckl^bihi, Švedija
kiėtijos fašistų ątstovas įtei- 

prįeš Švedijos 
mįfli^terip kalbąį kuris pažy
mųjį fašistų žiaurumus.

Komunistų Partijos Organa^ Šaukia Darbininkus Kovoti už 
Atgavimą Savo Sunkiai Uždirbtų Skalikų. Kovon prieš 
Gyvenimų Reikmenų Bfanginimą. Remkite “Daily. Wor
ker},” nes Jam Gręsia Pavojus. Bankų Čekius “Daily 
Worker” Negali Iškeisti

“Daily Worker” šaukia si mažų įdėlių savininkfci 
darbininkus ir savininkus 
mažų įdėlių kovon prieš pa- 
simojimą Wallstrycio ir 
bankierių ant depozitorių. 
Ponas W. H. W°odin, kuris 
yra Morgano partneris ir 
taipgi dalininkas amunicijos 
fabrikų kompanijos Rem
ington Arms Co. pareiškė, 
kad nauji “skripsai” nebus 
paremti nei auksu; nei sida
bru. Nei vienas kapitalis
tų laikraštis neduoda gva- 
rantijų, kad “skripsų” 
$1.00 bus išpirktas aukso 
valiutos paremtu doleriu.

“Daily Worker” šaukia 
darbininkus ir abelnai depo- 
zitorius kovoti už sekamus 
punktus:

1. Neturi būti sumažinta 
bedarbiams pašalpa ir išmo
kėjimas privalo būti pini
gais, o nė. “skripsais.” ?

Į, Įvesti darbinidkų draiv 
difrią valdžios ir iš kapitalis- tų: Partijos oficialiu o 
tų ;pelnų lęšomis. , nas, jcad išgelbėjus darbi

&.< Tuo jaus- turi būtiątL 
dafyti bankai ir suteikta 
valdžios gvarantija, kad yi-

gaus $1.00 už įdėtą dolerį.
4. Darbininkų algos tūri

būti išmokamos pinigais, o 
ne “skripsais.” y;

5. Išleisti įstatymus drau- 
džiančius mėtymą bedarbių 
darbininkų iš namų. Tūri ? 
būti paskelbtas moratoriu
mas ant randų.

6. Kovokime prieš bran 
nimą maisto, drabužių iį 
tų reikmenų.
- 7. Turi būti pąskęll 
moratoriumas (sulaikyk 
mokėti mortgičius ir I 
kias bankams skolas.

8. Patraukimas atsakomy
bėn Mitchell ir stambių ban- 
kiėrių už pasikėsinimą nu
skriausti mažus depozito- 1 
rius. . ; ' i

Ant šių punktų ša 
darbininkus kovoti dabdrti 
nid ^finansinio krivio ? nįe' 
“Daily Worker,” Kom

Japonija Užgrobė Vežamus 
Chinijai Trokus

|cad išgelbėjus darbln 
kų mažus taupymus, kad i 
geibaus mažus įdėlius auo- 
,nai if kitiems reikmenims.
.. ■■■ ■—» f,...........................   i |,<|*
Graikijoj {vyko Antras 
Valstybinis Perversmas

Vokietijos Fašistai Puola m 
Darbininkus ir Žydus i i

'.r f <7r _______ > / : . >. ’• i

BERLYNAS.-^DuSeldor- 
fe laike fašistinių laidotuvių 
buvo paleistas šūVis nuo na
mo stogo. Policija ir faši
stai užpuolė darbininkų na
mus, vieną darbininką už
mušė, 6 sužeidė ir 50 arešta
vo. ■' Šovė veikiausiai patys 
fašistai provokacijos tikslu.i 

pochum mieste' fašistai 
užvaldė žydų sinagogą./ 
KęenTgsberge jie mete gra
natą į žydų sinagogą^baž- 
nyčią) ir uždegė ją. Dfces- 
deno operoje jie pavarė or- 
kestros vadą ir padėjo savo. 
Fašistinis teroras siaučia po 
visą šalį.

Skandalas del Danzigo j t

DANZIG.Lenki j o s i m - 
perialistai prisiuntė daugiau 
karo jėgų į> Dahžigą, kuris 
y fa “nepriklausomiaš” mies
tas ir po Tautų Ly$bs kon
trole. -Lenkija rengiasi jį 
užgriebti; kaip Vilnių.; įLyr 
gą protfestuoja i išreikalauja 
ištraukt tuos kareivius. Wo^ 
kiėtijos, fašistai laike peręh > 
tų rinkimųhprižadėjo t atka
riauti “koridorių”' irDanzi- 
gą. Dabar- jie 'susidūrė/ su 
klausimu - išpildymo savo 
prižado. Lenkijos ir Vokie
tijos reikalai labai' įsitempę.

Jersey City.—New Jersey 
valstijos “taksi” yežejai ren
giasi skelbti gene ralį strei
ką prieš algų kapojimą.

i ■: ., - -

London. —
skyrė penkis komisionierius, 
kurie paims viso maisto 
kontrolę.
x į • • <

, ' .Vienna, Austrija. — 40,r 
000 fašistų susirinko ir rei
kalavo apjungt Austriją sij 
Vokietija. Fašistai rengiasi 
paimti ir Austriją į savo 
rankas. < ............. y

į Baltimėre. —4,000 bėd&r* 
bių dviejomis kolųippomis 
.atmaršavo prie miesto ro
tušes ir, reikalavo tuoj auti
nės pašalpos. „ .f j

TIENŠtN. — Japonijos 
garlaivis iš Amerikos vežė 
110 trokų del Chinijos gene-’ 
rolo Chang Hsiao-liang. Ja
ponijos jūreiviai “atsisakė” 
vežti Chinijai ir tuos trokus 
perdavė japonų armijai 
Dairene. Tai jau ne pirmas 
atsitikimas, kad japonai jū
reiviai “atsisako” vežti Chi
nijai trokus, automobilius, 
orlaivius ir kitus dalykus.. 
Japonijos karininkai pasi
ima sau, tik jūreivių vardu 
pasiteisina.

ATHENS, 
liką valandų Graikijoje pa 
siskeibė jau antras diktato 
rius. Pirmiau buvę pasi. ... 
skelbęs generolas Nikolas 
Plastiras, bet parlame 
rinius rinkimus laimėjo 
narchisfai, jie gavo 135 
tas prieš 111 vietų rėpi 
konų. Monarchistų V; 
Tsaldaris su generolu 1 
dilis pasiskelbė diktator 
Jų pusėje atsistojo 
armija ir generolas , 
ras turėjo bėgti., Abi: 
peš yra išnaudotojų in nfcfl 
jasi už valstybinį Wį.

Anglija JieŠko Vienybės su , 
Vokietijos Fašistais

ALGŲ ČEKIUS MAINO

' New Yęrke dabar bankai 
maino algų čekius. Kitai}) 
ir būti negali, lies daugelis 
darbininkų turfejd čekius, 
bet neturėjo už ką* maisto 
įsigyti. Ar; juo£ iL dnt to- 
liaus m a i ny s—nežinia. Pa- 
tartiha, i kds tuH algas če^ 
kiais^/tai dlgąi i juos neUL 
kyti.ų sukaktuvės

džurija. ■ 
ėivių iš 1 pulko, 10 divizijos, 
sukilo, šaukdami: “šalin 
užpuolimai ant Chinijos! 
Apginkim Sovietų Sąjungą! 
Šalin imperialistinis karas!” 
Japonijos imperialistai vi

ešus juos sušaudė. ' Tai jau 
ne pirmas japonų, kareivių 
sukilimas. ?.

Japonijoje Darbininkų Revo
liucinis judėjimais Auga ;

• " > f v H------ t— Zi ’ : .

'' TOKYO: — Tūkstančiai
japonų darbininkų iš Kai- Į 
shikawa Arsenalo, kur jie 
dirba po 14 valandų prie 
gaminimo amunicijos, de
monstravo aplinkui dirbtu
ves.“ Jie nešė raudonas vė
liavas ir plakatus su užra
šais: “šalin su karo prisi- 
rengirtiais! Lai gyvuoja Ja
ponijos \Keniunistų Partija! 
Šalin su intervencijos karu 
prieš Sovietų Sąjungą!” 
Daug darbininkų iš kitų fa
brikų prisidėjo., Prie, dirty- 
tfuvių vartų stovėjo 1& poli- me 
cistų, bet nieko nedarė. i

LONDON. — Angli; 
spauda pradėjo reikšti si 
pati j oš Vokietijos lap 
siems fašistams. Ygd 
reakcinė spauda pate 
kad Hitleris reikalauji 
svarstyti , Versailio ...į 
nutarimus. Pastaruoj 
ku Anglijos, Francijos 
lijos ir Amerikos Jun; 
Valstijų reikalai yra 
ir todėl Angliją nėr 

,Vokietiją savo pusėn n 
le karei už pasaulio j 

dalininTą.f '
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KAS VADOVAUS AMERIKOS MA1NIE 
! RIU KOVAS 1933 METAIS?

Nuo pradžios ekonominio 
krizio didžiųjų kovų svaru
mo centras buvo mainų 
apielinkėse. Tai daugiau
sia, prieš algų kapojimus, 
prigšbądą, Nė viena Ame
rikos- darbininkų klasės da-( 
lis įiėra taip griežtai atsis
tojus prieš algų nukapoji- 

maihieriai. Ypač 
kova per pasku- 
metu anglies in-

Streikai 1931 m.

mus, kaip 
ėjo žiauri 
tinius du 
duštrijoj.
Mainierių

1931 m. pradžioje Kentuc
ky m a i n i e r i ai paskelbė 
streiką, kuriame dalyvavo 
5,000 mainierių. Juos pa
sekė 25,000 Glen Alden kom
panijos ir kietosios anglies 
mainieriai žemutinėj dalyj 
P e n n s y Ivanijos valstijos. 
Glen Alden angliakasiai ve
dė kovą prieš algų kapoji
mus labai karingai. Aug- 
šciausiam streiko įsisiūbavi
me dalyvavo 45,000 anglia
kasių. Pennsylvanijos, Ohio 
ir’ W. Virginijos mainie
rių streikus vadovavo Na- 
ciohalė Mainierių Unija. 
Tais pačiais metais buvo ir. 
daugiau streikų -įvairiose 
valstijose. Kartu su tuo 
bedarbių judėjimas išsiplė
tė.' Kovos prieš, badą įsivil- 
niavo anglies kasyklų rajo
nuose. ,

1932 Metais Mainierių
’ . ‘ Kovos
Žengiant į ; 1932 metus 

10,000 Kentucky mainierių 
stojo į kovą prieš algų nų- 
kapojimus. Juos pasekė 
45,000 Illinois, 15,000 India
na ^ir 20,000 Ohio valstijos 
angliakasių. Buvo streikai 
ir kitose valstijose. Visus 
streikierius daiktan sudėję 
gausime apie .100,000 mai
nierių, kurie stojo į griežtą 
kovą prieš algų nukapoji- 
hius ir prieš kitokius ant jų 
dedamus apsunkinimus.

Kaip kurie, iš šių strei
kų, atžymi naują lapą Ame
rikos darbininkų kovų isto
rijoj; ypač Illinois ir India
nos mainierių streikai buvo 
svarbūs. Kartu su strei- 
kail > mąinietiar ytoioi į. dįr
desiię Kovą už umi^ pašalpą 
ir bedarbių-apdraudą.r < /
Palatinė Priežastis Strei- 
> . kų Nepasisekimo

; » (/A • «

Ačiū United Mine Wor
kers Unijos biurokratų be
gėdiškom išdavystėm ir nąu- 
stejiečių pardavystėm, mai
nierių kovos buvo pralaimė
tos) Kaip vienos, taip ir 
a n tips grupės išdavystes 
aiškiausia pasirodė Illinois 
ir f’epnsylvanijos valstijose.

Antrą, tai brutalė val
džios 'jėga buvo ! atsukta 
prieš stfeikieriųs. T^CČią, 
silpnumas Nącionąles Mai
nierių Unijos, kuri negalė
jo suvienyti - angliakasius. ’

Bėgyje pastarųjų „'įvipjų 
metų apie 300,000 maihierių

stojo grumtis prieš algų nu- 
• kapojimus. < Streikai buvo 
kruvini, užipušta kelioliką 
darbininkų, vienok kovos 
dafėsi didesnės ir daugiau 
bedarbių buvo įtraukta į 
grumtynes prieš badą.

♦ ’■ ' ■ , • » ’ f

Streiko Sentimentas 1933
Metais

Pradedant šiuos metus, 
mainierių ūpas kovoti prieš 
algų nukapojimus ir už be
darbių apdraudą. Streiko 
sentimentas auga nepapras
tai greit. Ateinantį pavasa
rį gali kilti angliakasių 
streikas, prieš naujus bosų 
pasimojimus. Be didėlės 
abejonės, galima sakyti, 
kad šiais metais daug dau
giau mainierių stos į kovą 
prieš naujus bandymus nu
mažinti jų uždarbius ir ne
girdėtus kentėjimus, ku
riuose skandinami mainie
riai. Dirbančiųjų streikai 
ir bedarbių kovos apims di
desnius plotus ir pasieks 
augštesnį laipsnį, negu pir- 
mesniais krizio metais.

• Kas Vadovaus Toms 
; ' i Kovoms?
. Jeigu pažymėtos perspek
tyvos teisingos, o nėra ’ko 
abejoti, kad taip, tai yra 
klausimas: ;kas vadovaus 
šiom masinėm kovom? Ar
gi mainieriai stos į streikus 
po vadovyste U.M.W. biuro
kratų, išdavikų mušte j iečių, 

>ar jie eis po Nacionalės Mai
nierių Unijos revoliucine va
dovybe, pagrindu bendro 
fronto prie laimėjimų?

Nauji Algų Kapojimai
x Nuotaika 'mainų srityse 

darosi labai įtempta. Algų 
kapojimai pravesta rytinėse 
mainų srityse sausio pirmą 
dieną. H. C. Fric Coal Uo., 
dalis U.S. Steel Corp., nuka
pojo algas 15 nuošimčių; 
Vesta Coal Co., dalis Jone 
Laughlin Steel Corp., numa
žino darbininkam algas 15 
nuošimčių; Pittsburgh Ter
minal Coal Co. nukramtė al
gas 10 nuoš. Algų nukapo- 
jimas palietė 50,000 anglia-

M
' Kasyklų Savininkų ' t1
. ; Prisirengimus

Bosai jaučia darbininkų 
ūpą. Jie rengiasi prie slo
pinimo ir stengiasi viską 
daryti, kad riedaleisti maL 
nieriam sustreįkuoti. Ant
ra, jei streikas kiltų, tai rū
pinasi turėti ,agentus strei- 
kierių ejlėse .ęįemotąlizavi- 
mui ir privertimui juos pa
siduoti.

Pirmas jų veikimo punk
tas, tai diskriminacija ir pa- 
;dėjiifias darbininkų Ant įųo- 
do listo. Antrais, 'padaryti 
taip, kad mainieriai visuo
met būtų prasiskolinę kom
panijoms. ■' Iš' kitos puęes,' 
jbosai vartoja visokių deiįią- 
gogiją. Gubernatorius iMrw

LAISVA;
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:jnąs> būtų ųetpisingas. f Kai 
dęl Miliausko ga]ju^ų:ir Iš- 
silaviriipi0, tfti jisfli vargįai 
stovi žemiau už p. Raginską.

Taigi nariuose kils klau
simas: kode! Miliauskai at
mestas, o Raginskas, fcuris 
visai nebuvo kandidates į 
sekretorius, yra rekomen
duojamas į tą vietą?”

Taip, Raginskas bando
mas užkarti nariams įik to
dėl, kad. jis yra ištikint 
kelių SLA ponų įrankis. Jo
kios kvalifikacijos ■ jife/ tai 
vietai1 neturi. Neturi tdip 
pat jokios konstitucinės' pre
tenzijos, nes pereituose b; d- 1 
savimuose nebuvo kandida
tu.. > Tai, visa ponams.me-- 
svarbu j < i To visai .nepaiso • 
nei pats ponas Raginskas. 
Jam svarbu vieta Ir tarna- 
vimas , kelių ponų užma
čioms. Jis veržiasi į sek
retoriaus vietą per užpaka
lines duris, pągelba fašisti
nio smurto.

Taip pat p. Vinikas neturi 
jokių sekretoriaus kvalifika
cijų. Net gi pasirodo, kad 
jis buvo visai susispendavęs 
iš organizacijos. O dabar, 
matote, ponai stato jį kan: 
didatu ir jis pats ton vieton 
per gvoltą veržiasi. Ir taip 
susidarė nešvarių politikie
rių šaika, kuri visai sauva- 
liškai elgiasi.

J. Miliauskas yra visaip 
kaip tai vietai kvalifikuotai 
Viena, jis yra darbininkas, 
teisingas darbuotojas. Ant
ra, jis turi didėlio prityri
mo sekretoriavįjne. Kelis 
metus jis buvo sekretorium 
Augščiaųsios P r i e g landos 
Lietuviu Amerikoje.1 Labai 
teisingai ir gerai atliko savo 
pareigas. Ant jo neturi jo
kio užmetimo <iietr 4ie, kd&ie 
turi kitokius politinius jiuri- 
statymiis.’

Ką Turi Daryti SLA Nariai 
ir Kuopos /

Reikia griežtai protestuo
ti ir kovoti, prieš šitą naują 
Pild. Tarybos sauvališką žy
gį. ■ ' .

Antra, jeigu ponai leidžia 
nariams išnaujo balsuoti, tai 
visi SLA nariai turi balsuo
ti už d. J. Miliauską į cent
ro sekretorius. Tegul nariai 
parodo, kad ponų sauvalia
vimui bus padarytas galas, 
kad nariai neatsižadės savo 
teisių toje organizacijoje.

CLEVELAND, OHIO '
t Daktaro Kaškiaučiaus

PRAKALBOS
Rengia LDS 21 ąr 86 Kuopos-

į Atsibos, dviejose svetainėse , t 
į > Pirmos Prakalbos Įvyks ?- 
Kovo 11 d., 7:30 Vai. Vakare;"

Lietuvių Svetainėje, , >7.
< 25th ir Vernor - ' •
Kalbės abėlname sveikatos 

Klausime’ ; ‘
Kovo 12 d., 2 Vai. Po Pietų,?

Lietuvių Svetainėje 
Kalbės tik moterims apie Ly

ties ir Venerines Ligas
7 Vai. Vakare, toje pačioje 

Lietuvių 'Svetainėje - ....
Kalbės tik vyrams apie Lyties 

dalykus
Kovo 13, 2 yal. P<^Pietų ' 

Rusų Svetainėje / -J
9219 Russell Street ,

Kalbės tik vyrams apie Lyties
. . OalykįĮs, o ; rr ‘

7 >- y^kare/'jo/ • pačioje
'■■■ 7,^Į$us>į
\ Kalbės' 'tik mcflįrims'' Lyties

/Įžanga 10 Centų b4; aU
Visus kviečia • •

' Bendras Komitetas.

i .t i ,i r,

dalęidiinuš 'jš^fti į priešakį? 
abelnam judėjime.

3. Propagandos aparatas 
kaip ir nęveįkįa, nepasirodo 
lapeliai ^vargesniais klaųsi- 
mąis. Nėra. Jųį^pfpiregųįią'-

dalykas, kuritioC!/'1/. Ųū be atidė-
naudojasi, taįUloJimo reikia prašalinti.
-n/r- a • • 4. Didplis t.riilairnnr fin-

U.M.W. 
valstijos seime

ly) garsįąi kalba, paroduo- 
ja, kad legislature Knedalei- 
sianti mainieriams būklę pa
bloginti. b
< V * -

’ Kitas 
kompanijos ; 
Progressive Mine Associa
tion. Socialistų partija uo
liai eina į talką biurokra
tams. Vienos ir kitos unijos 
viršininkai gauna dideles al
gas. Jie turi ištekliaus. 
Siunčia savo pakalikus lan
džioti po mainierių namelius 
tikslu jų mintis sužinoti; 
laiko pridėję ausį prie alks- 
tančios mainierių minios.

Organizaciniai 
Prisirengimai

Mainierių unijos lokalų 
viršininkai, kurie dar palai
ko ryšius /su biurokratinė
mis viršūnėmis, šiandie yra 
grandis priėjimui prie ang- 
liaksių. Yra vedama dide
lė kampanija ir daug pinigų 
išleidžiama “poolrūmiuose” 
ir “spykyzėse” girdant mai- 
nierius, kad laikyti juos re
akcionierių įtakoj. Šita 
biurokratų kampanija veda
ma ne tam, kad priešintis al
gų nukapojimui, bet kad pri- 
.imti tą nukapojimą. Taip 
pat jie yra prisirengę turėti 
reakcionierių rankose strei
ko vadovybę.

P. M. U. viršininkai pasi
rašo kontraktus nukapo
toms algoms ir dęl akių dū
mimo, vienur kitur, su
drumsčia vandenį, neva' iš
stodami prieš algų kapoji
mą. Karts nuo karto šūkte
li: streikuosimi bet jie* da
bar, kiek palūkėjus. .Ap
gauna ir mūsų draugus. Jie 
sujudinti kalba apie streiką,- 
net laiką nustato, užmiršda
mi paimti atydon svarbiau
sius faktus.

chot, kurį 
biurokrątai

^gj prieš Nerius ir prieš

4. Didelis trūkumas fin* 
ansų, nebuvimas iš ko vesti 
propagandą. Kai nekurie 
funkcionieriai atsako, kad 
neturi iš ko gyventi, dar ne
kurie neturi iš ko kelionės 
lėšų užmokėti ir stovi,, ant 
vietos.

5. Reikia prašalinti netu
rėjimas tinkamo kontakto 
su bedarbių miniomis.
Kaip šitos Silpnybės Gali

!’■ Būti Nugalėtos
Augščiau pažymėti trūku

mai turi būti >be atidėlioji
mo prašalinti, jei; norime, 
kad mūsų unija vadovautų 
šiemet mainleriam masinėse 
kovose. Tik per didelį atsi
davimą, per begailėstingą 
kovą prieš nukrypimus N.M. 
U. išaugs į galingą mainie
rių vadą.

Pirmoj eilėj, visa unija tu
ri pasinerti darban , kad 
prašalinti atsitolinimus nuo 
będarbių kovų. Tai nepa
darysime paskirdami strei
kui dieną. Tai galėsime at
likti užmegsdami asmeniš
kai kontaktą sū šimtais mai
nierių ir iškeldami ^degan
čius, kiekvienos dienos, klau- vališką procedūrą? 

‘simus, > kųyįę mainierius 
skaudžiai paliečia.

Liętuvieliiiterikoje Kuopos ir Nariai Turi Pro- 
. testnęt. jprĮeš Teisių; Reikia Reikalauti, kad

t J. Miliauskas Būtų Statomas SLA Sekretorium
Kokiu Konstitucijos Punktu Pild. Taryba Vaduojasi 

Smurto Keliu Statydama į Kandidatus poną Raginską, 
o Visai Nekreipdama Atydos į Miliausko' Kandidatūrą, 
Kuris Pereitose Visuotinose Narių Nbmina&joše Gavo 
Arti Aštuoniolikos šimtų Balsų?

Ir vėl- SLA Pildomoji Ta
ryba nesusitaikė delei išrin
kimo sekretoriaus. Sako
ma, kad trys balsavo už po
ną Viniką ir trys už poną 
Raginską. Pasibarę, pasipe
šę, ponai nutarė pavesti na
riams išsirinkti sekretorių. 
Tas atrodo gerai. Bet žiū
rėkite, kokį bjaurų pasity
čiojimą jie daro iš tų narių 
ir jų teįsių. Jie nariams pa
kiša tuos du ponu—Ragins- 
kąir Viniką,'kaipo kandida
tu ir liepia vieną iš jų pasi
rinkti. Bet gal nariai neno
ri nė vieno iš jų?x Kodėl 
Gegužis ir kompanija bijo 
nariams pavesti liuosai išsi
rinkt sekretorių ? Kokią tei
sę ponai turi užkarti ant na
rių tuos du ponu? Kokioj 
vietoj SLA konstitucija nu
rodo tokią smurtiška, sau- 

’ Nuo 
kada gi Pild. Taryba gavo 
rluo narių leidimą instrųkį

Taigi | nuo/,to priklausys tuoti, įsakyti, už ką jie tūri 
ateities kovos ir kaip senti- 1 ° 1 - i----
mentas plėtosis už , streiką. 
Tatai ir įstatys streiko 
perspektyvas; mainierių ąt- 
sipalaidaviriįąš nuo reakci
nių vadų ir su tvirtėjimas N. 
M.U., tai .ir bus tikras nu
statymas streiko laiko.

F. Boi ich.

Nącionalė Mainierių Unija 
Rengiasi į Masinę Kovą
N.M.U. atydžiai seka kom

panijų ir reakcinių unijų 
biurokratų žygius, kad nu
traukti maskas nuo jų išda
vikiškų veidų. Numaskųo- 
dami išdavikus,, turime pri
sirengti prie masinės kovos. 
Būtinai reikalinga išplėsti 
veikimo tinklas. Turime la
bai rūpestingai prisirengti 
prie -Bendro Fronto Konfe
rencijos kovo 29 d., kurioj 
bus išspręsta streiko klausi
mas.
~ Dalis dąfbo, prisirengi
mui prie konferencijos, tai 
dalyvavimas s k a i 11 i n gos 
jrpąinierių delegacijos Hąr- 
risburg Alkanų Maršayįme, 
kovo 11 d., kad numaskudti 
gųberpątorių Pinchot.,/ Mes 
silpnumus turime. nugalėti, 
patraukiant mases, į 'kovą 
prieš alkį.' Męs turime dirb
ti ^su tikru revoliųcipiu at
sidavimu, būdavo j ant revo
liucines unijas;

Sekamos ^iįpnylįės turi 
būti be atidėliojimo praša
lintos:
z 1. Prąšąlinti kai kurių 
draugu nusistatymą spręsti 
streiko laiką be prisirengi
mo prie streiko per lokali
nes kovas, patraukiant mai- 
Eferių mases Mr tub/pačiu 
vąrtu •< bųdąvoti Nacionąlį 
Mainierių Uniją.

1. ■jšaugiiįti opoziciją seT 
nęį‘ unijoj/ pridėngtąf ąt* 
Virą, panaikint draugų jiū/ 
stūmimus į užpakalį Mr ne-

Japonija Ruošiasi Užgrobi
mui Chinijos.

TOKYO. — Japonija pla
nuoja pravesti gelžkelį iš 
Tunglįao per kalnus į Jehol 
provincijos sostinę. Japo
nijos inžinieriai jau dirba 
p r i r u ošiamųosius darbus. 
Viena, tas yra daroma del 
galutino pasiglemžimo Jehol 
provincijos, o antra del di
desnio .prisirengimo karui 
prieš Sovietų Sąjungą ir už
kariavimui Chinijos. ,

balsuoti? Tie ponai eina 
daug toliau su savo smurtu, 
negu Hitleris Vokietijoje.
Ką Sako SLA Konstitucija

SLA konstitucija aiškiai 
nusako, kad pirmenybė į 
centro sekretorius arba į bi
le urėdus, pasidarius vakan- 
cijai, turi būt pripažinta 
“sekančiam kandidatui, ga
vusiam daugiaus balsų rin
kimuose.” "

Tai iš kur dabar Pild. Ta
ryba ištraukė poną Ragins
ką, kuris .pereituose rinki
muose visai nekandidatavo į 
centro sekretorius? Kokią 
teisę ponai turi reikalauti, 
kad nariai už jį balsuotų? * •

O kaip su ponu Viniku? 
Jau nekalbant apie tai, kad 
Vinikas buvo susispendavęs 
ir neturi teisės užimti jokią 
vietą toj organizacijoj, jis

pereitais rinkimais gavo 
mažiau balsų už J.; Miliaus
ką. yadinasį pirmenybe, 
pagal SLA konstituciją, pri
klauso Miliauskui. Pild. Ta
ryba s m u r t i š kai sulaužo 
konstituciją, nepaiso d. Mi
liausko konstitucinės teisės 
užinąti sekretoriaus vietą, 
bet nariams pakiša poną Vi
niką. Narių konstitucinės 
teisės ir jų norai nieko ne
reiškia.

Jeigu šitie yra visai nauji 
rinkimai, tai Pild. Taryba 
turi leisti nariams nominuo
ti ir rinkti sekretorių pagal 
konstitucijoj nurodytą pro
cedūrą. Ęet jeigu bandoma 
nuduoti; jog čia yra tik per- 
balsavimas iš naujo, ;tai tu
ri būt perbalsuoti pereitose 
nominacijose buvę kandida
tai. Kodėl to bijo Pild. Ta
ryba? Kodėl to bijo SLA 
fašistiniai ponai? Jie bijo, 
nes žino,1 kad SLA. nariai 
darbininkai išrinks J. Mi
liauską ąi^ba kitą darbinin
ką į sekretorius, jįe smur
to keliu, sulaužydami orga
nizacijos konstituciją, atimą- 
tą teisę nariams. Tąi sta
čiai dar negirdėtas žygis jo
kioj lietuvių organizacijoje.
Nebegali Suvirškinti Ponų 
Smurto Net Ir “Naujienos”

Chicagos menševikų 
“Naujienos”, kurios iki šiol 
karščiausiai rėmė visus ne
lemtus Pild. 'Tarybos žy
gius, irgi priverstos pa
reikšti, kad “Pild. Taryba 
turėjo Miliauską 1 a i k y t i 
kandidatu arba diskvalifi
kuoti. SLA. nariams butų 
įdomu žinoti, ar Miliauskas 
yra diskvalifikuotas ir, jei
gu taip, tai už ką. Jeigu 
Pild. Taryba butų jį diskva
lifikavusi už jo politiškas 
pažvalgas, tai jos pasielgi-
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■ Tai .gepajĮfeiąs; kąpiįalisįų ^yįetęlįus — reakcija priėš;dartin^l^;įų^ima4r . 
/. kovingus darbininkus.Dies:Įneštas biliūs del deporta,vįn}o vmlįiĮ' rgyįjftin.

•kiį yra apsaugojimui' įšriaudotdjų' didesnių pelnų. '' '



THE FUTURE BELONGS TO THE YOUTH

EDITORIAL COMMENTS The Scientist and Revolutionist K. Marx
Believe it or not! Eddie and Al

r

THE LETTER BOX

*

Well, I guess

therefore,

walk Plen*y bf kėnse? Hdw about it^”

. Say tackle that; gi 
he could afford it.r Bertha Fulton,

Our Common Aim CrY the pe°Ple
Aldona Kazokyte. feel

SNAPSHOTS o

From Way Out West

to be bunijeęl, they 4o.not need a doctor’s attention, 
court official1 They belong to the Dramatic ’ Group

warn then)
Matilda Rugieniute. A few of the new members who

a
Youth Meetings

1938,
The Red Shadow.

Is it the boy friends

RIDDLE ANSWER
why

then I thought of the future 
may bring the same thing to

the working youth, must not 
any longer! We must not

play. The reason they give for such* 
action is that a cousin of Sanders 
was executed some years ago and’

And 
Andy?

week— 
Vidi.

the 
Tea 
the

Boy, Oh boy, Oh boy! Were the 
tenors good, Friday! The rest of us 
almost hid our faces in shame for 
being so much poorer. Keep it up.

after rehearsals, 
once, girls.

Welcome back, Palton... maybe 
this is the reason why the tenors 
are good, all of a sudden.

Well, hi-ho, gang, till next
Omnia

LDS youth.
Comrade Jeanette Krūtis.

the last two weeks 
has walked about

AJUllUVv lv V7 A Jlvv< CA A I \ I XIX į ' ,

wash our dishes and make the coffee recently suffered on the chain-gang,
Don’t all rush at 9nd the punisjim^t he got on the

The Lodestars Have a 
Big Success

pianor.—Now;go on with the story,

Joseph Jasulavis.
We won’t make our decision now, 

Joe, but if the others won’t hurry 
up and make their headings, we 
sorry for them.

Hello everybody! Oh no, this 
an advertisement of Kate 
new movie, but an introduction to the 
Lyros Chorus from the city of “bro
therly love.”

by the way, where are you, 
We miss you.

sports gives 
Won’t some 
the sports

For
Chuck 
dreamy look on his face ? 
be spring fever?

Poverty of Phil- 
overthrew the ideas 

Socialism. In 1847 
co-worker and friend, 
the famous “Com-

not 
Smith’s

Tony is always working overtime. 
At rehearsals he cleans his nails 
while he watches the music, 
more conceptratipn on the mu^ic 
please!

popula
te get' aS 

It can

What a splendid dancer Rosie 
turned out to be. We’ll all get a 
treat A^hen she dances in “Alkis”. 
Why not give Johnny some of your 
ability, Rosie?

■ /1■{ į 3
t f - 4 ’ 4. *

Irene D. is getting to be a strang
er in the Choir. What’s the matter
Irene? Z

That boy that needs a haircut is 
Pondering why so many of the girls 
are talking 'to themselves and acting 
Strange' befdre a miror. Don’t worry,

Alga R. and Hermie P.
Write in

J.—Wednesday, 
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’ -“Hello, “Pest!” Here’s competition 
if that’s what you want.

What’s wrong with the YCL boys, 
they do not want to dancę with the 
girls? Bashful?; ; ; /' <

or so, 
with a 
Can it

i Jirri: “Hey mister, could you spare 
• a dime...” ’ j . -

Look, a besign for Our 
Youth Section!

BAYONNE, N. f “.I... 
March 15, L.A.U. Club Hall, 
Ave. E. Meeting begins at 7:30 
P.M. Comrade Bertha Fulton will 
speak.

..........r _____ Don’t fail to read the next install 
„ .......  My feet are still ment of .this real life story. Sub

sore from that hike over the moun- scribe now to the Young Worker.

“What I Saw In A 
. Courthouse”
evening my father and I were 
special sessions,court in. Jam- 
While we were sitting in the

BHKfS5r-3E=-?TS—'J-----JT «"S!TgglS!S J U1 ” "g-,? JIET2S
- • > > i i >> ‘ i ? •4 > J ’

In Auierica, The 'Richest 
Country in the World

Is voice, “.Organize against

Why can’t Stanley, Berilo, and 
Tony grow Up ? ; Try .- it,;. beys>. you 
will notice . how much' 'better > the 
girls will like/you? / ■ ! ; * /

■ \ ‘ Si 'J »

By JOHN G. NEIHARDT
Congratulations to the ‘ Young »i. We before your chattels, 

■ + M 4 Lx zx M _
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The YOUNG WORKER and STUDENT

Those small depositors who put their small savings into 
banks will most likely never receive the full value of their 
money back. When pres- Roosevet, Wall St. agent, decreed 
“scrip” to be issued he was merely carrying out the “new deal 
for the Forgotten Man”, in other words, the capitalists star
vation program. The bank holiday will most likely be ex
tended. Meanwhile, banks are working overtime to manufac- 
tureithis highly ficticious currency called “scrip”. The “scrip” 
will decline in value and the merchants will charge enormous 
prices for food and clothing. Small depositors are already 
organizing themselves to demand the full value of the dollar 
and immediate cash payment from, the banks and employers.

’ • ■ > > : >*< * *
i • * i * .In: spite of the increased terror against the Communists m 

Germany and the manipulation of the-votes by >the German 
Fascists, 5,000,000 voted Communist/ Now that the Fascists 
hold the majority in the Reichstag they will proceed to disolve 
it and carry put their terroristic measures against the working 
class, even against the rank and file workers of the Socialist 
and Catholic Parties without any show of “democracy.” Al- 

* ready 5,000 Communist functionaries in jail. The Communist 
press has been confiscated and daily wholesale killings are 
taking place to wipe out any opposition to the Nazis. The 
fact that many workers voted Communist in the face of the 
bloody onslaughts shows that the revolutionary movement is 
increasing, and more and more sympathizers are coming over 
to the side of the Communist Party-

*

An arrested young Negro worker was in cold blood shot 
down by six uniformed government lynchprs. The excuse they 
gave was that he tried to run away—escape arrest,—conse
quently, they had to shoot.

We know that the boss class will seize any flimsy excuse 
to -intimidate the Negro working class but in this case the lie 
is v.ery obvious as the picture of Carlock clearly shows that 
he was shot in the temple. His wife who has the Interna
tional Labor Defence fighting for the (death penalties of the 
six‘murderers, approached the National Association for the 
Advancement of Colored People to form a united fronL They 

□refused on the ground that she was with the ILDr But she 
KnoXws that the 1LD will put all its forces to winning this case 
just--as jt is doing in the Scottsboro boys’ case, and she ąlso 
knows Very well how the NAACP sabotaged the figWt for 
them. The reign of terror’in the'south is growing strong 
because, of the i increased determination of the Negro and 
Whi|?e workers to struggle. against cutting off from relief, 
wagre .cuts,, apd ęvįc|io^S| . ;

There are millions of workers in 
this capitalist country, out-of work 
and starving with their families.

Only recently ds* I was walking 
H«on Varet Street, near (Bushwick Ave., 

Brooklyn, I happened tq see a large 
crowd of people. Curious, I, went 
over to see what had happened. 
There was a man in shabby clothes 
lying on the street, half dead from 
starvation. A policeman was there 
kicking him and telling him to get 
up. But the poor man who was end
ing the last moments of his “sweet” 
life could not budge an inch. The 
policeman at last saw the miserable 
man was almost dead and called for 
an ambulance. Before the ambulance 
came the man was dead.

As I stood there thinking of the 
-hardships he endured I got weak and 
^chills parsed up and down my spine.

I thought of the brutality of the 
capitalist class toward the working 
class;
which 
us.

We, 
suffer 
let the bosses make more profits 
out of us and thęn throw us out 
to starve. We mufet fight and get 
our demands! - We cin athiėve what 
the Soviet Union has,’no p^arvation, 
no hbmelėsft ,n6 jobless, and no peo
ple dying on the streets. The Soviet 
Union is controlled b£ the workers; 
they run eveiy thirig for their own 
benefit;.. 'W® win if-we all join 
hands and fight, for, “in union there 
i& strength.” The' only organteation 
that fights for' the young* Workers 
is the Young Communist League. 
All young workers, all young stu
dents, join the Young Communist 
League and fight for the right to

One 
at the 
aica. 
office Waiting for the judge, a woman 
came in, her eyes full of tears. On 
her face was a sad look. She told : 
the clerk that she had four children 
at home, that her husband was in 
jail, and she alone had to support 
the children. She threatened to stay 
in the courthouse until she got re
lief. Instead of paying attention to 
her tearful words the clerk indig
nantly asked her how she dared to 
talk like that in this high court of 
justice. The woman kept repeating 
that her children were hungry and 
that she didn’t eat for a long while. 
At this the clerk started to laugh.

The woman could not stand it any 
longer and cried out, “It is easy to 
laugh while your stomach is full. I 
came here for relief and not to get 
laughed at by such people as you.” 
The clerk told her that if she spoke 
that way to the judge she would 
be considered crazy and would be 
sent to the crazy house. “You can 
send me where ever . you want but 
you must feed my children,” was her 
reply.

I always thought that the court 
gave equal justice to all people but 
I saw with my own eyes that the 
court served the rich and looked con
temptuously upon the poor.
.Olga Lukauskas.

Plan to Tęrrorize,' » 
The Negro Workers I

Gossip, and News from the 
Cleveland Lyros Chorus

I . J ’ YOUTH ON THE HUNGER TRAIL’

ELIZABETH, N. J, March 1£, 
Sunday at 2 o’clock. The meeting 
will be held at the Lithuanian Li
berty Hall, 269 Second St. Com
rade'Vete Zablackas will speak for 
the ^routh.

- The answer to last week’s riddle 
42 oggs.

Karl Marx has been dead 50 years Į of a revolutionary paper, appeared, 
yet his work and theory have been When the revolution was supressed 
handed down by all the revolution- he returned to Paris and from there 
ary workers from one year to an
other like a living torch. Bourgeois 
scientists and so called “great men” 
have been hailed and applauded by 
the capitalist class and all its 'lack-* 
eys, and, in spite of that, the great 
scientist and exponent of the work
ing class outshines them all. He 

.was a scientist and a revolutionist. 
In his analysis of the capitalist so
ciety he saw the role that the pro
letariat was to play and did not 
hesitate to proclaim the historic- 
truth that only through a revolu
tion would the workers overthrow 
the capitalist system and emancipate 
themselves from wage slavery.

Karl Marx was born in the year, 
1818, in Germany, of Jewish paren
tage. Marx was a very able stu
dent and by the time he was 17, was 
able to enter the Berlin University. 
He became interested in philosophy 
and joined a Hegelian group. In 
1841 he got his Doctor of Philosophy 
degree. Because of his revolutionary 
ideas he was not permitted to ob-

was banished to England.
While in England, Karl Marx 

actively participated in the workers’ 
movement there and became the lead
er and moving spirit of the First 
International. The First Internation-- 
al gave way through historical de
velopments and stepped off the stage 
of history. 1 1 . .

The heroic struggle of the Paris 
proletariat in 1871, the Paris Com-' 
mune, found in Marx its indefatig
able advisor and ^.defender. When 
the defeajt of 1 the proletariat Was 
evident he pointed but that it would 
have been a greater calamity had 
the proletariat not gone to battle. 
■The correctness of his stand can be 
seen at the present time when the 
brave struggle of the Paris Com
mune has been a source of great 
encouragement hnd experience to the 
working class.

Marx lived for more tjian a gen
eration in England. He had to 
struggle for his existence, but this 
did not prevent him from collecting

tain a professorship 
he accepted to edit the newspaper, 
“Rheinische Zeitung,” from which he 
.resigned after a-.while. ’

Marx began his study of bourgeois 
society, commodity,' value and capital. 
His first great accomplishment in 
this field was his “ 
osophy” which 
of Utopian 
Marx, with his 
Engels, wrote 
munist Manifesto”, the historical doc
ument that has been the inspiration 
of revolutionists all over the world.

In 1848 the revolution broke out 
in Germany. Karl Marx immediately 
went to Germany and took an impor
tant part in this bourgeois upheaval. 
Through his efforts the “Neue Rhein-' 
ische Zeitung,” a classical example

and systematizing the' material for 
his life work, ‘.‘Capital”. For the 
last twelve years of his life Marx had 
to cope with various body ailments. 
In spite ,of this he was active in the 
revolutionary movemerit. Duririg 
1877 and 1878 Marx’ doctrines 
and theories were beginning* to 
spread through France and England. 
But he was already ą physical ruin. 
He was unable to get his second 
volume of “Capital” ready for the 
press. After his death, Engels edited 
the last two volumes of “Capital.”

At Marx’ grave Engels said,
“He died honored, beloved and 

mourned by millions of revolutionary 
comrades who lived from ;the Siberian 
mines over Europe and America to 
far-away California. His name will 
live through the centuries; so will 
his work.”

Gossip and Observations 
from Philadelphia 

Lyros Chorus

Have we got a chorus! Listen 
brother, don’t get the idea that we 
are very much behind some of the 
other choruses on the coast. In fact 
a certain chorus on the No. Atlantic 
coast better wake up or we will be 
asking them for their prize tag.

• A f • <
COLUMBIA, S. C.—A 16 year old- 

Negro, Sanders, was found guilty 'of 
murder and sentenced to be burn,e(j 
in the chair. The < 
planned^ to place his body on dis^' apri ate practicing for the new. play 

“Advance Guards.”

buried at the State prison. There- ai-e learning to dance after the chorus 
after a report developed among the | rehcal.sals better hurry up for the 

big chorus-musicians combined, dance 
to pe held March 18, 1933 at the 
“The Girard Manor Hall.” Admission 
35 cents.

Negroes that the cousin had not beep 
put to death but merely taken away 
from home. Due to mass indigna
tion, the plan to place Sanders’ body 
on display was withdrawn and in
stead it has been arranged that there, 
shall be a public funeral. f ?

This is a brazen attempt on the 
part of the ruling class of tye South 
to spread Negro hatred and incite 
lynchings of the Negroes in order tq 

' supress the growing militancy of the 
millions of Negro workers.

The Communist Party and the 
i Yqung Communist League fights 
I against these provocations aimed at 
the Negro masses and fights for 
self determinatiqn of the black, belt 
and against the discrimination of the 

I Negroes.

News from the Wilkes- 
Barre Aido Chorus

The three Musketeers, Eleanor, 
Anna and Helen do not come to any 
of our dances anymore. Why is it 
so, girls? 
again ?, \

I worider 
, ring disappears 
i around ?

Dot’s 
when

engagement
Johnny is

Just think, the Aido Chorus is go
ing to give a big treat by staging 
an Operetta called “Alkis” March 
21, 1933 at the Coughlin High School 
in Wilkes-Barre. Get your tickets ear
ly and you’ll be sure to have yours be
cause they are going pretty fast. If 
you want to see how conditions are 
today and how-———- but 1 must 
not tell you. To find out you must 
come and see for yourself.

Lillian S. once upon* Į a time was 
the quietiest girl in thfer chorus, , but 
now .she is getting jušt-dike her pal. 
Lillian, you must change. Do not 
make us change our opinion of you.

Albina and Lillian M. are having 
a contest to see which one can sing 
the loudest. Here’s luėk to both/

School is very interesting; it is 
about the mines/ Everyone should 
attend. If you do riot work in the 
mines you will be interested to know 
what’s what, and if you do vfatlc in 
thę rinines you will learn. about the 
experiences of other miners. Come 
on. and make this school a success.

Liza.

-:w/-•?/ Or!

1,

Editor’s Note: In the past two 
installments of this smashing expo
sure of the horrors of the “Road” 
Henry Bell and fyis pal, Jim, told of 
their 'trip from New York City on 
their 'way to . the West Coast. Nar
rowly escaping death when a dick ’ 
fired at .them, they arrived, in below- 
zero weather, and took refuge in the 
city jail of Newark, Ohio.__Ą Voung 
Negro is telling of the tortures he

“What in hell is . the “piano,” ?/ I 
asked, “Do you ‘mean thb ^swriat- 

A little ; box?” •• I J <'.‘ -
“Sweat-box?, hell no, that amt nor

thing as bad as the piano”, replied 
the colored kid. “The piano is like 

Wonder why Adeline always wants the yoke and stocks p’f tl|e. old days.. 
to dance with Frank? Come to think i You šit on a little narrow board;and 
of it three or four of the girls werq your fdet is locked ?n the stocks (then 
pujling at him last time. What’s . they stretch you out/ti’ 
his power over women? |itouch' youf toes, dam

The letter we received from two 
girls, Alga and Hermie from New 
Britain, Conn., shows what can be 
done once a person is determined 
to do it. For a certain reason their 
chorus dwindled down from 30 mem
bers to a mere 13 and discourage
ment filled the hearts of the re
maining ones. After analyzing the 
situation and thrashing out the mis
take a new start was made. Here 
is what the two girls write in part: 
“...we went to all the homes of the 
young people, whom we thought 
would be interested in the prospect 
of joining our chorus. Seeing our 
enthusiasm they promised to come 
to our next rehearsal. <

When Friday came they were al) 
there, and we had 
rehearsal in a long 
cial activities began 
excited about them, 
expectations for the

Isn’t that swell!

the first good 
time. Our sor 
and we are all 
We have grėat 
future...” | 
Keep it up!

To
Two weeks ago I read in the “Lais

ve” youth section that you are giv
ing a book for the best .designed 
heading. I am not a designer, but 
I tried what I thought would be 
good. I wish luck to the rest of the 
fellows and girls who have sent in, 
And who are just startirig, their de
sign.

tains near Pittsburgh, let’s chisel car
fare down at the square.”

A couple of blockjs and we are 
at the square. “Hey, Jim,” I say4i 
“what’s that crowd doing over therfe 
on that corner?”

“Looks like a breadline to me^( 
well, I’ll be damned! Look, there’s a 
shack. Who ever heard of a shack 
bn the State Capitol lawn! Yeah, arict 
a gang of cops. Let’s go over and 
find out what its all about.”

\ye go . over to the .southwest cor<- 
i)er of the Square arid mix into .th# 
<Jrowd of abbpt 50Q tnen ’and women, 
gathered around the shack. The 
little hut’ is made of boards, a small 
ęhimn^y juts from the roof, one side 
is open. There are both Negroes and 
white people in the crowd, most^of 
them seem to be jobless.
- Suddenly one fellow springs up on- 
a chair and addresses the crowd? 
“Fellow workers! I ajn the father, oL 
three chijdren... my family was 
evicted... 'the Unemployed Coun- 1 
cils...” We can’t dope it .opt. , < j 

Jirri asks one man standing near 
the shAck, “Say, what the) hell is this 
all about, anyway?” /‘Fellow work
er,” he replies, “that man speaking 
there was' evicted from his home,/ 
He hap been unemployed/for months, 
and since they refused him relief he 
has moved onto the steps of the . 
State Capitol in protest.”-

Says Jim in amazement,” Christ, is 
he a Communist? Anyway its a good 
idea.” The man replies: “He is a 

! worker like us and he is appealing 
to us for support in his struggle. 
Its the only way we’ll get anywhere, 
by organizing. By the way, where 
are you fellows from?”

“We’re from back East. Say we’re, 
not workers, Christ, we’re bums!”-I 
reply. “All of us will be on the bum 
if we don’t organize and fight back” 
says the guy.

“Yeah, ain’t that what I’ve been- 
telling you?” Jim turns to me and 
asks. I’m from the Unemployed 
Councils” the fellow goes on, “Say, 
since you guys are going west-/ 
when you hit St., Louis go un
der the bridge where the jungles Are 
and you’ll find the new headquarters 
of the Homeless Youth Committee. « 
You’ll learn something, interesting. 
And don’t forget boys, we city work- 

. ers are with you.” , ■ i
I “O. K. buddy” says Jim as we say 
“so long” and hurry away. !

i We walk down the street, Jim 
bumming people for fare while I 

' Į keep a look-out for cops. As we

.il your wrists 
m nearį and 

they leavę you thq^way for a couplq 
of hours.” ' ,

j Says Jim: “How long can a guy* 
i stand it in they piano?” , t i
. “Well, about an hour and a half.
Then you arė ’ about dead. Your' 
shin is all torn from the rough 
boards. 'They put yop there for any 
little thing you do wron^, or if the 
guard hąs got it 'in for you, and 
they make you play a ‘tune’ a damn 
long time, too.. I aint never goin’ 
south again .if I can help. Nossir!”

It was too cold to sleep so we 
chewed the rag all night. The guys 
talked a lot about how tough it was 
to be on the bum and stories about 
the lousy life we have to live.

Next morning we grabbed the first 
freight out of town...

We ride along on a fast freight 
between Columbus and Indianapolis. 
Thump, thump, thump, the wheels 
hit the rails, rocking and bouncing 
the empty that we ride in, as the 
“Manifest” speeds over mile after 
mile. There are about 8 men and 
boys huddled together ip our car 
standing at the doorway and gazing 
at the stark barren countryside which 
flashes by. Mile afteY mile of 
empty and run-down farms; rush
ing through small towns, each with 
jts quota of hunger and want. De
serted farms. Empty mills with 
smokeless chimneys.

“Where1 do we go from Indianapo
lis?” Jim asks mef ‘‘Well, I guess 
we’ll head fo^ Terre Raute arid then 
to St. Louis.” I 'answer. ( i 

i Up speaks one of the old guys on . the square ,\ve still hear the / 
the train, “If yob boys 'Are getting speaker’s voice, “Organize against 
off in Indianopolis you’d better ; get j ^a^atjon.... Solidarity!’? and chėers 
ready—we’ll be there soon. If you f crowd
are going, ori through bqtter watch 
otit that you don’t land in jail. Hit 
a gas station and^'taaAh ^up, 
through the town to the other side 
and with luck you’ll get *ai lift‘to 
Ten-e Houte. Hejl, you young punks 
shouldn’t be on the road no-how.
This ain’t qo paštim’e for kids»” ' .
A few miles and an. hour later w^’re ) 

walking through town. A guy tells us 
that it’s 8 miles to the other side 
of town. “Hell,” says Jim, “I.can’t 
walk no 8 miles. 1

Jim: “That guy we spoke to has 
■’ ■ r.t

‘fYftwibet;-regular fellow, its thq 
first time a guy spoke so nice to fne 
since we hit this part df the country.’ 
Say tackle that; guy he looks a® if

Dear Comrades:
Thanks to the cooperation of 

“Laisve” and many others, the 
Leaf Dance that was given by 
Elizabeth LDS Youth Branch was
a great success. We had a fine 
crowd, the largest that the club 
rooms ever, held and gayety rode on 
wings of song throughout the eve
ning., I hope you will show interest 
in other affairs that will be held by 
the

Comrade John Orman who is i 
charge of the “Vilnis” youth sec
tion has written a nice letter full of 
suggestioris and criticism. Į would 
suggest that our comrades get the’ 
“Vilnis” every Friday and read the; 
whole thing frorri fop to bbtiom. 
He gives some good criticism which 
is as follows: “You need pictures 
in your section, pictures of the ciasfc 
struggle., We. have plenty for .our 
section.” You are right also, in 
pointirig out the need for sorrie 
sports in our section. Alas, we pre 
only females and the weakest kind, 
too. Even to think of 
us heart palpitations, 
strong husky supply 
news ?

Worker and Student” from the Na
tional Students League of Easton! 
This section is truly an important 
issue, for the future belongs to the 
youth. Does not the youth in the 
most glorious part of their lives suf
fer from improper and inadequate 
diet, and are recruited to murder 
and be murdered in imperialist 
wars ? A second world blood bath 
is becoming more and more a reality 
as imperialist wars are raging in 
China and South America, and the 
Soviet Union is in grave danger of 
being attacked by the (Japanese War 
Mongers.

We, the National Students League 
in Easton, are doing our part by 
organizing and calling the youth to 
wprk for our common aim; the right 
to live. The N. S. L. Is intema- 

, tional in scope; it is a militant, 
in I fighting organization that fights iiri-

There are only two things we ask 
of you, comrades, design a good 
looking heading for our page, and 
get a young worker from a factpry 
or a mill to write about his condi
tions. We want more proletarian 
articles.

perialist wars and starvation. (Our 
^organization ha.s , grown tremen- 
duosly. We have 'had u$ tb the pre
sent time only five meetings; pup 
first was attended by eight and now 
we. have thirty, į By .nepęt year we 
intend to 'have two hundrėd-fifty.

' ■ j * i-j I ■ ■} | 11

’ IWe have organized an anti-war 
commit^ep anp/t functions very well,. 
We are ^oing‘ to issue' leaflets 
throughout Easton protesting against 
the recruiting of the students into 
the C. M. T. C. and will warn then) 
of the approaching > war. We chal
lenge other cities with 
tion as 'large as Easton 
many members. ąs we have! 
be any other organization.

Working youth and students, unite 
against war! The future, belongs to 
the youth! ‘Join the National Stu
dents League!' *

Correspondence Committee.

Lords of the scheme of things! 
Fighters of all earth’s battles, 

j Ours is the might of kings! 
i Guided by seers and sages, 
I The world’s heart-beat for a drum 
! Snapping the chains of ages , 
I Out of the night we come! 
Lend to no ear that pities!

Offer no almoner’s hand! 
Aims for. the builders of cities!

When will you understand? 
Down with your pride of birth 

, And your golden gods of trade! 
A man is worth to his mother, Earth,' 

All that a man has made!
We are the workers and makers!

We are no longer dumb!
Tremble, 0 Shirkers and Takers!, , 

Sweeping the earth—we come! 
Ranked in the world-wide dawn, 

Marching into the day!
The night is gone and the sword '■ 

is drawn, , • j..
And the scabbard is thrown away!

1 ’ —^from *’PoenU fof Workers!’ : •

The president of the local gas 
company was making a stirring 
speech. “Think of the good the gas 
company has done,” he cried, “I 
should say: ‘Honor the Light Bri
gade’.”

And the customer 
shouted: “Oh, w'hat a 
made!

6ver 700 students in City Col
lege went on strike in protest against 
the suspension ;of 19 students who 
were active in exposing the role of 
the college executives in carrying 
put capitalist plpns. | , /

Notice to AH Choruses!
Our National Youth Committee had 

sent out letters to every organiza- 
. tion asking for financial; donat$on» 
! for the youth agitation fund. If your 
chorus has received such a Ibtier, 
help by pushing the idea through, 

-gdt collection blanks and collect a# 
.much as you can. Unless we have 
some inoney we will not be able to‘ ’ 

,send our youth organizers out tq... 
organise the Lithuanian youth; we 
will not be able to do many things 
that we have planned for the youth; 
we may not even have this page for " 
būrselves. All those who> want to. .. 
see this, work get ahead and who 
are willing to work for it send a 
letter to us and we’ll send collection 
blanks. ( Let’s see how loyal you 
are to. our youth movement!

immediately 
charge they

Jobs arid payrolls declined in Jan
uary.*. The Federal Reserve* Board 
made the report Feb. 27, 1933.

Over 1,500 students at the New,. 
York University went out on strike 
against the suspension, of their paper' ' 
by the school authorities. Their 
paper had expressed itself in favor 
df the Worker’s struggles and as a 
result the students were denied 
“aęademic freedom.”

♦ 1 . ♦ 1 .



paterson; n. j.

Šąlna.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

tik

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Name

2 Address

City

laiką.

KAINA $60.00

State .

kvartetai ir dar ki-ty 
ri$mp dainininkams
M .Meškienė. Bus

nūs Marchers.” 
grama, f" 
W. Broadway, 
įžanga tik 
lyvauti.

to the WORKING WOMAN

aigiasi, tad 
į narį. , 
' Norkus.

(57-58)

HIO

• , SUBSCRIBE NOW FOR THE

gg Bundle order rate 4 cents per copy

Vertė VALSTIEČIO SŪNUSJ. STRAUJAN

CLEVELAND, OHIO

PITTSTON, PA.
ALDLD 12-ta kuopa ir 88 mote

rų kuopa rengia draugišką vakarie
nę, 12 kovo, Valinčiaus kambariuo
se, 51 Butler Alley. Prasidės 6:30 
vai. vakare Įžanga 25c. y pa tai. Už- 
kviečiame visus draugus ir “Laisvės” 
skaitytojus dalyvauti. ..

Komitetas.
(56-58)

NEWARK, N. J.
LDSA 10-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 10 dieną kovo—March, po num. 
180 New York Ave., 7:30 vai. vakare. 
Drauges, malonėkite visos aliku pri
būti, nes yra svarbių reikalų aptari.

Org. K. Stelmokiene.
'• ' (57-58)

Poslapis Ketvirtas
H i I * i \ < 5 . EKISV.i Relvirtadien., Kovo 9, 1933

GIRIU BROLIAI
(Tąsa)

Pasiekęs krūmus, mokytojas tris kartus 
sušvilpė—vieną kartą garsiai ir ilgai ir du 
įfartus lėčiau fr trumpiau/ kaip buvo stisi-

. Kur tai tankumoje pasigirdo tokis 
&ą^8j atsakymas, o u^ kiek laiko pro krū- 
Jihus išlindo irs abu draugai, •te

Na kaip, laimingai viskas? Kas nau
jo?—klausė Lankovskis, imdamas sunkų 
pupdą. .' • | : J

—rLaiminga jkėĮlioųėJ Viskas igerai. Mie
ste mūsų draugai gerai veikia.Siunčia pa-;1 
sveikinimą... į S ‘ ;'1 5 ’

Bet mokytojasJ nutylėjo apie pasikalbėji
mą su draugais. Ir tas pasikalbėjimas bu
vo nelabai malonus girių broliais. Mieste 
draugai jau skaitė tolimesnį nesilaikymą 
revoliucinių ratelių giriose nenaudingų dar
bu ir net kenksmingu: daugelyje vietų pa- 
tankėjo užpuolimai ir žudymai, kurie buvo 
atliekami vardu revoliucinės partijos, bet 
tankiai buvo darbas paprastų plėšikų ir 
žmogžudžių. Revoliucinė partija negalėjo 
už tai imti ant savęs atsakomybę, ir todėl 
mieste gyvenanti draugai buvo linkę prie 
to, kad jau laikas “paleisti” girių brolių 
ratelius,—nes visus tuos revoliucionierius 
vienaip ar kitaip reikia išgelbėti, sujungti 
su partija ir patraukti prie darbo. Moky
tojas jau ir pirmiau galvojo apie tai: už
muš jie vieną, kitą desėtką žandarų ir 
stražninkų, padarys galą niekšiškiausiems 
išnaudotojams... bet kas daugiau? Nuo 
jų darbo revoliucijos darbas nelabai daug 
eina pirmyn. Nuo dirbančiųjų masių girių 
broliai yra atitrūkę, tarpe savęs blogai ar
ba ir visai jiesusirišę. Sunku palaikyti bent 
koki ryšiai tarpe atskirų girių brolių rate
lių, kurie išmėtyti po visą kraštą; ką g;i ga
lės padaryti tie dešimtys ir šimtai žmonių, 
pasirengusių už darbininkijos reikalus bile 
laiku numirti prieš gerai ginkluotas caro 
armijos dalis, kurios užplovė visą kraštą? 
Atyira kova’prieš caro jėgas jau negalima. 
Gi dalyvavimas revoliucinių girių brolių 
tarpe valstiečių,’ jų suėjimuose, pasidarė Vi
sai negalimas. Prisieina mainyti taktiką, 
reikia važiuoti į miestą, susimaišyti su dar
bininkų minia ir ten dirbti, arba, kam ir 
tas negalima, vykti į užsienį, kur jau buvo 
nemažai draugų. Mokytojas turėjo jų ir 
antrašų. Bėt«kol kas nusprendė tylėti apie

savo planus. Jo poziciją palaikytų veikiau
siai Andrius ir Lankovskis, bet ne kiti drau
gai. Net Kodojas veikiausiai nebus su 
■juotai: i jis taip trokšta atkeršinti pralieto 
kraujo kaltininkams, jog nesutiks apleisti 
girią ir kovos planą.

—Mes del tavęs labai daug rūpinomės,— 
kalbėjo Lankovskis.—O kas galėjo žinoti, 
kas laukė? Juk galėjo jus pagriebti ant 
stoties arba kelyje.

( '

—Su geru pasp.ortu? Su tokiais doku
mentais niekas nelies. Gyvenk mieste, vis- 
tiek pat, Kūip ir girioje.

—Taip.:.?.' Taip,—pridėjo Andrius.—O 
štai jau ir (įąugiau mūsiškių.

Iš krūmų prietamsoje išėjo kiti girių 
broliai, kurie buvo išėję pasitikti draugus.

Jonelis-piemenukas atnešė žinią, kad po 
to, kada buvo užmuštas staršina, barono 
perdėtinis ir padarytas užpuolimas ant pa
ties barono Dano, policija buvo pas And
riaus tėvus, kvotė juos ir klausinėjo, kur 
yra Andrius. Areštavo kalvio brolį, kuris 
gyveno apie septyni verstai nuo staršinos 
sodybos. Areštas, be abejo, yra pasekmė 
girių brolių užpuolimo. Galima buvo laukti 
naujų užpuolimų ir ant girios.

Kad nukreipti policijos nuožiūrą ir pa
slėpus pėdas, Kodolas pasiūlė Andriui ir 
kalviui parašyti saviškiams laiškus iš “už- 
rubežio” per užrubežyje gyvenančius drau
gus. Nebuvo abejpnės, kad laiškus, antra- 
šuotus jų giminėms, atidarys slaptoji poli
cija ir perskaitys.

—Taip, tas bus gerai!—džiaugėsi And
rius.—Parašysime laiškus iš Londono arba 
net ir iš Amerikos. Gerai.

. — Rašyk, na ir nuo manęs pasveikink... 
Pasakyk, kad parvažiuosiu svečiuosna,— 
nusijuokė Auzanas. ;

—Rašyk, rašyk. Paskuį ir ašv parašysiu 
—kalbėjo kalvis, pilnai pasitenkinęs, kad 
rado būdą “pavadžioti policiją už nosies.”

Po pietų Andrius atsisėdo prie didelio 
pušinio kelmo, kur paprastai jie valgydavo, 
ir pasiėmė plunksną.

—Pasiklok laikraštį po laišku!—patarė 
mokytojas.—Rašai iš Londono, o laiškas 
taip, žiūrėk, ir bus su pušies smala iš gi
rios.

tainę ir neleido žmones j vi- 
durų. , Policiją visokias kliū
tis daro,, kad bedarbiai nega
lėtų susiorganizuoti'ir išreika
lauti pašalpų.

Kovo 12 d. yra rengiamos 
didelės prakalbos L. T. Name. 
Kalbės Anna Burlack.

Ponai uždarė bankus ir už
čiaupia burnas, kad darbinin
kai apie tai nieko negalėtų 
pasakyti ir tartis apie savo 
reikalus,

Smulkūs Namų Savininkai 
Organizuojasi

Vasario 24 d. atsibuvo lietu
vių smulkių namų savininkų su 
sivienijimo Susirinkimas, kuria
me pasireiškė žynius pažengi- 
mas pirmyn link bendrų dar
bininkų kovų už kasdieninius 
reikalus, ko nesimatė šioj or
ganizacijoj pirmiau.

Buvo pakviestas vienas iš 
Bedarbių Tarybų organizato
rius drg. G. Kohn ir miesto 
tarybos narys ady. M. B. Gros
sman pakalbėti. Pirmiausia 
kalbėjo Bedarbių Tarybos at
stovas. Jis smulkmeniškai nu
rodinėjo, kaip darbininkai su
siorganizavę gali daug nuveik
ti ir šį tą iškovoti, savo būvio 
pagerinimui. Jis prirodė ke
letą pavyzdžių, kur tiktai or
ganizuota spėka sulaikė nema
žai evikęijų, net iškovojo tei
ses namų savininkams, kurių 
namukus bankieriai buvo už
simoję atimti- Jis kvietė or
ganizuotis visus, nežiūrint ar 
jis-dirbantis, ar bedarbis; ar 
jis namų' savininkas, randau- 
hinkas, bet bendrai kovoti 
prieš šią bado sistemą.

Po jo pakvietė poną advo
katą. Jis, išdidžiai save per
sistatė, kaipo advokatas, poli
tikierius, ir tuo bandė pajuokti 
pirmesnįjį kalbėtoją.

Esą :> tokiu riksmu, kokį pro-

(Bus daugiau)

Batsiuviai Organizuojasi-Darbininkai Bruzda
MONTELLO, Maas.—šiomis 

‘•dienomis buvo įsteigta Shoe 
’Social-Education Club. Tai 
/darbininkų organizacija kovo- 
Lti už pagerinimus. Organiza- 
JJeija susitvarkė ir pradėjo 
^veikti. Mėnesinės duoklės 50 
centų į mėnesį. Susirinkimus 

Jaiko kas penktadienį, 8 vai. 
-vakare, Sons of Italy svetainė
je, Brockton, Mass.

I Šitą kliubą tikirtiąsi suor- 
igani2/uoti visus čeverykų in- 
♦ pushįjop darbininkus. Sena 
’įSoot artd 'ŠKoe unija yra bęsų 
jtinįjA visąį nesirūpina dar- 
•Binįi'kų ’ rętkatyis. . če.yprykų 
-industrijos darbininkai rikiu,o- 
jkihie jėgas prie Shoe Ivtfork- 
»ęrs Social-Education Club. Tu- 

sudaryti komitetus kiek-' 
vienoj dirbtuvėj, kurie rūpin
tųsi jtaj-bininkųi reikalais/' Dą- 
liartipiu laiku prasidėjo bruz
dėjimas ir rūpestingumas or
ganizuotis.
f. * . JU4 Į r ■ j . <

į į Jau bus metai laiko, kaip 
-A. Zlatkus gyvena Sovietų Są
jungoj. Apie jį visokių kalbų 
žmonės pyasimano. Vieni sa
lio, kad ten jam nepatinka 
gyventi. . Pasakoja, būk grįšiąs 
į Ameriką. Kiti' pasakoja, 
kad jis Lietuvoj nusipirkęs ūl$ę 
ir taip, eina pletkai. Kad be- 
reikalįngus plepalus sulaikyti, 
reikia tarti ketis žodžius tuo 
rįikąlų.

2 Tikrenybė apie Zlatkų yra 
Jpkia, Jis gyvena Sovietų Są-

jungoj, dirba Leningrade prie 
rakandų gaminimo. Jam se
kasi gerai, patinka gyvenimas 
Sovietų Sąjungoj ir bemano 
grįžti į Ameriką. Būtų gerai, 
kad jis pats parašytų į Ameri
kos darbininkų spaudą apie 
tos šalies darbininkų gyveni
mą. '

savo darbininkiškumu, užgynė 
rinkti aukas.

Šimaitis pasakojo, kad ta
me kunigo PelČiaus parengi-^ 
me diktai buvę pažangios 
publikos- Tai laisvamaniai iš 
tiriginumo. Bet jie turėjo kiek 
nesmagumo, kuomet kunigėlis 
prieš valgymą vakarienės pra
dėjo maldas kalbėti.

Vasario 22 d., Montello, 
Mass., įv^ko Naujos Anglijos 
klerjkalų sųsivažjąyiinas. Į 
susivažiavimą sugužėjo apie 
20 kunigų. Kuo Jie. .manote 
rųpinoši? Suprantama, tik ne 
bedarbių* reikalais.1 Jie priėmė 
rezoliuciją ir nutarė įteikti 
prezidentui Rooseveltui užproL 
testuodami priešu jo pasižadėję■ 
jfmą' pripažinti Sovietų valį,.

M \
Sušivažia^ihi.ė ': dalyvavo ir 

eįlinlų katalikų darbininkų. 
Jie pasipriešino tokiam kuni
gų reakciniu! žingsniui. Lai
kinai rezoliuciją kunigai sulai
kė, bet vėliau, vistiek, perva- 

, pre-

Vasario 26 d., Birutės Drau
gija turėjo bankietą. Publikos 
susirinko, gan skaitlingai, apie 
300. Už 35 centus buvo duo
dami visai geri užkandžiai. 
Jąunuolis Vasarius pasakė 
prakalbą apie ruošiamą Alka
ną MaršaViiiią į Bostoną.' Taip 
pat kalbėjo J-. Bąlelis ąpįę; be
darbių kovas. vAlkąrįy < 
Maršavimui surinkta $8.56-

Mūsų miesto jaunimai pra
dėjo darbuotis nęjųokais. Trū
kumas matosi, tai Dailės Ra
telio Dramos Grupėj. Turė
tų draugai sukrusti prie darbo.

re ir skelbia, būk įteiksią 
zidentui.

Vasario 24 d. kunigas 
čįus, motodistąs, surengė 
certą ir vakarienę, kur 
navo fašistų dainininkas Bab
ravičius. įavęs veltui tiksė
tą, drg. Šimaitis nuėję į kon
certe .paprašyti, . W 
parinkti aukų *‘D. Workeip’ 

f Kunigas Pelčius.-'kuris girtasi

Pel- 
kon- 
daį

Roko Draugystėj buvo skai
tytas laiškas nuo bedarbių ko
miteto, kuriame kvietė drau
giją prisidėti prie šaukiamos 
konferencijos kovo 12 d. Drau
gijos prisidėjimui prie bedar
bių judėjimo pasipriešino K. 
Venslauskas ir S. Kriaučiūnas. 
Laiškas buvo atmestas. Tai vis 
prūseikinių menševikų darbai.

Brocktono valdžia atsisakė 
duoti leidimą surengti bedar
bių demonstraciją kovo 4 d- 
Buvo, surengtas masinis mitin
gas tą dieną, Sons of Italy 
Hali. Policija užrakino sve-

of Italy

progresyviui 
savininkui, čion? prigulėti ir 
vadovauti toms besivystan
čioms kovoms, kad jos būtų 
sėkmingos. O kad padaryti 
sėkmingomis — būtinai reikia 
subendrinti su bedarbių tary
bomis bei abelnu mūsų judėji
mu.

Čionai neblogai darbuojasi 
'drg. Moženskas, J. Šimkus, 
Andrušiunienė, Valaika ir ke
letas kitų. Bet to nepakan
ka. Norint tinkamai vesti dar
bininkų kovas, negalima atsi
dėti-ant vieno, kito draugo, 
bet reikia visiems m,ęs|i£; dar
ban, o tuomet tikslas bus. at
siektas- 11 ‘ ’ 1 ‘ •

Svečias.

zis ' Ohio valstijoj paskatins' ~: ’ 
daugelį namų savininkų stoti , ,LDSA 38 kp. susirinkimas įvyks 
šion organizacijon. Todėl yra1*1^® .0J» J?-’ Adrg’
be galo svarbu kiekvienam narės malonėkite dalyvauti šiame su- 

Hetuviui, namo sirinkime, nes bus mokamos mokes- 
tys. Taipgi ir atsiveskite naujų narių.

! ■ Sekretore.

SO. BOSTON, MASS.
Nedėlioję, 12 d. kovo—March įvyks 

Tarpt. Bedarbių Tarybos margas pa
rengimas su vakariene. Solidarity 
,Players perstatys veikalą “The Bo- 

” Bus ir muzikos pro- 
šis parengimas įvyks 376 

7:80 vai. vakare. 
25c. Visi kviečiami da-

Mažiukei. — Jūsų straips
nelis “Pažiūrėkime į Save” 
netilps.

Mūsų judėjimas yra pa
sisakęs už palaikymą tų įs
taigų, organizacijų ir laik
raščių, kuriuos jūs siūlote 
likviduoti. Nėra reikalo už
vesti diskusijas. Tas 
pakenktų judėjimui.

J. G. — Juokai persilpni, 
spaudai netinka. '

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kuopos, susirikimus 

įvyks sekmadienį, 12 dieną kovo, 2 
, „ Į vai. po pietų, naujuose ALDLD kam-

po.nu.oja Pirmesnis kalbėtojas, 1 bariuose/ m N. *Wešt St. Visi;na-
tik betvarkę sukelti galimą, o 
nę ką nors atsiekti. Jo pa
siūlymai buvė, tai kad viso
kiais reikalais reikia kreiptis 
į tam tikras valdiškas įstaigas 
ir viskas bus atsiekta. Su
prantama, visų politikierių yra 
panašios ''rekomendacijos, bet 
darbininkams jos jau nepake
liui. Jau jos eįlių eilėm iš- 
praktikuotos,.bet pasekmių ne
davė ir neduos.

Drg. Kohn pastatė jam 
keletą klausimų: apie miesto 
ponų eikvojamus tūkstančius 
dol. bereikalingiems dalykams, 
o bedarbiams nedavimą tinka
mos pagelbos. Ponas advoka
tas visai susikompromitavo ir 
pareiškė, kad turįs skubėti į 
kitą susirinkimą ir, nedavęs jo 
kio konkrečio atsakymo, aplei
do svetainę.

Labai gerą įspūdį duoda, 
kuomet susipratę darbininkai 
tokius politikierius prispirta 
prie sienos ir numaskuoja. 
Susirinkimas pareiškė didelę 
simpatiją kovojantiems ir pa
juokė politikierius. ‘

Vėliaus kalbėjo J. žebrys. 
-Jis ųurodinėjo, kad tarpe na
mo savininko ir bedarbio, kurį 
Charity maitina, yra skirtumas1 
tik tame, > kad bedarbį Charity' 
maitina šiandien, o namų savi
ninką maitins rytoj ar porytoj. 
Likimas visų vienodas. Todėl 
ragino smulkių namų savinin
kus kovos ryšiais kuo arčiau
siai susirtiegsti su bedarbių 
tarybom. Jam Užbaigus kal
bėti aplodismentai liudijo, kad 
didelė didžiuma tanx pritarė. 
Gerai kalbėjo drg. K. Valatka 
ir dar keletas dalyvių.

Šioji organizacija, kol kas, 
nėra skaitlinga, palyginant su 
kitų. tautų panašiomis organi
zacijomis. Tačiaus gali, būti, 
kad šis,; dabartinis bankų kri-

riaii ir narės,,•* būtinai; , dalyvaukite, 
nes bus balsavimas Centro Pild. Ko
miteto viršininkų, taip pat atsives
kite naujų narių.

. , S. Kuzmickas. •
(57-58)

'■ Rehg. Komisija.
(57-58)

. MON'TEi.l.O,' MASS.
JK,opiunisti| Partija ir Jaunųjų Ko- 

liiuhistų Lygai rangia dideles prakąl- 
basį ^nedėlioję, 12 d. ■ Ięovo^—March, 7 
valandą, yąkare, L«i T- Najno\syetai- 
nėję., .Kalbės drg. Croll iš Law
fence, Mass. Visi lietuviai' darbinin-' 
kdi, dalyvaukite! šiose prakalbose.' i

’ < O (57?58>
SČRAnTON, pa: 1

LDS 821 kuopos susirinkimas įvyks 
12 dieną kovo—March, 2 vai. po pie-5 
tų, pas P. F. Indrulio kriaučių, šapo-, 
je, and Bulls Head. Visi atsilanky
kite į. susirinkimą, nes yray svarbių 
reikalų aptarti ir vajus b; 
atsiveskite po vieną nauji 

Sekr. J,

’: ‘ TORONTO, ONT. t
ALDLD 16£ kuopos ir DA Lj)gos 

45 kuopas mėnesinis sfcsirihkimas 
įvyks Lietuvių—Hungarų svetainėje, 
382 Queen St. W., sekmądienį, kovo 
12 dieną-/ 2 vai. po pietų. Abiejų 
kuopų nariai kviečiami kuo skaitlin
giausiai atsilankyti, nes turėsime ap
svarstyti labai svarbių darbininkiškų 
reikalų, kaip tai: narių gavimas ir 
jų palaikymas, ir t.t.

• Kuopos Org. M. Guoba.

PHILADELPHIA, PA.
Karolio Markso 50 metų mirties 

paminėjimas įvyks 2-se visetose, ko-. 
vo 14 dieną, 8 vai. vakare, Vokiečių 
svetainėje, 2912 N. 2nd St. jr Italų 
svetainėje, 1208 Tasker St. Abiejose 
vietofee bus geri kalbėtojai ir puiki 
programa. Lietuviai darbininkai ne
pamirškite dalyvauti. Rengia Kom. 
Partijos 3 distriktąs. . , (

;. WORCESTER, MASS. /
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

57 kuopos, šocialis’ feaunuš fnetinis 
bankiėtkš įvyks nedėlioj, 12 d. kovo 
■i—March, pradžia i4 vai.' po pietų, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St. 
Rengėjai turi' parandavoję abidvi sve
taines. Apart skanių valgių ir gė- 
rimų, bus duodamas gera koncertinė 
programa, kurią pildys J. Sabaliaus
kas, V. Tumanis, M. Paraliutė, Aido 
Choro duetai ir 1 
ti dąipininkai. V 
akompanuos drg.
visokių žaislų. Atsilankiusieji būšite 
pilnai patenkinti. Įžanga tik 50c.

Rengėjai.
■ > (56-57)

CLEVELAND
Bendras Frontas šąūkia susirinin- 

kimą visų namų savininkų, 13 d. ko- 
vo-March, 7 vai. vakare, City Hali. 
Bus suteikta rezoliucijos nupiginimui 
vandenio, gazo ,elektros ir kitų bilų. 
Clevelando lietuvių namų savininkų 
susirinkimai atsibūna kas paskutinė 
pėtnyčia, Lietuvių svetainėje.

(57-58)

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

36 Kuopos Parengimai
Kovo 11 d. bus suvaidinta dvi ko

medijos: “Suiro Tėvelio Nervai” ir 
“Vos Neapsivedžiau.” Prakalbos vie
tiniais kalusimais ir šokiai, šio pa
rengimo pelnas bus del “Working 
Woman’) ii’ “Darbininkės.” Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga 25c. y pat.

Kovo 18 J., 8 vai. vakare, bus ro- 
doini Sovietų Sąjungoj gaminti kru- 
tami ayeikslai, po vardu “End of St. 
Petersburg.” šio parengimo pelnas' 
bus <ADaily Worker” naudai. Įžan
ga JL5c.. ypatai. Abudu parengimai 
bus Darbininkų svetainėj. Prašomi 
lietuviai darbininkai 'sk<iUingai .atsi
lankyti. Pareisite •gvąrbiiis įreifca-; 
lūs. v /

Rengėjos.
/■)(<•)••[ . : J ■ < • x ’ (57-J58) v i’j er

DETROIT, MICH
APLA 47-tos kp. mehesinis susirin

kimas bus sekmadienį, kovo 12 d., 
2 vai. po pietų, Drąugijų sevtain&je^. 
3600 W. Vernon Highway ir 25 gat^ 
ves. Kviečiame visus narius ir na
res susirinkime dalyvauti, neš yra 
svarbių dienos' klausimų apkhlWji- 
mui. - Ir bus užvis svarbiausia—Cen
tro .Pild. Kom. rinkimas, kur turite 

riąijmti dalyvumą šį prane- 
itemiję, 'praneškite ir kitiems.

Sekr. V. A. Norkus, 
i > /r ’ ' i (i56"5'

WATERBURY, CONN.
Masinis mitingas kovai1 už numa

žinimą kainų ant elektros ir gazo, 
įvyks kovo 11 d., Venta Hali, 8 vai. 
vakare, 103 Green St. šitas masi
nis mitingas labai svarbus visiems 
gazo ir elektros vartotojams ,tąi būt 
tinai dalyvaukite tame mitinge.

(57-58)

CLEVELAND, OHIO
Kovo 17, 18 ir 19 dienas, Gardina 

Hali, 6021 St. ir St. Clair Ave. įvyks 
bazaras. Darbininkų organizacijos 
turi padėti prirengti bazarą paren
kant daiktų ir skaitlingai dalyvaujant 
bazare. Apart daugybes gerų daiktų, 
kurie pigiai parsiduos, bus puiki pro
grama kas vakarą ir muzika šokiam.

Bazaro Komitetas.
(57-58)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo. 13 d. įvyks Lyros Choro su

sirinkimas, 995 N. 5th St. Visi nariai 
malonėkite pribūti įlaiką, nes yra 
daug svarbių reikalų. Taipgi atsi
verkite ir naujų narių. Šis susirin
kimas itin yra svarbus, nes bus svars 
tomą jaunimo skyrius, ir Dramatiš
ko Ratelio reikalai. Būkite visi į

• i 1 Sekretorius.
; , (57-58).

SHENANDOĄH, PA.
LDSA 62 liudpa rengia vakarienę, 

11 d. kovo, naujuos) ALDLD kaml?a-> 
šiuose, 10£ West St„.7t:30 vai. vąka- 
re. ' Visi širdingai kviečiami daly
vauti šiame parengime 1 Ir ‘praleisti 
linksmai laiką ir paremti darbinin
kišką organizaciją. Įžanga. laį>ai: pi
gi, tad ir bedarbiai galėtų atsilnkyti, 
tik 15 centų. i t •

Komitetas. I 
z , (57-58)

NEWARK, N: J.
Bęndro Fronto Diskusijos. Ren

gia Newarko darbininkiškų draugijų 
Sąryšis, susidedantis iš penkių drau
gijų, nedėlioj, 12 kovo—March. Įžan
ginę. prakalbą pasakys drg. F. Abe
kas, vienas iš “Laisvės” ęedąktorių. 
Svetainė, 79 Jackson St., prądžia 2 
vai. po pietų; įžanga visieins veltui.

(56-57)

MTROUO LIETUVIU DARBININKŲ AM® 
čia randasį lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. 
Ą, M. ęiSHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS. CAMPA U ĄVB. DETROIT M,ICH. (

Woman’s paper to be in new, magazine form

THE WORKING WOMAN
50 E. 13th St. New York, N. Y.
First) issue to be ready for Int’l Women’s Day March 8 
ENCLOSED FIND 50 xents for one year’s suscription 

30 cents for six month’s subriptjon

PER LAISVĘ GALITE ĮSIGYTI 
i; REMINGTON TYPEWRITERS

, i ■ • • ' '• ' I < . | : • • / -* ■ :
** “Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, Vė
liausio Įšdirbimo, su naujais patobulinimais

i TYPEYVRITEKrUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

Portable mašina, tik šį rude
nį patobulinta su naujais paran- 
kumais prietaisais dabar gali
ma ją įsigyti per “Laisvę.

Didelė. Nūo(ąida “Laisvės” Skaitytojams
tabai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš

kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “fcey- 
1 boards'” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
V.ęįi'ąii sunku persilaužti kitais, ant naujos sistemos

T ' RAŠYKITE: “LAISVĖ” r
‘U <^27 L°rwer St Bropklyn, M, Y



"Ketvirtadien., Kovo 9, 1933
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! l Puslapis penktas

Penki Tūkstančiai Bedarbiu Demonstravo 'reikalaųtumėt, jog būtų sureng
| ti debatai? Pas mus nėra dvie- 

T - - JU nuomonių. Mes stojam už 
ai vie- {Įeįatug pataria sa

vo pasekėjams: “nesivarginti 
del debatų rengimo.” Kur tau 
jie nepatars. Mat, tie veid
mainiai bijo, kad jūs, eiliniai 
nariai, neprispirtumėt juos sto
ti apginti ren^gatišką politiką 
ir kad kaukės nenukristų nuo 
jų veidų.

ALDLD 84 Kp. Komitetas:
) J. Lipęevįęiųs, 

J. Matačiunas, 
J. Bimba.

BALTIMORE, Md. — Pen
ki tūkstančiai bedarbių ir dir
bančių darbininkų demonstra
vo kovo 4 d. Iš trijų skirtingų 
vietų darbininkai atėjo reika
laudami, kad bedarbiams bū
tų padidinta pašalpa; kad bū
tų įvesta bedarbių apdrauda 
turčių ir valdžios lėšomis. Kad 
visi pinigai, skirti del karo rei
kalų, būtų pavesti bedarbių 
šelpimui.

Iš šiaurinės miesto dalies, 
Penh. ir Lawrence gatvių, su
sirikiavę darbininkai traukė į 
miesto plaza. Priekyje de
monstracijos ėjo vaikai. Jie 
nešė pieno butelius ant lazdų 
ir reikalavo, kad bedarbių vai
kams būtų duota pieno, .dra
bužių ir apavalų. Nežiūrint,

• kad daugelio vaikai išbadėję, 
bet linksmi ir pilfii energijos. 
Jie šaukė, kad valdžia turi 
duoti- pieno, čeverykus ir t.t. 
Darbininkai nešė iškabas su vi-

• sokia|s reikalavimais bedar
biams. Jie buvo pilni energi
jos ir pasiryžimo kovoti prieš 
badą ir skurdą. s

Kadangi šita miesto dalis 
daugiau apgyventa negrais dar 
bininkais, tai jie demonstraci
joj sudarė daugumą. Šioj li
nijoj ėjo ir lietuviai darbinin
kai. ALDLD 25 kuopa nešė 
savo iškabą reikalaud., kad 
pašalpa būtų padidinta nuo 
vieno iki dvieių dolerių kiek
vienam bedarbiui. Kita iška
ba : karui skfrti pinigai turi 
būti atiduoti bedarbiams. Nors 
nedaug lietuvių susirinko, bet 
visi kartu demonstravo su ne
grais ir kitais darbininkais į 
miesto plaza. Nors ir nedaug 
lietuvių darbininkų dalyvavo, 
bet nepalyginamai daugiau, 
negu bent kada pirmiau. Bu-1

■ vo ir keletas moterų, 
nas iš džiuginančių dalykų.

Atėjus prie miesto plaza, 
jau radome tūkstančius susi
rinkusių darbininkų. Didžiau
sias ovacijas sukėlė balsas ba
daujančių darbininkų ir jų kū
dikių virpėdamas ore, tartum 
daužyte daužė miesto rotušės 
langus: “Mes reikalaujame 
darbo ar pašalpos! Mes nemir
sime badu tylėdami! Mes pri
versime jus, ponai, išpildyti 
mūsų reikalavimus!” Kalbė- 
tojd ištarti žodžiai, reikalau- į 
jant pašalpos, buvo sutikti su 
didžiausiu j^ntilziazmu. Visi, 
tarsi vienas choras, šaukė po 
tris kartus, Taip! Taip! Taip! 
Mes kovosime!...

Čia matėsi daugiau lietuvių 
susirinkusių prie miesto rotu-, 
sės. Gal būt daugiau, negu 
150 lietuvių dalyvavo demons
tracijoj. Nors tai ne didelis 
skaičius, bet palyginus su pir
miau buvusioms demonstraci
jom, tai šiuo kartu buvo gan ; 
skaitlingai.

Užbaigus prakalbas, marša- 
vome į Tom Mooney Hall- Čia 
buvo sakomos prakalbos: sve
tainėje ir lauke, nes tūkstan
čiai darbininkų negalėjo tilpti 
į svetainę.

Ši demonstracija gerai pasi
rodė. Kuomet Washingtone 
buvo įvezdinamas Rooseveltas 
į prezidentus keturiems me
tams, tai bedarbiai reikalavo, 
kad jis išpildytų savo prižadus. 
Jis sakė, kad prie jo nebus ba- 
duolių, nebus nuplyšusių, ne
bus benamių, nebus bedarbių, 
žinoma, jis melavo.. Ir dar 
daug kartų jis meluos. > Tiįc 
darbininkai privers išpildyti 
tuos ponus savo prižadus.

Bolševikas.

Bedarbių Taryba Aplaužė 
Buržuazijai Ragus

Debatų Surengimo Reikalu
PATERSON, N. J.—Mūsų 

kolonijoj jau senai buvo iškel- 
‘ tas klausimas surengimo drg.

♦ Bimbai debatų su J. Butkum 
bei kuriuo kitu pruseikinių 
menševikų vadu. Debatam 
tema buvo paskirta: “Ar Ko
munistų Partijos Teisinga tak
tika Gynimui Darbininkų Rei
kalų.”

Abi pusės sutiko su tema ir 
buvo pasirašyta sutartis.

Vasario 9 d., “N. G.” apra
šyme apie debatus ir pačią ^te
mą, susitarimą augštin kojom 
apverčia. Drg. A. Bimbai su 
J. Butkum debatus surengti 
buvo pasiūlius ALDLD 84 kp-

Prisieina pasakyti, kad Pru- 
seikos suklaidinti žmonės nei 
vieno dalykėlio negali teisin
gai aprašyti. Jie net pradėjo 
rašyti į “Keleivį,” visaip iš
kraipydami dalykus. “K.” 6- 
tam numeryje rašo, kad LDD 
1 .kp. susirinkime nutarė rei
kalauti “Taurą pasiaiškinti, 
kas jį priyęrtė organizuoti

H H į J
Kas liečia LDD 1 k p. ir jų 

nesąrųbhįeąį ta'ė
* daug -atydoš, <bet*reikid ‘•pasa

kyti, ’ kaip buvo prie debatų 
rengtasi.

ALDLD 84 kp. savo susirįn- 
kime riutarė rengti debatus d. 
A. Bimbai, o pruseikinių men
ševikų šalininkai lai pasirenka 
iš savo pusės, ką jie nori. 
Laiškas debatų reikalu buvo 
parašytas LDD 1 kp- valdybai. 
Už mėnesio laiko, jiė davė at
sakymą, kad sutinka rengti de
batus. Bet paduotą temą iš
kreipė: “Ar gera Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos 
taktika.” Kaip matote, jau 
nukirsta “darbininkų reikajuą” 
ir pridėta “Jungtinių Valsti
jų.” '

Mes augščiau jau žymėjo
me, kad buvo sutikta su te- 
iha ir abidvi pusės pasirhšė. 
Reikią pricįųrtį, kad pruseiki- 
niai nenori ‘pripažiiitt kad

Kompartija gina darbininkų 
reikalus. Jei taip, tai kokia, 
jūs supratimu, partija gina 
darbininkų reikalus?

Prapiestis ir Petronis griež
tai spyrėsi, kad neįsileisti kitų 
tautų darbininkų į debatus, o 
J. Skarbalius ir Šimėnas svy
ravo. Mūsų komitetas, maty
damas, kad del to gali suirti 
debatų rengimas, sutiko ant 
to, jei bus įsileista darbinin
kiškų organizacijų atstovai ir 
literatūros platintojai.

Del įžangos vėl buvo susi
kirtimas. Prapiestis ir Petro
nis griežtai laikėsi, kad imti 
įžangos po 25 centus nuo as
mens. J- Skarbalius ir Šimė
nas svyravo. Pirmieji šoko ar
gumentuoti, kad reikia pa
remti streikierius. Tačiaus 
nesakė, i kokius streikierius. 
Mes negalėjome sutikti su ta 
sąlyga. Dabar bedarbė ir dau
gelis bedarbių neturi iš ko už
simokėti. Debatų tikslas yra 
ne pinigų prisirinkti, bet išaiš
kinti labai svarbų klausimą: 
būtent, kad “Komunistų į$įr-

EASTON, Pa. — Bedarbių 
Taryba iškovojo pašalpą dviem 
bedarbiams, kuriems “Social 
Service” liepė eiti į “Poorhou- 
Sę.” Viršminėti bedarbiai pra
nešė Bedarbių Tarybai, kad 
jiems viršminėta įstaiga atsi
sakė duoti pašalpą. Nuo Be
darbių Tarybos buvo išrinktas 
komitetas del gavimo pašalpos 
jiems. Kitą dieną komitetas 
ir norintieji gauti pašalpą nu
vyko | į Social Service raštinę. 
Kadangi darbininkė, kuri dir
ba tame departmente juos pa
žino, tai atsisakė su jais kalbė
tis. Tada vienas iš Bedarbių 
Tarybos pasakė, kad komitetas 
su juo yra atėjęs nuo Bedar
bių .Taryboj. Tada didi mote
riškė pradėjo mandagiai kal
bėti. Kitą dieną jiems buvo 
suteikta pašalpa.

Visi bedarbiai dalyvaukite 
Bedarbių' Tarybos susirinki
muose. Taipgi nepriklausanti 
ateikite prisirašyti ir raginki
te kiekvieną bedarbį, kad pri
gulėtų. Bedarbių Taryba kiek
viename šūsirinkime svarsto 
bedarbių šeimynų stovį ir eina 
į šelpimo įstaigas reikalauti 
pašalpos bedarbiams.

Kiekvienas bedarbis ir ■ be
darbė privalo stoti į Bedar-

nėra y$rtą jkreipti < ’
mitetas’ pasiūlė, kad del stfei- 
kierių parėmimo gali būti *re’n- 
kąmos aukos, zo publika į de
batus, įleidžiama veltui. Čio
nai tdlp pat i’ifapiestis ir Pe
tronis šoko prieš aukų rinki
mą ir už 20 centų įžangą. 
Kaip teko sužinoti, tai Kin- 
deris ir Dulkis su keliais kitais 
pruseikiniais laikė kokusą ir 
įmokino Prapiestį su Petronių, 
taip elgtis. Gi Skarbalius su 
Šimėnu nebuvo ten įsileidžia
mi- Jie pareiškė, kad Jįcels 
debatų surengimo klausimą 
ant LDD 1 kp. susirinkimo.

Mes pareiškiame apgailes
tavimą, kad negali dėbsai 
įvykti. Jei sutiksite rengti 
debatus. be įžangos, tai ĄLD 
LD 84 kuopa mielai sutinka 
rengti debatus ir turi iš savo 
pusės d^bą|orių drg. Ą. Bim- 
bą/ Mes apeliuojamo’f JtPD

TRUPUČIUKAI APIE VISKĄ
Mažiukas “anarchistas” 

Zangara, politinis tuščiapro- 
tis, kuris manė, kad nušovi
mu prezidento Roosevelto 
panaikins sykiu ir turčius 
ir biednuosius, gavo 80 metą 
kalėjimo. Jis dabar jau tu
ri 33 metus. Faktinai kal
bant, kapitalistinis teismas 
uždraudė, jam numirti. Kad 
ir negyvas, bet krutėk, nes 
to reikalauja mūsų teismiški 
dekretai.

Pasirodo, jog jam numi
rus, kam nors, pagal jo pa
veikslą,. reiks padąryti moli
nis balvonas su elektriki- 
niais viduriais ir pastatyt 
daužyt akmenis. Kitaip ne
bus užbaigta bausmė.

Kauno Karo Muzėjuj guli 
medinis balvonas lietuviško 
bajoro Cisickio, būk jis bu
vęs priešvalstybinis; jį per
kūnas nutrenkęs, ir per du 
šimtu metų, jo žeme nepri
ėmusi.' Jį mato daugelis 
žmonių. Amerikoj pasiliks 
Zangara kauniškio Cisickio 
vietoj... Patarlė sako: dvi 
seserys ir abidvi “kukū.”

sudeginti,' ir komunistų :ar
miją, kaip kad caristų 
degimas zMaskvos 1812 m 
padėjo sunaikinti Napoleo
no armiją.

Nesiskaitymas su šalies 
ekonominėm sąlygom, aklas 
vartojimas senoviškų strate
gijų—greičiau pačiam hitJ 
lerizmui sprandą nusuks. 
Šita augščiausios rūšies pro
vokacija jau dabar pastatė 
visą šalį ant kojų civilio ka
ro. Gal būt fašistinis tero
ras gaus laikinus laimėji
mus, bet darbininkuose su- 
keltos pagiežos nesunaikins.

x i

, Šiomis dienomįs atvykęs 
Amerikon senas vokiškas, 
sudžiūvęs farmerys sako: 
pažiūrėk į mane, tąi inaty- 
si visą Vokietiją.” Jis taip 
išbadėjęs, kad sūnūs bijo 

• duot jam valgyt mėsos.
Jis pirmiaus turėjo ūkį 

ir gerai gyveno. Dabar jau 
proletaras, reiškia, kaip sto-

uz-
•f

nių kvortų pieno valdžia pa
lieka durtais, stįklus del šei- 

,mylios,' oGįku'sįipąti pasiinlą 
už mokesčius! <Višta, padėjo 
kiaušinį, sako ‘-jis, ir už tą 
reikia mokėt.

Vadinasi, gyvenimo aplin
kybės nepakenčiamos, žmo-

dvąęičjfc. f Hindenbūrgas .tą 
žinojo ir už tai pasikvietė 
Hitlerį’ daužyti dirbtųjų 
darbininkus; ir iš farmų iš
varytus farmerius. Ar įil- 
gai jam taip seksis, ateiįis 

‘parodys.

Amerikos išrinktam prezi
dentui Rooseveltui, dar ne
užėmus vietos, 
jau suteikė’carišką praktiš
ką galią skirstyme pinigų 
tūliems reikalams.- Paskui 
seks ir visas šalies valdy
mas. i

Visokių formif demokrati
jos jau atgyveno 'savo die
nas, prasideda, diktatorys- 
tės. Fašistų diktatūra, tai 
mažumos—turčių klasės dik
tatūra^ o proletariato—di- 

bių Tarybą ir bendrai su kitais džiumOS, daibipinkų klasės 
diktatūra.

^kongresas

BROOKLYN LABOR LYGEI®
darbininkų ištaiga
Balės’ del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau 
siais Įtaisymais. Keturios bo 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS’

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8849

koyoti už pašalpą sau ir* vi
siems kitiems bedarbiams. 
Taipgi kovoti prieš mėtymus 
bedarbių šeimynų iš namų. Tik 
tvirtai susiorganizavus ir ne- 
atlaidžiai kovojant bedarbiai 
gali atmušti pasikėsinimus na
mų savininkų bedarbius mesti 
į gatves ir išreikalauti pašal
pas.

Bedarbių Tarybos susirinki
mai įvyksta kiekvieną pirma
dienį, 2 vai. po pietų, 34 N. 
7 th

Sovietų Žuvys
Puikiausios Rūšies kenuotų 

Sovietų 'žuvų galima gauti per 
“Laisvę.” Yra 5 rųšių. Po 15, 
18, 20 ir 22 centiiš'kenukas.

Gera nuolaida krautuvėms, 
kurios ims po 50 kenų vienos 
rūšies. Duodame ir po ma-

Proletarinę diktatūrą tu- žiau, bet brangiau kainuoja.
Norintieji naudotis Sovietų 

o fašistų jau pijnųs pasaulio Produktais, tuojaus klauskite 
| informacijų sekančių antrašu:

“LAISVĖ”
427 Lorimer St-,

Brooklyn, N. Y.

rime tik Sovietų Sąjungoj,

kampus. Ir ypatingai šiuo 
laikotarpiu fašistų diktatū
ros ėmė gana smarkiai tran
kytis. Tai ženklas prisiren
gimo prie karo, kad sutriuš
kinus proletariato kovas už 
savo klasės reikalus.

a

Brooklyn, N. Y,427^Lorimęr Street,

PADARYTOS SU VAISIAIS IR MEDUMI 
Viena Dėžutė Sveria Virš Svaro ir Parsiduoda 

Po 49 Centus

TELEFONAS —’ ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

Sovietu Chocolate Saidaines
11 V  • , . , • ; .

Persiuntimą Apmokame. Pinigus Prašome Prisiųsti 
Kartu su Užsakymais.

12 Dėžučių Parduodama už $4.25 
Du Tuzinai Dėžių už $8.1)0

SOVIETŲ MIŠRIOS SALDAINĖS, !
, | , ■ ■! . . , ' i i i ..'iltį > i . ? t; i • ■ i ’-'f
DĖŽUTĖSE PQ , VIĘN^SyARĄ,. KĄINĄ 39|C| ,į

* ” . j # t L r • ‘
Perkantiems nuo 6 iki 12 dėžučių, kaina 28c iąž \ 

dėžujtę,. Perkantiems po |dų tuzinu ^dėžučių 
ir daugiau, kaina 27c už dėžutę. ■ , ♦

TUOJAU REIKALAUKITE IR NAUDOKITE JAS

Dr.

St.
Banga.

CLEVELAND, OHIO V
J. J. Kaškiaučius Kalbės 

Vieniem Vyram
Kovo 10 d., penktadienį, 7 

vai. vakare, Lietuvių svetainė
je, 6.835 Superior Ave-, yra 
rengiamos prakalbos vien tik 
vyram lyties sveikatos klau
simu. šis klausimas yra svar
biausias šeįmyninįaipe gyveni
me. Todėl kiekvienam vyrui 
bus proga susipažinti su šiuo 
taip be galo svarbiu klausimu. 
Vyrai, “Ląišyės” skaitytojai! 
Jūsų pareiga patiems naudotis 
šia proga; kurią LDS vietinės 
kuopos ’ jums teikia. .Kartu 
nepavydėti kitiems—atsivesti 
po porą svečių — kaimynų.

Kovo 14’ dieną, toj pačio j- 
s ve t ai ne j, ^Dr. J. J. Kaškiau- 
čius Kalbės lyties sveikatos 
•klausimu vienom moterim.

Komisija.

Draugės K« B. Karosięnes Pra
kalbų Maršrutas Ohio Valst.
Kovo 21, 22, 23 dienas

j ąįę^ąjįd;: Ohio 
Kovo 2j ir 25 dienas

. '; ■ Akron, Ohio
Kovo 26 <Jįen|, ; :

Youngstown, Ohio 
Už dienos kitos^buspranešta 

vieta, kur įvyks pi^akąlbos.
1': ' Z- MnAmkiW-''z.

Lenkijos, ponai, su Pilsud
skiu priešakyj, dreba iš bai
mės. Jie nežino, kokis jų 

Vytojųs laukia. Mat, atsi
dūrė tarp kūjo ir priekalo, 
nes Hitleris pareiškė, -kad 
jeigu jis apsidrūtins šalyje, 
tai Danzigas bus iš lerikų 
atimtas.’ Reiškia, Lenkijai 
karas, visiškas Jjankrūtas, o 
paskui revoliucija.

JeigU Vokietijos darbinin
kai revoliucija sutriuškins 

/fašizmą, įsteigs Sovietų Vo
kietiją, tai Lenkijai, irgi re
voliucija. Ponams ir taip 
velnias ir kitaip.

Lenkijos kareiviai jau ke
lis, sykius parode darbinin
kiško draugiškumo miesto ir 
kaįmo vargdieniams! Tą 
ponai mato,> kad jie rengią
si raudonai iš jų nusįkvatot. 
“Matka boska” ir visas ku
nigų luomas persilpni sulai
kyti augintą sukilimo dva
sios lenkų darbininkuose ir 
valstiečiuose. Tąi. kur po
nams -gauti užtarimas, ats
pirtis? Vienok ponai leng
vai nejpasiduos;. žus daug ir 
dar binįnkų nesąmoping.ai 
įginda?ųi jionųs. '

V , T S ~ <

Vokietijos fašistai, pa- 
degdami Reichstagą, mano.

■

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

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

šies kcnuotos žuvys.

pas

Ave
ir So

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Clironiškos Ligos Gjtanos

4
i

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

Odos NušasS- 
jimai, Nervų 
Ligos, Apeinąs 
Si i' 1 p n u m a s, 
Skilvio, Žarnų

ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatlški Nęsveiku- 
mai. \ • 1

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei Oiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina , 
.Sąlygos Dagai jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
JKalbame lietuviškai

0 BU.®' 
110 EAST
Tarp 4th Avė. ir Irving Blaęė 

įsisteigęs 25 metai , ‘ ' (| 
..Valandos—19 AM. iki 8 .PM.; i 

o Sekmadįgniąis 9 .ųd įPM. 
»(>■■■■* ■••• ti ip aj

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

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

visų naktj ant trečių lubų, oringam kambary—85c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur- Į 
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu pdtarnavimu. 
29-31 Morrell St,, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVĖNŪE. BROOKLYN, N. Y. h

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

Brbadway karais—išlipt ant Fluchinr Avė.
4 - r . ’ t i i r

T

i ini—rnr —ini—
JUOZAS KAVALIAUSKAS H

R ■
v

Laisniuotas Graborius O 
/ nPcnnaylvanin ir New Jer- 11 
gey valstijose I I

Užtikrinu, kad mano pa* IĮ 
tarnavimas bus atatinka- 11 
miausiaa ir už prieinamą 5? 
kainą. Nuliūdimo valam jj 
doje, prašau kreiptis prie ji 
manęs sekančiu antrašu: 11

1439 South 2nd Street
JPHILADKL.PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1110 
Beystone—Main 1417

*
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Ketvirtadien., Kovo 9, 1933LAISVfi

r;

PAJIEŠKOJIMAI

New Yorke
*

RFMiALAVlMAI
=F

f

(56-57)

kuris

! -i t

Telephone, Stagfc 2-4401
* J J

G

Maskvos gatvėmis 
nuo 9 vai. ryto iki 
SSSR armija ir dar-

Pirmiausiai paro-

402 Metropolitan' Avenue 
Maxey Avehd®) 

BROOKLYN; N; t

.u *' '• "
•f f. : U : <( I

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinlmos ir 

gimdymo organų 
DR. M.FILURIN

215 E. 12th St , , ,
Tarp 2nd ir 3rd Avės .

. < NEW YORKE
' h Valandos nuo !• iki 1

( » Nuo 4 ikH . • 
NedlUom nuo !• iki. > ,

Odos ligos gydomos wsu X-ray ir 
patinusias gyslas įčirikmimais

REIKALINGA viduramžė moteriškė 
prižiūrėjimui namų ir kūdikio.

Kreipkitės šiuo ’ antrašu: '564 Wythe 
Ave., Brooklyn, N. Y. Del iŠiygtj-*- 
susitarsirhe. ' ’ , ‘ 1

—Į* 'M 11 '11,1 
Telephone, Evergreen 6-5110

J. GARŠVA
i • i r i. »i '4 : j -

Graborius -

Laisvė Gaunama ant
v..:-11 < • . v

> Sekančių Stočių '
<; . a. ; ,:; r' ■. i ■ \ 1 . < ■ J

Taipgi atsiveskite - ir naiį- 
narių. > ;» ••

Kuopps Vaizba, i
4 ’' (56-57Į)-

'.<• . . .

Dr. M; Mąisel, Specialistas
Vyrų? ir iA6tefų 4igų, ūmiasHr’H 
chroniškas kraujo ir. <odos ligas, 

‘gyniau įčirškimu; kraujo ir pūslės 
analizai f

107 E. 17th STREET
Neat 4th Ave. (Union Square) 
Vai.: 10-1, 4-8, Nedaliom: 10-12

Pilna Egzaminacija ?2.00
1

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

■,.; .* ; f *x į i . v j < 4

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSI!*
Pabandykite!

BROOKLYN, ;

r 1 r;

Tik marksizmo šviesa apsi-

PAJ IEŠKOJIMAS
PAJIEŠKAU pusseserės Marcelės

Dabnienės, kuri apie 9 metai atgal 
gyveno Philadelphijoj, o dabar gir
dėjau, kad gyvena -New Yoęke. Atsi
gaukit: Konstancija ' Pranaičiute,
190 Scholes Street, Brooklyn, N. Y.

(57-59)

Draugas Šam Weinstein ta
po nuteistas ilgiems metams

Tiuosavimui. Marksizmo princi 
pais ir taktika šiandien vaduo

Grūmoja Badas New
Yorko Mokykly Vaikai

kaUjiman už jam primetamą Į, j^dvo 7 d.,
jd’nehapildytą .Antro laipsnio
žmpgžu.dystę.'<T2f^4i i .bjaurus

Puslapis šeštas

Paminėkime Karolio Markso Mirties Su
kaki Kovo 13; Susipažinkim su Marksizmu 

v ■ N * • > • j • • . * . i

Prabėgo 50 Mėty nuo Markso Mirties, bet Marksizmas Šian- 
L dien Virto Vienatine Darbininky Klasės Viltimi Kovoje už 

Pasiliuosavimy. Kas yra Marksizmas? Ką Jis Reiškia Lie- 
. L tuviams Darbininkams?' | tbbš' Klaušntitiš1 Bus AlšAkyta 
’’ lMarkso Mirties Sukaktuvių Paminėjime j

i . i ■ • ’ •
ęšį pirmadienį,- kovo 13 d., 

.vakare, “Laisv-ės” svetainėje, 
,'(46 Ten Ęyck St.), yra šaukia- ; jas viso pasaulio kojhunistų ju- 
mas Brooklyno, ir apielinkės ! dėjimas. Marksizmo pamatais. į 
lietuvių labai svarbus masinis I šiandien yra subudavota Sovie- 
susirinkimas paminėjimui mir- ] tų Sąjunga. s ■ 
ties. Karolio Markso. Ragi
nami visi lietuviai darbininkai ginklavę Amerikos darbininkai 
ir darbininkės skaitlingai daly- išeis iš dabartinio krizio ir lai- 
vauti. j mės kovą prieš išnaudotojus.

Draugas A. Bimba duos pre- Tad kas yra marksizmas.? 
lekciją temoje: “Kas yra mar- Kokie,jo principai? Ką skel- 
ksizmas ir kaip jis nušvietė 1 bė Marksas, tas didysis pasau- 
kelią darbininky klasei linkui į lio revoliucionierius? Ką mark- 
pasiliuosavimo?” sizmas reiškia lietuviams darL

Draugės Bertha Fulton, jau- 'bininkams? x
nuolė, kalbės temoje: “Marx- j

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y

LDSA 1 kuopos susirinkimą^ įvyks! 
ketvirtadienį, 9 kovo—^March, “Lais-; 
vės” svetainėjet, 46 Ten Eyck St., 
8 vai. yal. vakare. Visos narė,s bū
tinai dalyvaukite šiame susirinkįme, 
nes yra (laug svarbių dalykų aptari
mui ir laikas narines ;duokles užsi
mokėti, 
jų

SAVININKAI MARGIUKAI , 
417 Lorimer Street, “Laisves” Name f

Auky Rinkimas *‘Daily Woflieriui” Reikia 
Prirengti; Gelbėkime Kovingą Dienrašti 

kų laikraščiu^ iš organizacijų 
iždų, tai reikia išnaudoti pro
gą rinkimui aukų iš kitų sim
patijų ir ‘darbininkų.

Visų mūsų organizacijų na-1 
rių yra pareiga eiti į gatves su 
dėžutėmis ir rinkti aukas, ši
ta rinkliava yra labai1 ūmus 
dalykas, kuris reikia imti visu 
rimtumu.

Brooklyno darbininkai gali 
gauti rinkimui aukų dėžutes 
“Laisvės” 'raštinėje, 46 Ten 
Eyck St., paskiaus Darbinin
kų Centre’ 61 ;Graham Ave., 
226 Throop Ave*, 285 Rodney 
St., Jaunų Darbininkų Kliubc, 
1813 Fitkin Avė.’fr kitur. f 1 

iVisi ir vfeos, ' dalyvaukite 
rinkime aukų.

NEW YORK. — Kovo 11 ir 
12 dienos yra paskirta aukų 
rinkimui del anglų kalba diem 
raščio “Daily Workerio.’” Ši
tas aukų rinkimas reikia pada
ryti sėkmingu. Laiko jąu la
bai mažai beliko, bet dar ga
lima padaryti gera mobilizaci
ja.

i . Iki šiol veik niekas nieko ne
veikė tarpe lietuvių darbinin
kų organizacijų, kad prisireng
ti ir sumobilizuoti darbininkų 
organizacijas ir .narius tam 
darbui. • < • •

Ypatingai dabartiniu laiku; 
kuomet krizis atsiliepia labai 

[į mūšų organizaciją iždus,' k’uo<- 
j met riegalima aukoti darbinin-

Marijampole
Viėrias ūkininkai atsiveš 

dė turgum arklį' Arklio 
niekas nepirko, n££ buvęš 
blogas. Rinkos į imhkliavos 
.rinkėjas pareikalavo 75 c, 
rinkliavos ir ūkininkas pa
siūlė už rinkliavą arklį.

Darbo Unijos* už Pripažinimą 
Sovietų Sąjungos

šio miesto apšvietos depart
ment© galva ponas O’Sheą iš
leido atsišaukimą j mokytojus 
ir visus surištus su mokyklo
mis. Savo atsišaukime jis sa
ko, kad mokyklų vaikų šelpi

amo fondas baigia sutirpti. Gir
di, jeigu pernai per vasario 
mėnesį aukos į tą fondą pa-

į visus šiuos klausimus atsa- siekė net $265,877, tai šiemet 
ism and the problems of the j kys draugai A.. Bimba ir Ber- • 
American Youth.” Labai svar
bu, kad kuo daugiausiai lietu- ! 
Vių jaunuolių atsilankytų į ši
tą mitingą.

Marksas mirė 50 metų at
gal. • Bet marksizmas gyvuoja. 
Marksizmas plečiasi po visą 
pasaulį ir senai virto vienatinė 
viltis pasaulio darbininkų pasi-

iteįplaukė $78,000. O vaikų 
tha Fulton savo prelekcijo'se. ^Šelpimo reikalas padidėjo. 
“Laisvės” skaitytojai ragina
mi kuo plačiausiai garsinti 
šį Markso mirties paminėjimo 
susirinkimą.

Yra padaryti plakatai. At
eikite į “Laisvės” ofisą ir pa
siimkite platinimui.

Komunistų Frakcija.

Dramos Grupės Susirinki
mas ,šj Vakarą

Draugai, Aido Choro Dra
mos Grupės susirinkimas įvyks 
šį. vąkaran kovo 9 dieną, “Lais 

svetainėje. Mes turime 
l^bšild£ujįdaiykų; Aptarti.Rei
kia apkalbėti apie veikalus, 
kuriuos mes imsime mokintis. 
'W- ! ‘ ’ 5 “ 1 < '• ..Visi draugai ir draugės da
lyvaukite susirinkime. Bet ne 
tik patys dalyvaukite- Atsi
veskite ir naujų narių prirašy
tu į grupę. Ypatingai reikia 
įtraukti daugiau jaunimo. Tuo
met mes galėsime sudaryti an
glų .kalba veikalų vaidinimo 
skyrių, t , . . ..

Šaukia Moterų Organizacijas 
Dalyvaut Konferencijoj ,

“Sing Sing Bastilija Nesu- 
kriušins Mano Dvasios”

Tas tiesa, tūkstančiams dar
bininkų vaikų grūmoja badas. 
Bet New Yorko valdžia nesi
rūpina tuomi. štai kodėl rei
kia visiems darbininkams dė
tis į kovą už greitą bedarbiam 
pašalpą ir apdraudą. Gelbė
kime savo kūdikius nuo mir
ti es našrų! '

New Yorko karperiterių lo- 
kalas 2090 priėmė rezoliuciją 
už pripažinimą Sovietų Sąjun
gos. Jau visa eilė senųjų uni
jų lokalų yra pasisakiusios už 
pripažinimą darbininkų tėvy
nės. Visos revoliucinės uni
jos uoliai darbuojasi u^ pripa
žinimą.

Labai daug New Yorko.to 
Brooklyno įvairių' kliubų ir 
draugijų priima rezoliucijas 
už pripažinimą. Reikia, kad 
kiekviena lietuvių organizaci
ja ir draugija savo susirinkime, 
pasisakytų už pripažinimą.

MASBETH„, ;N;’' Y/
LDŠ 14 ir 'ALDLD 13’8 kuopų mė

nesinis sUsirinkiiihąŠ iVyfe.i ketvirta
dieni, 9 dierią kėVo^March, jpo' nu
meriu 70-42 Link Court, lygiai 8 va-1 
landą vakare. Visi naciai būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime ir at
sineškite mokestis užmokėjimui duo
klių. Taipgi atsiveskite naujų apli- 
kantų j minėtas draugijas.

Sekr.
; (56-57)

■ •Brodklyne:
Irving Ave.136

1538 Dekalb Aye.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St.

Bedford Avenue
Bedford Avenue
Berry Street
Grand Street 
Grand Street ; :
Grand Street

101V4S STOKES f

’ FOTOGRAFAS i 

šiuoml pranešu savo kostume- 
riams, kad 'perkaliau savo'(studiją 

naujon vietok, 
po nr<tmori,u

i 512 Marion St,
kampas*Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. x.

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

JONAS STOKES i.
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Išmetė Astuonias Darbininkų 
Šeimynas ant šalčio ir Lietaus
7i. f ■ t i***

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 j 
114 Bridge Street

Sovietų Sąjungos Draugų 
l^ew Yorko skyrius išleido 
specialį atsišaukimą į darbi
ninkes moteris, kad jos iškel
tų ąugštai obalsį už pripažini
mą fSpyįetųi <§ąjungps,. Visos 
darbininkių organizacijos šau
kiamos ppsįųstj (delegates į 
masinę konferenciją .deL pri- 
pažįpinąn, Sovietų , ^ąjungosj 
Konferencija įvyks šį pirma
dienį, kovo 13d., 8, vąl. vakare, 
MarįjUttin LVceiiih svetainėje,

valdžios suokalbis sutriuškin
ti tų kovingą darbininką. Drg. 
Weinstein dabar randasi' Sing 
Sing bastilijoje. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas ruo
šia apeliaciją į augštesnį teis
mą.

Drg. Weinstein rašo iš ka
lėjimo į visus draugus darbi
ninkus ir sako, kad jokios Sing 
Sing bastilijos kančios nesu
triuškins jo revoliucinės dva
sios. Jis pilnai pasitiki, kad 
darbininkai jo neužmirš ir ne
užilgo paliuosuos iš už geleži
nių grotų.

Neteko Pinigų, Sudumavojo, 
Nužudė Pačią ir Sūnų

tra- ■ 
Del

Šis krizis neša baisių 
gėdiju, štai tūlas Louis 
Gatto, biznierius, subankruta
vo ir neteko paskutinio dol. 
Tas išvarė jį iš proto ir prive
dė jį prie bailios žmogžudys
tės.' ' Kovo ■ 7 'd. jisai - pėiMū' 
papjovė savo pačią'' ir sūnų/ 
5 metų amžiaus. Paskui pats 
sau gerjk|lę persipjovė.

New5 
Yorke buvo labai bjaurus oras. 
Visą dieną smarkiai lijo. Bet 
Tammany Hall valdžiai ne
svarbu.5 Po num. 1537 Ful
ton Ave., Bronxe, pribuvo 20 
policistų ir išmetė iš didelio 
namo net 8 darbininkų seimy
nas'. Išdrėbta laukan jų ra
kandai ir motinos su mažais 
kūdikiais. • \

Namo savininkas Bauman 
yra didelis turtuolis, už tai jo 
klauso grafterių valdžia. Šia
me name jau senai ėjo raii- 
dauninkų streikas už sumažini
mų randų ir už pripažinimą 
ęąndauninkų komiteto.

New Yorke tūkstančiai be
darbių šeimynų išmetama lau
kan iš didžiųjų apartmeiltinių 
namų. Kova prieš tuos mėty
mus turi pr&sidėti visu rimtu
mu.

u-
Iii

Darbinin-

P ARD AVIMAI 
\ 'V ' J/’ , 

PARSIDUODA lietuviška užeiga ar
ba reikalauju partnerio. Turiu du 

bizniu, tai vienas negaliu tinkamai 
prižiūrėti. 148 Grotton St. ir Varrick 
Avę., Brooklyn, N. Y. Telef. Stagg 
2-7311. Kitas” biznis- 131 North 4th 
St., tarpe Bedford Ave. ir Berty St., 
Tel. Evergreen 7-9635.

( ' '• > ' ; (57-59)

Alle^i ir Canal St.
Bowęry and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue 1 and 14th' Strėet 
^MTor^icb St.. 
685, .Washington .Street 
6th? Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street {...V V, VI 'V- J I;

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški ■ kojų skaudšji-1 
mai, kojų pūliuoietatl skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymoa—visi Šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų. .

Vokietys specialistas New .Yor
ke aprubėžiuoja saVo praktikų 
vieni tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54tn St.; 
jo ofiso .valandos yra kasdien 
(apart nedšldienių) nuo 2 iki 6 

----------- ; i r 7—----------

, , i . Juozas Šimkus - <

“Laisves” svetainėje įvyks ris- 
tynėsl Ri'sis šie sylinčiai:

J. Šimkus, . tris kartus, bu
vęs pasaulio čampijonu; John 
Vakturof (Hot-Cha) plačiai 
pagarsėjęs; Antanąs Kasparai
tis, atvykęs iš Lietuvos ir jau ; 
turintis gerą vardą kaipo risti- I 
kas; George Lasanas^ newydr- 
kietis narsuolis; Jonas Gudic- , 
kas, jaunas ristikas brodkly- 
nietis; Teddy Košso**- rusų at- į 
lėtų kliubo čampijonas: Sam- j 
Kramer drūtūolis ir vodevilių 
akrobatas. Tai artistas, 
parodys' savo stiprumą.

IŠRANDAVOJ1MA1 
” ' • j; ’ v \ ? .1 X M ’ t ..

PASIRANDAVOJA kambariai, yra 
elektra, maudynės ir visi paranku- 

mai. Yra 3 kambariai. Pasiranda- 
voja su visu fomičiu. Labai priei
nama renda. 451 Reap St., ant Šlu
bų, klauskite Anha, Brooklyn, N. Y.

$5-60)

■L? ;•

Matykite Sovietų Judį ,

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydąu (Imias ir chroniikaa yynj ir 

ilga* 'kraujo' ir odos.
Padarau Utyrim^ krauję ir šlapumo

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

' New York. N Y.
Valandos PriCmimot 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pictq nuo 1 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto ‘“k1 po platq 
Telefonas Lackawanna 4-2180 

. _________ U_______ __________ _

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja lt laidoja numirusiu v 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kartotas vesehjoms, 
krikityPoms ir pasivaiipijimaira

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N, Y J

'f
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( b i e t« u;s k a s) 
G R A BŪRIU S

, UNDERTAKERS ANO EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. IN. V.'

MUSU (STAIGA ATLIEKAI SEKANTUS įD^RBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŽALIU, iš ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURlty rf?WATlŠKA ' 
PIRMAJAI PAGALBAI AMB^LANSlNL į4ųlfc>MOBlUU, 

5 KURIUO PAJARNAUJAM NUVEŽTI ULlbONINĘ IB 
M, PAŠVEŽjTL ' TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS NJOfERII^S 
. PRIŽIŪRĖTI. DUODAM! G'^a'ŽiIaJuiETA* SAVO ) 

MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
. f . yiSAIS JAIS REIKALAIS (KREIPKITĖS 1. MUS, O MĖS ' 

KUęgHRlAUSSAl PATARNAUSlk
Mūsų RAŠTINE ATDARĄ DIEry\ (R NAKm įdU$l( 

\ Į TELEF^HASĮ NIĘIjCĄD NEMIEGA.

Soviet on Parade”
, ; ; r l f 1 FT’

■ Dabar! Carheo teatro,

Demonstracija prieš 
Mokytqji>>KoIegiją

F

Kovo į d. Maisto
kų industrinė unija surengė 
masinę demonstraciją pnes 
M^ok^tbjų Kolegiją.' Prie dė-

i New
i YorkpiUniversiteto socialis stu- 

Demonstrantai 
protestavo prieš kolegijos po
nus, kurie mokyklos valgyklo
je bjauriai persekioja uniji
nius darbininkus.

lYian^av&an uyceum svetainėje, u----------------- Mokytojų Kolegiją. r
66 E^hjSt.r Ljetuvhj<lD4tbi-1 Cįin|ra|U^ hrtpc 4 fafVurhrc ♦ monstracijos prisidėjo 
ninkių Susivienijimo’ AmeritorJ0";.^ B YorkpiUniversiteto sockje di^jt’Ne^ Yorkfe kuopoj 1 Wk Hmk- dentų ikliubas. Demons

4 . - . .. __ . _ Jin. ir- Sicu >. knrtfi.ii/zpfi i . ' . .

ninki

privalu bitinai, {pasiųsti dčleį-l įV1! ’AfcojtW®!)! 
gates į šitą ?vart>i9.ko^pct; h\^9i.am?A^a1u^. 9eW

Taip pat reikia atmiųti, kad 
ši pripažinimo konferenciją, 
biiX rla įvięnJmtotarųJ , šaukia-/ 
mos yra' visos organizacijos bei 
draugijos joje

Streikuoja 20 Darbininky

New* Yorke J. Blecher kom- 
panijoS| kailių siuvimo darbi
ninkai sustreikavd *prie$ nepa
kenčiamas darbo s ą 1 g a s. 
Streikui vadovauja Adatos A-

- ko-matų Industrini Unija- 
va stoja 20 proletarų

*P$w4fs, veticlūs člĄriJuotoįjas. 
Jis buvo suareštuotas bal. 12, 
1932 m., laike bedarbių de- 

/mpnstraęiįo^' prię- Riesto ^vę-į* 
talnėsi. ' Kaltinamas Kurstyme 
dąrbipinkų .prie sujqlimo prieš 
Tammany Hall vdražU? PriėŠ 
jį tapo ištrauktas’bjaurus, su- 
pelėjęs senas įstatymas ir bus 
bandoma tą komdništų Hądį 
pasiųsti už grotų ‘ ilgiems ’ me
tams, Draugą Howeys gina 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas. t>arbinin|<aį,; kurieip 
Iiarapku, rAginarhi * ateiti į 
teismą ir sudaryti protesto de
monstraciją pėieš bandymą p 
kalinti kovingą draugą

Laimėjo Teisę Susirinkti
\ •

Mount Vernon miestelyje, 
sale New Yorko, iki šiol poli
cija neleisdavo darbininkams 
laikyti susirinkimus atvirame 
ore. Set pasidavė toks dide
lis masjhis pasipriešinimas, 
kad valdžia turėja nusileisti, ir 
pirmu sykiu kovo' 4 leido 
becį^rbiams demę^ruc 
varne ore. Bedarbių n 

1 buvo labai sėkmingas..

___  _____  ____ , ,&nt 
Broadway ir/42nd gatvių New 
Yorke yra rodomas ; Sovietų 
Sąjungoje ‘-pagamintas judiš 
Vardu “Soviet on Parade.” Tai 
labai geras judisl Jis Atvaiz
duoja Maskvoje Pirmos Gegu- . 
žės denlonštrAciją. Gali rha-~ 
tyti, kaip SSSR budavoja so
cializmą.' 
maršuoja 
5 vakato 
binihkai.
duoja Raudonos Armijos pės
tininkai,’ raitarija, artilerija, 
tankų' skyriai ir kitokios me
chanizuotos' dalys. Orlaiviai 
uždengia, dangau^ skliautą. 
Matai' SSSR vadus: Staliną, 
Kalininą, Vorošilovą, Kagano- 
<vičių ir kitysr . Vorošilovas s^- 
ko prakalbą. '*' Matysite 1,100 
mųzi^aųtųybenąr i Vprta; kiek- 
viebam pamatyti tas judis.

A. RADZEVIČIUS
GltABORIUS ' 
(UNDERTAKER)




