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KRISTAI
Tom Mooney. v / 
Revoliucionierius. * 
Viltis Darbininkuose. 
Wilkes-Barre-Scranton 
Jaunuoliams.

Rašo Komunistas

New Yorko bendro fronto 
konferencijai Tom Mooney pri
siuntė sekamą telegramą:

“Siunčiu karščiausius linkėji
mus. Aš turiu vilties, kad kon
ferencija taps milžinišku komi
tetu vedimui kovos, žodžiai be 

f 
darbų nieko nereiškia. Prieš 
mane sudarė suokalbį todėl, kad 
aš nesvyruojančiai dalyvavau 
visose darbininkių kovose. Tos 
kovos aš niekad nesu išsižadė
jęs. Mano paliuosavimas bus 
galimas atsiekti tuomet, jeigu 
mano klausimas bus surištas su 
kova prieš algų kapojimą, prieš 
bedarbiij badą ir prieš imperia
listinius karus. Aš raginu jus 
maršuoti prie budavojimo Chi- 
cagos kongreso, kuris baigtųsi 
dideliu žingsniu pirmyn kovoje 
už mano laisvę ir taptų didžiau
siu vienybės punktu darbinin
kams visoj darbo istorijoj.”

O platesniam savo laiške Tom 
Mooney nurodo, kaip svarbu ko-j 
vą už jo paliuosavimą surišti su 
visomis kitomis darbininkų ko
vomis. Jis prižada, kad jis nie
kados nenuleis rankų ir neiš
duos darbininkų judėjimo. Moo
ney rašo:

“1930 metais man buvo siū
loma laisvė ta sąlyga, jeigu aš 
pasirašysiu sutartį, kad aš ne
kalbėsiu apie suokalbį prieš ma
ne ir jeigu ramiai nueisiu dirbti 
savo amate. Aš griežtai atme
čiau šitą pasiūlymą, nes tos są
lygos priėmimą skaityčiau aktu
aliu išdavimu savo klasės. Aš 
tikiuosi kovoti už darbo žmonių 
reikalus ne tik tada, kad būsiu 
paleistas iš kalėjimo, bet kovo
siu už tuos reikalus ir čia būda
mas. .. Aš skaityčiau save mo
rališku bailiu, jeigu aš sėdėčiau 
ramiai ir žiūrėčiau, kaip despe* 
ratiškas, mirštantis kapitaliz/- 
mas dar daugiau didina jų ijr 
taip žiaurų išnaudojimą.” >

“Aš sarmatyčiaus pats savęjs, 
Jeigu aš nepakelčiau rankės 
prieš ateinantį imperialistinį 
karą, kuris įblokš visą pasauli 
į naują kruviną skerdynę, prie 
kurios palyginus, pereitas pa
saulinis karas, 1914-1918 m., ap
rodys į sekmadienio mokykloj 
pikniką.

“Mane šiurpuliai supurto, 
kuomet aš skaitau kasdien apie 
farmų ir miesto darbininkų ken- 
tėjimus. Aš pegaliu išskirti sa 
vęs, arba mano kovos už laisvę^ 
nuo tų visų klausimų, kurie yra' 
be galo svarbūs ir neatskiria
mai surišti su mano kūnu ir 
krauju ir su mano byla. Tai 
yra kaip tik tie klausimai, už 
kuriuos aš kovojau. Ir tik to
dėl, kad aš už juos kovojau, aš 
šiandien esu klasinio karo 
laisvis.”

aras, 1914-1918 m., at> 
sekmadienio mokyklos

ne

ko-“Aš sakau, kad bedarbių 
va prieš badą yra dalimi kovos 
už mano paliuosavimą. Jeigu 
darbininkai turės pakankamai 
galios ir ištvermės laimėti, aš 
irgi laimėsiu. Jeigu jie nelai
mės, aš irgi nelaimėsiu. Dar
bininkai turi kovoti bendromis 
spėkomis visais klausimais. Jie 
laimės bendrai, arba nuskęs pa
sidalinę.”

Tie žodžiai yra labai reikš
mingi. Tom Mooney—revoliu
cionierius, kovotojas. Septyj 
niolikos metų kalėjimas nėsuj 
laužė jo ^tsidavimo darbininkų 
klasei. /

Du Brooklyn^ lietuviai jau
nuoliai lankysis Wilkes-Barre ir 
Scran tono apielinkėj pabaigoje 
šios ir pradžioj 
Draugė Bertha 
komunistė, gabi 
tuvių Jaunuolių 
miteto sekretorė ir vedėja “Lai
svėje” angliško jaunuolių sky
riaus. 'Draugaą Charles Young, 
drąsus ir jaunas bolševikas. ,

kitos savaitės. 
Fulton, jauna 
kalbėtoja, Lie- 
Nacionalio Ko-

Darbininkų Dienraštis

First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Chicagos Darbininkai prieš 
Vokietijos Fašizmą
• CHICAGO, Ill. — Markso 
mirties sukaktuvių paminė
jime kovo 14 d. dalyvavo 
^pie 3,400 darbininkų ir pri
temę rezoliuciją prieš fašisti
nį terorą Vokietijoje. Re
zoliucijoj taip pat pasmer
kiama Socialdemokratų Par
tija, kuri padėjo išrinkti 
Hindenburgą ir tuo būdu 
pramynė kelią fašizmui ir 
monarchijai.

Prašalino Profesorių
BIRMINGHAM, Ala. — 

Dr. Kenneth E. Barnhart, 
profesorius Southern Col
lege, tapo prašalintas iš vie
tos. Mat, jis užtarė Scotts
boro jaunuolius ir pritarė 

Igelbėjimui jų iš mirties nas
rų.

Pittsburgho Konferencija Pasisakė už Visą Mainierių Bendrą 
Frontą Kovoje prieš Sunkias Sąlygas, už Algą Pakėlimą 
ir už Pašalpą Bedarbiams
PITTS BURGH, Pa. — 

Kovo 19 d. šiame mieste įvy
ko labai plati mainierių kon
ferencija, kurią sušaukė Na- 
cionalė Mainierių Unija. 
Dalyvavo apie 300 delegatų. 
Jie atstovavo lokalus N. M. 
U., United Mine Workers ir 
n e o rganizuotus mainierius 
iš Pennsylvanijos, Ohio ir 
West Virginijos. Konferen
cija buvo šaukta suvieniji
mui mainierių spėkų kovai 
uz didesnes algas, už geres
nes darbo sąlygas dirban
tiems ir už pašalpą bedar
biams.

Konferencija buvo labai 
kovinga ir vienbalsiai pasi
sakė už bendrą frontą. Mai
nierių kova turės prasidėti 
istorinėj balandžio 1-moj 
dienoj. x

Konferencija užgyrė ir 
priėmė sekamus reikalavi
mus:

Visiems mainieriams turi 
būt pakeltos mokesty s po 10 
įentų ant tono. “Kateriams” 
turi būt pakelta po 2 centu 
ąnt tono; padieniams darbi
ninkams turi būt pakelta po 
75 centus į dieną; turi būt 
apmokama už “dead work.” 
I Del bedarbių'konferencija 
/priėmė sekamus reikalavi
mus : kiekvienas pavienis 
bedarbis turi gauti grynais

Draugams pranešta, kad jie I 
sušauktų jaunuolių susirinki
mus, kuriuose draugai Fulton ir 
Young galėtų dalyvauti. Wil
kes-Barre jaunuolių susirinkimą 
galima sušaukti sekmadienį, ko
vo 26 d.; Forest City, pirma
dienį, kovo 27 d., ir Scrantone 
—kovę 28 arba 29 d. Draugai, 
pasidarbuokite, kad šių dviejų 
Brooklyno jaunų veikėjų atsi
lankymas jūsų apielinkėje ne
praeitų veltui. '

W

Ž

Rooseveltas tarnauja piniguočiams, bet jis pasipuošęs veidmainingais priža
dais del darbininkų.

MAINIERIAI RENGIASI PRIe KOVoV
NUO BALANDŽIO 1 DIENOS, 1933 M.

pinigais du doleriu į savai-nuo treęio augšto. 
tę pašaipos ; vedus pora tu-j 'Tuomet sūnus, 17 metų, pa
ri gauti $4 į savaitę ir pri- s^mė revolverį ir tėvą ant 
dėčko po 50 centų už kiek- v^e^os nušovė. Tragedija 

įvyko kovo 21 d. Šeima gy
vena No. 277 Atlantic Ąve.

vieną vaiką.
Toliau konferencija priė

mė rezoliucijas už paliuosa- 
vimą Scottsboro jaunuolių, 
Tom Mooney ir kitų politi
nių kalinių, prieš Roosevel- 
to “ekonomijos planą” ir 
prieš kurvinųjų fašistų siau
timą Vokietijoj.

VOKIETIJOJ PILNAI PRIRUOŠTA DIR
VA SUGRĄŽINIMUI MONARCHIJOS

I Reichstago Posėdžius Komunistų Atstovai Neįleisti, Tuo 
Tarpu Socialistai Buvo Oficialiai Pakviesti, Dalyvavo ir 
Užsilaikė Ramiai
BERLYN.—Hitleris gaus i Komunistų Partijos vadą 

nuo Reichstago keturiems draugą Thaelmanną, bet pa-* 
metams diktatorišką galią, tikrintų žinių nėra. Vienas 
Faišistinis Reichstagas nu ta- dalykas aiškus, būtent, nie- 
fė panaikint respublikos vė
liavą ir sugrąžino seną mo- 
narchišką, uždedant ant j oš 
fašistų ženklą. / > ‘ A . • >

* Komunistų atstovai neįlei
sti į Reichstago posėdžius. 
Bet gi socialistų atstovai 
buvo oficialiai pakviesti ir 
posėdžiuose ramiai dalyvau
ja. Spėjama, kad gal bus 
koks nors slaptas susitari
mas tarpe Hitlerio ir Social
demokratų Partijos vadų.

Socialistai padavė įneši
mą, kad tuojaus būtų pa- 
liuosuoti suareštuoti sociali
stai, bet nieko nesakoma 
apie paliuosavimą suareš
tuotų komunistų ir šiaip ko
vingų darbininkų. '

Berlyne eina gandai, kad
Hitlerio valdžia jau nužudė bininkų džiurę.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Brooklyn, N. Y. — Ange

lo Malandro, darbininkas, 
pradėjo mušti savo žmoną. 
Duktė pribėgo motiną gel
bėti. Tada tėvas griebė 
dukterį ir bandė išmesti pro

Albany. — Valstijos sei
melio demokratai, planuoja 
uždėti taksus 2 nuoš. ant vi
sų parduodamų ir perkamų 
daiktų. Tai reikštų pabran
gimą visų daiktų/ kuriuos

kas iš darbininkų nežino, 
kokiam kalėjime ' d. Thael- 
mannas yra pasodintas ir 
'kankinamas. ;

Darbininkai Turės Savo 
Džiurę Laike Teismo *

Darbininkų organizacijos 
renka atstovus ir sudarys 
savo džiūrę, kuri bus teis
me, kuomet bus teisiami 
Scottsboro jaunuoliai, ir pa
skui išneš savo nuosprendį. 
Darbininkai negali pasitikė
ti valdžios sudarytai džiū- 
rei. Pittsburgho mainierių 
konferencija išrinko mainie- 
rį Thomas Barkley į tų dar- 

vartoja darbininkai kasdie
niniam gyvenime.

Madrid, Ispanija. — Pieti
nėj Ispanijoj darbininkai už
grobė didelį dvarą ir visą 
pono mantą. Valdžios poli
cija buvo bejėgė pastoti ke
lią. Padrąsinti pasisekimu, 
darbininkai kitoj vietoj 
bandė užgrobti kitą dvarą, 

, bet buvo nugalėti ir atmušti. 
, Vienas darbininkas nušau
tas.

Viena. — Austrijos hitle
riniai fašistai pasiuntė savo 
atstovus Vokietijon tartis 
su Hitleriu.

Albany, N. Y. — Valstijos 
senatas priėmė rezoliuciją, 
kurioje reikalauja, kad Wa- 
shingtono valdžia protestuo
tų prieš persekiojimą žydų 
Vokietijoj.

New York. — Dr. Bruno 
tvirtina, kad už 2,500 metų 
visi vyrai bus pliki, nebent, 
girdi, plaukų kirpimas bus 
sulaikytas. Vyrai ir gims 
pliki.

Washington. — Nuo ba
landžio 5 d. Amerikoj 3.2 
nuoš. alus būsiąs viešai ir le
galiai pal'd avinėj am as.

Vatikano Miestas. —- Bal. 
1 d. popiežius Pijus XI vėl 
kalbėsiąs ant radio. O dar 
taip nesenai katalikų kuni
gai skelbė, kad < radio yra 
velnio mašina, kokios ten 
piktos dvasios sukama. 

! ■ ---- —.
Potsdam, Vok ietija. — 

Atidarydamas Reichstagą, 
budelis Hitleris pareiškė, 
kad jis sunaikins visus, ku
rie priešinsis jo režimui.Va
dinasi, fašistai yra pasiren
gę išskersti pusę Vokietijos 
žmonių. >

Long Island, N. Y. — Ge
ležinkelio kompanija sulai
kys vaikštinėjimą 50 trau
kinių. < Vadinasi, keli; šimtai 

1 darbininkų neteks darbo.

Į KOVĄ PRIEŠ ROOSEVELTO PLANĄ 
MILITARIZUOTI BEDARBIUS; ŠITAS 
NAUJAS SKYMAS TURI NEIŠDEGTI
Demokratai Užmiršo “Užmirštuosius Žmones;” Valdžia Aiš

kiai Pasisako prieš Skyrimą Pašalpos Bedarbiams; Sep
tyniolika Milionu Bedarbių Paliekama Badauti ir Vargti

Federate Valdžia Neduos Pašalpos Septyniolikai Milionų 
Bedarbių ir Jų šeimynoms. Tas Naujas Militariškas 
Skymas, Pasak Paties Roose vėl to, Aprūpins Darbu tik 
250,000 Bedarbių.

WASHINGTON. — Roo- 
seveltas reikalauja kongre
so, kad suteiktų jam pilną 
galią tuojaus organizuoti 
taip vadinamas “darbo kem
pes,” kurios bus pastatytos 
■dirbti miškuose ir prie upių. 
Į jas bus rekrutuojami be
darbiai po militariška val
džios komanda. Prie jokios 
organizacijos tie bedarbiai 
nebus prileidžiami. Jie tu
rės pasiduoti pilnai valdžios 
globai, išsižadėdami visokių 
savo teisių. Bet ir šitas dar
bo militarizavimo skymas 
teduosiąs darbo del 250,000 
bedarbių. Vadinasi, tik la
šas į viedrą vandens, nes 
šiandien Amerikoje yra apie 
17,000,000 bedarbių.

Prezidentas Rooseveltas 
sako, kad tiems į kempes 
sugrūstiems darbininkams 
už sunkų darbą į mėnesį te
mokės ne daugiau, kaip po 
$30. Vadinasi, neišeina nė 
po $1 į dieną. Tiesa, duoną 
duosianti valdžia. Bet juk 

1 bedarbiai turi šeimynas už
laikyti. Ar šeimyna iš ketu
rių ar penkių galės pragy
venti iš dolerio į dieną? O

LAIMĖTA KOVA UŽ SCOTTSBORO JAUNUOLIU 
PERGABENIMį Į DIDMIESTĮ BIRMINGHAM

MONTGOMERY, Ala. — 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas laimėjo vieną 
didelį mūšį kovoje už Scotts
boro jaunuolius. Pagaliaus 
valdžia tapo priversta jau
nuolius perkelti iš Kilby 
minties kalėjimo į Birming
ham.. - Čionai Apsigynimo 
advokatai galės nesaugomi 
policijos pasikalbėti priva-

Bedarbių Konferencija

DES MOINES, Iowa. — 
Pereitą sekmadienį čionai 
įvyko Iowa valstijos bedar
bių konferėncija. Dalyvavo 
virš du šimtai atstovų. Pir
madienį, kovo 20 d., konfe
rencijos delegacija pridavė 
valstijos gubernatoriui rei
kalavimus.

Paryžius. — Manoma, kad 
didelei uolai krintant nuo 
vieno Alpų kalno, likos už
mušti dešimts darbininkų. 
Kritimas uolos įvyko nakčia 
ir užgriuvo darbininkus 
miegančius.

Darbininkai Visų šalių 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite. Tilt 
Retežius, o Islaimėait* 

Pasauli 1

pašalpa, kurią dabar duoda 
miesto valdžia, bus panai
kinta tai šeimynai, kurios 
tėvas paklius į Roosevelto 
“darbo kempę.”

Antras dalykas. Tėvai 
bedarbiai bus atplėšti nuo 
savo šeimynų ir išgabenti į 
kempes, kur už kelių šimtų 
mylių—daugiausia į pietines 
valstijas. Tas parodo, kad 
valdžia yra užsimojus nešti 
suirutę ir skausmus į be
darbių šeimynas.

Jau net Amerikos Darbo 
Federacijos reakcinis prezi
dentas Green protestuoja 
prieš šitą Roosevelto darbo 
militarizavimo skymą. Dar- 
bininkai ir bedarbiai turi 
sukelti audrą prieš tą pra
keiktą valdžios planą. Be
darbių tarybos turi visais 
būdais priešintis tam planui.

Darbininkai turi reika
laut, kad prie viešųjų darbų 
statomi darbininkai gautų 
pilnas unijines algas, kad jo
kių valdžios kempių nebū
tų, kad darbininkam būtų 
suteikta' pilniausia laisvė 
organizuotis ir ginti savo 
interesus.

tiškai su ^jaunuoliais delei 
teismo procedūros.

BIRMINGHAM, Ala. ~ 
Apsigynimas tebetęsia kovą 
už perkėlimą teismo iš kai
mo Decatur į didmiestį Bir
mingham. Priduoti nauji 
reikalavimai, p a s i remiant 
tuo, kad Decature ku klūks 
klanas varo bjauriausią agi
taciją prieš negrus.

Wilkes-Barre, Pa.
Kovo 25 d., šį šeštadienį, 

7:30 vai. vakare, įvyks Wil- 
kes-Barrio ir apielinkės lie
tuvių susirinkimas Darbi
ninkų Centre, 325 East Mar
ket St. Kalbėk iš Brooklyno 
draugas A. Bimba ir du jau
nuoliai—drauge Bertha Ful
ton ir drg. Charles Young. 
“Laisvės” skaitytojai turi 
stengtis smarkiausiai šias 
prakalbas garsinti.

ALDLD Apskričio
Komitetas. ; v j

<Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam puslapyj)

Miysi&ii’
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Anglija Organizuoja Imperialistinio Karo 
Frontą Prieš Sovietų Sąjungą

Nutraukimas Prekybinių Ryšių Yra Ataka Prieš Socializmo 
Statybos Šalį

Britanijos imperialistinės valdžios išstojimas prieš So
vietus yra žingsnis padidinimui prisirengimo naujam im
perialistiniam karui. Per paskutines kelias Sienas Mac- 
Dohaldas zylioja po Europos valstijų sostamiesčius, kad 
sudaryti bloką prieš Sovietus, nors kapitalistų spauda 
skelbia, kad neva taikai palaikyt daroma blokas iš Angli
jos, Italijos, Franci jos ir Vokiętijos. Į šią keturių impe
rialistinių valstybių sąjungą būsią pakviesta prisidėti ir 
Jungtinės Valstijos.

Kokia priekabe vaduodamas! Anglija nutraukė preky
bos derybas su Sovietais ir žada diplomatinius santikius 
suplėšyti? Apie tai prisieina tarti keletas žodžių.

Apie porą savaičių atgal Sovietų Sąjungoj buvo areš
tuoti keli Britanijos piliečiai inžinieriai. Jie buvo nužiū
rėti dalyvaujant sabotažavime ir gadinime elektros įtai
symų Sovietų Sąjungoj. Tie keturi Vicker korporacijos 
atsiųsti specialistai yra kaltinami suokalbyj prieš socia
listinį ūkį, ir bus teisiami. Tad Anglijos premieras Mac- 
Donaldas iš kailio neriasi, beorganizuodamas karo fron
tą prieš darbininkų šalį.

Kad Anglijos imperialistai per metų metus ruošiasi už
pulti Sovietų šalį, tai senai visi žinom. Jie turėjo ryšius 
su vidujinių sabotažninkų Industrine Partija (Ramzinu); 
jie anais metais pagamino gramozdiškai sufabrikuotą 
provokaciją, kaipo “Zinovjevo laišką.” Dabar tie ponai 
veikė per kitus savo agentus. Tačiaus ir šį kartą Sovie
tų proletariato revoliucinė ranka pastvėrė juos už čiup- 
rynos.

Antrasai Internacionalas ir 
Bendras Darbininkų Frontas 
prieš Fašizmų

Komunistų Internacionalo 
manifestas delei bendro 
fronto senai paskelbtas. 
Konkrečiai pasiūlymai soci
alistų Internacionalui senai 
pasiųsti ir gauti. Komunis
tų Partijom įsakyta visur 
tuoj aus susisiekti su socia
listų partijomis ir sudaryti 
bendrą frontą prieš fašizmą 
ir prieš kapitalo dfensyvą.

Bet ką daro socialistu 
Antrasai Inte rnacionalas? 
Laikas bėga. Fašistai dras
ko ir žudo' darbininkų, judė
jimą Vokietijoj. Visam ka
pitalistiniam pasaulyje bur
žuazija varo žiaurų ofensy- 
vą prieš darbininkus.

Antrasai i 

Darbininkai, Turime Stovėti Sargyboj!

Kad imperialistai rengiasi prie naujo imperialistų ka
ro, tai pripažįsta ir žymiausi kapitalistų klasės atstovai. 
Praeitą savaitę Lloyd George pareiškė, kad visos pasira
šytos taikos sutartys, visos taikos konferencijos ir kalbos 
apie taikos pastovumą yra priemonės, kuriomis bandoma 
pridengti labai ryškų karo pavojų.

Vokietijoj įsigalėjus fašistams, karo pavojus darosi dar 
didesnis. Hitlerio šėlimas Vokietijoj, iš vienos pusės, pa- 
akstina tautinį antagonizmą (prieš Lenkiją ir prieš Fran
ci^), o iš antros pusės, įneša dar greitesnį augimą prie
šingumų tarp įvairių kapitalistinių šalių. Trečias žymus 
veiksnys tai Amerikoj didėjantis finansinis krizis. Pra
ėję bankų “šventadieniai” ir sulaikymas aukso nuo Išve
žimo į užsienius dar labiau padidino finansiniame ūkyje 
pakrikimą Europoj.

•Paskutinėmis savaitėmis Amerikos kapitalistų stambio
ji spauda pradėjo atvirai kalbėti, Kad karas artinasi. 
Kovo 17 d., “The Annalyst” rašo:

“Visai galimas Europoj trumpoj ateityj karas. Tą 
faktą vargiai kas galėtų užginčyti.”

Kaip tik tuo pačiu laiku keturios didžiosios valstybės

TORONTO, Ont. — Per 
pastaruosius kelis metus bu
vo'numatoma, kad keli To
ronto lietuviai šnipai eina 
šnipų pareigas. Bet tačiaus 
ji/ nebuvo keliami aikštėn 
per spaudą, kaipo neturint 
tikrų dokumentališkų įrody
mų, tai jie turėjo laisvą vei
kimą varymui šnipijados 
darbo. Tik paskutiniu laiku 
mes pamatėm, kad lietuviški 
šnipai veikia visos Kanados 
ribų plotmėj. Šnipai, pro
vokatoriai, tai yra bjauriau
sias priešdarbininkiškas ele
mentas, daugiausia, žalos at
nešus darbininkų judėjimui.

Kad prieš šnipus reikia 
vesti griežtesnę kovą, tą pri
pažįsta ir draugė K. B. 
K-nė, rašydama “Laisvės” 
55 num., kad “kova su šni-

Chicagos “Drauge” (kovojpais ir provokatoriais turi 
20 d.) kunigas A. Petraus-i įūti'®markja} ve(lama kai?

Kanadoje, taip ir J. V.
Internacionalas! kas savo straipsnyje “Svei- visų patyrimų galima nea- 

gi pasakė savo partijoms' Maiija netiksliai isduo- bejojamai spręsti, kad prie 
'da poterių “paslaptis.” Pa- K. B. K-nės neįleidimo į Ka- 
vyzdžiais nurodo, kad viso
kios rūšies sukčiai, melagiai 
ir apgavikai yra taip pat 
karštai tikinti žmonės ir be 
poterių prie Marijos nežen
gia nė žingsnio. Štar-kun.į 
Petrausko trejetas paduotų 
pavyzdžių: 4

Kartą vienas- ūkininkas at
ėjo į jomąrką karvės pirkti. 
Kad pigiau husipii’.ktųį ką jis 
daro? Prisitaikęs imą ir pa
perka stovintį,prie karvės ber
ną, ir tasai, nepaisydamas sa
vininkui daromos nuoskaudos, 
parduoda karvę daug pigesne 
kaina, negu kad buvo verta. 
Tokię melagingu būdu, nusipir
kęs pigiai karvę, linksmas sku
binasi namo. Kelionėje iš nuo
bodumo išsitraukia jis rąžan
čių ir ima kalbėti.

Arba vėl, žinau aš vieną to
kį neva pamaldų žmogų, kuris 
per dienas bažnyčioje sėdi ir 
lyg koks šventasis rankas su
sidėjęs nuolatos meldžiasi. Tuo 
tarpu gi su savo tikru tėvu 
taip negražiai elgiasi, kad sun
ku ir pasakyti! Vargšas as
tuonių dešimtų metų amžiaus 
senelis pas savo sūnų nei bliū- 
delio sriubos negauna — pas 
svetimus turi elgetauti ir kluo
ne ant šiaudų dažnai tenka 
jam pernakvoti.—Aš manau, 
kad tasai ‘šventasis,” kuris 
tiek daug kartų kalba šventoji 
Mnri'ja, daugiau savo malda 
padaro velniui džiaugsmo, ne
gu Marijai...

Arba tasai žmogus, kuris 
perdaug pasiduoda šykštumui. 
Jam niekad turtų nepakanka, 
vis norėtųsi daugiau ir dau
giau. Ir kuo senyn jis eina 
—juo labyn auga jo gašlumas 
prie turto. Ir pagalios jo šir
dis taip prisiriša prie aukso ir 
sidabro, kad lyg susilieja su

neiti su komunistais į jokias 
derybas del bendro fronto, į 
jokias bendro fronto konfe
rencijas bei kovas prieš fa
šizmą. Joms įsakyta laukti, 
kol Antrojo Internacionalo 
komitetas susirinks ir nu
tars, ką daryti su Komunis
tų Internacionalo pasiūly
mais. Bet to komiteto su
sirinkimas įvyks gal tik už 
kelių menesių. Jokių per
spektyvų nesimato, kad su
sirinkimas būtų šaukiamas 
greitu laiku.

Taį^ bjaurus sabotažavi- 
mas bendro fronto. Tai at
viras talkininkavimas Vo
kietijos fašistams ir kapi
talo ofensyvui. Darbininkai 
pasidalinę, o buržuazija su
vienyta. Buržuazija kerta 
darbininkams vieną smūgį 
po kitam, o socialistų Inter
nacionalas įsako savo parti
joms nesidėti į jokį bendrą 
frontą prieš tuos smūgius.

Dar vienas įrodymas, kaip 
socialdemokratai p a d a liną 
darbininkų eiles. Dar vie
nas įrodymas, kaip socialis
tų partijos tiksliai ir suži- 
niai padeda fašistams žudy
ti darbininkus. -

O dar taip nesenai socia
listų vadai garsiai giedojo, 
kad jie irgi už bendrą dar
bininkų frontą. Jie net siū
lė, kad komunistai ir socia
listai sudarytų “nepuolimo 
sutartį.” Bet tai buvo veid
mainingos kalbos, idant nu
ramint savo eilinius pasekė- 

. Dabar tie eiliniai na
riai gali patys matyti, kaip 
jų vadai nenori bendro fron
to. . •.

blokuojamos į militarinę sąjungą. Ir tik mases mujkin-j jus. 
dama, buržuazija skelbia, kad tai bus sąjunga užtikrinti 
taiką visam šimtmečiui. ■ y • ';

Tokiais saldžiais žodžiais ponas MacDonaldas dangsto 
naujo imperialistinio karo planus, kad apmigdyt darbi
ninkų klasę. Jie nori prisirengti taip, kad kaip iš gied
ro dangaus trenktų naujo karo perkūnas; paskui urmu 
grūsti milionus valstiečių ir darbininkų prieš Sovietų Są
jungą. Nes, nors tarp pačių imperialistinių šalių santi- 
kiąi yra pavojingai įtempti, tačiaus, jų’kariniai prisiren
gimai vis labiau kreipiami į bendrą vagą—karui prieš 
Sovietus. O paskui jau imperialistai galėtų surengti 
tarpusavinę skerdyng delei naujo persidalinimo kolonijų 
ir pasaulinių rinkų.

Roosevelto Valdžia jau turi bilių senate skirti bilioną 
dolerių būdavojimui naujų karo laivų. Tie laivai su nau
jausiom kanuolėm bu§ ne žvirbliam šaudyti. Roosevelto 
valdžia jau turi susisiekimus su įsteigiamu keturių di
džiųjų valstybių bloku. •

• -Tik darbininkų klasė masinėmis kovomis tegali sulau
žyti imperialistų planus ir atmušti karo pavojų.

pikiuokime jėgas, reikalaudami, kad Amerika pripa
žintų Sovietų valdžią. Sudarykime bendrą frontą, ko
munistai su socialistais ir visų kitų, sriovių darbininkais, 
kovai prieš alkį, prieš fašizmą, prieš imperialistinį karą!

t

Vargšo Galvoje Gieda 
“Raudoni” Gaidukai

Fašistų “ Vienybės” redak
torius išdrožė pamokslą 
“raudoniesiems, internacio
nalistams.” Girdi: “Tuo sa- 
laveišišku veikimu visa jų 
‘pasaulių ręvoliucija prasi
deda ir baigsis.’ Jie yrą vi
sais amžiais buvę istoriniai 
jokios reikšmės-neturįs kur
jozai.”'

Lapkričio revoliucija ir So
vietų. Sąjunga su 165,000,000 
gyventojų “raudonųjų inter
nacionalistų” v a d o v y bėję 
“Vienybės” redaktoriui yra 
tiktąpūstoriniai jokios reik-

J............. J1 "T

šmės neturį kurjozai.” Virš 
90 milionų darbininkų ir 
valstiečių po “raudonų
jų internacionalistų” vė
liava Chinijoj irgi “reikš^' 
mes neturį kurjozai.” Ot, 
Smetona ir smetonlaižis 
“Vienybės” redaktorius — 
tai “istoriniai didelės reikš
mės turį kurjozai!”

Neveltui tautininkai nuta
rė jieškoti pono Račkausko 
į “Vienybės” redaktorius. 
Dabartiniam jos redakto
riui, ponui Valaičiui, mato
mai, galvoje gaidukai pra
dėjo giedoti.

Poteriai ir jy Reikšme

juo i krūvą ir darosi tokia kie- bendro su darbininkų orga-.
ta ir šalta, kaip tasai šaltasis 
metalas (naugė). Toksai žmo
gus dažnai būva net pamaldus. 
Jam patinka malda ypač del 
to, kad nieko už ją nereikia 
mokėti, o pasninkai dvigubai 
labiau jam patinka, nes duoda 
progos daugiau skatiko sutau- 
pinti. Tad: jjs daug meldžiasi, 
o dar daugiau pasninkauja.

Panevėžio Bedarbiai
Sausio pradžioj buvo už

registruota 800 bedarbių, 
burmistras nuo 200 bedar- 
bių atėmė teisę -darbo gaut, 
o 100 visai nedavė. 500 šim
tai, laikraščių daviniais, ga
vo menką darbą. Ištikrųjų, 
dąrbo gavo, daug mažiau. O 
kiek dabar yra neregistruo
tu bedarbiu! < 

v

nadą nemažai prisidėjo To
ronto žymiausias šnipas J. 
Krasauskas. ,

Rašant apie Toronto lie
tuviškų šnipų veikimą, bu
vo parašyta, kad P. Vedeč- 
kis atvedė detektyvus į 
Bangos ‘Choro parengimą. 
Tas buvo padaryta del ne
aiškaus pažinimo P. V-kio, 
kur vėliau buvo ta klaida 
atitaisyta, kad jis to nepa- 

dečkis rašo “Laisvei” laiš
ką, kuris tilpo “L.” 55 num. 
Tarp kitko tame laiške 
skamba, kad’ P. V-kis, “jo
kio dalyko, su’.policija,* de
tektyvais ir kitais asmeni
mis, kurių tikslas kenkti 
darbininkiškoms organizaci
joms, neturėjo ir neturi.” 
Labai pagirtinas būtų daly
kas, kad P. V-kis parašė pa
siaiškinimo laišką į “Lais
vę,” neidamas į darbininkų 
priešų spaudą. Bet klausi
mas, ar tas laiškas visai ge
rais norais buvo rašytas? 
P. V-kis sako, kad jis jokio 
dalyko neturėjo ir neturi su 
tokiais asmenimis, kurių 
tikslas kenkti darbininkiš
koms organizacijoms. Ta
čiaus jau keli metai gyven
damas Toronte, nepriklauso 
nei vienoj darbininkų orga
nizacijoj. O gana aktyviai 
veikia bažnytinėse organiza
cijose, kurias vadovavo, ar
šiausi darbininkų priešai 
(kunigas Garmus ii* J. Kra
sauskas). Reiškia, P. V-kis 
daug bendro turi su darbi
ninkų priešais, bet nieko 

nizaci jomis.
Kaip P. V-kis yra pasi

reiškęs, tai jis priklauso 
prie bažnyčios ne dėlto, kad 
jis tiki, bet del savo “asme
ninių” išrokavimų. Jis aiš
kiai supranta, kam pasitar
nauja, ten priklausydamas. 
Mes, darbininkai, visuomet 
atkreipiam domę į tokius as
menis, kurie žodžiais kalba 
už darbininkus, o darbais 
remia ir dirba šu darbinin
kų priešais.

Jeigu “P. V-kis supranta 
reikšmę darbininkiškų orga- 
hiza'eijų, tąį kodėl jis nesto
ja į jas?
/ Mes, kovingieji darbinin
kai, ypatingai, domę kreipia- 
'me į mūsų brolius katalikus 
darbininkus bei į "kitų 

sriovių darbininkus, kad su
vienyti juos į bendrą fron
tą kovai už kasdieninius 
darbininkų reikalus, už be
darbių apdraudą ir pašalpą, 
kovai prieš iš stubų mėtymą. 
Jau daug katalikų darbinin
kų, tą supratę, stoja į Be
darbių Tarybas, kovoja 
prieš evikcijas ir bado siste
ma.

Į mūsų organizacijas dar
bininkams durys atdaros, 
gali stoti, marksistiniai švie
stis ir kovoti prieš bendrą 
darbininkų priešą kapitaliz
mą. Bet tie darbininkų va
dai, kurie vedė darbininkus 
į buržuazijos liogerį, pirma 
ateisiant į mūsų organizaci
jas, turi pasmerkti savo pra- 
eities darbus, kaipo žaliu-k° dalyJe- Perdaug 1 

, . . i,. Ikiama bereikšmingų,gus darbininkų klasei.
Tegul būna vienybė tarpe 

darbininkų! Mes nevadin
sime šnipais nei vieną be rei
kalo. Bet tuos darbininkus, 
kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu pasitarnauja šnipam* 
netoleruosime.

D-kas.

Specialistų Pranašystės 
apie Orlaivius ir 

Automobilius
Amelia Earhart, garsi la

kūne, pranašauja, kad arti
moj ateityj orlaiviai galės 
skraidyti po 600 mylių į va
landą, lakioti 50,000 pėdų 
augštumoj, stačiai augštyn 
nuo žemės pakilti ir lygiai
stačiai nusileisti. Per ketu-Į 
rias penkias valandas gali-i 
ma būsią nulėkt iš New Yor- 
ko į Paryžių.

Rūkai ir debesiai, sako, 
nekenks orlaiviams lėkti tą
ja tikrai linija, kur reikia, 
nes radio įtaisai automatiš
kai nustatys tiesiausią jiems 
lėkimą.

Lėktuvų sparnai būsią ga
lima suglausti palei šonus, 
kada orlaivis nutūps žemyn.

Tų lėktuvų motorams Bū
sianti naudojama molekulia- 
rė pajėga, pasidaranti iš 
medžiagos atomų skaldymo 
su pagelba tam tikro moks
linio įtaiso; tuo būdu lėktu
vas galėsiąs pasilaikyti ore 
neribotą ilgį laiko.

H General .Motors korpora-
1 į

ei jos vice-prezidentas C. F. 
Kettering pranašauja, kad 
bėgyje artimiausių 10 metų 
būsią gaminama automobi
liai mažiau kaip 1,000 svarų 
sunkumo; jie galėsią daryt 
po 100. iki 150 mylių per va-, 
landą; ir Vienu gorčium ga
zolino būsią nuvažiuojama 
80 mylių. Bet veikiausia ga
lima’būsią važiuot perlei
džiamąja radio spėka, ir ga
zolino nereikėsią.

Kiti inžinieriai pranašau
ja, kad automobiliui būsią 
pritaisyta s u g 1 a u d ž iami 
sparnai ir uodega, taip kad 
juom galima bus ir oru la
kioti.

Vieškelių paviršiui galima 
pritaikyt medžiaga, kuri per 
dieną prisigertų saulės spin- 

naktį visas kelias 
Tadą mažiau rei- 

pacių ąutonfobilių

dūlių, q 
žvilgėtų, 
ketų, ir 
-lempų.

T.

tuč-

imant
Vai-

masinės jė-

netikslumų 
Tarybos ir

Žodis Kitas Apie Chicagps 
Bedarbių Kovas

Chicagoj, kaip ir visur, tai 
pakyla, tai vėl atpuola darbi- 
niūkų judėjimas. Daug kas 
domisi mūsų bedarbių kovom. 
Noriu tarti žodį kitą apie Chi- 
cagos bedarbių demonstraciją 
kovo 4-tą. Policijos teroras 
šėlo per paskutinius mėnesius, 
bet ši didžiulė demojistracija 
miesto centre buvo pasekmin
ga. Tai statome klausimą, ar 
tas sulaužė policijos terorą? 
Apčiuopiamų rezultatų 
tuojaus nesimato.

Bedarbių judėjimas, 
visu maštabu, atslūgęs, 
džia išleido patvarkymus, kad 
nepripažintų Bedarbių Tarybų 
komitetus pašalpos punktuose.

Veikiant daug ir urmu, pa
sitaiko ir klaidų padaryti. 
Ypač jų buvo pietinėje miės-

Perdaug buvo šau-
_ prastai 

prirengtų demonstracijų. Ne
kurtos iš jų buvo nesėkmingos 
ir tas padrąsino reakciją. Gi, 
iš kitos pusės, nuvargino vei
klesnius draugus ir iš to plau
kė susilpnėjimas 
gos.

Del padarytų 
šiandie Bedarbių 
abelnas judėjimas nukenčia.

Paskutiniu laiku pradėjome 
smarkiai rengtis prie valstijos 
Alkanųjų Maršavimo. Mar- 
šavimas prasidės iš Chicagos 
balandžio 5 d. Kaip iš čia, 
taip ir iš kitų miestų bedarbiai 
trauks į Illinois valstijos sos- 
tamiestį Springfieldą. Jie nu- 
maršavę įteiks gubernatoriui 
Horn savo reikalavimus, kad 
būtų įvesta valstijinė bedarbių 
apdrauda ir duodama geres
nė ūmi pašalpa ir k t.

šitas maršavimas gal nors 
dalinai sutaisys bedarbių judė
jimą.

G. Strupinskas

SCRANTON, PA
Darbininkų judėjimas tebė

ra į silpnas. Tam yra kelios 
priežastys. Svarbiausia, tai
neturime tinkamos vietos lai
kyti susirinkimus, 
lu 
vo 
ta 
tą 

Tuo reika- 
imtasi uoliai rūpintis. Bu- 
laikyta konferencija, išrink- 
komišija rasti tinkamą vie- 
ir įsteigti Darbininkų Cen

trą. Pastovi vieta būtinai rei
kalinga, ir mes be vietos to
liau negalime apsieiti. Jau 
dabar veikimas žymiai pakilo 
ir, jei būtų vieta susirinkti, tai 
visa galva per mėnesį pakiltu
me.

Kiek laiko atgal čionai įsi
kūrė Proletarų Choras. Jis 
auga pusėtinai gerai. Kiek 
tam rimtam ir naudingam dar
bui kliudo ypatiškumai. Juos 
turime išvyti iš savo tarpo. 
Stokime į organizaciją ir ypač 
padėkime Proletarų C h or p j 
sutvirtėti. Chorą vadovauja 
smarki jaunuolė Zdaniutė iš 
Wilkes-Barre, Pa.

Apie pora mėnesių atgal 
įsikūrė Jaunųjų Komunistų 
Lyga. įstojo diktas būrys 
jaunuolių vaikinų ir merginų. 
Miesto valdžia terorizuoja 
darbininkų organizacijas. Ly- 
giečiai kovo 18 šaukė mitingą. 
Policiją sužinojus išdraskė su- 
sižinkimą. Vietinėj kapitalis
tų spaudoj buvo minėta, kad 
leidimas buvo duotas, bet lei
dimai nepažaboja reakciją, 
nes jie patys tuos leidimus 
duoda ir patys policija užsiun
do. •

Apie bedarbių vargus būtų 
galima prirašyti labai daug. 
Jie skursta ir ąlksta, kaip ir 
kitose miestuose. *

Noriu pridėti, kad paskuti
niu laiku Čionai vėl užsidarė 
viena maina, Ligitts Creek, nė- 
apribotam laikui.

L. C. Mainierys

Harbin, Mandžurija. — 
Japonų armijos štabas skel
bia, kad aštriam mūšyjeita- 
po nužudyta 300 dhinų ir 
tik šeši japonai.



Freshy.

THE LETTER BOX

the Com-

Š. C. A

Day for

week

bashful - 
soon be

Ferret, 
thyself

Every time Blanche looks at Anta
nuk, he gets as red as a beet. Come 
on! Antanuk, get over your blushing. 
This isn’t Europe!

Mes Alkani, Mes Alkani—By the 
way, girls, this song and chewing 
gum don’t harmonize.

seems 
in the

I wonder why Vity is so lonesome, 
once in awhile.

Attention, girls! Why not have 
a charity ball and give the money 
to R. for a hair cut.

pick up 
male, I 

man.

And they will live happily ever 
after—Sb... it’s a secret. Who? 
It takes the Pest to find out.

The Pest.

I heard that the Wilkes Barre Ai 
do Chorus is trying to beat Shenan
doah Lyros Chorus. Come on! . Ly
ros Chorus, don’t give up.

Sends Us News 
NSL, Easton, Pa,

Pete, why so lonesome ? Doesn’t 
your “gyvanashle” write to you?

Puslapis trečias

SNAPSHOTS
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EDITORIAL COMMENTS

right girl will

>1

1 ■and

cho-

last

H. Tattler.

Build the LDS Youth Branches

you

be
has

the

Doing Her Best to Help a
tar

a-

LLR
A Most Devoted Young Worker

yes, the gentleman who

our
working.

Do You Know that

96
you

no admission, the

preparations
L.

the 
and

need-
one.

back

to join hands to fight 
can never live as long

I must mention our popular mem
ber, Charliei We know you don’t 
mind if the girls do call you a pest, 
they still think your arguments with 
the teacher are most entertaining.

the 
May

longer and better if 
get any education at

we’re doing
Looks like

and 
rest

the reason for 
because they did 
of this country, 
and the brave).

T wish the girls ;wouldn’t make 
public įibrary out of our chorus.

Will someone solve the mystery 
of that certain blonde girl’s sadness? 
Jean is very cross and downhearted 
lately. Don’t worry J., there are 
plenty more He’s in this world.

still 
that

I wonder what people think about 
gum chewing during rehearsals. I 
wish they would give their opinion.

mong 
think, 
ed. . .

getting up next 
Maybe!

I’ll be 
this time.

a success-
Lith. Nat.
right of 

about 200

No. 25, a 
were told 
expulsion 

salute the

strong, 
forward with the song 
their leader, Karl Marx.

Why not be Frank, and admit 
that our basses are as brave as mice 
and as strong as cheese.

Curly hail* .has become popular 
our girls lately; what do you 
Margy ? How you’ve chang-

are 
co- 
did

What do you say, comrades, let’s do 
our best! The Shark.

Mr. Whifford’s an- 
wąs that they might as well 
the church steps as ask him. 
is the sort of language he 

to his pupils. A fine example!

perjured her- 
she told the 
make a new 
The charges 
dismissed. Croll. Since she 

Comrade Sylvia 
spoke on current

Marie Palina.
is discontinued on 
a hold of one now.

Good-bye.

words—'Yes, but 
hasn’t got a cast-

Howdy, folks, this is the announc- 
er telling you the latest news and 
happenings about ozur big and beau
tiful chorus.

“Laisve?’ 
for į year 
money for 

Come on,

They 
the 
not 
(home of the
But this was

We have the play “Bedarbiai” on 
our hands. Let’s see if we can’t 
have it modernized by next rehears
al. Come on, boys! It applies to 
especially in this case.

Famous
Bunny, everyone 
iron throat.

By a Young Student Corres
pondent, Adele Bimba

gathered and we 
the rehearsal.

isn’t it?

COMRADES! READ THIS IMPORTANT LETTER!

Alby, come out of your 
ness; the 
along.

So long, everybody.
, The Great Necker.

George had a tooth pulled 
couldn’t sing as loud as the 
of us. He had a sullen face all 
evening. Too bad, George.

It seems that it is hard to get a 
place to suit George Petkus, how
ever, if he will come to the chorus 
he’ll be satisfied. It’s tough not 
to know what you want.

I noticed our chorus is getting 
quite a group of new youths. The 
girls will have to use their influence 
to keep the boys with us.

Where 
Grybas ? 
you, comrade? 
operation as much now as we 
during the last ten years. You un
derstand the working class strug
gles thoroughly, therefore, you are 
greatly needed among us. Let’s 
see you continue your good work.

P.. S. Why we can’t even take your paper now. It 
account of non-payment. I don’t know where I can get

when we once get into power 
drones can go to hell, 
we will make all things for us 
not for them to sell.

YCL Fresno, California.

Why can’t our chorus members 
pay a little visit to our sick comrade, 
Al Barth. If you were sick you 
certainly would become lonesome. 
Don’t tell me you’re all

Oh, how I notice things, eh? By 
the way, our 
quieted down 
It must be spring, 
sister, boys will be boys.,

Our teacher tells us 
good in our new songs, 
this year will make “Dainų Dieną” 
our fifth victory in succesion. If

Fight the Imperialist War 
Danger

From a “Lodestar,” Bill 
Roger

The YOUNG WORKER STUDENT

is our ever-active bass, 
You’re not retiring, 

We need your

Oh, 
ed a. hair cut last time got 
Thanks for bringing prosperity 
again, Stanley.

Take care! World of wretched dark
ness,

Ruled by kings and fascist upstarts,
turn

Customer: Are these fresh eggs?
Grocer: Fresh!— Why the hens
haven’t missed them yet. Kofukin Maru” being loaded from lighters

E. 16th St.,

little “hocha” girl 
the la'st few practices.

That’s all right,

Worker and Student,” and I would like you to 
in Pittston, Pa.
are out of work. One in three hundred has a

Gossip and Comments from 
Aido Chorus, Brooklyn

We strike again—by 
Pete to watch the redness of his.
ears when lovely Helena sitteth with 
him. ; ;

Our basses have been singing much 
better, lately. O.K., boys!

Ketvirtądien., Kovo 23,1933 EAISVfi

Odds and Ends About the 
Worcester Aido Chorus

Gossip from the Shenandoah 3 
Lyros Chorus

I guess you didn’t expect to heat 
from the Shenandoah sleepy heads. 
Here is one that woke up. I hope 
you enjoy reading this.

Not only are there numerous homeless youth now on the 
“road” but young working class girls are hitting the ’’hunger 
trail.” The Nat. Com. on the Transient and the Homeless 
reports that 45,000 girls and 100,000 women are wandering 
about the country as a result of their economic conditions, i 
The institutions for wayward girls (prostitutes, thieves, etc.) 
are overcrowded and the tremendous increase is getting great
er. This is what the capitalist system offers the youth,—star
vation and degeneration. We can’t wait until we, ourselves, 
are forced to such extremes, we must fight now. Join the 
Young Communist League! Fight for Immediate Cash Relief 
and Unemployment Insurance for All Unemployed Youth!

Because fifty girls put up a miltant fight before the dress 
factory where they worked they got. their back pay. The 
boss recently laid off the whole shop and didn’t give the work
ers their back wages. The girls refused to be put off with 
promises, with the result that they stormed the frightened boss 
who quickly gave in. Somewhere on this page you will find 
an article which again proves that a strong fight can ac
complish results. This article sent in by Comrade Bimba is 

» a splendid example of what the youth can force the bosses 
and their tools to do once the youth is organized.

Comrades! The trial of the Scottsboro boys will soon be 
here and the working class organizations supported by the 
masses of workers are fighting to save them. Being that the 
trial is coming off soon and being that the issue involved is 
such an important one we want a good article written about 
these nine negro boys. The best letter sent in explaining how 
the boys are being railroaded to the electric chair and Why 
the working class is fighting to save them, will be published 
in our youth page. The next-best letters will be given honor
ary mention. Send in your letter. . . you may be the one with 
the best. The winner gets a pleasant surprise gift.

Dear Friends,
I have read the “Young 

know about the conditions 
Nearly all of the people

job, but the poor man slaves like a mule, rather he does the work of a
mule. He walks 10 miles a day to his work. One man in particular has 
six in the family, 3 children, a wife, and a boarder. He works like a mule 
and for all his pains he gets seventy-five cents a day.

It is horrible! Why people are starving and all they get is relief once 
a month or twice a month, a meagre eight dollars. They do not get 
relief easily; they have to plead for it.

Out here if you have a job and try to get relief, why they would 
and feather you. The same would happen if -you dared to think.

I guess this is all I write. Of course, I could write more but nobody 
can understand how terrible things are and it would be hard to put it on 

a Paper.

COMRADES!
We can’t let this letter go unanswered! Many of us have beautiful 

clothes, can go to the movies every week, have plenty to eat; yet here is 
a comrade who can’t even afford to get the “Young Worker and Student” 
page.

The bosses in Pittston have thrown a great many workers out into the 
streets. They don’t care what happens to the workers. WE are all com
rades. We must not only talk unity but we must SHOW it! With true, 
comradely spirit we should help Marie get the Laisve. She must read the 
youth section so that she will know what the other young workers and 
students are doing.

It is up to US to see that Marie and her parents can read the
The Comrade Editor is donating a quarter toward the $2.50 

of the “Laisve.” Who will be the next ene to send in some 
Marie so that she can read the youth page like the rest of us?

į comrades, show the bosses that we youth stick TOGETHER!
Send your contribution to “Laisve” 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Homeless Youth 
Arrested

LOS ANGELES,''Calif.—March 18 
Vagrancy’ charges were filed a- 

gainst 24 homeless youth, who were 
arrested on Saturday, March 14th, 
in a house which they had occupied 
and cleaned up and used as their 
home.

Attorney Leo Gallagher, of the In
ternational Labor Defense, pointed 
out i to the Judge that these boys 
could not be held under the “Vag
rancy Act” as they were in peace
able possesion of a private home and 
that a charity worker had told these 
homeless boys that she had paid the 
rent. It was later brought out in 

*4 the testimony of this fake relief 
worker, that she had 
self and that what 
boys were merely to 
racket for herself, 
against the boys were

As the house was boarded by the 
police and health department offici
als, as an unsanitary place, the boys 
are now out looking for another 
house to make their home.

Read the Young 
Worker!

Many of you, no doubt get a 
pleasure and learn by reading this 

| youth section. Your parents have 
paid for this paper and you get it 
only because your father or mother 
gets it.

We know and you know that one 
' page once a week is hardly enough 
for the youth—that there are many 
.problems and youth news that we 
cannot print because of lack of 
space. There is another youth paper 

j that has been leąding the young 
Į workers and students for eleven 
years now and because we have neg
lected to respond to its call it is 
not able to appear regularly. This 
is the “Young Worker.” At 
present time, (March 1, to 
Day) a drive has been launched 
to get many new subscribers. We 
must guarantee the regular appear
ance of our youth organ. How can 
we do it? We can make a good 
start by subscribing to it, ourselves. 
One year costs $1.00, one-half year, 
60c. To make it easier for yourself, 
send in your money to Laisve, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn. Each cho
rus and LDS youth branch can send 
in bundle orders.

Comrades, show the “Young Work
er” that the Lithuanian youth are 
just as good fighters and support
ers of youth movement as any. Sup
port the “YOUNG WORKER”!

The Boys on the Hunger 
. Trail
i Listen, young workers, listen,
i You soon will hear the call.
I No fooling, boys, they are after 
They mean to get you all.
Get into the Young Communist Lea-

i gue.
! And do it right away.
j Remember the old adage, boys,
I “There is danger in delay.”
Stay right in town where you

! long.
I Don’t wander to and fro.
I There is no jobs now anywhere, 
No matter where you go.
Worry not about your eats.
There is plenty here in town.
Join the bunch that will not starve 
With plenty all . around,;
All food belongs to workers, sure, 
Made by us in the past.
And we are going to eat for sure 
As long as it will last.
And
The
For
And

Activities of YCL in 
Montello, Mass.

Expelled Students Reinstated j 
After Mass Protest

Girls—don’t make any dates for 
Sunday March 26, ‘cause we’re all 
agoin* to the Jugoslav Concert whert 
we will enlighten the laity with, 
“End the Rule” and the “Strife 
Song.” Complete instructions will be 
given Friday.

Can You Picture?
Our chorus girls winning a basket 

ball game.
“Marzie” playing basket ball with 

his tongue in his mouth (he’ll bite 
it off one of these days).

The Worcester Aido1 Chorus re
hearsals beginning on time with all 
the members present.

Us writing........ '...

Scrap iron, cotton, glycerine, and 
other war materials are shipped dai
ly from the United States to Japan 
for imperialist attacks on China and 
in preparation for an attack on the 
Soviet Union? ,

An increase in registration of se
venty-five hundred youth has been 
authorized by the War Dept, fdr 
New York, Delaware, and New Jer
sey in the Citizens’ Military Training i 
Camps ? •

Recently five children were thrown 
out of School No. 6, Paterson, and 
were told to go to School 
disciplinary school, 
that 
was 
flag 
free
not the only reason why they were 
expelled. The main reason was for 
their activity in organizing the child
ren in the school to fight for free, 
food and clothing.

These five comrades would not 
go to No. 25, instead they went 
to the principal and demanded to 
be readmitted, 
swer 
kiss 
That 
used
What can we expect from a person 
who is only a tool of the bosses?

Immediately open-air meetings 
were held by the Young Pioneers of 
America and other working class or
ganizations. After Mr. Whifford 
saw the anger of the students 
against his unfair treatment, he fin
ally readmitted the five students. 
This incident shows what mass pro
test and fight can do. We must all 
organize and fight for better con- 

Į ditions in schools. Join the Young 
Pioneers of America!

On March 12th we had 
ful concert-meeting at the 
Hall, protesting for the 
free speech. There were 
people present, the greater part of
which were young people,—youths 
who never before had gathered and 
stayed throughout the entire evening.

The first to open the program was 
į the Freedom Art Circle Chorus with 
i a few numbers, then a young 10 
{ year old girl, Roselyn, played the 

xylophone accompanied by her older 
sister, Lillian, at the piano. Our own 
League members participated in the 
rest of the program, Bertha Bart
kus and Albert Vasaris singing a du
et accompanied by Albert Potsus at 
the piano, Albert Potsus also play
ed a few selections on the accordion. 
All members were well applauded by 
the public.

The organizer of our unit Anthony 
Vasaris then gave a short talk, it 
being his first speech before a pu
blic gathering. The topic was: “The 
American Youth.” It must be noted 
that he ^poke very well and made 
a good impression upon the listeners. 
He urged all youths who do not yet 
belong to our YCL to join the meet
ings that arę held , qveyy Sunday

1 morning at 10 o’clock at the Lith. 
Nat. Hall. ,

Following Comrade Vasaris, the 
next speaker was Jules Babbit, who 
gave a wide view on “Constitutional 
Rights.” It must be remembered 
that Comrade Babbit is well liked 
by all in Montello, especially the 
youth, for his efforts in forming the 
League.

The main speaker of the evening 
was to be June 
could not attend, 
Shiva, of Boston 
events.

Į Since there was
chairman of the evening, Al Banks, 
pade an appeal to all those who 
could, to contribute a little to pay 

! part of the expenses, for the evening, 
j A generous contribution of $9.63 

Negro Rights issued a leaflet denoun- was collected. An announcement was 
cing the demotion and calling for a made that a school in socialogy is 
demonstration in front of the school, being held every Thursday evening 

I The L.S.N.R. thus forced the school at 7:30 P. M. in the schoolroom at 
heads to reinstate the Negro girl the Lith. Nat. Hall; everyone is in- 

into her right class. vited to attend. • ’ A Youth.

The National Education Aspn. re
ported 5,000 schools closed all over 
the United States? The working 
class suffers for the crisis again. 
What about the enormous salaries 
the officials get?

Have Your Friend Read 
‘The Young Worker and 

Student”

Force Reinstatement of
Negro Girl at P. S

NEW' YORK. — Ethel Drayton, 
Negro school girl was demoted to a 

Jower grade because she stepped 
aside to avoid a mud puddle while 

i marching in line ihto school. White 
children did likewise but she was 
the only one picked out for punish
ment. The League of Struggle for

I don’t wonder that Bunny looks 
with so much awe and amazement 
at one of our blonde basses. He’s 
young and already he shows his 
ability as a great leader; as one 
whom many would follow. For when 
he sings, he takes everyone with him 
—right off tune.

Empty stomachs, ragged clothes, 
Chilly bones, and frozen toes, 
Men looking for work:

All in vain.
Children crying for food:

All in vain !,
Mother consoling them: 

All, all in vain!
What is there to do?

Nothing but fight and organize 
‘Till you’re blue in face,

And black in the eyes.

Whose dreamers and poets 
backs to the darkness,

But rave and rant of spring 
larks.

Beware! For the revolutionary 
ruses are

Thundering
Taught by

Some Winchell ing from 
Laisve Chorus, Hartford, 

Conn.

Come on, girls, keep your eyes 
on those “Silly Billies.” They’re 
making a big hit with the workers. 
Don’t let them beat you.

Omnia Seimus.
-f-------- ------*------ r

News and Gossip from the 
Pirmyn Chorus, Great Neck

Gossip and News From the 
Wilkes-Barre Aido Chorus

He, he, it still makes me laugh 
when I think of our Sir Knight the 
Ferret, who is ready with an open 
heart to protect his comrades from 
the Pest. Well, go to it, 
They say, “Thou who think 
brave art sure to fail.”

Maybe if I was a girl I’d 
my pen and run, but being
am ready to face you, man to

Trouble, trouble, trouble. It 
when everything is going fine

1 chorus some small tenor can’t see 
our small professor leading when 
we sing at a concert. Try a little 
stretching.

Hello, everyone, this is only a 
poor reporter trying to make a liv
ing by doing a little sleuthing on the 
side.

Looks like the coming concert in 
our town has made the girls in our 
chorus ambitious. Keep up the good 
work, girls.

When our chorus teacher didn’t 
show up at one rehearsal a girl 
by the name of Bertha very ably 
filled the place. After the practice 
she very obligingly played some 
dance music for us.

Observations From
Chorus, Norwood, Mass

A young lady was very much in
terested in making a youth branch, 
but lately has been falling down on 
the job. She hasn’t done anything, 
to make it a success. What is it, 
Birt?

Here is a bit of gossip about a 
chorus n Massachusetts. I hope the 
other six choruses representing this 
state will get some inspiration from 
somewhere and keep Massachusetts 
represented in “The Young Worker 
and Student” section.

I hsive been reading the “Young 
Workei' and Student” for three 
weeks I and 1 think it is about time 
for me to write something to put in 
it. I like every bit of it. • Our fam
ily is glad when Thursday comes. 
You said you wanted, us to write 
Some criticism about our section; I 
don’t have anything to say about it 
except that one page isn’t enough.

In this town it is hard living for 
all the workers. The mines work 
about two to three days a week, two 
weeks at ą time; the kids can’t go 
to school because they don’t have 
shoes to wear, and their .parents, 
can’t buy them shoes. The Ameri
can Legion took the names of 
children who needed shoes
promised to get us shoes. That was 
about January. We didn’t get 
shoes yet, and I don’t know when 
we will. /They were just trying to 
fool the workers ,into thinking the 
American Legion was a good orga
nization. We need a good organiza
tion to make the Workers here wake
up. It would be hard to organize I we fifty-five members could only 
them because there are about six ' control ourselves a little more! 
churches of different kinds, and they 
are always full. I do wish a good 
organizer would come here and make 
speeches' and form a pioneer group. 
I would do my best to help him.

The county here is giving men , 
work on the road for eight hours ; 
at 30c. per hour as charity, but 
when you get a check, you can only 
buy what is written on the back of 
it. Į

Our teacher was telling us that 
this was the richest country in the . 
world. When I asked him Why we 
were cut one month from school be
cause the teachers didn’t get paid | 
he said that America had to keep [ 
paying her national debt. I know

that there is enough money in Amer
ica to educate all the children here, 
but the bosses don’t care because 
they can live 
we kids don’t 
all.

We all have 
and win! We 
as we are slaves! Let’s organize 
ourselves into youth branches and 
beat the Ukrainian youth!

Comradely yours,
A West Virginia Youth 

... Alary Lukas.

Eleven o’clock, Sunday morning, 
yes, that’s the designated time the 
LLR Chorus should begin its re
hearsal. One Sunday ago I walked 
in at 11:10 o’clock and found our 
teacher alone, patiently waiting for 
the chorus members. The girls slow
ly gathered one by one, and at 11:30, 
the first man, our president, walked 
in. Seeing no other member of his 
sex was there, he strolled down to 
Charlie’s house. The girls practiced 
a couple of songs, (and by twelve 
o’clock the men had 
were able to begin 
Splendid discipline,

How about a little effort, presid
ent, won’t you try to persuade some 
of those boys to get up a little ear
lier so we can start the practice 
on time?

Dear Comrade,
There certainly is a lot of en

couragement in the issues of the 
“Young Worker and Student” and 
I tan’t help but feel that it will 
grow stronger steadily.

The Lodestars are forming a base
ball team and h bowling team. Wait 
‘till you see our emblem! The col
ors we chose are black and white-— 
we stand for all workers, black or 
white! We also have other things 
up our sleeves, among which is a 
playlet to be given in the near fu
ture. We got five new members at 
our last meeting.

Bill Rogers.
Just another one of our LDS 

youth branches spurting ahead! 
Thanks a lot for your heading, Bill.

Another Comrade with a De
sign for a Heading

Dear Comrade Bertha,
I’m not much of a drawer or de

signer, but I did the best I could. 
I wish luck to the boys and girls 
who will make our youth section 
progress.

I can’t read Lithuanian, so I had 
little interest in “Laisve” before. 
Since you are publishing an En
glish page I can hardly wait for 
Thursday to come.

Aldona Barnot.

nr The Japanese ship, 
with munitions and other war supplies at the foot of 
East River, N. Y. C. Note how carefully the cargo is covered up. 
Such shipments are being made daily in many ports of the country. 
The U. S. imperialist's are aiding Japan in feverish preparations 
for war.

Aside from our bad points we 
have some accomplishments 
seem to me a little praiseworthy. 
When we get down to business the 
results are always satisfactory. Let 
us be more active, friendly, and de
termined, and we can be of .service 
to the working class.

Amelia Galgauskas.

Fight for the Relief of the Un 
employed Youth

“Blondie” 
From the

Dear Comrades,
We organized a National Students’ 

League about a month ago with the 
determination to start a revolution
ary movement in Easton. Thus far 
we have 35 members, and we expect 
to get many more in the future.

We have singing, dancing and dra
matics and we expect to have an 
orchestra of our own.

Three members of odr group went 
on the hunger march to Harrisburg. 
The members brought forward their 
demands at a mass meeting in front 
of a courthouse. A very large crowd 
of workers and unemployed were 
there. We expect more to come to 
our mass meetings as there are a 
lot of workers out of work and they 
are beginning to follow 
munist movement.

Comradely yours,
. “Blondie”

This Seems to Be the 
Designers!

Dear Editor:
Enclosed is a pencil sketch sug

gestion for “The Young Worker and 
Student” heading contest.

I’m a young commercial artist 
(22 years old) out of work at pre
sent My father has been reading 
“Laisve” for many years and just 
now I found 
for the youth 
interesting to

Sincerely,

it contained a page 
which makes it more 
me.

Frank Trapkus.
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Pluoštas Žinių iš Montreal Jaunimo Choro 
Veikimo

kai ii> čiagimiai. Jie kasdieną 
laiko susirinkimus. Visur įvyks
ta mitingai: ant gaivių/ svetai
nėse ir net demonstracijos lai
komos prie pašalpos punktų.

LOWELL, MASS.

Kelvirladien., Kovo 23,1933

Mažai tepasirodo spaudoj 
žinučių iš mūsų choro veiki
mo. Mat, montrealiečiai ma
žiau šneka, o daugiau dirba, 
be pasigyrimų.

Pažvelgkime dabar į Jau
nimo Choro nuveiktus darbus, 
tai galima pasigrožėti. Nors 
mūsų choras savo gyvavimo 
laikotarpiu tebėra jaunas, bet 
jau yra nemažai pasidarbavęs, 
prisidėjęs prie darbininkiško 
judėjimo veikimo, kaip tai, 
dalyvaudamas tarptautiniame 
bedarbių koncerte ir pas fi
nus. Iš to galima suprasti, kad 
mūsų choras veikia ir tarptau
tinėj dirvoj ir tarpe lietuvių; 
su įvairiomis dainomis žadina 
ir šaukia darbininkų mases sto 
ti į griežtą kovą su mirtinuo
ju priešu kapitalu, už įsteigi
mą darbininkiškos tvarkos, ku
rioj ir mes nuskriaustieji jau
simės ant šios žemės kamuor 
lio lygiais šeimininkais.

kad yra ir trūkumų Jaunimo 
Chore; nekuriąs dainas per- 
silpnai sudainuojam parengi
muose. Gal del to, kad netu
rim savo tautos mokytojo. 
Mat, prie svetimtaučio daug 
sunkiau choristams mokintis. 
Bet choristai pasibrėžė per 
pereitą choro susirinkimą nu
galėti visas kliūtis, daugiau 
kreipti atydos į dainų susimo- 
kinimą. Ir jau galima buvo 
pastebėti praeitose choro prak 
tikose, kad choristai pildo sa
vo nutarimus, užsilaikydami 
ramiai. Susimokino dvi nau
jas dainas, “Ei Sukilkim, Dar
bininkai” ir “Pirmyn.” Gra
žiai sudainavo.

Prie Jaunimo Choro yra su
siorganizavusi Dramos Sekci
ją; vadovaujant gabiam re
žisieriui drg. B. Juraičiui, la
bai daug veikalų perstatė sce
noje. Vienas iš svarbesniųjų, 
tai perstatymas operetes “Ne
baigta Kova.” Tai buvo nau- 
janybės montrealiečiams pa
matyti muzikalį veikalą. To
dėl Jaunimo Choras liko po-< 
puliarus tarpe vietinių lietu
vių, kaipo darbininkiško me
no ir dailės platintojas. Taip 
pat gerą įspūdį padarė publi
koj drama “Gyvenimo Griu* 
vėsiuose” ir kiti veikalai: “Ne
kaltas Avinėlis,” 
jaus” ir dar dvi 
medi jos.

Be to, dar šį
rengiami bent keturi veikalai 
vaidinimui: “Pavogtas Kūdi
kis,” “Bedarbiai,” “Suiro Tė
velio Nervai” ir “Paskolink 
Man Savo žmoną.”

Reiškia, mes šį žiemos sezo
ną būsime perstatę scenoj vi- 
Są tuziną veikalų. . .r, 
' Kultūrinis darbas pas mus 
ęiną visu tempo smarkumu. 
Tai gerai, draugai; likime ne 

' tik artistais, bet ir tikrais ko
votojais už 
reikalus.

“Ant Ryto- 
mažesnės ko

pavasarį yra

darbininkų klasės

mes turime ir an
tai jaunų mergai-

Taip pat 
trą chorą, 
čių. Jis vadovaujamas gabios 
dainininkės ir artistės drau
gės E. Juraitienės. Jau du sy
kiu pasirodė mūsų parengi
muose. Šis jaunų mergaičių 
choras, sudarydamas nepa
prastą įspūdį publikoj, gerai 
atsižymėjo, ypač vėliausiu lai
ku, Tarptautinėj Moterų Die
nioj. Kuomet publikos buvo 
pilnutėlė svetainė, jaunutis 
choras pradėjo programą su 
tarptautine daina “Pirmyn, 
Vergai Nužemintieji.” Tas žiū
rovus labai sujaudino ir pakė
lė entuziazmą švelniais balse
liais. Už tad iš publikos buvo 
pageidavimas, kad šis mergai
čių choras ir baigtų programą 
su Internacionalu. Ką jos ir 
padarė. Kredito galima su
teikti drg. E. Juraitienei už to
kį gražų pasidarbavimą dailės 
Brity j.

Linkėtina, kad draugai Ju
saičiai ir ateityj stovėtų dar
bininkiškų organizacijų prie
šakyje, kaipo menininkai.

Kuomet mes pasinėrę į kul
tūrinį darbą, tai ^keleiviniai 
Kanados “cicilistai” niekur 
negali pasirodyti, apart šmeiž
tų rašymo. Už ką juos Mi- 
chelsonas iškelia į “didelius” 
vyrus. Mat, jie papuošia 
Bostono “Keleivį” savais “per
lais,” parašydami daugiausiai 
iš Winnipeg© nepaprastas “po- 
etiškas” korespondencijas, 
kaip tai “Maskvos davatkos” 
ir kitokių įvairių kolionės žo
džių rinkinius. Labai atatin- 
ka tokie raštai “Keleiviui.” 
Mat, “ kokie ratai, toks ir po
nas;” reiškia, kokia gazieta, 
tokie ir raštai joje telpa. 
Mes “Keleiviui” nepavydim to
kių raštų; lai jie puošia tą 
gazietą ir ateityj tokiomis ko: 
lionėmis. 9 O mes, darbinin
kai, tęskime darbininkišką 
kultūrinį pradėtąjį darbą 
varykime jį pirmyn.

V. Maikis-

Kovo 17 d., Broadway Arena 
įvyko masinis mitingas paminė
jimui Paryžiaus Komunos. 
Prakalbos ii’ programa buvo la
bai įdomios. Drg. J. W. Ford, 
buvęs Komunistų Partijos kan
didatas į vice-prezidentus, pa
sakė entuziastišką prakalbą.

Jis nurodinėjo blogėjančią 
darbininkų būklę ir kad darbi
ninkai gali atmušti kapitalistų 
puolimus tik suvienydami savo 
jėgas. Jis kvietė visų tautų, 
visų rasių darbininkus vienytis.

Masiniame mitinge publikos 
buvo labai ;daug, bet lietuvių 
mažai; vieną, kitą teko maty
ti. čįonai ir yra mūsų < didelė 
klaida,. Mes negalime atsilikti 
nuo kitų darbininkų. Tokiuose 
mitinguose ne tik sukelia ūpą, 
bet jie yra kartu ir mokykla. 
Mes negalime tikėtis, kadi kas 
kitas mums iškovotų geresnį 
gyvenimą. Darbininkai, stoda
mi į bendrą frontą, ir mes, lie
tuviai, tame fronte dalyvauda
mi galėsime apginti savo klasės 
reikalus.

ir

PHILADELPHIA, PA
Iš šiaurinės miesto Dalies 

darbių Tarybos Susirinkimo
Bedarbių Tarybos susirinki

mas įvyko kovo 1€» d., 7 vai. va
kare. čionai Bedarbių Taryba 
mitingus laiko 1011 Fairmount 
Ave.

Be-

' Antras geras reiškinys, 
Jęad Jaunimo Choro nariai 
giasi pradėti leisti sieninį 
kraštuką. Tai labai geras su
manymas, ką mes turėtume 
kuo greičiausiai įvykinti. Tada 
iries galėtume ant vietos išriš
ti visus bėgamuosius reikalus, 
kaip tai dainų bei veikalų ap
svarstymą ar kilusius tarpu
savinius ginčus galėtume rim
tai išdiskusuoti per kritiką, 
h. e u ž i m ant brangios vietos 
spaudoj. Tad pasispauskime 
tvirčiau, kad- galėtume įgyven
dinti tą sumanymą.
*’ • Tiesa, turime prisipažinti,

tai 
ren 
lai-

Praėjusiame susirinkime buvo 
labai mažai bedarbių. Buvo pa
keltas klausimas: ką turime da
ryti su tais bedarbiais, kurie 
nesilanko į susirinkimus. Net 
mintis kyla, kam vargti tiem 
keliem draugam, jei negalima 
sudaryti judėjimo, kuris akty
viai dalyvautų bedarbių kovo
se. Tuo klausimu buvo kalbė
ta daug. Po apkalbėjimui, kaip 
pagerinti veikimą tarp bedar
bių, nutarta susirinkimus per
kelti į kitą dieną. Bedarbių 
Taryba nutarė perkelti susirin
kimus iš ketvirtadienių į penk
tadienius. Sekamas susirinki
mas įvyks šeštadienį, kovo 25 
dieną, antrą valandą po pietų. 
Taip pat pasibrėžta darbas tęs
ti su padidinta energija.

Bedarbių Taryba darys žings
nius, kad praplėsti veikimą. 
Išrinkta komitetas iš 6 drau
gų, kurie vaikščios po namus 
ir ragins bedarbius organizuo
tis, stoti į Bedarbių Tarybą. 
Tuo būdu manoma sutraukti 
daugiau bedarbių, susipažinti 
su apięlipke ir, suradus, labai 
suvargusias šeimynas, kovoti, 
kad jom duotų pašalpą. Reikia 
daryti viskas, kad sutraukti di
deles mases kovai, prieš badą 
ir prieš bedarbių šeimynų mė- 
tyipųs iš namų.

Bedarbiai turi padidinti ko
vas prieš Pinchot Commissary 
Plan, sulyg kurio tik pusę tiek 
pašalpos gaus bedarbių šeimy
nos. Planas bus bandomas įvy
kinti su pradžia balandžio mė
nesio. Jei bedarbiai nesuglaus 
jėgas didesnei kovai ir dirban
tieji neateis jiem į talką, tai 
bedarbių badu marinimo planą 
gubernatorius praves. Dabar 
kyla klausimas: ką mes, darbi
ninkai, turime daryti? Vienas 
atsakymas, tėra, tai organizuotis 
ir kovoti.

Draugai, pažvelgkime, kaip 
veikią vi^ų kitų tautų dąrbinįn-

Pas' mus svarbiausias kovos 
frontas, tai grumtis už bedar
bių reikalus. Ne dvasios nu
puolimu ir pasakom, kad dau
giau nereikia eiti įv susirinki
mus, jei pasitaiko vienas kitas 
nepasisekimas, bet organizuoda- 
damiesi ir stodami į kovą lai
mėsime pergalę.

Kovo 18 d. policija norėjo iš
mesti bedarbių šeimyną iš na
mų. Nors ir nedaug susirinko 
į protesto demonstraciją prie 
metamos bedarbių šeimynos iš 
namų, ir neviską mes laimėjo
me; bet vis tiek negalėjo išmes
ti tą suvargusią šeimyną į gat
vę. • /

Aš manau, kad išrinktas Be
darbių Tarybos komitetas pa
vaikščioti po namus ir traukti 
daugiau bedarbių į. orgąnizaciją 
pasieks didelių laimėj imu. 1 '•

Bedarbių Tarybos nirtingas 
šeštadienį, kovo 25 d., bus daug 
skaitlingesnis. . Mes sujungsime 
savo spėkas ir nepasiduosime iš
naudotojams.

MINERSVILLE, PA.
Bedarbių Taryba Veikia

Minersvillės Bedarbių Tary
ba turi apie 50 narių. Bedar
biai ir dirbantieji entuziastiš
kai stoja kovon prieš badau
jamo gyvenimo sąlygas. Rei
kia pažymėti, kad šį svarbų 
darbą pradėjo dirbti lietuviai 
darbininkai, prie kurio dedasi 
ir visų kitų tautų, ir čiagimiai 
darbininkai. Pirmą kovą Min- 
nersvillės bedarbiai sėkmingai 
lairųėjo. Buvo išklausytas nu
siskundimas Mrs. Bnales, ku
rios vyras serga, ir jos šeši 
vaikai negalėjo į mokyklą ei
ti *del neturėjimo rūbų ir stor 
kos maisto.

Bedarbių Taryba išrinko ko
mitetą iš 18 ir su Mrs. Bnales 
nuėjo į Relief Station. Orga
nizuoti bėdarbiai privertė po
nus išpildyti tos bedarbių šei- 
friynoss reikalavimus. Turėjo 
duoti vaikams drapanas, čeve-i 
rykus, maisto ir po dvi kvor
tas pieno kasdieną veltui. . ■ >

Toji moteriške gal pirmą 
kartą kalbėjo publikoj, bet ji, 
pasakė labai: sujudinančią 
prąkjąlbą, kovę Į5 d., pobąž- 
nytinėj svetainėj, Ji4 džiaugė
si atsiektais! l^mėjimąjfi ir 
kviętė. kitus będątbįus stoti 
į Tarybą! ir kovoji; prieš ą|kį,

Pirmiau reikėję, mokėti už 
svetainę, bet dąbar, kuomet 
susįorganiząvorne, esame ga- 
lingęspį; tak ^etąlųę/ gaųpam 
veltųj,. MipįęreyiRįėš bedarbiai 
ruošiasi išeiti į streiką prieš 
verstiną darbą, būtent, darbą 
už,i: duodamas bedarbiam pa
šalpas.

Kunigas Norėjo Privętrsti; Vi- 
■ sus Eiti Išpažinties, bet

• Nepavyko
Mūsų miestely yra sena ir 

dikta Juozapo pašalpinė 
draugija. Kada ta organiza
cija tvėrėsi iš tikinčių darbi
ninkų, tai buvo įvesta versti
na ausinė. Tačiaus už kelio
likos metų buvo padarytas ta
rimas, kad išpažintis yra pri
vatinis dalykas, ir kaip kas 
nori, lai ir daro. Per daugelį 
metų nevertė narius eiti ausi
nės. Bet paskutiniarpe Juo
zapo draugijos susirinkime tas 
klausimas buvo vėl iškeltas. 
Mat, čionai randasi’ ' lietuvis 
kunigas, kuris prikalbėjo ke
letui savo pakalikų, kad jie 
duotų įnešimą versti visus 
eiti išpažinties. Kunigas tu
rį du tikslu. Viena, jis ima 
parapijines mokestis ir* kitaip 
nepriima velykinės, o antra, 
jam norisi pašnipinėti, žinoti, 
ką žmonės mano apie valdžią 
ir kitus dalykus. Gi patyręs 
žmonių nusistatymą galėtų 
patarnauti fabrikantam ir ka
pitalistinei valdžiai.

Seniau Juozapo draugija 
prisidėdavo su aukomis prie 
darbininkų judėjimo ir net 
užsiimdavo darbininkiškos ap- 
švietos platinimu, bet dabar, 
kuomet pažangesni darbinin
kai išvažinėjo iš Lowellio, tai 
kunigas kėsinasi draugiją ves
ti pas altorių.

Metinis susirinkimas buvo 
triukšmingas. Davatkos ir ke
li kunigo klapčiukai triukšma
vo. Susirinkimo pirmininkas, 
negalėdamas nuraminti su
agituotų davatkų, nulipo nuo 
steičiaus jas tvarkyti. Bet 
kur tu, “brolic”,4 ja/ Čia suval- 
dysi! Vienok patriukšmavę 
turėjo apsistoti. Paleista 
klausimas nubalsuoti ir di
džiuma balsų atmesta verstina 
išpažintis. Kunigas labai per- 
pyko ant laisvesnių “katali
kų,” kurie balsavo prieš jo už
manymą. Sekamą ned'ėldienį 
jis pamokslą pasakė, kolioda- 
mas laisvespius žmones, iif nu
peikė davatkas, kad neųžtek- 
tinai tvirtai laikėsi.

J • <■ įj ■1 Reikia pažymėti, kad daug 
katalikų nupširdeshių - darbi
ninkų šiam kunigo, pasikėsi
nimui priešinosi. Teko kalbė
tis net su keliais. Jie sako: 
brolic, kunigo reikalas žiūrėt į 
altorių, o nesikišti į- mūsų 
draugiją.

Kunigas jau senai gyrėsi, 
kad jis išnaikins visus bedie
vius. Bet, jam bolševikus 
naikinant, jo pąrapijonai 
dievėja. Juo jis daugiau 
šis į bendrus reikalus, 
gaus greičiaus įspirti nuo 
talikų darbininkų.

be- 
be- 
ki- 

tuo 
ka-

w.

BINGHAMTON. N. Y

tas. m Lietuvių artistų trupa per
statys scenoj “Uošvė į Namus, 
Tylos Nebus.” Kitų tautų dar
bininkai irgi ruošiasi su pamar- 
ginifnais. Programa bus labai 
puiki.

Taigi kiekvieno darbininko ir 
darbininkės pareiga dalyvauti 
šiame koncerte ir paremti ko
munistinį dienraštį.

Mažutis,

ELIZABETH, N. J

Order, 
kon-

ga su drapanų padėjimu 25 centai, 
pradžia-8 vai. vakarė.’ *’(69-70 J

SCRANTON, PA.
International Workers 

Anthracite Distrikto, rengia
certą subatoj'e, 25 kovo, pradžia 7:30 
vai. vakare, International Hali, 427 
Lackawana Ave. Bus graži progra
ma, dainuos Aido Choro Merginų 
Oktetas, iš Wilkes-Barre, Pa. Prašo
me visus skaitlingai atsilankyti.

(69-70)

PHILADELPHIA, * PA.
ALDLD 141 kuopoS šaukiamas su

sirinkimas 26 kovo (March), 10 v. 
ryte ant 1415 S. 2nd St., Phila., Pa.

Draugai netbūtinai būkite šiame 
susirinkime, nes yra svarbių reika
lų apsvarstyti; ir už 1933 metus mo
kesčius’ užsimokėti; Nepamirškit at
sivesti naujų narių.

J. Baranauskas.
, (69-70)

Proletarinė dailė mūsų 
mieste žengia pirmyn. Ban
gos Choras yra garsus visoj 
apielinkėj. Paskutiniu laiku 
tąpo įkurta Meno Orkestrą. 
Kuriamąjį , susirinkimą laikė 
kovo 16, d., Nutiesta ateities 
veikimui pląnaį jr .išrinkta rū
pestinga yąldyba. Į Męno Or- 
kestros Komitetą išrinkta šie 
draugai: .pirmininkų L. Pau
lauskas; sekretorium V. Žu
kas ir . iždininkų K. Pačiunas.

Nutarė orkestrą prie pirmos 
progo s surengti šokius, kuo
met pasitaikys gauti liuosą 
dieną.

Reikia tarti kelis žodžius į 
jaunimą ir muzikos mėgėjus. 
Prie orkestros gali priklausyti 
visi, kas tik interesuojasi rnu- j Žią iš bendro fronto konferencijos, 
zika. Orkestrą yra dalis pro
letarinio meno ir ji tarnaus 
darbininkų judėjimui. Ji eis 
griežti visom darbininkiškom 
organizacijom, kultūros bei 
pašalpos draugijom.

Mūsų muzikantai eis grajin- 
ti baliams, koncertams ir viso
kiem pasilinksminimams.

Interesuojanti stoti į mūsų 
orkestrą bei norinti kreiptis 
kitokiais .reikalais, rašykite 
pirmininkui L. Paulauskui, 
265 Second St., Elizabeth, N. 
J. Telefonas: Elizabeth, N. 
J. 3-8679.

Korespondentas

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 ir TDA 49 kuopos ren

gia vakarienę ir šokius, subatoje 25 
kovo (March), 1933, Workers Center, 
301 Fajirfield Ave- -7;30 vai. vakare. 
Tat nei vienas' nevalgykite namie ar 
restauracij'oje, visi ateikite čia. Bus 
puiki muzika grieš lietuviškus ir 
angliškus šokius. Bus muzikalė 
pY-OgrAma iš-dainų ir kitokių kaval- 
kų, kurią išpildys lietuvių jauni
mas. Įžanga, tik 25 centai.

(69-70)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kuopos mėnesinis su

sirinkimas sekmadienį, 26 kovo, 10 
vai. ryte, 407 Lafayette St. šis 
susirinkimas yra svarbus, nes sugrį-

i delegtai išduos raportą, kuri įvyko 
Hartforde. Taipgi delegatas iš ma
sinio alkanųjų maršavimo į Hart
fordą išduos raportą.

(69-70)

YOUNGSTOWN
Draugės Karosienės prakalbos 

įvyks nedėlioję, 26 kovo (March) 
Lietuvių kliube, 628 Frankly n Avė., 
pradžia 3 vai. vakare. Draugė Ka- 
rosienė yra geriausia fš moterų kal
bėtojų ir ji neseniai sugrįžo iš So
vietų Sąjungos. Ji daug svarbių da
lykų papasakos iš šalies kurią val- 

1 do darbininkai ir kur nėra bedarbės. 
Ji taip pat kalbės , apie Amerikos 
darbininkų skurdu gyvenimą

(68-69)

PRANEŠIMA] Iš KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
Teatras, Koncertas ir šokiai Lietuvių 

Svetainėje
25 d. kovo, subatos vakare, 8 vai.

Liet. Svet. įvyks antras metinis tarp-

NEWARK* N. J.
Sietyno Choro mėnesinis susirinki

mas įvyks 27-to kovo, Lietuvių sve
tainėj, 180 New York Avė. Malo
nėkite kiekvienąs stengtis atsilanky
ti, kaip, dainininkai taip ir Meno 
Ratelio kuopos nariai, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Jaunuoliai tai- 
pos turite lankyti /susirinkimus. 
Todėl nepamirškit kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyt.

Sietyno Choro Sekr. M. Yegela.
(69-70)

SO. BOSTON, MASS.
Nepaprastą vakarą rengia LDSA 

13 kuopa sekmadienį, 26 dieną kovo, 
kaip 7:30 vai. vakare, piliečių kliubo 
svetainėje, 376 Broadway, šis va
karas bus del visų smagus ir įvai
rus, nes kurie atsilankys į šį vakarą, 
visi galės išbandyti savo laimę. Ant 
stalų bus pridėta labai gražių ir 
įvairių daiktų, kuriuos aukoja 13 kp.

Taipgi bus 
vienas gabus 
rodys magiš- 
visi turėsite

narės ir simpatikės. 
graži programa, nes 
So. Bostono magikas 
kus stebuklus iš ko 
daug skanaus juoko. Bus ir kitokių
pamarginimų, kurie norite praleisti 
sekmadienį linksmai, esate kviečia
mi 
ga

........... ' ' --------------------------- -------r—-------- --
tautinis parengimas, Daily Workerio 
naudan 'šį parengimą, rangia: Bendro 
Fronto komitetas, susįdedantis iš 
organizacijų. Bus suvaidinta vieno y 
veiksmo komedija—“Uošvė į Namus 
—Tylos Nebebus.” Sekanti draugai 
dalyvaus vaidinime: A. Klimas, H. 
žukienė, V. Zmitraite, J. Vaicekaus
kas, A. Čekanauskaitė, režisierius

A. žolynas. Dalyvaus Aušros Choro 
dvieilinis kvartetas: jame dalyvauja 
sekanti draugai: J. Slesoraitienė, A. 
Tvarijonienė, E. židūnaitė, V. Zmi- 
traitė, J. Gabužis, A. Pagiegala, A. 
Klimas, ir P. Grinius, pianu akom
panuos H. Pagiegalienė.

Dainuos vietinis dainininkas S. 
Vaineikis, jam pianu akompanuos 
V. Tinkūnaitė.

Tarptautinis Darbininkų Jaunuolių 
Choras suvaidins veikaluką “Surplus p 
Value,” taipgi dainuos 3 naujas dai
nas, po vadovyste S. Isenstein, cho
rui pianu akompanuos O Tabaka.

Jaunų Pionierių grupė sudainuos 
dainą su atvaizdinimais apie Tom 
Mooney ir Scottsboro jaunuolius.

Du jauni pionieriai Seymour Kas- 
sman ir Mildred Timtishion, sąkys 
eiles apie darbininkų gyvenimą. 
Bus vaidinama viena veiksmo kome
dija—“Kulturna Šyla,” ukrainiškoj 
kalboj*.. Bus ir daugiau įvairumų. 
Po pirogramai bus šokiai. Visiems 
susipratusiems darbininkams yra ge
rai žinoma, kad Daily Workeriui yra 
labai reikalinga finansinė paramą, 
ir kiekvienas darbininkas gali pa
remti D. W. ateidami į šį parengi
mą. Rengimo Komitetas.

(68-69)

GREAT NECK, N. Y.
Bedarbių Tarybos masinis susirin

kimas įvyks pelnyčio j, 24 kovo 
(March) pradžia 7:30 vai. vakare, 
Z. Straukaus Svetainėje, 139 Steam
boat Rd. Drauges ir draugai, kaip 
žinote, kad Bedarbių Taryba yra nu- 

I tarus laikyti susirinkimus anglų kal- 
! boję ir ant vietos išgarsinta angliš
kai. Todėl lietuviai bedarbiai ir 
dirbantieji temykite bus pagarsinta 
“Laisvėje” del lietuvių ir kviečiame 
skaitlingai susirinkti ant virš minėto 
susirinkimo.

Kviečia Bedarbių Taryba.
(67-69)

ALDLD 23-ČIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

ALDLD 23-čios kp. susirinkimas 
įvyks. ketvirtadienį, 7:30 vai. vaka
re, kovo 23-čią d., pas P. Olek, 1517 
Charlotte St., Bronx. Visi nariai 
būkite! Važiuojant iš down-town, 
imkite subway su užrašu Bronx 
Park, East 180th, arba White Plains^ 
Rd. ir išlipkite ant Freeman St.

Valdyba.
(67-69)

PER “LAISVE” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

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

KAINA $60.00

Mūsų mieste buvo paskelbta, 
kad greitai bus sustabdyta 
ūmios pašalpos davimas bedar
biam. Valdininkai aiškinosi, 
būk npra pinigų pašalpų dali
nimui.

Kovo 16 d., Bedarbių Ta
ryba, Lietuvių Svetainę], suren
gė’ protesto masinį mitingą prieš 
tuos ' valdininkų pasimojimus. 
Bedarbiai rikiuoja jėgas, kad 
atmušti valdžios bandymus. Pro
testo mitinge prakalbąs sakė 
trys kalbėtojai. ; Sam 1 Harris 
plačiai aiškino apie bedarbių 
padėtį visoje šalyje ir New Yor- 
ko valstijoje. Jis nurodė, kad 
bedarbiai, gali apsiginti nuo ba
do, bet jie tųjų susiorganizuoti, 
jupgtis su gildančiaisiais. Kal
bėtojas sakė bendru, frontu iš
stoti į Lovą UŽ žmoniškesnę 
ūmią pašalpą ir bedarbių ap

’d,raudą. Tuomet mes atmųšim 
valdininkų pųoliipuą.

Kiti kalbėtojai dėstė Bing
ham tono padėtį ir praktiškus- 
organizacinius būdus. Mūsų 
miesto bedarbiai pradeda spar
čiau bruzdėti. Bedarbių Tary
bos auga,

Kovo 25 d, Lietuvių, Svetainėj 
jyyks. “Daijy Worker” koncer-

atsilankyti į šį parengimą, įžan- 
visiems veltui.

Kviečia Rengėjai.
(69-70)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Bedarbių Tarybos susi

rinkimas įvyks šeštadienį, 25 d. ko
vo, 2 vai. po pietų, 1011 Fairmount 
Avenue. Visi būkime. Sekr.

(69-70)

ELIZABETH, N. J.
Tarptautinis Darbininkų Apsigy- 

nirtfaS,’ liet, sekcija rengia pasilinks- 
rnįnimo vakarėlį, sekmadienį, 26- di 
kovo (March), 1933, L. D. P. Kliube, 
408 Court' St. Draugai ir draugės 
iš apielinkes esat- kviečiami atsilan
kyti. Bus puiki;orkestrą, ,kuri grieš 
iki vėlumo nakties. Pradžia 7. v. 
vakare. Įžanga 15 centų.

Užkviečia • Komisija.
(69-70)

STEUBENVILLE, OHIO
ALDLD 101 kuopa rengia prakal

bas, įvyks panedėlį 27 kovo, Lietu
vių Svetainėje, 428 S. 7th St. Kal
bas drg. K, B. Karosiene, kuri nese
niai sugrįžo iš Sovietų Sąjungos. Ji 
lankėsi ir kitose Europos šalyse, tat 
bup svarbu išgirsti jos kelionės pa
tyrimus 
jungos, 
lankyti.

Didele Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš

kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitais, ant naujos sistemos 
“keyboard©.”

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

AR JAU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO
Jei neskaitėt, laikas įsigyti ir sužinoti apie moterų at

liktus darbus revoliuciniame darbininkų juaejime.
Joj aprašomos Paryžiaus komunarės ir jų karžygiška 

kova., čia rasite žinių apie pasauliniai garsias darbininkių 
vadoves ir jų darbus del proletarinės revoliucijos, kuo
met revoliucija dar tebebuvo tolimos ateities klausimas. 
Čion sužinosite kaip Rusijos darbininkės ir valstietės ren
gė revoliuciją, apeidamos caro žandarų ir šnipų sargy
bą; kaip jos dalyvavo pilietiniame kare ir kiek jos dabar 
prisideda prie socialistinės statybos.

Knygoje yra keletas davinių iš Lietuvos darbininkių ko
vos prieš fašizmą; taip pat yra raštų apie Amerikos dar
bininkes kovotojas.

Knygos kaina 25 centai. Platintojams imant nemažiau 
5 kopijų duodame 25% nuolaidą.

Visa kita mūsų literatūra vajaus laiku parsiduoda už la
bai nupigintą kainą ir platintojams duodame 50% nuolaidą. 
Reikalaukit katalogo.

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck St,
Arininas,

jr įspųdžiuą iš Sovietų Są- 
Kvięčiame skaitlingai atsi-

Koinitetas.
(69r70)

PHILADELPHIA, PA,
ALDLD 105 kuopęs ir Rusų Ame

rikos pilįe^ių. kliubas rengia balių, 
kuris įvyks subatoje, 25 kovo, Rusų 
Svetainėje, 8640 Eastwick Ave. Įžan-
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Ketvirtądien., Kovo 23,1933

BAYONNE, N. J.
Labai Neaiškus Dalykas

Kovo 16 d., 1933 m., Ba- 
yonnės tautininkai (nežinia, iš 
kur jie atsirado, nes lig šiol 
jų čia nebuvo) sušaukė masi
nį mitingą. Garsinosi, kad 
šaukia susirinkimą apkalbėji
mui pirkti namą, 
aš į tą mitingą, 
apie 50, žmonių.

Nuėjau ir 
Susirinko 

Kiek palū
kėjus, pirmininkas atidaro su
sirinkimą, Jis, paaiškinęs su
sirinkimo tikslą, perstato kal- 

f bėti studentą Kazį Paulauską.
Kazys pradeda kalbėti labai 

iš augšto “moksliškai.” Bet 
vietoj kalbėti apie pirkimą 
namo, tai jis pasakoja apie iš
nykusias tautas. Jis prie mi
rusių tautų priskaito graikus, 
indusus. Sėdinti svetainėj gar 
šiai sušunka;, “o kaip yra su 
vokiečių tauta?” Juk Andrie
jaus bažnyčioj, kuri buvo pir- 

t miau vokiečių, dabar vartoja
ma airių kalba, vietoj vokie
čių kalbos. Tūlas žmogus, sė
dintis šalę manęs, kužda man 

4 į ausį, kad “tas vyriokas ne
žino, ką jis kalba.” Tikrą tie
są mano kaimynas pasakė. 
Augščiaus pažymėtos tautos 
nėra išnykę. Kazys, tik baig
damas savo kalbą pasakė, kad 
lietuviams reikalingas tautiš
kas namas.

Dalykas susirinkusiems pa
liko neišaiškintas. Pirminin
kas pašaukia namo pirkimo 
komisiją padaryti pranešimą, 
žmonės pradėjo kalbėtis tar- 

; pe savęs. Minčių visokių. “Kaip 
galėtų būti, kad mitingą šau
kė apkalbėti namo pirkimo 
klausimą, o dabar jau komi
sija išduos raportą apie patį 
pirkinį.”

► Paaiškėjo štai kas: kad ko
misija yra jau išrinkta 
bas varomas pirmyn, 
dar neturi nupirkę, bet 
si pirkti.

Pirmininkas pradėjo 
vieną po kitam komisijos na
rius ir įvairius biznierius. Jie 
nei vienas kalbėti' negali, 
sistoja, pasako, kad namą rei
kia pirkti ir sėdasi. Visi, ku
rie kalbėjo, nei vienas nepa
sakė, kokį namą pirks, nei 
kiek jis lėšuos. Taip pat jie 
nei žodžio nesakė apie sunkią 
padėtį bedarbių ir dalį laiko 

’ dirbančių darbininkų.
Iš komisijos raporto ir biz

nierių kalbų išėjo didelė mai- 
šalienė, tai ir viskas.

Beje, buvau pamiršęs prisi
minti apie tūlą žmogų iš Kear
ney, N. J. Jis kiek apčiuo- 
piamiau kalbėjo, bet ir jis ven 
gė, kad nieko neprisiminti 
apįp didėjantį masių skurdą.

Pirmininkas perstato pasku
tinį kalbėti, tai fašistą Klingą 
iš “Vienybės” pastogės. Šį 
elementą pirmą kartą teko 
girdėti kalbant. Jis su 
prakalba klaidžiojo po visą 
svietą ir, kuomet užbaigė kal
bėti, jeigu jo būtų užklausta, 
vargiai būtų atsakęs, apie ką 
jis kalbėjo. Ištiesų, reikia fa
šistinės drąsos, kad su tokia lo
gika, kaip Klinga, eiti į pu
bliką kalbėti.

Po prakalbų pirmininkas pa 
reiškė, kad leis iš publikos 
kalbėti ir laiką aprubežiuo- 
jąs ant trijų minutų.

Pirmutinis paėmė balsą P. 
Janiūnas. Jis Jtrumpoj kak 
boj perstatė dabartinę darbi
ninkų padėtį ir nurodė, kad 
didelėse kolonijose: Chicagoj, 
Brooklyne, lietuvių namai ne
gali išsilaikyti? 
vedė, kad ir ‘ 
mas imamas 
rankas, o čia tautininkai kal
ba apie namo pirkimą. Jis pa
siūlė sudaryti bendrą frontą 
kovai už bedarbiams pašalpą 
ir bedarbių apdraudą.

Tie žqdžiai, kaip yla, dūrė 
Klingai į pašonę ir jis pašoko.;

Klinga aiškina, kad “Vie
nybės” namas bankrutija to-1 
del, kad blogos sąlygos, Brook 
lyne piliečių namas vargsta 
todėl, kad mažas lotas, bet Ba- 
yonnėj viskas bus kitaip. Del 
blogų sąlygų, tai, esą, tik

“draugučiai” šaukia ir pasa
koja, 'kad žmonės badauja.

Gavo balsą K. čiurlis. Jis 
klausia, kaip namo pirkimas 
bus įkūnytas, iš kur bus pini
gai gaunami?'Dar pridūrė, ar 
šėrai bus pardavinėjami ? čia 
irgi Klinga šoko ginčyti, kad 
toks klausimas nereikią iškel
ti. Jis ragino pirmininką ne
leisti daugiau diskusuoti, nes 
galį bizniui pakenkti; Prie 
užbaigos jis pirkėjam pataria 
su real estate agentais pasitar
ti, kad neapgautų, ir save re
komenduoja, kaipo “patyrusį” 
tuose reikaluose asmenį.

Iš visko atrodo, kad Klinga 
savo vienminčiams nori 
niškai “pasitarnauti.”

Susirinkime Buvęs.

čigo-

WILKES-BARRE, PA.

sykiai, kuri buvo viena iš tdi 
džiausiu visoj 
dirbdavo apie 
kasykla dirba 
per 50 metų, 
sklendė duris, 
ninku paliko be darbo.
i Reikia pasakyti, kad šioj 

mainoj įvykdavo labai daug 
nelaimių, čionai desėtkus dar
bininkų užmušdavo, šimtus su- 
žeisdavo ir daugybė čia gau
davo įvairias ligas. Bosai 
spausdavo darbininkus prie 
darbo, kad ištraukti daugiau 
pelno kapitalistam. Yra to
kių, kurie savo sveikatą padė
jo šioj mainoj bedirbdami. 
Dar kiti, kurie spėkas prara
do, savo vaikus pasiuntė jon 
dirbti, bet šiandien ji sustojo 
ir atėmė duonos kąsnį iš visų.

Nežiūrint, kaip darbininkai 
ištikimai dirbo ir prakaitavo, 
o dabar jie yra ubagais,- ries

apiėlinkėj. Joj 
600 žmonių. Ši 

be sustojimo 
Dabar ji už- 

ir šimtai darbi-

daugiau 
dar ti
są vęs ir 
Gęriau-

.y • » - . n' *’ >

Sesijų Nelaikys
9
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Ulies’ P A^ ALPIN.

Įspūdingas Paryžiaus Komu- susidėti turtų nebuvo galima.'

ir dar- 
Namo 

ruošia-

šaukti

At-

savo

Janiunas pri- 
Vienybės” na- 
į kamarriinko

nos paminėjimo masinis mitin
gas buvo kovo 18 d. Oras 
pasitaikė prastas, lijo, bet pu
blikos prisirinko pusėtinai 
daug.

Pirmininkas atidaręs susi
rinkimą ir, paaiškinęs apie 
Francijos darbininkų tuometi
nes kovas, pakvietė Aido Cho
rą padainuoti. Choras skar
džiai sudainavo Internaciona
lą, “Neverkim pas Kapą” ir 
kelias kitas dainas. Draugė 
Krutuliūtė pasirodė su mitru- 
mais, padarant keletą akroba
tiškų pasivartymų, o paskui 
Norbučiūtė labai sugabiai pa
šoko.

Aido Choro Merginų Okte
tas šauniai sudainavo eilę an
gliškų dainų ir ant pabaigos 
laidotuvių maršą. j

Prakalbas sakė Anna Bar
ton ir Parks. Jiedu nurodė 
Paryžiaus Komunos duotas 
pamokas pasauliniam proleta
riatui ir kaip iš tų pamokų 
mes turime šiandien mokintis.

Jiedu dėstė didėjančio eko-, 
nominio krizio, bedarbės paki
limą. Kalbėtojai kvietė dar
bininkus organizuotis į Bedar
bių Tarybas, į Komunistų Par
tiją, darbininkų klasės vadą, 
ir kitas darbo žmonių organi
zacijas.

Keletas darbininkų įstojo į. 
T. D. A. Aukų svetainės pa
laikymui surinkta $1.84.

NORWOOD, MASS
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ir reikia maitintis iš labdarybės 
įstaigų gautais trupihiais. Jei
gu kam vyko susidėti keletas 
dolerių ir pasistatyti kokią 
lūšnelę, tai dabar jiem gręsia 
pavojus namuką prarasti, nes 
nėra darbo, nėra ir pinigų. 
Vienas, kitas mainierys turėjo 
kelis desėtkus < 
jęs banke, bet neilgai iš jų ! 
galima maitintis, o pagaliaus 
ir tų iš bankų neišduoda. Tad 
visi esame bado vejami į be
duonių eiles.

Tai liūdnas likimas darbiniu 
ko žmogaus. Bet visai kas ki
ta su kapitalistais, kuriem mes 
dirbome. Jie gyvena pertek
liuj, mes sukrovėme jiem di
delius turtus, o patys pasilikę 
be darbo, be sveikatos, esame 
pastumti elgetauti.

Kitos mainos šioje apielin- 
kėj mažai juda, ir duoda tik 
po dieną kitą dirbti. Iš to 
menko uždarbio negali žmo
gus išsimaitinti ir būtinai turi, 
gauti paramą iš pavieto lab
darystės įstaigų? - ' 1

Plieno dirbtuvės šioj apie-, 
linkėj taip pat mažai dirba. 
Kur nepažvelgsi, padėtis labai 
rūsti. ' j

Nežiūrint, kad bedarbių yra 
ląbai daug, bet jie organizuo
tis nenori, žmonės tikisi, kad 
laikai pagerės. Daug vilties 
deda ant prezidento Roosevel- 
to. Iš prezidento Roosevelto 
galime tiek tikėtis, kaip iš dar 
bininkų mulkintojo kun. Cox, 
kuris šioj apielmkėj darbinin
kam žadėjo darbus duoti.

Darbininkai, darbų nėra ir 
nebus; organizuokimės ir ko
vokime už patalpą, jei nenori
me badauti. '

J« Gataveckas.

te ir tiem, kurie nieko bendro 
neturi su kunigų bizniu.

Aš manau, kad mūsų drau
gės moterys turėtų 
pasidarbuoti, traukti 
kinčias moteris prie 
neleisti jas išnaudoti,
šia jas patraukti, tai organi
zuoti kovon už įvairius reika
lavimus. šio krizio metu jos 
skursta ir, jei tik mes dėsi
me1 pakankamai pastangų, tai 
patrauksime į darbininkų ju
dėjimo kryptį. O tai būtų di
delis laimėjimas. Todėl, drau
gės, padirbėkime tarp katali
kių moterų.

Apie mūsų miesto kurpius. 
Jie rikiuoja jėgas kovai. Om- 
les Cobeir Shoe C. 40'0 darbi
ninkų buvo prisirengę paskelb
ti streiką kovo 20 d. Darbi
ninkus organizuoja Protec
tive Shoe Workers ' Union. 
Darbininkai entuziastiški ir ūa 
siryžę streiką' laimėti. ' Bosai 
sutinka dešimtą nuošimtį prie 
algų palikti, bet jie atsisako 
uniją' pripažinti. Atrodo, kad 

I streikas kils. Pasistengsiu vė- 
iliau apie tai suteikti žinių.

John Grigas.

VARŠAVA. — Lenkijos 
seimas .suteikė pilną galią 
Pilsudskio kabinetui veikti 
iki lapkričio 1 d. Seimas po
sėdžių nelaikys, idant1 ne
kliudžius Pilsudskio dikta
tūrai. Šis tarimas padary
tas, girdi, todėl, kad “tarp
tautinė situacija taip įtemp
ta, jog būtinai reikalingas 
valdžios greitas ir nekliudo
mas veikimas.” :

DRAUGIJOS. LINDEN, N. J.
Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų 

Piripjninkač A, Mazona^,. 310 W. Price St,, 
Linden, N. J. 

Pirm. Pagelbininkas G. Kaslnskas,
715 N. King St,, Elizabeth, N. 

Prųtokolų Rašt. R. Tratulis,
1411 Clinton St., Linden, N. 

Finansų Rašt. K. Lenarth, ,
110 W. liti} St., Linden, N. J, 

Iždininkas J. Uskurėnas,
1501 S. Wood Ave., Linden, N. J, 

Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir
J. Vertelis, «---

i  ... — , _—_____ , - -,

Maršalka, K. Meskauskas,
• 1802 So. Wood Ave,, Linden, N. J, 

Draugija susirinkimus laiko kiekvienų pir
mą sėredą mėnesio, 7:30 Valandų Vakare,- 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N. J, 

Koresp, G. Kardauskas, 201 W. 16th St.
Linden, N, J.

j.
j.

Pąšelpine Draugystė Birutė
MONTELLO. MASS.
VALDYBOJ ADRESAI: 

Pirm. E. Beniulienė.^lC Bunker Ave. 
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt, T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Man. » 
kare.

203 W. 16th St., Linden, N, J, M. Duobienč, 221 Amei St.

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R.- F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan 

ir J, Jokubčnas, 228 Pine St.
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St. 

Visi Gardner, Mass.

St.

<1

MAINIERIAI PASKELBĖ 
BADO STREIKĄ

lainierys turėjo i n 1* **■ rv 1 Al 
dolerių paside-. rasawline Zydy Audra 
t n oil vai iš iu • w

;i VARŠAVA. — Septyhi 
šimtai mainjerių ,nusileido į 
kasyklą prie Klimontovo ir 
atsisako apleisti.) .Jie tenai 
badauja. Tai lenkų mainie- 
rių protestas prieš uždary
mą kasyklos. Jau ketvirta 
diena šitie mainieriai badau
ja.

GARDNER, MASS 
A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva.
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis.
6Crawford

Finansų raštininkas, A. Siekis,
P. O. Box 4, 

Protokolu raštininkas, S. Rasimavičius,
140 Mechanic St.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

Valdybos Vardai ir Adresai
Pirmininkas J. Bagdžiunas, 228 Duffy, Ave.

Pittsburgh, Pa. Tel. 9905 
Vice- pirm. J. Kulponas. 27 Corlet St.

WiIkcs Barre, Pa., Tel. 34625 
Kasierius K. Randavčikas, 613 Main St.

Edwardsville, Pa.. Tel. 74073
Prot. RaSt. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave.,

Wilkes Barre, Pa., Tel. 84625 
Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 20061 
Duobkasys, Jonas Kulponas, 27 Corlet St.

Wilkes Barre, Pa., Tel. 84625 
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth. Pa.

St. I

HUDSON, MASS
daž-mūsų kolonijos vis 

rodosi žinutės dienraštyj

prieš Pogromus Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškls P.,

1120 North Street 
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P.,

52 Dale Street 
Protokolų raštininkas Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,
Daukas, Geo.,

Iždininkas Druseikis J.,
Maršalka Valcčka A.,

L. D. P. Kliubas laiko
vienų mėnesj, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare ; pradžia 7 :30 valandų.

kad 
vie- 
puo-

Bendras Frontas Komunistų, 
Katalikų ir Visų Kitų Dar
bininkų Organizacijų Ko

vai už Bedarbiam Pašalpą .

Norwood© komunistų ir ka
talikų darbininkų organizaci
jos pasekmingai tariasi suda
rymui bendro fronto kovai už 
bedarbių reikalus. Balandžio 
9 d. yra šaukiamas masinis 
susirinkimas tuo reikalu.

Tai puikus ženklas, 
džiugina mus bedarbius, 
įvairių griovių darbininkai 
nijaši atremti kapitalistų 
limus ir gintis nuo bad©.

Balandžio devintos masiniui 
mitingui paskirta išdiskusuo-’ 
ti klausimas: kodėl mes, įvai-, 
rių ręliginių ir politinių pažiū
rų. darbininkai, turime sudary
ti bendrą frontą. Į šį susi
rinkimą darbininkai sueis ne 
su kerštu vieni prieš kitus del 
jų skirtingų pažiūrų, bet su 
planais ir nuoširdžiu pasiryži
mu klausimą diskusuotivir vie
nyti jėgas kovai prieš biadą.

Bendrose diskusijose mes 
turime išdirbti planus, kąip 
pąsekfningiau galime suburti 
spėkas, , O susidėję į bendrą- 
frontą, vieningoj kovoj -mes 
laimėsime ūmi$ pašalpą be
darbių šeimynom, išreikalausi
me apdraudą turčių ir val
džios lėšomis. Bendrai eidami, 
apskritai, geriau galėsime at
sispirti prieš kapitalistus.

Komunistas Bedarbis.

CARNEGIE, PA
Mūsų mieste darbai labai sų 

mažėjo, užsidarius didžiausiai 
Pittsburgh Coal Company ka7

Iš 
niau 
“Laisvėj.” Daugiausia ko
respondencijos iš susirinkimų, 
parengimų ir. abelno darbinin
kų judėjimo. Bet matosi di
delė spraga, tai apie draugių 
moterų darbuotę. Čionai yra 
LDSA 100 kp. Kuopa nė tik 
šiaip skaitlinga narėmis, bet 
turi kelias jaunuoles, čiagiines 
merginas.

Draugės moterys galėtų pa
rašyti iš savo veikimo žinių į 
“Darbininkę” arba dienrašti 
“Laisvę”.1' Negalima sakyti, kad 
draugės moterys neveiktų. Ne! 
Jos darbuojasi, kaip ir vyrai 
darbininkai. Kovo 18 d. tu
rėjo parengimą.' Nežiūrint 
sunkaus laiko, tačiaųs žmonių 
atsilankė diktai. Kuopa sky
rė atsižymėjusiom dovanas, 
kurias laimėjo : pirmą A. Dal- 
čiAuskienė ir antrą M. Arlaus
kienė.

Reikia kelis žodžius^ tayti 
apie airių kunigą. Jau buvo 
dienraštyj rašyta, kad vietos 

^kunigai pasigauna ir ' neku
rtuos lietuvius darbininkus į 
savo tinklą, • Didesniam iš
naudojimui jie net parašus de-» 
da an% nekuriu stęyylų lietu
vių organizacijų, kad daugiau 
pinigų gaųtiį., Pairuoju lai
ku išsiuntinėjo laiškus^ Tuose 
laiškuose prašo pinigų, Siun-

Bjaurus hitlerinių gaujų 
persekiojimas Vokietijos žy
dų sukėlė didelę pasaulinę 
audrą. Ypatingai Amerikos 
žydai rengia mitingus, šau
kia konferencijas ir neša 
protestus. Žydų organiza
cijos kreipėsi prie Roosevel- 
to ir reikalavo, kad jis įsi
maišytų. -Sakoma, kad Roo- 
sevelto valdžia įsakė savo 
atstovui Berlyne ištirti visą 
padėtį ir raportuoti.

Komunistai ir visi revo
liuciniai darbininkai pilriiąū- 
siai pritaria protestui įr ko
vai prieš persekiojimą žydų, 
kaipo tautos. Žinoma, ones I 
turime skirtingą kovai prieš; 
fašizmą programa, bet taip! 
pat palaikome nacionalistinį draugystės d.l.k. g 
pavergtų žmonių, judėjimą 
prieš fašistinį terorą.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES NAUJOS VALDY

BOS. ’
Valdyba 1982 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
/į/... . Dracut, Mass. 

Pinninin. pagelb? J. Daugirda, 
29 Whipple St.,

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, 

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Protok. raštininkas V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas S. Paulenka,

■ 500 Lawrence St., Lowell, Mass. 
Kasos globėjai: J. M, Karsonas,

42 Tyler St., Lowell, Mass.42 Tyler St., Lowell,
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, 
Maršalka M. Uždavinis,

1 4 Cofbet Plate, Lowell,
Draugystės, mėnesiniai susirinki

mai atsibūna kas ^ntįras nedėldiėnis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Unįon St.->, Lowejl, 

l /;ęrgano
I • ' * < 1

Mass.

Mass.

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek-

PHILADELPHIA, PA.
Soviejtų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

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

šies kenuotos žuvys.

Pirm.
Pirm.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Maaa.

VaJdyha 1931 metam:
W. Geluaevičia, 51 Glendale St.
paeglb. A. Sauka,

256 Amea St.
Nutarimų ra6t. J. Stripinia, 

’49 Sawtelle Ave. 
Turto raSt. K.

12 Andover
Ligonių ra6t. M

158 Atmes St.x
Iždininkas M. Miškinis,

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. KruSas, 141 Sawtelle Ave., 

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 'Webster St.
Maršalka A. Barkauskas,

Stripinis,
Venslauskia.
St.

I. Jazukevičia,

IK

Sovietų Valdžia Teisian
ti Anglus Inžinierius

“New York Times” kores
pondentas Dųranty iš Mask
vos rašo, kad jau priruošta 
dirva teismui del nesenai su
areštuotų 34 sabotažninkų. 
Jų tarpe randasi 4 anglai 
inžinieriai, agentai Vicker 
korporacijos. Anglijos val
džia protestuoja ir grūmo
ja, bet proletarinė valstybė 
negali nusilenkti prieš išlau
kinę spėką. Jeigu tie inži
nieriai pasirodys kaltais, 
bus nubausti. Duranty ra-> 
šo, kad vienas iš tų anglų 
inžinierių jau prisipažinęs 
prie sabotažo ir ardymo 
darbo. • ?> '

____ _J___ii1'

lllino jaus AlkanųjųMaršavi- 
me Dalyvaus 15,000

SPRINGFIELD,r Ill.—TIK- 
nojaus Valstijos- Bedarbių 
Tarybų Komitetas rūpestin
gai ruošiąsi prie alkanųjų 
maršąvimo, kuris įvyks ba
landžio 7 d. Iš visų valsfijos 
kampų bedarbiai trauks į 
Springfield, idant priduoti 
valdžiai bedarbių reikalavi
mus. Manoma, kad vien iš 
Cook pavieto (Chicagųs) 
maršuos apie penki tūkstan
čiai bedarbių. Spėjama, 
kad abelnai maršavime daly
vaus iki penkiolikos tūks
tančiu bedarbių.

‘ROCHESTER, N. Y.
* >•

_____________ _____ GEDEMINO 
yAL'DYBOS ANTRAŠAI:

Pirm., Černauskas B., 103 Mailing Drv.
Pirmininko pagelbihinkas Miller, J._
Protokolų rašt. Gendrenas,
Iždininka's, Galinaitis K., > 

29
Finansų raštininkas Manelis
Finansų rašt, pagelbininkas, G. Zurgulienė
Maršalka, Feliks Manelis •
Iždo Prižiūrėtojai:

1.. Andriunas, P
2. Yenčius, M.,
3. Švedas, Geo.,
4. Prūsas, J.,

Susirinkimai būna kiekvienų mėnesį pirmų 
nedčldienį. Pradžia 3 vai. po pietų.

Pk.
St.

8 Ludwig 
S.

67 Cutler
Pulaski Street
F.,
_9 Kostner Pk.

:'z ”52 Dale ’Street
52 Hoff Street

290 Wilkins Street
45 Townsend St.

943 Avenue D
18 Dudley St.

Sovietų Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
“Laisvę.” Yra 5 rūšių. Po 15, 
18, 20 ir 22 centus kenukas.

Gera nuolaida krautuvėms, 
kurios ims po 50 kenų vienos 
rūšies. Duodame ir po ma
žiau, bet brangiau kainuoja.

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais', tuojaus klauskite 
informacijų sekančių aptrąšu:

' z ; 1 <‘LAISVĖ° 1

427 Lorimer St.,< ;
Brooklyn, N.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue;
(Artt Marey Arenu©) i 

i
BROOKLYN, N. Y.

TEISYBftS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL. ■ i
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yužka, 825—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, 111.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, UI.

Maržalka J. Kairis, 2485—33rd St..
Moline; III 1

į Sergančių Vyrų ir Moterų 
i Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien atei-' 
h kite delei savo1 
t sveikatos išty- 
1 rimo, o jums 
J bus išaiškinta, 
j kaip jūs fiziš- 
I kai stovite.
Į Odos NušašS- 
f jimai, Nervų 

Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų ide- 
i girnas bei Reumatiški Nesveiku- 

I mai. . 1
į Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos, 
l ligos yra sėkmingai gydomos nau- 
ijoviškais, moksliškais būdais.
i X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai,
• Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
į bei čiepų Išmirkštimai.
| Prieinama Kaina
' Sąlygos pagal jūsų išgalę

,, Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškai

i ©R. Z i NS . 
Ino EAST 164 SI. N. Y.■
į Tarp 4th Avė. ir Irving Place 1 
I įsisteigęs 25 metai i 
į Valandos—9 AM. iki 8 PM.; i
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM, Manadfcris 
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS V AK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

KELRODIS: B, M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B.'M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

! Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

U JUOZAS KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone— Main 1417

—rm—— iiii"imr—i

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer 

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



Puslapis šeštas LAISVI

B. (M; :T? darbininkams,,-ir im
tis' rūpestingai' orgartizudtis 
kovai už geresnes sąlygas.

Darbininkas.

Protesto Demonstracija prieš Japoniją ir Kitus 
Imperialistinius Plėšikus Šiandien

Buvęs Japonijos imperialis- šiaurinę Chiniją. Jų 
tų atstovas į Tautų Lygą, Yo-;ne tik pasigrobti 
suka Matsuoka atvažiuoja į [kraštus tose vietose, 
Ameriką, 
vo 23 d. su atplaukiančiu lai-{Sąjungą, 
vu iš Europos kaip 9:00 vai. 
iš ryto prie W. 18th St., Pier 
59. Darbininkai masiniai su
sirinks devyniose valandose iš 
ryto pažymėtoj vietoj užpro
testuoti prieš žudymus Chini- 
jos žmonių, naikinimus miestų

tikslas 
tik pasigrobti svetimus 

atvažiuoja i j kraštus tose vietose, bet ir 
Jis bus šiandie, ko- i prisiruošti karui pulti Sovietų

Japonijos imperialistai gro-, 
bia Chiniją ne be kitų impe
rialistų žinios. Amerikos im
perialistai irgi- i turi pavergę 
žmones tūluose Chinijos plo
tuose.

Tad darbininkai, išstodami
ir sodžių. į protestą prieš, Japonijos

Japonijos imperialistai pa-• perialistinį atstovą, stoja į 
sigrobė Mandžuriją, Jehol pro-i vą prieš nau jai ruošiamą 
vinciją ir vis toliau eina į perialistinį karą.

im- 
ko- 
im-

New Yorko Darbininkai Judis iš Sovietų Sąjun 
Gausiai Remia “Daily

Worked”
gos “Laisvės” 

Svetainėj
d.19 

rėmi

Ketvirtadien., Kovo 23, 1933

Masinė Demonstracija prieš Fašizmą prie 
Vokietijos Konsulato

New Yorko darbininkų or
ganizacijos: darbo unijos, kul
tūros rateliai ir politinės par
tijos jungia jėgas kovai prieš 
Hitlerio kruvinąjį terorą, še
štadienį, kovo 25’ d., 10 vai. 
ryte, South Whithall St. prie 
Vokietijos konsulato susirinks 
minios žmonių užprotestuoti 
prieš žudymus darbininkų ■ if 
jų žymiausių vadų, prieš per-t 
sekiojimus tautinių mažumų ir 
prieš panaikinimą elementarių 
žmogaus teisių. ; ■ . i

Bus ir daugiau protesto de
ra ontraci jų prieš fašistų tero
rą. Rytoj bus paroda nuo, 8th 
St. dr i Marks PL Paroda eis 
iki miesto rotušei, kur įteiks 
protestą prieš žydų persekio
jimus; ' Ateinantį pirmadienį 
Madison Square Gardene bus

Iš Prelekcijos apie
Technokratiją

masinis žydų mitingas protes
tui prieš žydų, .terorizavimus 
Vokietijoj.

Prasidėjo kalbos ir apie boi- 
k'otavimą. Sakoma, kad 
dviejų milionų prekių užsaky
mai iš Vokietijos jau atšaukti, 
panaikinti. ’ t .

Judėjimas įsibanguoja prieš, 
fašistinį terorą. Darbininkai, 
kuoskaitlingiausia privalome 
dalyvauti demonstracijoj prie* 
Vokietijos konsulato. Orgąni- 
|zącijos priimkite, rezoliucijas’ 
ir pasiųskitę Vokietijos amba
sadoriui j V/ashingtoną, reika
laudamos, . kad visi politiniai 
areštuoti, būtų pąliuosuoti, Kąd 
būtų sustabdytas, Vokietijoj 
teroras ųr paleisti darbininkų 
klasės vadai Thaelrųann ,ir

1 Torgler, , , , ’ j. ‘

Didelis Sumišimas Ant I.R.T. 
Traukinių

Užvakar vakare, ties At 
lantic Avė. L R.. T. požeminių 
traukinių stočia sugedo signa
lų šviesos. Traukiniai negalė
jo vaikščioti ir buvo sulaikyta'
daugybė traukiųjų. Per 40’ 
minučių Judėjirųąs ’buvo apsis-j 
tojęs, iki < vielos \buvo sutaisy- 1 
tos it šviesos pr.adėįo veikti, 
žmonės iferimavb^ ir nežinojd, 
kh's atsitiko* ’ > Sumišimas ro
dėsi traukiniuose.1 ■' 1
t - ‘ ' i ! ’ Keliauninkas. /

Jugoslavų Darbininkų
Bankietas ■ 1: I

■ , - Jugoslavų Darbininkų - Kliu
bas rengia bankietą ateinantį

LORIMER RESTAURANT 
. LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium 

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
, Pabandykite! 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, ; “Laisvės” Name 

BROOKLYN, N. T.

Laisvė Gaunama ant 
? į Sekančių Stočių

JONAS STOKES I 1
FOTOGRAFAS

fiiuoml pranešu aavo kostumn- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broad- , 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai

• padaromi k u o- 
puikiausL

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

. į ; Brooklyne:
? 5 ' 'į į

1'3.6 Irving Avė. 
1538 Dekalb Ave. 
So; 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 - - -
223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

Randauninkai Lai- isekma(Jienj. Rrivo 26 d , 108 
mėio Streiką.w-f.4 ,st-New (York,,City- .J M x ; Kliubas, apart puikių uz- 

_____ 'kandžių, duos gerą programą. 
|būs chorų dainų, muzikos ka- 

Senokas laikas vedė randau- |Valkų, ir dainuos Aldona Kli- 
ninkai streiką prieš augštas jrniūtė, lietuvių darbininkų my- 
nuomas. Užvakar apartmen-1 bma dainininkė, 
tinio namo savininkas, 9531 
Saile St., Bronxe pasirašė su
tartį, kad jis numažina ran
das 12 nuošimčių. Bosas tu
rėjo pripažinti .randaunirikų 
komitetą ir tartis su jų uni
ja.

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street ’ 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street •

1

Pereito pirmadienio vakare, 
“Laisvės” salėj drg. inžinie- 

irius Degutis davė prėlekciją. 
technokratijos klausimu.

Jis nurodė, ką reiškia tech- 
nokratija ir kokia technokra
tų, filosofija./

Ta dalis technokratų aiš
kinimo, kuri kritikuoja kapi
talistinę sistemą ir kalba apie 
technikos išsivystymą, nurodė 
prelegentas, yra ir mums, dar
bininkams,-priimtina. Bet an
tra dalis, kur technokratai 
kalba apie inžinierių - techni
kų valdymą pramonės ir tt., 
yra darbininkams ne,priimti
na; ji veda prie tech-fašizmo. 
Kalbėtojas nurodė, kad tech
nokratų tikslas yra gelbėti 
griūvantį kjapitalizmą, ir jįe 
tam tikslui siūlo savotiškas 
reformas.,, , . ,

/ *. ■» ' ,’ • , * J ' *

Pam inė j o į d o m ų/daly-kų,; k u-

Sekmadienį, kovo 
įvyko “Daily Worker 
mui surengtas bankietas. Ly
tus ir sniegas visą dieną šė
lo ir rodos, kad niekas negali 
išeiti iš namų. Tačiaus į 
“Daily Workerio” naudai su
rengtą bankietą prisirinko la- i 
bai daug žmonių.

Bankiete kalbėjo < 
Amteris, Richard Moore ir 
Markoff. Daugiausia buvo 
sukelta entuziazmo, kuomet 
Prospect Workers Club iš 
Bronxo, kuriam buvo skirta 
kvota $175, pareiškė, kad 
kliubas iki šiam laikui jau su
kėlė $229. Kitos darbininkų 
organizacijos irgi prašoko jom 
paskirtą kvotą.

Bankiete buvo atžymėta, 
kad Komunistų Partijos Ant
ro Distrikto ribose buvo skir- •' 
ta sukelti $12,000. Bankiete 1 
pasirodė, kad jau yra sukel
ta ta suma.

Vadinasi, vien New Yorko 
apielinkėj sukėlė $12,000, su
mą paskirtą surinkti dienraš
čiui į bendrą $35,000 fondą. 
Bet newyorkiškiai darbininkai 
nepasitenkina vien išpildymu 
kvotos. Jie pasiskelbė su-1 
kelsią dar tris tūkstančius 
kad viso sudaryti $15,000.

Neprisieina abejoti, kad i/Lyceum, 66 E.' 4th St., New j kuris be Jokio įtaisymo 
šitas garbės žodis bus iki zet por^ City.

kovo 
į 25 d., “Laisvės” svetainėj, 
•Į 7:30 vai. vakare, bus rodoma 
sovietinis judis.

Daug kam teko girdėti apie 
Į pasaulyj didžiausią tautą 
; Chiniją su jos seniausia kultū- 
jra. Jūs turėsit dabar proga pa- 
į matyt tą šalį judžiose “China 

draugai i Express.” Filmoj perstato
ma, kaip biednuomenė ’gyve
na ir kaip darbininkai kovoja 
prieš prispaudėjus.

Imperialistai ten laiko pa
vergę 400,000,000 žmonių. 
Jie žiauriai juos išnaudoja, 
bet taš> milžinas nubunda 'ir 
stoja į kovą. ’ . <

Būkit šeštadienį “Laisvės” , riu.?s technokratai .... iškėlė -į 
svetainėj, ir jūs matysite, kaiplvį^H’ aiškindami apie y,---, 
darbininkai susiorganizuoja ir 
nugali tironus.

Ateinantį šeštadienį, 
Laisvės

Skalbėjai Laimėjo 
Streiką

Parengimas 
prasidės 5:30 vakare. Įžan
ga į tą puikų bankietą 50 cen
tų. ‘ . ; ’' :

“LAISVES” DIREKTORIŲ 
ATYDAI

‘Laisvės’ direktorių tarybos 
susirinkimas įvyks sekantį 
penktadienį, 24 kovo, 8 vai. 
vakare. Visi 
būkite.

direktoriai pri New Yorke

ištesėtas. Aš neapsiriksiu pa
sakęs, kad lietuvių darbinin
kų organizacijos neganėtinai 
dirbo parėmimui mūsų vy
riausio komunistinio dienraš
čio. Dar mes turim progą sa
vo dalį atidirbti. Todėl prie 
sukėlimo paskutinių $3,000 
turime lietuviai gausiai pri
sidėti.

Darbininkas.

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

Allep ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery, and Houston Street 
8rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich $>t.

Washington Street
6th Avenue and , 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street .

«J. Weiss.
(68-69)NEW YORK. — Giant 

Steam Laundry, 7th Ave. ir 
155th St., du šimtai darbinin
kų ąusirašė į Laundry .Work
ers Industrial Union ir įtejkė 
bosui rejkąlavimus. ( , .. ;

■ -Savininkas buvo1 atleidęs iš 
darbo gėriau apmokamus dar
bininkus if" pasamdęs naujus 
už pigesnę aįgą. Darbininkai 

i naujiem 
ųuroųo, na.u pne;/,.: , kam Aravo seni

dabąrtipio technikos išvystymoH 1. V.. '
uztfektų, žmogui, birbti, tik dyi darbininkus. pai-ląinįiikų 

, ’ rstreikas buyo, laimėtas į trum-
. !pą laiką. Pripažinta unijos 

dirbtuvės komitetas ir grąžin- 
‘ . i ta seni darbininkai atgal į dar

bą.

i tech-> 
nikos vystymąsi. Pavyzdžiui, |pareikaUv0 mokgti 
technokratai nurodo, ka.d prie ;

17 f •• T) * * UzpeKLų, žmogui , an oil, ūk uyi 
KOnterCnClJS rrisiren* valandas į dieną,‘įr kiekvienas 

dirbantis galėtų v turėti i’ ’ 
$20,000 jeigu į metus, 
būtų kitokia tvarka.

' Jau dabar yra išrasti būdai, 
j kaip padaryti tokią skutimosi 

Darbiu inkų organizacijų ; geležėlę, kuri kainuotų . apie ; 
Bendro Fronto Konferencija 30 centų ir tarnautų žmogui 

Į prisirengimui prie Pirmos Ge- viskm amžiui—neatšiptų,, 
.gūžės įvyks sekmadienį, kovo ,reikėtų nei aštrinti.
! 26 d., 10 vai. ryte, Manhattan I dai

gimui prie Pirmos 
Gegužės

B. M. T. Korporacijos Pelnai

PAJIEŠKOJIMAI
1 PAJIEŠKAU

, . ^ajieškau savo tetos Mątildos Sin- 
kiūtės, jr- j,j . Ząvecko, - kurie segiau 
gyve.no 11 Judgę St„ Br^oklynė. Pra
šau Jų pačių-.'ątsišaųkti apba. -jei kas. 
apie jūoš žtepte,f sųteįks;' than žinių, 
busiu labai? djikinfcą'ą. '..‘Ų? J. Bark- 
šaičiutė, kąitnas QbMrufai,' Pašeriu 
vai.,’ yilkąVį^ių'vardas: 
Ener- Jėtė; Lietuva. ’ Y’t (68-69)

. v f

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA iI
Graborius (Undertaker) i
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS [

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

I
231 Bedford Avenue į

PARDAVIMAI
PARDAVIMAS

PARDUODU farmą 18 ekerių su 
gyvuliais, paukščiais ’ir'viši farmos 
įrankiai geriausiam užlaikyme, geri 
budinkąi. • Parduoda pats savįninkas; 
klauskite F. M. ĘdrtuĮiS, Box 181 
Stratford/ Conn. Telėfonas 70-973 M. 
Arba Charles Staniulis, 162 Metro- 
palitan Ave. .'/Brooklyn, N. Y.

„ . (66-72) .

Dr. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir? n^oterų ligų, ūmias ir; 
■chroniškas,kraujo ir odos ligas,;

B

BROOKLYN, N. Y.

INC

TEL. STAGG 
2-5043

NOTARYs 
PUBLIC

■chroniškas, kraujo ir odos ligas, 
j gydau įčiršKipiu; kraujo ir pūsles 
! andlizai
? 107 E. 17th STREET

Near 4th -Avė. (Union Square)
Vai.: 10-1,,t4-8, Nedčliom: 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

ne- 
Yra bū- 

pagaminti , automobilį,
• tar

nautų mažiausia 50 metų.
. .. |Yra išrasti būdai pagaminti

Darbininkų organizacijos, į j audekla, iš kurio būtų ga- 
pasiųskite delegatus į konfe- ]ima pasiytį beveik ______

'renciją, kad tinkamai prisi- plosčius bei švarkus—niekad 
i engti prie paminėjimo pašau- < nesuplyštų. Galima pagamin- 
linės darbininkų kovos dienos. čeverykus, kurie būtų tris 
Kurios organizacijos nėra iš-lkartus tvirtesni, negu dabarti- 
rinkę delegatų, tai privalo jų n|aj Labai pigiai' galitna ;pa- 
komitetai konferencijoj daly-1 ^aryti gazoliną iš rugių. Bet 

Įti^ daiktai dabątjnegdbiinama

I Mat, tie, kurie šiandien gami-

amžinus
vis sun-
Visai ki-

korpora-

vauti.

IŠRANDA VO.1IMAI
' • ■ • ■ ‘ ’

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja štoras ir yra 3 

i kambariai gyvenimui. Per 20 metų 
čia buvo kostumerskas kriaučius, pa
geidaujama ir vgl tokio pat biznio, 

i bet išranduosime ir kitokiam bizniui. 
Savininkas gyvena vienais trepais po 
kairei, 107 Union Ave., Brooklyn,

(69-71)
PASIRANDAVOJA

Mirė “Laisvės” Skaitytojas
. . . , , į Mikolas Balauka >

Jersey City Mokesnių Mo
kėtojų Streikas

susidėjo sunki mo- 
našta. ’ Jie pradėjo 
ir tartis skelbti kovą. 
200 nuosvybių savi-

Ant nuosavybės savininkų 
nugaros 
kesnių 
bruzdėti 
Užvakar
ninku laikė mitingą ir nutarė 
paskelbti mokesnių streiką; jie 
atsisako miestui mokėti tak
sas, iki nenumažins mokesnius 
ant jų nuosavybių.

Mikolas Bala'uka buvo dar
bininkų1 judėjimo rėmėjas ir 
dienraščio “Laisvėš” skaityto
jas. Mikolas, šulaukęš 58 m. 
amžiaus, buvo mirties atskir
tas nuo mylimų draugų ir šei
mynos. ; '

Jo kūnas pašarvotas 345- 
99th St., Brooklyn, N. Y. Ba- 
lauka mirė kovo‘20 d., laido
tuvės įvyks kovo 24 d., 9 vai. 
iš ryto. Jis bus ^palaidotas 
Jono kapinėse.

-jų patentai yra užgniaužti.

Daugelis darbininkų, kurie 
dirbam prie B. M. T. pože
minių gelžkelių korporacijos, 
krapštom’ galvas, mislydami, 
kaip čia suvesti galas su galu. 
Su kiekviena savaite 
kiau darosi gyventi, 
taip yra bosam, i

Paimkim B. M. T.
ciją. Ji turi .savo rankose da
lį New Yorko požeminių trau
kiniu, eleveiterju ir gatveka- N- Y* Randa labai prieinama, pra- 
rių. Šiom dienom vkldžibs ž<nne greit' atslš“ukti. ■ (69-71)
paskelbtas raportas-; pž aštuo
nis mėhėsi'us sako, kad korpo-I Pasirandavoja 4-6-6 kambariai la- 

I raciją, šiemet, turėjo. geresnius j ' Pa8ei<h,ujama ,ie«uvi*
metus, negu užpereitus ir net 
net.gprlaikio metusi. B., M. T. 
korporacija .padarė gryno ,p^į- 
po bagyje astuonių r mėnesių 
$4,687,,7$ 1. B osai, , (š?įd a 1 j po 
dz, J ‘preferred’’' (pirmos, , rp-. 
šies) šėrps po $6 ir už .“com
mon” (paprastus) po $4.74f , ,

Kiekvienas darbininkas gąli; 
suprasti, iš kur tie pelnai .pa-: 
kilo kapitalistam? Parbinin< 
kam algas net po kelis kąr-,'

Šiandie Bedarbių Tarybos 
Susirinkimas'

Mirimai Ir Laidojimai

ną čeverykus, drabužius ir. tt.,i 
negalėtų tuomet daug daiktų 
išpardupti;i i aiškųjį neturėtu 
tiek pelnę. Kadangi daiktai 
gaminami del, pelno, tai kapir 
talistai stengiasi ijų, > kuo dauT, 
giausia pagaminti. į L

Prelekcija buvo įdomi. Vie
no dalyko biskį stokavo, tai 
ryškesnės marksistinės- ' kriti-; 
kos. kas liečia* technokratų 
aiškinimą, būk visos kapitaliz- 
mo blogybes-esą iš. pnezaSties įv.stas k aituiiškas ir ši ’ .. 
taip vadinamos kainų siste- ■ —
mos”, kuomet ištikrųjų ne del 

lesamos kainų sistemos kapita- 
jlistinė tvarka bloga, bet del 

j to,; kad viešpatauja privatinė 
'nuosavybė ir darbininkų iš

imas. u ,
Po prelekcijos buvo eilė

yra. džianitorius, kuris 
viską prižiūri. Atsišaukite: 192-194- 
19į6’ JohnTŠteeet, Brooklyn, N. Y.

’ 1 . ; . v, i t t > • (67-71)
4

KRAUJO SPECIALISTAS 
ir ch’rdnitkaa ryrq ir 

mptAru ligai kraujo p oioa. f 
Padarau ittyrimg kraujo ir ilapumo 

dr: meer 
156 W. 44th St., “ ' • Room 
i . New York. N Y.

Valandoa PriSmimor .
I Ryti ‘ nuo 10 iki 1, Po pietų nuo B 

Iki ,9 . vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietą 
; Telefonas Lackawanna 4-2180 •

302

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L fi U S K A S ) 
G R A KORIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN^ N. Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS) PARVEŽĄM IŠ VISU ŠALIŲ, iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM RĘIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINL AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (. (JjGONINą IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖT.!.’ DUODAM* GRAŽIU VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS < MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

’ ' MŪSU’ RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. . HERMAN MENDL0W1TZ

Howard Malia, 21 
amž., 371 Rodney St., i 
vo 19 d. St. Catherine’s ligo-j klausimų ir trumpos disKUsi- 
ninėj; bus palaidotas kovo 22 i jos.
d. St. Jono kapinėse.. Laido
tuvių apeigomis rūpinasi i gra
borius Matthew P. , Ballas 
(Bieliauskas). . .

tus darbininkų visai išmetė iš ... 
darbo. Kitais žodžiais pa^a-1 
kius, iš mūsų alkio, skundo ir 

! kehtėjimo bosai žeriasi di- . 
dįžiulius pelnus net ir šio eko- 
npmipio krizio metu. |

Laikas būtų pabusti mums, į

r

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinlmoi Ir 

gimdymo organų
■ DR. M. FILURIN 

215Ę.12thSL > 
Tarp 2nd ir 3rd Area

NEW YORKE
Valandom nuo M IM 1 

Nuo 4 iki I
Nedtiiom nuo ' !• Ud S

Odos lifcdB gydomos su X-riy Ir 
į patinusias gyslas i IMrlMnimata ,

i

t

V2 metų1 naudoji 
mirė ko- Po rir ■I •

/
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St

Visi Bedarbių Komitetai, 
visų darbininkų organizacijų 
atstovai būtinai dalyvaukit 
šiandie Bedarbių Tarybos su
sirinkime, kuris j įvyks 61 
Grabam Ave.,\ 8:00 vai. vaka
re/

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki i 12- Vali iš ryto

i

Tokių prelekcijų ; . mumį? 
reiktų dažniau turėti.- Šusi-'

Kinti. ,

Manau, kad LDS 1 kp., kuri 
surangė t Šį^ųPrelekciją, pasis-' 
tehgš ir ateity surengti ata- • 
tinkąipu^ apšyętos vaka^ps.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St, Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

’ Telefonas Evergreen 6-3959 
f ’ 4 -v •

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, seredotns ir subatoms 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

« j.

gyve.no



