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Ugningas Priminimas. 
Du Dideli Laimėjimai. 
Rasinis Klausimas.
Buržuazija ant

Skaurados. V
Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

1 First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

Anglijos kapitalistinė spauda 
neriasi iš kailio delei suarešta
vimo keturių anglų inžinierių 
Sovietų Sąjungoje. Bet Sovie
tų spauda primena Anglijos im
perialistams jų “civilizuotą” 
praeitį. Primena jiems, kaip 
Anglijos valdžia 1927 metais 
darė kratas Sovietų atstovybė
je Londone ir areštavo jos dar
bininkus. Primena taip pat, 
kaip 1918 metais Baku mieste 
anglas kapitonas Reginald Jones 
sušaudė 26 bolševikus be jokio 
apkaltinimo ir be jokio teismo. 
Kodėl tada Anglijos spauda ne
sipiktino savo kapitono barba
rizmu?

O dabar tik už suareštavimą 
inžinierių tie imperialistai grū
moja sutraukymu komercinių ir 
diplomatinių ryšių su Sovietų 
Sąjunga. Maskvos “Pravda” ir; 
“Izviestija” tvirtai pabriežia, 
kad Sovietai nebijo tokių grū
mojimų. Ta prekyba ir tie ry
šiai taip jau reikalingi ir nau
dingi Sovietų Sąjungai, kaip ir 
Anglijai. Juk jau kartą tuos 
ryšius anglai buvo sutraukę. 
Bet nuo to daugiausia nukentė
jo pati Anglija.

Anglijos spaudos alasas 
vieną dalyką: Anglijos

Šitas 
parodo 
imperialistai, matomai, turi sa-i 
vo agentų Sovietų žemėje, kurie 
bando darbininkų tėvynės pa
matus sugriauti. Jie dreba iš 
baimės, kad inžinierių teismas 
neišvilktų aikštėn vienos jų šu
nybės.

Rooseveltas Slaptoj Kon
ferencijoj sn Unijos Vadais

WASHINGTON. — Ko- 
vo 28 d. čionai laikė kon
ferenciją prezidentas Ro
oseveltas, darbo sekretorė 
panelė Perkins ir vidaus 
reikalų sekretorius Ickes 
su United Mine Workers 
lyderiais. Dalyvavo John 
L. Lewis, Thomas Kenne
dy, Ellis Searles ir A. 
Van Bittner. Konferenci
jos rezultatai slepiami. 
Spėjama, kad reakciniai 
unijos vadai siūlė valdžiai 
uždaryti mažas kasyklas 
ir leisti darban tiktai ge
riausia išvystytas. O tas 
reikštų išmetimą iš tos 
pramonės ant visados ke
lių šimtų tūkstančių mai- 
nierių.

Valdžios Darbininkams 
Kapos Algas 15 Nuoš.

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia paskelbė, 
kad visiems federalės val
džios tarnautojams (darbi
ninkams) algos bus nukapo
tos 15 nuoš. Nukapojimas

Jau prasidėjo Scottsboro jau
nuolių naujas teismas. “Laisvėy 
plačiai rašo iš teismo eigos. Liet 
tuviai darbininkai raginami i 
atydžiai teismo eigą sekti ir bu-l įeis galion su balandžio 1 d. 
dėti. Tik nuolatinis, darbo ma-j 
šių spaudimas privers buržua
zinį teismą paleisti nekaltus 
jaunuolius. Masinis spaudimas 
privertė buržuaziją suteikti 
naują teismą. Laimėjome pirmą 
mūšį. Laimėsime antrą, jeigu 
budėsime ir kovosime.

Pietinių valstijų buržuazija 
kepama ant karštos skaurados. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas įrodo, kad negrų ma
sės neturi teisių, visai neprilei- 
džiamos prie dalyvavimo džiū- 
rėje. Iš to fakto negali išsisuk
ti valstijos prokuroras. Liudi
ninkas po liudininko tvirtina, 
kad tame paviete, kuriame 
Scottsboro jaunuoliai buvo nu
teisti, niekas nėra matę negro 
tarnaujant džiūrėje. Baltvei- 
džiai areštuoja, kaltina, teisia ir 
baudžia juodveidžius. Jungt. 
Valstijų konstitucijoje laiduoja
mos negrams teisės nieko ne
reiškia.

Bedarbių Kovos ir 
Kai Kurie Laimėjimai

BEDARBIŲ TARYBOS ŠAUKIA DARBI
NINKUS Į KOVA PRIEŠ ROOSEVELTO 
PROGR. BADU MARINTI BEDARBIUS
Prieš Verstiną Bedarbiu Darbą, už Pašalpą ir Social? Ap

draudą; Visur Darbininkai Turi Vystyti Vietines Kovas ir 
Reikalauti, kad Senatoriai ir Kongresmanai Balsuotą prieš

1 Robsevelto Verstino Darbo Planą

į Buffalo, N. Y.—Kaipo pa
sekmė masinės demonstraci
jos kovo 4 d., valstijos šel
pimo biuras buvo priverstas 
padidinti pavieniam bedar-j

Bedarbių Tarybų Nacio- 
nalis Komitetas išleido se
kamą pareiškimą:

Mes smerkiame Roosevel- 
to administracijos siūlomą 
verstino darbo ir naujo ba
do programą. Tai yra bjau
rus valdžios užpuolimas 
ant bedarbių ir dirbančių 
darbininku. Bandoma nu-I; mažinti pašalpa ir priversti 
darbininkus dirbti už dolerį 
į dieną.

Mes šaukiame visus Ame
rikos darbininkus į kovą 
prieš šitą Roosevelto planą, 
kad pavertus jį į niekus. .

Mes šaukiame bedarbius 
ir darbininkus visur griež
čiausiai kovoti prieš versti
ną darbą. Mes siūlome se
kamą veikimą, kaipo pama
tą sudarymui bendro fron-v 
to visų darbininkų:

1. Organizuokite demons
tracijas ; savo distriktuose 
prie kongresmanų ir senato
rių namų. Reikalaukite, kad 
jie balsuotų prieš šitą Roo
sevelto bilių ir už Bedarbių 
Apdraudos Bilių.

2. Įtempkite kovą prie^ vi-

sokius verstino darbo suma
nymus savo miestuose. Or
ganizuokite streikus prieš 
verstiną darbą.

3. Išvystykite kovas už 
tokius viešus darbus savo 
miestuose ir kaimuose, ku
rie būtų naudingi darbinin
kam ir farmeriams. Reika
laukite, kad prie tokių dar
bų būtų mokama unijinės al
gos.

4. Šaukite savo vietų su
sirinkimus. A p la n k ykite 
unijų lokalus ir šiaip orga
nizacijas ir kvieskite į kovą. 
Išneškite rezoliucijas ir sių
skite savo senatoriams ir’ 
kongresmanams, taip pat 
prez. Rooseveltui.

5. Subudavokite bendrą
darbininkų frontą prieš 
kiekvieną .bandymą .msurna-. 
žinti bedarbiams pašalpą ir 
prieš kiekvieną tolimesnį ka
pojimą algų. • - ■:

Nebeliko laiko laukti. Rei
kalinga greita ir, padidinta 
kova. Priverskime;padėti į 
šalį verstino darbo bilių. Lai 
šita mūsų kova privers val
džią ir darbdavius įvesti be
darbių apdraudą!
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•, ' "D* *' i • *i _■>" TOM MOONEY RAGINA SOCIALISTU PARTIJĄ savaites. Pirmiau teikdavo .

šita jaunuolių byla atidarys 
akįs milionams baltveidžių ir, 
juodveidžių darbininkų. Joje 
teištartų ne tik tie aštuoni n 
kalti Jaunuoliai, bet visa negrd:

;nuo $1.50 iki $2 į savaitę.
Dillonvale, O. —- Bedarbių 

komitetas privertė miesto 
valdžią suteikti pašalpą ba
idau jančiai negro šeimynai.

Chicago, Ill.—Policija bu- 
o išmetus iš jo namų eks- 
areivį Egan su penkiais 
aikais. Bedarbiai suėjo ir
akandus sunešė atgal.
Huesville, Ky.—Čionai su

siorganizavo bedarbių tary- 
__ ;’bą ir taksų. mokytojų lygą., 

rasė/vigą Amerikos darhiniX j jlvi; organizacijos, pra-( 
kija. - ą dėjo rimt^ kovą ųz bedarbių

- . ’ - - f a I * * * ■ ' 2 . I 1 ’

Tom Mooney bus išnaujo tei
siamas. Tieka, bus teisiamas 
ne tuo kaltinimu, pagal kurį jį 
nuteisė, bet kitu, kuriuo jis ne
buvo teisiamas.. Bet sis kaltini
mas panašus į aną. Naujo tei
smo išsigando Californijos val
džia. Prokuroras Brady atsisa
ko vesti bylą prieš Mooney ir 
sako, kad jis negalės įrodei 
darbininkų vado kaltės. Tom 
Mooney išleido kovingą pareiš
kimą. Jis sako tiems, kurie jį 
suokalbio keliu nuteisė mirtin 
1916 metais: Ateikite dabar ir 
įrodykite mano kaltę! Neisite, 
būsite bailiai ir niekšai! O tie 
niekšai neina. Tūlas Fickert, 
kuris 1916 metais buvo valstijos 
prokuroru ir persekiojo Mooney, 
nė akių neparodo. ' ”

reikalus.

Dailės Kuriniai už ‘ 
$75,000,000 .

CHICAGO.’ — Manoma, 
kad šią vasarą pasaulinėj 
parodoje bus suvežta iš įvai
rių muzejų visokių dailės 
kūrinių, kurių vertė sieks 
net $75,000,000!

4 • , • i ’ . ’ . <

Negru1 Reformists! Labai 
Bijo Komunistų Įtakos

“Daily Workeriui” rašo 
korespondentas iš Buffa
lo, kaip jis nugirdo vie
nam negrų reformistų Va
dų susirinkime įdomų pa
sikalbėjimą. Vienas toks 
vadas karštai argumenta
vęs :

“Dabar mes atsidūrėme 
keblioj padėtyj. Mes dė
jome visas pastangas, kad 
suorganizavus Buffalo ne
grus delei palaikymo jų 
nuošaliai nuo Komunistų 
Partijos, bet mūsų pa
stangos buvo veltui. Ma
no supratimu, Komunistų 
Partijos įtaka tarpe 
juodveidžių, Buffalo mie
ste yra taip tvirta, kad 
mes negalime jos sulau
žyti.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS

TEISĖJAS HORTON ARBITRARIŠKAI 
ATSISAKĖ IŠMESTI KALTINIMUS PRIEŠ 

SCOTTSBORO JAUNUOLIUS
Varoma Bjauri Propaganda prieš Jaunuolius Teismo Rū

muose; Apsigynimo Advokatas Pareikalavo Valstybės 
Prokurorą Negrūmoti Liudininkams ’ ’
DECATUR, Ala. — Tei-| gąsdina apsigynimo liūdi 

sėjas Horton jau rodo savo; ' ‘ 
bjaurias buržuazines iltis. 
Nereikalaudamas jokio įro
dymo iš valstijos prokuroro 
pusės, kad negrai nėra dis
kriminuojami laike rinkimo

I džiūrės ir neleisdamas apsi- 
į gynimo advokatui Leibo-

ninkus, pirštą prikišdamas 
prie pat jų burnos. Leibo
witz pareikalavo, kad jis 
stovėtų už kelių pėdų nuo 
liudininkų ir kad jiems 
kumščiu negrūmotų.

Laike teismo eigos prie
’ witz nurodyti, pasiremiant] pat teismabučio ir net kori- 
liūdijimais, kaip bjauriai vi-;doriuje Ku Klūks Klanai 

; si negrai sistemačiai yra ne-; pardavinėja bjaurią prieš 
prileidžiami prie tarnavimo: negrus jį. kom. 'brošiū- 
džiūrėje, Horton atsisakė iš-į 
mesti kaltinimus, 
jaunuoliai vėl būtų 
smerkei mirtin, tai šitas tei- sant komunistų pastangų

Advokatas

brošiū-
Joje sakoma, kad tie 

Jeigu jaunuoliai bus vistiek sude- 
Pa“ i ginti elektros kedėje, nepai-

New York. — Raportai už 
vasarį 57 geležinkelių paro
do, kad jų įplaukos, abelnos, 
siekė $7,950,000, arba 54.5 
nuoš. mažiau, negu 1929 m. 
Tas parodo biznio nusmuki- 
mą. ,

Washington. — Vėl trūko 
buržuazinės spaudos burbu
las apie gerlaikio sugrįžimą. 
Štai plieno pramonė per ko
vo 25-tos dienos savaitę pa
siekė naują žemą laipsnį, 
būtent nuo 15.2 nuoš. savo 
pajėgos nukrito iki 14.5 nuo-j 
šimčio. I

sėjo Horton pasielgimas bū-! juos išgelbėti, 
tų pamatas davimui naujos Leibowitz u ž p r ot e st avo 
apeliacijos į augštesnį teis-1

» gandą ir reikalavo, kad tos
Advokatas •Leibowitz rei- brošiūros platintojai būtų 

kalauja, kad būtų pašaukti nubausti. Nenoromis ^teise- 
visi tie piliečiai, iš kurių bu-; Jas Horton tris brošiūros 
vo renkama džiūrė laike ’' platintojus pašaukė' į teis- 
jaunuolių teismo. Nenoro- rūmus, bet pabaręs juos 
mis teisėjas Horton sutiko paleido. Visais būdais kai- 
leisti tą; ipądaryti, betNP'a- i tinama atmosfera prieš ne
reiškė, kad jis greičiau ne- kaltus jaunuolius.
norės tų liūdininkų klausyti. Antradienį teismas nu- 
Apsigynimo pusė mano, kad trauktas ,ir atidėtas iki ket-

prieš šitą niekšišką propa-

Antradienį teismas nų-

tarpe tų piliečių nebuvo nė vjrtacĮieni0> kovo 30 d. “Lai- 
vięno juodveidžio. svės” skaitytojus raginame

Valstijos prokuroras atydžiai skaityti ir sekti ži- 
i Knight teisme nachališkiai nias apie šitą svarbią bylą.

vieno juodveidžio.

T
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Laimė j imas: naujo Scottsbdro

jaunuoliams ir Tom Mooney tei
smo yra du dideli laimėjimai 
Amerikos dąrbimnkų klasės. 
Dabar puikiai supranta ir Moo
ney, ir jaunuoliai, kad tuos lai
mėjimus atsiekėme komunisti
nės ' masinio veikimo taktikos 
pagalba'. Tą taip pat pripAžįšta 
visi. ; • :• 1 '■-*»' < . '• * •v/;*-

Į BENDRĄ DARBININKU FRONTĄ
Iki Šiol Socialistą Partijos Vadai Boikotavo Chicagos tom . . . . . . . . .

Mooney Paliuosavimo Kongresą; Laukiama Atsakymo j 1,000 žmonių 
Šitą Mooney Telegramą
SAN FRANCISCO, Calif. 

—Iš už geležinių grotų 
Tom Moonėy pasiuntė speci- 
alę telegramą Amerikos So
cialistų Partijai, šaukdamas 
ją į bendrą frontą. Iki šiol 
socialistų vadai sabotąžavo 
bendrą frontą kovai už pa- 
liuosavimą Moonėy.ir Jie 
boikotuoja Chicago j šaukia-i 
.mą' Moonęy t Paliuosavimo; 
JDarbininkų; Kongresą. r

Mobney telegrama skam
ba:

' • ■ ? r -J 1 ■ j: ■

“Kaipo pasekmė kovirlgOs 
kampanijos, aš laimėjau 
naują teismą. O tai di
džiausias laimėjimas mano 
byloje. Aš raginu jus dėti 
visas pastangas,1 kad visos 
jūsų įtakoje organizacijoš 
dalyvautų bėndro1 fronto 
kongrese, kuris įvyks laike 
mano teismo. Aš karštai ra
ginu Socialistų Partiją; pri- lished Friday/ March 31 of 
sideti prie bendra, fronto, this week in place of Thurs- 
nes kaipo socialistai; jūs tu- day Which had bėen the date 
rite suprasti, kad tiktai ke- previously

Įima, Peru. — Nuo kalno 
žemė užgriuvo sodžių Tan- 
taday. Manoma, kad visi 
gyventojai žuvo. Buvo virš

liu bendro fronto šitoj kri- , Munich, Vokietija. — Hit- 
tiškoj valandoj aš galutinai rlerio partijos komitetas iš-
laimėsiu laisvę.”

Nedavė Parduot Biedno 
Farmerio Gyvulius <

leido manifestą už boikota- 
vimą žydų krautuvių ir žy
dų išdirbystės produktų. Tai 
naujas žygis linkui praplė
timo pogromų 'ir teroro 
prieš.žydus. , : -

PLANUOJAMAS NAUJAS SUOKALBIS 
PRIEŠ TOM MOONEY

i HILLSBORO; Ore.Pir- 
mu. sykiu 'čionai farmeriai 
neleido šerifams visai išpar
duoti farmerio Troxell gy-i 
vuliūs. > Jo skolos siekė, virš 
$800,< bet už karves, ir vištas 
susirinkę farmeriai sumetė; 
$65 ir, paėmę tuos: gyvulius, 
sugrąžino farmeriui. 
šerifai ir tepešė. :

Havana, Kuba. — Valdžia 
suareštavo j penkis studem 
*tus ir kaltina juos padėjime 
bombos po Standard i Oil 
kompanijos tanka.

Tiek Washington. — Jungt.
Valstijų senatas priėmė Ko

ATTENTION

To The Readers of Mhe 
Young Worker and r ’ •• 
Student”: y r

The forthcoming English 
Youth Section will be pub-

j* .■ .if'.

lei varymo bedarbių į kem
pes prie verstino darbo už 
dolerį į dieną! Šitaip keti
nama. sūmilitarizuoti apie 
250,000 bedarbių.

; Brussels, Belgija 
toli muo šiow miesto ore už
sidegė ahglų orlaivis, kuris, 
vežė; pasažierius. Penkioli
ka žmonių sudegė.

Ne--

SAN FRANCISCO, Calif. 
“^Jau buvo pranešta, kad 
distrikto prokuroras Brady 
atsisakė stoti prieš Tom 
Mooney, pareikšdamas, kad 
nėra liudijimų, kuriais bū
tų galima Mooney rasti kal
tu. Bet valstijos prokurou 
ras įsakė ponui Brady stoti- 
į teismą ir ginti valdžios pu
sę. Tas atrodo J nesvarbu. 
)Bet savo įsakyme valstijos 
-prokuroras Webb pataria 
’Brady, kad jeigu jis rtenori 
ginti, valdžios pusę, . gali 
kreiptis į teismą, kuris pa
naikintų tą kaltinimą prieš 
Tom' Mooney. Tokiame at
sitikime teismo nebūtų, o 
Mooney pasiliktų kalėjime 
supūti. Šitam bjauriam 
suokalbiui įvykinti prokuro
ras gali lengvai surasti tei
sėją, kuris kaltinimą išmes
tų. ■' .'/y ' ' ’ '

Dalykas štai kame: 1916 
metais prieš Mooney buvo 
padaryta vienuolika kaltini
mų. ( Visi surišti su padėji
mu bombos. Vienu kaltini- ■r , . .
mu buvo teisiamas ir nutei-

stas mircia. Devyni kalti
nimai buvo tada išmesti iš 
teismo. Bet vienas pasili
ko. Dabar ant to kaltini- 
mo laimėtas naujas teismas. 
Bet jeigu šitas kaltinimas 
bus išmestas, tai teismo ne
bus.

Ar distrikto prokuroras 
eis tuo keliu ir vykins šitą1,; 
naują suokalbį prieš nekaltą < * 
darbininkų vadą> tai pama-;
tysime. Bet kad naujas 
suokalbis yra planuojamas,, 
tai aišku, kaip dieną.

NEWARK, N. J

LDSA 10-tos kuopos vaka
rienė perkelta iš 2-ros die
nos balandžio į 7-tą gegužės, 
Prašome visų įsitemyti.

London. — S u s t r eikavo 
Fordo dirbtuvės darbinin
kai. Bosai dirbtuvę uždare. 
Atsisako pripažinti darbi
ninkų uniją» * ' * * * * * r. ’ k t **•
L ■ «..l. M. |f|. .......

(Daugiai) Pasaulinių Žinių 
5-tam puslapy})

: v
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Ką Reiškia Naujas Mooney Teismas?
Didžiausias iki šiol laimėjimas mano byloje,—sako Tom 

Mooney,—tai yra išreikalavimas naujo teismo.
..Ne iš savo geros valios Californijos kapitalistai, ku

rie beveik 17 metų visai nekaltai išvargino tą darbininkų 
vadą kalėjime, dabar jam skiria naują teismą balandžio 
26 4- Pats Mooney pareiškia, kad tik darbininkų masešj 
per < neat laidžią kovą privertė tos valstijos valdonus pa
darot šį “nusileidimą.” Nenuilstantis gi vadas ir orga- 
nizūotojas grumtynių delei Mooney paliuosavimo buvo 
ir tebėra Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas.

Naujas teismas yra skiriamas tik keliomis dienomis; 
pirm Tomo Mooney Paliuosavimo Kongreso, kuris įvyks 
Chicagoj balandžio 30-gegužės 2 d.; ir nėra abejonės, kad 
Californijos ponai tyčia pataikė tokį laiką. Jie nori su- 
mulkint darbininkų organizacijas, kad ve Mooney’ui “sa
vaime duodama proga,” kad tos valstijos valdžia elgiasi 
“teisingai ir net nuolaidžiai”; todėl nėra reikalo darbi
ninkams kongresuoti ir trukšmauti delei Mooney paliuo
savimo.

Bet naujo teismo davimas,, neturi prigaut bei užmigdyt 
nei vieną darbininkišką organizaciją Mooney klausime. 
Nes kapitalistai tikrumoje tebėra pasiryžę supūdyt jį ka
lėjime ir rengiasi jį net pakart. Jie yra apsirūpinę pirk
tais liudininkais ir sumokinę juosius po priesaika meluot 
šiame teisme, kaip kad jie darė ir pirmajame. Visus tei
singus faktus ir liudijimus tie budeliai yra pasirengę at
mest, kaip kad ir iki šiol.

Tuo būdu naujas teismas dar gali reikšt Mooney’ui ne 
tik amžiną kalėjimą, bet ir kartuves, ir štai kodėl.

Teismas yra duodamas sulig vieno kaltinimo, kuris ne
buvo panaudotas pradinėje byloje, per kurią buvo išnešta 
Mooney’ui mirties nuosprendis; ir tik galingi tuomet ma
siniai protestai ir demonstracijos Amerikoje, Petrograde, 
Berlyne ir visu tarptautiniu plotu prispyrė tuometinį pre
zidentą Wilsona pakeist mirties dekretą.

Bet dabar tokį dekretą gąh išnąujo padaryt inkvizito- 
riškas Californijos kapitalistų teismas sulig minėto, pir
miau nepanaudoto prieš jį įkaltinimo; ir ar jie mirties 
nuosprendį vėl išneš ar ne, tatai neikiek nepriklauso nuo 
tų ponų “žmoniškumo” arba “teisingumo.” Mooney’o iš
teisinimas arba panaujintas pasmerkimas priklauso tiktai 
nuo to, ar bus išvystytas užtenkamai platus ir galingas 
darbininkų masinis veikimas bėgyje šio vieno liekamo 
mėnesio. O į Mooney Paliuosavimo Kongresą Chicagoje 
kaliforniškiai korikai žiūrės, kaip į rodyklę, ką jie turi 
bei gali padaryt su Mooney.

Jeigu į tą kongresą suvažiuos tūkstančiai delegatų, at
stovaujanti milionus darbininkų iš visų Amerikos kampų, 
tai ^Californijos teisdariai nedrįs įvykdyt savo žmogžudiš
kų pasiryžimų.

Jeigu čikagiškiame kongrese atsispindės užtenkamai 
galinga, kovon pasirengusių masių spėka, tai net Wash- 
ingtono valdonai galės duot patarimą savo sėbrams Ca
lif ofni jo j, kad “nekiršintų” darbininkų, kurie jau ir taip 
vis labiau žaibuoja klasiniu kerštu prieš rooseveltinę bado 
ir vergijos programą, užkariamą dirbančioms masėms.

Štai kodėl Mooney Paliuosavimo Kongresas Chicagoje 
turi; būt padarytas masinis ir kuo plačiausias, nepamirš- 

• tant dar vieno dalyko,—kad jeigu Mooney ir nebus pa
smerktas sulig minimo, pirmajame teisme nepanaudoto 
kaltinimo1, tai jis gali būt sugrąžintas iki gyvos galvos 
kalęįti pagal esamąjį seną nuosprendį.
Darbo minios, todėl, turi per mobilizaciją į čikagiškį kon

gresą ir laike to kongreso sukurt tokį buržuazijai neatlai
komą spaudimą, kad jinai būtų priversta ne tik išteisint 
Mo^ney*naujoj byloj, bet ir panaikint senosios bylos nuo-, 
sprendį. O tai būtų laimėjimas ne vien kovoje už Moo- 
neybir jo draugo.Billingso paliuosavimą; tatai būtų lai- 
mėjįmas visos darbininkų klasės ir smūgis augančiai iš- 

. naudotojų reakcijai.
Lietuviai gi darbininkai ir jų organizacijos neturi nei 

per pėdą atsilikti nuo visų kitų tautų darbininkų bendros 
kovos šiame fronte. Visos lietuvių darbininkų organi
zacijos, ar tai pašalpinės, ar kultūrinės, ar kitokios, to
dėl, turi be atidėliojimo išrinkti delegatus į Mooney Pa- 
liuošavimo Kongresą. O kur iš toliau negalėtų kiekvie
na organizacija pati nusiųsti delegatų į Chicagą, tai pri
valo bent kelios susidėjusios atlikti savo pareigą. Rei
kalas tokis svarbus, kad nei viena darbininkų grupė ne
gali nuo j6 išsikalbinėti.

• Protestas prieš Fašistų 
Vėliavos Iškėlimą

AMSTERDAM, Hollandi- 
ja. — Kovo 28 d. komūnistai 
surengė demonstraciją prie

Vokietijos ambasados ir 
protestavo prieš iškėlimą 
fašistinės vėliavos. Tiktai 
sušaukta viso miesto polici
ja sulaikė darbininkus nuo 
nuplėšimo fašistinio ženklo.

7?
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APŽVALGA
Raudonoji Armija ir Žemdir
bystes Ūkis

Raudonosios Armijos bu
vę kareiviai lošia vadovau
jamą rolę kolektyvių ūkių 
sutvarkyme. Apie tai “Mos
cow Daily News,” anglų kaL 
ba einantis laikraštis Mask
voj, talpina straipsnį po ant- 
galviu, “Geriausias Universi
tetas.” Straipsnyje dėsto
ma Raudonosios Armijos ro
lė kolektyvių ūkių kūrybi
niam darbe. Pradžioje 
straipsnio skaitome:

“Pavažinėjus po Sovietų Są
jungą ne tik kaipo turistui, bet 
teirautojui, kaip eina kūrybi
nis darbas ir kokios atmainos 
dedasi kaimuose, miesteliuose 
ir visame kultūriniame žmo
nių gyvenime, tai žmogus tuoj 
pastebėsi, kad Raudonoji Ar
mija šviečia ir revoliucionizuo- 
ja valstiečius.

“Jei jums teks nuvažiuoti į 
sodžių, į kolektyvį ūkį, į trak
torių ir mašinų taisymo sto
tį, užeiti į knygyną ir lavini
mosi ratelių.sueigą, .tai jūs pa
matysite, kad šio darbo pirmoj 
eilėj stovi buvę Raudonosios 
Armijos kareiviai. Jie duoda 
vadovybę valstiečiam svarbiau
siuose jų darbuose bei kultū
ros ir apšvietos nešime į at
silikusią valstiečių masę.”
Straipsnyje dėstoma, kad 

Raudonoji Armija tai yra 
savos rūšies universitetas. 
Kareiviai apšviečiami, lavi
nami, ir kuomet jie grįžta į 
savo kaimą bei miestelį, tai 
jie vadovauja industriniame, 
apšvietos ir kultūriniame 
gyvenime.

O kaip buvo su caro ar
mijos kareiviais? Caras ir 
jo generolai dėjo visas'pa
stangas palaikyti kareivius 
tamsybėj. Tą patį daro ir 
šiandien armijų viršininkai 
kapitalistinėse šalyse. Kar
eivius kapitalistai bijosi pri
leisti prie naudingos apšvie
tos, nes kareiviai, supratę 
savo klasės reikalus, galėtų 
pasukti ginklus prieš išnau
dotojus, prispaudėjus kapi
talistus ir prieš jų valdžią.

Ligonių Kasos Lietuvoj
Fašistinėj Lietuvoj papli

to kalbos, kad fašistų val
džia n-ori įnešti petvarky- 
mus į darbininkų ligonių ka
sas. Kauno klerikalų “Ry
tas” apie tai rašo:

“Tie visi nesusipratimai', 
apie kuriuos dabar tenka skai
tyti laikraščiuose, kyla iš .vei
kiančio ligonių kasos įstatymo 
netobulumo arba neąiškurno.’.’
Iš ligoriių kashį labai men

ką pašalpą tegauna sergan
tieji darb. ir jų šeimynos., 
Daktarui skiriama $k: ,pen-, 
ki litai ligonio apžiūrėjimui. 
Dauguma daktarų visai, to
dėl, atsisako ligonius peržiū
rėti, o jei ir peržiūri, tai tik 
paviršium, nes jie jiem už 
darbą “neapsimoka.”

“Rytas,” stoką lėšų pažy
mėdamas, sako:-

“Keturi Ligonių kasų Lietu
voje veikimo metai parodė, kad 
5 nuoš. įnašų neduoda pakan
kamai lėšų, kuriomis operuo
jant galima būtų teikti tobulą 
medicinos pagelbą ligonių ka
sos nariams ir jų šeimynoms,”
Nėra ko tikėtis, kad fašis-

OP

tų valdžia verstų fabrikan-, 
tus didesnes įnašas mokėti į 
ligonių kasų fondą. Rei
kia tikėtis, kad1, jie bandys 
darinkti iš darbininkų algų. 
Lietuvos darbininkai tega
lės atmušt tokį pasimojimą 
tik per masinį pasipriešini
mą; tik tuo būdu jie tegali 
išreikalauti ir žmoniškesnės 
pašalpos.

Mikas Petrauskas pas 
Klerikalus ir Fašistus

I
Savo laiku platokai Ame

rikoj buvo' žinomas Mikas 
Petrauskas, kaipo “laisvas” 
buržuazinis intel ektualas. 
Toliau, apie trys metai at-Į 
gal, jis naktiniuose marški-.1

Jau tik Faveildinimas, ne Atjauninimas
Keli metai atgal buvo su- 

mizgę tūkstančiai ponių ir 
ponų—“atsijauninti.” Ypač 
stengėsi lytiškai sustiprėti 
seni išgverę ponai, kurie bu
vo vedę jaunesnes pačias.

Žemdirbystės mašinų tru- 
sto bosas MacCormick, kad 
strainesnis būtų, taipgi da
vė sau įsiūt beždžionės pati
no tarp lytinės (interstitial) 
liaukas, arba “gliandsus.”

šuleriški daktarai turėjo 
rugiapjūtę iš turtingų jau
nystės jieškotojų. Pats to
kių operacijų išradėjas, Au
strijos daktaras Steinach 
gudriai, tylėjo apie tą faktą, 
kad tokiais būdais negali 
būt nei jaunystė sugrąžin
ta, nei užgesęs lyties veik
lumas atnaujintas.

Tą greičiausiai patyrė se
nų' milionierių moterys.

McKees Rockse Streikas 
Tęsiamas Sėkmingai

prie vieno ir kito smilkinio; 
gaivinant kaklinę liauką, 
vieną elektrodą prideda prie 
“Adomo obuolio,” kitą prie 
nugaros; kartais perleidžia 
elektrą ir per tą vietą, kur 
randasi tarplytinė liauka.

Taip ir pasirodo, kad dau
gumoj atsitikimų užtenka 
vien elektros padirginimo, 
kad geriau pradėtų veikti 
svarbiausios liaukos. Nuo 
to visas kūnas pasidaro mik
lesnis, ; 
smegenų veiklumas: amžini 
protiški 'apsnūdėliai, kurie 
pirmiau nieko nenorėjo ži
noti arba kuriems atrodė 
viskas “svieto marnastis,” 
pradeda interesuotis knygo
mis, žurnalais, . patampai pa.ni.ios laiškus visokio melo 
greitesni, vikresni. 'pripiltus. Kompanija kaltina

Bet tas pagerinimas jau delei streiko komunistus. Gir
di, komunistai McKees Rocks

McKEES; ROCKS, Pa.—Fe
deral Enameling and Stam
ping Co. darbininkai paskelbė 
streiką prieš savo išnaudoto
jus kovo 17 reikalaudami 
didesnių algų ir geresnių dar
bo sąlygų. Streikas tęsiasi 
gana sėkmingai. Visi iki vie- • 
nam yra streiko lauke, tai yra 
apie šeši šimtai darbininkų, 
kurie didžiumoj yra jaunimas.

Streikas iššaukta todėl, kad 
nebebuvo kitokios išeities. Al
gos visai numažintos. Dauge- 

j po 90 
centų, tai jūa po devynius cen
tus į valandą. Darbo skubu
mas nesvietiškas. Bosai kaip 
gyvulius varinėja. Darbo są
lygos kas kart, bloginamos.

Paskelbus streiką, tuojau vi
si darbininkai gavo nuo kom-

ypač pagerinama ]įuį temoka į dieną

nesivadina “atjauninimu,” o 
tiktai “paveiklinimu” arba 
“aktyvizavimu.” Iš “atjau
ninimo,” mat, ir taip žmo
nės įvalias prisijuokė.

Bet ir sudrūtėt, paveiklėt 
ir abelnai sveikatą pagerint 
nusidėvėjusiam žmogui yra 
didelis dalykas. Tačiaus tokį 
“patarnavimą” žmogus be 
pinigų > galėtų gaut nebent 
Californijos kalėjime, kur 
daromi masiniai bandymai. 
Privatiškas specialistas per
daug reikalauja, kad galėtų 
pasinaudot paprastas darbi
ninkas.

Pagaliams,, ;kie;k čia gali 
daug gero duot ‘ paveiklini- 
mas darbininkui krizio me
tu? Gaivink jį ir veiklink, 
kiek nori, bet jeigu ir dirb
damas jis. turi pusiau alkti, 
tai pagerinta jo sveikata 
greit išgaruos. Kalbėt gi 
apie milionų pusgyvių be
duonių ir benamių atgaivi
nimą tai būtų pasityčioji
mas.

Argi tad ne tiesa, jog ka
pitalistinėje “tvarko j e” 
mokslas tarnauja abelnai 
vien tiems, kurie gali užsi- 
mokėt? Bet socialistinėje 
Sovietų Sąjungoje mokslas 
yra tarnautojas ne pinigų 
maišams, ale darbininkams.

. O
niuose pradėjo vaikščioti So. I aktoriai, su kuriais tos po- 
Bostono gatvėmis. Po tokių I nios dažnai “eina iki galo,” 
pasivaikščiojimų buvo pa- Į išpopuliarizavo t e a t r uose 
kliuvęs į psichopatišką Ii-1 juokus apie “antrą jaunys- 
gonbutį. Tačiaus, jo prite-|tę,” su pagelba beždžionių 
liam prigelbėjus, išėjo gerai | liaukų.

I Atsijauninimo s u m i z gi- 
Dabai tas ponas ra-. mas nla^u pamažu prasiblai

vė; bet pats išradimas turė
jo savyje kiek tiesos. Nors 
tuom negalima sugrąžint se
niui jaunystės arba išseku
sio lyties stiprumo, bet 
įšmirkštimas seniui po oda 
jauno gyvulio tarplytinių 
liaukų padaro žmogų gyves
nį ir veiklesnį.

Tą faktą liudija ir žino
mą rašytoja Gertruda Ath
erton “Pictorial Review.” 
Būdama 64' metų amžiaus, ji 
pati tatūi išbandė. Apart 
liaukų įšmirkštimo, buvo jai 
perleista elektros sriovė per 
kaklinę (thyroidinę) ir sme
geninę (pituitarinę) liaukas. 
Atherton sako, kad nuo to 
pradėjo vėl jos galva geriau 
dirbti ir ji abelnai pasijuto 
smagesnė ir judresnė.

St. Quentin kalėjiiųe Cali- 
fornijoj Dr. L. L. Stanley 
panašiai gaivino 6,000 kali
nių. Daugumai šmirkštė po 
oda tarplytines avinų liau
kas. Kitiems naudojo , tik
tai besimainančios (alterna
ting) elektros sriovę, žino
ma, tinkamai nutaikytą.

smetonininkų smurtą Veiklinant s m e g e n ines 
prieš tautines mažumas Lie- liaukas, prideda elektros 
tuvoj. vielos galūnes (elektrodus) sidarė 1,453 . bankai

ir išvažiavo į fašistinę Lie
tuvą.
šo klerikalų “Darbininkui” 
laišką, kur tarp kitko skai
tome :

“Amerika turi daug aukso, o 
vis dar krizis. Lietuva laikosi 
pusėtinai gerai,, nors šį metą 
yra sunkesni metai, ypač žy
dams. Lietuviai pradeda vi
sur imt viršų ir keletas žydų 
pasikorė, kiti važiuoja Palesti
non. Duona, mėsa, pienas — 
lietuvių rankose. Namų staty
ba ir lietuvių rankose.

“Tuom tarpu — siunčiu vi
sam “Darbininko.” štabui ge
riausius linkėjimus.”
Mikas Petrauskas džiau

giasi, kad fašistai ir lietu
viška buržuazįja prislėgė 
žydus, ir jie dėlto net karia
si ir bėga į Palestiną. O ko
kį prakeiksmą M. Petraus
kai mesdavo, kuomet caro 
valdininkai persekiodavo lie
tuvius ! Kaip jie bliauja prieš 
vokiečius šovinistus, kurie 
spustelėja lietuvius, gyve
nančius Rytų Prūsijoj. Bet. 
kuomet lietuviai buržujai 
smaugia žydus, tai Petrau
skams delnai niežti. Tas 
ponas atsisėdo į fašistų ki
šenių ir dabar šaukia ura 
už

praėjo, bet 
nieko nepadaro.

pasidarę labai veiklūs ir todėl 
triubelį sukelią. Kituose laiš
kuose jie niekina visaip strei- 
kierius. Sako, kad tie, kurie 
dabar streikuoja, tankiai savo 
šeimynoms meluoją sakydami 
mažai uždirbą, o ištikrųjų 
kompanija mokanti gana geras 
algas. Laiškuose grasina^ jei 
streikieriai nesugrįš prie dar
bo, tai kompanija su policijos 
pagelba operuos dirbtuvę ^nuo 
kovo 24.

Kovo 24 jau 
kompanija
Streikieriai labai gerai nusis
tatę nepasiduoti kompanijos 
meškerei, bet streikuoti, iki 
streikas bus laimėtas. Jie lai
kosi gana pieningai.

Vieną klaidą jie iki šiol da
rė, tai kad neprisiima bedar
bių pagelbos. Bedarbių Tary
ba tuųjaus bandė jiems pa
gelbėti sudaryti gerą pikieto 
liniją apie dirbtuvę ir kito
kiais būdais remti. Tačiaus 
streikierių komitetas vis dar 
Unija, bendrai su Bedarbių 
Taryba, čia laikė didelius su- 
laikėsi, kad “pašalinių” jiems 
nereikia. Bet dabar, rodosi, 
pradeda permatyti ir daugiau 
veikti bendrai. Bedarbiai ga
li daug streikieriams padėti.

Plieno ir Metalo Industrinė 
sirinkimus, kuriuose nusitarta 
visokiais būdais remti streiką, 
ypatingai neprileisti prie strei- 
klaužiavimo nei vieno. Tai 
geras pasiryžimas bedarbių ir 
kovingos unijos.

Bedarbis*

WASHINGTON. — Tik
ros skaitlinės dar nežino
mos, bet aprokuojama, kad 
1932 m. Jung. Valstijose už-
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. Darbininkai netiki Roosevelto blofui ir raminimui. Jie reikalauja įvedimo 
bedarbių apdraudos.
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Vieša Padėka

Augant darbininkiškam ju
dėjimui ir didėjant mūsų ei
lėms, seni Literatūros Draugi
jos 17 kuopos kambariai pa
sirodė permaži. Prisiėjo jieš- 
koti didesnės ir parankesnės . 
vietos. Vieta surasta ir vasa
rio 28 d. įvyko įkurtuvių pa
rengimas, kuris pavyko gana 
gerai.

Čia. pažymėsiu biznierius bei 
taip geros valios žmonės, ku
rie prisidėjo prie šio baliaus 
surengimo, aukodami • įvairių 
produktų, reikalingų baliui. ... 
Aukojo šie: K. Janionis, Kati
lius, J. Banionis, J. Stepšis, P. 
Brukąs, M. Abraitiene^M. Mi- 
nevičienė, Barinai, 
kas, J. Laškus ir A. Žemaitie
nė. Taipgi baliaus komisija 
atsiprašo visų aukotojų už pa
vėlavimą su paskelbimu jų .. 
.vardų.

■fvardži-

Kp. Koresp.

Washington. — Atstovų 
buto komisija užgyrė pasiū
lymą suteikti Rooseveltui- 
pilną galią uždėti embargo . 
(uždraudimą) ant gabenimo 
amunicijos į kurią nors šalį, • 
kuri neklauso imperialists : 
nes Amerikos.

f
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Visoms Vidurinių ir Vakarinių Valstijų 
Lietuvių Komunistų Frakcijoms, Visiems 

Lietuviams Komunistams
dėjimą, ypatingo ryškaus 
tempo pridavė švietimui ir 
organizavimui lietuvių jau
nimo. Turime taip prisi
rengti, kad ir vidurinių ir 
vakarinių valstijų lietuvių 
bolševikų konferencija duo
tų kuodaugiausia revoliuci
nės naudos mūsų judėjimui.

Konferencijos dienotvar--

Šaukimas į Konferenciją,;
Gegužės 6 d., Chicago, Iii.

Draugės ir Draugai:
Jungt. Valstijų Komunis- 

, tų Partijos Lietuvių Frakci- 
k jų Centro Biuras bendrai su 

Chicagos distrikto lietuvių 
biuru šaukia visuotiną kon
ferenciją visų vidurinių ir; 
vakarinių valstijų lietuvių
komunistų. Pradedant su kis bus sekamas: 
Clevelandu, ši konferencija 
apims visus draugus iki pat 
Pacifiko. Visi lietuviai, par
tijos nariai, galės dalyvauti. 
Konferencija įvyks gegužės

‘ 6 d., Chicago, III. Jau dabar 
visų frakcijų ir draugų pa
reiga pradėt ruoštis prie 

* dalyvavimo šiame svarbia
me suvažiavime.

Konferencija šauki ama 
tuo tikslu, kad apsvarstyti 
visą eilę klausimų, kurie 
šiandien stovi prieš Ameri
kos lietuvių darbininkų ju
dėjimą. Ypatingos domės 
suvažiavę draugės ir drau
gai turės atkreipti į padėtį 
ir reikalus mūsų dienraščio 
“Vilnies.” Keli mėnesiai at
gal panašią konferenciją tu
rėjome rytinėse valstijose. 
Jinai labai ryškiai sustipri
no mūsų visą veikimą ir ju-

1. Mūsų masinis veikimas 
ir lietuvių darbininkų bend
ras frontas kovai už bedar
biam pašalpą ir socialę ap- 
draudą.

2. Jaunuolių švietimas 
organizavimas.

3. Frakcijų veikimas.
4. Spaudos reikalai.
5. Masinės organizacijos 

ir jų veikimas.
Centro Biuras ragina vi

sas frakcijas tuojaus šauk
ti susirinkimus ir plačiau
siai diskusuot šitą konferen
cijos dienotvarkį. Išsireikš- 
kite kuo liuosiausiai visais 
klausimais, duokite savo su
manymus ir pasiūlymus, su- 
simobilizuokite kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti konferen
cijoje.

J.V.K.P. Liet. Frakcijų
Centro Biuras.

ir

Katalikiškoji Akcija ir Darbininkai
Katalikų papa ir jo visi gijos kuopų yra beveik kiėk- 

tarnai vyskupai ir kunigai 1 viename mieste, kur tik ran- 
per šimtmečius skleidę mig-; dasi i apsigyvenę lietuviai, 
las darbininkų proto tęmdi-! Paprašyk, kad tas narys pa- 

■ nimui, ir dabar tebesklei-1 skolintų tau dvi geras kny-

4.

Pittsburgh® Darbininkai 
Smerkia Vok. Fašizmą

PITTSBURGH, Pa. — Kovo 
24, Fifth High School Audito
rijoj buvo sušauktas masinis 
mitingas, kuris vienbalsiai pa
smerkė Vokietijos hitleriečius 
ir pareikalavo, kad paliuosuo- 
tų komunistus ir kitus darbi
ninkų politinius kalinius. Tai 
buvo sėkmingas mitingas.

Daugelis organizacijų taipgi 
priima protesto rezoliucijas 
prieš fašistus. Lietuvių drau
gijos taipgi iuVėtų tai pada
ryti. . Tiktai bendari veikda
mi galėsime atmušti fašistų 
atakas ant darbininkų.

i < Rep.

Atsišaukimas į Visas Connecticut Valstijos Lie
tuvių Darbininkų Organizacijas, j Jų Narius ir j 

Visus Lietuvius Darbininkus ir Darbininkes

rumfordieeW: su kuopa ir jos kad kuopa galėtų plėsti veiki-, 
veikimu, o antrą, noyime pą- mą ir didinti organizaciją.

Pasaulio Pilietis.daryti kelis doleh'iuš pelno

Gazo Eksplozija Suardė 
Šerpenskių Namą'

PITTSBURGH, Pa. — Kovo 
20 ištiko didelė eksplozija 
northsidiečių šerpenskių name. 
Veik visas namas suardytas. 
Jonas Šerpenskis sunkiai su
žeistas, Juozas lengviau, šer- 
penskienė išmesta iš lovos ir 
sutrenkta.

Eksplozija ištikus nuo gazo 
užsidegimo. Panedėlyj rytą 
pajusta gazo smarvė. Jonas 
Šerpenskis nuėjęs j skiepą de
gė briežiuką, pažiūrėti iš kur 
gazas eina laukan. Tuo laiku 
ištiko milžiniška eksplozija’.

Šerpenskiai yra simpatikai 
darbininkų judėjimo. Jų sū
nūs tankiai dalyvauja įvai
riuose parengimuose progra
mos išpildyme, taipgi ir šo
kiams grajina.

Rep.

HARTFORD, CONN.
•Mūsų, mieste daijės 

auga. Kovo 16 d. turėjome
- ' -------------- ----------------------- j ------------ ■- o----1 -7-v Laisvės Choro susirinkimą,
džia. Jei nualintas ir išnau- gas, vardu “Religija ir jos Diktas būrys atsilankė senų 
dotas darbininkas šiandien: Socialę Reikšme.”- Pąšisko- narių ir 5 nauji įsirašė į chorą, 
miršta badu, neturi pašto- link tu šias knygas ir skai- 
ges, katalikų vyriausybei, tyk lapas po lapui. Tu šu
tas mažai apeina. Ji nepa- žinosi daug ko. Tu pama- 
sakė ir nepasakys darbinin- tysi, ko verta pati religija, 
kui, kad jis organizuotųsi kas ją įsteigė, kam ji far
su kitų tikėjimų darbinin-! nauja, kur link ji veda dar
kais į bendrą išstojimą ap- bininką. Skaityk, ir ką skai- 
ginti savo teises. Katalikų tai—svarstyk. Perskaitęs 
papa, kalbėdamas apie kata- šias dvi knygas, tu pažiūrė- 
likiškąją akciją, sako, jog si į pasaulį kitokiu žvilgs- 
toj akcijoj “dalyvauja visųlniu. Tu pamatysi, kad ka- 
klasių katalikai, susijungę! talikų papos peršama akci- 
mintyse ir veikimu.”
Taip, aiškiai pasakyta, kad S/Į 

visų klasių katalikai turi su
sijungti ir mintyse ir veiki
mu. Jei katalikas išnaudo
tojas engia tave, darbinin
ke, tu jam negali priešintis, 
bet turi susijungti mintyse 
ir veikimu, ir pildyti tai, ką 
naudotojas sako, nes naudo
tojas yra sykiu ię valdonas, 
arba bent valdančiosios kla
sės dalelė. Tu gi, darbinin
ke, pavaldinys. Tavo bal
sas tiesioginiu keliu, nė pa
sakingojo dievo ausies nepa-. 
siekia. Tu ir prie maldos 
turi pridėti priedą—dolerį, 
jei nori, kad pasakos dievu
lis tavo maldą išklausytų.

ja, kurioje turi dalyvauti vi-

Darbininke katalike! Jei 
tu gali bent kiek skaityti, 
tu nepasitenkink skaitymu 
“Draugo” arba “Garso.” 
Skaityk ir daugiau kai ką. 
Skaityk darbininkų dienraš
tį “Laisvę.” Skaityk ir duok 
kitam savo parapijonui. Tu 
susižinok-susipažink su bent 
vienu Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatu ros 
Draugijos nariu. Šios Drau-

HBBhMMNmmG

HARTFORD, Conn. — Drau-, chorus palaikyti nelengva. Rei- 
gės ir draugai! Mes atsišau-įkia nemažai finansų, 
kiame į jus su labai svarbiu 
reikalu. Veikiausia jau visi su
prantate svarbumą pagelbėti 
mūsų darbininkiškai jaunuome
nei organizuotis. Iki šiolei mes 
ir mūsų organizacijos nekrei- 
pėm domes į mūsų darbininkiš
ką jaunimą. Tai buvo mūsų di
delis prasižengimas prieš darbi
ninkų judėjimą.

Bet štai mūsų jaunuomenė 
pati susidomėjo savo reikalais ir 
pradėjo organizuotis, ne vięn į 
chorus, bet į Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo jaunuolių kuo
pas ir į Jaunųjų Komunistų 
Lygą.

[ruošime jaunuolių organizavį-i 
Imą? Turime pasakyti, kad ne. 
, Mūsų chorai privalo pradėti or
ganizavimą arba pagelbėti 
jaunuoliams organizuotis. Ne
privalome stovėti nuošaliai.

Štai Hartfordo Laisvės Cho
ras nutarė ir išrinko vien iš 
jaunuolių komisiją pagelbėjimui 
jaunuoliams organizuotis. Ko
misija griebiasi už darbo.

New Havene, Bridge^orte ir lietuviai ir 
Waterburyje jau pradėtas orga- dalyvauti, 
nizavimas Lietuvių Darbininkų tą koncertą - bankietą, darbais 
Susivienijimo jaunuolių kuopų, paremsime mūsų chorus, lietu- 
Ir visur kitur sąmoningi lietu- vių jaunimo organizavimą ir vi- 
viai darbininkai privalo pagel- są lietuvių darbininkų revoliu- 
beti. 1 cinį judėjimą. Priduokime dau-

Dar vienas svarbus dalykas giau drąsos mūsų jaunuoliams, 
del mūsų jaunuolių, tai mūsų stojantiems į organizacijas ir 
chorai. Choruose jau yra ne- kovą.
mažai jaunuomenės ir bus gali-! Visus širdingai kviečia 
ma gauti dar daugiau. Bet' Komisija. .

Chorai 
mums būtinai reikalingi. Jie lo
šia labai didelę rolę revoliuci
niam darbininkų judėjime.

Connecticut valstijoj gyvuoja 
lietuvių darbininkų chorų ap
skritys. Kad paremti chorus ir 
jaunuolių organizavimą, šitas 
apskritys rengia koncertą ir' 
bankietą, šį sekmadienį, balan- ' 
džio 2 d., Agora Hali, 320 Ann 
St., Hartford, Conn. Pradžia 
bus 4 vai. po pietų.' i . . ,f

Programos išpildyme daly-l 
vaįus visi keturi chorai ir jų 
sekstetai, oktetai, kvartetai, du- 

Ar mes ir dabar igno-1 etai ir geriausios solo spėkos. - 
Patys choriečiai iš visų kolonijų 
sudarys muziką delei šokių. Bus 
klasiškų šokių ir tt. Kal
bės draugė Bertha Fulton, iš 
Brooklyno, redaktorė “Laisvės” 
jaunuolių skyriaus. Vadinasi, 
programa bus didelė ir įvairi. 
Tokio parengimo šioj valstijoj 
svetainėse dar nėra buvę. [

Iš visų kolonijų chorų ir pro-l 
letarinės dailės mylėtojai, visi 

lietuvės kviečiami 
Atsilankydami į ši-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

AR JĄU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ

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

liktus darbus revoliuciniame darbininkų judėjime.
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 darbinihkės ir valstietės ren
gė revoliuciją!, apeidambs caro žandarų ir šnipų sargy
bą; kaip jos dalyvavo pilietiniame kare ir kiek jos dabar 
prisideda prie socialistinės statybos.

* ■» i j if }

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: I

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

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELĮ LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENES, MOKSLU ĮLIUS* 

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

!
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PORTLAND, OREGON
Kova už Tom Mooney 

Paliuosavimą

Kovo 19 d. čionai buvo
spėkos kyta Tom Mooney paliuosavi- į

Trys nariai stojo į chorą kaipo organizacijos

pečių gula 
Connecti- 
apskritys

ren- 
val. 
320

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarinės literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, Vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečių ir darfyo valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo 
šalių gyvenimą; rašo'visais 
lįtikos klausimais.

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo
je, ’Amerikoje ir kitur. < ,

“PRIEKALAS”{turi-pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo šalyse/’ “Iš revoliucinio 
judėjimo istorijos”, “Bedi$ris”j “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

— - “ t

iečio pateigs remti “Priekalą” išsirašant ji, renkant pro- 
numeratas ir i raginant kitus išsirašyti; platinant, remiant jį raštais 

• ir kitokiu būdu.

dalyvautų Chicagoj šaukia- 
imam Mooney Gynimo Kongre
se. Kongresas įvyks balan
džio 30 d.

Konferencija nutarė sureng
ia!- ti didelį masinį mitingą mies

to auditorijoj, jei bus galima 
gauti tą svetainę. Taigi mūsų 
mieste darbas už politinių ka
linių gynimą eina pusėtinai ge
rai.

iI

:čia socialistinę SSRS statybą, fcapl 
aktualiais proletarines literatūros ir po-

i

.Kiekviėno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS kolektyvieČio ir 
L darbo valstiečio pateigs remti “Priekalą” išsirašant jį, renkant pro-

mui konferencija, kuri įvyko 
miesto knygyno svetainėj. De
legatų dalyvavo 117 nuo 38 
organizacijų. Mūsų lietuvių

> irgi neatsiliko 
nuo taip svarbios konferenci
jos. ALDLD 4 k p. pasiuntė 
du delegatu. Kiekvienas dele
gatas turėjo progą išsireikšti 
nuomonę. Konferencijoj kal
bėjo advokatas Goodman, ku
ris visai nesenai 
žiavęs aplankyti 
Billings.

Goodman savo 
žymėjo, kad Mooney jam as
meniškai pasakė, kad jis netiki 
tam, kad buržuazija paleistų 
jį iš kalėjimo savo teismų pro
cedūra. Jis sakęs, kad kalė
jime sėdi jau septyniolikti 
metai ir tik ačiū Rusijos darbi
ninkų masinėm kovom jo gyvy
bė buvo išgelbėta. Tom Moo
ney sakęs, kad jis pilnai tiki 
darbininkų organizuotai spė
kai ir jei tik darbininkai stos 
masiniai į-kovą už jo ir kitų 
politinių kalinių paliuosavimą, 
tai kalėjimo durys bus atplėš
tos darbininkų rankomis.

Delegatai karštai sveikino 
tokius tvirtus Mooney pareiš
kimus.

Nuo Komunistų Partijos kai 
bėjo Frėd Walker. Jis nuro
dė, kad kaltininkai už Mooney 
laikymą kalėjime yra ne vien 
kapitalistų klasę, bet ir Ame
rikos Darbo Federacijos biu
rokratiniai vadai. Socialistų 
partija irgi sabotažu©ja ben
dro veikimo planą, plačią ko
vą už Mooney paliuosavimą. 
Darbininkai pritarė drg. Wal- 
ker pareiškimams. Konferen
cijoj kalbėjo ir socialistų par
tijos atstovas. Jis ragino teis
mo keliais jieškoti Mooney 
laisvės. Socialistas neragino 
darbininkus organizuotis ir‘ 
masiniai išstoti į kovą prieš 
reakciją. '

Konferencija stojo už ma
sinę kovą Mooney paliddšavi- 
mui; Iš konferencijos tapo 
išrinkta šeši delegatai, kurie

buvo/ nuva-
Mooney ir

kalboje pa-

Delegatas.

RUMFORD, ME

i

I 
i “PRIEKALO” KAINA 

SSSR.
Metama—3 rub., 6 men.—L rub. 

50 kap., atskiras .egz. 30 kap.
Šiaurinėj Amerikoj

Metams—1 doleris 50 centai, 
6 mėnesiams—75 c., atskiras egz. 
—15 centų.
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran- 

cijoj ir kitur
Metams—1 dol., 6 mėn.—50c., 

atskiras egz. 10 centų.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

Moskva, Nikolskaja N. 7 Izd-vo 
inostranich rab. v SSRS red. 
“Priekalas”.

r

Rumforde darbininkų judė
jimas neina taip sparčiai, kaip 
turėtų progresuoti sulyg da- '• 
bartine padėčia. čionai yra 
net kelios pašalpinės organi
zacijos, bet jos nieko nedaro 
darbininkų klasės naudai. Ro
ko Draugija turi daug narių , 
ir savo namą. Jie daug gale- i 
tų pasidarbuoti bedarbių la-' 
|bui, bet nieko nedaro. Kuni
gas palaiko kapitalistų pusę. 
Lietuvių Ukėsų Kliubas irgi 
turi daug narių, bet abelnais > 
reikalais nesirūpina. Trečia, i 
Lietuvos Dukterų Draugija. : 
Joj priklauso daug moterų, 
bet piršto ta organizacija ne
pajudina, kad pasidarbuoti 
moterų ir kūdikių labui, sto
jant į kovą prieš išnaudoto-1 
jus už darbininkėms palengvi- i 
nimus.

Visose pažymėtose organi- ' 
zacijose didelė didžiuma dar- j 
bininkai. Vienas kitas yra .ir ; 
biznierius, bet ir jie gyvena iš 
darbininkų. Mūsų pareiga tas 

jy, organizacijas patraukti į ko- 
va už bedarbių reikalus, kurių 
čionai yra daug. »

ALDLD 34 kp. nėra didelė. 
Turi 40 n!arių ir daug rūpinasi 
apšvietos ir propagandos rei
kalais. ‘LDSA vietinė kuopa 
irgi darbuojasi darbininkų 
naudai, kiek ji išgali. Taip ir 
reikia, draugės moterys. Nie
kas mūsų reikalais nesirūpins, 
kaip tik mes patys. >

Pastaruoju laiku įsikūrė Lie į 
tuvių Darbininkų Susivieniji- [ 
mo 28 kuopa. Kuopa susi
organizavo tik šių metų sau
sio mėnesyje, o jau turi 30 
narių. Kuopa rengia puikią 
vakarienę balandžio 2 dieną. 
Bankietas rengiamas dviem 
tikslais: viena, supažindinti 

i .

Dar galima gauti kompletas už 
1931-32 metus. •'

Amerikoje “Priekalą” galima ii- 
sirašyti taipgi per “Laisvę”

-- ___________ _____________ 1________ i______ 'f i'
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AMERIKOS UETUVIŲ PROLETARŲ MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

Žemiau talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 
juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba 

“Laisvės” knygų krautuvėsna.
FABRIKANTAS IR DARBININKAS. Trijų Veiksmų Drama 

Parašė V. Kneziavas. Kaina 45c.
PRIEŠAI. Melodrama keturių veiksmų, penkių atidengimų. 

Parašė V. Volochov. Kaina 50c.
ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo komedija. Surankiojo Benamis.
MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c. ‘
UŽ LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdeli®.... 

Parašė Povilas Arskis. KajnaU5c.
VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Parašė

J. P.' Karnaukalas. Kaina 35c. . > , ,
Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų.

Parašė Senas Vincas. Kalba 40c . ., <
DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis) žaismių į veikalėlis vaikams.

Kaina 30c.,
BUOŽĖS. Drama-tra gėdija trijuose veiksmuose. Parašė J. P. 

į J Karnaukalas. Kaina 45c .J , t i t
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.

i KOVA Už IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė.' Ukhupiškai parišę 
I. Togobočnij. Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė P. 
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.
NEBAIGTA KOVA. , Trijų veiksmų melodrama. Parašė Senas 

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. Retikevičiutės. Išleido 
ALPMS. III Apskrity®. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 
vaidinimo' knygučių, i20, Paaukota Pfoletmene Sąjungai.

ALKIS. Trijų paveikslu alegoriška operetė. Muzika dd. B. 
Šaknaitės ir L. Adohmyab Kaina 50c. •

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 
Rasoda. Dainom muziką parašė B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos.

BEDARBIAI. Dviejų veiksmų drama. Kaina 85c.
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo komedija apie kuni

gų ir gaspadinių elgesius.. Veikalėlis reikalauja tik 8 asmenų. 
Kaina visas setas (8 sąsiuviniai) $2.

ŠALIN RANKOS. Trumputis vaizdelis. Galimas vaidinti prakal
bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 
darbininkų.

INKVIZICIJA1. Keturių veiksmų drama, su dainomis. Veikalas 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijos. Veikalą 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat it padalinus po du aktus. 
Kaina 50 centų.

dainininkai, o du, kaipo rėmė
jai—garbės nariai.

Ant mūsų choro 
dikta atsakomybė, 
cut valstijos meno
turės didelę vakarienę ir kon- 

jcertą. Choro komisija rapor
tavo, kad bankietas yra 
giamas balandžio 2 d., 4 
po pietų, Agora Hali, 
Ann St., Hartford, Conn.

šitame didžiulyje pokilyje 
dalyvaus visi šios valstijos cho 
rai ir dainininkai. Supranta
ma, chorai prisirengę su pui
kiomis dainomis. Tai bus di
delis pažmonys ir ve del ko 
mums, hartfordiečiams reikia 
labai gerai prie šito bankieto 
prisirengti.

B. Ramoškiutė jau darbuo
jasi, kad sutaisyti iš merginų 
ir vaikinų duetus, ir net kvar
tetus, kurie dalyvautų progra-

: Inos pildyme.
1U ■' * •'Choras Rūpinasi ne tik dai- 
r .lės reikalais. Jis dalyvauja ir

gę mintyse ir veikimu, yra 
niekas kitas, kaip tik sulai
kymas tavęs nuo klasių ko
vos; sulaikymas tavęs nuo 
kovos už kasdieninę duoną, 
už pastogę, už prisidengimą 
tavo kūno nuo baisaus 
čio; sulaikymas tavęs 
kovos prieš badą.

Darbininke-katalike!
Jie., gyvenimo eig. r»d«, „—
sakyte sako, kad kiekvienas :ąbelnam darbininkų judėjime, 
darbininkas turi platesniu įsuąirinkiįįej ?bijvo priimta re- 
žvilgsniu žiūrėti į visą tai, jįąliucija^iHęš 'bandymus;fra
kas aplinkui: dedasi. O tavofwju Connecticut valstijoj įs- 
žvilgsnio praplėtimui daug Matymą tėąi^trubtL; ateivius.

° , ° lakai nvor

pagelbės < gera darbininkų 
klasės literatūra. Teirau 
kis, gauk ir skaityk!

- Josephus.

šal-
nuo

Reikalauja Pripažinti So
vietų Sąjungą

Buvo pakęltas kitas labai svar- 
< bus klauslmas’ ^hi jaunuolių 
'".organizavimas. Mūsų miestb 

j jaunuoliai dar nęięsijudino dar 
ban organizuotis. Bet ‘choras 

I parinko aukų, tam j darbuf ir 
Į pasiųs jas Nacionaliui Lietuvių 
j Jaunuolių Komitetui, kuris už
siima jaunuolių organizavimu. 
Nėra daug ko abejoti, kad 
jiems pasiseks nemažai aukų 

- surinkti taip svarbiam darbui.
B« Muleranka.

WASHINGTON, D. C. - 
Jungtinėse Valstijose pripa 
žinimas Sovietu Sąjungos 
vėl kyla aiškiau į priekį, kurie yra Jungtinių Valsti- 
Dabar tą klausimą jau kelia jų senato nariai, reikalauja, 
ne tik darbininkai, bet pati kad darbininkų šalis būtų 
buržuazija. Borah ir King, pripažinta. <

/ j
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Dainom muziką parašė B. šalinsite. Kaina 50c.
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Bedarbiai Šaukia Bendro Fronto 
Konferenciją

PITTSBURGH, Pa. -— Ba
landžio 23 įvyksta labai svar
bi konferencija, kurią šaukia 
Pittąburgho Bedarbių Tarybų 
Lietuvių Komitetas. Kviečia 
visas lietuvių draugijas ir kuo
pas, visus kliubus, visokius ra
telius ir grupes rinkti delega
tus ir siųsti konferencijon, 142 
Orr St., Pittsburgh. Taipgi 
kviečia ir pavienius darbinin
kus ir smulkius krautuvinin
kus dalyvauti.

Konferencijai siūloma šie 
svarbiausi klausimai: už be 
darbių apdraudą; prieš pašal
pos mažinimą; prieš mėtymą 
iš namų bedarbių šeimynų dė
lei negalėjimo rendų užsimo
kėti; prieš uždarinėjimą gazo, 
elektros ir vandens; prieš par-

davinėjimą darbininkų namų 
už taksus ir skolas; prieš al
gų kapojimą; prieš persekio
jimus darbininkų.

Tai svarbūs klausimai,; lie
čianti visus darbininkus ir 
smulkiuosius biznierius. Svar
bu todėl matyti šią konferenci
ją visapusiai sėkmingą. Ta
čiaus ir tai turime suprasti, 
jogei be mūsų visų pagelbos 
jinai negali būt sėkminga. Rei
kia visiems smarkiai darbuo
tis, kad pasiekus su kvietimais 
siųsti delegatus visas draugi
jas, visus kliubus. Visi drau
gai turi imtis už darbos. Kon-: 
fcrencijoj tuojaust , pasirodę 
kurios kolonijos draugai mie
ga kepurėj.

' Bedarbis.

sukrovė milionus, išbudavojo 
gražiausius namus. Taip patį įr 
su kunigija ir visais kitais Ro- > f ‘ 1 » •»mos įpėdiniais, kaipo “švento
mis” asabomis. Jie bažnyti
niuose, urvuose visko turi : ir 
klebonijose kelia didžiausias 
orgijas. Pažvelgkime tik bis- 
kelį savo akimis apie mūsų 
lietuvių bažnytines parapijas 
ir greitai pamatysime, kas jo
se dedasi ir ko kunigija neiš
daro. Eastsidės švento Jurgio 
lietuvių parapijos klebonas ke
liomis' dienomis prieš kovo 19 
d. savo atatinkantiems biznie
riams, geriau sakant kostumie- 
riams, kurie dar nevisai yra 
atsisveikinę su doleriu, išrašė 
lajškus, kviečiančius į neva pa
rapijos balių, greičiausiai į pa4 

't'įės klebpno; rengiamą pokilį. 
Laiškai vienokio veik turinio 
ir skamba sekamai:

•mas. Visi dainininkai- ir, lošėr 
Jai savo roles atliko gerai. 
Publika btivo entuziastiška ir 
tas parodė 1 jos pasitehkinimą 
koncertu.

Jaunas kalbėtojas d. F. He
ron pasakė gerą prakalbą 
apie rolę “Daily Workerio” 
klasių kovoje. Kadangi pu
blikas buvo pilna svetainė, tai 
liks ir pelno. '

Mažutis*

lyvauti šiame. susirinkime , ir, naujų 
narių atsiveskite.

B. Ramanauskienė.
< ; ' (75-76)

Subatoje, balandžio 1 dieną įvyks 
svarbus Bedarbių Tarybos susirinki
mas, prasideda susirinkimas 2 vai. 
po pietų, 1011 Fairmount Ave. Visi 
bedarbiai dalyvaukite šiame susirin
kime.

Ketvirtadien., Kovo 30,1933
g. ■ —.............. -..

9 .kuopa, naudai Daily Worker, įvyks 
subatoje, balandžio 1, Girard Manor
Hall, 911 W. Girard Ave., pradžia
8 vai. vakare. Įžanga, ’su drabužių 
padėjimu, 35c. Šokiam grieš “Wings” 
šaškaus orkestrą. Bus saldžių gėri
mų ir lietuviškų kilbasų. Kviečiame 
skaitlingai atsilankyti.

188 ir LDSA 130. kuopos, kovo— 
March 30 d., ketvirtadienį, 7:30 vai. 
vakare, Rusų restaurante, 9219 Rus
sell St. Lietuviai darbininkai kuo 
skaitlingiausiai lankykitės ant disku
sijų,

(75-76)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Sekr.
(75-76)

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darb. Apsigynimo 

New Jersey valstijos apskritis ren
gia didelį bazarą, Politinių kalinių 
naudai. Įvyks subatoj ir nedėlioj, 
balandžio—Apr. 15 ir 16, Doelgers 
Hali, 858 Springfield Ave.

‘ : (75-76)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. laikys mėnesinį su

sirinkimą, 31 d. kovo, 180 New York 
Avė., 7:30 vai. vakare, visi nariai 
privalo dalyvauti, nes daug svarbių 
dalykų reikia aptarti. Taipgi nepa
mirškite naujų narių atsivesti.

Org. Geo. Žukauskas.
(74-75)

nes tema yra svarbi.
Komitetas.

(74-75)

HARTFORD, CONN.
Liet. Darb. Susivienijimo 79 

rengia 
bato j, 
8 vai. 
ninkai 
smagiai praleisime, bet ir paremsime 
savo klasės darb. apdraudos organi
zaciją.

kp. 
su- 
St.,

maskaradų balių, šokius, 
1 d. balandžio, 59 Park 
vakare. Visi lietuviai darbi- 
atsilankykite. Ne vien laiką

(74-76)

Išleistuvės Draugu id^antie™ vu miesį0 daly, kur buvo
Sakalausku Pradetas darbas, didžiausias 

______  skurdas viešpatauja. Dauge- 
GRAND RAPIDS, Mich. — Iis ir lietuvių šeimynų neturi 

duonos kąsnelio. Reikalinga 
gijos 65 kp. ir Darbininkių Su- toms.šeimynoms pagelbėti. Be- 
sivienijimo 37 kp. su pagelba darbių Tarybos nariai šokosi 
Lietuvių Dailės Choro surengė 1 Pfie darbo, kad jiems pagelbė- 
išleistuves (vakarienę) drau-pus* šaukė mitingus. O čia 
gams Sakalauskams, kurie ne-Hą svarbų darbą suaido ponas 
užilgo ketina išvažiuoti į So- j Venskus ir kliubo gaspadorius 
vietų Sąjungą.______________ Įnet Policijos pagelbos jieško-

| darni. Vadinasi, jie iš badau- 
Visi gerai žinome draugus j jančių šeimynų gerklės ištrau- 

Sakalauskus. Jie didžiąją da-i^ja paskutinį kąsnelį duonos, 
lį savo gyvenimo yra praleidę, Tai bjaurus darbas.

Kliubo nariai turėtų seka
mam susirinkime . iškelti tą 
klausimą ir išnešti protestą 

Mes Prieš tokį darbą. Juk pačių 
pat

Kovo 18 d. Literatūros Drau-

j net policijos pagelbos jieško- 
i darni. Vadinasi, jie iš badau-

darbininkų judėjime ir kovose. ■ 
Visiems yra Nesmagu, kad tie Į 
draugai apleis mus. Bet sy
kiu ir linksma, kad jie važiuo
ja į darbininkų tėvynę. 1__
žinome, kad jie taip pat išti- kliubiečių daugelis prie 
kimai ir tenai darbuosis delei bado slenksčio stovi. Beveik 
darbininkų klasės.

Vakarienė tapo atidaryta 
su dainomis, kurias atliko L. 
D. Choras. Paskui sekė drau
go Sakalausko - prakalba, 
atsisveikinimo prakalba buvo 
•labai svarbi ir įdomi. Pabm-j 
goję prakalbos draugas Saka
lauskas užklausė, kiek draugų 
darbininkų įstos į Komunistų 
Partiją, kad užimtų jo vietą. 
Ant vietos į partiją įstojo trys 
draugai. Mes sveikiname tuos 
draugus.

Paskui keli kiti draugai iš
sireiškė mintis. Buvo renka
mos aukos partijos reikalams 
ir surinkta $4.48. Pabaigoje 
vakarienės L.D. Choras daina
vo iš “Raudonosios Dainos” 
ir “Internacionalą.”

Vakarienė buvo skani ir vi
sa publika buvo patenkinta.

Lietuvių Dailės Choras nori 
išreikšti savo simpatiją drau
gams Sakalauskas. Ypatingai 
draugas Sakalauskas padėjęs 
daug darbo ir laiko delei šios 
organizacijos, <,_____ _____
gas visų choristų. Choras 
širdingai dėkavoja jam už jo j 
pasidarbavimą. Visi choristai ■ 
velinam draugams geriausio 
pasisekimo kelionėje ir toli
mesniam veikime delei darbi
ninkų judėjimo.

Choriste.

visi bedarbės paliesti. Nariai 
turėtų vėl pareikalauti, kad 

• bedarbiams būtų - duodama 
svetainė. Nariai neturi leisti

j0 taip viršininkams sauvaliauti 
- ' 1 • < ' * 1 '’ Bedarbis?

DETROIT, MICH.
Bedarbiams Skurdas, Ašaros. 
Kunigijai Puota ir Linksmybes

Jau per kelis metus žiaurio
ji bedarbė kankina darbinin
kus. Šiais metais bedarbių pa 
dėtis darosi dar blogesnė ir 
liūdnesnė. Daugelis jau ne- 

iteko savų namelių, kuriuos 
turėjo apsipirkę ant išmokėji
mo. Iš jų kapitalistinė val
džia ir stambieji bankieriai at
ėmė. Kitus stambūs savinin
kai išmėtė į gatvę už negalė
jimą rendos užsimokėti. Buvo 
tokių atsitikimų, ir dar dabar 
pasikartoja, kad išmetė bedar
bius su šeimynomis pusnuo- 

. Geresnius drabužius iš
pardavė nors kokiais būdais, 
ar užstatė tam tūlam laikui, 
už maistą. Rakandus sukūre- 

|no kuro vietoj. Kurie dar pa
jėgdavo užsimokėti rendas, bet 
pristigdavo kelių centų del 

(elektros bilų, tiems ateidavo 
iš kompanijos atsiųsti žmonės 
ir vielas elektros nukapodavo.

šios bedarbės krizio laike vi
sur- kapitalistinė sistema vei
kia ir vartoja žiaiiriausiuš^bū- 
dus. Apfe atsidūrusius' be
darbius ant gątvių galima nu
piešti žiauriausią 
Rankiodami maistą po išmatų 
vietas, idant apsiginti nuo ba
do, užvalgę jo*, daugybė, dau
giausiai kūdikiai, suserga. Ki
ti užsikrečia visokiomis ligo
mis. Jau ir miesto Board of 
Health pripažįsta, kad niekad 
tiek daug kūdikių nesirgdavo 
įvairiomis ligomis, kaip šių 
metų pradžioje.

Tai tokia bedarbių ir šiaip 
vargstančiųjų yra šiandieninė 
padėtis. Pažvelgus gi į kitą 
pusę, kaip kapitalistų klasė gy 

i vena, matosi visai skirtingas 
paveikslas. Jiems nieko ne- 

! trūksta, jie visko turi.’ Nes 
• darbininkai savo kruvinu pra- 

nizuotai dirbti—išjieškoti ba- kaitų ir pūslėtomis rankomis

Jis buvo drau- g*us;

Piliečių Kliubo Virsimu 
kai Suardė Bedarbių 

: Mitingą.’
PITTSBURGH/ Pa. —South 

Sides Lietuvių Piliečių Kliu
bo susirinkime buvo skaitytas 
prašymas suteikti bedarbiams 
vietą laikyti susirinkimus. Su
sirinkimas nutarė sykį į savai
tę dubti. Vienas bedarbių 
susiririkimas buvo sušauktas ir 
delei kito susirinkimo išleista 
lapeliai.

Kliubo pirmninkas ir gašpa- 
dorius tačiaus pastojo kelią. 
Jie neleido laikyti daugiau 
susirinkimų ir net policijai 
skundė. Jie darbavosi, kad 

✓tiktai pakenkus tam darbui, 
kurį bedarbiai pradėjo orga-

“Gerbiamas Tamsta: 19 d:, 
kovo, tai yra švento Juozapo 
diena (tai mano diena) pra
šom atsilankyti. Bus geras 
programas, pelnas eina para
pijai. Po programai, keptas 
paršiukas.” Po laišku pasira
šo pats klebonas. Jis kviečia 
tuos biznierius, kurie nuėję į 
skiepą, prie visokių prismokų 
palieka nemažai dolerių. O 
greičiausiai, palikti kaip biz
nierių doleriai, taip ir parapi- 
jonų centai, eina ne parapijos 
naudai, bet į kunigo ki
šenių. Todėl del geresnio re
zultato, atvirai pats klebonas 
išdavė savo “sekretą,” kad kai 
po “švento” Juozapo dienoj, 
turįs keptą paršiuką. Na, o 
prie tokios pečenkos, gali būti 
aišku, ir “kristaus” kraujo ne- 
stokuojama. Ot, kaip aiškiai 
galima permatyti, kaip kuni
gija žiūri į išmislytą jų pačių 
dievą. Jiems rūpi ne maldos, 
bet savo varduvės linksmai iš
kelti ir dar pasipinigauti. Bet 
kas nedėldienis klebono yra 
įsakoma parapijonams mels
kis prie dievo ir klausyti šven
tų mišių. Galimas daiktas, 
kad gal ir klebonas mano, kad 
jo varduvių diena yra šventa. 
Bet tas dalyko nepataiso. Juk 
19 d. kovo, kaip klebonas įsa
ko parapijonams, yra katali
kiškų gavėnių laikas, uždrau
džia valgyti mėsą, liepia būti 
namuose, melstis ir melstis.

Ką jau kalbėti apie mėsos 
valgymą. Vargstanti parapijo- 
nai, būdami bedarbiais, jau 
senai nevalgo mėsos, nes nėra 
centų, iš ko nusipirkti. Tai 
kaip greit dalykai išsiaiškina. 
Parapijonai, būdami bedar
biais, nieko neturi, o gi kle
bonas visko turi. O iš kur 
jis tai visą gavo? Tai para- 
pijonų triūsas. Jie net patys 
nedavalgo sočiai, taupina cen
tus ir per savo nesusipratimą 
nuneša ir' įmeta į pritaisytą 
škarbonką, būk tai dievui ant 
“garbės,” o iš škarbonkos die
vas nieko negauna ir negali 
gauti, nes tokięs esybės-'nėra. 
Bet jau kunigo kišenius, tai 
tubj sutvirtėja, tuoj prasideda 
pokiįiai ir kitokios linksmybės. 
O parapijonų bauginti nesi
liauja. Kas nedėldienis rėkte 
rėkia, kad bažnyčia skolose 
paskendusi; centų duokite ir 
duokite,, \ Kurie, įiš parąpijonų 
pradeda skaitytį' darbininkiš
ką i litęrątūrą', , d i e n raščius 

į,” tuos’pra
keikia, “kad, šėtonas; apsėdo.” 
Nuėjo parapijonas į,darbinin
kų surengtas prakalbas ir vėl 
neląimė, nes . kunigas sako, 
kad velnią parsinešė.

Laikas rimtai pagalvoti šv. 
Jurgio parapijonams, kur jų 
sudėti centai eina. Jie eina 
kunigui į kišenių ir .del keptų 
paršiukų pokilių dienose.

A. Kalvis.

411A1JLCV liti 
paveikslą. dr “Vilnį

BINGHAMTON, N. Y

/

WILKES BARRE, PA.
LDSA 48 kuopa rengia puikią va

karienę, 2 d. balandžio, Darbininkų 
Centre, 325 E. Market St., pradžia 6 
vai. vakare.1 Bus skanių valgių; na
mie 
ir bus silkių, 
gėrimų. J 
kiai ir bus visokių žaislų. Kaip jau- į Springfield Ave J į Taipgi yra pa£eiĮ 
niems, taip ir suaugusiems bus pro- 1 daujama, kurie turite kokius bebūt 
ga linksmai laiką praleisti. Dalyvau
kite minėtame parengime ir kurios 
iš draugių dar nepriklausote prie LD 
SA, malonėkite prisirašyti.

Sekr. M.M.
(75-76)

Tarpt. Darb. Apsigynimo; kuopų, 
pašalpinių draugijų, politinių ir ppor- 
tų kliubų, pritariančių darbininkiš
kam judėjimui, yra prašoma išrink
ti delegatus, kurie dalyvautų sūsi-ii. viiaaic. oivcnuiį u ueiegatus, Kurie dalyvautų susi-

ię keptų keksų, namie kepta'duona rinkimuose prisirengimui 'prie TDA 
Taipgi bus ir lengvų bazaro. šie •' husirirtkimai įvyksta 

Pasilipksminimui bus šo- j kiekvieną panedėlį, 8 vai. vak., 385

2

WILKES BARRE, PA.
APLA 51 kuopos susirinkimas bus 
d. balandžio, 2 vai. po pietų, 325 

E. Market St. Visi nariai dalyvauki
te, duokite gerų sumanymų labui or
ganizacijos ir pateikite sumanymus 
sekančiam seimui. Taipgi reikės iš
rinkti delegatus sekančam seimui. 
Atsiveskite naujų aplikantų į šią 
draugiją.

Sekr. P. Maslaveskas.
' (75-76)

re n 
vai. 
AL

LOWELL, MASS.
Gražus koncertas ir šokiai yra 

giama subatoje, balandžio 1 d., 7 
vakare, svetainėj 361 Bridge St.
DLD 44 kp. ir LDSA 61 kp. bendrom 
spėkom mano nustebinti šiuomi pa
rengimu visą atsilankiusią publiką, 
nes koncerto programą pildys Law- 
rencio Liaudies Choro geriausios dai
lės spėkos ir muzikalės jėgos. Be to, 
šį kartą, kaip ir pirmiau, gražiai 
pasirodys vietinė Jaunuolių Orkes
trą atidarydama programa ir po pro 
gramai gera muzika del šokių. Įžan
gai 25c. ir paaugusiam jaunimui 
15c. Rengėjai kviečia visus atsi-- 
lankyti į šį dar pirmą tokį smagų 
parengimą. ■ >

Rengimo Komisija.
(75-76)

vai.
376

Kalbės sveikatos klau-

SO. BOSTON, MASS.
Sekmadienį, balandžio 2 d. 8 

vakare, LP Kliubo svetainėj, 
Broadway.
simais plačiai žinomas Dr. J. Rep
šys. Prisirengkite iš anksto su klau
simais, ant kurių Dr. J. Repšys su
teiks informacijas. Įžangos nebus. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengimo Komis.
(75-76)

daiktus, taipgi parinkite nuo kitų ir 
padovanokite minėtam bazarui. Iš
kalno ačiū.

Komisijos Narys.
(75-76)

Kovo 25 d. lietuvių svetai
nėje įvyko “Daily Workerio” 
naudai koncertas. Tai buvo 
puikus tarptautinis parengi- 

, , > • ■ ‘*
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COURTNEY, PA.
Visų darbininkiškų "organizacijų su 

sirinkimai įvyksta pirmą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio. Sekanti susirin
kimai bus 2 d. balandžio. Meldžiame 
visų narių įsitėmyti ir dalyvauti. 
Visų organizacijų valdybos ir nariai 
susirinkite prieš 10 vai. ryte.1 
mitingai reikia atlikti prieš pietus, 
o po pietų, kaip' 2 vai. įvyks' drg. 
Karosienės 
kuo skaitlingiausiai ir atsiveskite sa
vo

Nes

prakalbos, Susirinkite•___ •*_ • •_ __!?_•__

pažįstamus.

BRIDGEPORT, CONN.
Dalyviai, sugrįžę iš Hartford, 

Conn., Alkanų Maršavimo į State 
Capitol išduos platų savo raportą. 
Darbininkai ir darbininkės, ateikite 
pasiklausyti ir dažinoti, ką tie ponai 
prižadėjo duoti badu mirštantiems 
bedarbiams ir jų šeimynoms. Masinis 
bedarbių ir dirbančiųjų susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kovo 30 dieną, 
3 vai. po pietų, Redman HaĮl, 67 Ma
dison Ave. Įžanga veltui.

1 ' (74-75)

(73-78)

DETROIT, MICH.
i TDA Karolio Požėlos kuopos susi- 
I rinkimas įvyks pirmadienį, 3 dieną 
balandžio, Draugijos svetainėje, 3600 
Vemor Highway. Susirinkimą už
baigus bus diskusijos temoj: Ar Roo- 
sevelto administracija išgelbės kapi- 

i talizmą nuo irimo. Todėl kviečiame 
į visus dalyvauti diskusijose.

18 d. birželio,

4

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia puikų va

karėlį, kuris atsibus 1 d. balandžio 
—April, subatoje, 408 Court St., LD 
P. Kliube. Pradžia 7 vai. vakare, 
Pavesta darbas yra jaunuolėm ir 
junuoliam, nes kada jie tuomi užsii- svarbesnę rolę Uošia klasių kovoje, 
ma, tada visada esti darbas pa- 
sekmingesnis. Taigi Bangos Choras 
kviečia lietuvius kaip Elizabetho, taip 
ir iš apielinkės dalyvauti, nes tai 
smagus ir linksmas bus vakarėlis 
ir gražiai galėsite laiką praleisti.

R.W. 1
(75-76)

J. G.
(74-75)

Detroitiečiaj, Tėmykite!
Svarbios diskusijos temoj: Kas

kiekybe ar kokybe? Rengia ALDLD

WILKES BARRE, PA.
Šiuomi pranešame visai apielinkei, 

kad didieji piknikai, kuriuose daly
vauja visos apielinkės organizacijos, 
įvyks sekamose dienose:

ALDLD 12-to apskričio ir LDSA 4 
Rajono piknikas bus 
Valley View Parke.

“Laisvės” naudai piknikas įvyks 
20 dieną, rugpjūčio, 
Parke.

Komunistų Partijos Piknikas įvyks
4 d. rugsėjo (Sept.)

Visos apielinkės darbininkiškų or
ganizacijų ir draugijų prašome tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame da
lyvauti minėtuose piknikuose.

(74-75)

Valley View

vai. 
Su-

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioję, balandžio 2 dieną, 5 

vakare, Lietuvių svetainėje, 6835 
perior Avė., Lyros Choras rengia
didelį ir įvairų koncertą “Čigonų 
Laukinė Gėlė.” Gražus operetiškas 
paveikslas, kuriame bus čigonų1 šoki- • 
kė, smuikorius ir solistai, pritariant 
orkestrai. , Per kelis metus Clęvelan- 
de tokio koncerto nebuvo. Choras, po 
vadovyste pagarsėjusio mokytojo, 
Stanley Attschuler, prižada publi
ką, nustebinti.' Choras, didžiumoj su
sideda iš./.jaunimo, tarp kurių ran-; 
dasi daug talento: Brunia Raseliutė, 
solistė; Joe Palton, smuikorius; Mi
kalina Petrauskienė, solistė; Al. Ne- 
murą, pianistas; Aldona Rugieniutė, 
šokikė; .Corletto Jaunuolių < Choras, 
po vadovyste T. Raulušaičiutčs; Re
gai Hawaiians Mandolinų Orkestrą; 
įvairūs duetai ir kvartetai išpildomi 
choristų. Taipgi bus gražus akro
batiškas perstatymas ungarų gim
nastikos draugijos. Bus ir daugiau 
programos dalyvių, kurių čia nėra 
suminėta. Kviečiame atsilankyti ir 
linksmai praleisti vakarą. Įžangos 
tikietą perkant, yra proga laimėti 
moterišką laikrodėlį, vertės $20. Po 
programai bus šokiai prie 
kestros. Įžanga iškalno 
durų 35c.

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadienį, balandžio—April 3 d. 

įvyks LDSA 11-tos kuopos susirin
kimas, 8 vai/ vaakre, 995 N. 5th 
St. Visos draugės, nepamirškite da-'

Lyros

nt

geros or- 
25c., prie

Choras.
(75-76)

PA.PHILADELPHIA,
Didelis balius, rengia Liet. Darb. 

Susivienijimo Am. 11 kuopa ir TDA

Trijiį Veiksmų 
Darbininkiška 

Operetė

m m iw

PER “LAISVI’ GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

Iinijui

teaidi

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

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

Labai svarbu mokinant ’vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip,- ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

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

II c., C -Stato Scenoje
Wilkes Barre
Aido Choras

Petnyčioje, 31 d Kovo-Match, 1933
Couhghlis HighSchool, 72 N. Washington St.

PRADŽIA 7:30 V AL. VAKĄRE ĮŽANGA 50c. IR 75c. YPATAI, VAIKAMS 25c.

DRAUGAI! Alkis yra alegoriška operetė, perstato darbininkų darbo sąlygas fabrikuose, jų ekono
minius trūkumus ir kovas už pasiliuosavimą iš kapitalistinės vergijos. Iš antros pusės ji perstato ka
pitalistų lėbavimus, girtuoklybę ir žiaurumus linkui darbininkų klasės. Parodo, kaip teismai neteisin 
gai mirtim baudžia darbininkus. Alkis yra naujovinė operetė, tiekianti darbininkišką apšvietą. v Yra 
puikių dainų, kurias atlieka solistai, duetai ir visas choras. O Aido Choras jau nuo senai yra atsižymė
jęs puikiu dainąvimu ir geru lošimu. Iš Aido Choro narių yra gerai išsilavinusių aktorių, tat šią ope
retę jie perstatys pilnai tinkamai.

Skaitlingai atsilankykite pamatyti tą svarbų veikalą.
Kviečia Bendras Komitetas
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a

<!>

<b

<t>

DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARET<!>

<l>

<!>

<♦>

Rusiška PIRTIS Turkiška

Pirm.
Pirm.

Evana J.,
Daukas, Geo., 

Iždininkas Druscikis J.,

j.

j.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

’ * r

Ketvirtadien., Kovo 30,1933

LOWELL, MASS

buvo puiki

WORCESTER, MASS

Bo-

vai.

• t į į < f J •
JUOZAS KAVALIAUSKASPHILADELPHIA, PA.

OE=XO

IMMifMi

bus rodo- 
“Russian 

angliškais 
komitetas

daugiau suži- 
kuomi naujoji 
pasirodyti, tai

sve-
Pa.

A. > Bimba' 
šių dienų, 

ir daugiau-

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Telefonai: Bell—Oregon HM 
Keyntone— Main 1417

Jiems 
darbo žmones 
tie ponai so- 

jiems bedarbe

teisingos, 
atsako tik 
Biuro ko

jos bus

11 
ko- 
at-

«LĄI$V£”
427 Lorimer St., : 11 

Brooklyn,

Ųpijos sve-
Pa. Pra-

Puslapis penkta

Mūsų Veikimo Peržvalga

Vasario 18 d., š. m., Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
vietinė kuopa buvo surengus 
gražų vakarą. Tai buvo kuo
pos metinis parengimas. Tas 
vakaras taip gerai pavyko, 
kad jei kurie ir buvome kito
kios minties, tai dabar mus 
pertikrino, kad gerai veikiant 
visuomet galima gauti neblo- 

*gas pasekmes. Tam vakarui 
gerai pasitarnavo nauja Jau
nuolių Orkestrą, kuri dar ne
senai susiorganizavo. Naujai 
orkestrai linkėtina gero pasi
sekimo ir tvirtai stovėti už 
darbininkų kovas. Taip sa
kant, nei ant žingsnio nenutol
ti nuo darbininkų klasės prin
cipo.

Toji orkestrą yra kviečiama 
dar kartą pasitarnaut ALDLD 
;r LDSA kuopų rengiamam 
koncerte, kuris įvyks balan
džio 1-mą. Tą didįjį koncertą 1 lygiai ir darbininkų organiza- 
$»ildys garsusis Liaudies Cho
ras ir sudarytas kvartetas ir 
duetas iš Lawrence, Mass., po 
vadovyste draugo W. Petrik 
(Petrukevičius). O su jais sy
kiu figūruos ir mūsų vietinė 
Jaunuolių Orkestrą. Tai labai : 
puiku, i 
orkestros įneša ką tokio nau-1 
jo į mūsų vietinį darbininkiš-' 
ką judėjimą.

Kurie norite 
noti ir patirti, 
orkestrą gali 
ateikite į koncertą balandžio 
1-mą d., 7 vai. vakare, 361 
Bridge St., Lowell, Mass. Ten 
apie tai sužinosite daugiau, 
negu jūs manote. Apart vieti
nių, dar pasigrožėsime ir Law- 
rencio jaunuoliais, kurie grieš 
ant įvairių muzikalių instru
mentų. Išgirsime ir cimbolus 
skambinant. Tai bus naujany- 
bė. ;
Kam Reikalingas Korespon

dentų Biuras?
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos 44- 
•' tos kuopos mėnesiniame susi

rinkime, vasario 5 dieną, su
organizuotas Korespondentų 
Biuras iš trijų narių. K. B. 
mums yra reikalingas tam, 
Kad parinkti daugiau žinučių 
iš mūsų kolonijos darbininkiš
kai spaudai ir kad tos žinutės 
būtų pilnai teisingos. Bet bu
vo vienas asmuo, kuris prieši
nosi organizavimui tokio biu
ro. Keistai išrodė, kuomet tas 
asmuo argumentavo, būk vie
na organizacija negalinti or
ganizuoti korespondentų biu
rą. Bet kuomet draugai nu
rodė, kad jis klysta taip saky
damas, nes mes galime darbą 
pzadėti vienoj organizacijoj ir 
vėliaus kviesti ir kitas organi
zacijas prie to, tai jis pra
dėjo tvirtinti, kad K. B. yra

♦ organizuojamas vien tik tam, 
kad užkirsti kelią atskiriems 
korespondentams, žinoma tas 
yra visai netiesa. Korespon
dentų Biuras kviečia visus 
draugus, galinčius rašinėti,

duoti kuo daugiausiai žinių kurie gudriai prigaudinėja dar 
darbininkiškiems laikraščiams, 
bet, kad jos būtų 
Mūsų organizacijos 
už Korespondentų 
respondencijas, nes
biuro peržiūrėtos ir sutvarky
tos, todėl Biuras prašo visų 
draugų parinkti teisingų žinių 
ir priduoti jas K. Biurui. Ku
rios bus tinkamos darbininkiš
kai spaudai, tokios visos tilps 
“Laisvėje” arba “Vilnyje.” 
Arba ir kituose darbininkiš
kuose laikraščiuose. Iki orga
nizavimui Korespondentų Biu
ro, jokie “atskiri” korespon
dentai nemate reikalo rašinė
ti iš mūsų kolonijos į darbi
ninkišką spaudą, išskiriant 
tuos, kurie pilnai sutinka su 
Korespondentų Biuru.

Iki šiol K. B. dar nebuvo 
galutinai susitvarkęs, bet nuo 
dabar pradės eiti savo parei
gas ir manonfe paduoti dau
giau žinių iš mūsų miesto.

Korespondentų Biuras, taip

bininkus. Jie priešingi darbi
ninkų vienybei ir todėl jie ne
paiso, kad darbo žmonės ne
turi iš ko pragyventi ir dau
gybė jau badmiriauja.
ne galvoje, kad 
alksta, kuomet 
čiai pavalgę ir 
visai nežinoma.

Draugai, darbininkai, mūsų 
rytojus dar baisesnis, negu 
šiandien turime. Todėl jokie 
kunigo keiksmai ir jo akli pa
kalikai mūsų vienybės nesu
griaus. Mes alkani būdami 
netylėsime. Mes tikinti ir lais
vieji nuo tikėjimo darbininkai, 
esame lygiai skriaudžiami per 
turtingąją klasę. Todėl ben
drai ii’ vieningai svarstykime 
savo reikalus ?r kovokime prieš 
skriaudas, ginkimės nuo bado.

Korespond. Biuras.

cijos, neatsako už korespon
dencijas, dabartiniu laiku til-- 
pusias “Laisvėje,” po kuriomis 
pasirašo “W.” Jose yra pa
klaidų. Matyt, rašyta nepa
tyrus dalykų. Išvengimui to
kių ir dar stambesnių klaidų,

Susiorganizavimas tos! h’ yra reikalinga turėti 
• Korespondentų Biuras. Kitu 
'kartu bus parodyta, kur klai
dos padarytos virš minėtose 

(korespondencijose.
Bendras Diskusavimas Masi
niam Susirinkime Bedarbes 

Klausimo
Kelios pašalpines draugys

tes, kliubai ir kitokios lietuviš
kos organizacijos čionai pra
dėjo šiek tiek rūpintis bedar
bės klausimu. Delegatai jau 
turėjo mažą pasitarimą ir, pa
stebėję nekurias klaidas,, jas 
taiso. Nutarta kviesti ir kitas 
organizacijas, kurios dar ne
buvo; pakviestos. Kitas\ dele
gatų susiririkimas įvyks ba
landžio 6 d., kuriame bus iš
dirbtas galutinas planas šau
kimui visų Lowellio lietuvių 
darbininkų masinio susirinki 
mo, kuriame bus bendrai dis- 
kusuojartias bedarbės klausi
mas. Kadangi bedarbė savo 
aštriais nagais negailestingai 
liečia kiekvieną darbininką, 
kaip bedarbį, taip ir dalį laiko 
dirbanti, todėl reikia pasaky
ti, kad šiame klausime Lowel
lio lietuviai darbininkai pasi
rodo sąmoningais savo reika
luose. Šis lowellieciu darbas 
yra pagirtinas, taip lygiai, kaip 
ir kitų miestų darbininkų, ku
rie del duonos kąsnio pamirš
ta skirtumus pažiūrose politi
kos ir tikėjimo ir vieningai ri
ša klausimą, kaip apsiginti 
nuo bado ir išreikalauti sau ir 
savo vaikučiams šiokį tokį 
pragyvenimą, kad nereikėtų iš 
nedavalgymo ir neapsirengimo 
šaltuose ir drėgnuose kamba
riuose laipsniškai marintis.

Rodos, kas galėtų priešintis, 
arba kenkti tiems, kurie, alka
ni būdami, reikalauja duonos. 
Tačiaus jau randasi tokių “fa
riziejų”—vilkų avies kailyje, 

....... .—u...---------- :--------

Diskusijos, Jaunuolių Veiki
mas, Sovietų Judžiai

Literatūros Draugijos 
kuopos susirinkimas įvyko 
vo 26 d. Mūsų kuopos
stovai priešfašistiniam komi
tete pranešė, kad įvyko disku
sijos bendro fronto klausimu, 
žmonių buvo daug ir visi pa
geidavo, kad daugiau tokių su 
sirinkimų būtų šaukiama. Tuo 
būdu kitos diskusijos įvyks ba
landžio 13 d.

Tarptautinio Darb. Apsigy
nimo Centro. Komiteto atsto
vai pranešė, kad balandžio 13 
ir 14 d d. vakarais 
mi Sovietų judžiai 
War Picture” su 
paaiškinimais, šis
gauna 25 nuoš. nuo parduotų 
tikietų. Todėl, kurie manote 
eiti pamatyti šiuos judžius, pa- 
sipirkite tikietus iš platintojų. 
Tuomi paremsite Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą.

Jaunuolių organizavimo ir 

 

šviZtimo klausimu buvo skai

 

tytas ir priimtas laiškas nuo 
ational Lithuanian Youth 

Committee. Čia turiu primin
ti, kad Naujosios Anglijos ap
skričiai jau senai šį darbą pra
dėjo. Jaunuolių lavinimosi 
mokykla įvyks Worcesteryje, 
liepos mėnesį. Mokytojais 
bus draugė šalinaitė iš Brook
lyn© ir draugas Max Lerner, 
worcesterietis. Apkalbėjus šį 
jaunuolių komiteto laišką, dar 
likos išrinkti du nariai į komi
siją ėjimui į draugijas ir ragi
nimui remti jaunuolių veikimą 
ir mokyklą. Mokykla tęsis ke
turias savaites, tuo būdu pasi
darys nemažai išlaidų.

Mass, valstijos bedarbių 
maršavimas prasidės balan
džio pabaigoje. Worcesterio 
bedarbiai išmaršuos balandžio 
27 d. Rinkimui aukų, maisto 
ir drabužių del maršuotojų 
■šiame kuopos susirinkime li
kos išrinkti keturi draugai.

Komunisty Partijos Pirmo Distrikto Lietuvių 
Frakciją Atydai

Bostono ir apielinkės Ko
munistų Partijos Pirmo Dis- 
trikto Lietuvių Frakcijų 
•Biuras šaukia konferencijų 
balandžio 1 d., 2:30 vai. po 
pietų, Kliubo svetainėj, 376 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Konferencijoj priva
lo dalyvauti visi Lietuvių 
Frakcijų D is trik to Biuro 
nariai ir šių miestų frakci
jų atstovai: So. Bostono, 
Worcester, Montello, Nor* 
wood, Lawrence, Lowell, 
Maynard ir Nashua. Nuo 
kiekvienos frakcijos turi 

♦ but nemažiau kaipo po vie- 
<ną atstovą, bet gali prisiųs

ti if po 2 ar 3.

Konferencija šaukiama 
su pritarimu partijos dist- 
rikto komiteto. Joje daly
vaus partijos atstovas ir pa
darys svarbų pranešimą. 
Būtinai reikes sutvarkyti 
paties frakcijų biuro reika
lus, nes dabartinis biuras 
nefunkcionuoja, ir tuo būdu 
visas judėjimas nuo to nu
kenčia. Taip pat turime ki
tus svarbius darbus konfe
rencijoj apsvarstyti.

Būtinai visi dalyvaukite 
laiku.

rsuinteresuoja publiką. Pasku
tinis kalbėjo drg. 
apie svarbiuosius 
pasaulinius įvykius 
šia apie. Vokietiją.

Apart prakalbų, 
muzikalė ir vokalinė pragra- 
ma. Smagiai sudainavo kele
tą dainų Lyros Choras ir jau
nuolių grupė. Taip pat šeš
ko Orkestrą smagiai pagriežė 
kelis muzikos kavalkus.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos lėšų padengimui. A. 
Pakštas, Al Krisuskas, J. Rai
nys, M. Tuleikis, A.‘Puodienė, 
A. Butkus, Šimkūnas ir Kli
mas aukavo po dolerį; J. Kur- 
žinskas ir J. Raulinskas po 
50 centų. Marcelė f(neįskai- 
tau priduotos pavardės) ir J. 
Gružauskas po 25 centus,. 
Su smulkiomis aukomis viso 
$24. •

Prie progos noriu paminėti 
ir tuos biznierius, kurid prisi
dėjo su aukomis, paremdami 
alkanųjų maršavimą į Harris
burg, Pa.

Liudvikas Baranauskas au
kavo 4 poras čeverykų, Mikas 
Valaitis—rūkytą kumpį, Jonas 
Jeblinskas kenuoto maisto ir 
pieno, Anna Saviškas aukavo 
tabako ir cigaretų maršuoto- 
jams, Simanas Šiltutis 25 cen
tus, Kulbečikienė cigaretų, 
Varšavičienė kavos svarą, 
Adelė Paulauskas kenuoto 
maisto, kavos ir cukraus, P* 
Klevinskas kenuoto maisto.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū.

A. J. Pranaitis-

Drg. Karosienė Kalbės Seka
mose Vietose Pittsburgho 
Apielinkėje

Kovo 31, Liet. Sūnų Draugi
jos svetainėje, 818 Belmont 
Ave., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Bal. 1, Liet. Sūnų Draugi
jos svetainėje, 110 State St., 
Wilmerding, Pa, pradžia 2 
vai. po pietų.

Bal. 1, Liet. Mokslo Draugi
jos svet., 142 Orr St., Pitts
burgh, Pa. Pradžia 8 vai. va
kare.

Bal. 2, Mainierių 
tainėj, New Eagle,
džia 2 vai. po pietų.

Bal. 2, Lietuvių Kliubo sve
tainėj, 156 E. Duquesne Ave., 
Duquesne, Pa. Pradžia 8 
vakare.

Bal. 3, APLA 9 kuopos 
tainėj, New Kensington, 
Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Bal. 4, Wandergrift, Pa.

Beveik Pusė Amerikos 
Darbininkų Bedarbiai

Nutarta pasiųsti protesto 
telegrama Alabamos guberna-1 
toriui prieš laikymą kalėjime 
Scottsboro nekaltų jaunuolių ir 
reikalavimą, kad jie būtų pa- 
liuosuoti. Taip pat nutarta 
pasiųsti protestas* Vokietijos 
ambasadoriiii; W Į s.hingtonąū 
prįęš fašistinį teiforą i Vokie
tijoj. '

ALDLD H Kp. Koresp.

Fašistai Užpuolė Savo Tal
kininkus Nacionalistus

BRUNSWICK, Vokietija. 
—Hitlerio agentas Bruns- 
wicko vidaus ministeris už- 
kotnandavojo padaryti kra
tą ir nuginkluoti nacionali
stų grupę. Mat, Vokietijos 
nacionalistai palaiko Hitlerį, 
bet šita grupė bandė pasi
priešinti. Suareštuota 1,350 
nacionalistų. Tas paaštrins 
santikius hitlerininkų ir na
cionalistu. 

> r

NEW YORK. — Nationa
ls Konferencijos Taryba 
paskelbė įdomių davinių 
apie bedarbės padėtį. Tary
ba pripažįsta,kad, palyginus 
su 1929 metais, J šiandien

Fordo Darbininkai Streikuoja Draugijy Adresai, Kurios 
Londone Turi “Laisvę” už Organą

LON DONAS. — Ameri- i 
kos kapitalistai turi savo fa- - 
brikus ir Europoj. Vienas' 
iš jų yra Henry Ford, kuris 
gamina automobilius Londo
ne. šiuo tarpu Fordo dar
bininkai sustreikavo ir pa
reikalavo, kad ponas išnau
dotojas jiems pakeltų algas. 
Su Fordo darbininkais jau 
streikuoja ir kitų dirbtuvių 
darbininkai už pakėlimą 
mokesties.

LIETUVIU SAULES PASALPIN. 
DRAUGIJOS, LINDEN. N. J.

Naujos Valdybos Adresai 1933 Metą 
Pirmininkas A, Mazonas, 310 W. Price St., 

Linden, N. J 
Pirm. Pagelbininkas G. Kasiaskas,

715 N. King St., Elizabeth, N. 
Protokolų Rašt. R. Tratulis,

1411 Clinton St., Linden, N.
Finanstf Rašt. K. Lenarth,

110 W. 11th St., Linden. N. 
Iždininkas J. Uskurėnas,

1501 S. Wood Ave., Linden, N. J, 
Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir

J. Vertelis,
203 W. 16th St., Linden, N, J. 

Maršalka, K. Mcskauskas,
1802 So. Wood Ave., Linden, N. J, 

Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir
mą seredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N. J, 

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

Socialistų Vadas Bando ., 
Nuplaut Rankas Fašistam
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COPENHAGEN. — čio
nai danų spaudoje rašo po
nas’ Paul Hertz, Vokietijos 
Sočia Idemokratų Partijos 
vadas ir bara tuos, kurie 
protestuoja prieš fašistų te
rorą. Sako, kad raportai 
apie fašistų terorą tik “pa
kenks Vokietijos demokra
tijai atgauti politinę laisvę.” 
Tai bjaurus teisinimas Hit
lerio gaujų kruvino smurto 
prieš darbininkus.

Darbininkai Griebiasi už 
Ginklo prieš Fašistus

Japonija Rengiasi 
Užgrobti Peipjngą

PEIPING, ‘ Chinija.—Ne
toli nuo šio miesto, buvusios 
Chinijos sostinės, Japonija 
koncentruoja savo karines 
spėkas. Manoma, kad grei
tu laiku bus; daromas ant MarSalka vaieėka a., 
miesto užpuolimas. Vadina
si, Japonijps imperialistai 
ketina skverbtis giliau į j 
Chinija.

Viena, Austrija. — Hitle
riniai fašistai surengė ketu
rių valandų demonstraciją. 
Siuto prieš žydus 'ir prieš 
revoliucinius darbininkus. 
Policija suareštavo 50 de
monstrantų. Bet, žinoma, 
jie bus be bausmės paleisti.

BERLYN. — Miestelyjeį 
Elbing, Prūsijoj, apie 1,000 
darbininkų apsiginklavo ir 
pasipriešino fašistų terorui. 
Iššaukta fašistinė armija 
numalšinimui darbininkų.

Pranešama iš Hamburgo, 
kad ten uosto darbininkai 
rengiasi :į (generalį streiką 
prieš-’fašistų’ ’terorą.

DAGENHAM, Anglija. — 
Čia šimtai darbininkų, dir
bančių Fordo automobilių 
dirbtuvėj, sustreikavo prieš 
algų nukapojima.

Hitlerininkų Teroras 
Eina Savo Keliu

BERLYN. — Mieste 
chume vienas darbininkas 
pašautas. gatvėje. Mieste 
Visenau fašistai nušovė 
draugą Krausę. Du komu
nistai nušauti miesteliuose 
Bilstedte ir Kvickoorne, ša
lę Hamburgo.

Neužtenka to. Fašistų 
valdžia areštuoja komunis
tų vadų vaikus iy laiko juos 
kaipo užstatą. Mat, jų tė
vai yra pasislėpę nuo fašis
tinio teroro. Dviejų tokių 
draugų vaikai suareštuoti. 
Abudu buvo reichstago na
riai.

Jungtinėse ’ Valstijose dir- «•—-— --------- —.
bančių darbininkų, yra 43.4 į Sergančių Vyry ir Motery
nuoš. mažiau. Vadinasi, ar
ti pusė visų darbininkų be
darbiai., Taip pat šios pa
lies darbininko pirkimo ga
lia- yra; sumažėjus ant 46.3 
nuoš.

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas BuguliSkls P..

1120 North Street 
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis. P.,

52 Dale Street 
Protokolų raStininkas Gendrcnas, S., 1

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie^ finansų pagelbininkai:

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
30 Kelly St.

L. D. P. Kliubas laiko susirinkimus kiek
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare; pradžia 7:30 valandą.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. M»»b.

ValiTyka 1931 metam:
W. Geluacvičia. 51 Glendale St.

___ _ paeglb. A. Sauka,
256 Amea St.

Nutarimų rašt. J. Stripinie, 
49 Sawtelle. Are. 

Turto rašt. K. Venalauakia,
12 Andover St.

Ligonių raSt. M. Jamkerlčla.
158 A mes St.

Iždininkas K. Mokinis,
9 Burton St.

Iždo globėjai: P. Krufias, 141 Sawtelle Are.,
B. Zdanavičia, 11 Glendale St.. J. Balk- 
vičia, 86 Webster St.
MarBalka A. Barkauskas,

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES.
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 

Pirm. Ą. Grubinskas, 132 WaahinRton St. 
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Simkunts,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 148 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford SI. 
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan St.

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

Visi Gardner, Mass.

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PETNYCiA IR SUBATA

Antrašas, 44 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tarpe Kent ir Wythe Avenue

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Įžanga Veltui Atdara per Naktį

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

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKT[ 50c SUBATOS V AK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą nąktj ant trečių lubų, oringam kambary—45c_.
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išadpėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS 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; iilipt ant) Flashing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—ifilipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—iilipt ant Flushing Ave.

Chroniškos Ligos Gydomos
Šiandien atei- 

fe . kite delei savo 
sveikatos išty
rimo, o ‘ jufnn 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos’ Nušašū- 
jimai^ Nervų 
Ligos, Abelnas 
Si iT p n u m a< s, 

.... Skilvio, Žarnų
ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde- 
girtias bei Reumatiški Nesveiku
mą!.

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Išrriirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame J lietuviškai

DR. ZINS
110 EAST 16ih ST. »T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
s , įsisteigęs 25 metai 
1 Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PMJ. Grybas,
K.P. L.F.L Dist. Biuro Nar.

Keli žodžiai apie ALD>LD 
141 kp. surengtas prakalbas, 
kurios įvyko vasario 26 d. ži
nia suvėluota, bet kadangi yra 
svarbus punktas mūsų koloni
jos veikime, tai bent trumpai 
apie tai parašau. Publikos 
buvo susirinkę daug ir turėjo
me net keturis kalbėtojus. Kai 
bėjo' angliškai drg. Wood ir 
lietuviškai F. Abek. Jie lietė 
daugiausiai bend ro fronto 
klausimą. Draugė Fulton, jau
nuolė iŠ Brooklyn, N. Y., kal
bėjo angliškai. Jauna kalbė
toja, bot jai vyksta kalbėti ir

Sovietą Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galinta 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 į kamuoja.

Norintieji naudotis So vietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

Laisninotas Graborins
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

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



Puslapis šešta* LAISVI Ketvirtadien., Kovo 30, 1933
...............  .... ,. -, -> • • • ■ • i ■ i * >.

Masinis Protesto Mitingas prieš Vok. Fašistus

Skelbia, kad Neleis Pie- Adatos Amatų Darbi
na Pardavinėt be 

Butelių
ninkŲ Industrinės Uni

jos Bazaras

Komunistų Partija šaukia 
darbininkus, smulkius biznie
rius, intelektualus ir net reli
gines organizacijas kovoti 
prieš Vokietijos fašistų terorą.

Vokietijos hitlerininkai krau 
juose skandina darbininkus, 
valstiečius ir žydų biednuome- 
nę. Komunistų Partija šau
kia didžiulį protesto mitingą 
trečiadienį, balandžio 5 d., 7 
vai. vakare, Madison Square

Iki šiol buvo pardavinėja
mas pienas bonkose ir liue
sas—ne buteliais, bet nusineš- 
davo kokį nors indą ir krau
tuvininkas įpildavo pieno. Da
bar skelbia, kad toks pieno 
pardavinėjimas yra nesanita- 
riškas ir būk norima sustabdy
ti nuo pirmos birželio liuoso 
pieno pardavinėjimą.

Čia ponai viršininkai 'neva 
kalba labui sveikatos, bet po 
tom kalbom yra pakavotas 
pieno kompanijų pelnas. IJuo- 
sas pienas iki šiol parsiduoda- 
vo dviem centais pigiau už 
kvortą, negu pienas bonkose. 
Padarius tokį uždraudimą, 
biednuomenė labai daug nu
kentės, 
beveik 
pieno, 
gu.

Kriaučių unija veda dideles 
kovas už darbininkų būvio pa
gerinimą. Daugelį streikų uni
ja laimėjo ir laimi. Bosai puo 
la kovingą uniją negirdėtu 
žiaurumu. Tik šiomis dieno
mis buvo bosų nužudytas Mor
ris Langer. Sunkiai kova rei
kia vesti. Tam reikalinga iš
tvermė ir lėšos;

Taigi ir rengiamas bazaras, 
kad sukelti kiek lėšų revoliu
cinės unijos stiprinimui ir au
ginimui. Bazaras įvyks ba
landžio 6-7-8 ir 9 dienomis, 
Star Casino svetainėje, 107th 
St., New York City.

Lietuviai darbininkai, turim

dalyvaus 
rašytojai: 

Malcolm

Protesto mitinge 
žymūs Amerikos 
Theodore Dreiser,
Cowley, žydų žymūs rašėjąi ir

, Darbinįnkai,, jau dabar tu
rime pradėti mobilizuoti jėgas, 
kad sutraukti darbininkų ' ir 
smulkių biznierių į protesto 
masinį mitingą tiek daug, 
jog netilptų į didžiulę Madi
son Square Garden svetainę.

Lietuviai darbininkai prie to 
mitingo irgi tyrime labai gerai 
prisirengti. Visos darbininkų 
organizacijos, jei kurių mitin
gai pripuola tą vakarą, turė
tame nelaikyti, bet visi būti 
protesto mitinge. Pakelkime 
grūmojantį protesto balsą.

darbe ir jį palietė. Ponas, 
matyt, manė, kad geriausia iš
rišti pasaulio sunkias proble
mas, tai save nusižudant.

restaurantas visas,

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

arba galėčiau priimti į partnerius.
Parduodu todėl, kad turiu kitą, biznį. 
731 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

(75-77)

IŠRANDA VOJIMAI
P A S I R A N D AVOJA furnišiuotas 

kambarys, apšildomas ir su visais 
patogumais. ’Kaina labai prieinama. 
Kreipkitės: A. J. 90-15 , 143rd Št. 
Jamaica, L. I., N. Y. [

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykitel

į SĄVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, 1 ‘‘Laisves** Name

BROOKLYN, N. T.

Tūkstančiai 
visai negalės nusipirkti 
nes jiems bus perbran-

įaug nu- | 
bedarbių prisidėti prie bazaro ne vien

Protesto Demonstraci-unijos 
jos už Paliuosavimą 

Scottsboro Jaunuoliu 
ir Mooney

atsilankymu, bet parinkimu 
tinkamų daiktų bazarui. Sa- 

1 kyčiau, kad lietuviai galėtų tu
rėti savo būdelę ir uoliai dėtis 
prie stiprinimo revoliucinės

Kriaučius.

Banditai Darbuojasi

rieti rabiridi’ yra pakviesti išsto- prieš fašistinį terorą, apginki- 
ti į bendrą veikimą kovai prieš me Vokietijos darbininkus, 
besti jišką fašistų terorą Vo- , valstiečius ir tautinių mažumų 
kietijoj. I žmones. ‘ ;

Laisve Gaunama ant
SKAITYK LAISVE 1 i 

į IR KITI$M$, UŽRAŠYK
\ Sekančių Stočių

“New Masses” Kostiumą 
Balius

■ Tuoj Turėsite Progą Pama
tyti “Pabaigą Petrogrado”

t

Tarptautinis Darb. Apsigy
nimas rengia eilę protestų de
monstracijų* New Yorke ir 
Brooklyne kovai už paliuosa- 
vimą: Scottsboro jaunuolių ir 
Tom Mooney. Scottsboro jau
nuolių bylos vedimui eina rink
liava visa savaitė ir baigsis 

Kurie dar nesa- 
rinkliavos,

Antradienį, kovo 28 d., trys 
plėšikai užėjo į Gottfried Ban
king Co., 1121 llth Avė., kad 
pasipinigauti. Jie kasininką, 
Thomas Weiss, prispyrė ati
daryti stalčius, ; kur pinigai 
randasi. Banditai ' pasiėmė 
$1,816 ir iintvažiavb isaVaįs ke- 
lihis.

“New Masses” yra proleta
rinės dailiosios literatūros žur
nalas. Jis suvaidina labai di
delę rolę proletarinės dailės 
išplėtojime šioje šalyje, žur
nalo naudai yra rengiama pa- 
vasarinis Kostiumų Balius, 
penktadienį, kovo 31 d., Webs 
ter Hall, 119 E. 11th St., New 
York City.

Baliuje bus daug žymių ben 
dradarbių ir rašytojų. Be to, 
bus menininkų iš visos apielin- 
kės. Svarbu ir įvairu bus da
lyvauti tame: puikiame paren
gime.

Už savaitės laiko “Laisvės” 
svetainėje bus rodoma judis 
“Pabaiga Petrogrado.” Dabar 
bus rodomas viršutinėje sve
tainėje ir bus viskas geriau pri 
taisyta, kad būtų aiškiau ma
tyti. šitas judis duoda at
vaizdą proletarinės revoliuci
jos Petrograde, 1917 m.

TŪLAS ŠTUKORIUS PA
GANIOM UGNIAGESIUS

Kas Valdys Alaus 
Rinką?

Telefonas: Stagg 2-9105

dr. a. Metrika
(PETRICK)t ' ;

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais įr šyentadieniais 

tik susitarus

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

JONAS STOKES f1
FOTOGRAFAS [j

Siuomi pranešu gavo kostum^- ’ 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®p o numeriu' 

512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey j 
Street stota 
Brooklyn, N. Y.

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

sekmadienį, 
te prisidėję prie 
tai privalote greitai pridėti sa
vo dalį tame darbe. Devynių 
jaunuolių byla jau prasidėjo. 
Joje iškeliama visas prieš ne
grus neapykantos klausimas. 
Byla bus ilga ir daug lėšuos 
pinigų. Neturint ištekliaus, 
nebus galima jaunuolius ap
ginti. Todėl dalyvaukime rin
kliavoj ir 1
monstracijose. Jos bus seka
mose vietose :

Penktadienio vakaro, Ken
nington Hall, 214 E. 2nd St., 
New York City. Harleme šeš
tadienį, 1 vai. po pietų, 110th 
St. ir 5th Ave., New York Ci
ty. Brownsvillej, šeštadienį, 
1 vai. po pietų, vieta bus pa
skelbta vėliau. Jamaicoj, šeš
tadienį, 1 vai. po pietų, Union 
Hall, 109th Avė.

Maisto Darbininkai Ren
giasi prie Didelių Kovų

Keletas dienų atgal 300 dar
bininkų, dirbančių prie maisto 
patarnavimo, laikė susirinkimą 
Manhattan Lyceum svetainėje. 
Jie ruošiasi prie didelių kovų.

Tarp naujai pasamdytų 650 
miesto darbininkų, atsirado vie
nas štukorius, John Guri', 37 
metų amžiaus. Jis užvakar 
pašriubavo ugniagesių alar- 
mą ant 104th St. ir Madison 
St. Ugniagesiai nulėkė su pil
nu prisirengimu, bet gaisro 
jiems nevyko surasti. John 
Gurr darė toliaus baikaš. Jis 
dar 11 alarmb dėžučių atsi
darė ir jas užŠriubavo. Ugnia
gesiai, kaip pašėlę' lakstė per 
dvi valandas, nakčia, nežino
dami, kas atsitiko.

i Kuomet štukorius Gurr šrlu 
bavo vienuoliktą alarmo dėžu
tę, tai policistas, pamatęs vy
rą besidarbuojant, areštavo jį. 
Už neleidimą ugniagesiams 
miegoti, Gurr pasodintas de
šimts dienų į cypę.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydan fimiaa ir chroniikat vyrų Ir 

moterų ligas kraujo ir odos.
Padarau iityrimg kraujo ir tlapume

DR. MEER
W. 44th St., Room 

New York. N Y.
Valandos PriSralmo: 

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo t 
iki 9 vai. vakare

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

156 302

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 
J gimdymo organų

DR. M. FILURIN
215 E. 12th St.

Tarp 2nd ir ,3rd Avės
• NEW YORKE
Valandos, nuo 10 iki 1

*Nuo 4 iki 8 ,
Nedėliom nuo JO iki’ 1

Odos ligos gydomos’ su X-ray ir 
patinusias gyslas į įčiržkinimais

iei aaiyvauKime nn- Jau visą eilę streikų laimėjo 
bukime protesto de- .... n„Kni„v„ T„^„.tvin3

Wilb’amsburgo Bedarbiai
Prasidėjo organizavimas Wil- 

liamsburgo bedarbių į Ten Eyck 
St.‘ Bedarbių Komitetą. Susi
rašė 25 nariai į visai trumpą

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery^and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd - Avenue and 14th Street 
Chatham Square , , ■ f.

j pesbrdsses and Greenwich St. 
685. Washington Street , . . * 
6th Avenue and .42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

Dr. M. Maišei, Specialistas

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Vyrų ir j moterų ligų,' ūmias ;ir 
! chroniškas kraujo ir odos ligąs,; 
gydauįčirškiinu; kraujo ir pūsles 

; analizai ;
į 107 E. 17th STREET
[Near 4th Ave. (Union Square) 
[Vai.: 1X1-1, 4-8,'Nedaliom: 10-12;

Pilna Egzaminacija $2.00

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS '
Į Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
I ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir kerietas veselijoms, 
j krikštynoms ir pasivažinėjimams.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų. ir 
tt. Puikus steieius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. •

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Šiandie'dar klausim, stovi at 
viras, kas valdys alaus rinką, 
btitlegeriai ar legalizuoto alaus 
dirbėjai; Apskaitliuojama, kad 
dabartiniu laiku New Yorke yra 
32,000 špikyzių. J6m pristato 
alų butlegeriai; Jie daro alų 
tarp 6 ir 8 ' alkoholio laip
snių stiprumo. Valdžios alus 
bus 3-4 laipsnių. ‘ Už pusbačių 
reikės mokėti taksų federalei 
valdžiai $5 ir valstijos vadžiai 
$1.00.

Alaus pardąvinętpjai irgi tu
rės pirktis leidimus, o spikyzėm
nereikės mokėti nieko, apart1 
valdininkų • papirkinėjimo.

Dabar kyla klausimas, kas 
valdys alaus rinką: ar valdžios 

Dabar maisto darbiniu-al? ^orai ar bu- 
tlegeriai, kuriem nereikės: mo
kėti valdžiai taksos! , .

Majoras O’Brien rengiasi 
Paskirt penkis valdininkus, rie 
bias algas pasiimti. Viensx iš 
jų gausiąs $10,000, gi keturi po 
$7,500. Graftas eis kaip ir ėjo 
iki šiol su svaigalais. Butlege
riai dar ilgai pasiliks rinkoje 
šinkuoti naminio darbo svaiga
lus..

Maisto Darbininkų Industrinė 
Unija.
kai rengiasi paskelbti general) 
streiką Foltis-Fischer kompani
jos restauranuose.

Tuose restauranuose darbi
ninkų sąlygos nepakeliamai sun
kios. Darbininkai atsispirti 
prieš didėjantį išnaudojimą ir 
darbo sąlygų bloginimo, rikiuo 

spėkas skelbimui streiko.

NORI UŽTRAUKTI RE- 
SYVERĮ ANT FOX FIL
MŲ KORPORACIJOS

231 Bedford Avenue

BROOKLYN

ja

Mokyklų Išlaidų 
Mažinimas

Susikūlė Gatvekariai, Su
žeista 30 Žmonią

Reid - Ąve., karai» Įtięsp849 
Utica AVe., viens -į kitą smogė, 
įtaruose buvo diktai žmonių.

30

Miesto išlaidų Apskailiavi-1 
mo Taryba rekomenduoja $20, i 

laiką. Tačiaus toli gražu ne- 000,000 mažiau skirti moky-■ . . v
pakanka tokio skaičiaus, šioj -klų palaikymui šiemet, negu ! N&Iąbai sunkiai sužeista 
apielihkėj šimtai bedarbių, ir į buvo išleista pereitais ir kitais
mes juos turime įtraukti į be-'metais, 
darbių organizuotą judėjimą. Sumažinimas mokyklų bu- 

Ten Eyck St. Bedarbių Ko- džeto, būtų numažinimas mo- 
miteto mitingai įvyksta kas pir
madienis, ‘Laisvės” svetainėj. 
Praėjusį pirmadienį buvo mitin
gas, bet ne tiek bedarbių atsi
lankė, kiek turėtų JŲ būti. Pa
daryta keletas tarimų ^mobiliza
vimui nedirbančiųjų’ ir kad at
sišaukti į darbininkų organiza
cijas, idant jos prisiųstų į be
darbių organizaciją savo atsto
vus. Sekamas susirinkimas 
įvyks “Laisvės” svetainėje, 7:00 
vai. vakare, pirmadienį.

Kviečiame kuo daugiausia be
darbių atsilankyti ir prisiųsti 
atstovus iš darbininkų organi
zacijų į mūs mitingą, kad sutar
tinai galėtume grumtis už bend
rus reikalus.

kytojų algų, susiaurinimas mo
kyk tų pataisymo, mažiau iš
leista ant teikimo vaikam me- 
dikalės pagelbos ir užkandžių. 
Miesto valdžia turi pakanka
mai pinigų dauginti policistų 
skaičių. Politikieriai turi lė
šų savo riebioms algoms, bet 
kuomet ateina klausimas vai
kų ir mokyklų, tai jie nori nu
kirsti ant karto $20,0004000.,

Šitą Tammany Hall politi
kierių pasikėsinimą galima at
mušti tik organizuojantis į tė
vų ir vaikų komitetus. Reikia 
kad tie komitetai rengtų masi
nes demonstracijas priėjmoky- 
klų ir siųstų valdžiai reikala
vimus, kad mokyklų' išlaidos 
nebūtų mažinamos.: : ;..:; :■ \.

Fox filmų ir teatrų yra dide 
lė korporacija. Ji turi tea
trus ne tik New Yorke, bet 
daugelyje Jungtinių Valstijų  
miestų.

Benjamin Schellenberg pa- 
davė į teismą reikalavimą, 
kad būtų įstatytas resyveris 
ant Fox Korporacijos biznio 
įstaigų, nes, esą, ten visokių 
suktybių yra.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Nusižudė Žynius Autorius
Patrick Kearney atsisukoI < . t 4 į i 1i gazą ir užtroškino save. Jis | 

paskutįiiįu laiku; buvo vargo |
i prispaustas. Kearney šudra-!
1 matizavo Thedore Dreiserio ' 
“An American Tragedy” ir ! 
“Old Mari Murphy.” Bet be-!

šiomis dienomis eina' tardy
mas balsų suvogėjų. Apkalti
nimai yra paduoti ant 115 
žmonių. Tardymas eina prie 
teisėjo Daniel V. McNamee. 
Išklausmėjus eilę kaltinamų
jų pavesta d žiu re i spręsti. 
Džiurimanai derėjosi 20 va
landų ir negalėjo susitaikyti. 
Viena grupė vienų politikie
rių patepta traukia į savo pu
sę, kita grupė—į slavo ir kal
tininkus negali pasmerkti nu
sidėjusiais; ; 1 ,

Jei demokratai ir republi- 
konai vagia balsus vieni nuo 
kitų, tai ką jau kalbėti apie 
komui^ųj; z baisuj spyogim^? 
Komunistų balhūs 'stveria, ’ ku
ris kaip išmano, • .•. . : - :■ • - .

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy AvenurO

, f BROOKLYN. N. T., 
U > ' n .< '. J I. '■ i : H ’ ' , . ‘

MATHEW P. BALLAS
1 ( B I E L fi U S K A S )

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

Mūsų (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS; 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŽALIU, JR. IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA.,, TURIM PRIVATIŽKĄ 1 |
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį, AUTOMOBILIU, ‘ Į 
KURIUO P^TARNAUJAM ^UVEŽTI (. LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOJERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM QRA2l\ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI QOVANA1. . ' T

, j VISAIS,TAIS REIKALAI^ KREIPKlfes į MUS, O MES ’ Įj 
KUCĮCjERIAUsIAI PATARNAUSI m.

MUSU RAŠTINE atdara die^ą; IR NAKTĮ. Mūšių f r , 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

(NC

H. Belsky , Tel ST a g g 2*3487' h. Houaenbold 
PResident 3-53,41 t. ’ ’ ' Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
* CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininiu^ 
• ir kitokius šaltkalvystės 

darbus
t < * . ' . < k

DR. HERMAN MENDLOWITZ

87 UNION AVENUE 
r

___ BROOKLYN, N. Y.
‘NeariŠri. 2nd Street ’ r , ' ■ , .

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
iki 4 kas dien, se redo m s ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

I FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

. •. .į Kampas E. 28rd (

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

1 ’ l v i. tu ( Lui H (<
ryto




