
EXTRA!
London.—Anglijos valdžia 

atšaukė savo atstovą poną 
Ovey iš Maskvos. Sako, j 
kad tas dar nereiškia nu
traukimą ryšių su Sovietų 
Sąjunga. Anglijos valdžia 
norinti išklausyti nuo pono 
Ovey raportą apie likimą 
suareštuotų sabot ažninkų 
inžinierių. c

Decatur, Ala. — šerifas 
sudarė surašą piliečių, iš 
kurių bus renkama džiūrė 
del Scottsboro jaunuolių. Iš 
viso šimto nėra 
juodveidžio.
Apsigynimo advokatai 
griežčiausiai protestuoja ir 
ves kovą ant šito punkto.

nė vieno
Tarptautinio

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Madridas. — Balandžio 23 

d. miestų valdžių rinkimuo
se pirmu sykiu dalyvaus Is
panijos moterys. Iki šiol 
jos neturėjo politinių teisių.
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JAS DELEI SUVIENYTO FRONTO.

Ill'll*.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

• First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

VISOMS DARBO MINIOMS JUNGTINĖSE 
VALSTIJOSE

Amerikos Darbo Federacijos Centralinei Pildančiajai 
Tarybai.

Socialistų Partijos Centro Komitetui.
Nacionaliam Komitetui Konferencijos Delei Darbininkiš- 

kai-Progresyvio Veikimo.
Darbo Unijų Vienybes Lygos Centro Komitetui.
Visoms Kitoms Nacionalėms Darbo Unijoms ir Darbi

ninkų Klasės Organizacijoms, Nacionalėms ir Vieti
nėms, taip Negrų, kaip ir Baltųjų.
Jungtinių Amerikos Valstijų Komunistų Partija pilnai 

sutinka su Komunistų Internacionalo pasiūlymais—daryt 
naujų pastangų, kad sutveri darbininkų vienybę per ben
drą kovą už pragyvenimo laipsnio atlaikymą, prieš krūvi-
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kavo Komunistu Dienraštį prieš Darbininkus

i tikrose industrijose.

teisėjas nenori su tuo su- barį teismabutyje, kur advo- mo bedarbiam “darbo kem-
i _ . . _ . . - <• • m i n i • • i • i

tikti.

Matomai, pati, sprendžio.nesuranda.

Pasiūlė Bendrą Frontą

val-Subankrutavę Bankai

TOKYO. —- Čionai prane-

Vadinasi,| Geležinkelio. Tai nauja Ja-

I Pinigų. r jos įrankis.t

A

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų Atstovų Butas 
priėmė prezidento Roosevel- 
to siūlomą bilių delei steigi-

sadorius-ponas Ovey. Jis 
pranešė, kad Anglijos val
džia yra nutarus daryti tam 
tikrus žygius, jeigu Sovietų

LONDON. — Sovietų val
džios griežtas nusistatymas 
teisti anglus inžinierius

algų kapojimus. Atsaky
mas nuo tų partijų dar ne
gautas.

neva tebejieško jais pasitarti. Teisėjas 
• neišnešė nuo-

'STOCKHOLM. — švedi- 
.; jos socialistinės valdžios po-

VARŠAVA.’ — Lenkijos 
..... p. . . . 2 seimas užgyrė valdžios pa------------------- ------------- iliciia konfiskavo komunistu . , n . . 

------------- i dienraštį “Arbetar Tidnin-| prailgint darbo 
policija ją kur nors išsiuntė.' gen” įaį ]<acĮ jame buvo valandas ir panaikinti mo-

cija, balandžio 16 d., Ameri
can House svetainėj, 56 Ha
nover ’St. ?'

Darbininkai Visy šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite. Tik 

Retežius, o Iši almėsite
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APSIGYNIMO ADVOKATAS REIKALAI)- ; Socialistu Valdžia Konfis- ■ Lenkijos Valdžios Žygiai 'AMERIKOS KOM. PARTIJOS ATSIŠAU
JA, SURAŠO PILIEČIU, IŠ KURIU BUS 
RENKAMA DŽIURE JAUNUOL, TEISME

KIMAS} DARBO FEDERACIJĄ, SOČIA 
LĮSTŲ PARTIJĄ IR KT. ORGANIZACI

DECATUR, Alabama. — 
Abi pusės sutiko, kad pir
miausia bus teisiamas jau
nuolis Patterson, 19 metų 

1 amžiaus. Bet griežtai kova 
tebeina už juodveidžių tei- 

' sės del tarnavimo džiūrėje. 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo advokatas Lei
bowitz griežtai reikalauja, 
kad būtų priduotas surašąs 
visų piliečių, iš kurių bus 

. renkama džiūrė. Jis sako, 
kad jis įrodys, jog tame su
rašė nesiranda nė vieno neg
ro. Valdžios prokuroras ir

Dublin, Airija. — Kovo 29 
d. gauja airių fašistų už
puolė Komunistų Partijos 
centrą ir padegė. Ten bu
vę draugai turėjo bėgti per | ^*p0’pcija 
stogą, kad išgelbėti savo gy-, liudininkės Ruby Bates, bet Horton dar

Sako^ kad Bates tėvas irgi atspausdintas raportas apie kestį už šventadienius tam 
pradėjo jieškoti savo dūk-; jūrininkų streiką. i tikrose industrijose,
terš.

Prokuroras sako, kad pa-į 
sibaigus Pattersono teismui, 
kiti šeši jaunuoliai bus tei-, 
siami krūvoje. Tam prieši
nusi apsigynimo advokatai.

Advokatas Leibowitz lan
kės pas jaunuolius kalėjime 
ir pareiškė, kad tam kalėji
me joks žmogus negali gy
venti. Reikalauja, kad jau
nuoliai būtų perkelti į kam-

ATSTOVU BUTAS PRIĖMĖ VERSTINO 
DARBO BILIŲ; BUS NAUJI PANČIAI 
ANT KAKLO AMERIKOS DARBININKU

vybę. Darydami ataką, fa-1 
šistai dainavo “Dieve palai
mink mūsų popiežių!”

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pralenkia visas ki
tas šalis užmušimų ir saužu- 
dysčių skaičiumi. Pav.,

, Vakar dienos “Laisvėje” 
tilpo Bedarbių Tarybų Na- 
cionalio Komiteto atsišauki
mas prieš prezidento Roose
velto skymą militarizuoti 
darbininkus. Lietuviai dar
bininkai ir darbininkės pri-'ną Hitlerio fašistų režimą Vokietijoj ir prieš imperialis- 
valo visur stoti į bedarbių tinį karą.
tarybas ir kovoti prieš vai-’ 
džios bandymą įvesti vergi
ją Šitas pavergimas 250,000 
darbininkų bus tik pirmas t 
žygis linkui padėjimo po 
valdžios kurka visos darbi
ninkų klasės.

i katai galėtų bile kada su ’ pių,” kur darbininkai netu
rės jokių teisių ir tegaus po 
$1 į dieną. Tos kempės bus 
steigiamos prie sodinimo 
miškų.

Prieš šitą verstino darbo 
sistemą griežčiausiai prote
stuoja ir kovoja bedarbių 
tarybos. Tai įvedimas bjau
rios vergijos.

GRŪMOJIMAI NIEKO NEGELBES, ANGLAI 
INŽINIERIAI BUS TEISIAMI MASKVOJE

MASKVA. — Pas Sovie- 
1932 metais išėjo po 10.8 nu-j tų valdžios užsienio reikalų 
sižudymų bei užmušimų ant1 komisarą draugą Litvinovą 
kiekvieno 100,000 gyventojų, buvo atsilankęs Anglijos im- 
O per penkis metus, tarpe perialistinės valdžios amba- 
1927 ir 1932 tokiose nelaimė
se žuvo 51,206 žmonės.

Washington. — Senatas 
nuėmė uždraudimą dakta
rams išrašinėti receptus de
lei alkoholio. Jeigu ne per

valdžia teis suareštuotus 
anglus inžinierius. Drg. Lit
vinovas griežtai atsakė, kad 
grūmojimai nieko negelbės', 
kad inžinieriai bus teisia- 
mi, kaipo šabotažninkai’. Ta
da ponas Ovey išėjo, nepasa
kęs, kokie tie žygiai yra.

ČechoslovakijosLKomunistai. 
Siūlo Bendrą Frontą

Anglijos Ponai Pradeda 
Drebėti ir Nervuotis

Phila. Sudaromas Bendras Austrų Komunistų Partija 
'^Frontas T. Mooney Pasiūlė M, From,

rus dabar visi galės gauti 
degtinės tiek, kiek reikia.

Guayaquil, Ecuador. — 
Prie sodžiaus Japijapa 
kalno griūdama žemė 
griuvo penkis žmones.

nuo
v u z-

ŠiosRochester, N. Y 
apielinkės farmeriai paskel
bė streiką prieš pieno trus- 
tą. Iki UoJ farmer ai gau
davo tik centą ir pusę už 
pieno kvortą, o dabar reika
lauja keturių cer.ni ir pu
sės. Mieste pieno trustas 
ima net 10 centų už kvortą.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Čionai tapo sudarytas bend
ro fronto laikinas komitetas 
gynimui Tom Mooney. Į ko
mitetą taip pat įeina Tarp
tautinio Darbininkų Apsigy
nimo delegatai, ir nuo kelių 
reformistinių ir revoliucinių 
unijų.

Visų darbininkų organiza
cijų bendro fronto konfe
rencija įvyks balandžio 17 
d. Tuoj aus bus išsiuntinė
tas pakvietimas ir mandatų 
blankos. . *

Iš Statybos Darbo ’ 
Sovietu Sąjungoje

Maskva. — Visai baigia
ma statyti didelė nauja elek-: ■ 
tros stotis Tiflize. Prūdas 
jau pabudavotas ir baigia
mos dėti turbinos.

VIENA.—Austrai fašistai 
siunta. Jie rengiasi prie to 
paties smurto, kokį atliko 
hitlerininkai Vokietijoj. Pa
vojus didelis visam darbi
ninkų judėjimui. Tuo būdu 
Austrijos Komunistų Parti
ja pasiūlė Socialdemokratų 
Partijai bendrą frontą prieš 
fašistus, Komunistai priža
da, kad jeigu bendras fron
tas bus sudarytas, tai laike 
bendro veikimo jie sutipka 
nedaryti atakų ant socialde
mokratų partijos.

Komunistai šaukia socia
listus darbininkus, tuojaus 
ant vietų ■ sudaryti < bendro 
vęik'ihio ^komitetus bu konid- 

Į nįstais ir kovoti įpi’ięš fąšiz-

_ Į

Boston. — Prisirengimui 
prie Tom Mobney Kongreso 
Bostone šaukiama bendro 
darbininkų froiito konferen-Į - ^ri- §
ei ja, balandžio 16 d., Ameri- ( diktatūrą.- r H > ■ > p;

Socialistai Nusilenkė, bet 
. Nieko Nelaimėjo

BERLYN! —- Reichstage

PRAGA. — čechsolovaki- 
jos Komunistų Partijos Cen- 
tralinis Komitetas oficialiai 
pasiūlė Čechų Socialdemo- pradeda baisiai nervuoti im- 
kratų Partijai ir vokiškai perialistus. Jau girdisi kal- 
kalbančiai Socialdemokratų bos Londone, kad gal, girdi, 
Partijai. bendrą veikimo Sovietų valdžia ir turi ką 
frontą prieš fašizmą, prieš, nors aiškaus įrodyti prieš 
naujo karo pavojų ir prieš! tuos inžinierius. Tą, mato

mai, žino Anglijos valdžia, 
ir todėl ji taip bijo teismo.

Kabinetas laikė specialį laidos armijos ir laivyno reikalams, besiruošiant į nau- 
susirinkimą. Tarimai neži- - ją karą, kur iš žmonių minių būtų daroma kanuolėms pą- 
nomi, bet spėjama, kad bu-|šaras,—tai tokia Roosevelto programa, atkreipta prieš 
vo svarstoma klausimas su-' darbininkų klasę, 
traukymo prekybos ryšių,..

Darbininkų klasei dabar vienybė yra būtiniausiai rei
kalinga, labiau negu kada pirmiau. Tiktai per sąlydžią, 
kovingą minių vienybę tegalima atlaikyt darbo žmonių 
gyvenimo laipsnis; tik per tokią vienybę tegalima atsi- 
spirt prieš pasimojimus, kuriais yra žemyn mušamas 
pragyvenimo laipsnis; tik tuo būdu tegalima išvystyt 
masinį pasipriešinimą fašizmui ir didėjančiam karo pa
vojui.

Ekonominis krizis Jungtinėse Valstijose eina gilyn.. 
Alkis žirglioja po trutingiausią šalį pasaulyje. Dau
giau kaip 16 milionų darbininkų yra bedarbiai. Milionai 
farmerių virto pavargėliais.

Roosevelto politika, kaip jau praktikoj pasirodė, yra 
politika, vedama naudai bankininkų ir stambių fabrikan- 
tų prieš darbo minių reikalus. Rooseveltas yra pasiėmęs 
diktatorišką galią įvairiose srityse—o tai žingsnis linkui 
fašizmo—ir ta jo galia yra naudojama prieš darbininkus. 
Darbininkų militarizavimas (kareiviškos disciplinos 
jiems įvedimas), Roosevelto lėšų taupymo programa, vyk
doma kaštais minių; jo bankiniai veiksmai, kuriais yra 
nušluojama sutaupymai milionų smulkiųjų depozitorių; 
dolerių infliacija (jų vertės numušimas) ir padidintos iš-

Gal Popiežius Veiksiąs 
Bendrai su Hitle

rininkais
PARYŽIUS. — Prancūzų 

laikraštis • “Petit Journal” 
rašo, kad Vatikane daromas 
didelis spaudimas ant popie
žiaus, idant jisai viešai iš
eitų už bendrą veikimą su! 
Vokietijos fašistais. Sako-' 

/tųa, kad į. Vatikaną daro ge
rą įthką hitlerininkų puoli- 

ffnas <ant komunistų,) bedie
viui ir žydų.! Iš antros pu
sės, Vokietijos katalikų par
tija vis gražiau ir gražiau 
susikalba su Hitlerio, 
džia.

WASHINGTON. — Vasa- ' 
rio mėnesį Jungtinėse Val-y 

socialdemokratų p a r t i j os stijose užsidarė 148 bankai j1 
frakcija įnešė reikalavimą, su $72,870,000 depozitų, j 
kad visi socialdemokratai Sausio mėnesį užsidarė 241 šamaAš Harbino, kad Man 
būtų paleisti iš kalėjimo. bankas4 su $135,020,000 de-.l džurijos valdžia yra užgrp 
Jie į tą rėikalavimą neįdėjo pozitų. Gi pefnai vasario bus Sovietų Sąjungos trau

Manchukuo Užgrobė 
Sovietų Traukinius

L e n i n g radas. — čionai 
greitu laiku bus nuleista į 
vandenį visa eilė naujų ko
mercinių laivų.

.Maskva. — Elektrozavo- 
das pabaigė daryti naują 
hidrogeneratorių delei Dnie- komunistų. Manė, kad fa- mėnesį užsidarė 121 bankas kinius ant Rytinio Chinų 
pro elektros stoties. Sovie- šistai susimylės ir prięlan- su • $57,266,000. Vadinasi, j Geležinkelio. Tai nauja Ja- 
tų generatoriai yra naujau- kiai atsineš lirikui socialde- šiemet per vasario mėnesį ponijos provokacija prieš 
sios mados ir pripažinti ge- mokratų prašymo. Bet ap- užsidarė daugiau bankų, ne* darbininkų tėvynę, nes Man^ 
resniais už 'Amerikos darbo siriko. Fašistai socialistų gu pernai ir nunešė daugiau ■ džurijos: valdžia yra Japoni- 
generatorius. , įnešimą, atmetė.

Kokią karišką politiką veda Amerikos imperializmas,z 
tokią jau politiką veda kitos imperialistinės šalys ir su 

RYGA. — Latvijos seimas lygia energija; tatai gi nurodo, jog kapitalistinis pasau- 
priėmė socialdemokratų įne- lis, negalėdamas išrišt krizio klausimo ekonominiais bū
simą, kad tuoj aus būtų su- dais, rengiasi karui, desperatiškai bejieškodamas sau iš- 

. imti ir išdeportuoti visi vo- ei ties. •
kiečiai hitlerininkai. Taip Tą patį pasiryžimą išeit iš krizio su prievartos pageL 
pat nutarta uždaryti visas ba rodo didėjantis fašistinio teroro naudojimas, ypač 
vokiečių fašistų organizaci
jas. ‘ ' " •

Fašistai Darė Užpuoli
mą ant Sovietą Sąjun-

. gos Atstovybės
HAMBURG, Vokietija. — 

Čionai fašistinė policija da
rė kratas Sovietų Sąjungos 
prekybos atstovybėje. Ne- 
ya j ieškojo tam tikro žmot- •' 
gaus suareštavimui, bet jo 
nerado.

MASKVA. — Sovietų vaF 
džios organas “Izviestija” 
sako, kad Sovietų valdžia 
“nepraleis šito bjauraus žy
gio prieš jos atstovybę be 
griežčiausio protesto.” Lai
kraštis toliau nurodo, kad 
Hitlerio valdžia, matomai, 
eina prie griovimo santikių 
su Sovietų Sąjunga.

kruvinas Hitlerio režimas Vokietijoj, taipgi Austrijoj ir 
kitose Europos šalyse, ir net prasidedantis fašizavimas 
valstybės mašinos Jungtinėse Valstijose.
../Tokiose apy.stovose pats’klausimas, gyventi ar mirti, 
reikalauja, kad darbo minios subudavotų vieną frontą ko^ 
voj prieš kapitalistų daromus užpųąlimus. antj prągyve- 

' nimo, prieš augantį kruviną fašistinį terorą ir prieš griež
tą karo pavojų. Suvienytas darbininkų klasės frontas,* 
remiamas dirbančiųjų farmerių ir prispaustos negrų tau
tos, galėtų sėkmingai atmušti tuos kapitalistų vykdomus 
alkio ir karo planus. Todėl būtiniausiai yra reikalinga, 
kad visos darbininkų organizacijos—Amerikos Darbo Fe
deracija, Socialistų Partija ir Komunistų Partija, ypatin
gai—turi daryt bendrą pastangą, idant visus darbo žmo
nes sujungt į vieną sąlydų kovos frontą.
""Idant tokia vieninga pastanga galėtų būt darbinin
kams naudinga, jinai turi būt daroma pagrindais veik-’ 
lios masinės kovos už tokius aiškiai nusakomus darbinin
kų klasės reikalavimu, kaip kad sekantieji:

(1) Prieš Roosevelto alkio ir karo programą; prieš 
prievartos darbą; prieš darbininkų algų kapojimus; už 
algų jiems padidinimą, idant jos atsakytų kylančioms 
kainoms; už žmonišką pašalpą bedarbiams*, nedarant 
skirtumų prieš negrus bei ateivius; už darbo valandų su-

(Tąsa 2-ram pusi.)
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APŽVALGA
Darbininkų Raštų Svarba

Vis dažniau matosi pačių 
darbininkų raštų revoliuci
nėj spaudoj. Bet jų dar ne
užtenka. Mes turimę imti 
pavyzdžių iš Sovietų Sąjun
gos darbininkų.

Keliais žodžiais priminsi
me apie Krupskają, o pas
kui apie darbininkus rašė- 
jus.

Krupskaja, našlė Leninie- 
nė, rašo naują knygą apie 
Leniną, kaip jis naudojosi 
knygomis. Knyga bus labai 
interesinga ir nurodanti, 
kaip Leninas vartojo įvai
rias knygas revoliucinio 
mokslo išplėtojimui.

Realį darbo masių gyveni
mą geriausia gali nupiešti 
patys darbininkai. Todėl ne 
tik korespondencijos, bet ir 
straipsniai, rašomi darbi
ninkų į komunistų spaudą, 
turi labai didelę svarbą. Pa
imkime Sovietų Sąjungos 
darbininkus. Tik vien Mas
kvos provincijoj yra 800 
darbi ninkų-autorių, kurie 
parašė bei susidėję keli da
vė brošiūrų ir knygų techni
kos, žemdirbystės ir sociali
stinės kūrybos klausimais.

Ivan Grigorjevič Kalini
nas, metalistas, su 36-šių 
metų patyrimu prie metalo 
gaminimo, ir dabar 55 metų 
amžiaus, parašė knygą, 
“Kaip Išpildyti Darbą su 
Atsidavimu—su Atvira Šir- 
džia.”

Ivan Zaicev, 40 metų am
žiaus, geriausias urmininkas 
darbe, parašė brošiūrą, 
“Trys Ligos Spaustuvės 
Darbe.”

Maskvoje, Kūjo ir Pjautu
vo dirbtuvėj, yra 80 darbi
ninkų, kurie rašo korespon
dencijas, brošiūras ir net 
knygas.

Mums, Amerikos darbi
ninkams, yra labai daug ko 
pasimokinti iš Sovietų Są
jungos darbininkų, kurie už
ima labai svarbią vietą lite
ratūros lauke. Koresponden
cijų pas mus dar vis perma- 
žaL •• Ypačdomingiau ir gi
liau’gyvenimą paliečiančių 
korespondencijų. Reikia ra
šyti korespondencijas į abu
du - • dienraščiu. “Vilnies” 
korespondentai turi rašyti 
“Laisvei,” o “Laisvės” 
respondentai—“Vilniai.”

Skruzdės Kaipo Daržininkės
Kai kurios skruzdės Bra

zilijoj renka lapus, neša 
juos į savo lizdą; ten iš jų 
padaro tokias gniūžteles, 
kaip kokias mažiukes kem
pes, arba pintis, 
kempių paskui augina ma
žyčius grybelius, kuriais pa
čios maitinasi ir peni savo 
vaikus. v ’. , ,

Dar įdomesnis dalykas, 
tai kaip, “motina” steigia, 
siu atskirą naują lizdą.

Išeidama iš, seno skruzdy
no, jinai prisivaro pilną 

i burną tų grybelių; ir su 
iškeliauja 

jieškot patogios naujam gy
venimui vietos. Kada vietą 
suranda, išspjauja grybelius 
ir pradeda daugiau jų au
ginti, tuo tarpu padėdama 
keletą kiaušinėlių. Grybelių 
auginimui reikalinga trąša; 
tai skruzdė juos ir tręšia sa
vo šlapimu ir mėšlu. Papra-

ko-

ži

Francijos socialistai - ne-

AMERIKOS KOM. PARTIJOS ATSIŠAUKIMAS Į DARBO FEDERACIJĄ, SOCIA
LISTŲ PARTIJĄ IR KT. ORGANIZACIJAS DELEI SUVIENYTO FRONTO 
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į vadovaujamus nacionalius tų organizacijų komitetus ir 
siūlo surengti konferenciją išrinktų nuo tų organizacijų 
atstovų, idant apsvarstyt šiuos pasiūlymus ir konkrečias 
masines kovas, kurios turėtų būt vedamos, kad tie reika
lavimai galėtų būt laimėti.

Komunistų Partija, tačiaus, ragina darbininkus ne
laukt, kol pasirodys tų derybų pasekmės. Vienybė yra 
būtinas tuojautinis reikalas kiekvienoj dirbtuvėj, kiek
viename fabrike, kiekvienoj kasykloj, kiekviename mies
te ir kiekvienoj kaimynystėj. Kasdien juk daroma vis 
nauji ir nauji užpuolimai ant darbininkų pragyvenimo. 
Į tuos užpuolimus reikia tuoj aus atsakyti, kaip tik jie 
būna daromi. Tatai reikalauja vienybės tuojaųs, be gai- 
.šavimo. Komunistų Partija ragina visus darbininkus— 
komunistinius, socialistinius, Amerikos Darbo Federaci
jos narius, ypatingai—susivienyti kiekviename fabrike ir 
mieste. Mes šaukiame ir raginame visus darbininkus 
sukurt bendrus veikimo komitetus rengimui išvien mitin
gų, demonstracijų, parodų ir streikų, kad priverst išpil-

Ant tų kad fabrikantai savo dirbtuvėse atskirai sudarytų neva 
bedarbių fondus).

(3) Už darbininkų teises, už paliuosavimą Tomo Moo
ney, Scottsboro! jaunuolių ir visų politinių kalinių; prieš 
policijos terorą, prieš ateivių deportavimus ir prieš in- 
džionkšinus laike darbininkų kovų su samdytojais.

(4) Prieš fašistinį terorą ir prieš anti-semiti^mą (žy
dų persekiojimą) Vokietijoj; už paliuosavimą Thaelman- 
no ir visų įkalintųjų fašizmo priešininkų; už medžiaginę 
paramą revoliuciniam judėjimui Vokietijoj.

(5) Už tuojautinį ištraukimą Japonijos ginkluotų spė
kų iš Chinijos, už apgynimą Chinijos liaudies, už sustab
dymą amunicijos gabenimo Japonijai; prieš imperialisti- 
niai-karišką Wall Stryto politiką, ypač dabar Tolimuose į dyt reikalavimus, kuriuos darbininkai bendrai savitarpi- 
Rytuose’ ir Lotynų Amerikoj. niai priima.

(6) Už Jungtinių Valstijų pripažinimą Sovietų Sąjun- vietines komunistų organizacijas tuojaus imti iniciatyvą 
gos; prieš imperialistinius užpuolimus ant Sovietų Są- ii’ padaryti pasiūlymus delei ^bendro veikimo atatinka- 
jungos.

, Kad šie bendri reikalavimai būtų įvykdyti, reikia tuo
jaus pradėti vieningą kovą už sugrąžinimą buvusįų augš- 
tesnių algų mainieriams, plieno darbininkams, audėjams 

. Tatai reiškia, kad turištai pasiima kiekvieną gry- į*. vįsįems kitiems darbininkams. Tatai reiškia, kad turi 
belį atskirai ir laikydama jį daroma prisirengimai per kovą atgriebt ir tas algų 
s^vo v>rank°se , tiesiogimai j daps, kurios buvo numuštos gelžkelių darbininkams. Ta- 
užtręšia; paskui vėl pasodi-. ^aį reį§kia remti visus darbininkus, kurie dabar veda 
na.

Ta skruzdė, kaip matome,
| gera daržininkė. -

padėjėjai ir Reconstruction 
Finance Corporation gavo 
grąžos už paskolą $40,000 ir 
sakoma dar .turės sukelti 
$25,000. ;' ; ■

Dabar socialfašistų “Nau
jienose” skaitome, kad Ste
pono Strazdo’komitetas vėl tuo “paviržiu” 
pabudo. Esą:

Iš advokato šlakio raporto 
paaiškėjo, kad su visokiais de
pozitorių skundais jam prisi
ėjo palaukti, nes auditorių ra
portas yra pagamintas ir kaip 
tik bus jiems užmokėta už jų 
darbą, jie raportą priduos šėri- 
ninkų receiveriui ir depozito
rių komitetui.
Mat, kam reikalinga to 

komiteto pabudimas. Kad 
’ depozitoriai užmokėtų už 
raportą, tai tuomet galėsią 
pamatyti. Nieko neatlikę 
todėl, kad:

Per šį laiką darbas trukdėsi r 
del susidėjusių tam tikrų ap-[ 
linkybių, kaip tai mainymasis 
miesto administracijos, susir
gimas depozitorių komitęto se-, 
krętorė?, dąikinaį prasišaliiįii- 
mas.-advokato Šlakio ir daug 
kitų priežasčių.
Ir prie pabaigos pareiš

kiama? • » . ...
Pagal advokato šlakio aįški- 

nimą atrodė/ kad tikras komi
teto darbas prasidės tik dabar.

Advokatas Šlakys nurodi- 
nėjęs, kad dabar bus paskir
tas naujas resyveris ir De7 
pozitorių Komitetas prašys, 
kad jie gautų atstovybę prie 
resyverio. Tai viskas, ko ir 
nori Steponas Strazdas 
(prūseikinis menševikas) ir 
advokatas Šlakys, kad jis 
gautų prisiplakti prie demo
kratų politikierių ir darbe
lį su gerais atlyginimais. 
Kaip “Naujienos,” taip 
Strazdas ir Šlakys padeda 
Universal State • Banko sa
vininkams dalyką užglosty
ti, tai viskas. l

Socialistų Klampynė
Lietuviškų soči alfašištų 

Chicagos lapas rašo apie 
Franci jos socialistus; ,

Jeigu Francijos socialistų 
butų dalyvavę- valdžioje, kuo-' 
met dar Vokįetijop, miniątėrių 
kabinetuose buvo socialdemo
kratai, o Anglijos valdžia buvo 
darbiečių Rankose, tai Europos 
politika butų, gal, pakrypusi 
į kitokias vėžes. • •. - >

Pokariniam laiko tarpyj 
Francijos socialistų partija 
neleisdavo’ savo nariam‘tie*- 
sioginiai įeiti į Valdžią. Pa
skutiniu laiku Leon Blum, 
socialistas, paėmė premjero 
vietą. Socialistų partija jį 
išmetė. Dabar socialistų 
“Naujienos” klampoja po

Milžiniško “Voro” Mirtina 
Kovą su Nuodingu 
Skorpionu

Azijos ' tyrlaukiuose . ran
dasi gudrių gyvūnėlių, ku
rie panašūs į milžiniškus 
vorus. Juos ■ vadina “solifu- 
gidais.” Jie būna tokio dy
džio, kaip rankos plaštaka 
su išskėstais pirštais.

Solifugidams ’ terika susi
kirst su dideliais juodais 
skorpionais, turinčiais 5 iki 
8 colių ilgio. Skorpionas 
panašus į vėžį; turi drūtas 
reples ir ilgoką uodegą; uo
degos gale yra gylis su mir
tinais nuodais. Stojęs į mū
šį su priešu, skorpionas 
stengiasi pasigriebt jį savo 
replėmis ir įgilt galu savo 
lanksčios uodegos.

Solifugidas nujaučia, su 
kuom turės reikalo. Ir kada 
skorpionas ant jo puola, tad 
solifugidas atkiša savo ilgas 
plaukuotas “rankas,” idant 
perarti neprisileist. Bet 
svarbiausia tam dičkiam vo- 
rui’-solifugidui tai ■ nugiųk- 
luot mirtinąjį priešą, skor
pioną. Jis, pagaliaus; pasi
renka: momentą ir nepapras
tu greitumu griebia žiotimis, 
skorpionui už stimburio, ir 
jau nepaleidžia, kol savo žio
timis *■ jį* visai' sųkriušina. 

‘Taip nuodingasis priešas'ir 
krinta mūšyje. • : ' ■

NEWARK, N. J

LDSA 10-tds kuopos vaka
rienė perkelta iš 2-ros die
nos Balandžio į 7-tą gegužės. 
Prašome visų įsitėmyti.

Elijošiaus Banko Depozi- 
torių Komitetas

Lietuviai darbininkai 
no, kad bankas jau buvo už
darytas, o socialistų “Nau
jienos” vis skelbė, kad Uni- nežinystę ir buria pirštais 
versal State s (Elijošiaus) ar nebūtų socialistai dar ge- 
Bankas stiprus, kai Gibral- riau pasitarnavę buržuazi- 
tabo uola. į jai tiesioginiai būdami vai-

Bankas užsidarė, Jame į- džioje? > '
kliuvo- $700,000 depozitorių Francijos socialistai -ne- 
pinigų. Iki šioliai negavo f stojo valdžion, lead nenūsi- 
depozitoriai nei vieno cento, maskuoti. Nes jie, eidami į 
Ką pasiėmė, tai resyveris, jo buržuazinių valdžių kabinę-

tus, žino, kad nevykins soci
alizmą. Gi tuomet darbi
ninkų masės galėtų pamaty
ti., jų tiesioginius tarnayį- 
mūs buržuazijai ir mesti se
kę paskui . socialistų .pąrfiją.

Kaip Anglijos, Vokietijos, 
taip ir Franęijos socialistų 
partija tarnauja kapitalistų 
klasei.

kovą už sąlygų pagerinimą. Tatai reikalauja plačiausio 
masinio veikimo prieš Roosevelto sumanytą • prievartos 
darbą ir prieš jo žingsnius, padarytus ir daromus delei 
vadinamo lėšų taupymo; už pašalpą bedarbiams iš cent- 
ralinės valdžios ir už1 federalę bedarbių apdraudą. Ta 
kova dabartiniu laiku reiškia rėmimą ir organizavimą 
Mooney Paliuosavimo Kongreso, kuris įvyks Chicagoj, 
gynimą devynių Scottsboro negrų jaunuolių, kovą už pa
liuosavimą ateivių, dabar laikomų deportavimui, ir prieš 
visus deportavimų sumanymus.

Jungt. Valst. Komunistų Partija visuomet šaukė ir šau
kia darbininkus į vienybę veikliai kdyai už tokius reikala
vimus. Vis labiau ir labiau patys darbininkai pabrėžia, 
kaip jie pageidauja vienybės. Spalio (1932 m.) demonst
racijoj Chicagoj, visos šalies alkanųjų maršavime, skait
linguose alkanųjų maršavimuose atskirose valstijose, ko
vo 4 (1933 m.) demonstracijose visoj šalyj, skaitlingiau
siuose vietiniuose streikuose, demonstracijose ir kituo
se veiksmuose socialistiniai ir komunistiniai darbininkai, 
Amerikos Darbo Federacijos nariai ir neorganizuoti dar
bininkai vienijosi, darydami sėkmingus žingsnius, ir tuo 
būdu priversdami kapitalistus padaryt nusileidimų ir su
turėdami tolesnį Inušimą žemyn pragyvenimo žmonių 
masėms.

Bet nors tie veiksmai buvo sėkmingi, tačiaus jie ne
galėjo atnešti didžiausių vaisių todėl, kad didžiosios na- 
cionalės darbininkų organizacijos—Amerikos Darbo Fe
deracija ir Socialistų Partija, ypatingai—nebuvo pasiren
gusios iš savo pusės paremt steigimą kovingo darbininkų 
fronto. Priešingai, šių organizacijų vadai aktyviai už- 
kirtinėjo kelią suvienytam darbininkų veikimui ir su to
kia politika krizio metu jie davė tiesioginės pagelbos 
buržuazijai, vedančiai atakas prieš minias.

Tokia jų politika dar ir dabar tebėra tęsiama. Ame
rikos Darbo Federacijos prezidentas Green jau atsisakė 
nuo kovos prieš Roosevelto prievartos darbo bilių, kuris 
yra vienas iš pavojingiausių žingsnių, atkreiptų prieš 
darbininkus. Socialistų Partijos vadai nuvažiuoja į Wa- 
shingtoną, kad pasveikint Rooseveltą už jo bankinius 
veiksmus, kukiais jau iki šiol tapo nušluoti sutaupymai 
daugelio smulkiųjų depozitorių. Socialistų Partija iki 

?šiol vis atsisakinėjo nuo prisidėjimo prie vieningos kon
ferencijos delei Mooney paliuosavimo ir atmetė pasiūly
mus išvien laikyti Pirmosięs Gegužės mitingus. Socialis
tų Partija dabar yra vyriausia rėmėja konferencijos 
Washingtone, nuo kurios yra atšalinamos tikrai kovo
jančios darbininkų organizacijos, jų tarpe ir komunistai. 
Socialistų Partija taipgi užtyli arba ir užgįria tūlų Vokie
tijos socialistų žingsnius, kuriuos jie ten padarė, nusi
lenkdami ir pasiduodami Hitleriui.

Paskutiniais laikais, tačiaus, kadangi buržuazija taip 
aštriai atakuoja visus darbininkus, taipo pat ir narius 
reformistinių organizacijų šioj šalyj ir Vokietijoj, tad ir 
Amerikos Darbo Federacija ir Socialistų Partija nebe
gali išvengti kalbų apie vienybę. Amerikos Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partija, kuri visuomet šaukė ir šau
kia į vieningą veikimą, ima domėn tas kalbas apie vie
nybę, einąhčias reformistinėse organizacijose. Mes yėl 
siūlome ir raginame Amerikos Darbo ^Federaciją, Socia
listų Partiją; ir Konferenciją ADarbininkiškai-Progresy- 
vio Veikimo dėtis su Komunistų Partija, idant galima 
būtų suvienyt’ plaČiąšias darbo minias bendrai kovai’ už 
augščiau išdėstytų reikalavimų programą. Komunistų 
Partija su savo pasiūlymu delei vienybės kreipiasi tiesiog)

moms socialistų ir Amerikos Darbo Federacijos organi
zacijoms, idant kaip įgalint greičiau įkūnyt kovingą dar
bininkų vienybę.

Socialistų ir Amerikos Darbo Federacijos vadai dažnai 
slėpdavo savo priešingumą suvienytam veikimui, prisi
dengdami tuom, kad komunistai aštriai kritikuoja jų po
litiką ir darbus. Amerikos Kom. Partijos Centro Komi
tetas, eidamas linija Komunistų Internacionalo, praneša 
visiems distriktams, vietinėms organizacijoms ir darbi
ninkų klasei apskritai, jog Komunistų Partija nuoširdžiai 
sutinka susilaikyti nuo atakavimo visų socialistų, Ame
rikos Darbo Federacijos bei kitų darbininkų klasės or
ganizacijų, kurios širdingai padarys tarpsavines sutar
tis delei suvienytų kovų už bendrai priimtus reikalavi-' 
mus ir ištikimai vykdys, tokius susitarimus gyvenime. Ta
tai, suprantama, nepaliečia teisę bet kurios organizacijos 
bei jos atstovų liuosai daryt savo pasiūlymus, diskusuot 
kitų pasiūlymus ir veiksmus tuo laiku, kuomet daroma 
pastangos susitart. Tuo pačiu sykiu Kom. Partijos Cent
ro Komitetas mato reikalą pabrėžti, kad jeigu* kokia or
ganizacija arba jos atstovai sulaužytų priimtą sutartį 
arba nevykdytų jos praktikoj, tad turi būt vedama begai- 
lestingiausia kova, keliant minias prieš tuos, kurie pada
ro tokią išdavystę, kaip prieš skebus ir streiklaužius.

Šių pasiūlymų pagrindais Komunistų Partija pasižada 
masėms dėti visas pastangas, idant greitai ir drūčiai 
sutverti sąlydų darbo žmonių kovos frontą prieš kapita
listų ofensyvą, kurią išreiškiu Rooseveltas savo politikoj, 
prieš fašizmą ir prieš karą. /

Mes ypatingai šaukiame ir raginame padaryt pradžią 
sukūrimui tokio suvienyto pasipriešinimo prieš valdan
čios klasės alkio ir karo programą, sumanytame konti
nentaliame kongrese, paverčiant jį į platų bendro fronto 
žygį visų darbininkiškų organizacijų, be jokios išimties.

Mes toliaus raginame, kad visos darbininkų organizaci
jos remtų Mooney Paliuosavimo Konferenciją, įvyksian
čią Chicagoj, kaipo mobilizacijos punktą kovai už paliuo- 
savimą visų klasinio karo kalinių.

Pagaliaus, Pirmosios Gegužės veiksmai šiemet kiekvie
noj vietoj turi būt suvienyti veiksmai; juose turi visos 
darbininkų organizacijos sueit į vienybę delei bendros 
kovos už darbininkų reikalus.

Broliškai jūsų
Am. J. Valst. Komunistų Partijos

CENTRO KOMITETAS.

MINERSVILLE, PI

ų - Ant .šalygatvio^ sustoję, gru
pė darbininkų kalbėjosi su ku
nigu Daumantu. Mūsų draugai 
K. Arminas ir G.; Kaminskas, 
priėjo, užkalbino ir paprašė 
bažnytinės salės del Bedarbių 
Tarybos masinio mitingo. Ku
nigas Daumantas link bedarbių 
-darbininkų organizavimosi ir 
veikimo atsinešė simpatiškai ir 
salę del to mitingo prižadėjo. 
Besikalbant, kun. D. pareiškė: 
“Taip, reikia čia kas nors da
ryt. Aš pats pasiunčiau rezo
liucijas Kongresui ir Senatui, 
kad būtų- bankuose apsaugota 
depozitoriai. ”

Minėtas mitingas įvyko 15 
kovo. Trys draugai kalbėtojai, 
•Paul, Barnėt' ir Davis, gerai 
aiškino bedarbių pašalpos, ran
dų, namų taksų ir kitokių iš- 
kašęių klausimus. Šaukė vi
sus stoti į Bedarbių Tarybą, 
per tai bus visiems išreikalauta 
ko " reikia del žmoniško gyveni
mo. Tik vieningai, bendru
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frontu tą galima atsiekti. Ne
mažai jau įstojo ir išrodo, kad 
ši organizacija greitai išaugs į 
milžinišką spėką. Beje, mitin
ge viena moteris raportavo, kad 
ši Bedarbių Taryba išreikalavo 
jos vaikams drabužių ir ga
nėtinai kasdien pieno. Ji pa
reiškė: visur, kiek neprilaksčiau 
ir negavau, o šie, ve, vyrai man 
išgavo. Ant to per visą salę 
nuūžė plojimas.

šiuo tarpu Bedarbių Taryba 
pradėjo smarkiai veikti sustab
dyme verstino darbo už pašal
pą, nes čia ta vergija vis la
biau įsigali praktikoje.
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Chicago, Ill.
sa eilė liberalų rezignavo iš 
Civil Liberties Unijos todėl, 
kad ši organizacija atsisakė 
remti Tom Mooney paliuo* 
savimo kongresą.

Čionai vįį-
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’ncier a pretense of a relief measure, over a quarter of a 
tipn of unemployed are to be mobilized and sent to militarymillion of unemployed are to be mobilized and sent to military 

training camps, where they are to live in tents, don uniform
prison garb, and live under strict military discipline. For 
compensation these workers are to receive one dollar a day as 
proposed by the forced-labor bill of Roosevelt-Robinson-Wagner.

William Green president of the American Federation of Labor 
fully approved this proposal after effecting a supposed “res
istance" to the bill, with regard to the workers’ stipulation. 
Instead of calling it a dollar-a-day wage, which might cause 
ill-feeling and discontent among the innocent unemployed, 
Greens sanction only followed after the added amendment 
changed the clause from a dollar-a-day wage to “cash allowance.” 
Green’s petty “resistance” to the bill merely makes more evident 
to the worker that man’s susceptibility to the capitalists, rather 
than show full confirmation of his obligation to the workers 
as head of the A. F. L. Perhaps the workers may realize the 
part that body, the A. F. L., actually plays in representing the 
worker—more fittingly, in misrepresenting the worker.

The case of the nine Scottsboro Boys deserves not only the 
attention and sympathy of the workers but their support— their 
practical support. The case is well-known. Nine hungry, 
homeless, job-seeking negro boys seized and clapped into jail 
on the charge of raping two prostitutes. Nine innocent boys 
whose fate relies strictly on the support of the working class.

Attorneys for the International Labor Defense in obtaining 
a long sought for private interview with the nine framed-up 
youths, still in their ’teens, received information of the frame-up 
and the brutal treatment to which they were suojecred since 
their first imprisonment. They showed evidence or brutal oeat- 
irjgs, by vicious scars on their bodies, 
knife stabs and lacerations of the scalp, 
been threatened with the electric chair 
didn’t drop their affiliation with the ; 
with the National Association for the 
Colored People.

These unfortunate 
for support and aid. 
protests. Workers! 
these innocent boys!

by teeth knocked out, 
They claimed to have 

in ninety days if they 
I. L. D. and take up 

s Advancement of the

youth are appealing 
Their fate lies in 
Protest and fight

to you, the workers, 
the strength of your 
for the freedom of

Bill Rodgers for delivering the artistic piece of 
in “The Young Worker and Student.” Very good

We thank Comrade 
w’ork for our heading 
work, Bill, and we do. appreciate this work of art.

Contributions were forwarded by the following comrades for i year 
“Laisve” for Miriam Palina. in Pittston, Pa. Henry Yuska 5c, Alda Curris 
25c, Bertha Fulton 25c, Adele Pakali 25c. Total am’t to date is 80c. 
Come, Comrades, we must have this girl and her parents read “The Young 
Worker and Student.” Let’s all help and cooperate together and show that 
we can do it. Amount needed is $2.50.

Don’t forget, Comrades—only an other week more before the closing of 
the contest for the best written article on the Scottsboro Boys. Don’t 
delay! Write your article today! A pleasant suprise gift awaits the win
ner.

The Young Worker and Student—the English Youth Section of the 
Lithuanian daly paper “I^aisve” is published weekly. The comrades who 
read this section are asked to contribute articles on the present day phe
nomena of life and activities—<in the industries and professions in class 
rooms, at schools, high schools, or colleges, clubs and organizations. Also, 
manuscripts of criticism and analytical resolutions and statements of the 
social, political and philosophical subjects and theories of the Proletariat. 
We want to make this page the essential part of this movement—a study 
of our theory and history—the process of education, organization, agita
tion and propaganda. Manuscripts should be addressed in care of “The 
Young Worker and Student” or Bertha Fulton, secretary, of the National 
Lith. Youth Comm., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y., and must be accom
panied by your name and address.

HOOVERVILLE IN CENTRAL PARK, N. Y

and see 
accepted

bed with

Central Park is situated in 
New York where there are 
found the most prosperous hotels 
and apartment houses that contain 
millions and millions of rooms for 
the idle rich, who have made their 
gross profits through the exploita
tion of the working class. In back 
of the zoo where once was a reser
voir, the land now is covered with 
dirt, ashes, and dumped refuse. A 
colony of unemployed men has now 
been formed there, and is called 
“Hooverville.”

After observing the colony from, 
the steps of the old weather 
bureau we decided to go down and 
investigate the conditions of the un
employed who live there. Ąfter pass
ing a few of the shacks a worker 
greeted us with a friendly word and 
asked us to come inside 
his “place.” We willingly 
the invitation.

The shack contained a
.some old covering on it, a table and 
two chairs, on one of which a mid
dle-aged man was sitting. In the 
comer, a small European style stove, 
made of brick, was standing. On 
the stove there was a steaming pot 
which we believed contained soup. 
The first thing that he asked was 
whether we could leave something 
to read. We didn’t have anything 
at that moment but promised to sup
ply him with some magazines the 
next time we went there. We asked 
the man how he built the shack. 
He informed us that 30 years ago 
he learned carpentry in Cheko-Slo
vakia. He also told us that it had 
taken him six months to build the 
shack, with whatever material he 
had picked up.

A few months ago the whole colo
ny was threatened that the shacks 
would be destroyed. But after a great 
protest nothing was done. In his 
conversation he explained that the

Summer School for the
> Young Workers and Students

We see that the youth in Connec-

YOUTH ON THE HUNGER TRAIL’
Henry Bell, a homeless boy, is J >They have these placards stuck up 

in every store—all over the damn 
town. And let me tell you, they 
make you work!”

“Say, we ought to be in Independ
ance before dark,” says Jim. “How’s 
that burg anyway, any chance to 
eat? 'Any decent place to flop?”’ 
We ask one of the old guys whose 
been through this way before.

Says old Bill; “Oh, its swell. Nice 
jail to park for the night, on a 
clean concrete floor. In the morning 
they give you a ticket entitling you 
to a» 15c.' mekl in a restaurant!”

But before I nad time to thank 
our Ibck for passing through such 
a swell place Bill laughs and says:

“But, before you get that ticket 
you have to chop wood for hOlirs, 
and with a .<iop standing over you 
to see to 
around.”
/ Another 

joins oju* 
you want 
haven’i 
‘Helping 
all the 
he.

“Don’t
slept there one night. Ix>usy beds, 
no soap, 60 men on one towel, and 
the damn fumigator which spoils 
your clothes if they are half way 
decent, and the slop they feed yod 
on! Dammit!, the dishwater, that 
they call coffee made us sick.”

“And you have to work like hell 
for the meals and the flop. On the 
rockpile. Then they sell those bricks 
to the depot for $4.50 per thousands. 
Clear graft, that’s what it is.”

Says Bill: “Well, if you don’t like 
forced labor never go to Wichita. 
They pick you up as a “wag” and 
slap you onto the prison farm and 
harness you to a plow like a god 
damn horse. And you’ve got to pull, 
too, if you don’t want to taste the 
blacksnake whip!”

We huddle up in a bunch in order 
to keep warm enough to sleep.

Old Bill still tries to kid us: “Bet
ter say your prayers, sonny.”

“Go to hell,” we reply, sleepily.

ticut New York and New Jersey writing, thjs ’series of exposure’s of
are beginning to realize their place 
in the class struggle and are begin
ning to organize. We can see that 
the youth is beginning to become 
active in our organizations. Our 
choruses have drawn many youths. 
LDS branches are being organized 
and are growing daily.

Youths are just beginning to wake 
up, are very energetic and enthusias
tic, but because of lack of experience, 
are ignorant of organizational ad
ministrative matters. Many times 
because of shortage of knowledge 

of the Lithuanian Youth and for to tackle these problems, 1 one loses 
spirit and nothing or very little is 
done.

To prepare the youth along these 
lines and in the theory of Marx 
and Lenin—workers art, we are 
planning Workers Youth Summer 
Schools. These schools . in all pro
bability, be held in Connecticut, 
New York or New Jersey.

The Proletmenas, 4th 
trict is composed almost 
youth, in choruses and 
branches are growing, 
very desirable location for such a 
school. Preparatory work must start 
at once, that is mobilizing the stu
dents and start collection of funds.

i It is necessary to start a drive 
will also be a youth speaker to for funds because the students will 
discuss the youth in our chor- incur some slight expenses for board

I His room will be furnished free by 
j some local comrades. If there are 

can quite a few desirous of attending, 
By you see that it will 

this 
the!

**JwM

the rotten conditions which face the 
i ever growing army of wandering un- 
' employed youth. In the last install
ment < Henry and his pal, see 

i monstration in front of the 
Capitol in Indianapolis.

a de
State

ATTENTION! CONNECTICUT YOUTH
The coming Banquet, Concert,; 

and Dance to be held April 2nd 
at 320 Ann Street, Hartford,! 
Conn., should 
terest to the Lithuanian youth] 
of the State 
With the large 
youth members in our choruses, 
and the springing up of LDS 
Youth ''Branches throughout the 
state, it’ ds only logical that a 
fair portion of the program be 
devoted, to the youth.

Because the youth has been 
neglected so long, it is necessary 
that we put more than ordinary 
efforts tb rectify this short
coming. Now with the helpful 
guidance and co-operation that 
the adult branches are afford
ing us, we, the youth, wake 
up and get the work started.

In the past, the chorus was 
the only organization that our 
youth could fall back upon. In 
the chorus, we failed to cope 
with the complexities of the 
youth problem, and it is little 
wonder that we failed the 
youth. We are proud to state 
that more or less, our choruses 
are correcting this error as is 
evidenced by our growth.

We know that the chorus 
fails to attract the greater part

Coun-

And 
work-

J
I

be of special in-J

of Connecticut.
increase of

THE LETTER BOX
A Worthy Criticism

Dear Comrades,
Don’t you think there is a little 

I too much space and time wasted 
on “slush”? If we had a whole 
paper to ourselves, we could run 
“The Letter Box” and “Snapshots,” 
but’ as it is; let’k 'just use one 
column, if you must. What do you 
say ?

Walter Winchell writes about pro
minent people. About people we all 
have heard of, and know on sight. 
But who knows about the people 
you write ? 
cular group, 
rest of us.

Are we so
italist system, 
time as we do ? 
expected of us. 
what we’re entitled to!

Ann Young.

Just your own parti
lt’s all Greek to the

contended with the cap- 
that we can waste 

Let’s do what is 
Let’s fight and get

Organizing A Summer School 
In Worcester, Mass.

demands^ For ex- 
the youth prefers 
drama and singing, 

thė i LDS Youth 
So whatever the 

activities, we have

this reason, groups and orga
nizations arę being formed to 
meet, the 
ample, if 
sports to 
we have 
Branches, 
choice of
the organization for them.

To deal with the youth prob
lem, an excellent speaker, Ber
tha Fulton from Brooklyn, N. 
Y., has been secured. There

Conn. Dis- 
entirely of 
the . LDS 

They have

run into a few 
startdollars. Work must

itely.
i In New York and
I was decided to run
for a period of one month.
mittee was eleceted to find a suit-

immedia-

New 
such

Jersey it 
a school

A com-

uses. ,
So all totaled, youth, you 

not afford to be absent, 
showing- your interest in 
work by being present,
results will be two-fold; that is, 
by also giving the choruses fi
nancial and moral support. All able farm, near water, for the pur- 
the crossroads meet in Hart- P°se» where the students would be 

! able to pitch tents and camps. An
other committee elected wps to take 
care of the finance and advertising..

Not only to prepare the youth in 
the theory of Marx and Lenin, it 
was also decided to have lectures 
on Proletarian Art and Labor Sports 
so that the students may be able 
to lead in the activities of sports.

On the question of finance, a con
ference is to be called on Saturday 
April 22, Further details will |?e 

the conference.

ford, on April 2nd. Lets make 
it the biggest youth gathering 
that Connecticut has ever seen.

ALPMS Apsk. Valdaba.
C. S., Sec.

Cry of the People
Tremble before thy chatties, 
Ixjrds of the scheme of things! 
Fighters of all earth’s battles, 
Ours is the might of kings! 
Guided by, seers and sages, 
The world’s heart-beat for a drum, 
Snapping the chains of ages, 
Out af the night we come!
Lend us no ear that. pities! 

no almoner’s hand! 
for the builders of cities! 
will you understand ? 
with your pride of bird

Offer
Alms
When
Down
And your golden gods of trade!
A man is worth to his mother,

Earth,
All that a man has made!
We are the workers and makers, 
We are no longer dumb! \ 
Tremble, 0 Shirkers and Takers!! 
Sweeping the earth—we corned 
Ranked in the world-wide dawn, 
Marching into the day! 
THE NIGHT IS GONE

SWORD IS DRAWN
AND THE SCABBARD 

THROWN AWAY!
John G.

AND THE

IS

Neihardt.

“I’m from the Unemployed 
cil,” the fellow says, “if all- you 
kids on the road organize and put 
up a fight then you’ll be able to win 
relief from the government, 
don’t forget, boys, we city 
ers are with you!”

“O. K., Buddy/’’ says Jim as we 
hurry away, headed for the road. We 
walk .down the s,tęeet, Jjpr gumming 
people for money while I keep a 

■ lookout for cops. As we leave the 
square we still hear the speakers 
voice—“Organize a'gainst starva-voice
tidni!.... Solidarity!” and cheers fi;om 
thb crowd.

Jim f “That guy we spoke to has 
plenty of sense. How about it?”,

“You bet, regular fellow, it’s the 
first time that a guy spoke 
nice to us since we hit this part 
of the country.' ’ Say!1 Tackle that 
guy, he looks as if he could afford 
it.”

Jim: “Hey mister, can you afford 
a dime?....”

CITIZENS:
Send Beggars to Jail Where 

They are Fed for Work. The City 
Has Stopped Feeding WORTH
LESS BEGGARS Since the Work 
Kitchen Was Established. If Any 
TRAMP BECOMES IMPUDENT 
WHEN DIRECTED TO CITY 
JAIL TELEPHONE POLICE 
HEADQUARTERS.

Police Dept., Boonesville, Mo.
The old unemployed worker drew 

this sign on the floor of the gondo
la car in which we, together with 
a bunch of other fellows, were rid
ing on our way from Kansas City 
to Oaklahoma City.

“You see this,” he pointed at the 
crude lettering, “well, you’ll see a lot 
of these signs if you hit Boonesville.

it that you don’t fool

young kid comes Up and 
little group. “Well, if . 
to know something, you’ 

’t seen anything as bad as the » 
Hand’ in Kansas City, of.

crummy joints....!”. says

tell us” answers Jim, “we

j

j

April 22, 
announced after

Schools of this sort are an abso
lute necessity if our movement is to 
progress. Our youth must be given ąp 
solid foundation, so that they may 
carry on the work systematically 
and with assurance. Instead of 
groping in the dark and wondering, 
and leaving it to nothing better 
than a guess, they will be able to

SNAPSHOTS
OBSERVATION AND COM

MENTS FROM THE BANGOS 
CHORUS ELIZABETH, N. J.

Young Boys and pirls of the Ban
gos Chorus Wake Up! Wake Up! 
It seems to me that the “Bangos”

UAicxix &UUO0J viicj Will dDIu LV

I advance forward ip the light, be rea
dy and able to fill the front rapk,s. | members do not work hard enough

' ■ c, Strauss to enlarge the membership ’of tne
* ’ 1 A___ __ 11___J__________ _____ _____ 1________

city government forbid any more 
shacks to be built.

The men in this “Hooverville” 
were getting meager relief but it 
was now about 2 months since the 
relief was cut off entirely. These 
men live on what little they can get, 
by begging at stores and by accept
ing a few cents that some visitors 
give them.

The treasures of this unfortunate 
worker are the pictures of his mo
ther, father and brother. He keeps 
the pictures in his pocket, securely 
wrapped in a handkerchief.

This particular worker seemed ve
ry intelligent and he spoke seven 
languages. It didn’t take long for 
us to get acquainted with about ten 
of the other .workers. We found out 
that among these workers there were 
brick-layers, carpenters, and war 
veterans,’‘all of whom are no longer 
wanted by the capitalists.

We asked for their outlook on 
the future; what would become of 
them if they didn’t organize and de
mand unemployment insurance from 
the federal government. They all 
agreed that something should be 
done, but at present, none of them 
were actually connected with any 
organization. They stated that they 
were forbidden to have anything in 
common with their neighbors. They 
weren’t allowed to speak of them
selves or express their opinions 
about conditions^ of the workers in 
general.

They asked us again and again 
to come, and not to forget some li
terature to help them pass away 
the monotony of time.

The colony is composed entirely 
of men. We believe that there is a 
great possibility of organizing an 
Unemployed Council in the colony.

Workers Correspondence School 
Students:

Tess, Marge and Helena.

Dear Comrade Bertha,
I want to thank you for offering 

to help us in organizing our sum
mer school. There is nothing much 
to be done just yet, as we are 
awaiting a reply from Bernice Shel- 
lan. We have asked Comrade Shel- 
lan for a lecture on art in general. 
We also have secured a local com - 
rade as an able political teacher.

We expect a large attendance, and 
later on, when things are .more de
finitely organized, 
you and ask you 
us in any way to

Comradely,

BOOK REVIEW
New Novel Throws Penetrating 

Light On Situation in Germany

we will write to 
if you can help 
better our school.

M. Sukaskas.

Bits of News from Montreal
Montreal has a population approx

imately of about one million, of 
which 80,000 are unemployed. Ima
gine yourselves in the gTeat city 
where the soup lines, evictions; po
lice brutality and starvation are in 
plentiful. 1 ' ■ ' s ■

About two weeks ago a terrible 
thing occured during an eviction. 
A ’Ukrainian worker, was shot in 
cold blood in the back by a police
man. The funeral was attended by 
50,000 people. It was clearly seen 
that the clergymap and his kind 
were stupefied in seeing such a large 
mass of people at a worker’s runeral.

Now, about the working man’s 
life here, I suppose it is like every
where. They pay you from about 
18c. to 30c. an hour and, at some 
places they just give you three 
meals a day. If, your rent is not 
paid, they throw you out regardless 
of anything.

A little about the youth activities. 
The Lithuanian youth have no acti
vities whatsoever, but, in the city 
itself the youth is pretty well organ
ized. There are the Young Pioneers, 
the Youth Defenders, the Young Com
munist League and’ a few others. 
There are many obstacles in the way 
as yet. It is a hard task to con
vince the youth to organize ,because 
the church here has a i great in
fluence among them.

Freddie.

BARRICADES IN BERLIN, by 
Klaus Neukranz—the 
just issued by

new novel
International Pub-jviou icoutu uy in iiauvuai a j

lishers—presents a penetrating light I 
I on the situation in Germany today. 1

may again appear 
Berlin at any time j

chorus.’ It’s true the older members 
and the more experienced are sleep
ing and dreaming of the good old 
day.^ and of the past glory in or
ganizing the masses. But,' “it’s 
to you, j now, the, young bipod to 
show them that you can do it and 
make a better job of it. Wake up 
boys and girls and put some elixir 
to it!

What is the matter with you, 
girls, starting with “Hot Pepper”, 

has made an appeal Margaret, Stella, Julia, Aldona, Ma
ry and also all the Johnnies and 
Charlies? Get on the job of visiting 
the old members arid getting new 
members.

It seems to me that our chorus 
organizer, Charlie, will start this 
new. membership drive by bringing 

! his own girl to the chorus. How 
from L.D.S. youth branches no at- | about it Charlie? Show ’em the

Support Financially Lithu
anian Youth Committee

I

Some time ago Comrade B. Fulton 
in the name of the National Lithu- 
anan Youth Comm, on the pages of 
the Youth Section in the “Laisve” 
and “Vilnis 
to you young comrades and friends 
to support financially the organized 
movement of the Lithuanian youth. 
But up till now very little has been 
done. How can we raise the pro
posed $200 fund for the National 
Lithuanian Youth Committee when 
outside of a few individual members Į

tempt has been made to collect a 
penny directly by L.D.S. youth 
branches or from various choruses. 
Certainly there are hundreds of 
members in the choruses and L.D.S. 
branches who never been approached

I and who can be involved in the 
■ work.

Why must we have the necessary j “Ufa 
financial fund for the youth move
ment? Because this coming summer 
the National Lithuanian Youth 
Committee is making extensive plans 
to establish summer schools Tn the 
various colonies. And also carry 
on to. establish and broaden the 
organized movement of the Lithu-

A1 ready the various 
adult organizations at their confe-

Y. > March. 
24th, have decided to establish such 
a school in New-Jersey or New- 
York, ifor New York and New-Jesęy 
youth.

From the ‘ statement below* you 
will see that only adult comrades 
really started to contribute toward 
the support of the Lithuanian Youth 
Committee.

A* Baksys, L.D.S. Br. 5th Phila
delphia, Pa. $2.00; A. Kairiute, 
Brooklyn, N. Y. $1.27; Geo. Cher- 
nauskas, L.D.S. Br., 129th Chicago, 
Ill. $2.60? O. Girzaitienė, L.D.S. Br., 
East Saint Louis, Ill. $5.05; P. Ja- 
niunienė, L.D.S.A. Br., 45th Bayon
ne, N. J. $2.00; W. Duda, L.D.S. Br., 
126th Woodbury, Conn. $5.00; Ma
rie Maciukevice, L.D.S. Br., 72nd 
Chicago, Ill. $11.92; P. Sodeikis A. 
P.L.A. 
$1.90; 
Plains,

Why 
young 
beat the adult records by 
the older members to support your 
financial drive and establishing* 
more youth L.D.S. and Y.C.L. 
Branches in various cities.

Comradely Yours D. Krūtis sec
retary of the Agitation Fund, 

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

When barricades 
on the streets of 
now as the working class resists the 1 
attacks of the Fascist dictatorship, 
it is well to draw attention to the 
resources and experiences of the j anian youth. 
German workers. This novel will ' adult organi; 
help American workers to gain an I rence in Brooklyn, N. 
insight into the present situation in 
Germany and help them understand 
the forces at work.

i This, one of the foremost novels 
in German proletarian literature, 
deals with the streets on May Day, 
1929, against the ban of the govern
ment and the Socialist police-presi-

! dent.' It traces, step by step, how 
the workers resisted the vicious at
tacks of the police, retreating when 
necessary befdre the armored cars 
and superior weapons of the “Schup- 
pos” and finally erected barricades 
on the streets from which to resist 
the murder campaign launched a- 
gainst them. It relates how a fac
tory committee elected a delegation

Į to visit the Social-Democratic police 
president to ask him to withdraw the 
police, and how a social-democratic 
worker op this committee became 
disillusioned. It shows how the So
cial-Democrats paved the way for 
Hitler and how the whole (Working
class district was aroused and rose 
as one to resist the attack.

A board bound edition of this book 
sells at 75 cents and may be ob
tained direct from International Pub
lishers, 381 4th Ave., New York, 
or at Workers’ Bookshops. It is 
published daily in the “Daily Work
er.”

Br., 24 Youngstown, 
A. Kraujalis, 
N. Y. $1.75. 
not follow 

comrades and

Ohio
East White

this example 
friends, and 

urging

up

By doing this it will be 
for the

Oh, I heard; yes, I heard that the 
Aido Chorus is giving two plays and 
a concert sometimes in April. Won’t 
that be grand!

How about some of you chorus 
members with bass voices talking a 
little less to your friends at meet
ings. We do wish that the blond 
bass would stop trying to get music 

; out of a piece of wire. It disturbs 
the''ftieetings. What say we have** 
a little “proletarian discipline”? 
(With apologies to Prof. Wally).

“Aisha”.

COMMENTS FROM THE 
SCRANTON CHORUS

a favor
no.
be small but she

all hope she’s as

1

example. 
for your own benefit and 
rest of the Bangos Chorus.

It also seems to me that 
rus sextette is making a 
by dropping the name of the “Red 

. Star,” it is a beautiful name, and is 
I full of meaning, while the old name 

i” doesn’t mean anything, and 
the workers would not understand 
the meaning of “Ufa.” Think hard 
girls and better adopt the name that 

. has something to do with the work- 
! ers. Keep the “Red Star.” Don’t 
j forget you are a part of the work
ing class. Keep up the heritage of 
the working class and the working
class traditions.

I Want to rerhind you that you 
must try your hardest to write to 
your Youth Section in thę “Laisve.” 
I have bęen spying on you for'some
time and I know that all of you can 
write. Janet began it, now who is 
next on the list? How about Drau- 
gai-es Kay, Aldona, Mildred, Charlie, 
and Margaret, especially, because 
she keeps in touch with some one 
in the Soviet Union. Also, Ch. L. 
and all others. “Red Star.”

our cho- 
mi stake

»•

NEWSFLASH FROM DET
ROIT AIDO CHORUS

DELLA—Is she a sport,
We’ll say so,
When you ask
She never says

NELL—Nell may
has a big heart.

JOSEPHINE—We
good a wife as she is a singer.
She’s a wonderful singer.

MARGARET—Margaret is not hard 
to please,

But her the boys do love to tease. 
ALDONA — Aldona sells blushes

wholesale. Ask her then, and 
watch her blush.

ELEANOR P.—A quiet, demure lit
tle miss.

TED—Ted likes to talk in big words.
Have you heard any of his dis
cussions ?

HENRY—An ideal pal. Just now 
his interest seems to waver in 
Minooka and Wilkes-Barre.

AL—Boxing and girls do go to
gether—if you don’t believe it, ask 
Al. He seems to be making a 
success at both.

Joe—Stand back girls, Joe is a trif
le bashful—give him time.

Is it a wonder that Henry has a 
sprained thumb, after that twiddle- 
de-winx contest he pulled off at 
Jessie’s house.

Marie is certainly a good tap dan
cer, and our boys make sure they 
get, front seat§ when she performs.

We all hope we get our center 
soon. Then, Della can teach us , 
some of those trięky dance steps.

Lost, strayed or stolen, cookies 
and fudge, from Jessie’s «. house i 
Saturday night. Did the culprits 
get sick? Serves them right if 
they did.

Henry was all flustered because 
a certain brunette called him “darl
ing”. Don’t get excited Henry, she 
had just seen her B. F. before the 
meeting and she may have been in 
a daze.

Last, but least, did we miss 
our professor last Tuesday, or did 
we miss her. Well, you can guess.

Do all the chorus members be
long to the Y.C.L. Come on, com
rades don’t be shirkers. JOIN NOW.

“Just Me.”

Can the West join in your ranks? 
We sure would like to and exchange 
news with you.

I heard that our local “News
hounds” got discouraged. Is it am
bition or competition?

Did “Motinos Širdis” go over in 
Detroit? Don’t ask! You should have 
seen our two new stars act. They’re 
none other than little Ruthie and 
Servit. The acting did certainly 
look real. But, the finale—ohhhh!!!
' Demeskięne’s he, he, he’s are still 

ringing in my ears. She made 
everyone in the audience laugh 
everytime she appeared on'the stage.
Did you see the butler, no other, building up our Sports.
than Joe, our lower than low bass. R R. Organizer.

WHAT’S ON
Lodestars (Newark YouthThe

L.D.S.) are having a dance on Sa
turday, April 8th at 8 p. m. at 52 
West St., Newark, N. J. The admis
sion is 35c including wardrobe. The 
proceeds of the dance will go toward

I s
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PRIDENGTAS ŽUDYMAS DARB. VADU
Su pagelba elektros kėdės 

tiems negrams proletarams, iš
naudotojai stengiasi nubaidyt 
dirbančias negrų minias nuo pa
vojingos kapitalistams vienybės 
su baltaisiais proletarais ir pus- 
proletariais.

Tik vienas dalykas gąsdina 
pačius teismininkus,—tai kad 
ateina šimtai telegramų su pro
testais ir reikalavimais paliuo- 
suot nekaltus kalinius. Del to 
tai labiausia nervuojasi valdžios 
prokuroras Knight, kuris veid
mainiškai dejuoja: Kam to rei
kia? Juk mes “duosime teisin
gą teismą!” Bet tokiomis sa
vo deklanhacijomis tas lynčiuo- 
tojų agentas neturi apgaut nei 
vieno darbininko.

Nepajėgia nei Califorpijos 
kapitalistų teismiški įrankiai I 
paslėpt nusitarimo išplėšt gyvy
bę Tomui Mooney, 
skričio prokuroras 
pirmoje byloje, kur 
vadas Mooney tapo

Buvęs ap- 
padėjėjas 

darbininkų 
mirčiai nu-

žudymas Su Gengsterių 
Pagelba

Kapitalistai negali ramiu lai
ku atvirai žudyti revoliucinius 
darbininkų kovotojus. Jeigu 
jie tiesioginiai pradėtų šaudyti 
bei smaigyti darbo klasės ko
votojus, tai darbininkai greit 
paimtų tiem ponam už gerklės. 

Todėl kapitalistai žudymo 
darbą varo samdytų gengsterių 
peiliais, revolveriais ir bombo
mis, o patys figūruoja, kaipo 
“nekalti” ir gerbiami piliečiai. 
Taip paskutinėmis dienomis 
Hollander kompanijos “nekal
tųjų” bosų gengsteriai užtai
sė bombą, kuri sudraskė drg. 
Morrisą Langer į, revoliucinį 
vadą siuvyklų darbininkų, vice
prezidentą Industrinės Siuvėjų 
Unijos. Panašiai samdytomis 
piktadarių rankomis apsidirbi- 
nėja su kovingais darbininkais' 
angliakasyklų ir kitų pramonių 
kapitalistai, ypač laike rimtės-1 
nių streikų. |
Teismiškas Darbininkų Va-' smerktas,—dabar vėl sako, kad 

| jis “įsitikinęs,” jog labai gali
ma būtų mirčia nubaust Moo
ney pasekmėje šio naujo teismo.

Dauguma pirmosios bylos liu
dytojų senai jau prisipažino, 
kad jie tuomet melavo. Atsirado 
žmogus, kuris pasisakė, kad jis 
keno tai buvo pasamdytas nešt 
“siutkeisį” su jam nežinomi vi
duj bomba, kuri paskui eksplo- 
davo laike 1916 metų patriotiš
kos parodos.

Bet kapitalistai neatmaino 
savo pasimojimo prieš Mooney, 
vis dar provokatoriškai jam 
primesdami bombos išsprogdini
mą.

Lietuviai darbininkai, ar jūs 
galite tylomis praleisti tokius

I kapitalistų sumokslus, kaip 
! prieš Mooney ir Scottsboro: 
j jaunuolius; ką iki šiol daugumoj. 
ramiai praleisdavote? |

Jeigu jums rūpi- darbininkų 
kla'sės reikalai, jūs negalite' to
liau tylėti. Visi turime kiek- 

į vienoje organizacijoje, kožname 
! susirinkime bei masmitinge pri
imti protesto rezoliucijas ir 
mušti telegramas Californijos 
ir Alabamos gubernatoriams ir 
atatinkamiems tų valstijų teis
mų vedėjams, reikalaudami pa- 
liuosuot tuos politinius kanki
nius. Sykiu privalome dalyvau
ti visose konferencijose ir tarp
tautinėse darbininkų demonstra
cijose delei paliuosavimo Tomo 
Mooney, Scottsboro jaunuolių ir 
visų mūsų klasės kovotojų.

Kovon prieš teismiškus žudy
tojus mūsų vadų! Atsiminkime, 
kaip jie teismo keliais nužudė' 
Sacco ir Vanzetti. Atmuškime 
tad bent dabartinius siurbėlių 
pasikėsinimus ant mūsų draugų 
ir kovotojų!

dų žudymas
Buržuazijos teismai yra kitas 

įrankis nusikratyt darbininkų 
kovotojų, numarint vienus ir 
nugąsdint kitus, idant kapitalis
tams niekas nesipainiotų po ko
jų, kada jie neria nuo darbo 
liaudies kailį, siekdami vis di
desnių pelnų.

Bet ar kapjtalistai nužudys 
darbininkų klasės narį ranko
mis samdyto razbaininko, ar jie 
elektros kedėje jį sudegins, ar 
pakars,—jų tikslas yra pamati
niai tas pats ir jų darbas ly
giai kriminalis: teismo ceremo
nijos tarnauja išnaudotojams 
'tik kaip balta drobulė, po ku
ria jie galėtų paslėpt savo pur
vinas piktadarystes.

Bet ir po teismiškomis cere
monijomis ne visada sekasi ka
pitalistams paslėpt savo kruvi
nus nagus. Tą dabar parodo i 
Scottsboro negrų jaunuolių teis-; 
mas ir Tomo Mooney panaujin
ta byla.

Pavyzdžiai Teismų 
“Teisingumo”

Dabartiniame scottsboriečių 
teisme Decatur, Alabama, teisė
jas Horton atmetė reikalavimą 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokato Leibowitzo pa- 
liuosuot juos todėl, kad pats jau 
kaltinimas prieš juos buvo ne
teisėtai sudarytas, nes buvo ne
leista negrams įeiti į prisaikin- 
tus teisėjus. Apskričio valdžios 
prokuroras prie to dar išreiškė 
panieką negrams abelnai; sako, 
mes imtume ir negrus į “džiū- 
rę,”' bet kad negalime surast 
nei vieno sveikai protaujančio 
negro...

Pačiam teismabutyj negrai 
suvaryti atskirai nuo baltųjų 
ir du juodveidžiai laikraštinin
kai nuvyti nuo stalo, prie ku
rio susėdę baltieji reporteriai.

Prie teismo rūmo durų buvo 
skleidžiama ant greitųjų iš
spausdinta brošiūra su šlykš
čiai^ kurstančiais išmislais prieš 
Scottsboro jaunuolius, reikalau
janti juęs būtinai nužudyt. Nė
ra abejojama, kad tuo šlamštu 
buvo aprūpinti 
grand džiūrę.

Kukluksiška 
lio buržuazija 
kad tie negrai 
jokio teismo”;
būtų, juos nulynČiudL

Miestelio šerifas, užlaustas, 
kam reikia Čia valstijos milici
jos, atsakė, kad senas kalėjimas 
yra persilpnas, ir scottsborie- 
čiai galėtų kaip nors ištrūkti. 
O jeigu baltieji žudeikos juos 
užpultų ir nužudytų, tai šerifui 
tik nusispjaut.

Kaip-teismo ponai, taip bur
žuazija iš lauko pusės tik verda 
geismu išplėšti gyvybę devy
niems nekaltiems negrams, pa
siremiant papirktų prostitučių 
pasakojimais, būk jie užpuolė 
jąsias išžaginti tavoriniame 
traukinyje...

HARTFORD, CONN.

ir kandidatai į

Decatur mieste- 
garsiai kalbasi, 
‘nėra verti visai 
reiškia, geriau

Ramanauskas, J. Bronatas, A. 
Čeponis, V. Ramanauskas, A. 
Klimas, M? Janusevičius, Ą. 
Ramoška, Mrs. Varkatienė, Vei- 
veris, Kazlauskas, M. Berzinie- 
nė, P. Giraitis, Kadugienė, Jan
kus, F. Vajakauskas, J. Marci- 
jauskas, J. Margaitis, F. Vaici- 
kauskas. Viso suaukauta del 
T. D. A. $21.85. Atleiskite, 
draugai, jei pasirodytų klaidin
gai užrašyta vardas. Visiems rį. 
tariame ačių už aukas varde T. 
D. A. Aukos visos perduotos, 
nes įžanga apmokėjo išlaidas 
prakalbų.

Koncertas ir bankietas, rengia, 
liet darb. chorų 4-tas Apskri
tys, balandžio 2 d., Agora Hali, 
320 Ann St. Svetainė atsidarys 
4:00 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlumai nakties. 1 Dalyvaus vi
si Conn, valstijoj gyvuojanti 
chorai, kaip 'tai: Waterbury Vi
lijos Choras, vadovaujamas C. 
Strižausko, New Britain Vili
jos Choras, Vadovaujamas Re- 
meičiaus, New Haven Choras 
Daina, vadovaujamas Latvio, ir 
Hartford Laisvės Choras, vado
vaujamas Ramoskiutės. Visi 
chorai turi dar grupes daininin
kių ir dainininkų: Oktetus, 
Sekstetus, Kvart., Duetus ir 
solo. Čia dainuos visi 4 chorai 
sykiu, tai bus apie iš 170 dai
nininkų choras. O taipgi dai
nuos chorai po vieną. Čia da
lyvaus svečių iš visų kolonijų. 
Hartfordiečiai ir apielinkės 
draugai dalyvaukite visi. Ir ne 
vien koncertas bus: bus ir ban
kietas, skani vakarienė ir šo
kiai. Į tokį puikų parengimą 
įžanga tik 50c. Nepraleiskite nei 
vienas tos progos ir paremkite 
savo klasės chorus.

Darbininkas-B^darbis.

jo.., čia vieną faktą, del. man 
suprantamų priežasčių, šiuo 
tarpu nutylėsiu;—jei bus reika
las, kitą kart nušviesiu. Gi 
nors kun. D. tame mitinge įr 
nedalyvavo, tai kiti keli kalbė
tojai sukėlė publikoj ūpą orga
nizuotis ir kovoti už gyvenimą.

Bet, kaip kunigas Daugherty, 
taip kiti jo tipo veikėjai, vis dar 
sukasi, taip sakant, apie vidu-

Iš vienos pusės jie rodo 
kapitalistų ir jų valdžios netei-Į 
singumus, tyronybę, nepaisymą j 
darbininkų teisių gyventi; iš ki-1 
tos pusės rodo, jog iš darbi-! 
ninku išnaudojimo, priespaudos 
paeina vargai, kentėjimą^ ir 
pražūtingumas jų gyvenimo. Bet 
iš to išėjimui, dar jie veik vi
si perša taikstymosi būdus — 
išbalsavimą “gerų” valdininkų 
ir panašiai.

Vienok jau mases darbo žmo
nių kovingėja ir linksta į tik
rų kovų komunistinį kelią, ku
ris tiesiai veda prie pasiliuosa- 
vimo iš tos tyronybės, linkui' 
teisingo lygiomis teisėmis gy
venimo visiems.

A. A rbačauskas.

d. balandžio 8 vai. vakare, LDP Kliu
be 408 Court St. Dalyvaus Bangos 
Choro merginų sekstetas ir Newark© 
dramos grupės perstatymas. Visi 
kviečiami dalyvauti, parėmimui ko
munistinio darbo, jžahfca 25 centai.

Komitetas.

WILKES BARRE, PA.
LDSA 48 kuopa rengia puikią va

karienę, 2 d. balandžio, Darbininkų 
I Centre, 325 E. Market St., pradžia 6 
i vai. vakare. Bus skanių valgių, na- 
i mie keptų keksų, namie kepta duona 
Į ir bus silkių. Taipgi bus ir lengvų 
‘ gėrimų. Pasilinksminimui bus šo- 
i kiai ir bus visokių žaislų. Kaip jau- 
I niems, taip ir suaugusiems bus pro
ga linksmai laiką praleisti. Dalyvau
kite minėtame parengime ir kurios 
iš draugių dar nepriklausote prie LD 
SA, malonėkite prisirašyti.

Sekr. M.M.

WILKES BARRE,, PA.
APLA 51, kuopos susirinkimas bus 

2 d. bąląndžio, 2 .vai. po pietų, 325 
E. Market St. Visi nariai dalyvauki
te, duokite gerų sdmanymų 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)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
LDSA 17 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 5 d. balandžio, 7:30 
vai. vakare, Draugijų Svetainėje, 
3600 Vernor Highway. Narės visos 
dalyvaukite ir stengkitės atsivesti 
nauju narių. Sekr.

(76-77)

ren 
vai. 
AL

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengimo, Komis.

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
lyvauti šiame susirinkime ir naujų 
narių atsiveskite.

B. Ramanauskiene.
(75-76)

Penkiadienis, Kovo 31, 1933
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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. Nes 
mitingai reikia atlikti prieš pietus, 
o po pietų, kaip 2 vai. įvyks drg. 
Karosienės prakalbos. Susirinkite 
kuo skaitlingiausiai ir atsiveskite sa
vo pažįstamus.

(73-78)
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.

Sekr.
(75-76)

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darb. Apsigynimo 

New Jersey valstijos apskritis ren
gia didelį bazarą, Politinių kalinių 

nedėlioj, 
Doelgers

Sunaikinamas Peršalimas
su Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų metų sūnūs susirgo di
deliu peršalimu. Aš ištepiau Pain* 
Expelleriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytį peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
rj gydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.”

S. D.
Travis, Staten Island.

l

naudai. Įvyks šubatoj ir 
balandžio—Apr.! 15 ir 16, 
Hali, 358 Springfield Ave.

(75-76)

PHILADELPHIA,
Didelis balius, rengia Liet. Darb. I 

Susivienijimo Am. 11 kuopa ir TDA j 
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 kilbaęų. Kviečiame 
skaitlingai atsilankyti.

PA.

Kasyklų Ponai ir Dvasiška 
Valdžia Uždraudė Kunigui 

Kalbėti apie Darbininkų 
Reikalus

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 3 d. balandžio, Ru
sų Name, 995 N. 5th Street, 8 vai. 
vakare.

Draugės, turime daug svarbių da
lykų aptarti. Taipgi pasistengkime 
pasimokėti duokles, $1.00 už metus. 
Užsivilkima s mokesčių apsunkina 
mūsų Centrą išleidime organo “Dar
bininkė.”

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 nuštebinti^šiuomi pa-

I rengimu visą atsilankiusią publiką, 
nes koncerto programą pildys Law- 
rencio Liaudies Choro geriausios dai
lės spėkos ir muzikalės jėgos. Be to, 
ši kartą, kaip ir pirmiau, gražiai 
pasirodys vietinė Jaunuolių Orkes
trą atidarydama programa ir po pro 
gramai gera muzika del šokių. Įžan- 
gan 25c. ir paaugusiam jaunimui 
15c. Rengėjai kviečia visus atsi
lankyti į šį dar pirmą tokį smagų 
parengimą.

Renginio Komisija.
” ' : į‘ (73-76)

(75-76)

HARTFORD, CONN.
Liet. Darb. Susivienijimo 79 

rengia maskaradų balių, šokius, 
batoj, 1 d. balandžio, 59 Park 
8 vai. vakare. Visi lietuviai darbi
ninkai atsilankykite. Ne vien laiką 
smagiai praleisime, bet ir paremsime 
savo klasės darb. apdraudos organi
zaciją.

kp. 
su- 
St.,

(74-76)

jurwu-jii

Sekr. A. P.
(76-77)

NEW KENSINGTON, PA.
į Draugės Karosienės prakalbos 
' įvyks 3 dieną balandžio, 7:30 vai. 
vakare, APLA 9-tos kuopos name, 
1126—3rd Avė. Draugė Karosiene 
yra dalyvavusi pasauliniame prieš
kariniame kongrese ir iš ten nuvyko 
Sovietų Sąjungon, kur ji studijavo 
darbininkų padėtį.'' Įžanga veltui.

P. Povilaitis.
(76-77)

Sovietų žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

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

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

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

“LAISVĖ”
427 Lorimer St,

Brooklyn, N. Y.
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Dr. J. J. Kaškiaučiaus Prakal
bos ir Parama Tarpt. .Dar
bininkų Apsigynimui* Pro- 
letmeno Sąjungos Chorų 
Apskričio Koncertas ir Ban- 

f kietas. ' ' .
i.. ’1 . ; .i: j h ; > i 5 • • 5 
( Kovo 18 ir 19 dd. vietines 
lipt. darb. organizacijos suren
gė Dr. Kaškiaučiui prakalbas 
apie ‘sveikatą, žmonių lankėsi 
nemažai, ypatingai -19 d., kada ■ 
Daktaras Kaškiaučius kalbėjo | anį radio, 
atskirai vyrams ir moteriiųs. 
Prisiminė ir apie Tarpt. Dar. 
Apsigynimą, paprašė aukų del 
vedamų kovų už laisvę politinių 
kalinių. Aukavo sekančiai: P. 
Gardauskas $1; po 50c. F. Liut- 
kevičia, J. Bagdonas, P. Sužie
dėlis, M. Butkevičius, F. Rama
nauskas, A. Didžiūnas, A. Kar- 
dokas, F. Ramanauskas, K. Plit- 
nikienė; po 25c. Mrs. Virkeliehč, 
Siaųrusaitienė, S. Dikas, M. 
Marfealienė, K. Lukas, O Kras- 
nitskienė^ A. Ceponienė, o Mi- 
kelevičienė, U. Laurinaitienė, 
T. Masėnienė, Mazuliehe, J. Že
maitis, A. Bekerip, M. Maršu- 
vean, J. šapis, J. Beržinis,’ K.

MINERSVILLE, PA.
Airių kunigas Daugherty ži

nomas jau nuo pereitos vasa
ros, kad jis pamoksluose, pra
kalbose ir spaudoje šaukė dar
bininkus organizuotis ir kovoti 
prieš R. C. and L Co.; nes ji 
kitur kelis kollierius leidžia 
dirbti labai perdaug, o Pine 
Knot kollieriui duoda padirbti | 
visai po biskį ir vėl kelis iš
tisus mėnesius nedirba.
taip bekovojant, dabar kompa- kart į mėnesį, būtent, pirmą ir tre-

# t , 1 mn » zazIAi zl mn i Izml/xri’nn a wa zxcG Cn _

nija prisakė visiems mainie- 
riams, kad išsiimtų, kas turi 
liuosą anglį, ir išsineštų įran
kius. O kasyklas rengėsi už
leisti vandeniu. Kadangi šis 
kollieris ėmė anglis iš viso to 
didžiulio klonio, kur yra šio ku
nigo bažnyčia ir parapija, tai, 
žinoma, ten daug ir gyventojų, 
kuriių gyvenimas del to j ai u 
ant pražūties kranto.

Reikia žinoti, kad čia yra vie
nai individualinė kompanija, 
kuri nori pirkt ar “lysyt” tas 
kasyklas, nes savo jau baigia. 

, Ir ji garantuoja duoti cįąrbo 
nemažiau pusę laiko, bet 
Reading Co. su niekuo nesis
kaito.

Tai dabar kun. Daugherty 
vęl buvo pįpadej^ |Smąi;kiąį ko
vot >prieš didžturčius—-anot jo 
—tironus! ,jis kalbėjo keliose 
vietose ir pasižadėję 12-tą kovo 

i kalbėt per .radio. Ret Reading 
■ Co., sužinojus, uždrąudė jį leisti 

. Vienok jis išreika
lavo: priėjo prie radio ir išta
rė kelioliką apgailestavimo "‘žo
džių, kad jam didžturčių klasė 
uždarė burną.

Antrą vakarą tais reikalais 
buvo sušauktas masinįs mitin
gas kunigo Daugherty baž. sa
lėje, kur pats buvo pasirengęs 
vyriausiu kalbėtojum. Tuo tar
pu gauna nuo Phila. kardinolo 
Daugherty griežtą uždraudimą. 
Kas reiškė: pildyt tą <įsakymą; 
ąi’ba netekti kunigystės. Prisi
artinus vakarui, minios darbi
ninkų suplaukė iš visur, taip 
kad į salę toli gražu netilpo. 
Kunigą Daugherty dvasiškos 
•valdžios uždrhudimas 'hugalė-

EASTON, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 

Narių’ Atydai!
Tarp. Darb. Apsigynimo, Tom 

Mooney kuopa, pereitame susirinki-
Taigi me nutarė laikyti susirinkimus du

čią nedėldienį kiekvieno mėnesio. Se
kantis susirinkimas įvyksta nedėlio
ję, 2 d. balandžio, kaip 7:30 vai. 
vakare, Easton Baking Co. svetainė
je, 34 N. 7th S.' Visi nariai įsitė- 
mykite dieną ir laiką ir būtinai da
lyvaukite susirinkime nes randasi 
svarbių reikalų, kaip tai: Tom Moo
ney konferencija, kuri įvyksta 18 
balandžio, Bethlehem, Pa., T.D.A. 
bazaras ir tt. Būkite visi laiku, tai
pogi atsiveskite naujų narių. Dabar 
reikia priminti kad nekurie nariai 
labai lėta mokasi duokles, draugai 
kurie esate skolingi malonėkite šia
me susirinkime atsiteisti nes prie 
dabartinių didžiųjų kampanijų už pa- 
liuosavimą Tom Mooney, Scottsboro 
jaunuolių ir kitų politinių kalinių, 
pinigai mūsų organizacijai yra la- 
baireikalingi. Tat bandykime nors 
duokles reguliarei mokėti.

Valdyba.
•> ■ (76-77)

ELIZABETH, N. J.
Šokiai ir Bankietas. 4-ta Sekcija 

Komunistų Partijos rengia šaunų 
bankietą ir šokius žį isekmadieni 2

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

uriiai palengvinami su 
. , linimentu

PAIN-EXPELLER

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima:. gauti

J. GEGŽNĄ
412 W* Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti

pas

Avė
Taipgi pas jį galima gauti ir So-1) 
vietų žuvų. Tai puikiausios rū-' 

šies kenuiotos žuvyę.

i

Tarpt. Darb. Apsigynimo kuopų, 
pašalpinių draugijų, politinių ir. spor
tų kliubų, pritariančių darbininkiš
kam judėjimui, yra prašoma išrink-

I ti delegatus, kurie dalyvautų susi- 
Į rinkimuose prisirengimui prie TDA 
bazaro. šie susirinkimai įvyksta 
kiekvieną panedelį, 8 vai. vaje., 385 
Springfiejd Avė. Taipgi yra pagei
daujami,! kurie turite kokius nebūt 
daiktus, taipgi parinkite nuo kitų ir 
padovanokite - minėtam bazarui. Iš- , • 
kaipo ačiū.

Komisijos Narys.
(75-76)

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
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.
(75-76)

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioję, balandžio 2 dieną, 5 vai; 

vakare, Lietuvių svetainėje, 6835 Su- 
perior Avė., Lyros Choras rengia 
didelį ir įvairų koncertą “Čigonų 
Laukinė Gėle.” Gražus operetiškas 
paveikslas, kuriame bus čigonų šoki
kė, smuikorius ir solistai, pritariant 
orkestrai. Per kelis metus Clevelan- 
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 Petirauskienė, soliste; Al. Nu
mūra, pianistas; -Aldona Rugieniutė, 
šokikė; Corletto Jaunuolių Choras, 
po vadovyste T. Raulušaičiutės; ,Re- 

. gal Hawaiiąns Mįandolinų Orkestrą; 
įvairūs duetai ir kvartetai išpildomi 
choristų. Taipgi bus gražus akro
batiškas pierstatyiąas ungarų gim
nastikos draugijos. Bus ir daugiau 
programos dalyvių, kurių čia nėra 
suminėta. Kviečiame > atsilankyti ir 
linksmai prąleisti vakarą. Įžangos 
tikietą perkant, yra proga laimėti 
moterišką laikrodėlį, vertės $20. Po 
„programai bus šokiai prie 
kestros. Įžanga iškalno 
durų 35c.

geros or- 
25c., prie

Lyros Choras.
(75-76)

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

vakare, LP Kliubo svetainėj, 376 
Broadway. Kalbės sveikatos klau
simais plačiai žinomas Dr. J. Rep-: 
šys. Drisirengkite iš anksto su klau
simais, aht kurių Dr. J. Repšys su-

I teiks ihfdr’inacijas.- Įžangos nebus. J

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMENEUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUS1S KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, 

x arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

iiiiijj.

Portable mašina, tik šį rudenį patobulinta, su nau
jais parankumąis, 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 
“keyboard©.”

RAŠYKITE: “LAISVE” 
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Penktadienis, Kovo 31, 1933

Darbininkai Apveikė Policiją

THOMAS

KENTUCKY
BURLEY TABAKAS

susior

SPECIALIS PASIŪLYMAS BROOKLYN LABOR LYCEUM

COLLINSVILLE, ILL

DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARET

Reporteris

Įžanga Veltui

NEW BRITAIN, CONN

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laismuotas Graborius

WATERBURY, CONN

1439 South 2nd Street

tyrimai, 
Serumų

s per 
■35c__

savęs 
darbi- 
nieko

iolė de
bet su- 
policija

Vietinės SLA Kuopos Fin. Se 
kretoriug Dingo su Pinigais

Jaunuoliai Rengia Pro
testo Demonstraciją 

prieš Fašistą terorą

1SS1- 
kad

Draugiją Adresai, Kurios • 
Turi “Laisvę” už Organą

PENKI SVARAI
RŪKOMO 
TABAKO

PHILADBL PHIA, PA.
Telefonai t Bell—Oregon 1116 

Keyatone—M&ln 1417

susirinkime
bet

LIETUVIŲ SAŲLftS PAfiALI’IN 
DRAUGIJOS, LINDEN, N. J.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mm

London. — Škotijos mies
te Glasgowe lankėsi Vali jos 
kunigaikštis. Komunistai 
surengė demonstraciją. Po
licija darbininkus išvaikė.

MIDTOWN:—109 E. 26th
419 W. 53rd St.'; 265 W.

Komunistų Partija Dalyvauj 
Rinkimuose

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENĄ SEREDĄ, 
PETNYCIĄ IR SUBATĄ

Bedarbiai Kaujasi 
už Pašalpą

Pennsylvania ir New Jer 
aey valstijose

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

svaro 
švelnaus ar stipraus.- 
pakiuko įtikins jumis.

INDEPENDENT 
TOBACCO 

GROWERS ASSOCIATION 
McClure Bldg. Frankfort, Ky.

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Atdara per Naktį

ir Mėšlažarnes 
girnas 
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais. 
. X-Spinduliaf, Kraujo Ii ’ 
Laboratoriniai Tyrimai, 
bei čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškaiPruseika Nepajėgia Išlaikyt 

Kaukę Ant Savo Murzino 
Veido

Jaunų darbininkų demons
tracija prieš Vokietijos fašis
tų terorą, kurioj, suprantama, 
dalyvaus ir suaugę, įvyks šeš
tadienį, balandžio 1 d., South 
ir Whitehall St. Demonstra
cija prasidės kaip 11 vai. 
prieš pietus. Nuo ten demon
stracija maršuos prie Vokieti
jos konsulato, kur jaunuoliai 
įteiks protestą prieš Hitlerio 
režimo žvėrišką darbininkų 
terorizavimą. Paskui jaunuo
liai'maršuos darbininkų apgy
ventais distriktais iki Union 
Aikštės... ,

Demonstraciją rengia Jau
nuolių Suvienyto Fronto Kon
ferencija. Prie Bendro Fron
to Konferencijos 'prisidėjo so
cialistų jaunuolių > organizaci
ja: Rand School Student As
sociation. Prie demonstraci
jos prisirengimo konferencijoj 
dalyvavo 55 jaunuolių orga
nizacijoj ir 119 delegatų.

Lietuviai jaunuoliai skaitlin
gai turėtų dalyvauti demons
tracijoj, • Jų pareiga sumobili
zuoti ir suaugusių darbininkų 
būrius stoti į kovą prieš kru
vinuosius fašistus.

6 ■ o .• U m n? V ;

žinutė “Hartford 
laikraštyje, kad iki 
dienai nežino, kur 

Maksimavičius, SLA

Mainieriai, Nekaltinki
me Vieni Kitų, bet Ben
drai Kovokime prieš 

Skriaudas

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Buvo po miestelį pasklydę 
gandai, kad SLA 34 kuopos 

^finansų sekretorius dingo, ne- 
i pasiuntęs narių duoklių į cen

trą. Bet per tūlą laiką sto- 
kavo žinių apie to įvykio tik
rumą. TaČiaus, neilgai laukus, 
pasirodė 
Courant” 
kovo 21 
dingo J.
34 kuopos finansų sekretorius.

Kuopos valdyba peržiūrėjo 
knygas ir surado, kad nepa-, 
siųsta narių duoklių į centrą 
netoli 150 dolerių.

Kitas gandas buvo pradėjęs 
vaikščioti, būk Maksimavičius 

* palikęs kokį kam raščiuką, kad 
*V tuojau su kuopa atsiteisiąs.

Tačiaus, tai netiesa. Veikiau
siai jo draugai buvo paleidę

Vienas, būdas padėti devy
nių negrų jaunuolių b*ią lai
mėti, tai veikliai dalyvauti au
kų rinkime. Galite gauti rin
kliavoms skardinukes . “Lais
vės” raštinėje, 46 Ten Eyck 
St. ir sekamose vietose:

15th
4109

31 St.;

“Nuo Augintojaus Tiesiai Jums”
Senosios Kentucky Burley Tabakas 

yra Smetona gražiausių augmenų, 
kokius Kentucky’s derlinga žeme gali 
išduoti—prinokęs, sultingi lapai— 
švelnus ir minkštas—su nepaprastu 
senu skoniu ir kvepejimu, kokį tik 
sendinimas tegali suteikti. Mes ma
nome, kad jūs dar nesate savo gyve
nime ragavę ar rūkę geresnio skonio, 
labiau patenkinančio tabako.

350 jūreivių bedarbių de
monstravo prie Seamen’š Y. 
M. C. A', buveinės, 18th'St. 
Bedarbiai*- demonstrantai rei
kalavo, kad jūreiviai nebūtų 
išmetami iš buveinės ir kad 
būtų duodama jiem pašalpą. 
Mušeikos ir policija p 
monstrantus išvaikyti, 
sikirtime muštukai ir 
buvo aplamdyti.

Bedarbiai jūreiviai, 
ganizavę į Uosto Bedarbių 
Tarybą, vedą aštrią kovą 
prieš badą ir už teisę gyventi.

BROOKLYN: — 136
St.; 240 Columbia St. 
13th Ave.; >172 Bay 
764 40th St.; 316 57th St

Kovo 26 d. L. U. P. Kliubas 
surengė p. Pruseikai prakal
bas. Jis kalbėjo dviem atve
jais. Pirmu atveju kalbėjo 
kalbėjo nova tai bendro fron-

PINIGŲ TAUPYMO KAINOS
. P risiųskite 

RŪKOMOJO 5 SVAR. mums vieną 
AR Už dolerį ir

L/i mes greit 
ČIULPIAMOJO $1.00 prisiusime 

jums 
penkių svarų pakį. Grąžiname pini
gus, jei jūs nepasitenkinsite.

Penki svarai Old Kentucky Burley 
sudaro 40 pakiukų rūkamojo taba
ko arba 50 plytukių čiulpiamojo.

f* Prisiųskite 25 centus
sidabru del išbandymo
vieno svaro pakiuko—

-Išbandymas

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

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

Striplnia.
-‘..j.

Vcnalauskia.
Z i.

M. Jazukerlčla, 
St.

MiSklnia.
Kručą*.

, 11 Glendale St.
Barkauakaa,

Sultingas, Prinokęs Senoviškas Lapas
Mūsų senosios Kentucky’ės Burley 

yra nedaugiau panašus į išdirbtą ta
baką, kaip kad diena yra panaši į 
naktį—liuesas nuo chemikalų ir nuo 
visokių kitokių priemaišų, kuriais 
paslepiama netobulumai-; atimama 
natūralūs skonis ir silppinp. sveikatą.

Mes naudojame tą pačią metodą, 
kokią naudojo mūsų senučiai priren- 
gimui tabako jiems patiems naudoji
muisi—kiekvieną aštrumo’, ižymė į pasi
lieka jame—nieko nėra liežuvį degi
nančio ar svilinančio skonio. Tūks
tančiai tabako mėgėjų po visą pa
saulį prišienauja, jog nepavaduoja
mas’ jo rūkymas ir ■ čiulpimui gerur 
mas.
MAŽINKITE SAVO
TABAKO LĖŠAS 
augiptojaus 
svar 1 
tarpininkų pelnus; tuomi sutaupome 
jums 50 nuoš. ar daugiau. Nėra 
pagražintų pakiukų, nėra dekoracijų, 
vien tik kokybe ir daug jo.

Pirm
Pirm

258 Amci St.
Nutarimų rafit. .

49 Sawtella Ave.
Turto r»6t.

12 Andover St,
Ligonių raSt.

153 Amee 
Iždininkas M.

9 Burton St.
Iždo globojai: P. Krufias, 141 Sawtelie Ave., 

B. Zdanavičia, 11 Glendale St.. J. Bala- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A

Mes par- 
duodame 
tiesiai nuo 

tas apriboja 18c. ant 
įeigų ir visokių išdirbimų ir

Bosai mainierių gyvenimą 
rsunkina visokiais būdais, šio
mis dienomis Davis Coal and 
Coke Company numušė an
gliakasiams algas 5 centus ant 
tono ir tiems, ką dirba nuo die
nų, tai po 30 centų ant die
nos. Mes, mainieriai, turime 
statyti sau klausimą: ar ilgai 
mes duosimės taip žiauriai sa
ve išnaudoti? Be susiorgani- 
zavimo ir be išstojimo į kovą 
prieš kapitalistų puolimus mes 
negalėsime atsispirti prieš gy
venimo bloginimą.

Draugai, paimkime pavyzdį 
iš kitų mainierių pasipriešini
mų. Kuomet Bayard, W. Va., 

’mainieriam bosai pasikėsino 
nukapoti algas, tai mainieriai 
žaibo greitumu susiorganiza
vo į uniją ir vieningu išstojimu 
jie privertė bosus atšaukti al
gų kapojimus.

Matote, draugai, kur vieny
bė, ten ir galybė. Jeigu mai
nieriai galėjo bosus nugalėti 
18 mylių atstui nuo mūsų 
miestelio, mes irgi tą patį ga
lime padaryti; tik turime su
siorganizuoti.

Randasi tokių darbininkų, 
kurie kalba: ką mes ateiviai, 
lietuviai, padarysime? Bet jie 
užmiršta, kad bosam eina ant 
naudos tokios kalbos. Kuo
met mes pasidaliname ir ma

inome, kad nieko negalime pa
daryti, tai išnaudotojai skuta 
mus be jokio pasigailėjimo.

Skundžiamasi, kad čiagi- 
miai darbininkai nesiorgani- 
zuoja ir pigiaus dirba.

Reikia su jais pasikalbėti 
apie bendrus reikalus ir išvien 
stoti prieš išnaudotojus.,

Draugai, jei mes tylėsime ir 
nieko neveiksime, tai žinokim, 
kad greitu laiku tegausime tik 
10 centų už toną anglies, kurį 
turime atkirsti ir užlioduoti.

Tiesa, kad klasiniai nesąmo
ningi darbininkai dar jie duo- 

’ dasi save kunigams ir kitiems 
kapitalistų agentams suvilioti, 
bet jie jaučia išnaudojimą ir 
didėjantį skurdą.

Mūsų reikalai yra bendri, ir 
kaip mes supratom savo kla
sės reikalus, supras ir jie, tik 
darbuokimės skleidime apšvie- 
tos ir užmezgime asmeniškų 
pažinčių.

Todėl platinimas darbinin
kiškos spaudos labai svarbus 
reikalas. Lietuviam darbinin- 
Zkam reikia platinti ne^ vien 
tik lietuviškus laikraščius, kas 
irgi labai svarbu, bet ir an
gliškus laikraščius ir brošiū
ras.

Katalikai darbininkai turi 
pradėti protauti ir stoti prieš 
išnaudotojus. Išnaudotojai vi
sus mus slegia, tai vi^nykimės 
atmušti jų puolimus.

Koresp.

701,- E. 136th 
St.;‘:492 E. 169th St.; 1400 
Boston Road; 2800 Bronx
Park East; 792 E. Tremont; 
4215 Third Ave.; 288 174th

LOST CREEK, Pa. — Be
darbiai mainieriai išrausia 
skyles kalnuose ir ima anglį. 
Nors tai labai sunkus darbas 
primityviais būdais kasti ang
lį, bet žiemos laiku šiek tiek 
užsidirba, parduodami ne tik 
apielinkės gyventojams, bet 
trokais gabena net į Philadel
phia. Kadangi tokiais būdais 
bedarbiai, visoj kietųjų anglių 
srityje, išrausia desėtkus tūks. 
tonų anglies kas dieną, fai 
anglių kompanijoms atima 
kiek biznio. Anglių; kompani
jos naudoja įvairius būdus 
trukdymui tokio anglies kasi
mo: užgriauna skyles, areš
tuoja darbininkus,— bet sulai
kyti napajėgia. Matj šis bū
das anglies kasimo išsivystė į 
masinį.

Kartais įvyksta smarkių su
sikirtimų su kompanijų polici
ja. Vieną tokių čia pažymė
siu. Kovo 10 d. Lost Creek 
bedarbius policija nuvijo. Tuoj 
būrys jų susirinko pasitarimui, 
ką daryti. Drg. • Pacauskas 
pasiūlė sušaukti visų bedarbių 
susirinkimą. Visi sutiko. Į 
susirinkimą suėjo apie 200. 
Kils tai pasiūlė, kad visi de
monstratyviai eitų į savo dar
bo vietas. Nors 
visi sutiko su tuo planu 
kovo 11 d. ryte ne visi pasiro
dė. Susirinko gal apie 100. 
Tarimą vykdo. Visi susigru
pavo ir demonstratyviai trau
kia į darbą. Policijos buvo 
13, bet pasiryžusių darbininkų 
nepajėgė sulaikyti. Bedar
biai, matydami, kad organi
zuotiems galima šis tas lai
mėti, nusitarė sudaryt pasto
vią organizaciją. Tik del var
do nesusitaiko. Drg. Pacaus
kas pasikvietė kalbėtojų iš 
Shenandoah Bedarbių Tary
bos. Po plačiam pasikalbėji
mui, veik vienbalsiai sutiko 
užvardyt Lost Creek Bedarbių 
Taryba. Visi kovingieji.bedar
biai susirašė į Bedarbių Tary
bą. Tikimasi, kad ši nauja 
B. T. turės gero pasisekimo 
savo darbuotėj, kovose už įvai
rius reikalus.

Tag Days Scottsboro 1 BR0NX 
Jaunuolių Gelbėjimui

Daug Laimėta
Bedarbių demonstracijoje ko

vo 6 d. areštuoti draugai teis
me dikčiai laimėjo. Juos gynė 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatas. Iš 11 areš
tuotų 9 -paleisti be nubaudimo. 
Drg. I. Abraham nuteistas 30 
dol. ir Loomis 15 i' 
pasimokėti. Jų byla apeliuota 
į augštesnį teismą.

Matot, turčių klasė pasirinko 
būdą teroru bedarbius atitraukt 
nuo susiorganizavimo ir reikala
vimo žmoniškesnio pragyveni
mo. Bet tuomi bedarbių nepa
sens. . Kol turčiai bedarbius lai
kys pusbadžiai, tol darbininkai 
bus verčiami kovoti su tuo al
kiu, kurį jiem reikia dabar per
gyventi. #

Lietuviai turėtų labiau mes
tis į Bedarbių Tarybą ir, sute
mus pečiais, padėti tą sunkų 
darbą tęsti, iki bus iškovota be
darbiams tani tikrų iš turčių 
klasės koncesijų.

Reporteris.

Augusta, Me. — Maine 
valstijos seimelis nutarė įve
sti alaus darymą ir pardavi
nėjimą. Ši valstija buvo se
niausia “sausa” valstija?

Kovo 17 d. ALDLD 26 k p. 
ir LDSA 51 kp. surengė pra
kalbas drg. K. Karosienei, ne
senai grįžusiai iš Sovietų Są
jungos. Jinai daugiausia ir 
kalbėjo apie darbininkų šalį: 
kaip ten išrištas tautų klausi
mas ir kaip sėkmingai budavo- 
jamas socialistinis ūkis. Drg. 
Karosienė labai nuosekli kai- / • 
betoj a. Paprastoj, visiems su
prantamoj kalboj, jinai išdės
tė, kaip darbininkai valdo ša
lį, kaip darbas planingai eina 
ir kokią svarbią rolę moterys 
vaidina kūrybiniame ir kultū
riniame darbe.

Karosienė kalbėjo apie mo
teris darbininkes 
priežiūrą Sovietų 
Ji pažymėjo, kad 
lankanti pradines 
mokyklas, daugiau

LIETUVOS ŠONŲ DRAŲGYSTRS, 
GARDNER. MASS. VALDYBA 1933 

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

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

ir J. Jokubėnas, 228 Pine St.
Marfialka, V. Genis,- 16 Wright St. 

Visi Gardner, Mass.

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas BuguliSkls P.,

1120 North Street 
Pirmininko pageljiininkas, žirgulis. P..

52 Dale Street
Protokolų raštininkas Gendrenas, S.,

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. 

susirinkimus kiek- 
penktadienio

Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų 
Pirmininkas A, Masonas, 310 W. Price St.,

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

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

1411 Clinton St., Linden, N. J. 
Finansų Rašt. K. Lenarth,

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

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

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

Maršalka, K. Meskauskas,
1B02 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.

TELEFONAS
Pulaski 6-1090

NAUJAUSIO

to klausimu; antru, tai kode! 
Pruseika ir kiti jam panašūs 
elementai buvo išmesti iš Ko
munistų Partijos. Bet tai tik 
žodžiais buvo dvi temos, o jo 
prakalba buvo viena, tai yra 
niekinimas Komunistų’ Partijos 
ir Komunistij Internacionalo. 
Pi;useika savo prakalboj vis
ką,—visokias sroves pateisino 
vien tik dėlto, kad komunistai 
bei Komunistų Partijos išme
tė iš savo tarpo renegatus. 
Pruseika pateisino Vokietijos 
socialistus, socialistų partijos 
vadus už prirengimą dirvos 
fašizmui, pasakė, kad -tai tik 
klaida, bet ne sužinus darbas, 
ir visa kaltę suvertė ant Ko
munistų Partijos, kad nėjo į 
suvienytą fron. su socialistais. 
Ir prie kiekvieno tokio pasa
kymo priminė, kad tai kalta 
“bimbinė” taktiką, žodžiu sa
kant, Pruseika, išgazdintas 
bimbizmu, virsta desperatu, 
panašiu Grigaičiui. Pruseika 
pasigyrė, kad “bimbiniai” si- 
sur jo bijosi. Bet kada aš pa
prašiau balso, kad man duotų 
atsakyt jam, tai Pruseika, 
kaip buvo paraudęs iš įsikarš
čiavimo, taip pabalo, kaip kad 
ši popiera, ant kurios rašau 
šią korespondenciją.

Kalbantis ypatiškai, p. Pru
seika pasakė, kad Komunistų 
Partija su visu jos “bimbiz
mu,” nusiėmę kepures, atsi
klaups ir prašys Pruseikos at
leidimo. Ištikro, klausantis 
tokių argumentų ir tokių 
reiškimų, taip ir matosi, 
tas žmogus atsisveikino 
protu ir su logika.

K. Krasnitskas

Evans J.,
Daukas, Geo., 

Iždininkas Dryseikis J 
Maršalka Valcčka A.,

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

DOWNTOWN:—818 Broad 
way; 15 E. 3rd St.

tokius paskalus, ir viskas. Pa- 
galiaus, tai ne taip ir svarbu. 
Svarbu, kad dabar sekreto
riaus nėra, ir kuopos nariai 
dėlto veikiausiai susispenduos.

Šitai kuopai toki “pripot- 
kai” pasitaiko jau ne pirmą 
kartą . Kiek laiko atgal vie
nas viršininkas buvo pamiršęs 
pasiųsti narių sumokėtas duo
kles į centrą net keleto šimtų 
dolerių sumoj. Vėliau labai 
’’garbingas” ir veiklus fašis
tas J. Mikalauskas bankrutuo
damas padarė kuopai ir net 
SLA 4 Apskričiui nesmagumų. 
Apskričio yra dingę suvirs 1,- 
000 dolerių. Dabar ir vėl 
kuopai bėda.

Fašistiniam S u s i v ienijime 
yra daug tokių tėvynainių, ku
rie, sukišę savo snapus į tau
pomą narių turtą del organi
zacijos gerovės, ir čiulpia.

Mikalauskas atsiprašė pra
eitoje SLA 4-to Apskričio kon
ferencijoje, kad jis nenorėjęs 
taip padaryti. Suprantama, 
jam buvo atleista. Tada ir 
vėl bandė kandidatuoti į aps
kričio valdybą. Bet tik varg
šą jau eiliniai nariai nerinko. 
Tačiaus ponai jį vėl gerbia. 
Netrukus, kaip tik žmonės po 
biskį pamirš apie dabartinį 
Maksimavičių, tai ir šį vėl 
gerbs, o gal dar labiau.

SLA nariai turėtų vesti ko
vą prieš tokius, kurie nepai
so narių uždirbtų centų. Kol 
nariai miegos, tol grobikam 
bus vieta pasižvejojimui.

^Sergančiu Vyru ir Motery 
i Chroniškos Ligos Gydomos

Šiaįriien atei- 
5 kite delei savo 
t sveikatoj išty- 
1 rimo, o jums 
y bu& išaiškinta, 
1 kaip jūs fiziš- 
I kai stovite.
1 ' Odos NuŠaše- 
f jimai, Nervų 

Ligos, Abelnas 
Sli'lip num as, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde- 
bei Reumatiški Nesveiku-

Rinkliava Scottsboro jau
nuolių bylos vedimui prasidė
jo šiomis dienomis. Byla bus(St 
sunki ir ilga. Ji lėšuos daug 25th St 
pinigų. Jaunuolių bylą veda 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas. Mes visi žinome, 
kad toji organiząc|ja ne šim
tus, bet tūkstančius politinių 
kalinių gina. Taigi manyti, 
kad Tarpt. Darb. Apsigynimas 
turi daug pinigų, būtų didelė 
klaida.

Balandžio 11 d. įvyksta 
miestelio municipaliai rinkimai 
kai kuriuose distriktuose-war- 
duose. Kom. Partija parinko 
distriktus, kuriuose gyvena la
biausiai suvargę darbininkai ir 
juose išstatė savo kandidatus 
į aldermanus ir councilmanus, 
4-tam, 5-tam ir 6-tam warduo- 
se. Darbininkai turėtų remti 
savo klasės partiją ir ateinan
čią balandžio'11 dieną atiduo- 

| ti už jos kandidatus sa/o bal
sus.

Socialistai išgirdo, kad Ko
munistų Partija dalyvauja rin
kimuose, tai ir jie išstatė savo 
kandidatus, kad suvedžioti 
darbininkus.

Paklauskime patys 
ką socialistai daro del 
ninku gerovės? Nagi, 
O tuo pačiu kartu komunistai 
grumiasi kasdien už darbinin
kų reikalus. Daugelis iš* ko
munistų už tai papuola net į 
policijos nagus ir kalėjimą, 
bet nei tas jų nesulaiko nuo 
vadovavimo darbininkų kovo-

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

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS V AK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojin 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary-
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su mod«r- ^7
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- r f
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui <• /
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- f
KAIS,, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys j
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur- I
Kiškas ir jgaro vanojimosi kambarys. Taip pat RES- V-
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. r u.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. 1?. eleveiteriu; išlipt ant Flashing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais

. į . . Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

i DR. Z INS 
IM W164 ST. Xt

1 . Tarp 4th Ąve. ir Irvingi Place
i Įsisteigęs 25 metaj
; Vklanrios—9 AM. iki 8 PM.;
I o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM. *

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ

S MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

it kūdikių 
Sąjungoj.

jaunuoliai, 
sovietines 
žino apie 

pasaulį, negih kapitalistinėse 
šalyse baigę augštąsias mo
kyklas. Kalbėtoja suteikė 
daug naudingų pamokinimų. 
Jos prakalba patiko visiems, o 
moterims labiausia. Ji kalbė
jo apie tris valandas, o publi
ka klausėsi su didžiausiu aty- 
dos įtempimu.

Pageidautina, kad ir dai> 
giau panašių prakalbų sureng
tų mūsų kolonijoj. Po prakal- 

dol. pabaudos by buvo duota keletas klausi
mų, į kuriuos kalbėtoja labai 
nuosekliai atsakinėjo.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui. Po 50 centų au
kavo : J. Vilimaitis, A. Gu- 
^diliauskas; A. Gudiliauskienė. 
Bo 25 c. aukavo: P. Marman, 
J. Višniauskas, K. žaldarys, 
A. žaldarienė, M. Koledienė, 
M. Dzidolikienė, O. Daukan
tienė, J. Nargaila, J. Jęsaitis, 
J. ^Jlionis, M. Girdžius,-J. Dič- 
manas, J. Škinkotis, J. Stepo- 
navičia, V. Teresevičia, A. 
Teresevičia, J. Malinauskas 
ir ;Z, Gudiliauskienė. Viso su
rinkta $8.78.

Visiems aukavusiems taria
me širdingą ačiū. Malonėsite 
atleisti, jei kurių aukavusių 
vardas nėra užrašytas, nes gal 
nesuspėta užrašyti aukas ren
kant.

■ r * Į
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BROOKLYN, N. Y. 
2nd Street

Puslapis šešta* LAISVI Penktadienis, Kovo 31, 1933

Visi Bedarbiai, Kuriems 
Reikalinga Pašalpa, At
eikite j Bedarbių Komi

teto Susirinkimų

LDSA 1-mos Kuopos 
Smagus Vakarė

lis Šeštadienį

lingai dalyvauti protesto 
tinge.

Protesto mitingas bus 
trečia- 
7 vai.,

dison Square Garden, 
dienj, balandžio 5 d., 

1 vakare.

Ma-

Balandžio 1-mą d., “Laisves 
svet., Lietuvių

Per šias paskutines kelias

Amalgameitų 54 Lietuvių Skyrius Stoja Darban 
Šaukti Didžiojo New Yorko Lietuvių Organizaci
jų Bendram Veikimui Plačią Konferencijų

šeimynų iš namų, prieš atė
mimus namų iš darbininkų, 
kurie neįstengia užmokėti i 
morgičių, už pašalpą bedais 
biams ir pavieniams vyrams ir 
moterims.

Katalikai, socialistai, ko
munistai ir įvairių politinių ir 
religinių pažiūrų darbininkai,

I ruoškitės prie šios 
konferencijos, kuri 
ateityje bus šaukiama.
. Pirmas susirinkimas Ben
dro Komiteto Konferencijos 
sušaukimui įvyks penktadienį, 
kovo 31 d., “Laisvės” svetai-

l nėj, 8 :00. vai. vakare.
J susirinkimą kviečiami da- 

! lyvauti Amalgameitų 54 lietu
vių skyriaus atstovai: Jankai
tis ir Jonaitis, nuo Bedarbių 
Komiteto: Abekas ir Taraška, 

ir

Trečiadienį, kovo 29 d., 
Amalgameitų 54 lietuvių sky
rius prisidėjo prie Didžiojo 
New Yorko Draugijų Sąryšio 
pakvietimo sušaukti plačią lie
tuvių organizacijų atstovų 
konferenciją. Skyrius išrinko 
du atstovu: Jankaitį ir Jo
naitį, kurie darbuotųsi kartu 
su Sąryšio ir Bedarbių Komi- j 
teto atstovais konferencijos 
sušaukimui.

Reikalas labai platus ir di
delis. Jis paliečia tūkstan
čius lietuvių bedarbių ir dali
nai dirbančius darbininkus. 
Liet, ateiviai bedarbiai, Čia- 
gimiai ir daugelis kitų tautų 
bedarbių baisiai vargsta ir ne
turi pastogių, kur galvą pri
glausti. Bendram veikimui 
konferencija šaukiama tuo 
tikslu, kad įvairių srovių lie
tuviai darbininkai stotų į ben- Sąryšio atstovai: Levanas 
drą veikimą kovai prieš ba- ; Grubis.
dą, prieš išmetimus bedarbių | Sąryšio Komitetas.

Į Didesnes Kovas, kad Užpildyti Žuvusio Draugo 
Morris Langerio Vietų

10,000 New Yorko adatos s jams; bosų pasikėsinimai buvo 
ir kitų industrijų darbininkų iatmu§ti 
dalyvavo palydėjime į kapus 
mylimo drg. Morns Langerio 
kūną, kurį nužudė bosai. Pra
ėjusį antradienį 5,000 darbi
ninkų susirikiavo į rėdus ir 
ėjo gatvėmis paskui Adatos 
Amatų Darbininkų InddštH- 
nės Unijos vado Langerio 
karstą.

Langeris buvo kovingas re
voliucinės unijos vadas. Lan
geris vadovavo Hollander dir
btuvės darbininkų : 
Newark.

Todėl fabrikantai ir 
griežė dantį, kad nužudyti 

orris Langerį. Bosų pasam
dyti teroristai pritaisė prie jo 
automobilio bqmba, kad už
muštu drąsų reypliucinės uni
jos vadą. Išnaudotojai 
žudė unijos vadą, bet jie 
sulaikys darbininkus nuo 
vos prieš parazitus.

Kapitalistai išplėšė iš mūs

arti trijų dė
liotu vi ų be- 
ir kiekvieną 
prisirašo po 

PI anųo-

Bus išrinktas Komitetas, Ku
ris Eis j Home Relief Biu
rą ir Reikalaus, kad Pašal
pa būtų Teikiama, kad Ran-; 
do.S’, Elektros ir Gazo Bilos 
Būtų Apmokamos ir tt.

Vos pora savaičių, kaip su
siorganizavo Ten Eyck Street 
Bedarbių Komitetas “Laisvės” 
svetainėj, o jau 
šimčių vien tik 
•darbių susirašė 
susirinkimą vis
kelis naujus narius, 
jama plačiau pavaryti agitaci- 

didžiulės IRL daugiau bedarbių
trumpoj sutraukti i minimą Komitetą, 

kad iš kelių dešimtų narių pa- 
Iaugtų iki kelių šimtų.

Praeito pirmadienio susi- 
• rinkime vėl įsirašė keli nauji 
nariai. Susirinkime buvusieji 
pasižadėjo į sekanti susirinki
mą atsivesti dar daugiau nau
jų narių. Taipgi reikia pa
raginti ir tuos narius, kurie ne- 

jbuvo susirinkime, kad ateitų į 
susirinkimą.

Sekantis susirinkimas, 
ris įvyks pirmadienį, 
džio 3 d., 
“Laisvės”- 
Eyck St., 
nes šiame 
registruoti 
riems pašalpa reikalinga, 
rinktas .komitetas nuneš 
šalpos bei randų apmokėjimo 
reikalavimus į Home Relief | 
Biurą ir žiūrės, kad reikala
vimai būtų išpildyti. Dėlto la
bai svarbu, kad į sekantį su
sirinkimą atsilankytų visi na
riai ir visi dar nepriklausanti j 
prie Bedarbių Komiteto be
darbiai. Pašalpa bus reikalau-1 

•įjama kaip del senų, taip del ! 
naujai įstojusių narių. Visi be
darbiai patys ateikite į šį su
sirinkimą ir atsiveskite savo

■ e Daibininkių dienas reikia mesti visas spė-
Susivienijimo 1-ma kuopa turės 
šaunų vakarėlį. Vakarėlis pra-! 
sides 6-tą vai. vakare. ,

Į vakarėlį kviečiamos netik 
kuopos narės, bet visos draugės 
moterys. Įžanga nereikės mo
kėti. Mes turėsime gerų užkan
džių ir arbatos. Išgeriant arba
tos ir užkandant bus pasikalbė
jimų, kuopos narės pasakys pra
kalbas ir veikiausia turėsime [ 
vieną, kitą dalykėlį ant progra
mos.

Labai svarbu, kad kodaugiau- 
sia draugės kuopietės, ypač nau
jos draugės atsilankytų. Vaka
rėlį rengiame tuo tikslu, kad 
geriau susipažinti su naujomfe 
kuopietėmis, sueiti į didesnį į 
draugiškumą. Apart užkan-1 

' džių ir prakalbų, mes galėsime I 
; ir pasišokti, linksmai laiką pra
leisti, nes “Laisvės” svetainėje 
yra geras radio, taip pat ir re
kordų šokiams.

Taigi, draugės 
kite į “Laisvės” 
nantį šeštadienį 

į giai laiką ir pasikalbėti 
svarbesnius dienos klausimus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

moterys, 
svetainę 
praleisti

atei- 
atei- 
sma- 
apie

nu-
ne-
ko-1

j darbą, kad kuodaugiau- 
sia sumobilizuoti darbininkų, 
smulkiu biznierių ir intelektu- V V
alų dalyvauti protesto sueigoj

tą prieš kruvinuosius fašistus.

SKAITYKIT IK PLATIN-
KIT “LAISVĘ” 

i -k % • \ » i

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restaurantas visas1, 

arba galėčiau priimti j 'partnerius-. 
Parduodu todėl, kad turiu kitą bizni. 
731 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

(75-77)

IŠRANDA VOJIM AI
P A S I R A N D AVOJA furnišiuotas 

kambarys, apšildomas ir su visais 
patogumais
Kreipkitės:
Jamaica, L. L, N. Y.

Kaina labai
A. J. 90-15

prieinama.
143 rd St.

8YKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAl
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. T.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

ku
bai an- 

7:30 vai. vakare, 
svetainėj, 46 Ten 
bus labai svarbus, 
susirinkime bus 
visi bedarbiai,

SU- 
ku-

pa-

A. D. F. Eiliniai Nariai
Stoja prieš Roosevel-

to Bedarbių Planą

tarpo atsidavusį kovotoją, kaimynus, pažįstamus ir t. 
streiką Mūsų užduotis užpildyti spra- 

Jo gyv., tai darbi- gą. Kovo 30 d., Cooper Union 
ninku kovų eiga prieš išnaudo- svetainėj, įvyko didžiulis Mor- 
tojus ir šią parazitinę sistemą. 
Jis buvo tik 38 m. amž., pa
liko žmoną ir du kūdikiu. Ka
pitalistų klasė puolė nužudyti 
drąsų darbininkų vadą, kad 
sukriušinti darbininkų strei
ką Newarke ir pakrikdyti re
voliucinę kriaučių uniją.

Morris Langeris organiza
vo darbininkus jų kovoms. 
1932 m. jis vadovavo N. York 
suknių ir brangiųjų kailių siu
vėjų streiką. 1933 metais ėmė 
vadovybę kovose prieš bosų 
bandymus nukapoti 25 nuo
šimčius algų kailių dažyto-

Į NEW YORK.—Amerik. Dar- 
ibo Federacijos eilinių narių 
i komitetas kovai už bedarbių ap- 
i drauda išleido pareiškimą, ku- 
i riame smerkiama Roosevelto be-; 
darbių planas. Tame steitmen- | 
te sakoma, kad prezidentas, 

(įsteigdamas tokias 250,000 be
darbių stovyklas įsteigtų pas-

( Lovius būrius panaudojimui i 
{streikus laužyti. Rooseveltas, 
i naudodamasis diktatoriškomis 
teisėmis, kur tik kiltų darbi
ninkų streikas, tai jis pasiųs
tų tuos bedarbius iš stovyklų 
streikus laužyti.

(75-77)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ.
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ftmian ir chroniškas ryn) ir 

moterų litras kraujo ir odos.
Padarau ištyrimu kraujo ir šlapume

DR. MEER
W. 44th St.j Room 

' New York. N Y.
Valandos Priėmimo i

Ryte nuo 10 iki 1, Po* pietų nuo 
iki 9 vai. vakare

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

156 302

ris Langer pagerbimui masi
nis mitingas ir protestas prieš 
terorą ir prieš žudymus darbi
ninkų klasės vadų. Kriaučiai 
turim eiti į didesnes kovas.

Adatos Amatų Darbininkų 
Industrinė Unija šaukia visos 
adatos industrijos New 
apielinkės darbininkus 
ferenciją kovai prieš 
prieš algų kapojimus 
darbo valandų sutrumpimą. 
Konferencija įvyks balandžio 
8 d. Rengkimės prie jos, da
lyvaukime koferenciioj.

Kriaučius.

Yorko 
į kon- 
terorą, 
ir už

Vaikai Badauja, Gauna Ligas nuo Nedavalgymo

Penktadienių rytais susį- ------ --------------
rinkimai nutarta panaikinti, n . v v
nes jie pasirodo neskaitlingais rrotesto Mitingas pries Vo
ir nėra dar tiek daug organi- jjjgijjgs Fašistus Trečiadieni 
zacimų reikalų, kad reikėtų , J 
laikyti du susirinkimus į sa- J 
vaitę; dabar susirinkimai busi 
laikomi tik pirmadienių vaka-1 
rais. Sekantis susirinkimas 
bus su prelekcija. t. y., po ap
svarstymui organizaciniu rei
kalų bus laikoma prelekcija 
apie bedarbių kovas, jų orga
nizacijas. ką bedarbiai jau at
siekė ir ka dar turi atsiekti "*'* ** ;
• il m • L _ „ „i i i vaus visa eile rašytojų ir mok

slininkų. Tautinių mažumų 1 
žmonės: žydai, lietuviai, len- į 
kai ir kiti ruošiasi labai skait- ■,

New Yorko darbininkų or
ganizacijos rengia didžiuli 
protesto mitingą prieš Vokie
tijos fašistus, kurie terorizuo
ja darbininkus, valstiečius ir 
tautinių mažumų žmones.

Mitingo šaukimą jau patvir- j 
Į tino visa eilė žymių intelektu- j 
alų ir profesorių. Jame daly- (

ir tt. Tai bus įdomi prelekci-1 
ją, kuri supažindins atsilan- i 
kiusius su bedarbių ir dirban- į 
čiujų darbininkų būtiniausiais i 
reikalais. I

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapiųimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILŪRIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

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

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

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and J 4th Street 
Chatham Square -
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4 th Street

Dr. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, ūmias it 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau Įčirškintu; kraujo ir pūsles 

' analizai

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

Pilna Egzaminacija $2.00

FOTOGRAFAS
Aiuoml pranešu savo koštu me
nams, kad perkaliau savo studiją 

na u j on vieton, 
po nume r iu 
512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotie 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
fil2 Marion St., kampas Broadway 

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

'Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
INCGRABORIUS 

/UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue 
(Art! Mavey Avenue' 

BROOKLYN, N. Y. 
-4--------- *-----—--------

SUSIRINKIMAISvarstykime Bedarbių Reika
lus Visų Draugijų 

Susirinkimuose

Kiekviena d a r b i n inkiška 
draugija bei kuopa pirmame 
savo ■ susirinkime privalo svar
styti bedarbių' reikalus; - Svar
biausia tai išrinkimas^ delega
tų į visų New Yorko organi
zacijų bėndrą ' konferenciją, 
kuri įvyks balandžio 30 d. 
bedarbiu reikalams apsvars
tyti., Kitas svarbus klausi- 

|tnas, tai įsteigimas bedarbių ( 
komitetų kiekvienoj kuojoj ir j 
draugijoj. Tie komitetai pri-* 
valo suregistruoti -bedarbius,, 
narius, pagelbėti jiems įsira
šyti į Bedarbių Komitetus, bei 
blokų komitetus, ‘ raportuoti 
susirinkimuose iš Bedarbiu 
Komitetų veikimo ir raginti 
visus parius . gelbėti bedar
biams jų visose kovose.

•Ten Eyck Streeto Bedarbių 
Tarybos Sekr.,

• i i ' į j ; ' Ą* Taraška.

Didėjanti bedarbė neša bai- bedarbių šeimynoms tos pašal
au suvargimą bedarbiams ir pos, kurią duoda Home Relief 
ligas jų šeimynoms. Net Rau- į 
dopojo (Kryžiaus viršininkai 
negali pridengti paplitusias li
gas tarp bedarbių šeimynų 
kūdikių ir tarp bedarbių ap
skritai. 1929 m., dar gerlai- 
kio dienose, Bronxe iš šimto 
12 vaikų nuo nedavalgymo 
gaudavo. įvairias ligas, šiuom 
laiku du kartu daugiau vaikų 
serga nuo nedavalgymo. Rau
donojo Kryžiaus valdininkė, 
Miss Rauline Murrah, pareiš
kė: < ‘

Atvirai kalbant, reikia 'pri
pažinti, kad sveikatos depart
ment? raportai rodo tai, jog 
vaikų tarpe susirgimai del ne
davalgymo alarmiškai didėja. 
Nuo 1929 m. iki 1933 m. pa
didėjo 56 nuošimčius. Da
bar iš šimto vaikų, lankančių 
pradines mokyklas, serga 25 
vaikai nuo nedavalgymo*.

• Toliaus ta panaitė pasako
ja, ką bedarbiai turi valgyti. 
Ji sako, kad pilnai užtenka 11 vaiktĮ apsinuodijo. Tai Vis l darbininkų vaikų.

Biurai. Jos supratimu , trys 
žmopės gali geraį maitintis už 
$3.50 į savaitę. Murrah sa
ko; 'kad bedarbiai neturi val
gyti orinčių, bet jie jų vietoj 
gali valgyti kenuotaš tomeitės'. 
Ji ragina valgyt šabalbonus. 
Net pataria valdžiai teirautis 
pas chinus, apie vartojimą 
chiniškų šabalbonų ir kitų 
maistų,, kurie pigiau atsieitu.

Bedarbių kūdikių suvargi- 
mas šiurpulingas. Jau buvo 
keletas atsitikifrių, kur vaikai 
mirė iš bado. Ypač tarp neg-^ 
rų bedarbių labai skaudi pa
dėtis. Daugelis bedarbių šei
mynų visai .negali išreikalauti 
pašalpų. Viršininkai daro vi
sokius išsisukinėjimus ir 
duoda pašalpų.

Kova už vaikam .maistą 
kyklose yra labai svarbus 
nos klausimas. Apie porą sa
vaičių atgal, Brooklyn© mo-

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas Įvyks 
pirmadienį, 3 ęl. balandžio, 8 vaL 
vakare, “Laisvės” svetainėje. Drati- 

J gai, visi dalyvaukite šiame susirin-* 
' kime nes yra svarbių dalykų, kaip 
j tai, balsavimas Centro Komiteto.

Nepamirškite ir naujų narių atsives
ti. ' A. Bakaitis.

(76-77)

402

MATHEW P. BALLAS 
( B ( ELfi USKAS) 
G RA B O R I U S 

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

MUSU (STAIGA ATLiEKA SEKAN&As DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 
PASIUNČIAM į KUR KAM REIKIA. . TURIM PR1VATIŠKĄ. ’ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
1 ' > VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS 1, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

; MŪ5U RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

ne-

mo-
die-

ženklai, kaiį hiiektd valdžia'
kyklose nuo netikusio maisto į nepaiso bedarbių ir apskritai.

H. Belsky Tel STagg^ 2-3487 . H. Hoūsenbold
PResicĮent 3-5341 > Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus! •

87 UNIOrf AVENĮUE;
Near So,

'XXXXXX5

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berrjr St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




