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iš Brooklyno skaitome, kad so
cialistų surengto j vakarienėj 
kalbėjo ne tik ponai fašistai 
Vitaitis, Vinikas ir kiti, bet taip 
pat ponas Prūseika. Ir jis, kar
tu su kitais, pasak “Keleivio“, 
kalbėjo “mandagiai ir prielan
kiai socialistams, ačiuodami ga- 
spadinėms už rūpestingai pri
ruoštą vakarienę.’’
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Darbininkai Visų Salių*; 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėaite 

Pasaulį!

Matote, irgi bendras frontas: 
prie dešrų ir alaus. Prūseika 
ir Butkus važinėja po Ameriką 
ir bjauroja komunistus, o ačiuo- 
ja socialistams!

Pavojus Jaunuoliu Gyvybei! ALi • 
r: ■«

Iš dešrų ir alaus bendro 
fronto naudos bus tik Prūseikų, 
Bagočių ir Vitaičių pilvams. 
Bet iš to jokios naudos nebus 
darbininkų klasei, lietuviams 
darbininkams. Delei sudarymo 
tikro darbininkų fronto kovai už 
bedarbių reikalus, prieš fašiz
mą ir prieš Roosevelto alkio 
programą šaukiama balandžio 
30 d. masinių organizacijų ir 
draugijų konferencija. Pama-

Komunistu Nelegalč
Spauda Vokietijoje

BERLYN. — Kruvinoji 
Hitlerio valdžia negali už
smaugti Vokietijos komuni
stinio judėjimo. . Vokietijos 
Komunistų Partija persior
ganizuoja į pogrindinį gyve
nini. Partijos organas “Ro
te Fahne” išeina slaptai ir

tysite, tokie Vitaičiai ir Vini-j tūkstančiais parsiduoda 
kai kartu su Prūseikomis prie-: pačiame Berlyne. P_ : . ill 
šinsis bendram frontui visose 
organizacijose, kuriose priklau
so darbininkai ir kuriose tie po
nai turi ideologinės arba orga
nizacinės įtakos. Pamatysite, 
tie ponai nė žodelio nepasakys 
už bendrą darbininkų frontą 
kovai už pašalpą ir apdraudą 
bedarbiams.

Provin-
jCijoje vietos organizacijos 
išleidžia savo i ’ 
raščius.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Berlyn. — Dvi svarbiau

sios Vokietijos darbdavių 
Prie sios konferencijos reikia, organizacijos oficialiai pasi- 

rūpestingai rengtis. Konferen-1 R . rėmimą Hitlerio 
ciją šaukia Amalgameitų Rūb- .
siuvių 54-tas Skyrius ir Darbi-1 valdžios. Tomis orgamza- 
ninkiškų Organizacijų Sąryšis. Cljomis yra Vokietijos Indu- 
Kviečiamos visos lietuvių orga-j strijų Susivienijimas ir Vo-
nizacijos, kuriose tik yra dar
bininkų. Konferencijos šaukė
jai turėtų pasiųsti atstovus j 
visas draugijas ir pakviesti jas 
į konferenciją. Neužtenka pa
siuntimo laiško bei konferenci
jos šaukimo.

kietijos Darbdavių Susivie
nijimas.

Lietuvių Jaunuolių Naciona- 
lis Komitetas išsiuntinėjo atsi
šaukimą visoms mūsų naciona-

Apsigynimo Advokatai Namaslmoja 
Viktoria Price ir Kitus Valdžios

Sovietai Pilnai Užmokėjo 
Už Visus Traktorius

NEW YORK. — Sovietų
LMninkus Prieš Jairao his s\u"?a pilnai pabaiglaZ- mokėti Amerikos Alhs-
. _ _T ~ ____ _ . Chalmers korporacijai už

VisoJaunuoliai Liudijo, kad Jie Visai Nematė ir Nekliudė Victorią paimtus traktorius. 
Price ir Ruby Bates; Dr. Reisman ir Pečkuris Rieks Pa-1 suomkėta $4,500,000.
rodė, kad Price Melavo apie Save.
DECATUR, Ala. — Tarp-j Apsigynimo pusė sumušė 

tautinio Apsigynimo advo- visus valdžios -liudininkų 
katas Leibowitz pašaukė kreivus parodymus.

slaptus laik- liudyti Dr. Reisman, specia-| 
listą moterų sveikatos, ypa
tingai lyties reikaluose.Dak- 
taras pasakė, kad moksli
ninkai negali tikėti ponios 
Price liudijimui. Jinai liu
dijo, kad ji buvo užpulta, 
iki nesąmonės nukamuota ir 
paskui kelių vyrų išžaginta. 
Už pusantros valandos po to 
jinai buvo nuvesta, pas gy
dytoją, kuris vakar liudijo, 
ir egzaminuota. Gydytojo 
raportas parodo, kad jokių 
ant jos lyties žymių nebuvo 
tokio užpuolimo. Priešin
gą!, jos sveikatos stovis paBerlyn. — Suareštuotas 

esąs buvęs valdžios minis- rode, kad ji lytinį susineši- 
teris socialdemokratas Seve- ma buvo turėjus daug anks-
ring. čiau, tą naktį prieš važiavi

mą traukiniu. Šis Reisma- 
New York. — Columbia ’no paliudijimas supurtė vi-

lių organizacijų kuopoms del universiteto 21 mokytojas! sus suokalbininkus 
parėmimo jaunuolių veikimo. 'pasisakg prieš ekonominį v r_’
Laiškuose buvo pasiųstos taip nacionalizma ir individualiz- """
atsišaukimas buvo skaitytas Tas, gndi, pasaulį ve- 
Lietuvių Darbininktj Susivieni-| prie naujo karo. Jie taip 
jimo 34-toj kuopoj, Shenan-i pat pasisakė už pripažinimą 
doah, Pa. Kuopos sekretorius Sovietų Sąjungos, 
d. P. grąžina tuščias blankas į ______
ir kuopos tarimą. Sako, kad! .
kuopa nutarė grąžinti tuščias; Washington. Žalvario 
blankas, taip pat neaukos iš iž- kasyklų bosai planuoja už
do. Priežastis, 
kad mes čionai 
turime jaunuolių spėkų ir tik 
jomis turime rūpintis!

Stebėtina, draugai, stebėtina!

girdi, tame, daryti šešiems mėnesiams 
užtenkamai visas kasyklas. Tūkstan

čiai darbininku bus išmesta 
iš darbo. Bosai sako, kad 

Jums nebereikia daugiau jau- žalvario kaina taip žema,
nuolių spėkų mūsų judėjime. 
Jums nerūpų kaip ir kas suor-> 
ganizuos ir išlavins jaunuolius 
šimtuose tų vietų, kur tas dar
bas dar nė nepradėtas, kur mū
sų judėjimas visai silpnas!

Kaip sau norite, bet aš nieka
dos netikėjau, kad šitaip bai
siai neįvertins mūsų judėjimo 
pradėto rinito ir plataus lietu
vių jaunuolių organizavimo 
darbo Shenandoah draugai!

(Tąsa 5-tam pusi.) ,

jog neapsimoka jį daryti. :

Berlyn. — Hitlerio val
džios šulai Papen ir Goering 
greitu laiku išvažiuoja Itali
jon tartis su Mussolini val
džia.

Alaus {statymas Galioje

Belgija. — Profesorius 
Einstein sako, kad jo dvi 
dukterys pabėgo iš Vokieti
jos nuo fašistinio terbro. 
Pats Einšteinas ketina ap
sigyventi Londone. Hitle
rio valdžia užgrobė profeso
riaus $1,200, kurie buvo pa
dėti Berlyno banke.

šveicarija. — Koks dide
lis žydų bėgimas iš Vokieti
jos, galima spręsti pagal tą,

Šiandien įeina galion įsta
tymas, leidžiąs pardavi
nėti alų 3.2 nuoš. tvirtumo. 
Saliūnuose ir spykyzėse ke
liamas didžiausias Šurnas. 
B ra varai siunčia alų į mie
stus šimtais tūkstančių bač- kad šiandien vien šveicari- 
kų. Bet gi to gerlaikio, ku-' joj randasi virš dešimts tūk- 
rį žadėjo alaus sugrąžini- stancių pabėgėlių. O apie 
mas, nė su žiburiu niekur trys tūkstančiai žydų pabė- 

* nesurastum. gę iš Vokietijos į Lenkiją.

New York. — Vėl buržu
azinis žydų kongresas nuta
rė protestuoti prieš fašisti
nį terorą Vokietijoj.

SOCIALISTU PARTIJOS VADOVYBĖS 
EILĖSE EINA BRAŠKĖJIMAS DELEI

DARBININKU BENDRO FRONTO
NEW YORK. — Socialis

tų Partijos tūzai atmetė 
Komunistų Partijos pasiū
lymą sudaryti bendrą fron
tą prieš fašizmą, už Tom 
Mooney paliuosavimą ir 
prieš Roosevelto valdžios al
kio programą. Tie’ ponai 
pasakė, kad jie lauks įsaky
mo iš Antrojo Internaciona
lo.

Bet štai Konferencija del 
Progresy vio D a r b i n i nkų
Veikimo, kuriai vadovauja tuo svarbiu klausimu .

socialistas Mušte ir kuri 
veikia darbo unijų judėjimo 
dirvoje, priėmė pasiūlymą h 
eina į bendrą frontą. Tas 
priėmimas buvo skaitytas 
Madison Square Garden 
masiniam susirinkime. Ta
me susirinkime taip pat kal
bėjo socialistų vadas Ma
thew ir pasisakė už bendrą 
frontą. Vadinasi, socialistų 
vadovybėj yra pasidalinimas

1,500 darbininku Susirinki- Smaugia Užsienio 
me prieš Fašistus

Kitas svarbus liudininkas, 
tai buvo Percy Rieks, peč-^ 
kuris to tavorinio traukinio, 
kuriame jaunuoliai ir mer
ginos važiavo. Rieks liudi
jo, kad kuomet traukinys 
buvo sulaikytas ir kuomet 
jaunuoliai ir merginos iššo
ko iš įvairių vagonų, tai vi
si bėgo nuo gaujos, kuri at
ėjo jaunuolius paimti. Mer
ginos, girdi, bėgo tolyn taip 
smarkiai, kaip ir vaikinai. 
Na, o jeigu jos nekaltos, 
jeįgu jos ištikrųjų būtų bu- džia ir profesionalus. Štai 
vę taip užpultos, tai jos, vie- čionai nusišovė dentistas 
.toj nešdintis šalin nuo balt- Herman, kuomet tapo išme- 
veidžių farmerių, kurie ap- stąs iš stubos ir iš ofiso už 
siginklavę apsupo traukinį, rneužsimokėjimą ra.ndos. P 
būtų puolę į jų glėbį. Ši
tas Rieks paliudijimas ryra, 
didžįąūsids / , svarbos yUęleį 

Jaupųolių. ■ ž., r.. d
Jaunuolis Patterson liūdi- ! 

jo, kad jis išgelbėjo iš mir
ties baltveidį jaunuolį tūlą 
Gilley.’- Traukiniui bėgant, 
tas jaunuolis susvyravo ir 
būtų iškritęs ir užsimušęs. 
Patterson spėjo jį pagriebti 
ir įtraukti į vagoną. Jau
nuolis Patterson pareiškė 
valstijos prokur orui 
Knight: “Ar tu manai, kad 
aš toks kvailas, jog išgelbė
siu baltveidį jaunuolį, idant 
jisai matytų, kaip aš užpul- 
siu ir žaginsiu < baltveidę 
merginą?” . t u

BALTIMORE, Md.—Per
eitą pirmadienį čionai buvo 
surengtas susirinkimas pro
testui prieš fašistinį terorą 
Vokietijoje. Svetainė buvo 
sausakimša. Susirinko apie 
penkiolika šimtų Baltimorės 
darbininkų.

,:u

New York.—Badas spau-

Laikraščių Reporterius

BERLYN. — čionai 
vuoja užsienio laikraščių 
reporterių susivienijimas, 
prie kurio priklauso 135 re
porteriai. Jų prezidentas! 
Mowrer yra parašęs knygą i 
prieš fašistus. Hitlerio val-į 
džia .• pareikalavo Mowrer ( 
paduot rezignaciją. Bet su
sivienijimas jo rezignaciją 
atmetė. Hitlerio valdžia 
dabar ketina likviduoti pa
tį susivienijimą . ir išgrūsti 
iš Vokietijos jai-neprielan
kius reporterius.*

gy-

BEDARBIU: SVEIKATA PAVOJUJE; MI- 
LIONAMSGRUMOJA MIRTIS BE LAIKO

NEWj YORK.; — čionai 
per radio kalbėjo New Yor- 
ko valstijos* sveikatos -komi- 
sionierius Dr. Parran. Sa
vo kalboje jis padarė svar
bių ir gąsdinančių pripaži
nimų apie bedarbių sveika
tos stovį. Jis 'pasakė, kad 
bedarbių protinė ir fizinė 
sveikata atsidūrė pavojin
goj padėtyje. O dabar 16 
nuoš, visų bedarbių serga 
įvairiomis ligomis delei ne- 
davalgymo bei susikrimti-

mo. > O nesveikata tarpe be
darbių plėtosis. Ypatingai 
bedarbių vaikai randasi pa
vojingoj padėtyje. Jų tar- 
pan įsimes visokios limpa
mos lijgos.

Kova' už bedarbių apdrau- 
dą ir pašalpą turi užvirti vi
suose kampuose. Darbų nė
ra ir nesimato. Roosevelto. 
prižadai neduoda darbų. Ba
das nušluos milionus, jeigu 
nešiorganizuosime ir * neko
vosime prieš alkį.

4

BALTVEIDŽIU KU KLŪKS KLANU GAU
JA RENGIASI NULINČIUOTISCOTTSBO-:

RO JAUNUOLIUS LAIKE TEISMO
Pats Teisėjas Horton Pripažino Jaunuolių Gyvybei Pavojų 

ir Teisme Pareiškė, kad Milicininkams įsakyta Šaudyti į 
Linčiuotojus, kad Nušovus ant Vietos.
DECATUR. — Tarptau- katu gyvybei pavojus yra. 

tinio Apsigynimo advokatų Bet jis pasakė, kad bus pa- 
puikus, drąsus ir kietas va-
rymas prie sienos valstybės saugoti, kalėjimą ir teismą, 
prokuroro Knight ir jo liū- milicininkams įsakyta
dininkų prieš jaunuolius įve
dė į pasiutimą baltveidžius 
bosus, ku klūks klaną ir val
džios politikierius. Balan-
džio 5 d. slaptai laikė susi- sėjo Horton prižadams? 
rinkimą ku klūks klanas ir Ne, negalima. Ar galima 
prisirengė lineiavimui Seott-! pasitikėti, kad milicininkai 
sboro jaunuolių.
nai mato, kad sunku bus nu- draugus baltveidžius chuli- 
teisti jaunuolius mirtim Jie ganus? Ne, negalima. : 
mato, kaip visas suokalbis j Visam miestelyje viešai 
prieš nekaltus jaunuolius kalbarpa, kad jeigu 
verčiamas į viršų ir todėl mas nenuteistų /jaunuolių, 
ketina užpulti jaunuolius ir vįs Įįek jie gyvi peliks,. bus 
nužudyti, o apsigynimo ad-J gaujOs nulinČiuoti. Atvirai 
vokatus išgrūsti iš Alaba- visur ka]bama, kad Leibo- 
mos- ' witz ir kiti advokatai taip

Padėtis tokia rimta, jau- pat bus nulinčiuoti. \ 
nuoliams pavojus toks dide-i 
lis, kad net teisėjas Horton, 
išgirdęs apie ku klūks kla
no suokalbį, sulaikė teismo 
eigą, išvarė džiūrę į kitą 
kambarį ir padarė pareiški
mą. Jis pripažino, kad jau
nuolių ir apsigynimo advo-

Chuliga-1 įštikrųjų šaudys į savo

Visiems “Laisvės” 
Skaitytojams

Draugai, už dienos ki
tos “Laisvėje” pradės tilp
ti labai svarbi ir graži 
apysaka, “CEMENTAS.” 
Šios apysakos yra Sovie
tų Sąjungoje paskleista 
jau apie penkiolika lai
dų. Ji išversta į daugy
bę kitų kalbų. Apysakoje 
atvaizduojama Sovietų 
padėtis, kokia buvo po 
imperialistų intervencijos 
ir kaip 'SSSR darbininkai 
energingai diębo šalies at- 
budavojimui. Apysakoje 
piešiama ir abelnas dar
bininkų šalies piliečių gy
venimas. Joje rasite ko
vų, mūšių, meilės, džiaug
smo ir labai daug kitko.

Draugai skaitytojai, 
kurių prenumerata pasi
baigė arba jau baigiasi, 
tuoj aus a t s i n a ujinkite, 
kad nebūtų nutrauktas 
dienraščio Siuntinėjimas 
su apysaka. O jinai ilga 
ir labai graži.

šaukta daugiau milicijos

šauti, kad užmušus, į visus, 
kurie bandytų užpulti kalė
jimą bei teismą.

Bet ar galima tikėti tei-

zjaunuolių,
vis tiek jie gyvi peliks,.bus

Darbininkiškos organiza
cijos raginamos tuojau siųs
ti i Montgomery Alabamos 
gubernatoriui Miller protes
tus prieš navojų jaunuo
liams ir reikalavimus, kad 
jų gyvybė būtų pilniausia 
apsaugota.EXTRA!

OTTAWA, III. — čionai 
pribuvo Chicago ir Rockfor- 
do alkanieji maršuotojai. 
Viso apie 1,000 darbininkų. 
Policija ir valdininkai pasi
tiko ir pareikalavo bedaT- ’ 
bius grįžti atgal namo, ži
noma, darbininkai atsisakė , 
jų reikalavimą išpildyti Ta
da policija pasileido bedar-ų 
bius terorizuoti. Paleido

1
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gazines bombas. Darbiniu- 
kai kovingai gynės. Prilm- ’xJ <
vo valstijos kazokai ir dar
bininkus žvėriškai puolė.

Tyrinės “Akrono” Nelaimę? ;
WASHINGTON. — Karo 

laivyno taryba paskyrė spe- 
cialę komisiją ištyrimui 
“Akrono” nelaimės, kurioje 
žuvo 74 žmonės.

Madrid. — Ispanija šian- r 
dien turi 28,719,177 gyven
tojus.

=±=sss
žinių ’(Daugiau Pasaulinių 

5-tam puslapy!)
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AMERIKOS SOCIALISTŲ VADAI SABO
TAŽU© JA KOVA PRIEŠ FAŠIZMĄ

Amerikos Socialistų Partijos vadai taipgi suglaudžia 
savo ausis ir nuleidžia rankas, kada eina klausimas tik
ros kovos prieš Hitlerio fašizmą ir pogromus Vokietijoj.

Komunistų Partija ir Laikinasis Komitetas Kovai prieš 
Vokietijos Fašizmą buvo nusiuntę savo atstovus į konfe
renciją, kurią socialistai ir jiems artimos organizacijos 
turėjo pereitą pirmadienį New Yorke. Ta konferencija 
buvo sušaukta neva protestui prieš fašizmą.

Komunistai ir Laikinojo Komiteto delegatai tad įnešė 
bendro fronto kovos pasiūlymą socialistinei konferencijai 
—išvien protestuot ir demonstruot visiems komunisti
niams, socialistiniams ir kitiems darbininkams prieš kru
vinąjį hitlerizmo siautimą Vokietijoj, už apgynimą , ko
vingų Vokietijos darbininkų, „žydų ir kitų tautinių ma
žumų.

Dabar, kaip buvo šis vieno fronto pasiūlymas priimtas 
socialistinėje konferencijoje? Jos pirmininkas advoka
tas Jacob Panken patvarkė, kad to pasiūlymo čia prie vi
sų delegatų negalima nei spręst, nei svarstyt. Todėl ko
munistų pakvietimas į bendrą frontą bus perduotas pil
dančiąja! konferencijos tarybai. Bendro fronto suma
nymas, vadinasi, bus sprendžiamas tiktai kelių vadų, prie 
uždarų durų, taip kad darbininkai negalėtų girdėti jų 
išsisukinėjimų nuo rimtos kovos prieš fašizmą. Pildančio
je konferencijos taryboje gi sėdi tokie surambėję so- 
cialpardavikai, kaip O’Neal, Gerber, renegatas Salutskis, 
Mušte, pats Panken ir panašūs gaivalai.

Jie tad ant rytojaus ir atmetė pakvietimą išvien su re
voliuciniais darbininkais stoti į masinę kovą prieš fašiz
mą. Bet ir šičia socialistų lyderiai neapsiėjo be dvilin- 
kavimų ir veidmainiavimų. Jie davė tokį atsakymą, kad 
negalėsią bendro fronto reikalo spręst, kol gausią patvar
kymus iš Antrojo Socialistų Internacionalo ir iš Amster
damo geltonųjų Unijų Internacionalo.

Bet pirmiaus Amerikos socialistai niekados nelaukda
vo; sayo Internacionalo patvarkymų delei veiksmų šioje 
šalyje. Tik dabar jiems prireikė Socialistų Internaciona
lo išminties ir autoriteto. Kodėl? Todėl, kad Amerikos 
socialistų vadai nori išsisukt nuo kovingo fronto prieš fa
ktinius riezninkus. Bet to jie nedrįsta viešai pasakyt. 

...Tie politikieriai mato, kad eiliniai socialistai ir abelnai 
darbininkai vis labiau pritaria bendram frontui, ir tūks- 

'’'t&nčiai jų dedasi į kovingus veiksmus išvien su komunis
tais. Socialfašistiniai vadai, todėl, suprato, kas būtų, 
jeigu jie atvirai stačiokiškai atmestų masinius žygius 
prieš fašizmą: tuomet juo daugiau darbininkų atsisvei
kintų su tokiais vadais.

Todėl dabar Pankenai, O’Nealai pasirinko ceremoniš- 
ką kelią, kaipo sabotažuotojai, skebai priešfašistinėje 
darbininkų kovoje. Jie dabar neva lauks, vardan “tvar
kingumo ir susiklausymo,” ką jiems pasakys Socialistų ir 
Amsterdamo Unijų Internacionalų galvos; tuo tarpu jie 
patys galės paprašyt, kad minimi jų internacionalų ly
deriai patartų jiems galutinai atmest vienijimą fronto su 
revoliuciniais darbininkais. Ir visą tą laiką nuo dabar ir 
toliaus Amerikos socialfašistų vadai stos prieš bendrą 
frontą, išradinėdami visokias priekabes ir skleisdami 
šmeižtus prieš komunistinius darbininkus.

Iš antros gi pusės, Amerikos socialistų vadovybė klijuo
jąs! į visai priešingą frontą, į frontą su buržuazišku šios 
šalies Žydų Kongresu. O Žydų Kongresas jau viešai pa? 
reiškė, kad jis sustabdo vadinamą savo protestų kampa
niją, kur iš pradžios dar keldavo balsą (tiesa, labai silpr 
nai) prieš žydų teriojimus Vokietijoj. Tą žingsnį atgal* 
padarė buržujinių Amerikos Žydų Kongresas todėl, kad 
Washington© valstybės ministerija paprašė'sulaikyti de
monstracijas ir kitus veiksmus prieš giltinišką hitlerizmą.

Ar dabar tad matote, kur socialistų vadai tikrumoj 
atsidūrė, nežiūrint to, kad jie dar ir po šiai dienai Veid
mainiškai Čiauška, būk jie “priešingi” fašizmui? Jie at
sidūrė buržuaziniame trikampyje, kur vienoje kertėje 
stovi Žydų Kongresas, antroj fašiste j anti Roosevelto val
džia,^ trečioje—patys O’Nealai, Pankenai ir kiti socialis
tų pravadyriai.

Bet kaip į tai' atsilieps eiliniai socialistai ir šiaip dar- 
* bininkai? Ar jie sutiks sekti paskui tokią fašizmo pa

taikūnų troiką? Sprendžiant jau sulig pačių paskutinių 
patyrimų Vokietijoj, reikia atsakyti, kad, nepaisant to
kių vadų, vis didesnis darbininkų skaičius stos į vieną 
revoliucinį frontą prieš fašizmą ir prieš pačią kapitalis
tinę “tvarką.” Nežiūrint kruviniausių Hitlerio žygių, 
juk ir dabar Vokietijoj eina suvienyto fronto streikai ir 
demonstracijos Lubecke, Dresdene, Erfurte, Strassfur- 

įį„. te, Eimshorne, Harburge ir daugelyje kitų vietų. Ir

! t i • (• . ,,
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jos miestams ir pramonėms,; 
tenai urnai išsiplėtė masinis 
nedarbas. Juo labiau augo be
darbių skaičius, juo stipresnė 
darėsi reakcija. Per šiuos 
ketverius krizid metus kiekvie
nuose rinkimuose socialdemo
kratai turėdavo nuostolių, o 
kraštutinis nacionalistų spar
nas, hitlerininkai, stiprėjo 
šuoliais.”

Čia menševiką ricie'rius 
pripažįsta faktą, kurį ko
munistai šimtus kartų jau 
įrodė, kad socialdemokratai 
gali patraukti darbininkus 
prie savęs ramiam kapita
lizmo kilimo laike, kuomet 
nėra griežtų, didelių darbo 
masių kovų. Kai išnaudo
tojai pradeda labiau pulti 
darbininkus, o šie į kapita
listų pasimojimus atsako 
aštresne kontrofensyva,' ta
da socialistų vadai visu 
smarkumu šoka ginti ka
pitalistinę sistemą. Tokia
me momente - darbininkai 
pamato, kad jų priešai yra 
ne tik kapitalistai, bet ir 
socialistai, kurie iki tol gy
rėsi esą darbininkų drau
gai.

Kitoj vietoj “Naujienos” 
pasisako:

“Per šiuos depresijos me
tus augo, nors daug lėčiau, ne
gu hitlerininkų, ir komunistų 
jėgos. Kuomet socialdemo
kratų-atstovų skaičius kiek
vienuose rinkimuose ėjo vis 
mažyn, tai komunistų — vis 
didėjo. Nuo 54 atstovų reich
stage, kuriuos komunistai tu
rėjo geresniais ekonominiu ’at
žvilgiu laikais, jie savo atsto
vybę padidino 1930 metais iki 
76, paskui iki 89, pagaliąuš— 
iki 100.” ' \ '

O kodėl komunistai taip 
sparčiai tvirtėjo? Todėl 
kad jie organizavo darbi
ninkus kovai prieš išnaudo
tojus. Komunistai vienijo 
darbininkus, kad išgauti iš 
kapitalistų klasės palengvi
nimų biednuomenei ir eiti 
prie nuvertimo parazitinės 
klasės viešpatavimo.

Ča gal menševikai rodys 
dantis užklausdami: o kodėl 
hitlerizmas pakilo ? Fašiz
mas, kaip Vokietijoj, taip ir 
kitose šalyse pakilo, kaipo' 
reakcinė jėga apginti kapi
talizmą nuo kylančios pro
letariato revoliucinės ban- 

---- . Fašistai pagavo į sa
vo srovę tam tikrus darbi
ninkų ir valstiečių būrius 
ačiū dar ir-tam, kad social
demokratai skiepijo juose 
buržuazinį “supra timą,” 
būk kapitalizmą galima ge
rinti ir pagerinimais da- 
vesti į socializmą, Hitleris- 
tai, prisidengdami demago- 
gija; būk jieį gerina kapi
talizmą ir' pažabosią stam
bųjį kapitalą, pasigavo da- 
.įįi darbo maitų } ša^o poli
tinį Haržą. kad prigaut 
darbininkų minias,, jie pasi
vadino ir nacįonaliais “so
cialistais.” ' '■ •' 11

f Grigaitis net Pruseiką pa
sikviečia liudyti, kad ko
munistai “kalti” už hitleri
nį dūkimą Vokietijoj. Gir
di : | d i ■ į/f
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kas ypač yra pabrėžtina,—į tas kovas dedasi išvien su 
komunistais ne tik eiliniai socialdemokratai; betv kas kart 
daugiau ir tokių darbininkų, kurie iki £iol seke pa
skui fašistus. O panašių įvykių, turėsime ir Jungtiriėr 
se Valstijose, nepaisant, kiip kazioni socialištų vadai ke- 
liaklupsčiuotų prieš fašizmų.

Išduoda Socialdemokratu 
Sudribimo Paslaptis

Lietuviškų menševikų 
pravadyrius, Grigaitis iš
duoda paslaptis, kodėl Vo
kietijos social demokratai 
sudribo ir, pagaliaus, krito 
į hitlerizmo glėbį. “Naujie
nose” jis parašė ilgą tira
dą, kurioj bandoma patei
sinti socialdemokratus. Bet, 
vietoj juos išteisinti,. dasi- 
kalba štai iki ko: pripažįs
ta, kad socialistai pakyla 
tik kapitalizmo klestėjimo 
metu ir krinta žemyn, kuo
met klasių kova paaštrėja.

Kovo 31 d. “Naujienose” 
skaitome:

“Amerikos laikraščių kores
pondentai Europoje savottele- 
gramose apie fašizmo laimėji
mą Vokietijoje daug kartų pa
lietė klausimą, kodėl Vokieti
jos socialdemokratai “taip 
lengvai pasidavė.” Vieni jų 
sako, kad organizuotieji Vo
kietijos darbininkai buvę per
daug “suburžuazėję,” neturė
ję “revoliucinės dvasios”. Ki
ti sako, kad socialdemokratai 
nemokėję panaudoti savo ga
lią tais laikais, kada jie buvo 
stiprus.”

Kada socialdemokratai 
buvo stiprūs, laikė val
džios vairą, tai Noskė ir ki
ti socialdemokratai valdi
ninkai skerdė darbininkus, 
siekiančius nuversti kapita
lizmą ir pradėti vykdyti so
cializmą.

Menševikų pasiteisinimas 
toks:

“Nuo pasaulio karo laikų 
Vokietijos darbininkų judėji
mas buvo suskaldytas. Tas 
skilimas mažėdavo geresniais 
laikais ir didėdavo blogesniais 
laikais.”

O kodėl socialdemokratai, 
turėdami valdžią savo ran
kose, negalėjo vienyti kla
sinius darbininkus? Juk 
proletariato misija yra nu
versti kapitalizmą ir pasi- 
liuosuoti nuo išnaudotojų. 
O jie vienijasi kovos proce
se. Ir jei socialdemokratai 
būtų vedę kovas už darbi
ninkų reikalus, jie būtų su
vieniję darbo žmones, kaip 
Sovietų Sąjungoj komunis-. 
tai suvienijo darbininkus, 
vesdami kovas už proleta-

tijds komunistai daug prisi
dėjo prie ! hitlerinihkų perga- 

Tės. J ’L. Pruseiką “Nauj. Ga
dynėje’ ’ paduoda ištiną eilę 

į įfaktų, įūrię aiškiai, rodo, kad 
komunistaif iki paskutinės va- 

, landoą nenorėjo matyti fašis
tiško pavojaus ir kovojo dau
giausia prieš socialdemokra
tus, kurie stengėsi apginti de
mokratinę respubliką.”
Qt tai kad apgynė “demo

kratinę respubliką”! Social
demokratų Partijos bal
sais išrinktas šalies prezi
dentas Hindenburgas pa
tupdė Hitlerį ant Vokieti
jos darbininkų ir valstiečių 
nugaros, kad jis juos, kar
du ir bizūnu plaktų,1 idant 
daugiau iš jų ištraukti pel
no kapitalistų klasei ir už-. 
smaugt visokį klasinį dar
bininkų judėjimą. O rene
gatas Pruseiką kartu su 
socialfašistais sudarė ben
drą talką apmeluoti komu
nistus. '

Komunistų Internaciona
las pakvietė socialistų par
tijas į bendrą frontą prieš 
fašistus. Vokietijos Komu
nistų Partija atkarto tinai 
kvietė, kad Socialdemokra
tų Partija dėtųsi su komu
nistais atmušti hitlerinius 
padaužas, kad apginti Vo
kietijos darbininkų klasę ir 
jų teises buržuazinėj res
publikoj.

Ką į tai atsakė socialde
mokratų vadai? Otto Weis 
ir visą partijos viršūnė puo
lė Hitleriui į glėbį; partija 
ištraukė savo narystę iš 
Antrojo Internacionalo už 
tai, kad to Internacionalo 

■ Pildantysis Komitetai (nors 
ne nuoširdžiai) pasisakė už 
Sudarymą bendrb fronto su 
komunistais prieš - fašistus;

Taigi aršiausi ; darbinin
kų vienybės ardytojai yra 
minimieji ir kiti socialde
mokratų vadai; jie yra vy
riausi kaltininkai fašizmo «
įsigalėjimo Vokietijoj.

DAKTARAI NEŽINĄ NEI
KAIP ŽMONIŠKĄ RECEPTĄ PARAŠYTI

Nors mokslas padarė me- Jausius therapetitiškus : 
dicinoje didelės pažangos, dymo būdus, bet jis retai’ 

težino, kiek gali būt žmo- : 
gui blogumo iš tūlų naujų 
priemonių naudojimo.

Labai daug žalos padaro 
naujieji daktarai tuom, kad 
patys nemoka rašyt recep-”- 
tų delei grynų vaistų sudė
jimo ir suderinimo. Šian
dieniniai tų daktarų recep-.. 
tai būna makamolė, sumai- ■ 
syta iš kelių patentuotų ’ 
vaistų; o patentuoti vaistai 
savaime tankiausiai būna 
jau abelnas mišinys. Ir už 
tokius nelemtus vaistus Ji-. . 
goniai turi perbrangiai mo- ‘ 
keti. Todėl šiandieninių' 
gydytojų n a u j o v iškurnąs 
dažnai ( blogai atsiliepia ne 
tik į ligonių sveikatą, bet ir 
į jų kišenių.

Tokį tai liudijimą iš Dr. 
Osborne’o gauna naujoviš
kasis medicinos mokslas 
praktikoje; o Dr. Osborne, 
matyt, žino, ką kalbąs.

Norwood, Mass., Žinios

ner- 
ir pakerta jų svei- 
Nežiūrint vadinamų 
spindulių maudynių, 
aliejaus (cod liver

riato ir valstiečių reikalus. ^S* 
Grigaitis negali paslėpti 

ekonominės priežasties, ku
ri pastato juos aiškioj švie
soj ir parodo, kodėl nuo so
cialdemokratų darbininkai 
pasitraukia. ? D idėja n tis 
darbo masių. išnaudojimas 
ir skurdas vienus darbjnįn- 
kus glaudžia prie? Vokieti
jos Komūnįstų Partijos, q 
kiti vargdieniai,: nusivylę 
sociąĮdembkratų 5išdavyste,. 
griebėsi,- kaip skęstantis Už 
britvos; ir pasiduoda fašis
tų demagogijai. / 

•“Naujienos” rašė:/.
“šis krizis apėmė vįsą pa

saulį, bet Vokietija, dar ne
atsigavusi nuo karo ir inflia
cijos, tapo prislėgta daugiau
sia. Amerikos bankams pa
liovus skolinti pinigus Vokieti-

kodėl 
darbininkai turi-7 
bendrą veikimą 
bedarbiams? Ko- 
veikimas turi būt 
del išreikalavimo 

Kodėl

Bendro Fronto Klausimu 
Diskusijos

Balandžio 9 d. įvyks disku
sijos, kurias rengia Bendras 
Darbi ninkiškų Organizacijų 
Komitetas. Diskusijos atsibus 
Lietuvių svetainėje, 13 St. 
George Ave., Norwood, Mass. 
Pradžia 3-čią valandą po pie
tų.

Bus diskusuojama: 
visų partijų 
me sueiti į 
už pašalpą 
kios formos 
naudojamas
pašalpos bedarbiams? 
bedarbės našta yra suverčiama 
ant darbininkų pečiy ? Ar yra 
galimybė sueiti į bendrą vei
kimą komunistams,. tautinin
kams, katalikams, socialistams 
ir bepartyviams darbininkams, 
kovoj prieš alkį?

Taipgi,šiose diskusijose bus 
paliesti reikalai smulkiųjų 
namų savininkų ir- smulkiųjų 
vertelgų.

Todėl Bendras Darbininkų 
Organizacijų Komitetas šau
kia visokių sriovių darbinin
ku^ / skaitlingai siisirihktiir 
rimtai sunkaus gyvenimo klau
simus diskusuoti. Išdiskusa- 
vuš, vykdykime, gyvpnimaų ta
rimus del visų darbininkų ge
roves.

Bendro Darbininkiškų 
Organizacijų Komitetas.

bet skaičius sergančių žmo
gių vis auga ir auga,—sa
ko Dr Oliver T. Osborne, il
gus laikus buvęs Yale Uni
versiteto medicinos sky
riaus profesorius. Jis tvir
tina, kad šių laikų skubini- 
masis ir stoka ramumo yra 
dideliais ligų veisėjais. Žmo
nės paskutiniais laikais ma
žiau ir prasčiau miega, ne
gu pirmiau, ir jnažiau po
ilsio teranda. Pačiose pra
dinėse mokyklose pasėjama 
tarp vaikų nesveikas. erzu- 
mąs:1 perdaug sporto ir ki
ltų i pašalinių reikalų, per
daug varžytinių, nustato
mų žaidimų, radio plerpi- 
mo, trukšmo, dulkių, akis 
rėžiančių perdidelių šviesų. 
Visa tai daro1 vaikus 
vuotus 
katą, 
saulės 
žuvies
oil), žalių daržovių, ' labai 
daug vaikų serga. Nepai
sant geresnio supratimo 
apie vitaminus ir abelnai 
geresnį valgių pasirinkimą, 
ligonių skaičius didėja; au
ga ir skaitlinės tų, kurie 
jaučiasi nei ligoniai nei 
sveiki.

Negeriausiai tas profeso
rius atsiliepia ir apie nau
jus gydytojus, nors jie iš
eitų iš moderniškiausiai 
įrengtų universitetų ir kole
gijų.

Ligoninėse, kur busimie
ji gydytojai turėtų gaut 
pradinės praktikos, jie iš- dar nutartį “raginti visos kųo- 
tikro negauna būtiniausių pos, kad jos platintų knyga 
patyrimų apie tai, kaip liga “KAra#’ Lietuvoj”,^ kurią da- 
laipsniškai išsivysto, ypač 
kaip galima būtų pamatyt 
pirmuosius būsimos ligos Apskričio 
ženklus pas žmogų ir už-jįyy^g nepOg 3 dieną, Chicagoj. 
bėgt jai UŽ akių. Per to-į Reikia diskusuoti, kad suda- • 
kias ligonines pergreitai ir ' 
perdaug ligonių pervaroma. 
Į jas jie patenka, kada jau 
rimtai serga; iš jų gi būna 
vis daugiau paleidžiama dar 
nesusveikusių, ypač darbi
ninkų, kurie negali užsimo- 
kėt. Tuo būdu, naujai la
vinamų gydytojų patyrimai 
apie visą ligą abelnai būna 
neužtenkami, p r i puolami, 
taip sakant, kur ranka, kur 
koja.

Dr. Osborne sako, kad da
bar baigiantieji medicinos 
mokslą žino, kaip perleisti 
kraujo iš vieno žmogaus ki
tam, kaip įvairiais čiepais 
nuo skirting ligų čiepyti, 
kaip šmirkšti po oda morfi
ną ir kitus vaistus, kaip 
:gydyt sifilį, plaučių‘įdegi
mą, skilvio skaudulius,* cuk
raligę ir tūlas limpamas li
gas. ;

Bet užtat yra naujų dak
tarų, kurie neišmokę para
šyt net paprastą • receptą; 
daugelis išeina gydytojais, 
nieko nežinodami apie vais
tų ypatybes bei jų sutaisy- 
mą. Dabartinis naujokas 
gydytojas nežino, kaip pa
didint žmogui apetitą; jis 
labai mažai težino apie len: 
gvuošius vaistus, kuriais ga
lima būti£ palaikyt vidurių 
Valymąsi. Jis mažai teži
no, kaip reikia pritaikyt 
valgį prie gydomo žmogaus 
organįzrtio ypatybių ir ner
vų. Tiesa, hUifjas gydyto-

ALDLD 15-to Apskričio 
Kuopoms ir Nariams 
CLEVELAND, Ohio.— AL- ..

DLD. 15 Apskričio Komitetas 
laikė posėdį kovo 26 dieną. 
Svarbiausiais tarimais yra šie: " 
Visos kuopos ir nariai privalo 
dalyvauti Pirmos Gegužės mi
nėjime. Visos kuopos ir na
riai turi remti Komunistų Par
tiją šiame Pirmos Gegužės 
prisirengime. Taip pat kal
bėtą, kad visos šio Apskričio 
kuopos keltų klausimą pirma
me savo susirinkime apie or-L 
ganizavimą jaunuolių. Be to, ■■

bar “Laisvė” išleido.
Kalbėta ir raginta kuopos 

diskusuoti apie ALDLD. 15
> suvažiavimą, kuris

rius geresnį dienotvarkį ir pa
davus gerus sumanymus suva
žiavimui.

Visi turime stoti darban. ; 
Jei visi dirbsime ir rūpinsimės ... 
organizacijos reikalais, tai 
nauda bus geresnė. Be to, rei
kia priminti, kad 15 Apskri
čio piknikas įvyks birželio 25 
dieną. Piknikui vieta yra pas
kirta netoli Bedford, Ohio.

Veikime kad mūsų organi
zacija galėtų pasirodyti gerai 
visoje darbuotėje.

ALDLD. 15 Apsk. Sekret.,
J. Graibus,

13801 Harvard Ave., 
Cleveland, Ohio.

Draugės Karosienės 
Prakalbę Maršrutas 
Minersville Apielinkėje

jas dh’tfgiati žino apie nau-į

žemiau seka prakalbų mar
šruto vietos ir dienos, kur ir 
kada prakalbos įvyksta :

Balandžio 8 d., 7 vai. vaka
re, J. Kena svetainėj, Walley 
ir Water St., New Philadel
phia, Pa. . ,

Balandžio 9 d., 2 vai. die
ną, *Norkevičiaus svetainėj, 
West Mahanoy St., Mahanoy 
City, Pa.

Balandžio 9 d., 7 vai. vaka
re, School House svetainėj, 
Maizeville, Pa.

Balandžio 10 d., 7 vai. va
kare, Levulio svetainėj, Gir
ardville, Pa, . :.

Balandžio 11 d., 7 vai. va
kare, ALDLD 17 kuopos sve
tainėj, 10 N. West St., 
Shenandoah, Pa. x

Balandžio 12 d., Pottsville, 
Pa. Kalbės anglų ' kalba. 
(Kokiu laiku?—Red.)

Komisija.

t
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were suitable for keeping
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THE LIFE OR DEATH OF OUR UNIT

Developing Functionaries

We’re beginning to think that 
Peter really has some musical ability 
after watching him imitate Pader- ■ to the supper given by the Water-

they would conquer 
a matter of fact, 
compelled 
emancipate the Ne- 

In the words of Marx, “The

ohey 
had been invested—slaves were thefr 
private property—the conditions in 
the South 
slaves.

WORKE

munist League! Build the
LDS Youth Branches

\ DEBUNKING AMERICAN HISTORYEDITORIAL COMMENTS Shoe Workers Strike in I TRIAL OF SCOTTSBORO BOYS BEGINS!
Nashua, N. H

The Real Story of the Civil War and 1 held on grimly to its slaves—moit
Reconstruction Period

Lincoln

of ‘the

What’s OnTHE LETTER BOX
Lode-Almost There, Comrades!

Albert Būrelio

SNAPSHOTS

VETERANS
high

L. Justin.

HELLO, EVERYBODY!

order to overcome 
buro should have

Dance to be given by 
Chorus on April 9th, 
Progr. Workers’ Club, 
SL, Elizabeth, N. J.

been a-suffering, 
been a-bleeding, 
been a-dying 
you got grand?

dip- 
it is 
from

different 
we view

the only one 
written about 
town. What

A strike was called at the Fleisch
er Shoe Shop for an increase in 
wages and better working conditions., 
The following day the workers pick-

such a scene as was

Victoria Price Gives Faked-Up Story of “Rape”

“Young Worker” Drive

workers were to join the 
and pay 25c on entering and 
week—all those not joining 
automatically lose their jobs.

the slaves
South; as 
necessities 

his men to

i ready to lynch the Negro boys if the 
court does not legally lynch them.

Increasing mass protest alone can 
free the Scottsboro boys. We have 
have no legalistic illusions! Or

the comrades very much 
ng .to.get’ me the Laisvė, 
rat Devot’ed Young Worker, 
. Helen Marie Paliina.

Friday, April 7,1933
-I * * Kt!___
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Figlit Against; Imperialist

Wai1! Join the Young Com-

Lately the students in the various capitalist colleges have 
come out strongly against war which the imperialist nations 
are planning In a recent poll on war in Columbia University 
which is a typical example of a capitalist learning institu
tion, and is controlled by Morgan, there were 464 out of 
920 students who declared that they would refuse to bear 
arms and would go to prison instead. In California a student 
group representing seven universities and colleges, adopted a 
resolution which pledged a refusal“to be conscripted into 
any war service, whatsoever.’’ The student press in Brown 
University in Providence, R. I., urged the students to refuse 
to fight in war. The. National Students League is carrying on 
a militant fight in the schools against war and militerism. 
The youth everywhere has learned from the example 
veterans who were, “Heroes in 1917, bums in 1933.”

All the homeless boys and girls are being called, to 
ize against the hardships endured while on the road,

organ- 
by the 

Homeless Youth Com. and the Unemployed Councils. In 
order to insure a decent livelihood and to force the boss 
government to pay cash relief and unemployment insurance 
a Legion of Homeless Youth is being formed, which will 
carry on a fight for $7.00 a week cash relief paid by the 
Federal Government, and to protect the youth on the road 
against the horrible mistreatment and bad conditions.

We have extended the competition for the best letter on the 
Scottsboro boys for one more week. Is it that the Lithuanian 
youths feel nothing in common with these nine Negro boys 
or is it that they are indifferent to the fate of the boys? 
At any rate we received only one letter on this subject and 
many letters and “Snapshots” about everything else. If 
you are unfamiliar with the facts of the case, study the Daily 
Worker or the Young Worker, and write your own version. 
We are giving a nice prize for the winner. There will be 
some who will get honorable mention.

The Greennoint unit of the Young 
Communist League in Brooklyn, is 
in the opinion of the writer, facing 
several questions. One is the ques
tion of leadership in the unit, which 
of course, not only depends upon the 
buro, but also upon the membership. 
Our buro, recently elected, is com
posed of two new comrades and a 
former organizer. Two of the buro 
members being new, look to this 
ex-organizer for guidance. As he 
understands the situation which is 
not a good one in the League he is 
taking the course of least resistance.
He is’not acting sincerely as one of ; When our unit begins to lose its 
the leading and guiding forces in the identity in this way, we must 

watch out that our organization of 
the working youth and our political 
and economical struggles will not | 
be forgotteri for childish amuse-

Prosecutor Knight of Alabama put 
up Victoria Price, one of the pros- 

! titutes, who was on the same train 
eted the LaSalle Shoe Shop every j with the nine Negro boys, to give 

her well memorized “rape” i story. 
She described being assaulted by the 
boys, who, she claimed, held a knife 
to her throat in order to terrorize 
her. For the first time in two years 
a faked-u|) piece of evidence was 
brought in : by Knight—“step-ins”,
worn by the Price woman who 
claimed they Were torn in the strug
gle. Defense Attorney Leibowitz 
wore down the lying front assumed 
by the woman and proceeded with 
sharp questions, to tear her story 
apart. Leibowitz tried to prove that 
this woman was with two white men 
all night and that she had had been | ganize and fight for the immediate 
arrested for lewdness,' illicit rela- : unconditional release of these nine 
tions, etc. Whereupon, the Prose- innocent Negro boys!

four hours so that the LaSalle Shoe 
workers would walk out iii sympathy 
with the Fleischer sweat shop. One 
hundred fifty out of two hundred 
workers walked out, a total of 400 
in both shops.

Edmond IJxbounty is the organi
zer of the Workers Protective Unt 
ion. Under the leadership of the 
American Federation of1 Labor, Leo 
Hamilton, the general secretary, is 
pow in Lawrepce trying to sell out 
the workers as Labounty is trying 
to do here in Nashua. In his speech 
to the workers, he and his fake lead
ers, told the workers to ask the help 
of God and leave everything in 
their hands; that they, the leaders, 
of the A FL would win the strike for 
them. They also told the workers 
to give their 10c faithfully every 
Sunday to the church.

The meeting was held at the 
Olympia Hall on Pearl St. The or
ganizer made a statement that if any 
worker did not. understand any part 
of his speech he was entitled to ask 
questions. I asked him questions 
that infuriated him and in a sneaky 
way he proceded to have me ejected 
from the hall by the police. They 
asked the workers not to do any 
picketing because it might antago
nize the police.

The 
union 
25 c a 
would 
A group of young workers who un
derstand the real situation and are 
also class conscious workers will 
help to distribute leafets for a meet
ing Sunday and expose these rotten 

! fake leaders; • .

in carrying out the line of the 
Young Communist International 
which directs us to connect our com
rades with mass organizations of the 
student and toiling youth, our unit | 
has gone to the extreme where the 
majority of our members are in 
language organizations under our 
control and none of our members 
are in non-party organizations. The 
situation is that the unit has dropped 
the work of guiding and lead
ing the work and is neglecting its 
political training in excessive social 
and recreational life in the unit.

unit. The members of the unit must 
understand that unless they work 
with the buro and help the buro in 
the work of the unit which has been 
neglected for awhile, the buro com
rades will be helpless to guide the 
membership into better activity.

We had several new members; 
they came down once or twice and 
now they haven’t shown up for a 
long while. Though our buro spoke 
of visiting them, none of the com
rades made it his business to find 
out whv these members had dropped 
out. The question of the factory 
that our unit is supposed to organ
ize in conjunction with the Shoe 
Workers’ Union has been neglected. 
The writer had a conference with 
two officials of the union and we 
carne to an understanding about the 
future work in the factory. Our 
buro comrades and unit were in
formed about the Union-’s suggestions’ 
but since the comrades who worked 
in the factory got fired, our unit 
hasn’t done a thing.

be forgotted for 
ments.

I believe that in 
this problem the 
an enlarged meeting, calling in the 
leading comrades in language work 
and straightening out the questions 
of our comrades in their organiza
tions. The development, growth, 
and work of the unit should also 
be taken up. The question of rais
ing the political level of the mem
bers, the holding of classes such as 
we had in the past, and many other 
such questions should be discussed 
and seriously analyzed. Our unit 
must and will take its rightful 
place as the political leader and 
organizer of the toiling youth in 
Greenpoint* only when it will func
tion correctly in the carrying out of 
the line of the Young Communist 
International.
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With imperialist wars 
already raging in So. 
America, these new of
ficers of the Columbian 
army (puppets of U. S. 
imperialism) have just 
received their commission 
from war minister Gave- 
ria.

cutor Knight exclaimed:
“I don’t care what her previous 

convictions or actions were—but she 
never lived with niggers!”

Although Ruby Bates the other 
girl who was on the train repu
diated her lying story of “rape” in 
a letter, this woman ■ who evidently 
is under the influence of the bosses’ 
threats to jail her for being ' a 
prostitute, was nervously reciting her 
trumped-up story. Meanwhile, out
side the courthouse, gangs are wait
ing to hear the verdict. They are

Was Forced
The Slaves
beginning, the

The drive for the raising of 
I enough money to get į year sub. 
Į of the Laisve for Marie is still go
ing on. Last week we had 80c 
collected. This week the following 
comrades contributed: Aldona Boc- 
kus, Elizabeth, N. J.—-25c, Comrade 
Abek, Brooklyn—10c, Comrade A. 
Bimba, Brooklyn—15c. This brings 
the total amount up to $1.30. We 
have only $1.20 more to get. Come, 
on, comrades, let’s show more com
radely feeling. This is our page, we 
must all help toward making it a 
success. Answer the call and send 
in your contribution immediately! 
Marie wrote in, ap,d- • • well, here’s 
some of her letters: 
Dear Comrades:

I noticed that I- am 
from Pittston who has 
the conditions in this
is the matter with the other’ boys 
and girls? Are you ashamed to let 
anyone know, you are sons and 
daughter^ of workers? I am not 
ashamed, I am: PROUD!

■ i I thank 
for trying

A Mo1

NEWARK, New Jersey,—The 
stars (Newark Youth Branch) 
are having a dance April 8, Satur
day, at 8 P. M., at 52 West St. 
The admission is 35c.

BROOKLYN, N. Y.—Young Com- 1 
munist League meets every Wed
nesday at 8 o’clock at 46 Ten 
Eyck St.

BROOKLYN, N. Y. — LDS Youth 
Branches holds its sport meeting 
every Monday night at 8 o’clock 
at 46 Ten Eyck St. Contest being- 
carried on for the coming ping- 
pong tournament. Boxing, games, 
wrestling, radio dajicing.

BROOKLYN,—The LDS Youth
Branch and the Young Communist 
League are holding a joint PING- 
PONG TOURNAMENT, Saturday, 
April 22, at the Laisvę Hall, 46 
Ten Eyck St. There will be radio 
dancing, a number of songs sung 
by the Aido Sextette, and a 
speech by a popular member of 
the National Students League. . 
Admission free. •

ELIZABETH, N. J.—Bangos Chorus 
Egg Festival and Dance given at 
the Progressive Workers’ Club, 408 
CoUrt Street)' ■on- April 9th. On 
Sunday night the doors will open 
at seven o’clock. Admission 20c.

American history has been 
torted to such an extent that 
difficult to separate the bunk 
the actual facts. Most American 
history has been written by bour
geois writers who interpreted the 
historical incidents from the mastei 
class point of view. It is not sur
prising, therefore, that the true sig
nificance of the Civil War and the 
Reconstruction Period, and the re
volutionary role that the Negro and 
white working class played are mis
represented and ignored. Especially 
do we see this in the schools where! 
the Civil War. history is taught in 
such a way as to paint characters, 
such as Abraham IJncoln, in glow
ing colors. The North, also, is 
dressed up in heroic garments, and 
the students get the impression that 
the slave was very “kindly” granted 
his freedom by Lincoln and his 
supporters.

The actualities paint a 
picture altogether. When
the war from a Marxist—lenini st 
vantage point we find many valu
able lessons for the working class, 
especially in regard to the Negro 
question. (

The Civil War was a hourgeois- 
, democratic revolution. It was revo
lutionary because it fullfilled a fur
ther step in the historical develop
ment of a new system. It was bour
geois-democratic because it was not 
a war of working class against boss
es, whether northern or southern, 
but a war of the rising bourgeoisie 
against the old, backward siavocracy. 
In order that the. growing capitalism 
may expand it was necessary to 
break the power of the old feudal 
lords in the south. They depended 
upon slavery for their power, there
fore, the right to slavery was taken 
way from them by the North. It 
was a fight of new, growing capi
talism against, the old, reactionary 
feudalism for power? ’

The northern capitalists knew that 
more profits could be made out of 
wage slaves; there was no need to 
feed and- take care of the workers 
because they, could easily be re
placed. The southern ruling class

At the 
bourgeoisie did not see that by free
ing 
the 
war 
and
groes.
North itself converted slavery into 
a military force of the South instead 
of turning it against the South.” 
While the North was fumbling 
around its constitution looking for 
reasons and ways of carrying on a 
war, the South had set its slave. 
power in the production of food and 
clothing, and hauled out all the man-j 
power for the fighting on the battle
field. If the North had emancipated 
the Negro at the beginning of the 
war, the slaves would have turned 
on their masters, and the war would 
have favored the North. As it was 
the North suffered defeat upon de
feat at the beginning. Once the 
Negroes were declared free and the 
South could no longer trust its own 
slaves to do its bidding, the war 
turned in favor of the North.
Negroes Used as Armed Force

When the South was finally de- 
|feated, the question still remained 
of how to keep the conquered prov
inces in subjugation. This was 
clear: that any attempt of the south
ern lords to restore or build again 
any political or economical power 
must be squashed. This could only 
be accomplished by the armed dic
tatorship of the northern bosses to
gether with the armed forces of the 
newly freed Negroes. In return for 
political, economical, and armęd sup* 
port, the Negroes were given prom
ises of free land and the right to 
vote.

How the North kept its many 
promises we shall see.

Bertha Fulton. ••
(This series of articles will be con

tinued next week).

• Do you agree with her, comrades, 
that dur “Snapshots” are not very 
necessary or do you think that we 
need them? Perhaps you disagree 
with Ann. Why not write ;.ri and 
tell us.

NEGRO, WHITE STUDENTS 
ORGANIZE TO FIGHT 

SCHOOL CLOSING
GOSSIP FROM VILIJOS 

CHORUS NEW BRITAIN

There’s only one more month 
left for the “Young Worker” 
drive in which we are trying to 
get 5,000 new readers, 1,000 new 
subs, and eight pages by May 
Day. Each youth who reads this 
youth section should get after his 
friends and send in subs for the 
“Young Worker.” It costs only 
$1.00 a year and 60c. for a half- 
year. The “Young Worker” is 
a very attractive, fighting youth 
organ, and has in it the latest 
youth news, educational articles, 
stories, and good pictures of the 
class struggle. Be sure to get 
one copy and then you’ll want 
to get it for a year.

By the Youth News Service
BALTIMORE, Md.—March 30. Se

venteen hundred Negro and a 
like number of white students have 
joined the Association of Night 
School Students which grew out of 
the recent closing of the Baltimore 
night schools in an economy move.

When 5,000 students were affect1 
ed by the shutdown, the National 
Students League immediately issued 
an appeal to three other students 
organizations to sponsor a united 
front protest meeting.

Representatives of the reactionary 
Alumni Association, which woi^ks 
hand in hand with the bankers—who 
continue to get their interest on 
city bonds—attempted to break up 
the meeting. They met with no 
success .

Breaking down the Jim-crow spir
it, the new organization demands 
that the night schools reopen.

ewski so many times.
If Charlie.intends to sing well, 

he’d better sit where he doesn’t see 
Olga.

The “why dance” seems very pop
ular with Vincent and Eddie. I 
wonder why?

We supposed Mary didn’t know 
any more jokes, so she didn’t come 
down to rehearsal, Friday.

Libby couldn’t sing Friday, because 
of a cold, yet at the meeting we 
certainly could hear her as distinctly 
as ever. Talk about interest!

The basses were quite weak dur
ing rehearsals, but after rehearsals 
there was a real demonstration of 
“Sweet Adeline.”

Our professor certainly listened 
intensely to Dr. Kaskavich’s lecture. 
It must have been very interesting.

Keep it up, Professor, you’re doing 
~reat!

Will Mary P. ever come to rehear-
' sals on time? «ii

Will our chorus get any new 
' songs ?
| Ten members of our chorus went

bury Chorus, Saturday night. We 
certainly put on the ritz, for we rode 
down in a truck. Well, what’s the 
odds? A grand time was had by 
all, especially the Prof.

The Two Observers,

NEWSFLASHES FROM THĘ 
DETROIT AIDO CHORUS

The Communist Party Workers’ 
School in Shenandoah, ended Satur
day with the development of, at 
least, fifteen functionaries who have 
been sent out to do work among the 
masses of workers. There were 
students from Shenandoah, Potts
ville, Wilkes Barre, Plymouth, Scran
ton, Parsons, Kulpmont, and Miners
ville. Various important subjects 
were taken up by the students in 
the training for revolutionary work.

Now that the workers’ movement 
in the Anthracite is getting bigger 
and wage-cuts are taking place reg
ularly, more functionaries are nec
essary to lead and organize young 
and adult workers. The starvation 
program of the bosses will find us 
prepared to fight and now that we 
have developed certain functionaries, 
we have sent them out into the 
field to organize and lead other 
workers.

A. Yanalavage.

“The struggle against militarism 
must not be postponed until the 
moment when war breaks out. Then 
it will be to late. The struggle 
against war must be carried on now, 
daily,

Where will you be on April 9th? 
Have you all got dates? Hey, young 
fellas and girls who have no dates, 
why not make one with us? As for 
you who already have one, why not 
break it, or still better bring your 
date along and meet us at the Egg 
Festival and 
the Bangos 
at the Lith. 
at 408 Court

Besides getting a good orchestra 
for dancing, we have prepared ap
propriate games, such as an Egg 
Hunt and others, for which awards 
will be given. Some of our local 
talent, will sing, dance, and play 
for us.

So, be a good egg and say we may 
eggs-pect your eggs-ceedingly gra
cious presence at eggs-actly seven 
o’clock, to take advantage of an 
eggs-ceptional opportunity to eggs- 
ercise your grey matter, and to 
eggs-amine some eggs-tremely in
teresting eggs-hibits prepared, . for 
your eggs-press enjoyment. The ad
mission is 20c. i

The Committee:
Charlotte, Helen,, Angie, 
and Josie.hourly.” LENIN.

I

Here I am again, with my true 
identity unrevealed as yet—and I 
hope the good luck holds out.

Never had the chorus members 
witnessed
presented Friday night at practice. 
Nearly the entite soprano section 
was arrayed in pretty house dresses 
and ribbons in their hair to match. 
All the colors of the rainbow were 
represented and it sure looked like 
spring had arrived at last.

I watched the cast of “Suiro Tė
velio Nervai” rehearse after’ chorus 
practice. I wonder where some of 
the cast was. Don’t * forget you 
haven’t a very long time to learn 
your parts and really should attend 
rehearsals regularly. .

Frank P. sang two songs on short 
notice with Betty Y. accompanying 
him. He did it without any practice 
at all—and we give him credit fof ; 
it. Let’s hear more from you, 
Frank. | r - •

With the aid of Ruthie’s song sheet, 
and some paper wads, Lillian suc
ceeded in waking Servit up. Never 
fall asleep at practice any more, 
Serve, you never can tell what
those two will do. r.

April 23rd is the big day! The 
chorus is giving a play, concert, and 
dance on 24th and Michigan Ave’s. 
The affair starts promptly at 6:00 
P. M. and we hope to have a big 
crowd attending it.

I notice that our “Newshound” is 
on the job again. Congrats, and 
here’s hoping we don’t get in each 
other’s way. I’ll see you all Friday, 
and ‘till then, Au Revoir!

Aisha.

(Turn to the next page)
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Who’s that banging on your 
front door?

It’s us.
Weary, broken by your bloody war— 
Yes, us 
Who’s 
Who’s 
Who’s 
While
Why, us.
What’ve we been getting since we 

came back ?
Oh, much.
Lots/of nice words first, then—the 

sack;
• That much? ' 1. ■ ' ’ ‘
Are we gonna fight more, 
Are we gonna bleed more, 
Are we gonna' die more, 
So’s you pile jack? ■ 
NOT MUCH! • f■ 
Somebody’s worked up a whole lot 

of steam,—- '
It’s us. , .

■Waked up from a kind of dream— 
Same us.
We’ll fight again, sure, 
We’ll bleed again, sure, 
Maybe some’11 die, sure— 
But not for you!
FOR US!

Do You Know that There is 
No Unemployment in the 

Soviet Union?

Do You Know that There is 
No Child Labor in the 

Soviet Union?
Nine innocent Negro boys, victims of the capitalists system. The issue on 

which they are being tried is not whether they are guilty or not of the framed 
up “rape’,’ charge, but because they are Negroes.

Fight for the Relief of the Un
employed Youth



PiBlapte Ketvirta

Comrades! How many of you 
have ever reflected upon the hard
ships of domestic service ? I war
rant no one but those who do it or 
have done it.

Factory work, mine work, and 
farm work, have been stressed, but 
not a “peep” about scrubbers, cooks, 
washwomen, ironers, dishwashers, 
and whoever helps to keep up the 
four sides of a house. First we’ll 
look at the wages they earn. Three 
to eight dollars a week is the aver
age. To earn above that, you must 
be an expert in all the lines of 
housework. The working day is 
anywhere from ten to eighteen hours 
a day. When there is company, 
sometimes twenty hours. Sleeping 
quarters are usually somewhere in 
the attic. Hot in the summer, freez
ing in the winter. It is usually the 
most dangerous place in case of a 
fire, but “hush” money keeps the 
fire commissioner from acknowledg
ing it as a fire trap.

From the time you 
until time you quit, 
you work overtime, 
chance to rest or to 
are? hastily swallowed
ingis; if you stop to eat slowly, some 
one is bound to come fnto the kitch
en to hurry you up for some work 
that is waiting. There, is no con
sideration for you at anytime; you 
are treated as a slave. You read 
in the bourgeois papers, “in Amer
ica everyone is equal,” but. try to 
eat at the same table with the 
people you work for or try to sleep 
in a room on the same floor with 
them, or carry on a conversation the present conditions, of the house- 
with any of them, or their friends, 
and you will find yourself without 
a job and with a reputation as an 
“undesirable servant. This is an 
example:

A girl of about 18 years who did 
housework was told she may have 
the rest of the evening off. She

The Hardships of Domestic Service

begin working 
and usually 

you have no 
relax. Meals 
between serv-

' worked hard from 5:30 ’A. M. to 
8:45 
teen 
vies.
had 
jug and was off. 
relieved she sank into one of the 
balcony seats in the theatre. The 
ache in her arms, back and legs, 
was almost unbearable. The music 
blared, the curtain parted, and 
first act of the vaudeville was 
At the beginning of the third 
an announcement was made by 
manager who called her name.
was surprised to learn that she was 
wanted at her place of labor’ at 
once. The girl was frightened, left 
the theatre, and rushed home ex
pecting to hear the worst. “Yes, 
Madam?” she breathlessly asked. 
And “Madam” coolly replied, “You 
forgot to tighten 
kitchen sink; the 
annoyed me.”

Here’s another 
girl was scrubbing 
floor. She was almost through when 
the “Madam’s” husband came in 
and walked over it with muddy 
shoes. She told him nicely that the 
floor was wet, but the husband ig
nored her, kept Walking around the 
kitchen, leaving more foot-prints of 
mud, giving the girl twice as much 
work to do. At the end of the week 
she was given her salary and was 
told to leave for being so impudent.

These are only a few things the 
houseworkers have to put up with. 
There are many more one could 
write about, but we all know what

P. M. She had just about fif- 
minutes to make the local mo- 

She took the coins which she 
miraculously saved in a little 

Later, very much

the 
on. 

act, 
the 
She

BUILDING AN IDS 
YOUTH BRANCH

Philadelphia there is a Ly- !

EAISV1 Penldadien., Baland. 7, 1933

valgius, kurių bus nemažai ir1 viso
kių. Dar .Wilkes Barre. apieli 
tokio bankietp nebuvo," nes reikėtų 

j daryti brangus tikietas, Į jeigu, Įbūtų 
daryta del pelno, bet* sis bankietas 
yra del choristų ir savo rėmėjų. Ti- 
kietai del padengimo lėšų už val
gius bus tik 35c.

Kviečia Aido Choras.

Caro Ii n a Do fc t or Saves 
'Negro Yofitfr Frbm; Mob; *

Thin d^lls (The SHeraff <
LOWELL, "N. t kC. March 27-hA 

w^ite phyhici.apji Dr. ,James fW. jRęięl, 
temporary saved a twenty-year old 
Negro from, lynching here yester
day when he hid him in the base; 
ment while a' mob of several hun
dred ' scoured another 
town for their victim.

After hiding the hunted youth 
1 several hours, the doctor called 
sheriff, who took the Negro to 
Meclenburg county jail at Charlotte.

MONTELLO, MASS. -
L.Y.M. Kliubas rengia ' vakarienę" 

(ir šokius; šeštadieįif, 8 d.( HalanfclfcĮp,1 
Liet. Taiit*-, Namd ^Svetainėje, fcdmJ 
pas North Main ir Vine streets. Pra
džia 7 valandą vakare. Įžanga tik 25 
centai. į 1

PHILADELPHIA, PA
' Lyros Choro' susirinkimas įvyks 

balaųdžibf j.0 »d., 8 ‘ yUl. yėkąre,. 90S 
N. 6th Street; Lyrok ’Chords: įiĮadė-? 
jo augti gilyn ir plątyn, tat, šis su- 
sirinkimąs j fur| ŲuĮbf • skaitlingeshis. 
Taipgi' kviečiame ir naujus narius 
ateiti

(t

In
ros Chorus made up mostly of girls. 
Despite this fact, the girls together 
with the few but energetic fellows, 
are doing their best to build an LDS 
(Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mas) youth branch. Recently they 
were paid a visit by two comrades 
from Brooklyn, Comrade Fulton and 
Comrade Siurba, who had a good 
heart-to-heart talk with them. That 
night seven youths joined, and with 
the three youths in the adult branch 
will be able to make up a youth 
branch of ten comrades. There were 
a few members who wanted to join 
but had to ask their parents’ per
mission. There were a few others 
who could not join for one reason 
or another 
selves with 
The youth

ir prisirašyti.
Choro Sekr. 

(82-83)

(81-83)

part of the

for 
the 
the

DETROIT, MICH.
WILKES BARRE, PA. MONTELLO MASS.

9 d. balandžio bus perstatyta du 
teatrai: “Krikščionybė Praktikoje” ir 
“Vagis”. Suloš So. Bostono artistai. 
Rengia L.D.S.A. 22 kuopa. Įžanga 
kiek keno loska; pradžia 7 vai. va
kare. Įvyks Liet. Taut. Namo Sve- 

(80-82)

Wilkes Barre Aido Choras rengia 
puikų bankietą 9 dieną balandžio, 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
Street, šis bankietas yra nepapras
ta vakarienė, nes Aido Choras nedaro 
del pelno, tik del padengimo lėšų už tainėje.

Lietuvių Frakcija rengia margu
mynų vakarą ir šokius 9 d. .balan
džio, 7 vai. vakare, Draugijų Svetai
nėje, 3600 W- Vernor Highway. Bus 
žaislų ir šokių vakaras, tat visi da
lyvaukite. Įžanga tik 10 Centų.

DETROIT, MICH.

DIENOMIS I
PHILADELPHIA, PA.

L.D.S. *5 kudpos susirinkimas įvyks 
10 d. balandžio, 8 vai. yakare, 995 
N. 5th St. Visi nariai dalyvaukite 
ir atsiveskite . naujų narių. Jaunuo
liai,, kurie išpildė blankas į L.D.S., 
taipgi dalyvaukite: ;

;Sekr.; J.į Ę. Sinithienč.
, . , . (82-83)'

and so connected thern- 
the sports section only, 
branch has planned a

the faucet in the 
dripping

I hike and a party in the very near 
future. . ■ , . ..i , ,: > . . • Į I j

All the other youth branches greet 
these new comrades i and* hope they 
will grow into a strong branch. We 
wish them success in all their sports 
and educational activities. In towns 
and cities where' there are enough 
youth to organize into a youth 
branch, the youth should immedi
ately get in touch with the Comrade 
Editor and let her know. Send all 
your letters in care of “Laisve,” 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

B. F.

constant

case: tired 
kitchen GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

workers are today.
The day will come when these 

parasites will have a dose of their 
own medicine; they will be forced 
to work for a living, too. I wonder 
if the dripping water will “annoy” 
them, then?

Jeanette Krūtis.

Are Your Father and Mother
Readers of “Laisve”?

• Hitlėr slirtounded 
his fascist: henchmen.i He 
has used the; jyouth ; in 
Germany as a, fascist 
force against the work
ers. The bosses in the 
U. S. are planning to do 
the šamą with the unem
ployed youth who will' be : 
herded into - military 
camps. ‘ >

ECHOES FROM THE 4th CONN. ALPMS 
DISTRICT BANOUET

> Visų “Laisvės” ir" .“Vilnies” skąiį- 
tytojų ir bendradarbių susirinkimas 
įvyks 13 *d. balandžio, *7:30' vai. vak!a- 
re, Draugijų svetainėje. Bus daug 
svarbių, dąlykų apsvar^toma šiamė ' 
susirinkiihė, tat’ Visi dalyvaukite.' 

ėahb cųdoradar 
(82-83)

G ■ : -H- ' ' ? i
ELIZABETH, N. J; i

Bangos Choras įrengia prelekęijas 
ir šokius 11 d. balandžio, Prog. Darb. 
Kliube, 408 Court St., 7:30 vai. va
kare. Draugė šalinaitė duos prelek- 
ciją dailės klausimu. Bus aiškinama 
skirtumas tarpe darbininkiško ir/bur
žuazinio meno. Įžanga dykai.

(82-84)

BREMEN-EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais ■ 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUS1S KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, 

arba

SNAPSHOTS
BROOKLYN AIDO CHORUS 

GOSSIP
NEWS FROM SCRANTON 
PROLETARIAN CHORUS

Slapstick.
Ever since Laisve got the 

they speak of Eddie’s orchestra... 
Welcome to the chorus, Georgie, ol’ 
pal, but hands off that certain 
brunette!... And speaking of blood- 
red headed heroes, how’s yours, 
Prima Donna?... Tony S., you talk 
about hypnotism, but what strange 
power do you exert over A ?... 
What orchestra leader is soon to 
repeat the faithful vows and march 
up the aisle with the one 
only ?... Frank just got that sad
istic* urge i...„ ______  ___
cholus get its picture taken, 
says that the present picture doesn’t 
include most of the newer members. 
And pnyway, he hasn’t cracked a 
camera for a long time... The te
nors do seem . a 
m-m? Oh, yes! 
been absent... 
have noticed a 
B’s "head—that’s 
travelling on the I. R. T. He says 
the turnstiles are too low (grab 
wise ? ) ... The whole chorus was 
pleasantly surprised at the Italian 
Concert when we didn’t have to 
wait a second before performing 
(Grrrr, choose your weapons).. .And 
wasn’t the chorus “hot stuff,” at the 
Jugoslav Concert? Bunny, that just 
goes to show that when it comes 
to a pinch the chorus has its heart 
in the

radio

and

noted for obstinacy, but 
easily obliterated. Cor- 
Pest’s statement will

. “but being ‘FE’male,

Pests are 
are in time 
rected, the 
read thus..
I am ready to face you, ‘WO’man 
to man.”

Isn’t it pleasant to have a girl 
of Aldona’s type in our chorus? 
Bring in some more!

Don Cupid has visited our cho- 
He left minus two darts. The

In
for

With all their pomp and splendor 
the choruses of Connecticut, at their 
first annual banquet, concert, and 
dance, overshadowed any other pre
vious attempt. Despite the econom
ic crisis, a large crowd was present, 
and we are proud to say that Conn, 
never before saw such a large gath
ering of youth. This is just what 
was needed to supply the financial 
and moral support. With this en
couragement we -know that the chor
uses will take up the work with 
more enthusiasm and determination.

rus.
victims were—I’m no gossips’
formation bureau. Find out

and demands that ' thoJ-*o'*rselve.s’ if -™1, c,an- .
He

little quieter. Hm- 
Johnny Blass has 

Some of you may 
small bump on T.

why he dislikes

A serious setback is bound 
occur to our League unit, if 
members fail to examine thoroughly, 
the policy which led to the occur
rence of March 18th, and is still be
ing continued.

Was Ted mad, Wednesday, or was 
he mad ? ? ?

Parting thought: Will Miss Pest 
invite the Ferret to the wedding?

“Your Beloved Pest.”

to 
the

right place...

This 
ries -of 
chorus 
some appropriate equal in the plant 
or animal 
yours).

So mild 
sweet; our

This Friday come down a little 
earlier than usual. We’ll first have 
a short rehearsal, then a social eve
ning,* with dancing, games and what
not. ,

A real fine musical program was 
presented. The high-light of tfre 
program was that portion fulfilled 
by Dainos' Chorus of New Haven. 
Here is a chorus composed entirely 
of youth. Its execution of the num
bers presented was done in true, pro
fessional style. The revplutionary 
songs; were- sung' in a'. real militant’ 
style, ’ sharp, brisk tempo. We con
gratulate Dainos Chorus in its vic
tory as the best chorus-in- Connec
ticut and may y'o’ur prize—the Red 
Flag—inspire you on to bigger vic
tories.

The baby, Vilijos Chorus of New 
Britain, has weathered the storm 
and is well on the way to recovery. 
Since their last appearance the mem
bers have steadily grown in num
ber, through the efforts of the 
youth, particularly two girls. With 
such untiring efforts, New Britain 
will soon rightly regain its former 
position.

Hartford deserved a much better 
ranking than it received. This may 
be explained by the fact that it 
was placed in the most inconvenient 
part of the program. The chorus 
presented a well diversified and bal
anced program with two dance so-

I los.

Waterbury’s Vilijos Chorus pre
sented something rather unusual 
here in Connecticut. It was the 
closing number. The. girls’ sextette 
performed motions while the whole 
chorus sang. This type of presen
tation should be encouraged and ex
ecuted by all of our choruses, as it 
is. a very effective means of prop
aganda. The chorus ■ made the 
best appearance. with the members 
dressed in red and white costumes. 
This example should be followed by 
the rest of our choruses. Waterbury 
cheerfully hands the crown to New 
Haven, but will not consider itself 
beaten.
i Bertha Fulton clearly depicted 
youth as it is today; she .emphasized, 
the necessity of organizing the youth 
to fight . against the coming war, 
to fight for relief along with the 
adults? A special appeal was made 
■for the formation of LDS youth 
branches and fpr the support of 
youth1 training'SfcAool1 which* wilP be 
started for this summer in 
ticut. 13 . I

It was clearly evident 
choruses are growing and I 
rich with an abundance < 
The most appreciable gains' were 
made, by Waterbury and. Hartford. 
This all shows that the movement is 
forever growing, that more and more 
each day the workers are realizing 
their place and’*Enthusiastically are 
taking their place in the class strug- 

I gle. This is, just the beginning of 
our growth and in a short time the 
workers, especially the youth, will 
grow in much greater proportion.

Long Live the Lithuanian Revolu
tionary Choruses!

ALPMS 4th Conn. Apsk. Sec.

WORCESTER, MASS.
L.D.S.A. 2 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks antradienį, 11 d. ba
landžio, 8 vai. vakare ant 29 Endi
cott St. Visos narės būtinai turi
te atsilankyti į šį susirinkimą, nes 
turime keletą svarbių dalykų aptarti.. 
Taipgi, kurios dar neužsimokėjote už 
šiuos metus, ateikite ir užsimokėkite i 
duokles už visus metus, tik $1.00.

Fin. Sekr.
(82-83)

PATERSON, N. J.
L.D.S.Ak 38 kuopos susirinkimas 

įvyks 9 dieną balandžio pas draugę 
Mata&iunienę,. 107 Putnam Street 2 
.valandą.po pietų.. Visos narės daly
vaukite, nes yra svarbių reikalų ap
tart. Atsiveskite ir nauju narių.

! : 1 ’ i Sekr.i . ; į
1 ( (81-82) t ?

RIVEfcSlfoį N. J.f ’

■

Qonnec-

that our 
becoming 

of youth.

A.L.D.L.D. . 142 kuopos (su$irinki- 
maš įvyks nMeliojej 9 dieną’balan
džio, 3 valandą po pietų pas draugą 
Birbulą, Delair, N. J. Draugai ir 
draugės, nepamirškite dalyvauti, nes 
turėsime svarbių dalykų aptarimui.

i •• ’• ’ Org.
(31-82)

SCRANTON, PA.
L.D.S.A. 54 kuopos susirinkimas 

įvyks 9 dieną balandžio, 2:30 vai. 
po pietų, 111 West Market Street. 
Visos nares bandykite dalyvauti ir 
kurios neužsimokėjote duokles, 
mokėkite ant šio susirinkimo.

Sekr.
(81-82)

užsi-

i
I 
!

i
I

NORTH GERMAN LLOYD
---- ------ - 57 BROADWAY - NEW YORK

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELĮ LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

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

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS Statybą, kapitalo 
šalių gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po
litikos klausimais. /

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

“PRIEKALAS” turi pastovius skyi-ius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo Šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėjimo istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS kolektvviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jį, renkant pre
numeratas ir'raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį raštais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA 
SSSR.

Metams—3 rub., 6 mčn.—1 rub.
50 kap., atskiras egz. 30 kap.

Šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 150 centai,

6 mėnesiams—75 c., atskiras egz.
—15 centų. ,
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran- 

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

atskiras egz. 10 centų.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

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

Amerikoje “Priekalą” galima iš
sirašyti taipgi per “Laisvę”

Dar galima gauti komplctas už 
1931-32 metus.

WORCESTER, MASS.
T.D.A. 13 kuopa rengia Chop Suey 

vakarienę 8 dieną balandžio, 7 vai. 
vakare ant 29 Endicott Stret. Tai 
dar pirmą sykį toks bankietas įvyks 
tat nei 
rengimą, 
gusiems, 
praleisti, 
tik 25c.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
kingdom

H. Tattler.
TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

Org. M.

EASTON, PA.

fill the air with vibrat-

AN EDUCATIONAL POINT Un

(81-82)

Seki’. P. J.

GOSSIP FROM THE PIRMYN
CHQRUS OF GREAT NECK

and meek, 
little lamb,

been
We

tele- 
Ger-

depression 
chorusters 
cultivating 
out while

we start our “Memo- j 
Chorus” in which each I

so gentle and 
Lena.

Komisija.
(81-82)

Tarzan, our

vienas nepraleiskite šį pa- 
Kaip jaunimas, taip ir su- 
bus proga linksmai laiką
Įžanga labai prieinama,

J. Strižauskas.
’ (81-82)Support the Struggle for 

• employment Insurance

some of our 
have 
corn.

dancing with

(watch for

week 
Aido 
member will be likened to

’Tis Spring and the birds are 
singing sweetly, tra-la-la. Fellow 
students and workers, it is at this 
time of the year that the pulses 
quicken and the senses sharpen. Now 
is the time to join a Lithuanian 
Chorus and 
ing music.

Sinfed the 
prominent 
personally 
found that 
them< ,

Do* you know that Tarzan, our 
strong man, can walk on his hands? 
Yep, , he is strong enough to hold 
himsėlf up.

Geprge Z’s favorite song is “Show 
Me the Way to Go Home.”

wijy is it that Jean and Sophie 
prefer to dance with each other? 
Do we , men toe dunce?

Haven’t you heard of John, our 
woman hater? Even the male spe
cies of butterflies get their wings 
broken, John’:

The youths of Great Neck have 
organized a Pioneer Club. Keep up 
the spirit, and get more youth to 
join. V

Like as not you are glad to get 
rid of us, Goo-bye.

Snitzesnozz.le and Spitzenheiymer.

In carrying on her vicious 
attacks against the Chinese 
people, Japan has not neg
lected to train even the 
infants for war. This pic
ture clearly shows how 
children are taught to aid . 
Japanese imperialists 
their war in China 
preparation for an 
on the Soviet Union.

in 
and, in 
attack

Hello Comrades!
No, this is not Kate Smith but 

an insignificant atom of humanity 
attached to an innate sense of se
riousness, although the exterior is 
at times noisy and mischievous.^.

The majority of us, members of 
the Worcester Aido Chorus, are still 
attending school, of some sort or 
other, and consequently, are “spong
ing”, to use a colloquial expression, 
on our self-sacrificing parents, who 
are, ready to surrender the last 
ragged Shirt from their toil-worn 
backs in order to give us . an educą^ 
tion. Therefore, we have not yet en
tirely realized the full significance 
of the desperate struggle of con
scientious workers for the primative 
needs in life.

Athletics, dancing and having a 
great time, etc., are uppermost in

Spain Students Hit Nazi 
Terror—March in Madrid;

Vigo Consulate Stoned

MADRID, Spain, March 15—Sing
ing the “International” and shouting, 
“Long Live Marxism!” 1,000 students 
held a demonstration against Ger
man fascism. They were attacked 
by fascist students; and a fight star
ted in which the fascists got the 
worst of it.

The students then marched to the 
German embassy. The fascists again 
tried to break up the demonstration, 
but the students continued march
ing, shouting: “Down with fascism! 
Down \Vith Hitler!”

A large 'number of the Workers’ 
organizations have sent protest 
grams and resolutions'"'to the 
man embapsay here, f >

our minds. How to disperse these 
predominant ideas is the question. 
Although' we all need some form of 
amusement, we must subjugate 
amusement to more important facts 
of life—the strife for better lives 
for us and our posterity. Of course 
I do not mean that we should devote 
every minute of our time listening 
to speeches, attending demonstra
tions, strikes, pickets, etc., but parti
ality towards good times will un
doubtedly lead to a bitter future and 
end.

Here’s hoping that we, chorus 
members, take more active interest 
in affairs which‘will concern us in
cessantly in our future lives.

MILLIE.

TORONTO, ONT-, CANADA
A.L.D.L.D. 162 kuopos ir K. D. A. 

Lygos 45 kuopos susirinkimas įvyks 
9 dieną balandžio, 2 valandą po pie
tų, Lietuvių-Ungarų Svetainėje, 382 
Queen Street, W. Abiejų kuopų na
riai privalo dalyvauti šiame susi
rinkime, nes turime svarbių dalykų 
aptarimui. Nepamirškite atsivesti ir 
naujų narių.

A.L.D.LcD; 13; kiiopės susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 9i d. balandžio, Easton 
Baking Co. Svetainėje, 36 N. . 7th 
Street, 3 va|.; pa j^ie(tų< Vįsį {nariai 
atsilankykite;'-ųeL'yra daug -svarbių 
reikalų, kuriuos turėsime .apsvarstę 
ti. Atfeiyeskjte i-rmaiijų narių.. 1 ■. .

GREATNEęK, N. Y. :
’ T.D.A. 48 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį; 10 !dJ balandžio 
pas drg. Kunigięnienę, IĮ , Brown 
Lane, 8 balandą 'vakare. Visi kuo
pos nariai turite i parodyti 1 aktyvu
mą ateidami ir atsivesdama, naujų 
narių ant šio susirinlcimo,' nes yra 
daug svambių dalykų aptarti.

Org. F. K.
(82-83)

WILKES BARRE, PA.
AX.D.E.D. 43 kuopos susirinkimas 

įvyks 9 d. balandžio, '10 vai, ryte, 
Darbininkų Centre, 325 El Market 
Street. Visi nayjgi prašomi dalyvau
ti, nes yra daug dalykų apsvarsty
mui. Nepamirškite atsivesti ir .nau
jų narių.

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

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

CONN. L.D.S. KUOPOMS
9 dieną balandžio įvyks L.D.S. 5-to 

Apskričio metinė konferencija, 407 
Lafayette Street, Bridgeport, Conn. 
Pradžia 10 vai. ryte. Draugai deler 
gatai! Kurie esate apsiėmę į minėtą 
konferenciją, visi pasistengiate’ da
lyvauti laiku, kadangi yrą daugelis 
svarbių dalykų ap.tąrti, tarp kurių 
yra jaunuolių klausifnaS. - Btis kele
tas draugi} iš Brooklypo, Centro''Val
dybos nariai, kurie turi daug naujo 
pranešti. ' ’ i • ■ .

NEW HAVEN, CONN.
L.JĮ.K. Bendrove stato- scenoj la

bai juokingą komediją “Kunigo Mei
lė”, 9 dieną balandžio, 4 valandą po 
pietų. Bendrove kviečia vietinius ir 
iš apielinkes lietuvius atsilankyti. Po 
perstatymo bus šokiai; Įžanga -tik 
25c.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia pasilinksmi

nimo vakarėlį sekmadienį, 9 dieną 
balandžio, po numeriu 408 Court St., 
7 vai. vakare. Įžanga tik 20c. Apart 
šokių bus ir mužikališka programa. 
Visi jaunuoliai iš apielinkęs yra kvie
čiami dalyvauti šiame parengime ir 
paremti Bangos Chorą,, t nes tai bus 
vien tik jaunuolių suėjimas. t ,

(81-82)

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

KAINA $60.00
Didele Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

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

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



IŠ DISKUSIJŲ APIE BENDRĄ VEIKIMį 
VISŲ DARBININKU

kad tą maršavimą padaryti 
sėkmingu ir karingu. !

9. Kad maršavimą darbais

opozicijos ir ki-

publikos susirin-
Pirmiausia kai-

LAWRENCE, Mass.— Ko
vo 24 diena L. U. Kliubo sve
tainėj, 41 Berkley St., įvyko 
diskusijos temoj: “Ar gali
mas veikimas visų sriovių 
darbininkų: komunistų, katali
kų, tautiečių, 
tų?”
- J diskusijas 

f, ko nemažai.
k bėjo draugas V. Bovinas virš 

pusę valandos. Gerai nušvie
tė šių dienų padėtį. Vėliaus 
sekė diskusijos. Diskusijose 
dalyvavo keli darbininkai. 
Draugai darbininkai gerai rišo į 
bendrą darbininkų veikimą. 
Tačiaus reikia pasakyti, kad 
nevisi draugai-darbininkai pa
taikė diskusuoti į tašką. Atei
tyje reikia pasistengti, kad 
mes visi galėtume geriau pri
sirengti ir diskusuoti dietinius

■ mūsų klausimus, kurie palie
čia visus darbininkus.

šiame diskusijų susirinkime 
* buvo vienbalsiai priimta bend

ro veikimo klausimu rezoliu
cija. Šita rezoliucija telpa 
žemiau. Dabar mūsų visų pa
reiga rūpintis, kad ta rezoliu
cija būtų vykinama gyveni
mam Bendrą veikimą reikia 
ne tik priimti, bet ir vykinti. 
Reikia šaukti panašių susirin
kimų ir kreiptis į kitas darbi
ninkų organizacijas, kad ir jos 
prisidėtų prie to darbo,
bendrai veikdami galėsime ge
riau kovoti 
reikalavimus.

Visi

kasdieninius

S10S PRAMONES GAMYBOS

paremti, tai nutariame šiame | Maskvos, kad dabar
susirinkime išrinkti Alkanųjų 
Maršavimo komisija. Šios ko
misijos yra pareiga darbuotis, 
kad kiekviena lietuvių darbi
ninkų organizacija prisidėtų 
prie valstijos alkanųjų mata
vimo ir dalyvautų konferenci
joj, kuri įvyks 2 dieną balan
džio.

Pirmi. V. Kralikauskas
' Sek r. S. Penkauskas

WILKES-BARRE, PI

Studentai Streikuoja už
PAKILIMAS A,s“

4 “New York Times” korės- mėnesiais—pakilo nuo 20 iki 
pondentas Duranty ra^o iš 

eina 
smarkiausia kampanija So
vietų Sąjungoj už pavasario 
javų sėjimą. Visų atyda 
atkreipta į tą svarbų darbą. 
Daugelyje vietų šiemet pa
vasaris ankstyvas, tuo būdu 
sėjimo kampanija anksti 
pradėta. Duranty sako, 
kad pavasario sėjimas eina 
sėkmingai, prielankiai susi
lyginęs su pereitų metų sė
jimu. - . '

Iš kitos pusės, pasak Du
ranty, Sovietų Sąjungos 
sunkioji pramonė labaii- Kaxj

gerai ‘ smarkiai pakilo šiais keliais
buvo ' ._____ _____

35 nuoš. Pavyzdžiui, prieš 
kalėdas anglies • būdavo iš
kasama po 160,000 tonų į 
dieną, gi dabar padaroma 
net 195,000 tonų. Geležies 
gamyba nuo 14,000 tonų į 
dieną pakilo iki 19,000 to
nų. Plieno gamyba pakilo 
nuo 12,O0O tonų iki 18,000. 
Taip pat’ gerokai esančios 
sumažintos gamybos išlai
dos—daiktai pigiau padaro
mi. Todėl Duranty pažyri)į, 
kad užsienio' spaudęs apsi- 
džiaugimas, jog Sovietų 
ekonomija eina prie krizio, 
pasirodė vėjais paremtas 
arba margini pateko ant 
uodegos.

CHICAGO, Ill. — Kelios 
dienos atgal trys tūkstan
čiai mokytojų surengė de
monstraciją ir reikalavo, 
kad miesto valdžia išmokėtų 
jiems užvilktas algas. Da
bar išėjo į streiką apie ke
turiolika tūkstančių studen
tų, idant paremti savo mo
kytojų reikalavimus. Tai 
gražus pavyzdys klasinio 
solidarumo.

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ I ALDLD 143 kuopos susirinkimai atsibarta 
13^i•>.*!. i kiekvieno mėnesio tr®Či< nedėldienj, 9-tą vai*

iš ryto L. B Svetainėje • .
; Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apai- 

Rynimo 37 kuopos susirinkimas atsibūnb
I tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje 
j Labai svarbu resrulerini lankyti šių orS- i 
[ ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės
• gauti naujų narių j minėtas draugijas. Ku-
I rie negalite duokHų užsimokėti, atsikreip- 

*>t., | kito j susirinkimą ir būsite paliuosuoti. — 
St.,--------------------------------------------------------------- * -

DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA

1933 METAMS
Pirm. M. Selickas, 31 Amity St.,
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 

7 Seymour Ave., W.
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward Pi., 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St(.
Organo Prižiūr. A. Klimas, 36 Russell St., 

Susiririkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn.

1366 Broad
481 Hudson

Hartford, Conn.
PHILADELPHIA, PA*

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM

Tuojaus gaukite
♦9 žlą knyrą:

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

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

šies kėnuotos žuvys.

pas

Avė.
ir So-

Aido Choras, kaip ir pir
miau darė, po vaidinimui vei-į i 
kalo ruošia - parengimą.

"dangi ..oiiefetė “Alkis” 
pavyko suvaidinti, tai
žadėta choristus pavaišinti. 
Todėl rengiama šitas parengi
mas balandžio 9 dieną, Darbi
ninku Centre, 325 E. Market 
St., prasidės 7 vai. vakare. 
Tai bus vienas iš didžiausių 
bankietų, kokius kada šita 
apielinkė yra turėjusi. Bus ge
rų valgių ir užkandžių.

Šitas parengimas rengiamas 
ne del pelno, bet del visų cho
ristų ir jų rėmėjų suėjimo ir 
pasilinksminimo. Aido ^Cho
ras kviečia visus savo simpa- 
tikus ir draugus į bankietą 
kuo skaitlingiausia. Bus 
šokiai.

Kad padengti bankieto

ir

iš-
Rezoliucija Bendram Veikimui j laidas, tai įžanga imama po 

Visų Lietuvių Darbininkų j 35c.
Lawrenciuj j paprastas balius, tad ir tikie-

tai reikia daryti po 35c. Bet 
kiekvienas, kuris atsilankys, 
tas bus -patenkintas, šitas 
bankietas rengiamas tik del 
choristų ir jų rėmėjų, kurie 
padeda chorui darbuotis Vi
sus kviečia dalyvauti.

Aido Choras

Visų Lietuvių Darbininkų Bankietas tai nėra

VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATAI SLAPTOJE 
KONFERENCIJOJE SU HITLERIO VALDŽIA

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 
Valdybos Vardai ir Adresai

Pirmininkas J. Bagdžiunas, 228 Duffy, Ave,
Plymouth, Pa Tol. 9905

Vice-pirm. J. Kulponas, 27 Corleav ’St., 
Wilkes Barre, Pa.

KaaicfiuB K. Randavčikas, 613 Main St.
, Edwardsville, Pa., Tel. 74073
Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10. Melrose Ave.,

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

Wilkes Barre, Pa., Tel. 20061
Duopkasys, Jonas Kuljwnas, 27 Corleav St , 

Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511
Centro Telefoną# 91840 po Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kitų jdomiy 

dalyku.

236 pusi, rašto, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.• . ., •• * *

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais Šiuo adresu:

J. BASKUS, .D'«ijĄn>«• 
'? NEW YORK. N. Y. - *

*■ Lawrencio lietuviai darbi
ninkai, susirinkę į L. U. Kliu- 
bo svetainę ir apkalbėję da
bartinę padėtį, kuri dar vis ei
na blogyn, prieiname prie iš
vados, kad reikalinga bendras 
visų darbininkų veikimas da
bartiniu laiku labiau, negu 
bent kada pirmiau. Fabrikai 
uždarinėjami, darbininkų al
gos nukapotos, bedarbių skai-; 
čius didėja. Gi pašalpos ma-Į 
žinasi. Miesto valdininkai lei-1 
džia pinigus nereikalingiems 
reikalams, federalė valdžia 
leidžia milionus karo reika
lams, o darbininkų nepaiso. 
Todėl reikalinga bendras vi
sų darbininkų veikimas.

Kad tą veikimą įvykinti, 
šitas susirinkimas kreipiasi į 
visus darbininkus, katalikus, 
tautiečius k bepartyvius bend
rai veikti sekamais klausi
mais :

1. Reikalauti daugiau pašal
pos, kuri dabar sumažinta. 
Kiekvienas bedarbis darbinin
kas turi gauti nemažiau kaip 
po 50c. į dieną ir po 25c. dau
giau ant kiekvieno jo šeimynos 
nario.

2. Reikalauti, kad miestas 
užmokėtų randas tų darbinin
kų, kurie nedirba ir neturi pi
nigų kuo pasimokėti. J šią ko
vą reikia traukti ir mažus na
mų savininkus.

3. Sudaryti bendrą veikimą 
visų darbininkų ir namų savi
ninkų prieš kėlimą taksų ant 
smulkiųjų namų savininkų. t

4. Reikalauti, l$ad mokyk
las lankantiems vaikams būtų 
duodama pietūs. Valdžia tu
ri duoti čeverykus ir drabu
žius, kuriems reikia.

5. Reikalauti, kad Jungtinių ! 
Valstijų kongresas perleistų

’ bedarbių apdraudos įstatymą.
6. Reikalauti, kad pašalpos 

ir bedarbių apdrauda būtų fi
nansuojama iš turtingųjų ir 
valdžios iždo. Kad pinigai, 
naudojami armijų palaikymui, 
būtų naudojami bedarbių šel- 
ptauif

7. Kova visų darbininkų 
prieš priverstiną darbą, dėji
mą mokesčių ant dirbančiųjų 
darbininkų del šelpimo bedar
bių.

8. Mes užginame valstijos 
alkanųjų maršavimą ir pasi
žadamo veikti visais būdais,

COPENHAGEN, Danija. 
—Šio miesto dienraščio “Po- 
litiken” korės p on dentas 
praneša iš Berlyno, kad šio
mis dienomis Hitlerio val
džios vidaus reikalų minis- 
teris kapitonas Goering lai
kė konferenciją su Socialde
mokratų Partijos vadais. 
Ponas Goering pasiūlęs nu
imti uždraudimą nuo social
demokratų organo “Vorwa- 
erts,” jeigu socialistai pa
siųstų atstovus į užsienį, 
idant sulaikius socialistinės 
spaudos nusistatymą prieš

fašistų valdžią. Toliau ko
respondentas rašo, kad so
cialdemokratų vadai priža
dėjo šitą Goeringo pasiūly
mą išpildyti. • Tuo būdu rei
kia laukti, kad įvairių šalių 
socialistinė spauda pradės 
nutilti prieš Vokietijos hit
lerininkų gaujas.

Atsimenate, kaip iš sykio 
aštriai kalbėjo prieš Smeto
nos valdžią Lietuvos social
demokratų spauda, o dabar 
jai pataikauja ir talkinin
kauja.

PITTSBURGHO IR APIELINKftS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1»31:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
; Ave., Wilmerding, Pa.
Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 

Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way. S. S. Pittsburgh, Pa.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
El-

St.,

KRISLAI
(Tąsa iš 1 pusi.)

Tame ir bėda. Jau senai 'kal
bame apie, atsilikimą lietuvių 
jaunimo. Senai sapnuojame 
apie jaunuolių traukimą į kla
sių kovos frontą. Bet visuo
met tos saldžios svajonės pasi
likdavo ant popieros. Bet Ko
munistų Partijos Lietuvių 
Frakcijų Centro Biuras nutarė 
griebtis už rimto darbo. Pa
daryta tam tikri svarbūs žygiai. 
Dienraščiuose įvesti angliški 
skyriai. Jaunuoliai atsiliepia 
entuziastiškai. Bandoma visur 
organizuoti Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo jaunuolių 
kuopos. Sąmoningesni jaunuo
liai pradeda eiti į Jaunųjų Ko
munistų Lygą. Šią vasarą pla
nuojamos kelios jaunuolių lavi
nimo mokyklos. Prie “Laisvės” 
ir “Vilnies” redakcinių štabų 
pastatyti jaunuoliai vesti ang
liškus skyrius.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Sergančiu Vyry ir Moterg 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei- 
kite delei savo 
sveikatos ifity-, 

1 rimo, o jums. fiMl bus išaiškinta, 
kaip jūs fizii- . j kai stovite, 

s' I Odos NušaSe- 
< / jimai, Nervų 
UJ Ligos, Abelnas Y Silpnumas, 
U Skilvio, Žarnų 

ir Mėšlažamės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. \

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

1
X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai,, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei Čiepų ĮšmirkStimai.

Prieinama Kaina (
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

į Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
, Kalbame lietuviškai

VIENYBES DRAUGYSTft 
MONTELLO. Maas.

ValffyBa 1931 motam:
W. Geluievičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

Anglijos Parlamentas 
už Sutraukymą Ry

šių su Sovietais
LONDON. — Anglijos 

parlamentas milžiniška dau
guma suteikė galią MacDo- 
naldo valdžiai sutraukyti 
prekybos ryšius su Sovietų 
Sąjunga. Šituo grūmojimu 
Anglijos imperialistai tikisi 
priversti Sovietų valdžią pa
leistu be teismo anglus inži
nierius sabotažninkus. Už 
įgaliojimą balsavo konser
vatoriai ir liberalai, o prieš 
balsavo darbiečių atstovai.

Šis Anglijos parlamento 
žygis pądidina karo pavojų 
prieš Sovietų Sąjungą.

biais laimėjimais. Algos 
pakeltos ir pripažinta dirb
tuvių komitetai. Streiką ve
dė Čeverykų ir Odos Darbi
ninkų Industrinė Unija. Tai 
puikus įrodymas, kad, turė
dami revoliucinę vadovybę, 
darbininkai gali laimėti 
streiką net ir krizio metu.

Pirm.
Pirm.

256 Ame: St.
Nutarimų rafit. J. Stripinia, 

49 Sawtella Are.
Tarto rait. K. Venalaaakia, 

12 Andover St.
Ligonių raSt. M. Jatnkevlėia.

158 Ames St.
Iždininkes M. Miėkinia, 

9 Burton St. .
Iždo globėjai: P. KraSas, 141 Sawtelie Ate., 

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

402 Metropolitan zlvenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

DR. ZINS
110 EAST 16th ST. R T.
Tarp 4 th Ave. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

Fašistai Pasikinkys
Liuteronų Bažnyčią

' BERLYN. — Iškilo aikš-
Matote, užsimota rimtai iritčn Hitlerio valdžios planai 

plačiai. Bet daugelio kolonijų!užtempti ant savo kurpalio 
draugai Jr draugės tebesėdi, i visą liuteronų bažnyčią, ku- 
tėbebėdavoja ir tebesapnuoja.! rį Vokietijoj turi 39,000,000. 
Jie mano, Kad kokiu nors ste- | pasekėjų. Bažnyčios kons- 
būklingu būdu be mūsų organi- titrieija bus perrašyta. Pri- 
ir finansinės pagelbos jaunuo-!J^;ami. ^us vokiečiai pa- 
liai urmu .suplauks į kovos lau- triotai. Šalę kryžiaus, bus 
ką. Baisiai klystate, draugai, visur pakabintas fašistų 
Shenandoah LDS 34-tos kuopos ženklas, 
draugų keliu neturėtų eiti nei 
viena kita kolonija!

Rekomenduoja Nebrangi}
N a nūnj Vaistą

“Europoje mes visuomet latkčme In
karo Pain-ExpeJlerj geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
gerespid' gydymui skaudamų ųečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reuroatiškų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimų, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungi greitai palengvina šis ne
brangus vaistas.**

, F. P.
Bloofnfiekl, N. J. '

PAIN-EXPELLER

Roosevelto įsakymai 
Militarizavimui

Bedarbiu
WASHINGTON. — Pre

zidentas Rooseveltas oficia
liai užgyrė kongreso priim
tą miškų atauginimo planą 
ir išleido įsakymą tuojaus 
mobilizuoti apie 25,000 be
darbių iš 16 miestų tam dar
bui. Iš New Yorko bus su
rekrutuota 7,500 bedarbių, 
iš Chicagos—4,000, iš Phi- 
ladelphijos—3,000, ir tt. Jie 
bus po militariška valdžios 
komanda išgabenti į miškus 
ir sukimšti į kempes. Jiems 
temokės po dolerį į dieną.

lllinojaus Valstijos
Alkanųjų Maršavimas

Poteriuose bus 
įdėti punktai apie Hitlerį. 
Bile bažnyčios narys, apsi
vedęs su kitos tautos mer
gina arba vyru, bus teisia
mas ir metamas laukan 
bažnyčios.

iš

Dalinai Laimėjo Streiką

CHICAGO, Ill. — Illino
jaus valstijos alkanųjų be
darbių maršavimas į vasti- 
jos sostinę delei pašalpos ei
na pirmyn su dideliu pasi
ryžimu. Iš Chicagos mar- 
štioja apie tūkstantis bedar
bių. Valdžia ir policija de
da visas pastangas nąąršavi- 
ni u r pakenkt. ’ ■ M ies te ly j e 
Virden, ‘ mainų srityje pa
skelbtas :karo stovis. Gu-

CHICAGO,, III. — čionai bern^orius Horner dar ne- 
keturi šimtai čeverykf dar- ^a'vė maršūotojūms leidimo
bininkų baigė streiką, su 

į darbą su1 tūlai
(I

žo ^var
įeiti į Springfield, valstijos 
sostinę.

Sovietą žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

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

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

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tu o j aus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

“LAISVĖ” 
427 Lorimer St-,

Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASS
Šiuomi Pranešame, kad

H. ŠANKAUS DRABUŽIŲ
KRAUTUVĖ

Perkelta į Naują Vietą
23 MILLBURY ST.

Ant tos pačios gatvės,^kur 
pirma buvo, tik dabar nu
meris yra 23, ką prašome 

įsitėmyti. !<
PAVASARIUI TAVORAS

Dabar į pavasarį turim gra
žaus tavoro, kaip vyrams, mo
terims, taip ir vaikams. Viso
kios rūšies vyrams apatinių, 
viršutinių marškinių, kelnių, 
kalnierių ir kaklaraiščių ir ki
tų dalykų. Moterims ir mer
ginoms dresių (suknelių), 
pančiakų, ir visų kitų reikalin
gų drabužių.

SIUVAME NAUJUS 
ir

TAISOME SENUS
^“Dabar melsiu varne naujus, 
taisome ir p bosijame senus, vy
riškus ir moteriškus drabu
žius. Tad gerbiamieji, reika
lui esant įsigyti naujų dra
bužių ar pasitaisyti'’ senus 
kreipkitės pas mus, o būsite 
pilnai patenkinti.

W V W V y V t* tfM y U lAI tfu w

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PETNYČlį IR SUB ATA

DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARET

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

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Įžanga Veltui Atdara per Naktį

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1099 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M.< TEITELBAUM, Manadieria Z/k
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS V AK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per AS 

visą naktj ant trečiu lubų, oringam kambary—36c_.
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder- 
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- /f
das su Šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui t Į
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- f
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys /
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur- į
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- 
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE. BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

&E3OI IOESOEJ
JUOZAS KAVALIAUSKAS i\

Laiminėtas Graborins
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street j—« 
PHILADKL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 j
Keystone—Main 1417 J

J 1 t——.lOESIClIOC3OI



Puslapis šeštas

Užsikimšo Madison Square Garden Žmonėmis, 
Protestuojančiais Prieš Hitlerinius Fašistus

Adatos Amatų Darbi
ninkų Industrinės

Unijos Bazaras

Tuoj Bus Rodomas 
Darbininkiškas Ju- 

dis iŠ Vokietijos
Vokiečių darbininkų organi

zacijos pagamino aifie bedarbę 
darbininkų skurdą judį 

“KUHLE WAMPE.” Judis la
bai įdomus. Jį Vokietijos ka
pitalistinė valdžia nedavė rodyti Į j 
Vokietijoj, o jei kur ir buvo Į- 
rodomas, tai nedaligelyj vietų, 
šiandien, ir kalbos nėra, kad tą 
judi leistų rodyti Hitlerio reži
mas.

Judis yra Amerikoj ir jis busj^ 
trumpoj ateityj rodomas New. 
Yorko teatruose.

Taigi 
pradėta rodyti ‘Kuhle Wampe

Vakar prasidėjo Adatos 
Amatų Darbininkų Industrinės 
Unijos bazaras, New Star Ca-i ir 
sino svetainėj, 107th St. ir 
Park Ave., New York City. 
Bazaras bus dar tris dienas: 
balandžio 7, 8 ir 9 d. Penkta
dienį bazaras prasidės 6 vai. 
•vakare, o šeštadienį ir sekma
dienį nuo dviejų po pietų.

Kiekvieną vakarą, apart ba- 
zaro, bus puiki programa ir 
šokiai. Lietuviai darbininkai 
turėtų skaitlingai lankytis į 
bazarą. Viena, kad jame ga
lima gauti nusipirkti gerų ir 
pigių daiktų, o antra, i-----
paremti revoliucinę uniją.
".S“S-S.Columbijos Universiteto 

2; Studentai Stoja į Kovą 
streikų, kur darbininkai iško- ’ 
vojo vienokius bei kitokius 
mėjimus.

Neprisieina abejoti, kad 
tuviai kriaučiai skaitlingai 
lyvaus bazare.

Kriaučius.

Svetainė, kurioje telpa 22,- 
000 žmonių, buvo pilnutėlė. 
Darbininkai, smulkūs biznie
riai ir prqfesionalai skaitlin
gai susirinko pareikšti grūmo
jantį protestą kruviniesiems 
Vokietijos fašistams. Svetainė
je sakomas prakalbas garskal- 
biai pardavė ir į lauko pusę. 
Tūkstančiai žmonių,' kurie ne
galėjo tilpti, klausėsi prakalbų 
lauko pusėje. Protesto mitin
gui pirmininkavo drg. C. Ha
thaway, Komunistų Partijos 
2-ro Distrikto organizatorius.

Viso buvo šešiolika kalbėto
jų .nuo įvairių darbininkų ir 

i liberalų organizacijų. Visus 
kalbėtojus nebus galima įvar
dinti. tai pasitenkinsime pažy- 

i m ėdami tuos, kurie padarė žy- 
• mesnius pareiškimus, dėlei su- 
I darymo bendro fronto kovai 

.Jpri'eš fašizmą.

vardu, kurie stoja už revoliu
cinę pažangią,” sakė kalbėto
jas. Jis nurodė, kad fašizmas 
yra nuogas kapitalizmas, arba 
kapitalizmo silpnybės apsireiš
kimas, įpuolimaę į desperaciją 
ir kruvinuoju keliu bandymas 
palaikyti parazitinę klasę 
viešpatavime. Baldwin pasi
sakė už bendrą frontą ko
vai prieš fašistus. Jis pažy
mėjo, kad į> fašistų diktatū- 

irą yra atsakymas ^proletariato 
diktatūra. . Kalbėtojas nuro
dinėjo, kad į diktatūrą ne
reikia žiūrėti kaipo į pada
rą, bet kaipo tam tikro tiks
lo siekį. x Fašistų diktatūra at
neša masėms ’priespaudą ir po
gromus, o proletariato diktatū
ra duoda masėms laisvę, pa
žangą, eko'nominį ir kultūrinį 
pakilimą. 1

Minia karštai sveikino kai-

Penktadien., Baland. 7,193LAISVU

Y
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ir tie 
roles 

Prie šviesos,” būkite

Aido Choro Dramos 
Grupės Nariams

Visi Dramos Grupės nariai 
malonėkit susirinkt į “Laisvės” 
svetainę pėtnyčios vakare (ba
landžio 7 d., 1933) ; kaip 7:30 
vai. vakare. Taipgi 
draugai, kurie paėmė 
veikale 
mitinge.

Turėsime pirmą repeticiją 
virš minėto veikalo tą vakarą.

J. L. K.

PASIRANDAVOJA
i I’asirandavoja gera vieta del už

eigos.'. Atsišaukite: A. Luckas, 60-42 
Perry Ave., Maspeth, N. Y.

’ ‘.■ ■J •; : ' '(82-87)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

tėmykite, kada bus: mitinga

reikia ir nueikite jį pamatyti.

lai-

lie-

Hathaway, atidarydamas 
pareišė

nistų Partija šaukia visų grio
vių darbininkus ir jų organi
zacijas, taip pat ir liberalus, 
sudaryti bendrą frontą kovai ,ciliation organizacijos, 
prieš fašizmą. Jis pažymėjo, 1
kad keliolika dienų atgal, toj 
pačioj svetainėj, jau buvo lai
komas masinis mitingas neva 
prieš fašistus. Bet to mitingo 
tikslas buvo ne organizuoti ir 
didinti kovą prieš dūkstantį

'hitlerizma, bet užliuliuoti-už- 
(migdyti mases, kurios-stoja į
kovą prieš kylančią reakciją.

Nuo Adatos Amatų Darbi-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLĄ 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ 'PERSITIKRINS1T 
Pabandyki te!

SAVININKAI MARČIUKAI
£17 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

Šiandien Vakare 
Viešas Teismas

Apie pora savaičių atgal iš
metė tris bedarbes merginas iš 
YWHA buveinės. Darbinin
kai buvo surengę demonstraci
ją prieš metimą bedarbių mer
ginų iš patalpos. Prižiūrė
tojas žydų religinės patalpos 
pasikaukė policiją, 
monštrantus išvaikė 
jų areštavo.

šiandien vakare, 
7 d.,

kuri de- 
ir keletą

balandžio 
Harlem Palace, 29 W. 

lT5th St., .New York City 
įvyksta viešas teismas, prasi
dės 8 vai. vakare. Bus teisia
mi YWHA patalpos savininkai

Nacionalė Studentų Lyga iš
leido lapelius ir juos plačiai pa-i 
skleidė tarp kolegijų ir augštes- 
nių mokyklų studentų.

Nacionalė Studentų Lyga rei-, 
kalauja, kad Donald Henderson,• 
buvęs Columbia Universiteto in
struktorius, kuris buvo praša
lintas iš vietos už jo simpatijas ninkų industrinės Unijos kal- 
prie darbininkų, būtų sugrąžin-1 bėj0 Ryman, kuris savo kal
tas į darbą. Donald Henderson; boj sarkastiškai pajuokė žydų 
buvo prašalintas nuo vietos dar j 
ir del to, kad jis sekretoriavo 
Nacionalei Studentų Lygai.

Ekonominių! kriziui didėjant, 
vargingesnė dalis .studentų ko
vingąja ir išstoja prieš reakci
nius universitetų ir augštesnių 
mokyklų flięektopup..

__ J.— ". . L.».—i—------

“Pabaiga St. Peterbur
go” Judis

Rytoj vakare, .“Laisvės” sve
tainėj, bus rodomas labai svar- 

ir užveizda už išmetimą trijų ‘ ^us judiĄr Pabaiga St. Petei- 
bedarbių merginų iš kamba-?bur«°” Fjlmoj perstatoma at- 
rių.

Rūbų Valytojai ir Dažytojai 
Skelbia Streiką

Dažytojų ir Preserių Unijos 
?3 skyrius šaukia darbininkus 

oeiti į^eneralį streiką, kad pa
gerinti/ darbo sąlygas ir žmo
niškesnes algas gauti.

Streiko komiteto buveinė, Ir
ving Plaza, kampas 15th St. ir 
Irving Place, New York City.

JOMS STOKES *
FOTOGRAFAS

Siuomi pranešu' aavū kostumo 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau 'įrengta., 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
pui kiausi.

JONAS STOKES
B12 Marion St., kampas Broadway 

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

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

prieParsiduoda gezolino stotis
Main gatvės, apgyventa turtingesnių 
žmonių, tik naujai įrengta su Sunoco 
gazolinu. Kajna tik $1500. Randa 
pigi, tik $75.00 Į mėnesį. Puiki pro
ga bile kam. Patyrimas nereikalin
gas ; mes esame per daugelį metų 
minėtame biznyje, tat pirkėją išmo
kysime veltui. Atsišaukite per laiš
ką arba ypatiškai del platesnių in
formacijų pas savininkus D. Janulis 
ir V. Borey, 791—18th Ave., Irving
ton, N. J., telefonas Essex 2-9548.

(82-86)

kad Komu- Į bėtojo pareiškimus.
Kalbėjo plačiai ■ žinomas so

cialistas, J. B. Mathews, sek
retorius Fellowship of Recon- 

. Jis pa
sisakė už bendrą frontą, pažy
mėdamas, kad tik sudarydami 
platų bendrą frontą, galėsime 
atmušti reakciją, kuri šėlsta, 
ne tik Vokietijoj, bet mes ma
tome ir čionai, Amerikoj, fa
šistinių elementų veikimą.

Nuo Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo kalbėjo Rich- 
hard B. Moore. Jis pareiškė, 
kad Amerikoj reakcinės spė
kos šėlsta. Devyni negrai 
jaunuoliai norima nužudyti* 

IMomentu, kuomet eina mitin
gas, tai pranešimai iš Decatur 
ateina, kad 
organizavę, 
kalėjimą ir 
jaunuolius.

Minia karštai sveikino Rich- 
hard Moore entuziastišką pra
kalbą ’ir susirinkinie buvo pri
imta rezoliucija, kurioj reika
laujama Alabamoš gubernato
riaus1 Millerid, kad jaunuoliai 
besąlyginiai būtų paliuosuoti 
ii* jų gyvybė apsaugota. 1 ’■ ■ I . •

Protesto mitingui, ,k,uris ėjo 
Madison Square Garden, pri
siuntė laišką nuo Konferenci
jos Pažangiam Darbininkų 
Veikimui. Po ’laišku pasirašė 
Mušte ir kiti. Jie pasisako už 
bendrą frontą su komunistais 
kovai prieš fašizmą, kovai 
prieš didėjančią reakciją ir už 

į (komumzmo ; veikimą grumtynėse už bedar- 
ir kapitalizmo), kad jie geiai pašalpa ir prieš algų ka- 
apgalvotų ir žinotų, kad ka- pOjjmUs 
pitalizmas teduoda tai, ką 
mes matome šiandien Vokieti
joj—tai pogromus.

Kongresą ir jo reakcinius žy
gius, neįsileidžiant nuo darbi
ninkų organizacijų delegatų. 
Kalbėjo žydų žymus poetas ir 
rašytojas,. P. Hirschbein ir 
“New Masses”, proletarinio 
'meno žurnalo ‘ redaktorius, 
Fr e ernah.

r Svarbu pažymėti keleto libe,- 
ralų , kalbėtojų pareiškimus 
delei bendro fronto ir kruvino
jo fašizmo.

Malcolm Cowley, redakto
rius “New ,Republic”, pareiš
kė, kad fąsizmas yra didžiau
sias žmonijos priešas. Jis ra
gino’sudaryti vieningą 'veiki
mą prieš tuos elementus^ ku-

200 K.K.K., susi- 
ruošiasi užpulti 

nulinčiuoti negrus

PARSIDUODA
Parsiduoda valymo ir siuvimo dra

bužių krautuvė. Galima pasidaryti 
geras pelnas. Apartmentų ir forni- 
šiuotų kambarių sekcijoj. Parsiduo
da labai pigiai su vienu kambariu. 
Atsišaukite krautuvėje: Franklin ir 
Gates Ave., arba 154 Adelphi Street 
netoli Myrtle Ave.

Brooklyne:
9

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

New Yorke
(82-84)

ji! 
ė

INTEREST

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St.
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuotahti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymoa—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)

• V * t

pushwick
SAVINGS BANK

GRAND ST. AT GRAHAM AVE.
' . i j į Brooklyn^ ' 7 ■, ’į

Nuošimčiai bertainjui baigiantis Q0J 
kovo 31, i&simpką balandžio 15 O o

7 ‘ y dį Tkąinpje
metiniai

BANKING BY MAIL
........................ .... ..  ■’ - I

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

analizai

’ 107 E. 17th STREET

Near 4th Ave. (Union Square) 
Vai.: 10-1, 4-8, Nedėliom: 10-12
Pilna Egzaminacija $2.00

1

laidotuvių DIREKTORIUS

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

t

feO.YEARS.OF
SUCCESSIVE
DIVIDENDS

Filmoj perstatoma at
vaizdas Rusijos carizmo vieš
patavimo, veikimas ir skurdus 
darbininkų gyvenimas prie se-'rie nori grąžinti inkvizicijos 
nos valdžios. Bet kuomet varg- j laikus. Jis atsišaukė į intelek- 
dienių milionai, o parazitų tik įtualus, kurie dar svyruoja tarp 
saujelė, tai milioninės minios, j dviejų pasaulių 
susiorganizavę, padarė galą ca
ro viešpatavimui ir St. Peter
burgą pasiėmę į savo rankas. 
Jau dabar ne St. Peterburgas, 
bet darbininkų miestas ir pava
dintas Leningradu.

Jūs, ateidami pamatyti judį, 
atliksite du naudingu darbu. i y i o. m 
Vienas, jūs susipažinsite su 
Rusijos darbininkų revoliucinė
mis kovomis ir tuo, ;kaip»jie nu
vertė caristinę ir kerenskinę 
valdžią. Antra, jūs paremsite 
darbininkų organizacijas, 
rios darbuojasi labui visų dar
bininkų. Taigi, paskirkite šeš-.| L 
tadienio vakarą pamatyti puikų ,r 
judį iš Sovietų Sąjungos.

Komitetas

231 Bedford Avenue t

BROOKLYN, N. Y.
V0K1ETYS SPECIALISTAS

Kraujo, odos, šlapinimos ir 
gimdymo organų

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

Tarp 2nd ir 3rd Avės 
NEW YORKE 

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8 

Nedelioni nuo 10 iki 1
Odos 1 iros gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INC

Rep

faktus,

minia triukšmin-BROOKLYN LABOR LYCEUM

Daugiausia protesto mitin-1 
ge sukelta ovacijų

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės: del Balių, Koncertų, Ban- 
k i ertų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

' KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

TfeL, Stagg 3847

Prelekcija Apie Sveikatą
Daktrė Elsie R. Mitchell, 

kuri nesenai sugrįžo iš Sovie
tų Sąjungos, duos prelekcija 
apie sveikatą darbininkų šaly
je. Ji išbuvo Sovietų Sąjun
goj šešis metus, kur mokino
si medicinos ir praktikavosi.

Prelekcijos >įvyks balandžio 
7 (L, 8 vai. vakare. 297; So. 
5th St., Brooklyn, N. Y.

Verta darbininkams nueiti 
pasiklausyti apie sveikatos da
lykus. Sovietų Sąjunga vie
nintelė darbininkų valdoma 
šalis, kur dedama didžiausios 
pastangos, kad apsaugoti dar
bininkų sveikatą, ir kad medi
cinos mokslas tarnautų pla
čiausioms masėms.

Į, prelekciją įžanga tik 10 
Centų.

Ernai! 
moteriai * kalbėtojai, 

pirmininkei Vokiečių Komite
to Kovai Prieš Fašizmą. Jinai 
kalbėjo vokiškai apie terpri- 
zavimą Vokietijos darbininkų, > 

Vn^'O Ypač komunistų. Kalbėtoja 
(pažymėjo, kad Vokietijos dar
bininkai nepasiduos, kad jie 

'masiniais išstojimais nusuks 
^sprandą hitlerizmui ir kapita- 
llištų klasės viešpatavimui.
i' ■1 * ■ ■■■■ ’

Čia reikia.priminti kelis. žq- 
i džius iš Fveerpąno prąkąlbos, 
kuris davė nurodymus, ,kad 
jau .dabar Karaliaučiuj darbi-

Laiškas karštais aplodis- 
įmentais buvo priimtas.

Dar kalbėjo visa eilė žymių 
i revoliucinio darbininkų judėji
mo vadų: Drg. Jack Stachell, 
sekretorius D. U. V. L.; Ro
bert Minor, Komunistų Parti
jos Centro Komiteto narys ir 
keletas kitų.

Mitingas baigėsi pakilusiam, 
entuziastiškam ūpe. Nusista
tymas publikoj buvo kovoti 
prieš fašistinę reakciją ir mo
bilizuoti jėgas atmušimui pa
didinto kapitalistų puolimo 
Amerikoj.* • \

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo':

Ryte nuo JO iki. 1. - Po pie.tų nuo 3 
iki 9 va!.' vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lac^atyaijnp (4-2180

NOTARY 
PUBLIC

į 
I

John Reed Kliubas Ragina 
Padėti Streikieriams

Apie savaitė laiko atgal iš- nįnkai išstojo į streiką ir pri
ėjo į streiką Schulte’s Bookš- spyrė hitlerinį režimą paliuo- 
torio darbininkai. Knygų krau-isuoti, gelžkęlio dirbtuvės dar- 
tuvė randasi £o num.: 80 binįnkųs. Jis davė faktus, 
Fourth Ave., New York City, kad Vokietijos Komunistų 
Stroikieriai išstojo prieš algų Partijos organas “Rote Fahne” 
nukapojimą. John Reed Kliu- lišeina kasdieną ir mobilizuoja 
bas ragina darbininkus, profe- (minias kovai prieš reakciją, 
sionalus ir pažangius biznie
rius padėti darbininkams strei
ką laimėti.

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

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANS!N( AUTOMOBILIŲ,. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI JR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. ■ DUODAM'.GRĄŽJA;1/!ETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

. VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS bMUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI, PATARNAUŠIM.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTJ. MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

TEL. STAGG" 
2-5043

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Susirinkusi 

gai sveikino, kaip Freemaną, 
taip ir Erna Stams pareiški
mus.

Kalbėjo žymus Amerikos li- 
'beralas, Rodger Baldwin, Pi
lietinių Laisvių Unijos sekreto
rius. Jis, pradėdamas kalbą, 

: “aš kalbu kaipo li-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. i

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
kvartalinis,.susirinkimas įvyks penk
tadienį, 7 dieną balandžio, Kliubo ‘ pareiškė ’ 
name, 80 Union Avenue, 7:30 valau-. beralas, bet ne liberalas, kuris 
dą vak. Visi nanai'dalyvaukite, nes u- -• -z • j? T • y • 
yra daug svarbių dajykų aptarimui, puldinėja IŠ Vieno fronto 1 kl- 
’. * 1 ’ (81-82) Itą.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
iki 4 kas dien, seredoms ir subatoma 
iki 7:30 vai. vakarais. , <

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23 rd St.

' I; I '




