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Inžinierius MacDonaldas Prisipažino Prie Kaltės ir Išdavė

ĮVAIRIOS ŽINIOS

SOFIA, Bulgarija. — Per
| vavo griovimo darbe ir pa-]^ dienas Bulgarijos par-j teįsmabutyje

stovai, kurie randasi Mas-

Didelis Komunistų Lai-

WASHINGTON. — Pagal 
prezidento Roosevelto ko-

somos Darbo Partijos, kai
po komunistus.

Agentai, kad Sugriauti Sovietų Pramonę, kad Išduoti 
Visas Darbininkų Tėvynes Informacijas apie Raudo
nąją Armiją ir Amunicijos Gaminimą. Jie Buvo Susi
tarę Griauti Viską iš Vidaus, Jeigu Imperialistinės Ša
lys Užpultų Sovietų Sąjungą iš Lauko Pusės.

Fort Saavedra. — Prane
šama, kad Bolivija mobili
zuoja armiją dideliam karu? 
prieš Paraguajų.

Rio De Janeiro. — Pra
nešama, kad Colombija pra
dėjo visuotiną karinį ofen- 
syvą prieš Peru.

Shanghai. — Čia gautas 
pranešimas, kad Japonijos 
armija veržiasi gilyn į šiau
rinę Chiniją ir užima mies
tus vieną po kitam.

nėšių turės pagulėti
Mes visi trokštame, kad jis kuo- 
greičiausiai sugytų ir vėl už
imtų savo vietą mūsų revoliuci
nėse eilėse.

Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjimas neturi proletarinės 
dailės ir kultūros žurnalo. Tai 
didelė spraga. “Priekalas” 
galėtų sulošti svarbią rolę, jei
gu mes jį plačiai paskleistumė- 
me.

išmesti. Premjeras Mus-' 
chanoff pareiškė, kad pati 
partija bus valdžios pa
skelbta nelegale organizaci
ja

Amerikos Lietuviii Proletarų 
Meno Sąjunga šiuo tarpu va
ro vajų už gavimą naujų skai
tytojų “Priekalui.” Didelio 
draugų susidomėjimo tuo klau
simu nesimato. O tai svarbus 
darbas. “Priekalas” yra nau
dingas mūsų judėjimui žurna
las. Leidžiamas Maskvoje. Pla
tinasi vidutiniai. Yra nemažai 
darbininkų, kurie perka pavie
nius numerius ir skaito. Daug 
geriau, kad tie draugai užsi
prenumeruotų. Tik $1.50 me
tams.

lamente buvo diskusuojama, skambgjo' po 
įnešimas, kad prašalinti vi-1 Teisme buvo

Elizabeth, N. J.—Bal. 12 
d. čionai Carteret hotelyj 
tapo nušauti du turtingi 
būtlegeriai. žmogžudžiai 
nesugauti. 1
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ii kapitalistinių valstybių at-
• ’ stovai, kurie randasi Mas--™*

agaiaus ^voje< Taįp t g-^Į - An-lkus ir valstiečius.
parlamentas nubalsavo juos I gHjog specialiai atvykę MeJ

Sunkiai susirgo draugas Bo
vinas, Meno Sąjungos sekreto
rius ir “Priekalo” vajaus ve
dėjas. Nuo to vajus nenuken
tės, jeigu visi draugai smar
kiau padirbėsime. Kuomet'žinierius, pastatė netikusius: 
aplankiau d. Boviną ligoninėj,1 elektros prietaisus, kuriuos] 
pirmiausiai jisai prisiminė apie suįej^ Vickers korporacija. 1 
“Priekalo” vajų ir prašė visus . • i- • „j ' lr. .. . .. įkas privedė prie padarymodraugus pasidarbuoti. I 1 1 \ <_____ I daug nuostolių. Jisai siste-

Drg. Bovinas serga sunkiai.matiškai papirkinėjo rususI ,kin -r gni_
Daktaras sako, kad pora me-ulelei smpavimo ir griovimo] .

lovoje. darbo IP1!-
A. W. Gregory: — Jisai I Charles Nordwall:—Jisai 

priklausė prie sabotažninkų ] instruktavo rusus griovimo 
ir kontra-revoliucionierių' darbe ir davė kyšius iki 
grupės ir rinko militariškas 
ir ekonomines informacijas 
delei užsienio.

William MacDonald: —
Jisai dalyvavo kontra-revo- 

1 liucionierių grupės veiki
me. Veikdamas pagal in
strukcijas Vickers kompani
jos viršininko Thornton, ji
sai papirkinėjo rusus surin
kimui militariškų ir Sovietų

šeši anglai kontr-revoliu- valdžios slaptų informacijų manja kongrese planuoja- 
. Jisai mokino ] mas įnešimas, kuris suteik

ei“, tų jam pilną galią veikti bū-

KRISLAI
“Priekalo” Vajus. 
Reikalingas Judėjimui. 
Kritika ir Darbas.
Neišpildė Pasižadėjimo.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių* 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasauli!

b

KALTINIMAI PRIEŠ ANGLIJOS ŠNIPUS i “s,Kk« 
IR SABOTAŽNINKUS INŽINIERIUS

MASKVOS TEISME PRIEŠ INŽINIERIUS 
IŠVERČIAMAS AIKŠTĖN ANGLIJOS 
VALDŽIOS SUOKALBIS PRIEŠ S.S.S.R.

cionieriai inžinieriai ir Ang- del užsienio, 
lijos valdžios agentai atsi- rusus griovimo darbe, 
stojo prieš proletariato tri- 
bunalą Sovietų Sąjungoj ir 
turės užmokėti už savo 
bjaurų darbą. Kaltinimai 
prieš juos yra tokie:

John Cushney: — Jis sis- 
tematiškai užsiimdinėjo šni- 
pavimu tarpe 1929 ir 1932 
metų. Jisai suorganizavo 
griovikų grupę Baku elekt
ros stotyje. Jisai, kaipo in-

sai sistemaciai papirkinėjo simoj jvajrjų imperialistinių Visą Kontr-revoliucionierią Suokalbi prieš Darbininką 
rusus delei šnipinėjimo. Ji-I valstybių konferencijoj de- tt’.
sai tiksliai paslėpė trūku-; lei prekybos ir biznio reika- ICTyMę ______________
na«tata hni irono-a vi»u« Vadinasi, Rooseveltas, inžinieriai Veikė, kaipo Anglijos Valdžios ir Kapitalistųmus tose dirbtuvėse, kurias
pastatė bei įrengė Vickers jma į savo rankas daugiau 
koiporacija. diktatoriškų spėkų. O kon-

Allan Monkhouse: — Kai-lgresas šoka pagal jo muzi- 
po Vickers kompanijos vy-(ką.

j riausia galva Sovietų Sąjun-' 
Į goję, jisai priklausė prie 
i kontr-revoliucinės organiza- 
! cijos 1927 ir 1932 metais. ] 
! Jisai rinko per savo rusus'

anglus pagelbininkus I 
į slaptas informacijas, daly-'

Parlamentas Prašalino 
Darbininkų Atstovu?

MASKVA.—Jau eina gar- si Anglijos slaptai policijai. 
• susis teismas prieš šešis an- Jie susisiekimus palaikė per 

glus ir vienuoliką rusų in- tūlą kapitoną Richards, ku- 
žinierių. Pradžia teismo] ris tarnauja Metropolitan- 
supurtė visus, kurie buvo 

ir plačiai nu- 
visą pasaulį, 

susirinkę visų

MacDonaldo, ar tiesa, ką 
pasakoja Gusev ir MacDo
naldas atsakė: “Taip, tiesa.” 
Jis pridūrė, kad pinigus jis 
gaudavo nuo inžinieriaus 
Thorntono.

Thornton prisipažino, kad 
jis davė MacDonaldui 1,500 
rublių, bet būk jis nežino
jęs, kokiems tikslams tie pi
nigai bus naudojami.

O dabar apie draugus mainie- 
rius. Grupė komunistų mai- 
nierių dalyvavo Lietuvių Komu
nistų Rytinį Valstijų suvažia
vime. Jie smarkiai ir teisin
gai kritikavo mūsų spaudą, kad 
ji vis dar nepajėgia pilnai kvė
puoti klasių kovos dvasia, at
spindėti einančias proletariato 
kovas Amerikoje ir visame pa
saulyje.

Sutikome su tais draugais ir 
nutarėme spaudą gerinti. Bet 
ten pat draugui Arminui ir ki
tiems buvo pastebėta, kad pa
gerinimas mūsų dienraščių pri
klausys nuo pačių darbininkų, 
nuo draugų dirbtuvėse, kasyklo
se ir bedarbių fronte. Jie turi 
rašinėti į “Laisvę” ir “Vilnį”. 
Redaktoriai negali žinoti, kas 
dedasi kiekvienoje kasykloje, 
kiekvienoje dirbtuvėje, kiekvie
nam mieste ir kaime. Apie tai 
turi pranešti mūsų draugai.

Draugai Arminas, Reikaus- 
kas ir kiti prižadėjo tatai pa
daryti. Prižadėjo sumobilizuo- 

’> ti didžiausias korespondentų 
grupes visuose anglies mies
tuose. Ir laukiame, ir dar lau
kiame! Bet tie mūsų draugai 
tyli. Užmiršo savo prižadėji
mą.

davė kyšius iki 
5,000 rublių.

W. H. Thornton: — Tar
pe 1927 ir 1932 metų jisai 
gavo per papirktus rusus ir 
anglus inžinierius slaptas 
informacijas. Jisai asmeniš
kai per MacDonaldą ir 
Cushney instruktavo rusus 
griauti ir gadinti pramonę. •
Jisai sistemačiai davinėjo mejimas rilippmuose
kyšius. --------

TOM MOONEY ŠAUKIA Į PADIDINTĄ KOVA 
UŽ PAL1U0SAVIMA SCOTTSBORO JAUNUOLIU
Tom Mooney prisiuntė se

kamą telegramą Tarptauti
niam Darbininkų Apsigyni
mui:

“Mirties verdiktas prieš 
jaunuolį Pattersoną dar 
kartą parodo, kaip negali
ma negram darbininkam 
rasti teisybę linčo dvasios 
suėstuose Pietuose. Šis tei-1

smo nuosprendis turėtų pa- 
akstinti prie didesnio dar
bininkų masių judėjimo ■ 
skirtumo rasių, 
spalvos arba tautinės kil-l 
mės, į kovą 
Scottsboro 
tai masinė 
jų gyvybę 
suos.

MANILA. — Pirmu sy
kiu šioj Amerikos imperia
listų pavergtoj kolonijoje į 
Filippinų parlamentą tapo 
išrinkta du komunistai at
stovai. Tai didžiausias lai
mėjimas Filippinų Komunis- 

be| tų Partijos ir viso darbinin- 
tikėjimo,', judėjimo.

už paliuosavimą 315 Delegatą Tom 
į™ 

ir juos paliuo-

“Tom Mooney.”
9 d.

Šaukia 43 Valstybes
Matote, draugai, lengva kri- I Washington^ 

tikuoti, lengva kartais net trū
kumus pamatyti. Bet paimk ir 
užpildyk tuos trūkumus, jau ki
tas dalykas.

Draugai mainieriai, mes lau
kiame jūsų raštų ir korespon
dencijų. žinote savo revoliucines 
pareigas, suprantate reikalą, 
bet kažin kodėl baisiai apsilei- 
dote. žodžius paremkite dar
bais.

Inez, Ky.—Trys religiniai 
fanatikai rasti kaltais pir
mo laipsnio žmogžudystėje 
už nužydymą Lucinda Mill, 
67 metų moteriškės, kaipo 
“aukos dievui ant augšty- 
bių.”

Popiežius Nesutinkąs Su 
Hitlerio Planais

WASHINGTON. — Pre- \ 
zidentas Rooseveltas už
kvietė atstovus nuo 43 ka
pitalistinių valstybių į kon- bai sekasi misija pas popie- 
ferenciją pas save delei pyu xp Hitleris reika- 
“ekonominio pasitarimo.”!
Sovietų Sąjunga nepakvies-pauJa’ knd. popiežius leistų 
ta. Vadinasi, imperialist!-1 Vokietijos katalikų partiją 
nes valstybės bandys suda- griežtai perorganizuoti ir 
ryti bendrą ekonominį fron-1 pajungti po Hitlerio vai
tą prieš darbininkų tėvynę. 1 1 ~ ~

ROMA. — Hitlerio agen
tui/Papenui, sakoma, nela-

CHICAGO. — Bal.
čionai įvyko Tom Mooney 
paliuosavimo konferencija. 
Dalyvavo 315 atstovų nuo 
218 organizacijų. Tarpe jų 
buvo atstovai nuo ^dvylikos 
Amerikos Ęarbo Federaci
jos lokalų. Gi nuo Socialis
tų Partijos buvo du “neo
ficialiai” tėmytojai.

“Konferencija be Mūsų 
yra prieš Mus”

Chiclayo, Peru. — Bal. 12 
d. čionai slinkdama žeme 
nuo kalno užgriuvo 20 žmo
nių.

džios kurka. Bet popiežius 
to nenori. Jisai nori, kad 
klerikalai galėtų veikti savi
stoviai ir kad jie atsakytų 
prieš patį popiežių. Tatai 
suteikia popiežiui daugiau 
prestižo, galios ir pinigų.

Vickers korporacijai, kaipo 
eksporto galva. Tasai Ri
chards anais laikais koman
davo jo anglų armijai, kuri 
buvo įsiveržus į Archangel- 

; ską žudyti rusus darbiniu-

tropolitan-Vickers korpora
cijos atstovai sekti teismo 
eigą.

Inžinieriai buvo vienas po 
kitam iššaukti ir užklausti, 
ar jie prisipažįsta kaltais 
jiems daromuose kaltini
muose, būtent, varyme grio
vimo darbo, priklausyme 
prie kontr-revoliucionierių 
organizacijos, papirkinėji
me ir šnipavime užsienio 
valstybės naudai. Teisme
užviešpatavo didžiausia ty- Visi jie, žinoma, buvo aprū-

Pirmiausiai buvo iš- pinti pinigais delei papirki-

Apart MacDonaldo, kita 
svarbi liudininkė prieš sabo- 
tažninkus ir kontr-revoliu- 
cionierius yra anglų korpo
racijos sekretorė Kutuzova. 
Jinai papasakojo, kaip Me
tropolitan-Vickers korpora
cija atsiuntė Richardsą i 
Maskvą neva biznio reika
lais, bet tai buvo kontr-re- 
voliucinė misija. Jisai da
vė įsakymus inžinieriams 
Thornton ir Monkhouse, 
kaip varyti griovimo darbą.

ia.
šauktas anglas inžinierius
MacDonaldas ir į klausimą 
atsakė: “ 

įkaltu.” r~
! mininkas draugas Ulrich j darbą. Gi

nėjimo.
Kitas Sovietų liudininkas

Viena. — Austrijos sočia- - 
listai priklausė prie vienos 
su fašistais organizacijos 
delei • “sujungimo Austrijos 
su Vokietija.” Dabar jie iš 
tos organizacijos pasitrau
kė, nes Hitlerio valdžios te
roras tokį sujungimą pada
ręs negalimu daiktu.

Taip, prisipažįstu. pasakė, kaip MacDonaldas 
Toliau teismo P11’-; jį papirko varyti griovimo Varšava. — Lenkijos val-

MacDonaldas džia vėl gavo protestą nuo

MASKVA.—Sovietų spau
da plačiai rašo apie prezi
dento Roosevelto šaukiamą 
imperialistinių v a 1 s t y bių 
konferenciją Washingtone. 
Sovietai sako, kad bile ko
kia konferencija be Sovietų 
Sąjungos reiškia prieš So
vietų Sąjungą.

užklausė, ar jis prisipažįsta prisipažino, kad jis ištikrų- Vokietijos prieš paskelbtą 
kaltu^prie visų Jam daromų jų žmogų buvo papirkęs, boikotą vokiečių produk-

Kitas liudininkas .buvo j tams. Tai jau ketvirtu sy- 
] tūlas V. A. Gusev, direkto-lkiu Hitlerio valdžia protes-
rius Zlatoust elektros sto-ituoja delei to paties reika- 

Iššaukti kiti penki ang-] ties. Jisai prisipažino, kad lo.
lai inžinieriai, kurie į klau- jisai suteikė už pinigus del

Ne, neprisi-I MacDonaldo visas militari-
nes ir ekonomines informa- 

iššaukimas cijas. Taip pat jisai prisi-
vienuolikos rusų inžinierių, pažino, kad, pagal MacDo- 
Išskyrus vieną, visi kiti naldo instrukcijas, jisai ak- 
prisipažino kaltais visuose tyviai dalyvavo sugriovime 
daromuose jiems kaltini
muose.

Kitų šalių diplomatai, iš
girdę MacDonaldo prisipa
žinimą, pradėjo tarpe savęs 
kalbėtis ir išsireikšti, kad 
tas pastato Anglijos valdžią 
be galo keblion padėtin. 
Mat, Anglijos valdžia des
peratiškai stengėsi neprilei
sti prie teismo ir visaip grū
mojo ir tebegrūmoja Sovie
tų Sąjungai.

Kaltinimai parodo, kad 
anglai inžinieriai darbuoja-

užmetimų ir vėl MacLonal- 
das atsakė:-“Taip, prie vi
sų”

simą atsakė: “ 
pažįstu kaltu.”

Paskui ėjo

elektros stoties, idant suma
žinus Sovietų karinę atspa
rą prieš užsienio valstybes, 
jeigu šios ją užpultų. Už tai 
nuo MacDonaldo jis yra ga
vęs 3,000 rublių.

Gusev buvo Kolčako ar
mijoj, bet prižadėjo Sovie
tų valdžiai būti ištikimu ir 
todėl buvo juomi pasitikėta 
ir suteikta atsakominga vie
ta. Niekšas apgavo darbi
ninkų tėvynę.

Sovietų prokuroras drau
gas Vishinsky paklausė 
—f------------- ;--------------- ----------------------—

Šiandien Vakare, 5 Valandą, Įvyksta Union Square Masine Darbininkų Demonstracija už Paliuosavimą Scottsboro Jaunuolių. Delei Lietingo Oro 
Demonstracija Pereito Trečiadienio Atkelta į Šį Vakarą. Lietuviai Darbininkai ir Darbininkės Dalyvaukite Masiniai, Gelbėkit Nekaltų Jaunuolių 

Gyvybę iš Mirties Nasrų. Kalbės Jaunuolio Motina, Advokatai Leibowitz, Brodsky, Hathaway ir Kiti

Berlyn. — Carl Zeiss dirb
tuvėje tapo išrasta paveik
slams traukti mašina, kuri 
gali nutraukti paveikslą 17 
sykių greičiau, negu iki šiol 
naudojamos mašinėlės (ka
meros).

Naujas Karo Pabūklas
BROOKLYN, N. Y. — 

Čionai nuleistas į vandenį 
10,000 tonų įtalpos karinis 
laivas, naujai pabudavotas. 
Tai šiaip Amerika “nusigin
kluoja.”

(Daugiau Pasauliniu žinių 
FLtam nnRlanvi)
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REAKCIJA NORI PAKISTI KOJĄ 
SOVIETU SĄJUNGOS PRIPAŽINIMUI

Kuomet Rooseveltas buvo išrinktas Jungtinių Valstijų 
prezidentu, tai jis pareiškė, kad apart kitų žingsnių, ku
riuos jis darys ekonominio krizio sumažinimui, jis pri
pažins Sovietų valdžią, idant daugiau daryti biznio su 
tąja šalimi.

Nuo laiko, kuomet Rooseveltas paėmė valdžią į sa
vo rankas, jau praslinko šešios savaitės, bet vis mažiau 
girdisi apie Sovietų valdžios pripažinimą. Reakcija su
bruzdo visais garais dirbti, kad atstumti pripažinimo 
klausimą ir, pagaliaus, visai nedaleisti prie to žingsnio.) 
Darbininkų judėjimas už Sovietų valdžios pripažinimą 
neina pakankamai' smarkiai, ir intelektualai bei pažan
gesnė dalis buržuazijos neužtenkamai daro spaudimo į 
valdžios ratelius.

Pamatingiau paėmus Sovietų Sąjungos pripažinimo 
klausimą, kiek tas pripažinimas reikalingas darbininkų 
šaliai, tiek arba dar labiau jis reikalingas ir pačiai Ame
rikai. •

Apie trys metai atgal, kuomet nebuvo varoma tokia 
bjauri propaganda prieš Sovietų produktus, tai šioje ša
lyje Sovietai pirkosi į metus apie už $170,000,000 įvairių 
mašinų, tam tikrų sėklų ir kitokių daiktų ir pardavė sa
vo prekių Amerikoj tik už apie $54,000,000. Gi prasidė
jus juodašimtiškai propagandai prieš Sovietų gaminius, 
normaliai vesti verslo nebuvo galima, ir jis sumažėjo 
kuone penkis kartus, kaip parodo praeitų metų statisti
kos. Suprantama, nuo to daugiausia nukentėjo tie dar
bininkai, kurie dirbo tose pramonėse, kurios gamino So
vietų Sąjungos užsakomas prekes.

Nežiūrint, kaip reakcionieriai šiaušiasi, kaip jie 
prunkštauja, bet Jungtinių Valstijų valdžia bus privers
ta pripažinti darbininkų šalies valdžią, suprantama, ne 
todėl, kad jai tas norėtųsi daryti, bet kad prie to veda 
ekonominiai reikalai.

Philadelphijos Moterų Patriotiškas Ordenas išleido ap
linkraštį, kuriame raginama “paskelbti karą Sovietų Są
jungos pripažinimo klausimui.” Amerikos Legionas, 
Amerikos Revoliucijos Dukterys ir kiti supelėję reakcio
nieriai žirglioja nuo miesto į miestą ir landžioja po val
džios įstaigas, kad tik pakišti koją tam svarbiam abiejų 
šalių reikalui.

Išlaukinės Reakcijos Veikimas
Anglijos MacDonaldo valdžios manevrai irgi atsukti 

prieš Sovietų valdžios pripažinimą. Tačiaus, nežiūrint, 
kaip nestraksėjo socialistas, ministerių pirmininkas Mac- 
Donaldas, begrąsindamas nutraukimu diplomatinių ryšių 
su Sovietais, jis turėjo sparnus nuleisti žemyn.

Iš šešių areštuotų Anglijos piliečių, kurie buvo inžinie
riai Metropolitan-Vickers kompanijos prie būdavo j imo 
elektros stočių Sovietuose, Vienas prisipažino dalyvavi
me išsprogdinti elektros stotį Zlatouske.

Anglijos valdžia viso pasaulio plotu sušuko, kad jos pi
liečius be reikalo užpuolė ir būk juos terorizuoja. Net 
savo ambasadorių atšaukė iš Maskvos. Bet tas nieko ne
gelbėjo. Tik šiomis dienomis prasidėjusiame sabotažnin- 
kų bylos tardyme inžinierius MacDonaldas, vienas iš še- 
įų areštuotų anglų Sovietų Sąjungoj, prisipažino, kad jis 

irNThornton, kitas Anglijos inžinierius, kartu su vienuo
lika rusų sabotažninkų buvo prirengę Zlatousko elektros 
stotį išsprogdinti. Jų tikslas buvo pakenkti socialistinei 
kūrybai, kuri visu spartumu yra vedama.

Iškelti faktai parodo, kad ne tik tie inžinieriai dalyva
vo suokalbiavimuose prieš darbininkų šalį, kad jie sa- 
botažavo šalies industrializaciją, bet ir pati Anglijos val
džia apie tai žinojo, laikė uždėjus pirštą ant jų. Jei 
Anglų ministerijos galva MacDonaldas nebūtų žinojęs, 
ką tie Anglijos inžinieriai ten dhrė, tai jis nebūtų šokęs, 
kaip meška ant dūmų, kuomet jie buvo areštuoti. Jis 
būtų laukęs, kokie dalykai bus iškelti byloj.

Tačiaus Anglijos valdžia urmu nutraukė prekybinius 
pasitarimus ir puolė grasinti sutraukymų diplomatinių 
ryšių. To. nepakako, Anglijos imperialistų valdžia darė 
dar įtaką į Amerikos kapitalistų valdžią, kad Amerika 
nepripažintų darbininkų šalies valdžios.

Reikia pažymėti ir Japonijos imperialistų agento Mat- 
suoka misiją. Jis visą mėnesį kuždasi su Jungtinių Val
stijų imperialistais. Paskutinėmis dienomis jis pareiš
kė, kad Amerikoj viskas tylu, kas liečia Tolimųjų Rytų 

į politiką. Vadinasi, susitarta Chinijos apiplėšimo reika- 
į lu.

Japonija ir Anglija daro viską, kad pąkišti koją Sovie
tų Sąjungos pripažinimui. Imperialistinė reakcija daro 
viską, kad tik trukdyti socialistinės kūrybos šaliai vesti 

į darbą pirmyn.

APŽVALGA
--- -----------~.----------t— 

remtą, planą, kaip Sovietų 
valdžią nuversti. Grigaičio 
lapas tikisi, kad jų kontr- 
revoliuciniams planams 
prigelbėtų Sovietų valdžios 
pripažinimas.

“Naujienos” balandžio 10 
d. klejoja:

“Bet jie (komunistai) yra 
reikalingi tam, kad jie čia 
darytų neva “revoliuciją,” 
idant sovietų spauda galėtų ra
šyti, jogei “turtingiausioje pa
saulio šalyje proletariatas jau 
kyla prieš kapitalizmą” ir le
ninizmo idėjos greitai ‘užka
riaus visą pasaulį.’

“šituo opiumu svaigindami 
Rusijos žmonių galvas, bolševi
kai sugeba išsilaikyti valdžio
je. Jeigu išbadėjusios rusų 
darbininkų ir valstiečių masės 
žinotų, kad Amerikoje ir ki
tur komunistai neturi jokios 
reikšmės, tai joms seniai butų 
išsisekusi kantrybe vilkti ko
misarų jungą.”
Papylęs šią paiką mali- 

malinę Grigaitis argumen- 
i tuoj a, kad jei Amerikos 
valdžia pripažintų Sovietų 
valdžią, tai tos šalies žmo
nės sužinotų, kad Amerikoj 
Komunistų Partija yra “neį 

I takingą,” tuomet Rusijos

Kokios Fašiątu Lietuvoj 
Ligoninės?

Kaune einantis “Rytas” 
apie valstybinę ligoninę ra
šo:

“Paimkime, pavyzdžiui, kad 
ir vyriausią ligoninę—Kauno 
Valstybinę ligoninę, į kurią 
suplaukia silpnesni ligonys net. 
iš visos Lietuvos. Koks šios 
ligoninės vaizdas? Tai apipe
liję, aprūkę, viduramžių laikų 
trobesiai. Tamsūs niūrūs ko
ridoriai. Po koridorius ’ sklei
džiasi virtuvės garai. Nesant 
centralinio apšildymo, nuo 
malkomis kūrenamų pečių pa- 
siskleidžia dūmų ir smalkių. 
Tokio seno namo prirūgusių 
sienų ir grindų neįstengia iš- 
ventiliuoti joki ventiliatoriai.

i Patalpų didžiausias ankštu
mas. Prie palatų yra klasė 
studentams medikams. Savo 
triukšmu jie trukdo ligonių 
ramybę. Studentams auditori
ja labai maža ir tvanki, todėl 
pasitaiko net apalpimų. Blogą 
įspūdį daro ligonių akivaizdoj 
esanti lavoninė. Palangėj kie
me nuolatinis triukšmas nuo 
malkų pjovimo ir skaldymo. 
Visa tai labai blogai veikia ne 
tik ligonius, bet ir sveikus. 
Ligonys tiesiog kankinasi del 
blogo oro. Medicinos perso
nalas nervinasi ir pavargsta. Į 
Todėl klaidos ir netikėtumai žmonės sukiltų ir nuverstų, 
kartais neišvengtini. Norma- bolševikų valdžią, 
lūs darbas neįmanomas. Iš to 
kyla nepasitikėjimas ligonine, 
žmonės ligoninės bijosi.”

RENGKIMES PRIE JAUNUOLIŲ MOKYKLOS fa* Uet Darb-k, u.-
Prisirengimas p rip įsteigimo 

jaunuolių vasarines mokyklos 
turėtų būti didžiausios svar
bus klausimas Brooklyno ir 
New Jersey lietuviams jau
nuoliam^ ir visam darbininkų 
judėjimui. Iki šiolei dar tik 
kalbama apie mokyklą, bet 
konkrcčio darbo dar labai ma
žai įdėta. Tiesa, buvo kele
tas straipsnių ‘Laisvėj’ ir ang
liškam jaunuolių skyriuje, bet 
organizacinis prie mokyklos 
prisirengimas dar tik prade
damas.

Mokykla įvyks vasaros lai
ku, kuomet publiškos mokyk
los užsidaro. Mokyklai lai
kas dar nepaskirtas. Jau ra
šėme, kad /mokykloj bus lavi
namas! iš klasių kovos, apie 
proletarinį meną ir sportą. 
Tuojaus bus išsiuntinėta šios 
apielinkės organizacijoms ir 
draugams blankos delei parin
kimo pinigų mokyklos užlaiky
mui ir kortos delei suregis- 
travimo studentų.

Šiame visam jaunuolių už
simojime delei mokyklos svar
bu yra tas, kad pirmu sykiu 
Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjime daroma bandymas 
r e v o 1 i u c jonizuoti jaunimą, 
įtraukti į kovos frontą ir iš
vystyti jaunuolių judėjimui 
vadovybę. Niekados pirmiau 
tas nebuvo bandoma. Ypatin
gai mūsų jaunuoliai turime

Nenoro
mis mintis brukasi į galvų, 
kad naujas alus turėjo pa
veikti į Chicagos socialistų

Ar manote, kad apie tai vaj0 jau taip aptemdintą 
nežino Smetona ir jo vai- SUpratimą. 
džia, kad ta ligoninė, tai | 
gyvųjų kapinynas? Tas li
gonines jie gėdisi parodyti

Sovietų Sąjungos žmonės 
- į žino apie Amerikos Komu- 

užsienių sveikatos peržval- nistų Partiją ir> tuos trū- 
gininkams. Tame pačiame 
rašinyje skaitome:

kumus, kuriuos Partija per
gyvena. “Pravdoj” ir ki
tuose sovietiniuose laikraš- 

‘ Anot vieno proesoriaus pa-1 £įuose duodama pamatiniai 
rūmai pastatyti (Anatoniku-1stiaipsmai apie visas Ko
mas), bet gyvieji skursta ir munistų Partijas ir apie 
marinami archainėj ligoninėj.i amerikinę Partiją. Sovie

tų Sąjungos pripažinimas 
nepakeis tų aiškių, visiem 
žinomų faktų.

Tačiaus įdomu štai kas, 
jog kuomet socialistai nu
smuko, kur tik jie buvo val
džioj, kuomet lietuviški so- 
cialfašistai kalbasi su negy
vųjų šešėliais, tai jie tuomi 
jieško sau sustiprinimo ste
bukluose. Ot, pripažins So
vietų valdžią, tai tuomet už- 
triumfuos kontr-revoliucija 
ir Grigaičio kartybės nuo 
širdies nuslinks. 1

Blaivos minties žmonės 
prie tokių paikysčių nedasi- 
leidžia.

Statomas mažėjus, rūpina
masi kalėjimo statymu, bet li
goninės kaip nėra, taip nėra. 
Net kai neseniai kaimynai 
latviai profesoriai lankė Kau
ną, tai buvo daug įstaigų pa
rodyta, bet ligoninė neparody
ta (o’ gal tai nelaikoma ligo
nine?)

Nesirūpinant pačiomis ligo
ninėmis, matyt, mažai dėme
sio kreipiama ii' į tai, kad *į 
ligonines 
geriausias 
las. Šioj 
ka girdėti 
mų.

būtų pakviečiamas 
medicinos persona- 
srity taip pat ten- 
nemaža nusiskundi- 

Kitur vėl sutiksi menko
išsilavinimo žemesnį persona
lą, kuris neretai parodo ne
mandagų elgesį su ligonimis.’ ’
Į valstybinę ligoninę eina 

biednuomenės ligoniai, ser
ganti darbininkai ir vals
tiečiai. Fašistai nepaiso 
vargdienių sveikatos. Jie 
leidžia dideles sumas pinigų 
naujų ginklų kalimui ir ka
lėjimų statymui, bet ne dar
bo žmonių sveikatos prižiū
rėjimui.

Silpnybė Jieško Sustiprinimo 
Stebukluose
• Socialistų “Naujienos” iš
galvojo naujų, stebuklais pa-

ratūros Draugijos 9-to Ap
skričio Kuopoms ir Nariamsstoti į darbą, kad šią mokyk

lą įsteigus ir padarius sėk
minga. , Mes turime džiaugtis, 
kad darbininkų ■ revoliucinis 
judėjimas susidomėjo mūsų 
apšvieta ir veikimu.

Balandžio 22 d. yra šaukia
mo konferencija bei susirinki
mas visų chorų bei kuopų val
dybų narių. Visi draugai ir 
draugės privalo dalyvauti. 
Svarstysime labai svarbius 
klausimus mokyklos steigimo 
reikalais. Konferencija turės 
galutinai paskirti vietą ir lai
ką, taip pat surasti būdus, 
kaip mokyklą tvarkyti ir pa
laikyti. Konferencija įvyks 
Brooklyne, “Laisvės” svetainė
je.

Neužmirškite, draugai, pa
rinkti aukų mokyklos užlaiky
mui, kuomet jūsų organizaci-j Apskričio ribose, bet užrašinė- 

’ 1 “ 1 -*•*■■••• jaut lietuviškus darbininkų
laikraščius, stengtis užrašyti ir 
anglų kalba darbininkiškus 
laikraščius ir kitus periodinius 
leidinius.

Kuopoms gauti naujų “Lais
vei” skaitytojų paskirta 
kios kvotos: Shenandoah kuo
pa turi gauti 15 naujų skai
tytojų, Minersville kp. 10 
naujų skaitytojų, Girardville 
5 naujus skaitytojus, Mahanoy 
City 5 naujus skaitytojus, 
Frackville 4 naujus skaityto-

i jus, Tamaqua 3 naujus skai
tytojus, Maizeville 3 naujus

““ skaitytojus, Port Carbon 3 
naujus skaitytojus ir McAdoo 

|2 naujus naujus skaitytojus.
Šis specialis “Laisvės” vajus 

prasidės nuo balandžio 15 d. 
ir tęsis iki gegužės 15 d. 
Dienraščio metinė kaina čia

MINERSVILLE, PA.
Braugūs Draugai! Ameri-. 

kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 9-to Apskri
čio metinėj konferencijoj, ku
ri įvyko kovo 26 d., buvo pla
čiai diskusuota darb. spau
dos rolė. Buvo iš visų pusių 
nušviesta spaudos rolė, kurią 
ji lošia lietuvių darbininkų ko
vose dabartiniu momentu prieš 
alkį ir algų kapojimus. Kon
ferencija visapusiai apkalbėjo 
laikraščių praplėtimo 
mą ir teikimą spaudai 
ginės paramos.

Konferencijoj buvo
užsidėti pareigą gauti “Lais
vei” 50 naujų skaitytojų 9-to

klausi- 
medžia-

nutarta

joj bus perskaitytas atsišauki
mas ir kuomet gausite aukų 
rinkimo blankas. Taip pat 
tuojaus reikia pradėt registra
vimas studentų.

Kaip jaunuoliai, taip suau
gę draugai bei draugės išreikš
kite savo nuomonę apie mo
kykla per “Laisvę.” Padėkite 
Nacionaliam Lietuvių Jaunuo
lių Komitetui sukelti entu
ziazmą ir susidomėjimą delei 
mokyklos.

Helen Kaunas,
Nacionalio Lietuvių Jaunuo
lių Komiteto Narė.

Aštrinkim Kovą Prieš Pesimizmą
Jei mes pažvelgsime į Į 

kolonijas ir atskiras kuo
pas toj ar kitoj kolonijoj, 
rasime veikėjus, stovinčius 
priekyje mūsų organizaci
jų, paskendusius pesimiz
me. Tai bus blogiausios rū
šies oportunizmas, kuris 
ne tik sulaiko kuopeles nuo 
įsitraukimo į platesnį ma
sinį veikimą, bet marina 
esančias kuopeles kultūrinių 
organizacijų, ALDLD. ar j 
LDSA., jau nekalbant apie 
Komunistų Partijos augi
nimą nariais. Neikiek ne
nuostabu, kad mes neįtrau
kiame daugiau lietuvių dar
bininkų į K. Partiją; būtų 
nuostabu, jei galėtume į- 
traukti narius į K. P., kuo
met ALDLD. ir LDSA kuo
pų susirinkimuose yra pila
ma, tarsi iš kibiro, pesimiz
mas, menševizmas. Tiesa, 
taip yra ne visose kolonijo
se, bet gana daugelyj kolo
nijų.

Paimsiu pavyzdį iš Balti- 
morės ALDLD ir LDSA. 
kuopos šūsirinkimų.

Ši kolonija nuo senai ser
ga neveikimo liga. Kodėl?

New York.—'Hilda Hol-Ar čia negyvena darbinin
kai? Ar jau čia visi darbi
ninkai virto turtuoliais, 
buržujais? Nieko pana
šaus. Tiesa, dalis darbinin
kų yra prasigyvenę, turi įsi
giję namelius, bet toli gra
žu nevisi. x O kaip su be
darbiais? Čia gana daug 
yra bedarbių lietuvių. Vie
nus laipsniškai marina baž
nytinės organizacijos, o ki
tus Salaveišių Armija. O 
mūsų seni veikėjai sako, 
kad “bedarbių nėra”, ir čia 
lietuviai gyveną gana ge
rai, dar reikią laukti, kol 
daugiau juos prispirs ba
das, tuomet tai '■ būsią gali- 
ma kas nors veikti. O da
bar esą nieko negalima, nie
ko iš to nebus.

Tokiems “veikėjams” visi 
kiti|žmpnes negeri, kaip tai

tautininkai, katalikai, 
ko, jei juos ir įtrauksi

Sa- 
į or-

to-

• . . • // • v • JLzlvlll aoviv JHVVUJV namu vii*

ganizaciją, tai mekd is jų bus ^5 jr pusmetinė kaina $2.-
50. Naujiems skaitytojamsnebus.”

Tokis pesimizmas, menše- bus duodama naudinga knyga 
vizmas yra. pilamas ne tik!^va^sil.inkti biIe kurią šll; 
kuopų susirinkimuose, bet iriknygų. “Karalius Anglis,” 
mažose sueigose. Tad ar i “Istorija Klasių Kovos Ameri- 
galima tikėtis, kad kas nors 4 ” ssmiirats” o*
būtų nuveikta bei veikia
ma? Ar galima laukti, kad 
organizacijos augtų narių 
skaičium? Tuo būdu kiek 
laiko atgal buvo nusitarta 
net LDSA kuopą likviduoti. 
Kuomet pesimizmas ima ga
lią susirinkimuose, tai likvi
dacija ateina.

Praeitame ALDLD. 25-tos 
kuopos susirinkime buvo 
duota sumanymas užsisaky
ti bent 100 kopijų Pirmosios 
Gegužės “Laisvės” ir “Dai
ly Wqrkerio” ir paskleisti 
tarp lietuvių darbininkų. 
Tai tie seni nuo 1905 m. 
“revoliucionieriai” sakė pra
kalbas, kad neapsimoka 
traukti “Laisvės” ir dalinti 
darbininkams ar pardavinė
ti, nes iš tų 
nieko nebus.” Jų, girdi, jau 
neįtrauksi į organizacijas, 
neigi bus jie “Laisvės” skai
tytojais. Ypač vienas iš va
dinamųjų “senų revoliucio
nierių” sako: “Čia jau buvo 
užrašyta “Laisvė” visiems. 
Jie skaitė po kelis kartus. 
O kur jie dabar? Kas iš jų 
naudos? Ar jie ateina į mū
sų organizacijas? Ne. O kas 
bus iš tų, kuriems dabar 
užrašote? Jie 
vėl numes.”

Tai šitokią 
mizmo nuodų, 
dvasios meta tas “revoliu
cionierius.” Ęad tą visą ap
dengus, jis sušunka: “Nie
ko nebus iš senių; reikią 
rūpintis jaunuoliais.” Bet 
nei vienu nei kitu reikalu 
nesirūpina. Tokiame atsi
tikime jau netinka nė tik 
vardas “revoliucionieriaus”, 
bet nei menševiko.

(Tąsą 5-tam pusi.)

dovanų. Prenumeratoriai ga-

žmonių “jau

koj,” “Darbininkų Sveikata” ir 
kai kurias kitas labai geras 
knygas.

Knygas pranumeratoriams 
kuopos gaus iš apskričio ko
miteto. Kurioms kuopoms bū
tų reikalinga pagelba vajaus 
pravedimui,-tai kreipkitės prie 
bile vieno čia nurodomo drau
go : S. Reikausko arba A. že
maičio, Shenandoah, Pa., J. 
Rušinsko, Minersville Pa., ir 
apskričio komiteto.

Pažymėti draugai yra vaji- 
ninkai, kurie tam darbui apsi
ėmė apskričio konferencijoj. 
Jie padės kolonijų draugam 
darbuotis gavime naujų skai
tytojų darbininkiškiems laik
raščiams.

Draugai, pasistengkite šią 
užduotį atlikti kuogeriausia. 
Padirbėkime visi prisispaudę, 
kad konferencijoj pravesti 
planai būtų pilnai įvykinti.

ALDLD 9-to Apskričio 
Komitetas.

SO. BOSTON, MASS .

<

linger, vokietė ateivė, 25 
metų amžiaus, nužudė savo 
kūdikį sūnų ir pati nusižu
dė. Vyras *sako, kad jo mo
teris labai norėjus grįžti at
gal namo, bet negalėjus ir 
todėl nusižudė.

x Lansing, Mich. — Guber
natorius Comstock paleido 
iš kalėjimo visus, kurie bu
vo nuteisti už sulaužytų 
prohibicijos įstatymo. x

Darbininkai turi statyti reikalavimus pripažinti Sovie
tų valdžią. Darbininkų organizacijos privalo priimti re
zoliucijas ir pasiųsti prezidentui; su reikalavimu pripa
žinti Sovietus. Lietuvių darbininkų organizacijom yra 
išsiuntinėta blankos, po kuriomis reikia rinkti parašus ir 
jas priduoti į ųurodytą vietą. Reikia išplėtoti kovos 
frontą už darbininkų šalį, už šalį, kurioj panąikiųta ber 
darbe, sparčiai gęrinamą darbininkų būklė ir visais ga
rais būdavojama soęiąlistinis ūkis.

paskaitys ir

gniūžtę pesi- 
buržuazinės

Kovo 12 d. vietos Bedarbiu 
Taryba surengė vakarienę su 
koncertine programa tikslu su
kelti kiek nors pinigų veiki
mui tarp bedarbių, žmonių 
dalyvavo pusėtinai daug. Kon
certinę programos dalį išpil
dė “Solidarity Players.”

Vakarienei buvo renkamos 
aukos. Bedarbių Tarybos ko
mitetas pavaikščiojo po na
mus ir pas binierius parinki
mui aukų.

Komisija paduoda pavardes 
žmonių, kurie prisidėjo su au
komis pri bedarbių vakarie
nės :

Klondike Market, E. and 
Broadway; A. Marcinkevičius, 
Mercer Market;, W. .P. Mika- 
novič; Beach Market; J. Gus
taitis, 416 4th St.; J. Kaziulis, 
187 9 th St.; F. Kuodys, 264 
4th St.; 372 Second St. Mark
et; J. Petkauskas.

Visiems aukojusiems ačiū.
Komisija*

/
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Fight for $7.00 a Week 
»

Cash Relief from the Fed
eral Government for Each

Unemployed Youth.

Fight Against Imperialist 
War! Join the Young Com
munist League! Build the 

LDS Youth Branches.

i

EDITORIAL COMMENTS
The Young Communist League is proposing a united front 

action to the Young People’s Socialist League against starv-
ation, war, and fascism. Now that the fourth year of the 
crisis has developed to such an extent where the conditions 
for the working youth and student are increasingly worse, a 
united front is being called to create greater offensive against 
the boss class and to win better conditions for the youth. Pre
vious to this the YPSL had rejected the YCL’s proposals on 
the grounds that we reserved the right to criticise the YPSL. 
Now, in order to break down any objection we are willing to 
refrain from any criticism if the YPSL’s sincerely show that 
they will fight with us for relief, unemployment insurance, 
against war, and against wage-cuts. If this organization 
breaks its agreements, the Young Communist League will ex
pose the leadership with the aim of preserving the greatest 
unity for a common struggle.

A spontaneous move for a march to Washington in protest 
against the Decatur lynch verdict has arisen as a result of the 
great mass indignation on the results of the Scottsboro Case. 
It is planned that 50,000 white and Negro workers will march 
in a body to present the demands to President Roosevelt to 
prevent the execution of the innocent Scottsboro boys. The 
movement has been started by the Amsterdam News, in Har
lem, New York. Twenty-five clerks are kept busy taking the 
names of thousands who express their support of the march.

Two hundred fifty-three youths quit a labor camp in Fort 
Slocum. This move was made, said the capitalist papers, 
because of “home-sickness.” We know that it is direct action 
of the boys to refuse the rotten j^lop they were given. The 
recruiting has not finished yet. Homes of destitute families 
are visited and whereever there is an able bodied youth in the 
family he is immediately shipped to a labor camp. His parents 
are visited and wherever there is an able bodied youth in the 
whatever he makes which is five dollars a week, besides, three 
dollars a week for himself. Many mothers are refusing to 
give up their sons to these camps that are direct fascist prepar
ations of the bosses. The Young Communist League is 
fighting for adequate cash relief for all unemployed youth and 
for unemployment insurance.

Comrade Strauss from Waterbury, Connecticut wins the 
prize for the best article on the Scottsboro boys. Mary Lukas 
get honorable mention.- Be sure to read the article and get 
the latest facts on the Scottsboro Case.

We are getting contributions for this page, but the youth 
branches of the LDS are not sending in any news about their 
branches. If you ’/ant to popularize your branch; if you 
want everyone to know that your group is growing and doing 
as well as the rest, then don’t neglect sending in some mater
ial about your branch, the “Tiesa” youth section has been 
neglected by the reporters of all our youth branches. Camrades, 
get after your reporters; see to it that he puts your organiza
tion on the map!

Lithuanian Youth
In Montreal, Can.

There are a lot of fathers who 
are very active in organizational 
work but they can’t control their 
own children. The father goes to 
meetings and the children go to the 
saloon, poolroom or places where 
they do not learn anything.

Youth, you will not learn any
thing by going to places run by 
capitalists. Why not join your fa
thers and mothers, and organize 
youth sections where you will get 
more benefit from 2 hours in a meet
ing than you do in one year at a 
church. Stop walking around blind
folded, obeying what the rich crooks 
tell you. Why are most of us work
ing (if we are lucky to work) for 
practically nothing while the crooks 
are getting all the fat profits? It’s 
up to us to tear down the veil which 
blinds us, turn against the bosses 
and organize the youth.

The bosses and bankers have 
sports organizations for the youth 
which they use to cor^rol the young 
workej, and student for their 
schemes. Why can’t we form a 
Workers’ Lith. Sports Section where 
we can have a teacher tell us how 
to work against the rich slave driv
ers, where we can have our own social 
gatherings among ourselves. Youth, 
think it over. Would it not be bet
ter if we could have a place where 
our free time would be spent read
ing, having sports, and developing 
our minds?

Do not be fooled any longer! Or
ganize against the capitalists and 
show them that we are not asleep. 
Show the rich robbers that we can 
defend ourselves and build a strong 
youth movement!

LONG LIVE THE WORKING 
YOUTH!

Freddie N.
Montreal, Canada.

t

Do You Know that There is 
No Child Labor in the 

Soviet Union?.

SAVE THE INNOCENT SCOTTSBORO BOYS FROM THE 
LYNCHERS OF THE SOUTH! DEMAND THEIR RELEASE!

Put Us on the Map!
Here’s a word from Binghamton. 

The Aušros Chorus works hard in 
practicing the operetta, “Kova už I- 
dejas.” Helena Pagiegala, the music 
teacher, is sweating on the job a few 
evenings every week. One evening 
she keeps rehearsal with men, 
another evening with girls, third eve
ning with the whole chorus, with so
loists, duets, etc., etc. She has some 
job (especially with men, yes!) and 
she never gets tired!

It seems that this is the first time 
in chorus history that so many 
young folks (especially the girls) 
were drawn into the chorus. Many 
of the girls are advanced in music. 
One night when chorus had to have 
a rehearsal, and Helena Pagiegala 
was ^gone to Wilkes Barre to see the 
play of “Alkis,” Jeanette Sastern 
was a real teacher. She took Helen
a’s place and rehearsal went on fine!

Anthony Žolynas is the .teacher 
(režisierius) of the dramatic group 

. which consists of well experienced 
j amateurs as V. čekauskas, Eva Sles- 
ser, A. Klimas, M. Žvirbliene, F. Ka
minskas, A. Repčys, A. Tvarijonienė, 

'A. Marciuška, S. Danys, J. Kireilis, | r v r

and others.
The “Kova už Idėjas” play will 

' take place on May Gth, at the ’Lith
uanian Hall, 316 Clinton iStreet. 
T'ickets are on sale in advance by 
every member of the chorus at re
duced price—45 cents; by the door 
they will be 50 cents.

Stan Lee.

Through the hand-picked white 
jury in Decatur, Alabama, the south
ern bosses and landlords have spok
en:

“We, the jury, find the defendant 
guilty, and fix his punishment at 
death.”

The barbarods verdict is a lynch 
verdict condemning Haywood Pat
terson, -the first of the Nine Scotts
boro Boys to death. This vicious de
cision of the ruling class butchers 
cannot but arouse anger and, protest 
among the people all over the world.

Although this frame up has been 
throughly exposed, and the manu
factured testimony of Mrs. Price 
and others was torn apart, the bos
ses southern lynchers are determin
ed that the Scottsboro boys must die. 
It shows to what extent the bosses 
will extend their terror and hideous 
frame-ups to keep the rising negro 
workers under the yoke of oppres
sion. It shows openly their hideous 
policy of Jim-Crowism and discri
mination towards the national negro.

This example shatters all the dem
ocratic illusions of our supposed
ly equal justice. It clearly shows 
the function of the courts—“homes 
of justice”-—is nothing more than an 
added means to carry out this pro
gram of oppression. It clearly shows 
there is no fairness and equality in 
our courts.

The ever deepening crisis strikes 
still harder in the South. Here the 
negro is exploited more than ever. He

A Little News from Montello

In Agreement With Ann i
I am a reader of the “Daily Wor- 1 

ker” and I also read the “Young 
Worker and Student” page every 
Friday in the “Laisve.”

The article called, “A Worthy 
Criticism,” in the Letter Box by 
Ann Young is a very good criticism. 
The “Snapshots” may be all right • 
for the chorus members, but other 
workers and their children who read 
it, wouldn’t understand anything a- 
bout it.

Our youth organizations hold en
tertainments; they sing songs, have 
plays, speeches, short recitations, 
etc. It would be a good idea to put 
something in the youth section about 
entertainments and print material 
we can use in our affairs. If the 
editor can get a short play and print 
it, others would certainly be able to 
use it at one of their affairs.

Here in the city of Uttica, New 
York we started to organize a Young 
Communist League two or three 
times, but we Just couldn’t draw in 
new members. The very name 
frightened them away. We went 
ahead and changed the name to the 
“Young Workers’ Club” and now we 
have increased our membership tb 
nine.

Wd would like to get a plan of 
how to carry on our meetings, some 
short plays, songs and recitations. 
I hope the comrades who write for 
the youth section will help us out.

Leona Rimkus.

Where’s Your Modesty!

Nellie V.: I want to try on that 
dress in the window.

Salesgirl: Sorry, Miss, but you’ll 
have to use the dressing room.

Environment
A little East Side kid had his 

Boston aunt visiting with him at 
Central Park. The boy sighted a 
sparrow in a tree and cried, “Oh, 
auntie, look at the boid.”

She corrected him, saying, “That’s 
no boid, that’s a bird.”

“Gee,” he replied, “It looks just 
like ą boid!”

THE LETTER BOX
“A Red Star” Sends in a Poem

A Capitalist Cure
What the big commotion!
What’s it all about?
My dear, have you forgot 
That legal beer is out?
That’s the capitalists’ cure 
For a hungry mouth.
People are dressed to greet beer, 
Is the gag, 
While thousands of workers 
Are starved and dressed in rags. 
People are now singing, 
Soon they’ll wake up and see 
All the scheming.
An aching-stomach, a hungry mouth 
Won’t be cured by a foaming spout. 
That is what the noise is all about, 
For now legal beer is out.

Margaret Gudaitis.

• We Reached Our Goal!

Comrades, we collected enough 
money to pay for one-half year of 
the “Laisve” for Marie! She will 
now be able to get th,e “Young 
Worker and Student” and read and 
learn with the rest of us. The 
comrades who contributed certainly 
showed a fine, comradely spirit. 
This is the spirit we want to show 
always. Margaret Buivydas contri
buted 10c., and another comrade, 
Victor Butts sent in a letter with 
his contribution. It reads as fol
lows: x
Dear Comrade Bertha,

To help in the drive for the “Lais
ve” for Marie, I am contributing 
fifty cents. If she doesn’t have 
enough money by next week let 
me know and I will send the rest.

Comradely yours,
Victor Butts.

A large group of destitute 
youth lined up Tn a breadline 
waiting for some slop. Roosevelt, 
agent of Wall St., is herding 
the unemployed youth into forced 

labor camps

CLEVELAND, Ohio^—A group of 
young workers here forced the Char
ities Ass. at E. 94th St. and Cedar 
Ave., to give food checks, shoes and 
clothes to an unemployed young 
worker.

This youth who is separated from 
his family, had been cut- off from 
the bread checks which he had been 
receiving from the Association Char
ities.

is forced to bear the full burden of 
the depression on his back, along 
with his oppressed white fellow
workers, but his. share is greater be
cause he is discriminated against.

. With the increased misery and dis
crimination, the negro massps are 
beginning to revolt against these un
bearable conditions. This is the 
beginning of an unbreakable chain 
of unity with the revolutionary work
ers of the country.

Such legal murder shows the fear 
of the ruling class in the South in 
the face of the rising mass move
ment. Through this verdict the 
bosses hope to smash the resistance 
of the masses and stem the rising 
discontentment. But their 'hope will 
only spur the masses on to greater 
and more heroic protest and up
risings than the share-croppers 
fight at Camphill. It will also make 

I the unity of the Negro and White 
firmer in their struggle for their 
rights.

It was only the mass pressure 
that forced the bloody butchers to 
delay from instantly devouring their 
prey. It was only through mass 
pressure that further appeals were 
possible, and it will only be through 
still greater and more determined 
mass pressure and protest that we 
will be able to save the Scottsboro 
boys from the murderous leaches. 
So let us carry on a more deter
mined fight, for the unconditional re
lease of the Scottsboro boys.

Organize and fight for the 
release of the Scottsboro Boys!

Protection of the Scottsboro
Boys!

. For Negroes on the jury. 
For white workers on the 
jury-

United struggle of Negro 
and white workers against ca
pitalist and landlord terror* 
and starvation!

Organize mass meetings and. 
street demonstrations.

Protest to Governor of Ala
bama! Protest to President 
Roosevelt!

C. Strauss.

Ping-Pong Tournament and 
Dance in Brooklyn

There will be a Ping-Pong Tourn
ament and Radio Dance at Laisve 
Hall, 46 Ten Eyck St., on Sunday, 
April 30, 7 P. M. The program will 
contain a snappy ping-pong tourney, 
dancing to the best bands the radio 
can get, and a speaker from the 
National Students League. He will 
speak on the movement of high
school and college students for ac
ademic freedom,> free food, against 
war, etc. Our local talent will en
tertain with acrobatic stunts, tumb
ling acts, etc.

The admission will be your con
tribution at the door. The tourn
ament and dance is held under the 
auspices of *the LDS Youth Branch 
in Brooklyn, and the Greenpoint 
Unit of the Young Communist 
League.

J. F.

Fight the Imperialist War

PREPARING FOR A YOUTH TRAINING SCHOOL
All you fellows and girls who have wanted for a long time

A State Hunger March Conference 
was held at the Lithuanian National 
Hall, Montello. The meeting was 
opened at 3:30 P. M. Sunday, April 
9th. Comrade Babbets was elected 
chairman.

First of all the chairman called 
upon Comrade Appel of Boston who 
had a few words to say in regard 
to the action that must be taken 
to make the State Hunger March 
a success.

After Comrade Appel had finish
ed his talk, the floor was open to 
discussion upon which the following 
matters were decided.

A local mass meeting to be held 
at the Lithuanian National Hall, 
Montello, April 17, at 7 P. M., in 
preparation for the mass meeting 
to be held April 20th, at the Eagles 
Hall, Brockton.

2. A broader conference to be held 
April 23, at 2 P.M., at the Lithuan
ian National Hlall, M,ontello.

3. May 1st demonstration to he 
held at the Eagles Hall, Brockton. 
Committee is planning to have a 
concert and prominent speakers.

4. A night letter to be sent to 
Gov. Miller of Alabama and Judge 
Horton of Decatur, Ala., demanding 
protection for the Scottsboro Boys.

There were no further discussions 
(therefore the meeting was adjourned 
| at 5 P. M. by chairman Babbets.

Recording Secy, for the Confer.
I Albert J. Potsus.

Angelo Herndon
By Robert Victor.

This poem deals with our 
Negro comrade, Herndon, who 
is a symbol of the suppressed 
Negro workers who are bat
tling to secure themselves the 
right to live. Because he brave
ly and militantly defended 
his class interests in the South, 
and organized both Negro and 
white workers, the bosses sen
tenced him to 20 years on the 
chain gang—certain death.

! He was born with a stain, 
i The stain of only color.
Born of a Negro mother, 
And cursed with Crowism.
He grew ,and saw in the East 
A star in the skies,

■ Blazing bloody red, the U. S. S. R. 
I And he saw the Way, and struggled, j
He followed Marx, Lenin, Stalin, 

! The International Soviet.
He striked, picketed, organized, 

! And the bosses trembled and shook.
Georgia, centuries behind, 
Heard the masters’ moans, 
Felt afraid, whined ‘neath the whip, 
And crucified him to the “Chain.”
We’re writing his story, our story, 
Called Communism, -
And many nations are adopting the 

creed,
Of red! love for one’s fellow men— 

Classlessness.
(Taken from the “New Order”)

News from N. Hampshire
I have rear! of the Young Com

munist League reports and activities 
from different cities, but never a 
word from the YCL in New Han^ 
shire. I will endeavor to write a 
few words about the Nashua YCL.

A Young Communist League was 
started about two months ago with 
seven members. A few weeks later 
four more youths joined making a 
total of eleven.

We elected three officers, they 
were Mildred Younis, organizer, 
Margaret Wilkoski, secretary, anti 
William Foster, treasurer.

On the 29th of April we are to 
have our first dance. The Lawrence 
Chorus will give us a few selections, 
while “Bell Patricks” orchestra will 
supply the music. Let’s hope it’s 
a big success and we think it will 
be because the League comrades 
have worked hard.

Albert Burelle.

TRAIN KILLS BOY
■ LOS ANGELES, Federated Press 

—'The problem of the million and 
a half homeless boys roaming over 
the country was lessened by one 
as a result^of the death of an un
identified boy beneath the wheels 
of a Southern Pacific passenger 
train.

to go to a school and train yourself to become an active lead
er and functionary will have the chance this coming summer. 
During one whole month we will be able to attend a training 
school whith will be located in a pleasan spot in the country, 
and after that time we shall come away with more in our 
heads beside air.

At the school a course in political economy, proletarian 
sports, and proletarian art will be given. We are trying to 
get a good spot near the water where we can swim, have 
sports, learn and study every day for a month. Right now, 
those who are sincere in their efforts to learn and develop 
themselves, can send in their name and we will send a regist
ration card and full information.

A conference of the workers’ organizations in the Brooklyn, 
New York and New Jersey district will take place April 22, 
at Laisve Hall, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, to lay further 
plans for the financing of the school, the registration of the 
pupils, etc.

We intend to have fifty students.. Send in your name if you 
are in this district and want to attend the school.

A young fellow training in the army to be prepared for the next 
imperialist war which the imperialists are planning. War is the 

only way out of the crisis for the capitalist class

SNAPSHOTS
BROOKLYN AIDO CHORUS 

GOSSIP

I have always had the sneaking 
suspicion that our chorus members 
were sadlv deficient in their know
ledge of Communist doctrine and 
philosophy. And so, I plan to give 
a series of lessons in Communism 
through the medium of this column.

I^esson No. 1.
Question.—What was the former 

ruler of Russia called ?
Answer.—The Czar.
Q.—And his wife?
A.—The Czarina.
Q.—And his children ?
A.—-Czardines.
(More lessons next week).

Bunny (hollering at a bass): Ed
die, was that you talking just now?

Eddie: Oh no! I never talk in my 
sleep!

Aido’s Humor.
I’d love to choke Paul, that riot 

of wit, whose idea of fun is, “Quick, 
Henry, the flit”...

No flock of chattering females 
can outdo our basses in the amount 
of noisy conversation that they can 
make in any given interval...

Listen, sopranos and altos, here is 
the opportunity of your life. I offer 
a prize to that lass that can capture 
and drag onto the dance-floor one 
of those shy basses. (The prize. is 
a secret and will be awarded after 
the impossible has been accomp
lished).

What is our youth degenerating 
to? Tony B. just took one gulp of 
Narzan and nearly died. (P. S. They 
pumped the Narzan out of him easi
ly enough but they sure had a hard 
time pulling the glass up.)

Helena: So you’ve seen Daddy, 
darling? Did he behave like a 

| lamb ?
The suitor (Pete): Absolutely: 

Everything I spoke, he said “Bah!”

(Bunny apologyzing at the Italian 
concert):—Dear Comrades; Because 
of illness the whole sextette can 
not “sin” for you to-night

H. Tattler.

WILKES-BARRE
CHORUS GOSSIP

Well, “Alkis”, is over with, and 
boy, was it a success! The people 
are still talking about it.

Lot of thanks to the Binghamton, 
Scranton, and Shenandoah, comrades 
who came regardless of the rain.

| Accidents do happen. One certain- 
| ly did happen when Pone Grafienės 
dress busted on the stage.

Why was there no backstage 
loving? Was the “Pest” on your 
mind ?

And, so I see, so I see, Prof Zda- 
niute is a bride to be.

By all means, Mr. Ferret, when 
I get aquainted with the Scranton 
comrades and find out who you are 
—I will invite you to my wedding— 
But when—?? Keep waiting—

He loves me, he loves me not! A 
certain soprano about love was 
taught—Who ?

The Pest.

NEWSFLASHES FROM THE 
DETROIT AIDO CHORUS

Another week has passed in our 
young lives and here are more neps 
from the DAC to come before your 
eyes.

I wonder where Al. Z. keeps him 
self now. How about coming to 
practice, Al, and help keep the bass
es up. You know they need help.

Two new nymbers have joined in 
our ranks. Bertha attended practice 
Friday, and I found her to be a 
very interesting girl. Sally promised 
to come Friday, and we certainly 
hope to see her. Just a tip, boys— 
she’s a blonde.

I heard that Mary K. is sjek. We 
wish you a speedy recovery and hope 
to see you back soon.

One of our basses, Pete Z. is go
ing away for a year to do some Y 
CL work. Hire’s luck to you, and 
don’t forget to write once in while.

The chorus is giving a “Margučių 
Vakarėlį”, April 19, and it’s going 
to be a gala affair. Everybody 
bring as many colored eggs as you 
can, and the one that has the nicest 
egg will win a prize. The admission 
will be 10 cents and it starts at 7:30. 
Don’t forget to come, and be sure 
to bring your friends, relatives* 
sweethearts, or what have you. 
There will be room for everybody.

The closing event of the season 
is a play and a concert given by the 
Aido Chorus, April 23. This means 
hard work for the members and 
don’t forget to attend rehearsals 
regularly. We want to show every
one what we can do.

This concludes the news for the 
week, and next time I’ll be back 
with more. Aisha.
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FIODOR GLADKOV Verte D. M. ŠOLOMSKAS.

CEMENT
(Tąsa)

Baisus apleidimas ir suirimas: tilteliai, 
laiptai, galerijos, perlaidai, kriūkai, triū- 
bos—viskas apleista, suirę, dulkėmis apneš
ta, negyva. Atsiduoda svaiginančia ce
mento rūgštimi. Milžniškos tribūnos su
griautos ir subadytos, vėjas švilpia 
ir suka cemento dulkes. Seniau tam 
tikri prietaisai priversdavo tas triūbas su
gerti cemento dulkes ir suvaryti jas, kur 
reikia, dabar per tas triūbas tartum koki 
milžinai pūtė, taip vėjas per jas kaukė. 
Glėbas nusileido laiptais į kitą kambarį ir 
ėjo palei sieną, apneštą dulkėmis. Milžiniš
kos cisternos, kurios seniau sukdavosi, ap
imtos liepsnos, o prie jų dirbo, kaip kokis 
skruzdėlynas, daugybė sukaitusių žmonių, 
dabar jos stovėjo, kaip koki juodi laidotu
vių milžinai...

—Ak, niekšai! Ak, tinginiai! Iki ko
kios padėties prileido tokį milžinišką fab
riką, tokią galybę!

Ilgais ir tamsiais tuneliais jis pasiekė 
mašinų skyrių. Čion kaip kokios mašinų 
kapinės ir “dangiškas” ramumas. Grindys 
marmorinės ir margos. Su paauksuotomis 
kepurėmis stovi galingi Dyzelio motorai, 
kaip koki dievaičiai. Jie tvirtai ir galingai 
eilėmis stovi ir visada gatavi darbui: pa
stūmėk juos, ir jie pradės savo šokį, su
teikdami milžinišką jėgą fabrikui... Čio
nai, kaip ir pirma, viskas yra tvarkoje, 
švaru ir matyti, kad yra pridėta žmogaus 
rūpestingumo. Kaip ir pirmiau, čia šva-
rios grindys ir prižiūrėtos mašinos, gerai 
išaliejuotos, nors ir nedirba. Langai svei
ki. Matyti, kad čionai gyveno žmogus, o ‘ 
kartu su juom gyvuoja ir taip brangios 
mašinos.

Ir tas žmogus išbėgo iš tarpmašinio, nu
sišluostė rankas ir kartu sužaibavo akimis j 
ir dantimis. Ir kepurė jo tepaluota ir no
sis taipgi, net ir ūsai gavę gana.

—Ha-ha, drauguži! Tu? Kokis tu 
smarkus armijos komandierius! Žinojau, 
kad esi gyvas ir sveikas. Sakydavau, kada 
parvažiuosi, tai ir paleisime šį milžiną dar
ban. Na, sveikas! Tai džiaugsmas! Duok 
ir tave patepsiu tuom mūsų mašinų krauju!

Tai jis. Tai mechanikas Brynza, senas 
draugas.

Čionai jis gimė, jo tėvas taipgi buvo me
chanikas, užaugo tarpe mašinų, ir pats 
pasaulis jam gyvavo, rodos, tiktai tarpe 
mašinų. Brynza ir Glėbas kartu augo ir 
kartu pradėjo dirbti fabrike.

—Na, ir komandierius! Leisk į tave 
prisižiūrėti. Užmovė tau plieninę kepurę, 
priaugo tau tiktai žvaigždė ir pastorėjo 
nosis. O rankos ir kojos tokios pat.

Glėbas suriko iš džiaugsmo ir išskėtė 
rankas, kad apsikabinti draugą:

—Brynza! Draugas! Tu čionai? -Ko
dėl neįlindai kur nors į maišą, kaip padarė 
visi kiti? O gal tu mašinas išpjovinėjai 
brėžukam dirbti? Bet pas tave čia tokia 
švara, tartum tu*rengies už minutės pa
leist tas mašinas darban.

Brynza nutvėrė Glėbą už rankų ir nusi
vilko jį tarp Dyzelių į koridorių.

—Žiūrėk, drauge, koki jie švarūs. Ma
tai, koki jie? Jie pas mane taip švarūs, 
kaip merginos. Užteks sušukti: Brynza 
pradėk!—ir visa ši galinga mašinerija bus 
paleista darban, ir pradės savo plieninį šo
kį. Mašinos reikalauja tokios disciplinos ir 

. žmogaus valios, kaip ir tavo gyvoji armija. 
Jeigu aš būnu su mašina, tai ir patsai esu 
.mašina. Ir eikit po velniais nuo manęs 
visi su jūsų politika, karais ir muštynėmis! 
Muškitės ten, nors kraujuose prigerkite— 
velnias su jumis: tas manęs nepaliečia.

—Brynza! Aš žinau tavo rankas; tavo 
rankos auksinės. Ak, kokis gražumas ir 
mašinų tvarka! Ožkų fabrike yra; lai jos 
bus kelis kartus prakeiktos! Lai ^ožkomis 
užsiima bailiai ir žiopliai. O kas liečia brė- 
žukų gamybą, tu prie jos neprisidėsi. Bet 
velniškai tu pasinėręs su savo mašinomis ir 
nejauti, kas darosi aplinkui. Tu negirdi 
nei kanuolių baubimo.

Brynza sustojo' ir išvertė . akis linkui 
Glėbo.

—Stop! Nelįsk prie manęs su agitacija 
ir mitingu! Su tuom, brolau, manęs ne
paimsi. Atmink, kad tu esi prie mašinų, o 
ne susirinkime. Tą tu žinai, o jeigu žinai 
—tylėk. Taip, eidavo darbas, o dabar visi 
keliai apaugo tinginiais. Užklysta būdavo 
kokis valkata pas mane, tai gaudavo per 
sprandą. Geriausia jiems vieta gatvėj...

Glėbas maloniai paglostė mašinas ir aty- 
džiai pažiūrėjo į Brynžą.

—Pas tave, drauge, viskas tokioje tvar
koje, kad ir išeit iš čia nesinori. O kaip 
begėdiškai apleistas pats fabrikas!... Bet 
kodėl tu čionai stovi ir dirbi, kada visas 
fabrikas apleistas?

Brynza susiraukė, tartum kas jį skau
džiai užgavo. Jis galingai sudavė kumščiu 
ir sušuko.

—Fabrikas turi būti paleistas darban! 
Glėbai, fabrikas negali numirti. Jis rei
kalauja sau gyvenimo; kitaip jis mus visus 
suės. Ar tu nežinai, kaip gyvena mašinos? 
Ne, tu nežinai. Tą žinau aš ir tiktai aš.

Tokio pasiryžimo seniau nebūdavo pas 
Brynzą. Bet pasiliko jis greta su mašino
mis, nepaisant nieko. Kada sustojo fabri
kas, kada žmonės nuėjo į revoliucijos lieps
ną, į piliečių karą, jis pasiliko čionai su 
mašinomis. Jis gyveno taip, kaip gyvavo 
ir tos mašinos, ir buvo taip pavieniu, kaip 
šios brangios ir galingos pavienės mašinos 
apleistame fabrike.

—Glėbai, fabrikas turi būti darban pa
leistas. Prieteliau, jeigu yra mašinos, tai 
‘jos privalo dirbti. Jos dirba net ir tada, 
kada stovi. Ek, jeigu tu galėtum tatai ži
noti! Ar jauti tu tą? Bet tu turi ką nors 
daryti, kad pastūmėjus fabriką darban.

Glėbas nutvėrė Byynzos ranką ir džiaugs
mingai ją pakratė.

—Drauge! Teisybė!
dirbti, jeigu jis yra fabrikas! Ar numir
siu, ar būsiu sužeistas, o fabriką vis tiek 
darban paleisime! Tai faktas! Laikyk sa
vo mašinas tvarkoje, jos bus reikalingos! 
Dirbsime visomis jėgomis, kad fabrikas bū
tų išjudintas darban!

Fabrikas turi

LOWELL, MASS,
i k

Kurpiai Rengiasi j Streiką
’' Balandžio 6 dieną išėjau pa
sižvalgyti po skurdų Lowellio 
miestelj. Besižvalgant apie 
krautuvių langus ir bežiūrint 
į praeivius pasirodė, kas to
kio* nepaprasto. Pastebėjau, 
kad pulkais jaunuoliai eina 
Gocham St., šūkaudami. Pa- 
mislinau, kad kas nors yra 
naujo. Patraukiau ir aš pas
kui juos. Už dviejų blokų, 
priėjau svetainę. Prie jos pil
na buvo jaunimo. Jie tarp sa
vęs ryškiai kalbėjosi. Vieni 
kitiems ką tai pasakojo ir ūžė 
kaip bitės avilyje.

Sugužėjo jie visi į svetainę. 
Už kiek laiko pasirodo ir pir
mininkas, kuris pašaukė susi
rinkimą prie tvarkos. Jis pra
neša, kad čeverykų darbiniu-1 
kai rengiasi eiti j streiką. Pir
mininkas pažymėjo, kad ran
dasi S.W.P. unijos organizato
rius ir perstatė jį kalbėti.

Kalbėtojas pažymėjęs skur
dų darbininkų gyvenimą ragi
no organizuotis į uniją. Tuoj 
pakilo nuo krėslo pubuvęs 
žmogus ir pradėjo visa gerkle 
šaukti prieš kalbėtoją, kad ne
reikia organizuotis. Pirminin
kas prašė jį nusiraminti. Jei 
ką jis turi, tai kalbėtojui bai
gus kalbėti galės pasakyti. 
Bet kas tau. Jis vis savo ala- 
savojo. Tuomet priėjo prie jo 
du jaunuoliai ir išvedė pro du
ris.

Kalbėtojas įtikinėjo darbi
ninkus/kad jie būdami neor
ganizuoti negalės tinkamai ko
vą vesti ir streiką laimėti. Jis 
sakė: aš žinau jūs padėjimą.
Su tomis algomis, kurias jūs 
gaunate ,negalima žmoniškai 
prasimaitinti. Organizuokitės

Draugai
Puspogrindiniame kambaryje fabriko 

komiteto, siaurame koridoriuje ir atsiduo
dant šviežiu cementu, dirbo eilė darbinin
kų. čionai buvo pirties dvokas ir neišpa
sakytai daug tabako dūmų. Ir šiame ne
švariame ore žmonės taipgi nešvarūs, ap
dulkėję ir purvini, kaip augmenys prie 
fabriko arba dulkėto kelio—jie vaikštinė
jo, kaip koki šešėliai. Ir bildėsis, ir nešva
rūs veršiški juokai, ir kolionės, ir pasako
jimai apie merginas, apie brėžukus ir ož
kas, ir apie biednus darbininkus, ant ku
rių sprando sėdi turčiai.

Į fabriko komiteto kambarį durys atida
rytos, ir ten nešvarumo ir dulkių pakanka
mai, ir sunkus oras.

Glėbo nepažino, kada jis grūdosi per mi
nią, tik nežmoniškai ir su paslėpta neapy
kanta šnairavo į jo plieninę kepurę ir į 
Raudonosios Vėliavos ženklą ant krūtinės. 
Kiti visai nekrefpė į jį atydos, atsinešė į jį 
šaltai—argi mažai į šią įstaigą užeina įvai
rių kalbėtojų, komisarų ir taip pasiuntinių 
su portfeliais ir be portfelių?

Prie durų triūsesi žmogysta, keistai ap
sirengęs, ir nuolatos kartojo:

—Ei, netrukdykite!... Traukitės, velnio 
vaikai!.. Ak, piliečiai!.. Aš pilietis, tei
singas Sovietų proletaras...

Minia tyčiojosi iš jo, iš jo kalbos ir dai
nos. Kolio josi ir garsiai juokėsi. )

—Štai netikusi galva! šėtoniškas žmo-i 
gus! Muzikantas. Niekas jo negriebia, 
nei Sovietų valdžia, nei šėtonas, nei kas 
kitas. . ' . •

Duryse viešpatavo susikimšimas, susi- 
- grūdimas ir nuolatinis šūkavimas. Glėbas 
‘ susitiko. kalvį Gromadą ir nustebo, kaip 

trys metai nusendė tą žmogų.
x (Daugiau bus)

darbininkų tūkstančiai. Jei 
mes laikysimės vienybėj, tai 
kova bus laimėta.

W.

SUDEGĖ MERGAITĖ
NEW YORK, N. Y.—Po 

numeriu 346 Third Ave. 
gaisre sudegė Agnes Monti- 
ni, 7 metų mergaitė.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopa rengia linksmą 

balių, panedėlio vakare, 17 d. balan
džio, 7:30 vai. vakare, lOį N. West 
St. Bus gera muzika šokiams. Įžan
ga 25 centai. Kviečia Rengėjai.

(88-89)

CLEVELAND, OHIO.
Tarp. Darb. Apsigynimo Liet, kuo

pos susirinkimas įvyks pirmadienio 
vakare, 17 d. balandžio, Liet. Darb. 
Svetainėje, 920 E. 79 St. šitame 
susirinkime privalo dalyvauti visi 
nariai. Grupių kapitonai privalo 
matyti savo grupės narius ir pak
viesti į susirinkimą. Yra daug svar
biu dalyku aptarimui. Valdyba.

(88-89)'

HAMTRAMCK, MICH.
' ALDLD susirinkimas įvyks 16 d. 

balandžio, 10 vai. iš ryto, 3014 
Yemans St. Malonėkite visi atsi
lankyti ir naujų narių atsivesti, nes 
turime daug svarbių reikalu aptarti.'

Org., M. T. ' (87-88)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos ekstra susi

rinkimas įvyks 16 d. balandžio, 11 
vai. ryte, 928 E. Moyamensing Avė. 
Visi nariai susirinkite nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti, kas link 
draugiško išvažiavimo ir yra laiš
kų iš centro. Taipgi atsineškite mo
kesčius už 1933 m. J. Baranauskas.

(87-88)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėliojo, 16 d. balandžio, 3 
vai. po pietų, 4 North Bridge St. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti,* . vidA udiidi xiLu.1 iu <x uoliai vi,

ir stokite kaip vienas prieš iŠ-nes bus daug svarbių reikalų ap- 
nauotojus reikalaudami žmo
niškesnių

Delnai 
ir didelis 
tainę.

Kalbėtojas toliau tęsė, kad 
nėra mažiausios abejones apie 
streiko kilimą Lowellyj. Tad 
reikia tinkamai prisirengti 
prie jo, sake kalbėtojas.

Kalbėjo du darbininkai iš 
Baker čeverykų dirbtuvės. Jie 
nurodinėjo bosų žiaurų elgi
mąsi su darbininkais ir būti
ną reikalą organizuotis.

Tuom mitingas ir baigėsi.
Darbininkai eidami iš susi

rinkimo labai jautriai vienas 
į kitą kalbėjo. Tą vakarą gat
vėse buvo daugiau žmonių, "ne
gu paprastai būna. Ant ryto
jaus paplito žinia po visą mies 
tą, kad čeverykų dirbtuvės iš
ėjo į streiką.

Lowellio kapitalistai per 
savo valdžią turi daug polici
jos prisisamdę. Jie žiauriai 
puolė 1931 metais Lawrence 
darbininkus. Veikiausiai ban
dys persekioti ir čeverykų 
streiko dalyvius. Bet policis- 
tai čeverykų nesiūs. Gi mūs

gyvenimui sąlygų, 
terškėjo susirinkusių . 
ūžimas pripildė sve-!

tarti, 
narių.

Taipgi atsiveskite ir naujų 
Org. J. L.

(87-88)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopos susirinkimas 

įvyks 16 d. balandžio, 2 vai. po pie
tų, 111 West Market St. Visi na
riai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių dalykų aptar
ti. Taipgi turėsime išrinkti darbi
ninkus del operetės “Alkis/ kuris 
įvyks 29 d. balandžio, Junior High 
School. Org. J. M.

(87-88)

PHILADELPHIA, PA.
Paremkite Tarp. Darb. Apsig. ba- 

zarą, kuris įvyks 14 ir 15 dd. ba
landžio, 1710 N. Broad St. Delei 
tam tikrų priežasčių vieta buvo per
mainyta, todėl kurie turite daiktų 
del bazaro, malonėkite atnešti tie
siog salėj ir priduoti lietuvių būde
lėj. Bazare dainuos Lyros Choras, 
bus Grupė Revoliucijinių šokikių iš 
New Yorko, Vokiečių Choras, Stygi
nis Kvartetas ir Mildred Kabbe, 
Metropolitan Operos dainininkė. Vi
sas pelnas eis apgynimui politinių 
kalinių naudai. Įžanga 15 c. (87-88)

DETROIT, MICH.
Balandžio 16 d., 7 vai. vakare, 

Draugijų Svetainėje, Aido Choro 
jaunuoliai rengia šaunias vakaruš
kas. Gera muzika šokiams. Įžan
ga 10 centų. >(87-88)

' PHILADELPHIA, PA.
Subatoje, 15 d. balandžio, 2 vai. 

po pietų įvyks demonstracija prieš 
evikcijas, už bedarbių pašalpą, prieš 
pasikėsinimą atimti bedarbių pašal
pos, prieš Hitlerio terorą Vokietijoj. 
Lietuviai darbininkai! Pabuskime ir 
pakelkime galingą savo balsą prieš 
tas visas nedorybes ir reikalaukite 
tiesos gwenti. DEMONSTRUOKIT!

(87-88)

NEWARK, N. J.
Pirmas metinis apsigynimo baza- 

ras naudai klasių kovos kalinių ir jų 
šeimynų subatoj ik, ne dėl io j, 15 ir 16 
dd. balandžio, Dlelger’s Hali, 358 
Morris Avė. Su&atos vakare bus šo
kiai prie geros orkestros, įžanga iš 
anksto perkant tikietą 15c., prie du
rų 25c. Nedėlioję bus muzikalė 
programa, įžanga veltui. Kviečia T. 
D. A. 16 Apskritys. (87-88)

“LAISVES” NAUDAI PIKNIKAI
/Jau turime tris vietas, kur rengiama dienraščio 

“Laisvės” naudai piknikai sekančią vasarą:

Brooklyn, 2 Dieną Liepos (July)
Ulmer Park, Foot of 25th Avenue. 
—

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August) 

Olimpia Park, Worcester, Mass., 
Kur Yra Ir Puikios Maudynės

Wilkes Barre, Pa., 20 Dieną Rugpjūčio (August)
Valley View Park, Inkerman Pa.

Philadelphia, Pa., 3 Dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Park, Hulmsville, Galloway Rd.

| Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

PLYMOUTH AUTOMOBILIŲ, 1933 MOD., $621.00 
Tai bus pirma dovana prie įžangos bilieto

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50 
Dovanojo John Bukėnas, 316 E. Girard Ave., 
Philadelphia, Pa., tai bus antra dovana

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75

Padovanojo L. Dubrow & Sons, Inc., bus trečia dovana

Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dąlyvaus 
; darbininkų chorai iš visos apielinkės ir kiti talentai

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbus susirinkimas Bedar

bių Tarybos įvyks 15 d. balandžio, 
1011 Fairmount Ave., 2 vai. po pietų. 
Šis svarbus susirinkimas yra šau
kiamas delei prisirengimo prie 1-mos 
Gegužės. Turime daug darbų ant 
rąnkų. Taipgi bus išduotas rapor
tas iš dviejų konferencijų, Friends 
of the Soviet Union ir Suvienyto 
Fronto. Todėl, nepamirškite ateiti 
ant šio susirinkimo ir atsiveskite ki
tus bedarbius. P. J. L.

(87-88)

HARTFORD, CONN.
Komunistų Partija Pietinės mies

to dalies rengia draugišką vakarėlį, 
su užkandžiais ir šokiais 15 d. ba
landžio, 8 vai. vakare, 59 S. Park St. 
Visų pareiga atsilankyti ant šio pa
rengimo ir paremti savo klasės par
tiją. _ Komisija.

(87-88)

DIENOMIS Į

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUSIS KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ
• * v

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, 
arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK _ _____

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

Prašome draugijų, augščiau nurodytose dienose, su
minėtose apielitikėse, nieko nerengti ir kviečiam daly
vauti “Laisvės” piknikuose.

“Laisvės” Administracija.

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

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

/i

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

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
s 427 Ltirimer St., Brooklyn, N. Y.
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Aštrinkim Kovą prieš Pesimizmą

Delegatas,

VALDŽIA PRIEŠINASI MOONEY TEISMUI

Bet jeigu, girdi, vis tiek

BAYONNE, N. J.

negautų tinkamo

Aido Choro Korespondente, PHILADELPHIA, PA.
SCRANTON, PA.

WORCESTER, MASS.

7

r
M. ž.

WILKES-BARRE, PA.

ga 25c.

Alkį kęsdami ir tūno- 
mes negausime pašal- 

Tik organizuotai išsto- 
į kovą, galime prispirti

vakaro
Edith

N. Balčiūniene buvo susir
gus ir po ligai jai priklausė 

, Draugė Balčiu-

marš pas ponus duonos reika
lauti ! 
darni, 
pos. 
darni
valdžią duoti alkaniems pašal
pą.

ern.” Kadangi pirmiaus cho
ras buvo užsiėmęs mokinimu- 
zi ‘‘Alkio,” tai iki dabar nega- 

imtai pradėti angliškų

ir LDSA 
kitais 
kaip 
prie

. Draugija paėmė platinti 
knygutę štampų del sukėlimo 
finansų del alkanųjų maršavi
mo. į Bostoną. J. Lukas labai 
gerai jas pardavinėja. Visi

įvyks 
Lack- 

County sostinę, į

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

I “Alkis.” Drg. Zdaniūtė taipgi 
(prižadėjo gelbėti Aido Cho-

Puslapis penktas

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 6-1088 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

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

Sies kenuotos žuvvs.

4

(Tąsa iš 2-ro pusi.) ; Jie mato, kad yra galimy- 
Baltimorėj yra skaitliuo-' b®s veikimui ir budavajimui

jama apie 12,000 lietuvių!^* Partijos, taip pat A.L.D. 
L.D. ir kitų mūsų organi- 

Bet kuomet senes- 
“revoliucio-

Wilkes Barre apielinkę. Iš
rinkta komisija pajieškęt nau
jo mokytojaus; į komisiją įėjo, 
draugai A. Raguskutis, J. Vit-i 
kūnas, D. Zdaniūtė, J. Krutu- 
liūtė ir J. Grusalionis. i WASHINGTON. — Kas

Nutarta rengt bankietas buvo skelbta komunistinės 
choristams ,ųž gerą suvaidini-' spaudos, tas šiandien- atvi- 
džio °g3G^etės Alkls balan-|rai pasitvirtina. Preziden-

Komisija rinkimui maisto ir ^as Rooseveltas oficialiai 
kitų aukų del alkanųjų mar-, pavedė Jungtinių Valstijų

Aš esu tikras, kad tas ’“se- nustumia į šalį. Vietoj pa-[ tavo, kad daug dirbo 
nas revoliucionierius” per dėti i 

•visą laiką, kaip jis čia gy- ™s toliau įeiti j veikimą! 
vena, neaplankė nei šimto platesnėse darbo masėse, jT - . 
darbininkų. Tad ar gali to- kaip tos šakų akėčios, i gynimo 
kj nuosprendį daryti, kad [ sulaiko nuo veikimo. n

gyventojų. O tie seni vei
kėjai nuteisė visus 12,000 zacW 
darbininkų, kad jie niekam nieji veikėjai, 
negeri, ir iš jų nieko nebū- nieriai” nuo 1905 metų, pila 
šią. Ar ne puikūs teisėjai? pesimizmą susirinkimuose,

12,000 gyventojų yra nie
kam netikę? Ar bereikia 
didesnio menševizmo skie- 
pinimo darbininkams? Ar 
čia ne aiškus bijojimas pla
tesnio veikimo darbininkų 
masėse? Juk, pavyzdžiui, 
jeigu bus užsakyta laikraš- 

’ čių 100 kopijų, tai keliems 
reikės po desėtką išplatinti, 

< reikės bent kiek pasidar
buoti; todėl daug lengviau 
nuspręsti, kad visi darbi
ninkai yra negeri; na, ir 
kam čia dar darbuotis? O 
to ne tik vengia patys, bet 
ir kitus nustumia į šalį.

Dar daugiau. Sako, kad 
rengimas bendro fronto 
diskusijų ir leidimas la
pelių jokios naudos nedavė, 
tik bereikalingai buvę išeik
vota pinigai.

Argi me tokiu pat tonu 
kalba socialfašistai ir visi 
kiti darbininkų klasės priė

jai? Ir tokis argumentavi
mas yra aiškus stūmimas 
darbininkų į oportunizmo 
balą.

Drg. Angarietis No. 4 
“Komuniste” rašo apie Lie
tuvos Komunistų Partijos 
narių dešiniuosius nukrypi- 
pimus ir apie bijojimą pla
tesnio veikimo darbo masė
se. Jis sako: “kurie bijosi 
darbo plačiose darbo masė
se, kurie bijos revoliucinės 
kovos, kas vengia kovos, 

* tam nereikalingas ir kovos 
vadas. Kas vengia plates
nio darbo masėse, tam nė
ra reikalo rūpintis turėt to
kią organizaciją, kuri ga
lėtų aprėpt savo darbu pla
tesnes mases. Kas negal
voja apie proletarinę revo
liuciją, tas negalvoja ir apie 
vis platesnį (Jarb° masių 
traukimą į kovą.” 
' Kaip tik panašiai yra ir 
pas mus. Ne tik Baltimo- 
rėj yra draugų ir draugių 
tokio nusistatymo, bet ir 
daugelyj kitų kolonijų. 
Daug senų veikėjų ne tik 
vengia platesnio veikimo 
darbo masėse, bet vengia 
bile kokio darbo, bile kokio 
veikimo. Tokį tų draugų ir 
draugių nuaįstatymą mes 
vadiname ištižimu. Bet čia 
jau ne ištižimas, o senas 
menševizmas, blogiausios 
rūšies oportunizmas.

Nors spaudoje buvo rašy
ta apie tai ir diskusuojama 
susirinkimuose, bet konkre
čių žingsnių prieš tokius 
draugus nebuvo daryta. O 
kokią blėdį duoda tokis jų 
nusistatymas!

Baltimorės ALDLD 25 
kuopoj yra ir gerų darbi- 
ninkų-kių revoliucinio nusi
statymo. Jie keli priklauso 
ir Komunistų Partijai; 
jie turi vadovybę ALDLD 
25 kuopoj; jie energingi ir 
pasiryžę veikti daug plates
ne papėde darbo masėse.

naujiems draugams-1 čiai daiktų surinko.
Tapo išrinkta du delegatai į 

(Tarptautinio Darbininkų Ap- 
'— -į konferenciją, kuri 

q , • .įvyks balandžio (April) 16 d. 
’ iei" I Delegatais išrinkti A. Ragus- 

kia pasakyti, kad tie drau-, kutis ir c. Maskauskutis. 
gai-gės desperatiškai kovo
ja prieš tokį 
nusistatymą.
sunku kovoti, nes turi ko- tas dainas’

,. ,,.1. . i karnos musų chorams cvotį ant kiekvieno žingsnio. Taipgi Aido Chol.as ja, 
Bet pesimizmas bus perga- d6j0 dainuoti angliškas 

I nas.

šavimo į Harrisburgą rapor- ■ armijai kontroliuoti ir ko- 
ir d ik- maudavo ti visą darbą ir vi

sas “darbo kempes” prie at
sodinimo miškų. Vadinasi, 
visi tie darbininkai, kurių J

ROOSEVELTAS OFICIALIAI PAVED!
ARMIJAI KONTROLIUOTI “DARBO KEMPES” h

skaičius greitai pasieksiąs 
iki 250,000 jaunų vyrų, per
eina po tiesibgine armijos 
globa ir disciplina. Milita- 
riškai tie darbininkai mušt- 
ravojami ir varomi į darbą. 
Už mažiausį nepaklausymą 
militariškos komandos skau
džiai baudžiami, bei vejami 
atgal namo į bado rąnkas.

eisiu ? Atsakymas aiškus: 
ogi gintis nuo bado ir gauti 
dunos plutą; išreikalauti, kad 
randos būtų užmokėtos ir kad 
neatimtų namukus iš bedarbių, 
kurie negali užsimokėti taksų 
ir morgičių.

Mes, serantoniečiai, be skir
tumo pažiūrų: katalikai, so
cialistai ir komunistai, demo
kratai ir republikonai, visi

Aido Choras gerai išsilavi- 
menševistinį nęs dainuot. Dainuoja dau- 
Jiems yralgiausi'a Meno Sąjungos išleis- 

Tai geros ir tin- 
dainos. 
u pra- 

i dai- 
Pirmiausia išmoko Inter-lėtas.

Kuomet LjDSA kuopa bu-!“acionaU; dabar pradėjo mo- 
vo likviduojama, tai lik-|k‘ntis įled ?'10nt’, ,

• i , . i , -i i angliškai mokinasi Commt-vidatorkos buvo tos, ku-| 
rios statosi “kas aš esu” iri 
sako, “kam aš turiu veikti, lSi 
tegul jos veikia”, ir tt. Bet Įėjo 
likvidatorystė tapo perga- dainų mokintis, 
lėta, ir LDSA kuopa vėl au- .. 
ga ir ji turi gerą progą į 
augti. Bet ji negalės jokiu1 
būdu augti, jei visas darbas | 
priklausys vienai ar dviem 
draugėm.

Baltimorėj galima daug: 
daugiau nuveikti ir gali bū
ti daug geresnių pasekmių, 
negu bent kurioj kitoj di
desnėj lietuvių kolonijoj. Imatiškus veikalus ir operetes, 
Kodėl? Čia veik visi yra kurie turiniu yra tinkami dar- 
organizuoti lietuviai darbi-i^1111^^® pamatyti, kaip kad 
ninkai } ACWU. (Amalga- įprižadgjo gįlbgti Aido c;‘,fc 
meitų Rūbsiuvių Unųą).irui; kiek jį galgs> ateityje, jei- 
Jie dirba veik visi lietuviš- gu choras negautų tinkamo 
koše dirbtuvėse, turi išsirin- mokytojo, 
kę šapų komitetus, pirmi
ninkus. Žinoma, ši unija 
kaipo tokia yra bosų ko-1 
manduojania. Bet jeigu iš' 
mūsų senesnių veikėjų gal-1, 
vų išsikraustytų social-men-j 
ševistinis nusistatymas ar-

SAN FRANCISCO, Calf, tų ir naujo teismo neduotų. 
—Distrikto prokuroro pa
dėjėjas ponas O’Gara pa-’Ward teismą duotų, tai val- 
reiškė, kad jisai griežčiau-1 stijos prokuroras griežtai 
šiai priešingas suteikimui! priešinsis leidimui naujų 
naujo teismo del Tom Moo-j įrodymų Mooney nekalty- 
ney. Klausimas eina į tei-' bes. Būsianti vedama ko
sėjo Ward rankas. Ponas, va teisme, kad tik senojo 
O’Gara bandys įtikinti tei-; teismo rekordai būtų svars- 
sėją Warda, kad jis pirmes-; tomi, o nauji liudininkai ne- 
nį savo nutarimą atmainy-! daleidžiami.

Kuomet ėjo diskusijos delei i 
i jieškojimo naujo mokytojo, 
drg. Zdaniūtė, dabartinė mo
kytoja, pareiškė, kad chorą (Svarbus Išleistuvių Vakarėlis 
reikia išauklėti kuodidžiausią 
ir, gavus naują mokytoją, dai
nuoti darbininkiškas dainas, 
kaip dabar dainuojama, ir ei
ti pirmyn darbininkiškame ju
dėjime, kaip dainose, taip ir 
vaidinimuose, o nelošti kokių 
ten senovės pasakų, bet dra-

Balandžio 4, 1933, atsibuvo 
LS ir DBD susirinkimas. Buvo 

ba jie nutiltų skleidę peši-, priimta viena nauja narė, V. 
mizmą, tai revoliucinis ju- Valencevičienė, 37 metų am- 
dėjimas pradėtų greičiau žiaus.
atsigauti. Tuomet ir revo- v .'. . •.. .
hucine įtaka_ pradėtų augti pa§aip0S< Draugė Balčiu- 
unijojir būtų galima at- nįenė paėmė penkis dol. ir pa
mušti algų kapojimus ir blo- aukavo del Scottsboro jaunuo- 
ginimus darbo sąlygų.

M. ž
P. S. Kad sutvirtinus mū

sų revoliucinį veikimą kolo
nijose, centrai turėtų dary
ti vieną ’žygį, turėtų duoti 
grasmės tiems, kurie išeina 
prieš bile kokį platesnį ma
sinį veikimą.

Aido Choro Darbuotė
Wilkes Barre Aido Choras 

paskelbė savo Vvajų, prade
dant su pirma diena . balan
džio, gavimui naujų narių. 
Kiekvienas 'choristas ir cho
ristė stengiasi gauti bent po 
vieną 'naują narį, šiaip jaa 
Aido Choras savo sudėčia yra 
vienas iš gražiausių; turi 58 
narius ir beveik visi yra čiagi- 
miai jaunuoliai ir jaunuolės.

Per choro susirinkimą ba
landžio 3 d. įstojo penki nau
ji nariai: J. Ruchis, M. Nor- 
butienė, Bill Smith, William 
Raines ir Adam Norkūnas. 
Su kiekviena pamoka choras “Sniper”, 
auka.

Aido Choro

lių gynimo, o $11 aukavo mū
sų draugijai—draugija taria 
ačiū Balčiūnienei.

Žiburėlio Draugijėlės rapor
tą išdavė Ruseckas. Pranešė, 
kad su “Minstrel Show” už
baigė žiemos sezoną ir kad ži
burėlio piknikas bus gegužės 
28 dieną.

Priešfašistinio Komiteto ra
portą išdavė J. Lukas. Pra
nešė, kad rengiasi prie Hun
ger March bal. (April) 29 į 
Bostoną. Taip pat rengiama 

| žuvininkų vakarienė Olympia 
Parke, 4 vai. po pietų, bal 23. 
Įžanga 50ę., iš kurios pusė 
pelno bus skiriama del alkanų 
maršavimo į Bostoną, ir kad 
yra rengiamos diskusijos 13 
bal. Lietuvių svetaihėje, 29 
Endicott St. Tom Mooney kon
ferencija įvyks Americ. House 
svetainėje, Bostone, bal. 16 d.

Draugija išnešė protesto re
zoliuciją prieš fašistų įvy
kius Vokietijoj ir pasiuntė Voj 
kietijos ambasadoriui į Wash- 
ingtoną.

ILD centralinis miesto komi
tetas rengia paveikslus iš So
vietų Sąjungos. Bus rodomi 
Royal Theatre, Main St. Įžan- 

. Vardas paveikslo 
Visi draugai nu- 

Įsigykite tį-1 <;$ikite pamatyti, 
organizatorius kietus iš platintojų, nes ILD 

E. Miliauskas pridavė ręzig-lgaus iš to pelno.
naciją. Jo vieton išrinktas ki
tas jaunuolis, A. Raguskutis.

Aido Choro mokytoja taip
gi pridavė rezignaciją iš va
dovybės todėl, kad apleidžia

THE FRIENDS OF SOVIET UNION

V. Sakavičiūtė, išvažiuoja į 
Sovietų Sąjungą. Šį šeštadienį 
apleis Jungtines Valstijas. Ji 
priklausė prie visų darbinin
kiškų organizacijų ir, kiek ga
lėjo darbavosi.

Tad penktadienį, April 1.4, 
1933 yra rengiama išleistuvių 
vakarėlis. LAU Kliubo sve
tainė, 197 Avė. E, kampas E. 
19th St., Bayonne, N. J. Pra
džia 7:30 vai. vakare. j

Užkviečia visus ir visas, ;
Rengėjai. Į

I riai Curtis Instituto. • Dainuos 
! Vokiečių Choras. O šeštadie
nio vakare dainuos lietuvių 
darbininkų Lyros Choras. Šo
kiams grieš Dave Cantor’s Or
chestra, ir tt.

Taipgi bus visokių skanių ir 
sveikų valgių ir gėrimų. Įžan
ga per abu vakarus 25c. as
meniui; už vieną vakarą 15 c.; 
vaikam veltui.,

D a r bininkės-kai, masiniai 
lankykimes į bazarą; parem- 
kim politinius kalinius ir jų 
alkanas šeimynas.

Komisija:
B. Ramanauskienė, 

Yukna,
M. Galeckiene,
J. J. Potienė.

Atsišaukia j visus darbininkus ir į visus kitus Pirmos 
Darbininkų Respublikos draugus su prašymu remti 

' . kampaniją už
GREITĄ IR BESĄLYGINI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

PRIPAŽINIMĄ SOVIETŲ SĄJUNGOS
Kuo greičiausia stokite į darbą tam svarbiam tikslui 
PADĖKITE SURINKTI MILIONĄ PARAšĮj ANT 

PRIPAŽINIMO PETICIJOS

Šeštadienį, 16 Balandžio (April), 2 vai. Po Pietų
WEBSTER HALL, 119 E. 11th St., New York, įvyks

PRIPAŽINIMO MASINIS MITINGAS
ir

Protesto Prieš Fašistinį Terorą
Kalbės: Malcblm Cowley, Donald Henderson, H. W. 
L. Dana, James W. Ford, Carl Brodsky, Mrs. Susan 

ir kiti žymus kalbėtojai
Sekantis masinis susirinkimas .de! pripažinįmo So

vietų Sąjungos atsibus pirmadienį, 10 balandžio, ki&s 
pirmadienį 24 balandžio, 8 vai. vakare. Visos dar
bininkišką judėjimą remiančios draugijos ir organiza
cijos yra prašomos prisiųsti delegatus į viršui minėtus 
mitingus. Pagelbėkite šiai organizacijai skleisti teisy
bę apie Sovietų Sąjungą, padėkite rinkti parašus. Su- 
budavokime veikimą, kuris gintų nuo priešų ir stiprin
tų Sovietų darbininkus ir valstiečius.

Visos organizacijos tuojas reikalaukite peticijos 
blankų, rašykite arba kreipkitės asmeniškai:

Bazaras Parėmimui Politinių 
Kalinių.

Tarptautinis Darbini nkų 
Apsigynimo Distriktas rengia 
didelį bazarą, kuris įvyks per 
dvi dienas, penktadienį ir šeš
tadienį, balandžio 14-15 d., 
Ambassador Svetainėj 1710 N. 
Broad St. Pradžia 7 vai. va
kare.

Bus labai įvairus bazaras; 
kiekvienos tautos organizaci
jos turės savo būdelę. Lietu
vių Tarptautinio Apsigynimo 
9-ta kuopa irgi nutarė šie
met turėt savo būdelę. Taigi 
mes atsišaukiam į Philadelphi- 
josJr visos apielinkės lietuvius 
darbininkus-kes ir į biznierius 
simpatikus darbininkų judėji
mo, kad prisidėtų minėtam ba- 
zarui. Daiktus galite atnešt 
penktadienį vakare į svetainę 
1710 N. Broad St. Ten bus 
komisija, kuri daiktus priims, 
ir vėliaus bus išduotas pilnas 
rap'ortas per spaudą.

Taipgi kviečiame dalyvauti 
visus masiniai tame bazare.

Apart to, bus įvairi progra
ma. Penktadienio 
programoj dalyvaus
Segal iš New Yorko su Raudo
nųjų Šokikių Grupe; šoks re
voliucinius šokius. Dainuos 
dainininkė Mildred Kabbe ,ku
ri dainuodavo Metropolitan 
Opera Kompanijoj. Grieš 
smuiką ir skambins pianu na-

FRIENDS OF THE SOVIET UNION
80 East 11th St., New Yor City

Individuals!, norinti rinkti parašus, rašykite augš- 
čiau paduotu antrašu prašydami peticijos blankų, mes 
prisiusime.

Rusiška PIRTIS Turkiška

Alkanųjų Maršavimo Reikalais
Čionai balandžio 2 d. įvy

ko Bendro Fronto Konferenci
ja prisirengimui prie alkanųjų 
maršavimo į pavieto valdžios 
buveinę. Konferencijoj daly
vavo 37 delegatai nuo įvairių 
tautų darbininkų organizacijų. 
Lietuvių darbininkų organiza
cijos irgi turėjo savo atstovus 
toj svarbioj darbininkų’ konfe
rencijoj. ,ALDLD
kuopų atstovąi kartu su 
delegatais’ darė planus, 
tinkamiau prisirengti 
maršavimo prieš alkį.

Alkanųjų maršavimas 
balandžio 28 dieną į 
awanna
Scranton, Pa.

Konferenciją reikia skaityti 
pilnai pavykugia. Delegatai 
labai rimtai apkalbėjo kiek
vieną svarbesnį prie maršavi
mo prisirengimo y punktą. Ko
va už pašalpą yra kiekvieno 
darbininko reikalas, nes pas
taruoju laiku beveik visos an
glių kasyklos uždarihėtos, ir | 
mes. mainierai esame bedar
biai. Rankas sudėję, tūnoda- 
mi nesulauksime gerumo. Tai
gi ir matau reikalą pakelti 
klausimą per spaudą, kad mes 
turime ruoštis maršuot bal 28 
d., 10 vai. iš ryto, prie pavieto 
buveinės, kad išreikalauti pa
šalpą bedarbiams ir jų šeimy
noms.

Gali rastis ir tokių, kurie 
klaustų: o kurių vėtrų aš ten

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

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

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—85c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčnmui 
veltui 1 MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

irnr-^rnr—m r—t m taf

JUOZAS KAVALIAUSKAS

draugai pasipirkite už kiek iš
galite.

Delegatas iš SLD Kalakaus- 
kasx-prašė, kad draugija paim
tų platinti bazaro tikietų. 
Draugija paėmė platinti. 50 ti
kietų, - draugai, nepamirškite 
•pareftiti mus ir svetainę, atei
kite į bazarą, bal. 19, 21, 22.

Kitas susirinkimas bus ge
gužės 2, 8 vai. vakare. Visi 
nariai dalyvaukite.

LS ir DBD Korespond.
J. Kižys.

Sunaikinamas Persalimas 
su Nebrangiu Vaistu

"Mano trijų' metų virius susirgo di
deliu peršalimu. Aš ištepiau Paip- 
Expelleriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Paip-Expclle- 
rį gydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pčdų.”

S. D.
Travis, Staten Island

PAiW-EXPELLER

iOK3
D

Laisninotas Graborins O
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADBL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—Main 1411
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Šiandien Union Square Protesto Demonstracija prieš Pas
merkimą Mirtin Haywood Pattersono-Darbininkai, Masiniai 
Išstokime Apginti Pattersoną ir Kilus Scottsboro Jaunuolius

giau vaikų lankytų mūsų dar
bininkišką mokyklėlę.

Tik tiek galėjau pasakyti 
apie korespondentų ir grama
tikos mokyklėlę.

Mokinys St. Padegimas.
(Vaikas)

PRAMOGOS

vakarą 
pasmerktojo

Šiandien, 5 vai. vakare, dar- j šį 
bininkai masėmis traukime j kalbės 
į Union Aikštę, pi ie 14th St., j jaunuo]jo Pattersono motina. 
Now Yorke, kad pareikšti i

60s klasės užsimojimus nu-|bamosJ New Yor:k?. kad da- 
žudyti nekaltus negrus jau- Tyvaųti protesto mitinge ir gel- 
puolius. ' bėti savo sūnų, kuris Alaba-

Trečiadienį 'buvo nepapras-: mos valdančiosios klasės 
tai blogas oras. Sniegas ir rankomis siekiamas nužudyti, 
lietus sulaikė desėtkus tūks-'Taip pat kalbės vyriausias 
tančių darbininkų nuo dalyva-■ Scottsboro jaunuolių gynėjas, 
vimo protesto demonstracijoj.! advokatas Leibowitz, advoka- 
Nors drėbė sniegas ir pylė tas Joseph Brodsky, kuris da- 
šaltas lietus, bet keletas tūks- lyvavo jaunuolių gynime De-
tančių darbininkų dalyvavo catur’e, pastorius John Holm-, 
protesto demonstracijoj. At- es; Rodger Baldwin, Civilių 
sižvelgiant į blogą orą, de-iLaisvių Unijos sekretorius; 
monstracija atkelta į penkta- Clarence Hathaway, Komunis- 
dienį. į tų Partijos 2-tro Distrikto or-

demonstracijoj ganizatorius, ir kiti žymūs kal
ni irti n b etoj ai.

Kiekvieno darbininko ir 
Ji užvakar atvažiavo iš Ala-; darbininkės, kiekvieno profe

sionalo ir smulkaus biznie
riaus pareiga išstoti prieš 
žmogžudystę, kurią kėsinasi 
papildyti kapitalistų klasė, 
žudymas nekaltų negrų jau
nuolių ir tik už tai, kad jų 
oda yra juoda, o ne balta, 
'yra pamynimas ne tik darbi
ninkų klasės teisių, bet ir a- 
belnai žmoniškumo teisių.

Taigi, vyrai, moterys ir vai
kai, visi traukime į Union 
Aikštę ir nesivėluokime. Sten- 
gkimės ten būti kaip 5, vai. 
vakare.

Šeštadienį S o c i a I i stu V aisti ja Paėmė Lik vi- Šeštadienį Bus Rodo
duoti Du BankusPartija Šaukia Protesto

Mitingą prieš Fašistus Valstijos valdžiai perduota 
---------  j likviduoti Mercantile Bank 

Komunistai Ragina Darbinin- | and I rust Company ir Chelsea 
kus Protesto Mitinge Dalyvaut i Bank and Trust Company.

Komunistų Partija viską da- i 
ro, kad suvienyti darbininkus! 
kovai prieš fašistus, prieš re
akciją, ir kovai už bedarbių 
apdraudą. 
nesutiko iki 
ryti bendrą 
darbininkus 
akciją ir už 
lavimus.

“Daily Worker” rašo para
ginimą darbininkams ir jų or
ganizacijoms dalyvauti Union i 
Aikštėj, prie 14th St. ir C’. 
Avė., socialistų rengiamam 
protesto mitinge. Darbinin-, 
kai neturi leisti, kad jų vie-1 
nybę skaldytų keli socialistų 
partijos lyderiai, sėdinti vir
šūnėj. Visi traukime į de
monstraciją šeštadienį, balan
džio 15 d., 1 vai. po pietų.

Depozitoriai gaus tik 20

mas Sovietų Judis
a

INTEREST 
fi*pm ddy of • 

deposit,;

Bit u?? i • i
ushwick

SAVINGS BANK
GRAND ST. AT GRAHAM AVE. 

Brooklyn

Nuošimčiai bertainiui baigiantis QO' 
kovo 31, išsimoka balandžio 15 O o 

____________ d. kainoje_________
QnRHffiHQn ' metiniai

BANKING BY MAIL
60 YEARS OF 
SUCCESSIVE 
DIVIDENDS

PARDAVIMAI
PARDAVIMAS

Parsiduoda saldainių krautuve 
bai pigiai. Atsišaukite: 
McKibben St., Brooklyn, N. Y.

(87-88)

116

Laisvės” Svetainėj (r!

nuošimčių savo taupinių iš kai- Sąjungoj.
■ barnų bankų. Ar dar kiek džio 15 d., 
I vėliau gaus, tai jau kitas klau- 
! simas.Socialistų partija 

šiai dienai suda- j— p.. >
frontą, vienyti VlCllOS DlCIlSS
kovoms prieš re- 0 v i -
greituosius reika-1 MUZUdyStCS ,

jau 
pui-

PARDAVIMAS
Parsiduoda užeiga arba reikalingas 

partneris. Priežastis pardavimo: tu
riu du bizniu. Atsišaukite: 148 
Grattan Street, kampas Varick Avė., 
telefonas Stagg 2-7311, arba 131 N.

I 4tb Street, tarpe Bedford ir Berry 
St., telefonas Evergreen 7-9635, 
Brooklyn, N. Y.

štai tik vienos dienos sau- 
žudystės, o jų skaičius dar ne- 
pilnas, nevisos saužudystės pa
duota. August Hollinger, ku- 

j ris dirbo restaurante, kuomet 
Isugrįžo iš darbo namo, rado 
žmoną ir vaiką negyvus.

Jis, parėjęs anksti rytą, ne
galėjo įeiti į namus. Beldė į 
duris, bet niekas neatsiliepė.'

Brooklyno darbininkai 
turėjo progą matyti dvi 
kias filmas, gamintas Sovietų 

šeštadienį, balan- 
8:15 vai. vakare,

“Laisvės” svetainėj, bus rodo
mas judis “Fragment of an 

(Empire”—Imperijos Skeveld
ra.

šisai judis yra labai įdomus, 
nes jis parodo, kaip smarkiai 
keičiasi Sovietų Sąjungos eko-į

jnominio ir visuomeninio gyve
nimo veidas. Jame perstato
ma asmuo, kuris, pagyvenęs 
atsilikusiame kampelyj, nepri
tinka prie naujo gyvenimo, 
žmogus, sugrįžęs į miestą, 
nieko nepažįsta, viskas kitaip 
atrodo, naujai atbudavota na
mai, gatvės ir t.t.

Taipgi matyti tokį įdomų 
judį yra be galo svarbu. Tu-

Manė, kad žmona miega. Ne- rgtU kiekvienas Williamsburgo i

(86-91)

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

Važiuokime į R. P.
Stokes Parengimų

laukė apielinkės darbininkas šį judi 
sugrįžo, 
bet irgi 
Tuomet
ugnies 1

pamatyti.
Komisija.

norėdamas išgąsdinti, 
iki bus rytas. Rytą 
namo, pradėjo belsti, 
niekas neatsiliepė, 
per užpakalines, nuo
išsigelbėjimui, kopėčias užsili
pęs ir atplėšęs langą atrado 
negyvą žmoną, sėdinčią krės
le, ir užtroškusį kūdikį.

Albert Clinton sugrįžo na
mo, j ieškojęs darbo, ir sakė, 
kad jam prižadėję duoti dar
bą ant rytojaus. Bet žmo
nai įkyrėjo badauti. Jis ra-

R. P. Stokes—pasižymėju
si revoliuciniame judėjime vei
kėja. Jinai daug darbavosi, 
vadovaudama darbininkų ko
voms, o ypatingai moterų dar
bininkių kovoms. Bet, deja, 
darbuotoją patiko skaudi ne
laimė. Jinai jau kelinti me
tai serga vėžio liga. —......
niu laiku visai suvargusi ir ne-i 
turi cento prie savęs.

Mes, darbininkai, ypač mo
terys darbininkės, 1 
paremti draugę sunkioje pade-j 
tyje. Revoliucinio judėjimo | 
uoli veikėja daug iš mūsų ne- , 
reikalauja, bet to, kad mes 
dalyvautume jos parėmimui 
surengtame bankiete.

Parengimas įvyks šiandie,'
penktadieni, balandžio 14 d., J v<’iki,no gyvenimu. 
Webster Hali, 119 E. 11th St., j 
New Yorke. Pramoga 1__
įvairi; bus prakalbos, progra-j 
ma ir užkandžiai.

Draugės darbininkės, tą 
dieną atidėkime kitus reikalus 
į šalį ir skaitlingai dalyvauki- 
me Rožės Pastor Stokes pare- tokius atsitikimus.- Bedarbiai: 
mimui parengime. Būtų ge- 1

Kai Kas apie Kores
pondentų Mokyklų

[Sergančiu Vyry ir Motery Į 
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien atei- 
kite delei savo1 
sveikatos išty- 

i __ J rimo, o jums
hus išaiškinta, 

' ka'P jūs fiziš-
■ I kai stovite,
n f Odos Nušaše-
1 / -P,nah Nervų
T A Ligos, Abelnas
; Silpnumas,
| ESShb-^T££:. Skilvio, Žarnų 
? ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų jde- 
J girnas bei Reumatiški Nesveiku- 
I mai.
I Kvėpuojamųjų Kanalų ir. Kitos
• ligos yra sėkmingai gydomos nau-
I joviškais, moksliškais būdais.
i X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai,
• Laboratoriniai Tyrimai, Serumų)
į bei Čiepų Jšmirkštimai. ?

Prieinama Kaina į
n Sąlygos pagal jūsų išgalę I
H Ištyrimas ir Patarimas Veltui | 
į Kalbame lietuviškai ?

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugystės piknikai 

jvyks sekamom dienom:. Subatoj, 24 
<1. birželio (June) Dexter Park 
Brooklyn, N. Y., subatoje, 13 d. rug
pjūčio (August), Klasčiaus Park, 
Maspeth, N. Y.

Prašome vietos draugijų augščiau 
pažymėtom dienom nieko nerengti ir 
kviečiame dalyvauti mūsų pikni
kuose. (87-89)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) ' 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų litras kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

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

Sovietų Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
“Laisvę.” Yra 5 rūšių. Po 15, 

4. 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, tųojaus klauskite 
informacijų sakančių antrašu:

“LAISVĖ”
427 Lorimer St,

Brooklyn,

A.
Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykite!

SAVININKAI MARCIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350

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

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
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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu savo kostums- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

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

Čionai noriu išsireikšti, kaip 
man atrodo lietuvių korespon
dentų ir gramatikos mokyklė
lė. Mano supratimu, tokios 
mokyklėlės yra labai naudin
gos ne tik suaugusiems, bet ir 
jaunuoliams, net vaikams. Tik 
gaila, kad nedaug jaunuolių, 
ypač vaikų į mokyklėlę lan
kosi. Abudu mokyklėlės in
struktoriai labai patyrę moky
me ir viską taip išaiškina, kad 
duodamos lekcijos kiekvienam 
labai gerai suprantama. Per 
tai ir mokiniam labai lengva 
studijuoti.

Apie save kalbant, turiu 
! prisipažinti, kad netaip jau 

Į J°hn Murphy, 45 metų, gerai man'sekasi. Kaip pa- 
bug daibis, atsisuko gazą ir už-; žiūriu į kitus, rodos, jie kur 

tr0? v?’ . . kas smarkiau iriasi pirmyn,
ocsi nusižudė, būdami pri- į ]yg atsilieku. Tačiaus, pa

bėgti sunkaus gyvenimo. Tik isižiūr6jęs atgal> matau ir pas 
^eKPac^U0(^a kapitalistų laik-įgave prOgreaa> Jaučiuosi, kad 
rašciai. Paprastai jie slepia . ^bar dešimts kartų daugiau 

---- 7 . . žinau, negu pradėdamas lavin- 
ir šiaip žmonės, Įkankmti j tis č'ionai aS pramokau ke.

Paskuti- d° žmoną užtroškusią gazu.
Elias Staton, 31 metų, įkan- 

jkintas skurdaus gyvenimo ir 
prastos sve ikatos, Kings 

privalome CountY ligoninėj iššoko -pro, 
į langą ir nusižudė.

Frederic Lautz, 10 metų, 
pasikorė ant galo lovos.

Andrew Sieber, bučeris, ku- 
I riam biznis prastai klojosi, at

sisuko gazą savo krautuvėj, 
!2374 Webster Ave., ir atsis-

riau, kad mes važiuotume bū- skurdaus ir alkstančio gyvem-į ]j0]jka kartų daugiau, negu C.
mo, žudosi.rys vyrų ir moterų. Daikte va

žiuojant smagiau ir reikšmin-i rn’s klausiinas negali-

d., būkite “Laisvės”
7 valandos vakare, 
mes visos kartu va- 
į kalbamą parengi-

giau.
Taigi šį penktadienį, balan

džio 14 
raštinėj, 
Iš čionai 
žinosime 
mą.

Tikietas į parengimą, išan- 
kpto perkant,—25 centai, o 
prie durų 35 centai. Norintie
ji išanksto nusipirkti tikietus, 
kreipkitės į LDSA 1-mo Aps
kričio organizatorę O. Depsle- 
nę, arba drg. Sasną.

O. Depsienė,
LDSA 1-mo Ap. Org.

išrišti.
darbininkai su

Bet saužudyste- į gr00jjyne per žiemas lan
kydamas po bažnyčia parapi
jinę gramatikos mokyklą.

Tas parodo, kad tam para
pijos mokytojui nerūpėjo mo
kinių pralavinimas, o tik iš j.ų 
pinigų paėmimas.

Jei aš būsiu ^sveikas ir ki
tą žiemą bus tokia mokyklėlė, 
tai duodu garbės žodį, kad aš 
ją lankysiu. Manau, kad ži
noti kalbą ir taisykliškai rašy
ti, tai yra didelė paspirtis 
kiekvienam žmogui. O jei 
lietuvys nežino snvo kalbos ir 
tinkamai rašyti negali, tai blo
ga ir net seirmata. Mano 
geismas yra tas, kad kuodau-

ma 
nai 
biznieriais turi organizuotis ir 
kovoti už žmonišką ūmią pa
šalpą ir bedarbių apdraudą 
kaštais kapitalistų ir valdžios.

Bedarbiai ir abel- 
smulkiais

San Francisco, Cal.—The 
Pacific Gas and Electric 
kompanija raportuoja, kad 
1932 metais jinai padarė 
gryno pelno $21,154,575. O 
savo darbininkams algas 
nukapojo iki žemiausio laip
snio.

?al jūsų išgalę i
Patarimas Veltui | 

lietuviškai |

DR. ZINS i 
jlOEAST 16* ST. KT.

j Tarp 4th Avė. ir Irving Place
| įsisteigęs 25 metai
| Valandos—9 AM. iki 8 PM.;
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.
JŲ___ _ ___H___H___-___ _ _____________ _ ___ _ ___ _ ___ ____ .<!•

402 Metropolitan" Avenue
(Arti Marcy Avenue I 

BROOKLYN. N. Y.

VOKIETYS 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
Nedčliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-rayy ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

Graborius (Undertaker)
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

» Išbalzamuoja ir laidoja numirusius*1
; ant visokių kapinių; parsamdo au-
| tomobilius ir kerietas veselijoms, , 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y

ŲrvVVVVVVVVVVVVVVVVVV [ jcm iOc A lOoOt jOc Ar A Zfc km r* Ai o A Ao jcV i

PUBLIC
TEL. STAGG ' 

2-5043

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold
PResident 3-5341 Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

- DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui- ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės , 
darbus

87 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELfiUSKAS) 
ORATORIUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
‘ MIRUSIUS' PARVE2AM IŠ Visų ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 

PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATAfcNAUJAM NUVEŽTI (. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA ViETA^ SĄVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA., IR NAKTL MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen.6-3959

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

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto Kampas E. 23rd St.

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PETNYCU IR SUBATĄ

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 •




