
No. 97

ĮVAIRIOS ŽINIOS

nai buvo čia pageidauj

New

Šiandien Prasideda Tom Mooney Teismas

ŽINIOS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS
nurodau tas gatves, kurio-j kad stoti į teismą, kurį jam

Ką Turi Daryt N. Y. Lietuvių Organizacijos?

Šiaurinėj ir

čių, palyginus su kitais me-

i riale pripažįsta: “Atkarto- 
tini patyrimai šioje ir kito
se šalyse parodė, kad inflia
cija visuomet užduoda pir- 
miausį ir skaudžiausį smu-

versti tiesioginiais fašisti
nės valdžios agentais.

Newark, N. J.
Jersey valstijos žydų eks- 
kareivių konvencija nutarė 
paskelbti Vokietijos pro
duktams boikotą.

ne nuo unfluenzos mirė■ šie
met 2,038 žmonės, o pernai 
2,899.

tais, padijinom 2-3 kąrtus.
“Pavasario sėją sutinka

me pilnai pasiruošę. Sėklas

ARNOLDS PARK,; Iowa. 
-Traukiniui užbėgus I /ant

pirmadienį, gegužės 1 d.
• “Kaip jūs matysite, aš

mi namai, kiaulegurbis, klė
tys, arkly dės. Įsigijome 
daug ž. ū. mašinų, nafta kū- 
rianamą varikjį, sudėtingą 
kuliamąją mašiną “Serp i

NELAIMĖJE ŽUVO 5;/ 
JAUNUOLIAI

Jau net buržuazinė spau
da priversta pripažinti, 
kad Roosevelto valdžios vy
kinama gyveniman finansi
ne infliacija užduos pir
miausia didžiausį smūgį! gį darbininkams. Algos nie- 
Amerikos darbininkams ii^kados nekyla augštyn tuo' 
bedarbiams. Štai N. Y.'pačiu greitumu, kaip kyla1 
“Times” ( bal. 24 d.) edito-'produktų kainos...”

Prie pabaigos, aš noriu pei]įaįs, apįe 50 jy, apgulė 
pasveikinti jus su jūsų pa-: Kairiosios Kailiasiuvių In- 
skyrimu vadovauti policijos | dustrinės Unijos buveinę, po

GEGUŽES PIRMOS APVAIKSCIOJMAS; V

žemės GlyboČkos selsoviete į kolektyviečius pasiturinčiais 
1927 m. šešios bie'dhioki/ ir ir kolektyvus bolševikiškais, 
vidutinių valstiečių šeimy- išpildysime.”

čių šeimynas. Per tuos me-
35,000 įieško 7,500 Vietų Jtus pastatyta dveji gyvena-

Rio de Janeiro.
riausias valdžios tribunalaš 
atsisakė įregistruoti Brazi-1 
liinn n m 11 -m i i Movėti n YAQ-'

KRISLAI
Bereikalinga Nekaltybė! 
Nesąmonė Vėju Pamušta. 
Nenaujiena.
Naujas Kailis, tas Pats 

Fašistas.
Rašo Kom u n is ta s

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visą Salią, 
Vienykitės! Jus Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o IšIaimSaite 
Pasauli!

Illinois valstijos bosai paskel
bė, būk Progressive Miners of 
Amerika unija esanti Komunis- 

t tų Partijos kontroliuojama. Tos 
unijos organas ‘The Progressive 
Miner” užpildytas atsižegnoji- 
mu ir atsiprašymu, kad unija 
niekados nieko bendro neturėjus 
ir dabar neturinti su komunis
tais.

Šios unijos vadai jau darbais 
yra įrodę, kad jie nėra komu
nistai. Teisinimasis prieš bur
žuazinius politikierius visai ne
reikalingas. Bet mainieriai yra 
revoliucinės pakraipos ir jie ne
kreipia atydos, jeigu jiems bo
sai primeta komunizmą. Jie ži
no, kad jie bus paskelbti “rau
donaisiais”, jeigu tik gins savo 

. interesus. Tai jau senas pri
tyrimas.

Bostono “Darbininkas” kalba 
apie “kerštą ir maldą.” Prade
da šitaip: “Kartą pas vieno vie
nuolyno viršininką atėjo perpy
kęs jo auklėtinis ir prašėsi, 
kad jam leistų atkeršyti savo} 
priešui.” žinoma, viršininkas j 
atkeršyti neleido ir paliepė mel
stis, kol pasiutimas pereis. Ir 
taip kiekviena religinė pasaka, 
kiekvienas burtas prasideda 
‘vieną kartą”, “vienas žmogus”, 
“vienas griešninkas” ir tt. Jo
kių įrodymų nereikia. Jokių 
faktų nepaduoda. Sugalvojai 
kokią nors nesąmonę ir skelbk.

O su pasididžiavimu “Darbi
ninkas” pareiškia: “Mes lietu
viai katalikai laikomės pasaulio 
katalikų nuomonės—nepripažin
ti Soznetų Rusijos”.

Kokių “pasaulio katalikų”? 
Juk Lenkija yra katalikiška, 
bet ji yra pripažinus Sovietų 
Sąjuųgąv : Lietuva taip pat ka
talikiška, ;bet ji irgi yra pripa
žinus Sovietų Sąjungą. Taip 
pat visa eilė kitų “pasaulio ka
talikų” senai pripažino Sovietų 
Sąjungą ir Maskvoje laiko am
basadorius.

Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Balandžio (April) 25, 1933

INFLIACIJA BUS DIDŽIAUSIAS SMOGIS
AMERIKOS DARBININKAMS IR BEDARBIAMS

Ii jos Komunistų Partiją, pa
skelbdamas ją nelegale or
ganizacija. B u r ž u a z i nė 
spauda karštai sveikina ši- 

i tą valdžios žygį prieš ko
munizmą.

Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV

SOaALISTŲ PARTIJOS VADAI ATMETĖ BENDRĄ FRONTĄ 
SU KOMUNISTAIS DEL GEGUŽINES DEMONSTRACIJOS, 0 
SUDARĖ BENDRĄ FRONTĄ SU MIES TO POLICIJA 
Socialistų Partijos Sekretorius Ponas Gerber Sveikina Nau- j E* V ’T’D Ą !

jai Paskirtą Policijos Komisionierių, Kuris Atvejų Atve-1 1
jais yra Pareiškęs, kad Jis Negailestingai Sukriušinsl - - - - - -
Kiekvieną Darbininkų Pasijudinimą prieš Bosus. j..NEW y°.R1F ~ .YakaF_____ J i j čionai desiniosios kaihasiu-
NEW YOPR. — Komu- su išpildyti mūsų prašymą-unijos reakciniai socia- 

. neleisti komunistams ^s^a* vadai surengė kruvi- 
i kairio

sios unijos draugus. De
šiniųjų samdyti chuliganai, 
apsiginklavę revolveriais ir

Pittsburghan Atvyksta Draugai Abekas, 
Kaškiaučius, Bimba ir Paltanavičiutė

' šaukiami Du Masiniai Mi
tingai Gegužės 1 d.; Dr. 
Kaškiaučius Kalbės Abie
juose Mitinguose.
Didelė naujiena visiems 

pittsburghiečiams. Važiuo
dami Chicagon Dr. J. Kaš
kiaučius, A. Bimba, Abekas 
ir B. Paltanavičiutė sustoja 
Pittsburghe ir pasakys pra
kalbas.

A. Bimba ir Abekas kal
bės apie Pirmos Gegužės 
reikšmę ir darbininkų ko
vas prieš badą, prieš terorą.

B. Paltanavičiutė kalbės 
angliškai jaunuolių klausi
mu. JinąUday,pi);mųokartu, 
čia kalbės. ‘' Gera kalbėtoja,' 
jaunuolių organizatorė.

Dr. Kaškiaučius duos la
bai svarbią lekciją apie dar
bininkų sveikatą. Jisai se-

’ nistų Partija šiame mieste'ir _____ ________  _
pasiūlė Socialistu Partijai maršuoti per Union Square, | n5 s^erdynę prieš 
laikyti šiemet vieną bendrą'idant išvengus nesusiprati- 
gegužinę demonstraciją. Beti mo.
Socialistų Partija griežtai 
pasiūlymą atmetė. Vadina
si, jiems • darbininkų klasės 
vienybė nerūpi.

Bet už tai Socialistų Par
tijos vadai sudarė bendrą 
frontą su policiją, idant už-

Rengia ALDLD 87 j Berlyn. — Mecklenburgo duoti smūgį darbininkų de- 
kuopa, LDSA 60 kuopa ir provincijoj valdžia paėmė į monstracijai, vadovaujamai 
Jaunimo Ratelis. Bus pui- savo rankas liuteronų baž-v 
kus jaunuolių programas. ! nyčią ir paskyrė jai komi- 

Soho apielinkėj prakal- sąrą. Bažnyčia bus peror- 
bos bus L.M.D. svetainėj, ganizuota grynai fašistiniu 
142 Orr St. Rengia ALDL- j pagrindu. Kunigai bus pa- 
D Pirmas Apskritis. Taip
gi bus su programų.

Abejos prakalbos įvyks 
geg. 1, prasidės 7:30 vai. va
kare. . ...... •_
.Visi rengkimės. prie; šių 

prakalbų. / Visur garsinki
me, kad tįktai daugiau, pub
likos sutraukti., —

Reng. Komitetas.

Viena. — Hitleris yra 
, austras, gimęs B rauna u kai

me. To kaimo taryboje bu
vo paduotas įnešimas, kad 
Hitleris būtų padarytas kai- 

amas-'Į mo “garbės piliečiu”. Bet 
Dabar pasitaiko gera proga i taryba pasiūlymą atmetė ir 
jį išgirsti. . ! pareiškė, kad Hitleris yra

North Sidėj bus prakal-i liaudies priešas.
bos Lietuvos Sūnų Draugi-1 
jos svetainėj, 818 Belmont' 
Avė.

Antrą, kur “Darbininkas” 
gavo drąsą ir teisę kalbėti visų 
Amerikos lietuvių katalikų var
du? Tegul “Darbininko” redak
torius sušaukia ten pat Bosto
ne masinį susirinkimą, lai pats 
kalba prieš pripažinimą ir lei
džia komunistui kalbėti už pri
pažinimą. Paskui tegul leidžia 
publikai nubalsuoti. Užtikrina
me, kad pats “D.” redaktorius 
turės pripažinti, kad jis netu
rėjo teisės kalbėti visų katali
kų darbininkų vardu. Prieš pri
pažinimą balsuos tik kunigai ir 
amžinos davatkos, bet eiliniai 
katalikai darbininkai balsuos už 
pripažinimą, nes pripažinimas 
išeitų jų, kaipo darbininkų, nau
dai. Lauksime, ar “Darbinin
ko” štabas priims nuo mūsų ši
tą pasiūlymą.

Pasakojama, kad ponas Va
laitis tapo nuverstas nuo “Vie
nybės” redaktoriaus sosto, o jo.. . m !nos organizavo Stalino v£r- i --vieton; pasodintas ponas Tyslia- kolekt ; Paryžius. L_______ -
va nesenai is Lietuvos atvykęs u A t i
poetas. Negaliu tikrinti, jog Į “Visokių priemonių ėmėsi

1 buožės, kad kaip nors su- I

Nugalėjo Buožes ir Dabar
Maršuoja Pirmyn

Baltarusijos “Raudonasis, supylčme. pilnai.. Invento- 
Artojas” daug rašo apie ko-irius, pakinkiai, viskas atre- 
lektyvų prisirengimą prie! montuota 100 nuoš. — 
pavasario sėjos, i

b I montuota 100 nuoš. Kas-
* ” ‘ . Smarkiai; dien vežamas laukan mėš- 

kritikuojama vadovybė tų;las- Arkliai prižiūrimi ge- 
kolektyvų, kurie dar nėra raL Kiekvienas ščrininkas 
pilnai prisirengę.

Bet yra gerai prisirengu
sių sėjai kolektyvų.'Štai pa
vyzdys iš kolektyvo Draugo
Stalino vardu:

“Ant buvusios dvarininko

Kiekvienas ščrininkas 
prižiūri 10 arklių. Regulia
riai, paskirtu laiku arklius 
valo šeria, girdo. 4 

“Mes užtikrinti, kad arti
miausiu laiku drg. Stalino 
duotą uždavinį, padaryti

Komunistų Partijos. Štai 
kokį laišką parašė Socialis
tų Partijos sekretorius Ger
ber New Yorko miesto nau
jai paskirtam policijos ko- 
misionieriui. Spausdiname 
laišką ištisai, idant lietuviai 
darbininkai matytų, kur 
link atsidūrė socialistų va

departmentui ir linkiu jums 
pasisekimo.

“Su pagarba,
• “Jūsų Gerber.”

Tai bjaurus, juodas do
kumentas. Tai oficialis so
cialistų lyderių suokalbis su: padėtyje, 
policija, kad neleisti bendro I 
fronto gegužinei demon
stracijai naudotis Union 
Square ir kad suardyti vi
sus gegužinės demonstraci
jos planus.

num. 131 W. 28th St. ir pra
dėjo skerdimo darbą. Pa
sekmėj to kruvino užpuoli
mo, vienas užmuštas, o sep
tyniolika sužeista. Kai ku
rie iš sužeistąją kritiškoje

London. — šią žiemą An
glijoje mw influenzos mi- dai. Laišką^ skamba:
rė 20,000 žmonių. Londb- ^Gerbiamas James S. Bolan, 

“Mano Brangus Komisio- 
• njėriau:

“Šiame laiške .rasite įdė
tą prašymą leidimo delei

Washington, -r- Federalės metinės gegužinės dienos 
valdžios suma skolų, kurias 
turės šiemet išmokėti kapi
talistams visokių bonų ir 
Šerų formoje, siekia $3,179,- 
516,000.

Wiesbaden, Vokietija. — 
Gauja hitlerininkų užpuolė 
žydo Kassel namus • ir per 
langą savininką nušovė.

«■■■— .... .
Varšava. —- Balandžio 23 

dieną Čionai įvyko visos 
Lenkijos žydų suvažiavi
mas. Dalyvavo 852 atsto
vai/ Konvencija nutarė . pa
skelbti Vokietijos produk
tams boikotą. >•

mis paroda maršuos, idant 
nesusitikus su paroda, ku
rią surengė Komunistų Par
tija. Gali būt, kad bus ir 
antra parodos sekcija, kuri 
prasidės žemutinėj Eastsai- 
dės dalyje. Kaip greitai aš 
apie tai sužinosiu, aš pra
šysiu leidimo tai parodai ir 
nurodysiu gatves, idant ne
susitikus su komunistų pa
roda žemutinėj Eastsaidės 
dalyje.*.

“Aš kalbėjausi su inspek
torium Walsh ir svarstėme 
su juo tą dalyką, ir mudu 
nutiesėme maršavimo ke-

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Šiandien, balandžio 25 d., 
pirmu sykiu per beveik sep
tyniolika \metų-.< atsidarys 
San Quentin bastilijos du
rys ir išeis Tom Mooney.

riey bus išteisintas ant šito 
seno kaltinimo, jis vistiek 
pasiliks kalėjime iki gyvos 
galvos ant to kaltinimo, 
ant kurio buvo nuteistas.

Tom Mooney gins advo
katai Walsh ir Gallagher. 
Jie laikė konferenciją su 
Mooney ir išdirbo apsigy
nimo planus.

Pagal teisėjo Ward pat
varkymą, teismas bus ve-

išlaimėjo Amerikos ir pa
saulio darbininkai. Jrs bus 
nugabentas į teismą po tvir
ta policijos ir milicijos ap
sauga. Mat, buržuazija sa
ko bijanti, kad darbininkai
spėka nepaliuosuotų Tom dama pusiau slaptai, nes 
Mooney. ’ .darbininkai nebus leidžiami

Valdžios advokatai sako, klausytis teismo eigos. Dar- 
kad jie veikiausia jokių kai-. bininkų masės turės laukti 
tinimų prieš Mooney ne- už durų pranešimų iš teis-v 
duos. Mat, jokių faktais mabučio. Spėjama, kad 
paremtų kaltinimų neturi., aikštėj susirinks iki 15,000 
Jie sako: Tai kas, kad Moo-' darbininkų.

tai tikra tiesa.
Bet jeigu ištikrųjų taip būtų, 

tai ponas Tysliava netoli būtų 
lėkęs nuo pono Valaičio. Pasku
tinis “Vienybės” numeris yra 
tikrai juodai fašistinis. Bjau
riai išniekinama Sovietų Są
junga, užtariami Anglijos im
perialistai ir jų šnipai, kuriuos lektyve jau turime 72 bied- 
Sovietai rado kaltais ir nubau- njokus jr vidutiniu valstie- 
dė.

buožos kad kain mi- lietaus, džiovinimais tęsiasi mitortiobiliaus, /čionai balaji-ardyti ’naujai jsfkūrusj ko- per, paskytines 34 dienas: džid '23 d., užmušta; penki 
lektyvą. Bet'jaunų Stalino■Didelis pavojus javams. 1 jaunuoliai.iš Jackson, Mtnn. 
kolektyviečių jėgų buožėms j 
nepavyko sulaužyti, šian
dien mes drąsiai sakome, 
kad mūsų pergalė. Mes ko-

ST. LOUIS, Missouri. — 
Rinkimus laimėjo demokra
tai ir dabar maino visus val
džios tarnautojus. Repub- 
likonai politikieriai važiuo
ja laukan, demokratai susi- Molot,” dvi javapjuves, vie- 
krausto vidun. Viso viętų na iš jų pėdarišė, šieųapju- 
yra del 7,500 žmonių, apli- vę,ir kitas. Gyvulių skai- 
kacijų pridavė 35,000! Į i

’ PITTSBURGH, Pa.—Vi- 
sos darbininkų organizaci- 
jos, Kdmunistų Partijos va-' 
dovy beje, rengia didelę de
monstraciją geg. 1 d., East 
Park, Ohio, ir netoli James 
St., North Side. Valdžios 
leidimas jau gautas. Visu 
smarkumu5 rengiamasi prie 
tos demonstracijos. ' ; • •

Taipgi rengiama demons
tracijos. McKėeš Rocks ir ki
tuose miestuose ir mieste
liuose.

“Aš pastebėjau, kad ko- 
munįštai’ pašiskyrę maršiio- 
ti per ‘north plaza’ Union 
pabare ir ten turės savo 
platformą. Kadangi į apie 
tą patį laikį mes laikysime 
mitingą Union Square, tai 
$as įąl$tų sudaryti susimai
šymą ir susierzinimą. Kad 
išvengus susikirtimo, aš pa
tariau inspektoriui Walsh, 
kad komunistų. maršavimo 
keliąs būtų permainytas ant 
14th, St. į Fiftlji Avė., ir 
Fifth Ave. iki 23rd St. ir 
Madison .Avė., kur jų mitin-i

Šiemet demonstracijos tu
ri būt daug didesnės ir ga
lingesnės. j Darbininkų f tar
pe skurdas nuolatos didėja. 
Svarbiausias: šioj demonst
racijoj obalsis,i tai ko Va 
prieš badą,prieš \ skurdą.
Taipgi mes turime, kovoti gas bus laikomas. ;
prieš algų kapojimą, prieš' “Kaip kad jūs žinote, aš 
naujo karo pavojų, už gyni- nenoriu jokio trynimosi ir 
mą Sovietų Sąjungos. < | bėdos, ir aš visuomet esu pa-
“ Visi rengkimės prie de- sireitgęs kooperuoti su (po- 
monstracijų. Prasidės 1 vai licijos) departments

Kom. “Tuo būdu aš prašau jū-

Sociajistų vadai bendrai veikia su New Yorko po
licija, kad užduoti smūgį gegužinei demonstracijai; 
Tą matome iš porio Gerberio laiško policijos viršininr 
kui ponui Bolanui. Gi ponas Bolanas paskelbė per 
spaudą, kad jis negavęs nuo komunistų reikalavimo, 
leidimo laikyti demonstraciją. Tai bjaurus melas. Rei
kalavimai lęidimo paduotas dar vasario 18 d. ir būvą 
gautas atsakymas nuo policijos departmento, kad reiką? 
lavimas gautas. Dabar Bolanas užginčija gavęs reL 
kalavimą leidimo. Kaip diena aišku, kad bus bandoma 
uždrausti darbininkams laikyti bendro fronto gegu
žinę demonstraciją.

Gegužinės demonstracijos prisirengimo komitetas 
šaukią visas New Yorko darbininkų organizacijas tuo- 
jaus siųsti atstovus pas miesto majorą O’Brien ir poli
cijos komisionierių Bolaną ir reikalauti leidimo laikyti 
gegužinę demonstraciją. Lietuvių organizacijų sąry
šy s, rajonų komitetai, šiaip draugijos, tuoj aus ftiH 
griebtis už darbo. Reikalas labai greitas. Veikite be ati
dėliojimo. Mūsų draugai, kurie esate komitetuose, at
likite savo greitą pareigą. Siųskite skaitlingą atstovy
bę į City Hali ir reikalaukite gegužinei demonstracijai 
leidimo. ‘
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APŽVALGA
Burtininkė “Grąžins”
Vilnių Lietuvai

Ekonominio krizio įsivy-

Nori Nubaltinti Anglijos
Šnipus

Lietuviai fašistai Ameri
koj suskato baltinti Angli-! ravimas žymiai paveikė į 
jos intperialistų šnipus, ku-!norma^’ sveiką buržuazijos 

.tonai hnvn protavimą. Kuomet didžio-rie nęsenai buvo teisiami 
Sovietų Sąjungoj už sabo
tažą ir šnipinėjimą Angli
jos imperialistų naudai.

Fašistų “Vienybė” teisina 
šnipps-sabotažninkus, kad 
jie dideli cacos:

“Apglų Vickers kompanijos 
vedėjas Monkhouse pašakė, 
kad toji byla buvo daugiau 
niekas, kaip OGPU suokalbis. 
Pasakymas pamatuotas. Tą 
įrodo bylos procedūra.
vesti stigo rimtumo.”
Apart liudininkų, 

Thorntono raštiškas 
mentas pasako, kad jie ga
dino elektros stočių turbi
nas ir buvo prirengę viską 
karui kilus suardyti, svar
biausia — elektros stotį 
Zlatouste išsprogdinti. Ant
ras Vickers kompanijos tar
nautojas, inžinierius ir An
glijos yraįdžios' šnipas Mac
Donalds, t teisme pasisakė, 
kad jiė1 darė suokalbius; • ***

Reikia pasakyti, kad kaip 
Thorntbnas, taip ir MacDo- 
naldasį pripažino teisme, 
kad jtį niekas nekankino ir 

j nevertė prisipažinti prie 
f . kaltės, apart to, kad jiems 

buvo statomi klausimai. Be
je, tuomet Thorntonas pa
sakė, būk jį labai ilgai klau
sinėjo politinė policija. Bet 
kai buvo parodyta, kad 
klausinėjimas buvo per pu
sę trumpesnis, negu Thorn- 
tonač sako, tuomet jis atsi- 
prašie teisėjo.

Toliau štai kaip fašistų la
pas nuriečia:

“Rusijos komunistų paverg-1 ateitį: 
tuosius, didžiausiam 
gyvenančius, Rusijos žmones 
nuraminti, Sovietų 
kartas nuo karto būtinai reikia 
.iškelti propagandinę sensaciją, 
tikslu nepakeliamai kenčian- 

‘ tiems žmonėms parodyti, kad 
jų kančių priežastis yra kokia 
nors prieš Sovietų valstybę pa
sikėsinimo priežastis.”

Fašistų lapo redaktoriai 
su savo skaitytoj ais> tai 
kaip su mažais vaikais bovi- 
jas žioplomis pasakaitėmis. 
Yra nesąmonė plepėti, kad 
komunistai laiko “žmones 
pavergę” Sovietų Sąjungoj.

Sovietų Sąjungos darbi
ninkai labai gerai žino prie-Į 
žastis dar nenugalėtų sun
kumų. O tai sunkumai, at
nešti iįs caristinės Rusijos ir 
kapitalistų klasės viešpata
vimo liaiku. ♦ v

.Žinonia', fašistam logika 
Yrą svetimas dalykas. Jiem 

k Įiūpi pcurvinti, ir „apmeluoti 
F darbinijnkų valdomą šalį ir

Bylai

paties 
doku-

skurde

valdžiai

&

B

Įtuortii i padėti Anglijos ir 
LUnetfikios* i m p e r ialistams 
bengti ■Jnaują imperialistinį 
įk&rą, jialeidžiant šūvius ir 
Vernai) Ris į Sovietų Sąjun-

tik vien Lietuvoj, bet visa
me kapitalistiniame pasau
lyje, kur rožančius ir bibli
ja statoma ant lygios vietos 
su mokslo knygomis ir . che
mijos aparatais*

Sovietų Sąjungos
Draugų Pranešimas

William Patterson, Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimų sekretorius,’ išleido 
atsišaukimų į negrus darbi
ninkus, vargingus farme- 
rius ir apskritai negrų ma
ses, kad jie tremtų kampani
ją. už Sovietų Sąjungos pri
pažinimą. Sako, ypatingai 
negrų darbo masės turėtų 
smarkiai remti Sovietų’ va
džios pripažinimo ka'mpanl-

siose buržuazinėse valstybė
se kapitalistų klasė visokias 
kraštutinybių įmones varto- ją, kadangi Sovietų Sąjun- 
ja, kad tik pasilikti viešpa
taujančia klase, tai mažiu
kėse valstybėlėse, kaip Lie
tuvoj, apart fašizmo, dar ir 
stebūklais; bando savo galią 
stiprinti.

Fašistinė Lietuvos kapita
listų klasė mano žymiai su
stiprėti ir savo pelnus padi
dinti, atgaudama Vilnių nuo 
Lenkijos fašistų. Bet atim
ti kaulą iš vilko nasrų tai 
nelengvas darbas.

Mūsų skaitytojams bus 
įdomu, kaip Lietuvos buržu
azija tikisi atgauti tariamą 
sostinę ir kas “be Vijniaus 
nenurimstančius” suramina. 
'• Tik atėjusiame fašistinės 
Lietuvos klerikalų “Ryte” 
skaitome: • ; . ■ ■: • ;j < • i • : 1

1 * f ; 1 » .k .

Priešu porų dienų nuirtame 
^Terf^ena1 LaUa '•atvyko į Kauna 

ir ta proga papasakojo apie 
Lietuvos ateitį. Ji yra susto-\ 
jusi “Versalio” viešbuty. Tu
ri savo'sekretorių ir niediuma, 
kuris daro spėjimus. Lietuvoj 
sakosi paviešėsianti dar kelias 
dienas, pamatysianti kai ku
riuos augštesnius asmenis ir 
paskui keliausianti į kitas Pa- 
baltijos valstybes.”
Terfrena Laila yra Euro

poj plačiai žinoma burtinin
kė—laimės spėjikė. Ji ap
lankys “augštesnius” asme
nis, gal Smetoną ir jo mini- 
sterius matys, kur bandys 
burti jų politinę karjerą.

Gi burtininkė Laila štai 
ką papasakojo apie Lietuvos

ga yra vienintelė šalis pa
saulyje, kur rasinė neapy
kanta panaikinta. Tik dar
bininkų šalyje įvairios ra
sės turi pilną laisvę ir lygy
bę. Skirtingų spalvų tau
tos, kurios per šimtmečius 
buvo dubeltavai prispaus
tos ir išnaudojamos, šian
dien Sovietuose pilna liuo- 
sybe naudojasi, plėtoja sa
vo tautinę kultūrą ir būda
vo ja socialistinį ūkį.,

Žmonės Rytiniame Tadži
kistane įkūrė savo Socialis
tinę Sovietinę Respubliką. 
Carizmo laiku sukęltas ^OVi- 
nizmas ir neapykanta tUUjt.-j 
nių mažumų ;paliko!( tik įpraį-’ 
ęičia ir- juodu, tašk'uį istbtiį- 
joj-į n k t LnHUbT 
■■J" ■ateito

i *

Visoj Sovietų Sąjungoj 
yra 150 tautų. Kiekviena 
tauta ir tautelė turi liuosą 
apsisprendimą' ir skaitosi 
lygi didžiausiom tautom. 
Visi dirba bendrą, naujos 
socialistinės visuomenės sta
tybos darbą.

Pirmiau kur žmonės gyve
no urvuose ir užsiiminėjo 
tik medžiokle ir žuklyste, 
šiandien tose vietose pakyla 
nauji, didžiuliai fabrikai ir 
puikūs, madingi miestai su 
moderniškais įrengi mais. 
Naujo gyvenimo era atsivė
rė toms atsilikusioms tau
toms, ir jos suskato kelti sa
vo kultūrą,' kad pasivyti pa
žangesnes tautas.1

Tik darbininkų valdžia te
gali paliuosuot žmoniją nuo 
pavergimo ir panaikinti ra
sinę ir tautinę neapykantą. 

J Sovietų Sąjungoj žmonės su 
tamsesne odos spalva daly
vauja įvairiuose valdžios 
darbuose ir urėduose kartu 
su baltveidžiais. Todėl ir 
s ą m o n i n gesni Amerikos 
negrai reikalauja, kad vie
nintelė darbininkų ir vals
tiečių valdžia būtų pripažin
ta Jungtinių Valstijų val
džios. Negrai padės surink
ti vieną milioną parašų už 
Sovietų Sąjungos valdžios 
pripažinimą.

i .-Kiekviena lietuvių orga- 
mzacija, susidedanti iš dar-i 
įb’inįnkų, turėtų priimti, rė
žio 1 i u c i ją, reikalaujančią, 
kad Sovietų valdžia būtų į k v. .

Už Diir&jis 'Gžtlvdš- Kojom Nepakąjus ’
Vaizdelis įiš gyvenimo.)

1 Mieste X. mūsų Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
kuopos finansų raštininkas 
Baltrus Lepšis,—ar tai del ap
sileidimo ar nepaisymo—blo
gai arba visai ncsusižymėda- 
vo iškolektuotas duokles ir 
kitus jąm pavestus kuopos rei 
kalus. Bet,. žinodamas, kad 
susirinkimui reikės išduoti ra
portą, o ir į knygas įtraukti 
reikia visą atskaitą; mūsų 
Lepšis kartais padarydavo pas 
save ūmią kratą. Pradeda nuo 
kišenių ir riausiasi po visus 
stalčius, lentynas ir kitas pasi-

DRAUGU Ml N

“Pilsudskis po poros metų 
mirs, bet Vilnių jis paleis iš 
savo rankų dar gyvas ir pats 
būdamas valdžioje. Vilnius 
grįš Lietuvai nesulaukus nė 
dviejų metų ir be sąlygų.”
Vien Vilnium nepasiten

kina, nes, francūzų patarle 
sakant, pradėjus;. valgyti, 
apetitas padidėja. Ta lai
mės spėjikė dar ir ką kitą 
prižada; girdi:

“Pačioj Lietuvoj glūdi' že
mėj mineralinių turtų ir bran
gių rūdų, kurios bus surastos; 
taip pat čia bus atidengti nau
ji gydyklų šaltiniai, kurie pa
garsins Lietuvą kaip kurortų 
šalį.”
Iš vienos pusės, burtinin

kė pasipinigauti tikisi nuo 
misticizme paskendusių ele
mentų, o iš antros pusės, 
veikiausia nekurie kapit’alis- 
tai papirko ją kalbėti1 apie 
Lietuvos pakilimą, idant 
daugiau gauti pinigų, par
duodant bei parsamdant na
mus' vasariniuose. > režortito- , v y >V b /■’ • Sse. i : , • ,

Tačiaus iš tos burtinin
kės apsilankymo pąs augš- 
tus asmenis išvada yra ta: 
buržuazija parodo didelį

du nariai pamirš jo “pasižy
mėjimą” iki trečiam susirinki
mui. ; ,

'Taipgi Ėaltrus ir kuopos 
korespondentu yra, bet niekad 
nesimatė nei vienos jo kores
pondencijos nei viename laik
raštyje.

Bet jeigu tas jūsų ir mūsų 
Baltrus Lepšis susirastų tam 
tikrą blanką popieros, susira
šytų narių vardus, pasižymėtų, 
kokią medžiagą išdavė arba 
turi išduoti, o kokia priėmė; 
jeigu jis darytų pasižymėji
mus reikalingesnių dalykų iš 

, —tuomet 
galėtų pas jį būti tvarka ir 
knygose, raportuose ir atskai
tose ; tada netrūktų jam me
džiagos nei korespondencijai 
parašyti; tada jis, kaip ant 
delno, surastų, kas reikia, ir be 
vargo savo pareigas atliktų. 
Bet tvarką Baltrus (urėtų pra
dėt visų pirma daryti savo gal
voje, o tuomet veikiausiai atsi

rastų tvanka ir jo popieriuose; v' i/ . ■ • ._ • .v

dėjimo vietas. Manydavo, kad i kuopos susirinkimų, 
nntrA rt «-i ■ fš*Q 1 SL11 YlQo 11 Viii L1gal kūr nors padėjo savo su- 

sižymėjimus arba užrašus, ku
rių tikrenybėje neturėjo.

Neradęs dokumentų, Baltrus 
bėga pas kasierių, tas negali 
atsiminti. Tuomet Baltrus bė
ga prie protokolų raštininko, 
o nuo jo pas organizatorių. 
; Taip, gald gale) Baltrus vis
gi šiek tiek medžiagos susi- 
gaudo ir vidutiniai susitvarko ’ta^ tai gautų., pasilsėt,ir jo 

•> nelaimingos kojos, i. j ,knygas ir raportą. , v
Na, dabar mūsų Baltrus 

Lepšis atsidūsta ir pats'sau ta
nią • dabar pasimokinau, toliau 
būsiu “kytręsnis.” Pasiima 
“Laisvę”, pirmiausiai žiūri į 
pranešimų skyrių iš savo mies
to. Baltraus akys sustoja ant 
šių paskelbimo: “X miesto 
tuvių TDA kuopa turi šį va? 
karą .‘susirinkimą/’

Pasižiūri Baltrus į laikrodį 
—veik 8 vai, vakaro; tuoj 
prasidės 'susirinkimas. Besisku
bindamas pamiršta apie tik ką 
patirtą “mokslą.” Paskui susi
rinkime beraportuodamas susi
nervuoja, sumaišo ne tik duo
kles, bet bazaro tikietus ir pi
nigus; nežino, nuo ko kiek pri
ėmė, o nuo ko visai negavo. 
Scottsboro ’ teismo , vedimui. ;jiŠ

lie
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BALTIMORE, MD.
1 Nors laikraštyje1 vieta bran
gi, bet prisieina kelis žodžius 
tarti apie socialistų šmeižtus/ 
leidžiamus per “Keleivį,” ku
riame Baltimorės ' Kriaučiuš, 
tai kaip patarlėje aptariamas 
vilkas, “negali iškęsti nėstau- 
gęs.” < ■ ■

Būtų dyvai, jei būtų bent 
kuriame “Keleivio” numeryje 
nepalieta melų ir srutų' ant 
kovingesnių Baltimorės darbi
ninkų. •

“Koleiyio” - korespondentas 
visaip išbjaurioja drg. Karo- 
si'enę, kad, jį tjlc publiką var
ginusi per' tris ’valandas ir ne-

Kai;6sjene lab^i gera kalpėtci- 

kinį parėmė faktais. ';Bet su 
“K.” korespondentu tiek susi
kalbėsi, kaip su girtu pašoksi.

... - ' •

Nors jau gerokas laikas praėjo nuo 
Rytinių Valstijų Lietuvių Komunistų 
Frakcijų Konferencijos, bet joje išreikš- 

' tos mintys nenuseno. Jąsias prisiminti 
reikia dar todėl, kad turime daug ką su
lig jų vykdyti gyvenime. Todėl čia ii’ 
talpiname draugų išreikštų minčių su
traukas, kurias paruošė konferencijos 
sekretorius drg. D. M. šolomskas.

—Red.

Jungtinių Valstijų Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcijų Rytinėje .Konfe-. 
rencijoje dalyvavo ar,ti 100 draugų ir 
draugių. Daug gerų patarimų ir pasiū
lymų padaryta. Suteikta pamatinės ir 
konstruktyvės kritikos. Vienok susidė
jusi padėtis, per didelis darbais apsiverti
mas, neleido tuč-tuojaus padaryti kiek 
platesnį padavimą išreikštų minčių. Tą 
padarau dabar: geriau vėliau, negu nie
kados. Taipgi pradžioje gegužės pana
ši konferencija įvyksta vakaruose ir to
dėl bus pravartu, kad vakarų ir centrali- 
nių valstijų draugai susipažins su ryti
nės konferencijos daviniais.

Drg. A. Bimba, Centro Biuro sekreto
rius, davė platų raportą už pastaruosius 
dviejus metus, atžymėdamas atsiekimus 
Komunistų Partijos ir Lietkomfrakci- 
jos, mūsų svarbiausius uždavinius ir ne- 
dateklius, kaip veikime, spaudoje, taip 
organizacijose, ir kas Teikia daryti, kad 
daugiau aktyvizuoti lietuvių darbininkų 
organizacijų narius. < .

D. M. šolomskas patiekė srfiulkmęniš- ; 
ką raportą • apie lietuvių revoliucinę 
spaudą. Pasirodo, kad “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojai, veik kiti—“Vilnis” tu
ri savo skaitytojus centralinėse ir vakari- 
nėsę valstijose, o “Laisvė”—rytinėse ir 
kiek centralinėse. Tas padaro būtiną 
reikalą dėti visas pastangas, kad išlai
kius abu t dienraščius. Kad jie nurodinė
tų lietuvių darbininkų klasinius ręika- 

' lūs. - '
B. Fulton pateikė raportą ir planus, 

kaip veikti organizavimui lietuvių darbi
ninkų j'aunimo į Jauhųjų Komunistų Ly
gą ir kitas organizacijas.

Po to sekė diskusijos, ir čionai labai 
suglaustoje formoje paduosiu draugų 
mintis.

J. P. Miller (“Vilnies” Adm.): Drau
gai, “Vilnis” silpnai stovi finansiniai, ir 
draugų parama būtinai reikalinga. Ypa
tingai apsunkino mūsų padėtį lietuviš
kos buržuzijos ir kapitalistinės valdžios 
užpuolimai. Pereitais metais mes ture- - 
jome du vajus už naujus skaitytojus; vie
name gavome 407 ir antrame 227 naujus 
skaitytojus. Dabar “V.” Chicagos mies
te turi apie 100 daugiau reguliarių skai-

■ tytojų, negu metai atgal. Mūsų redak
cija, administracija ir darbininkai yra 
pasiryžę išlaikyti revoliucinį liet, darbi
ninkų dienraštį, ir su pagelba visų ko
vingų darbininkų tatai atsieksime.

K. Arminas. Kalba, kad “Laisvė” ne
išlaikė komunistinės linijos, kad ji pir- 
mon vieton stato ALDLD ir Sovietų Są
jungą, o ne Komunistų Partiją ir Ame
rikos kovas. Reikia kovoti prieš social- 
fašistus' daugiau, o mažiau prieš Prūsei- 
ką, ; Mokyklėlės nedavė' •' pageidaujamų 
rezultatų, neš daugeli^ mokinių daugiau 
atšalo. Bendras darbininkų frontas yra 
labai svarbus dalykas. . Vietomis, Potts- 
villės apielinkėje atsiekta gerų rezulta
tų, įtraukiant socialistus, o kitur katali
kus’darbininkus. Bendras frontas reikia 
dar daugiau?'plėsti.

M. žaldokas. Aš nesutinku su Centro 
Biurp linija, kad pirmiau reikia šaukti 
beųdro fronto klausime diskusijas, o pas
kui konferencijas. Mano manymu, rei
kia 'šaukti tiesiog konferencijas. Mes 
Philadelphijoje turėjome iš tiesioginių 
konferencijų gerų rezultatų; įtraukėme 
visai pašalinių organizacijų atstovus, i

Reikia plėtoti kovą už pašalpą bedar
biams ir socialę darbininkų apdraudą.

Vietomis matosi perdaug apsileidimo 
pas ALDLD narius, kaip Trentone, Bal- .. 
timoreje, Chesteryje ir kitur. Mūsų 
spaudoje matosi didelis trūkumas, ypa
tingai, kad “Laisvėje” nėra koresponden
cijų iš vakarų, o “Vilnyje”—iš rytų. Prie 
to, man nepatinka bizniai, kurių yra per
daug mūsų laikraščiuose. Platinimas ne
tikęs. Mūsų spauda nenušviečia klasių 
kovu. •

F. Abek: Chicagoje darbininkai daug 
atsiekė bedarbių kovoje; ten yra jau pla
tus bedarbių judėjimas.- Ten jau sulau- , .. 
žyti ledai ir prasidėjo masinis bedarbių 
veikimas. Kelyje iš Chicagos męs buvo
me apsistoję eilėje kolonijų: Wilkes-Bar
re, Eastone ir kitur, ir visur matosi su
stiprėjimas mūsų judėjimo ir didesnis 
revoliucionizavimasis. Abelnai matosi 
didelis apleidimas darbo lietuvių darbi
ninkų tarpe del Tarptautinio Darbininkų . 
Apsigynimo; kaltė, kad centrai nepakan
kamai tuom klausimu susidomėję.

Dienraščių klausime draugų Armino 
ir žaldoko teorijos yra paremtos ant smė
lio. Abu mūsų dienraščiai daugiausiai 
vietos pašvenčia Komunistų Partijai ir 
jos kovoms; to nematyti reiškia nema
tyti nieko.

Dienraštis “Laisvė” yra geriau pasta
tytas už “Vilnį” ir praplatintas ..todėl, 
kad jos redakcija ir administracija yra 
tvirtesnės. “Vilnyje” daugiausiai nauji . 
draugai. Antra, kol kas mes neišmoko- " 
me aplinkui “Vilnį” sudaryti būrį gerų 
bendradarbių. “Laisvė” jų turį dau
giau.

V. Bovinas: Kai kur draugai .skundžia
si, kad dienraščiai sunku užrašyti, kad 
reikėtų pereiti prie pavertimo,.“Vilnies” 
į savaitraštį.- Tas tiesa, kad jeigu mes 
leistume vieną .dienraštį, o antrą savait
raštį ir mėnesinį žurnalą, tai mūsų spau
da būtų geriau sutvarkyta. Tas duotų 
progą atmušti daug skaitytojų nuo prie
šų savaitinės spaudos.

Drg. Arminas matyti klaidingai su
pranta rolę ateiviškos spaudos; jis no- 

' retų, kad “Laisvė” ir “Vilnis” virstų ko
pijomis “Daily Workerio.” Tas negali
ma; mūsų dienraščiai turi skirtis nuo 
“D.W.”, nes mes turime dar ir lietuvių 
darbininkų reikalų. Sakyti, kad mes vi
sai nevedam klasių kovos savo spaudoje 
tai reiškia neregėti esamų faktų.

Drg. Žaldoko kritika bendro fronto : 
Centro Biuro linijos yra nevykus. ... 
Draugai vieton išbandyti CB liniją tai 
pasirinko savo ir varo kritiką. Disku- '‘ 
sijos yra geriausia proga pasiekimui prie
šingų sriovių darbininkų.

J. S. Mažeika: Bendro fronto reikale 
drg. Žaldokas nurodė jų veikimą Phila- 
delphijoje, pas mus Clevelande yra kito
kia padėtis ir kitoki klausimai. Vienok 
visur yra bendras darbas, tai organiza- > . 
vimas darbininkų kovai prięš “evikši- 
nus,” už bedarbiams pašalpą, prieš ka- ... 
pitalistus namų savininkus ir. augštas 
randas. ,. • >

Spaudos klausime nesutinku nįi su d. ,.t 
Arminu nei su Žaldoku. Bet, mano su
pratimu, “Laisvėje’1 tilpęs straipsnis 
apie technokratiją yra visai klaidingas. 
Jis neatatinka “Daily Workerio” dvasiai, 
ir jo autorius klaidingai- aiškino tą klau
simą.

Draugė jaunuolė davė gerą raportą ir 
jos pasiūlymai yra geri.% (Pasiūlymai til- ,s. 
po “L.” specialėje rezoliucijoje, ir jų Čia 
nekartosiu—Š.).

Kas liečia ALDLD knygas, aš manau, 
kad mes, leisdami daugiau brošiūrų, 
turėtume daugiau ir naudos. Leidžiamos 
knygos yra geros, bet jos perdįdelės ir 
daugelis narių jų nesupranta.

(Daugiau bus)
,c. .
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\ Ir taip mūsų Bailrus įpuola .ir kmkvm^į širvo kal^s,;^- 
. i j. , •< ! ’. '■ vi *i kini nareme faktais, i'Rot snį daug didesnę < košę 
p r feš J ‘ pa'si rn o k inimą, ’ ’ -w- v • . « .. * .

.'Bž>Seottsbwff JauauoBur^M^

MONTCLAIR;;tN . J. — 
Nepaisydami vadų, čionai

ihas buvo leibai ’ sėkmingas, 
nizacijos nariai ir pakvietė1 nes ddlyvavb arti: tūkstan- 

. ■ . • >, x , ’s- : > * ■ ?
kalbėti draugą Spėctor nuo ■čb? negrų .ir baltveidžių dar- 
Tarptąutinio D a r b i n inkų bininkų. J*'“*

rodo, nos tikisi,'kad tuo. bu sušaukę masinį susirinki



Puslapis trečias

Atsišaukimas į Visas APIA Kuopas 
ir Visus APIA Narius

Dalyvaukime Pirmos Gegu
žės Apvaikšciojimuose
Šiemet Pirmos Gegužės 

apvaikšciojimuose iškelia
ma bendro fronto klausi
mas kuo augščiausia. Kvie
čiami visokių pakraipų dar
bininkai vienytis kovoj prieš 
badą, prieš karą, prieš fa
šizmą, už paliuosavimą po-.; 
litinių kalinių. 
cijos rengiamos 
miestuose ir miesteliuose.

Visos ?\PIjA kuopos ir vi-1 
si nariai kviečiama irgi ak- surandama geresnių suma-

labai svarbius klausimus. 
Apart organizacinių klausi
mų, bus svarstyta ir kiti 
darbininkų reikalai.

Svarbiausias klausimas 
bene bus pašalpos fondas. 
Centro Komitetas svarstė 
šitą klausimą ir nutarė siū
lyti kuopoms numažinti pa
šalpos mokėjimą iki $6 į 

Demonstra- savaitę I skyriaus ir $12 II 
visuose skyriaus. Visos kuopos ir

visi nariai kviečiami 
tyti tą klausimą ir

svars- 
jeigu

ketų dėti pastangų pasiųsti ferson stovyklos. Fabri-
delegatus į Seimą. Juk ke- kantai tuomet negalėjo.ka- čebatlaižiam, kaip tie atbuli 
lionė, kuomet gerai prisi- reivių verstinai priversti “sociahstai,” darbininkų rei- 
rengiama, ne tiek daug kai-' skebauti, nes jie tik neapeina. Kad moteiys
nuoja. Penki delegatai vie- kareiviai buvo atsiųsti gu-i^as ir clelei nepakenčiamo 

, —jiem 
tik juokas, nes jų tikslas pa
taikauti buržuazijai.

žinoma, tokiem kapitalistų

a V..AXX gu ig-as ir delei nepak<
nu automobiliu gali atvykti, b e r n a t o r i a us Brukeri’o bado bedarbiai žudosi, 

A T ) TA "TA * 1 1 T j* • . • I i • i ♦ t • i •APLA. I Apskritys rengia
si visus delegatus gerai pri
imti, nakvynes parūpinti, 
taipgi bedarbiams ir valgį 
veltui duoti.

^Svarbiausia, kas reikia 
sekamuose susirinkimuose1 nedirbs. O kur liuosnorių 
apkalbėti, tai kaip geriau, buvo suorganizuota, kaip 
ligonius prižiūrėti. Kiek ma-1 policijos, taip ir kariškių, 
tosi, kai kurie ligoniai, visai tie kompanijoms lošė svar- 
mažai Sirgdami, tęsia ligą bią rolę. Kempėse laikomi 
ir iš organizacijos išima ne
mažai pinigų. Jau •’ apie 
tūkstantis dolerių daugiau

tvarką daryti su streikie- 
riais. Tačiaūs kompanijos 
norėjo, kad tie kareiviai ei
tų ir skebauti, bet joms 
buvo atsakyta^ kad dviejų 
darbų, kaipo kareiviai, jie 

O kur liuosnorių c

Nesulaikys tokie socialistai > 
ir fašistai darbininkų nuo ben- ' 
dro veikimo kovoje prieš dide-I 
jantį skurdą ir reakciją. Dau
gelis organizacijų išrinko de
legatus ir dalyvaus Bendro 
Fronto Konferencijoj.

K. M.

Draugės K. Karosienės Prakalbų Maršrutas 
Mass, ir Maine Valstijose

j Island of Coo. — Bal. 23
I d. čionai buvo jaučiamas. 
I

smarkus žemės drebėjimas.

SOVIETŲ ŽUVŲ GALIMA 
GAUTI ŠIOSE VIETOSE

ZMUDIN BROTHERS
Bridgewater, Mass.

oi 110.1101 n. v ictiainci 11 ft1 , .v. , v i > •* i i
tyviai dalyvauti demonstra- n.vmų, tuojaus siųsti Cent- išimta negu pašalpos ižde mandą. 
cijose ir dėtis į bendrų fron-hui arba priduoti delega- yra. T •_ n...
tą. Visi darbuokimės už ta!ns> kad. jie varde kuopų latos didėja 
darbininkų vienybę prieš | Pakeltų seime.

Visi darbuokimės už j
Ligonių skaičius nuo- 

,, o įplaukos į 
pašalpos fondą mažėja. Vi- 
si todėl turime tuo klausi- 

Daugiau Rūpinkimės Orga- mi, cnQ,M-,ninj; t,,;,,,,;
nizacijos Reikalais

Gegužės mėn.
muose reikia plačiau apkal
bėti draugijos reikalai. Rei-;

kapitalizmą.
Neškime Protestus prieš 

Fašizmą Vokietijoj
Visos kuopos kviečiamos 

priimti protesto rezoliucijas, 
ir pasiųsti Vokietijos amba- 
f Į Tč * į į • c KOKIAIS TIKSLAIS BUS NAUDOJAMI Centro Komitetas jau pa
siuntė tokią rezoliuciją, rei
kalaujančią perstoti terori
zavus darbininkus ir pa
liuosuoti areštuotus darbi
ninkų vadus ir visus kitus 
kovojusius prieš fašizmą.

Tiktai masiniai veikdami 
galėsime daugiau pagelbėti

mu susirūpinti. Taipgi svar
stykime apie gavimą naujų 

susirinki- narių.
APLA Centro Sekr.‘

J. Gasiunas.

BEDARBIAI SUVARYTI Į STOVYKLAS
Aiškiai pradeda rodytis 

Roosevelto “geroji” širdis, 
jo atsiminimas “užmiršto 
žmogaus” šiuo momentu, 
kada virš 16 milionu žmo
nių yra be darbo, išmesti 

Vokietijos darbininkams nu-1 ant gatvių. Užsukta visa 
sikratyti hitlerinį ir kitokį buržuazinė spauda skalyti 
fašizmą ir socialfašizmą ir 
įsteigti darbininkų valdžią.
Už Scottsboro Jaunuolių 

Paliuosavimą
Nutei^bas H. Patterson, 

Scottsboro jaunuolio, 
labiau atidaro akis visiems, 
jogei reikia daugiau su
jungti darbininkų spėkos 
kovai už paliuosavimą tų 
nieko nekaltų jaunuolių.

apie Roosevelto administra
cijos geradarystę bedar
biams: išgelbės kelias-de- 
šimts tūkstančių bedarbių

bedarbiai, taip ir savano
riai važiuot į tas kempes, 
kaip ir kokios “garbės” jieš- 
kotojai. Mat, buržuazijos 
agentai stengiasi įskiepinti 
“supratimą,” kad ten ne 
vien tik darbas, bet ir ka
riški manevrai eina, kaip 
kokia “garbinga” lavyba. 
Bus tokių, kurie nesupras, 
kad jie parsiduoda bur. ir 
neša nuostolius darbininkų

bedarbiai neturės pasirinki
mo teisės; jie bus spiriami 
streikus laužyti pagal

Dar vienas svaybus 
tas. Į tas. kempes prie 
stinų darbų jau dabar 
ka jauno amžiaus

ko-

fak- 
ver- , 
pa

vyrąs, 
kurie turi užtektinai spė-, 
kų. O ką tas reiškia? Tai 
reiškia, kad kapitalistams 
reikalinga tokių vyrų, kurie 
galėtų būt išlavinti stoti 
kovon prieš pačius darbi
ninkus bile susirėmime. Gal; 
iš pradžių ir paims kokį į 
senesnį bedarbį, bet tai tik' 
del svieto akių apdūmimo;! 
šiaip gi senesni bus stato
mi prie miesto darbų už ke
lis centus dienai, o parink- | 
tini bedarbiai bus vežami į 
tas kempes, lavinami viso
kio muštro, kad apgynus 
išnaudotojų interesus.

Visi darbininkai privalo 
vesti kovas prieš buržuazi
jos tokius pasimojimus, nu
rodyti ' tiems bedarbiams,1 
kurie yra ten važami, ir sa-r i 
vanoriams, kam jie bus ver--

Ji skiriama kalbėti sekamo- |son, 
se vietose:

, Rumford, Me., gegužės 2-3; 
Lewiston, Me. geg. 4; Port
land, Me., geg. 5; Haverhill, 
Mass. geg. 6; Lawrence, Mass, 
geg. 7; Lowell, Mass., geg. 8; 
Nashua, N. H. geg. 9 ;' Fitch
burg, Mass;, geg. 10; Gard
ner, Mass., geg. 11 ^.Worces
ter, Mass., geg. 12-13; Hud-

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga Įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą, kainą
Penkių Rūšių Žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

j OllJLlvO u L41X0 Loti 1 vi IJvJUlCVA UI

j nuo bado mirties, išsiųsda- klasei. 0 kapitalistai,malo-,.
I mi juos i tam tikras stovyk- niai naudosis tokia darbi-. el¥nl tarnauti. 

t . , ••ii.. i,l I lQi«hinin Iraidar las, arba “kempes” po ka- ne armija, kad, taip sakant,’ 
riška priežiūra.
ir radio, kad tai gerą pro-1 ginti, o iškilus karui, iš-

‘ ‘ ‘ juos pirmutinius

Darbininkai, -reikalaukite .
Užsuktas i kanuoles išaliejuoti, . ■ išmė-1.^ vietos darbo,j pašalpos,

ga bedarbiams ne tik gy-' grūsti 
venti švariame ore, bet ir frontan, kad apgintų kapi- 
uždarbiauti. Sulig kapita- talo reikalus ir šią pūvan-

Teisme pilnai įrodyta .jų ne- listų užmanymo,’ bedar- Čią sistemą! 
kaltumas, bet Alabamos lin- biams mokėti vienas dole- 
čio teismas visai į tai ne-' 
kreipė atydos. Jisai buvo 
iš anksto priruoštas linčiuo
ti jaunuolius.

Visos APLA. kuopos tu
rėtų priimti rezoliucijas, 
reikalaujančias paliuosuoti 
jaunuolius.

Reikalaukime Paliuosuoti 
Tom Mooney

Chicagoj\ šaukiamas Tom 
Mooney Kongresas, kurį už- 
gyrė ir APLA Centro Komi
tetas ir paskyrė savo atsto
vą tenai dalyvauti. Šis kon
gresas gali sulošti labai 
svarbią rolę, todėl jis turi 
būti kuo skaitlingiausias. 
APLA. kuopos turėtų viso
kiais būdais paremti tą kon
gresą, siųsdamos delegatus 
ir teikdamos finansinę pa
ramą. Siųskime sveikini-

Verstini “kempių” darbai 
ris į dieną ir užlaikyti juos dar tuom žalingi darbinin- 
po kariška disciplina, tai kams, kad jie kapitalistų 
jau geresnės progos bedar-1 reikalus bile žingsnyje bus 

verčiami apginti. Kempėse 
užlaikomi bedarbiai bus iš
naudojami visokiais būdais; 
o • kada iškils kur streikas 
bei susirėmimas darbininkų 
su darbdaviais, iš kempių 
galės būt greičiau siun
čiami tie suregistruoti be
darbiai ne tik laužyti strei
kus, skebauti, bet ir terori
zuoti streikierius darbinin
kus, kovojančius už duonos 
kąsnį; jiems bus duota ga
lia daužyti streikieriams 
galvas, šaudyti juos. Jiems 
galės būt įsakyta po discip
lina farmerius persekioti,

biams ir būti negali.
Jeigu mes, darbininkai, 

pažvelgsime giliau klausi- 
man, tai ką kitą pamatysi
me po priedanga tokios “ge
raširdystės.”

Tiesa, bedarbiam negau
nant pašalpos nei iš kur, da
lis jų nueis į tas kempes. 
Kitus, kurie, kaip buržua
zinė valdžia sako, juos “ba- 
deriuoja” ir ramybės nei 
vienam miestui neduoda, jie 
tokius suregistruos, kad ir 
nenoromis išveš į tas kem
pes.

Kuomet šitaip išnaudoto
jai daro ir varo agitaciją Jeį kiltų bent kokis susirė- 
už tai, kas jiems yra gera, mimas del produktų gabeni- 
tai reikia aiškiai permaty- mo, del gelžkelių kąinų,. gy- 

bedarbiams ir vulių pristatymo ir tt. i

14; Lyn-n, 
Cambridge, 
So. Boston, 
i; Brighton,

Mass.? geg.
. > geg. 15;
, geg. 16; ;
, geg. 17-18

Mass.
Mass. 
Mass, 
geg.' 19J; Nonyood, Mass, ge
gužės 20; Montello'Mass., ge
gužės 21; Stoughton' Mass., 
gegužes 22; Bridgewater, 
Mass., gegužės 23.

Drg. K. Karosienei prakalbų 
maršrutas yra rengiamas abie-, 
jų apskričių; LDSA 2-ro Aps
kričio ir ALDLD 6-to Apskri
čio.

Kuopų komitetai malonėkite 
tuojau pranešti svetainių adre
sus. Taip pat atsiųskite adre
sus kuopos sekretoriaus, vieno ; 
ar kito, kad kalbėtoja atvažia
vus į miestą turėtų kur apsi
stoti. Rašykite LDSA 2 
Apsk. raštininkei sekamu an
trašu : E. Beniulienč, 16 Bunk
er Ave., Montello, Mass.

( (93-100) i

Darbininkų Organizacijų 
Parengimuose, Norwood, Mass.

J. GEGZNAS 
412 W. Susquehanna Ave. 

Philadelphia, Pa.

A. LIPČIUS 
6001 E. 9th SL 
Chester, Pa.

LIE!’. DARB. KLIUBAS 
408 Court St. 

I^lizabeth, N. J.

B. MEDLEY, 
114 Nash Street, 

New Haven, Conn.

Visose Darbininkų Judėjimo Pri
tarėjų Krautuvėse, Montello, Mass.

S. Wismen, 178 Ames St 
S. Worons Market, 56 Sawtell Av, 
P. Vessel Markt, 34 Bellevue Ave, 
Sawtell Market, 
P. Pūkelis, 
K. Navickas, 
W. Zinkevičius, 
J. Vaitiekūnas,

Visi Montello, Mass.

81 Sawtell Ave.
57 Vine Street

71 Vine Street < 
17 Arthur Street 
670 N. Main St.

bedarbių apdralMo’s! Vi-' 
■siems viename fronte ve
dant kovą prieš tokį kapi
talistų žingsnį, bus galima 
atremti žabangas išnaudo
tojų, kurie neria bedar
biams kilpą ant kaklo, siųs
dami juos į kempes prie ! 
verstinų darbų.

. A. Kalvis.

I GATVES, | EILES GEGUŽES PIRMĄ
i BALTI IR NEGRAI DARBININKAI PARODYKITE SAVO KLASINĮ SOLIDA
RUMĄ. KOVOKITE Už ŠIUOS SVARBIUS PUNKTUS ŠIŲ METŲ SAVO KLA

SĖS KOVŲ DIENOJE:

BALTIMORE. MD.

su 
tai

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Baltimorės Kriaučius 

savo korespondencijomis, 
kaip žmonių pasakoj Jonelis,
kuris, ant lazdos ūžsižergęs, 
bėgiojo ir manė, kad ant pui
kaus žirgo joja. Jis visokių 
nesąmonių prirašo ir paskui 
didžiuojasi.

Socialistų geltonlapio 9-tam 
numeryje jis šoka 
munistus. Jis iš 

j iščiulpė kokį tai

šmeižti ko- 
savo piršto

“komunis-
kuris būk

Už bedarbių ir socialę apdraudę.—Už paliuosavimą Tom Mooney ir Scottsboro jau
nuolių.—Prieš imperialistinį karą.—Už apgynimą Sovietų Sąjungos.

BROOKLYNE
Lietuvių darbininkų prakalbos įvyks penktadienį, 28 bal., 

1933, “Laisvės” svetainėje, 46 Ten Eyck St., pradžia 8-tą vai. 
vakare kalbės V. TAURAS ir P. BUKNYS.

# •

C. BROOKLYNE
Pėtnyčioj, 28 Balandžio, Aleksiejaus Svetainėj, 33 Hudson 

Ave., 7:30 vai. vakare, kalbės F. ABEKAS ir bus Pamargi- 
nimų programa.

Gegužinės apvaikščiojimas-Demonstracija prasidės 11 vai.PATERSON, N. J. iš ryto, nuo No. 3 Governors St. Visi lietuviai darbininkai 
dalyvaukite.

ti visiems
mus Kongresui ir reikalą- šiaip darbininkams, kad tai Prie verstinų darbų į tas: 
vimus Californijos guberna- yra labai bloga darbininkų kempes papuolęs bedarbis

Tai bus verčiamas lošt unifor- j frontą, 
kaip muoto mušeikos rolę.

aiškus faktas.
Siaučiant bedarbei,, 

nių masės kasdieną 
prie didesnio susipratimo, 
prie pasipriešinimo darbda
viams ir visai buržuazinei 
sistemai.

Detroite,' kada streikų 
banga siautė automobilių 
industrijos centre, Briggs 
Co., Hudson Co. ir mažes
nėse dirbtuvėse, buvo prie 
streikų kovos lauko pasta
tyta kareivių iš West Jef-

toriui ir prezidentui Roose- i klasei, jos judėjimui, 
veltui paliuosuoti Tom tik kilpa ant kaklo,' 
Mooney.

Šis Kongresas taipgi rei
kalaus paliuosuoti Scottsbo
ro negrus jaunuolius ir vi
sus politinius kalinius. Jisai 
mobilizuos spėkas pravesti 
tuos reikalavimus.
Smarkiau Rengkimes Prie 

APLA 25 Seimo
25 Seimas bus birželio 25

ir 26, LMD. svetainėje, 142 bus įsteigtos tam tikruose 
Orr St., Pittsburgh, Pa. Vi- distriktuose, kur darbinin- 
sos kuopos kviečiamos da- kai gyvena, raštinės, 
lyvauti. Seimas svarstys galės užsiregistruoti kaip

bedarbiams, taip ir visai 
darbininkų klasei.

Tūkstančiai bedarbių prie 
tokių verstinų darbų jau 
prirengta, kaip iš New 
Yorko, Philadelphijos, Chi- 
cagos, Cleveland© ir kitur. 
Su balandžio 8 d., Detroito 
skaičius siekė virš 3,000.

Po kiek laiko veikiausia

kur

Tai,

zmo-
eina

tą burdingierių, 
gaspadinę apskriaudė ant $50. 
Suprantama, nepaduoda nei 
pavardės, nei adreso. Kaip pa
duos, kad tai jo apsvaigūsios 
vaidentuvės produktas? Gi to 
paties geltonlapio’Į2-tame Nu
meryje -seilioja apie bendrą

, Mat, Baltįmorės be
darbiai ir dirbantieji, įvairių 
sriovių proletarai eina prie su
darymo bendro fronto. O so
cialistų vadam ir vadukam 
rūpi, kaip darbininkų ųepri- 
leisti susidėti į bendrą veiki
mą, idant pasekmingiau grum
tis prieš badą.

“K.” korespondentas bando 
mažinti Baltimorės komunistų 
įtaką, kad tuo būdu pakišti ■ 
koją darbininkų vienybei. Jis ! 
sako, kad komunistai turį sa
vo įtakoje tik 40 žmonių ir jie, 
pasiskirstę keturiose organiza-1 
cijose, bando įtraukti kitas or
ganizacijas savo politiniam 
tikslui.

DEMONSTRACIJOS GATVĖSE 1-m? GEGUŽĖS
NEW YORK, prasidės 10 valandą ryte. Visų tautų darbininkiškos organizacijos dėkitės prie 
bendro darbininkų fronto ir dalyvaukite šioje demonstracijoje. Del platesnių informacijų 
žiūrėkite vietinėse žiniose.

BROOKLYN, N. Y.—Po demonstracijai bus ma sinis mitingas Arcadia Hall, 918 Halsey St., 
arti Broadway. Geriausi revoliucionieriai kai bėtojai sakys prakalbas, dainuos visų tautų 
chorai ir bus perstatymai iš klasių kovų. Pradžia 7:30 vai. vakare. i

PHILADELPHIA, Pa. — 12 valandą po pietų visi darbininkai susirinks ant REYBURN PLA
ZA. Nuo Reyburn Plaza maršuos į ONTARIO SQUARE 13 ir THOMPSON, kur 1932 metais 
PIRMĄ GEGUŠĖS policija aptaškė, darbininkų kraujų. Demonstracijoj dalyvauja visi darbi- 
ninkiški chorai ir darbininkų benas.

ELIZABETH, N. J. —*■ Pirmos Gegužės masi nė demonstracija Įvyks ant Union Square, 3 
vai. po pietų, 7:30 vai. vakare koncertas ir mitingas Rusų Liaudies Name, 408 Court St.; 
|žanga 10c. Bedarbiai, su Bedarbių Tarybos kortomis įleidžiami dykai.

Prašome draugų iš visur pranešti, kur ir kada įvyksta gegužinės demonstracijos. 
Visas vietas skelbsime po šiuo bendru antgalviu. Priduokite iš anksto, kad geriau 
darbininkai įsitėmytų savo miestų demonstracijas.
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FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMŠKAS.
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Baisus Išnaudojimas, $4-$5 Algos j Savaitę

N Easton, pa.

(Tąsa)

(Jaunuolis sėdėjo prielangėj ir tartum ne
girdėjo Židkio žodžių. Jam darėsi karš
ta. Čibis ramiai sėdėjo, ir per dulkes ant 
jo veido nebuvo galima suprasti, ar jis ką 
jmąstė ar taip sau ilsėjosi.

—Po velnių!—trenkė Židki kumščiu į 
stalą.—Mus visus reikia pastatyt prie sie- 

' nos, kaip idiotus ir pabėgėlius nuo savo 
/ pareigų!..

—Na, o ko tu taip pyksti, drauge Židki? 
—pasiinteresavo Luehovas.—-Del ko taip 
karščiuojiesi? Jeigu pas tave yra apsilei
dimo, tai tu pats jį turi prašalinti. Kitaip, 
tave ištikro verta sušaudyti, ir draugas 
Čibis tatai atliks be didelio vargo. Negali 
ir negali būti apsileidimo, turi būti tik dar
bas.

—Na, kokis tavo pasiūlymas?—suriko 
Židki. Jo nosis užsirietę ir patraukė orą.

—Reikia panaudoti mechanišką fabriko 
spėką.

Sergiejus pakėlė ranką, prašydamas bal
so.

—Aš noriu balso, kas del Luchovo pasiū
lymo.

Židki nusišypsojo, ir Glėbas jo veide per
skaitė smagų ir prielankų atsinešimą.

—Na, draugai, geras pasiūlymas, tik rei
kia suformuluoti. Aš norėjau nurodyti, 
sąryšyje su Luchovo pasiūlymu į draugą 
Čumalovą. Gerai būtų, kad tuom klausimu 
pakalbėtų draugas Čumalovas, kaipo fabri
ko darbininkas... Ir man reikia...

—Stop, stop!—pertraukė jo kalbą Židki. 
—Sergiejus, kaip ir visada, jausmingai de
klamuojate.. .

—Man tuojaus reikia į susirinkimą agita
cijos ir propagandos skyriaus; paskui turiu 
kitą, o paskui... ’L

—Inteligentas,—tarė Čibis nusišypsojęs. 
—Taip, girdime tą tavo kartojimą nuola
tos, kaip kokią maldą.. Naktimis tu ne
miegi irgi. Inteligentas—nuolatos atsako- 
mingas už darbą... asilas! Inteligentai 
nuolatos jaučiasi persidirbusiais ir kaltais. 
Ir gerai, kad juos partija laiko suėmus

zuoti darbininkus, ožkas išvaikyti, o ktfr 
jūsų priemonės ir žalioji medžiaga? Bet 
reikia imtis darbo ir fabrikas atgaivint. 
Kitaip darbininkai nebus darbininkais, o 
ožkų piemenimis.—Glėbas ir vėl susitiko 
akimis su Luchovu, ir jis išskaitė jose ne
apykantą linkui jo ir pajuokimą. Dar kar
tą pažiūrėjo jam į akis ir tą savo išvadą 
patvirtino.

s —Didvyriams Raudonosios Armijos ir 
nešiotojams Raudonosios Vėliavos ženklo; 
apart drąsos, reikia turėti dar ir suprati
mo.

Čibis sėdėjo atsilošęs kedėje ir nebuvo 
galima suprasti, ar jis seka pasikalbėjimą 
ar taip ilsisi. Židki gėrėjosi Glėbu ir laikė1 ži ir Juos dar vis 
paruošęs kumštį, kad vėl sudavus į stalą.

—Luchov, juk aš tau nedaviau balso. Sė
dėk. Na, toliaus svarstysime kuro klausi
mą. .. Drauge Čumalov, pas mus nėra nei 
pagalio malkų... Mes dvesiame iš bado... 
Vaikai kenčia nedateklių vaikų name. 
Daugelis miršta. Darbininkai disorgani- 
zuojami. Po velnių, kokis dar čia fabri
kas?... Ką tu gali pasakyti apie pasirū- 

ipinimą kuro? Kaip galima tam tikslui pa
naudoti fabrikas?

—Kuras? 
kuras. Už 
užtikrinu.

Na, pradžiai lai bus nors ir 
mėnesio laiko turėsime kuro,

•Easton. Un
derwear Co. dirbtuvėj nežmo
niškas darbininkų išnaudoji
mas. Visi darbininkai aima
nuoja, kad dirbtuvėj sąlygos 
nepakeliamos ir algos ubagiš
kos. Yra darbininkų, ku
rie mano, kad jie gauti) dar
bą šitoj pragarinėj dirbtuvėj, 
tai viskas būtų gerai; bet jie, 
pakliuvę į dirbtuvę, tuoj pasi
justų, kad randasi pasakiškoj 
pekloj. As bandysiu paduoti 
nekuriuos faktus apie kalba
mą dirbtuvę: < . ; . /
' Easton Underwear Co. dirb
tuvėj prakaituoja 100 darbi
ninkų. Didžiuma darbininkų 
užsiima siuvimu. Darbas nuo 
kavalkų. Uždarbiai labai ma- 

siaurina. 
Darbininkai neorganizuoti, tai 
bosai daro su jais, kaip nori. 
Gi bedarbei plintant, bosai 
naudojasi proga, ir kiekvieną 
savaitę darbininkai 
prispiriami dirbti, 
bininkai stengiasi 
daugiau, o bosai, pamatę,, kad zįn0> Darbininkės pradėjo tar 
darbininkai biskį daugiau už- tis, buriuotis ir ruoštis į strei- 
dirba, tai nukapoja kainas ant ką. Bosai ėmė bėgioti ir, pa- 

i galiaus, kompanija padarė nu
sileidimą. Atšaukė pasimotą 
algų nukapojimą.

Visa beda tame, kad mes, 
darbininkės, nesusitariam. Jei
gu susiorganizuotume, tai. mes

—Kalbėk, kaip prie to darbo prieiti prak
tiškai, o ne tik garsiai tuščiais žodžiais.

—Kada, dirbsime, tai bus ir praktika,— 
atsakė Glėbas. Patylėjo, pažiūrėjo per lan
gą ir pridėjo:—Galima tiktai taip: panau
doti bremsbergą — vagonėlius; sukirstus 
medžius pasiųsti vagonais į miestą; sureng
ti sekmadienių darbus; daugiau nieko betu
riu pasakyti.

Žūk džiaugėsi,! sukinėjosi aplinkui Glė
bą ir piktai išmetinėjo:

—Tarakonai sėdi čia ir nieko nežinote!.. 
kalbate, plepate. . O Glėbas štai kaip... 
Tikrai supranta... Jis dalykus žino, ir 
darbas eis. Taip, brangusis drauge Gle- 
bai. Sprandan jiems reikia!

Tartum jo niekas negirdėjo, nes visi pri
pratę prie kasdieninių jo nusiskundimų.v . .. - X L J 11 LAUlkllk U A1U LALA U.

ežio skūros pirštinėmis ir nuolatos atsta-lžidki rašg ir jo veidas darčsį šviesiesniŠ. 
čius į juos ginklą.

—Na, bet jūs, drauge Čibi, taipgi inte
ligentas.

—Taip. Aš irgi inteligentas.
—Drauge Čumalov, ateik arčiau prie mū

sų. Prisieis pastovėti, nes kėdžių neužten
ka,—pakvietė jį Židki.

Glebas priėjo prie stalo ir kariškai at
sistojo.

—Ar jus iš armijos paliuosavo, kaipo la
vintą darbininką? Taip.,. Tai ir būsi 
partijos komiteto žinyboje.—Židki, žiūrė
damas jam į akis, padavė ranką, *ir drau
giškai pakratė.—Drauge Čumalovai, mes 
jus paskyrėme sekretorium fabriko kuope
les. Ji dabar pakrikus. Daug yra nenaudė
lių ir spekuliantų. Eina atviras plėšimas ir 
grobimas iš fabriko. Veikiausiai jau tu ži
nai, kokis yra mūsų fabrikas. Sutvarkyk 
kuopelę, padaryk ją veiklią, karingą ir tin
kamą. 1

—Taip, drauge Židki!—atsakė Glėbas, 
pridėdamas ranką sau prie kaktos.

Luehovas pasiraukė, primerktomis aki
mis žiūrėdamas į Glėbą, ir išstūmė:—Rei
kia pasiųsti tą draugą į infroftiacijų sky
rių: negalima mums del pašalinių žmonių 
pertraukinėti susirinkimą.

Glėbas atsisuko, pažiūrėjo į jį, bet nieko 
neatsakė.

—Jūs esate lavintas darbininkas... ko- 
"imandierius pulko. Kodėl pasitraukėte iš 
armijos, kada fabrikas stovi jau metai lai
ko?—užklausė Čibis.

Glębąs/atsisuko į jį ir visiems kartu at

I —Po velnių su • tokiu fabriko • stovėji
mu! Ne fabrikas, bet bjauri vieta, griuvė- 

gyvulių tvartas! O kokis puikus pir- 
bųvo fabrikas!... O kokis puikus pir- 
buvo fabrikas!.. Gražuolis... pasau- 
svarbos fabrikas! .’Jūs norite organi-

džio, 2 vai. po pietų, svetainėje 40 ■ 
Ferry St.

Visi draugai susirinkite kuo skai
tlingiausiai, nes yra svarbių dalykų 

$4,’aptarimui. Taipgi žinokite, kad ge-
I gūžės mėnuo jau arti ir turite ap- 

. Į žiūrėti savo giminių bei draugų ka
pus. 30 d. gegužės ant kapinių bus 
apvaikščiojimas su prakalbom. Prasi
dės 10 vai. ryte. Kalbės drg, J. 
Siurba iš New Yorko, jis yra geras 
kalbėtojas, tat skaitlingai susirinki
te

rei- 
pa- 
3c.

ar 70 centų į dieną ir po 
$5 į savaitę.

Tik įsivaizdinkite, kaip 
kia skubinti, kad moka už 
siuvimą apatinių rūbų, po
ir iki 30 centų už tuziną. Prie 
mažiausio dalykėlio bosai ka
binasi ir vis grasina paleidi
mu iš darbo. Jeigu darbinin- 
kč^darbininkas p a si priešino, 
tuoj veja laukan. Reikia pa
žymėti, kad bošai dalina dar
bininkus į. jiems gerus ir ne
paklusnius, ‘ Ypač jaunesnėm 
merginom, kurios apie juos 
patūpčioja, tai joms duoda ge
resnius darbus ir daugiau dar
bo. Bet ant tų darbininkių,' 
kurios stoja už šavo reikalus 
,ir užtaria kitus, tai bosai šnai
ruoja ir duoda joms > prastus* 
darbus.

Darbininkes prižiūri vadi
namos bosifenės—moterys. Jos 
sekioja kiekvieną darbininkės 
žingsnį. Bet būtų klaida da
ryti išvadą, kad darbininkės 
negalėtų atsispirti prieš išnau- 

[dotojus. Viskas, ko reikia, 
tai susitarimo ir vienybės.

Pavyzdžiui, balandžio 20 d. 
bosai paskelbė, kad numuša

jo išklausyti.
Sekretorius J. Stankevičius.

(97-99)

NORWOOD, MASS.
Bedarbių TaYyba/ rengia arbatos- 

kavos šokius^ 25uneną balandžio, Fi
nų svetainėje, 37 Chapel Ct. Kvie-

čiame visus lietuvius darbininku^ 
skaitlingai atsilankyti ir : .paremti ♦ • 
alkanųjų marŠavimą ant valstijos 
sostinės.; Įžanga tik 25 centai ir už 
tą patį tikietą ne tik šokti galėsite, , 
bet ir arbatos ar kavos gausite gerti. 
Būkite visi ir ašbūsiu.

“Aktyvistas.”

BALTIMORE, MD.
Balandžio 24 d., 7:30 valandą va

kare yra šaukiamas visų organizaci
jų narių svarbus susirinkimas, 722 
W. Baltimore St. Geresniam prisi
rengimui prie Pirmos Gegužes ir iš
rinkimui delegatų į Washington^, 
Scottsboro jaunuolių paliuosavimui, 
visi dalyvaukite šiame susirinkime.

Sekr.
K (96-97)

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

1 ; ■ • .

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

sparčiau
Mat, dar-

padaiyti iv^arbius p0 g centus ant tu

dirbamų kavalkų.
Dabar privedė prie to, kad 

darbininkas, kvaituliškai sku
bindamas, daugiau negali pa
daryti, kaip $1.50 į dieną. Ta-
čiaus reikia turėti štai kas gal- galėtume išsikovoti žmoniškes-
vejo : mažai būna tokių die
nų, kad darbininkas gauti) iš
dirbti pilną dieną. Dažniau
siai būna, kad atėjęs rytą turi 
laukti kelias valandas.

,sii padirbėti, padaryti 30-50 bėti;
■ i į i : ' 1 ■ > • •. < -imi

’centų, ir-Vėl lauk kelias va
landas, kolei toliau ^ąusijkę- 
letą centų užsidirbti: 6t,‘ tai- 
ir varginami darbininkai. Turi 
vaikščioti kasdieną į dirbtuvę 
ir ten laukti, kol gaus kavaĮ- 
kėlį darbo . padaryti. • Apskri
tai darbininkai pasidaro po 60

nes sąlygas.
Reikia pridurti, kad darbi

ninkai rūpestingiau žvelgia į 
ateitį, negu metai atgal. Pir
miau, su kai kuriom darbiuin- 

Gau- kėmis nebuvo galima susikal- 
šiandien kita šneka; jos 

jau' pradeda protauti ir apie, 
bosams pasipriešinimus kalbe
li. Sunkaus gyvenimo, rykštė 
mokina pažinti savo klasės 
reikalus. Skurdas atveda jas 
net prie tos minties, kad reikia 
mąstyti, idant pažinti, iš kur 
kyla skurdas.

Darbininkė.

Portable mašina, tik šį rudenį patobulinta, su nau
jais1 parankamais, prietaisais dabar galima ją įsigyti

i per “Laisvę.”
KAINA $60.00

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

kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 

■ vėliau sunkų persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
> “keyboardo.”

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

CLEVELAND, OHIO
Šė-

PRANEŠ1MAI IŠ KITUR
“LAISVES” NAUDAI PIKNIKAI

Pagaliaus, jis atsikreipė į Luchovą:—Tu, 
rodosi, norėjai kalbėti šiuom klausimu?

Luehovas, kaip sprenžina nušoko nuo 
lango, praėjo pro Glėbą ir, sugrįžęs prie 
lango, pradėjo:—Aš, aš turėjau panašią 
mintį, kaip Čumalovas. Bet jis geriau su
formulavo. Priimt jo pasiūlymą.

Židki numetė ant stalo paišiuką: tas at
šoko ir nusirito Glėbui po kojomis. Židki 
susikišo rankas į kišenius ir pradėjo:

—Drauge Glėbai, jūsų mintis yra tik sva
jonė. Mesk kalbas apie fabriką: fabrikas 
—akmeninis grabas. Mums reikia ne fa
briko, o malkų, malkų. Jau fabriko dau
giau nėra, jo vietoje tik galvijų ir ožkų 
tvartas. Mums, fabrikas buvo praeityje, 
gal bus ateityje. Bet dabar kalbėkite tiktai 
apie malkas.

—Drauge židki, aš negaliu suprasti, kas> 
anot jūsų, yra svajonė. Jeigu jūs nesiimsi- 
tė atsteigti fabriką, tai to darbo ipisis pa
tys darbininkai. Ką jūs nesąmones kalba
te apie fabriko praeįtį ir ateitį? Jeigu dar
bininkai gyvena aplinkui fabriką, jis yra; 
jis laukia darbininkų jėgos, darbo rankų. 
Ar jūs juokaujate ar nieko nesuprantate? 
Ar dirbai pirmiaus fabrike? Ar uostei fa
briko orą? Fabrikas—čielas miestas ir jo 
mašinos yra tvarkoje. Kodėl darbininkai 
apiplėšia fabriką? Kodėl lietus ir vėjai 
graužia cementines jo sienas? Kodėl eina 
tas naikinimas-, industrijos?... Ir gerai 
darbininkai daro, kad jus verčia prje dar
bo. Jeigu jūs ilgiau taip sėdėsite, tai jie 

?$pjąus ant jūsų... , '
Glėbą smaugė skausmas namie; fabrike, 

ir partijos komitete, ir jis negalėjo ilgiati 
tylėti. Iki kraujo jis gatavas kovoti už fa
briko atsteigimą. židki pašoko ir akis iš
vertęs sušuko:

(Tąsa bus).

Rengkimes Prie “Vilnies” 
rininkų Suvažiavimo

Clevelando Lietuvių Komu
nistų Frakcija savo praplės
tame susirinkime nutarė su
šaukti platų “Vilnies” šerinin- 
kų, skaitytojų ir simpatikų su
sirinkimą sekmadienį, balan
džio 30 d., 1-mą vai. po pietų, 
Lietuyių Darbininkų svetainė
je, 920 E. 79th St., Clevelande.

“Vilnies” šėrininkų metinis 
susivažiavimas įvyks gegužės 
7 d., Chicago, 111. Tai labai 
svarbus susivažiavimas, kuriuo 
ir mes, Clevelando lietuviai 
darbininkai ir darbininkės, pri
valome susirūpinti. Dienraštis 
“Vilnis” lošia nepaprastai 
svarbią rolę švietime ir orga
nizavime lietuvių darbininkų 
kovų už pašalpą ir bedarbių

NEWARK, N. J.
Didele ir Skani Vakariene

lįengia LDSA 10-ta kuopa didelę 
ir skanią vakarienę, nedėlioję, ge
gužės (May) 7 dieną, 1933; 79 Jack- 
son St., Newark, N. J. Svetainė at
sidarys 4 valandą po pietų; vakarie
nės bus 6-tą vai. vakare. Įžanga 50c.

Bus šokiai griežiant gerai orkes
trai; taipgi bus puiki muzikalė pro
grama ir bus prakalbų. Pasitenkin
site visi, kurie tik atsilankysite. To
dėl ’ ‘ ‘
tis

kiekvieho pareiga išanksto ruoš- 
ir įsigyti tikietą.

Visus Kviečia Rengėjo.
(97-99)

EXETER, PA.
Seredoje, 26 balandžio, L.D.S.A. kp. 

rengia prakalbas; Ralbės d. K. B. 
Karosienė, kuri nesenai lankėsi So
vietų Sąjungoje. Atsibus Griškonio 
svetainėje, 991 Wyoming Ave., Exe
ter, Pa. Pradžia 7:30 vai. vakare; 
įžanga veltui.

(97-98)

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 Maudynes

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

į apdraudą, prieš algų kapoji
mus ir prieš naują imperialis
tinį karą.

Šiuo visuotino krizio ir be
darbes metu “Vilnies” ekono
minė padėtis yra sunki. Dien
raščio prenumerata liko..nu
mažinta nuo $6 į metus ikii $5 
į metus. Daugybė bedarbių 
skaitytojų neturi iš ko užsi
mokėti už prenumeratą ir tas 
labai apsunkina laikraštį. Gi 
iš kitos pusės, lietuviška bur
žuazija ir valdžia puola dien
raštį pasmaugti ir atimti iš 
darbininkų kovos įrankį.

Taigi kuo skaitlingiausia su
sirinkime į “Vilnies” rėmėjų 
mitingą. Ku,o 'daugiau min
čių, tuo- mes geriau galėsime 
apsvarstyti j revoliuęinio /dien
raščio < gerinimą, platesnį pa- 
skįęidimą ir gausesnį Į rėmimą, 
kad1 “Vilnį” nad.aryti dar tią- 
kamesniu darftifiinkų kovos 
ginklu prieš išnaudotojus.

Kviečia K. P. Liet. Frakcija.

PITTSBURGH, PA. 
.i: -f, ✓' '

A.L.D.L.D. 4r-tas Apskritys šaukia, 
konferenciją 11 d.’birželio, 1-fną vai. 
po pietų, L. M.1 D j Svetainėje, i 142 
Orr St. Visos .šio apskričio kuopos 
įsitėmykite ir> išrinkite delegatus j 
konferenciją. Taipgi prašome kuopų 
sekretorių tuojau prisiųšti apskričio 
sekretoriui savo antrašus. S. Ardą, 
708 Fulton St., N. S. Pittsburgh. 
Nes dažnai prisieina sd kuopom su
sisiekti, o be sekretorių antrašų to 
negalima padaryti. Organizatoriaus 
antrašas: J. Urbonas, 1401 Page St. 
Pittsburgh, Pa.

(97-98)

, , PLYMOUTH, PA.
LDSA 53-čia kuopa rengia 

kalbas nedėlioj, balandžio 30 d. ant 
Stravinsko svetainės, 42 Ferry St. 
6 vai. vakare. < Visi • apielinkės lie
tuviai atsilankykite, nes išgirsite ką 
naujo. Kalbės draugė K. B. Karo- 
sienėj1. kuri nesenai parvažiavo iš 
Sovietų' Sąjungos. .

'Liepos, 2 dieųąįbus rengiamas pik- 
nikąs(LpSA 5^fi)s ‘kuopos, Meldžia
me 'įjilų ^apielinkės kuopų. bei' orga
nizacijų nieko' nerengti' tą dieną.

4't-- M.4O. R.
. .. (97-99) ‘

pra-

PLYiyiOUTH, PA.
. . V. __Lietuvių Kąpinių Korporacijos su- 

siripkimas įvyks nedėlioję, 30 balan-

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

ELEKTRI^INIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50 
Dovanojo'John-Butėnais, 316 E. Girard Ave., 
Philadelphia, Pa., tai bus antra dovana t ♦ * ” 1

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75

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

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

LAUKIAME DRAUGŲ ŠALSO IŠJciTŲ
■ 1 y  —i. ■      -■■■■■ ■ ■■«,   1 '

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

i “Laisves” Administracija.



SSilra’dien., BalaneL 25,153S ^^ĖBfllapfa penkfas ,*

AR YRA PAMATAS NEAPSEST NEGRU? S™ !
tijos bazaras, lietuviai basai c' 

ika- dalyvavo ir nemažai
baltvcidžius Paaukavo. Varde Partijos ta-i . . i/ a • -

I Korespondenty Mokyklos Užbaigimo Vakariene

Lendon.

Negrų ii- baltveidžių darbi- cija užpuolė, terorizavo, įka- 
ninkų paroda, kurioj dalyva- lino ir kankino L.......... ......
vo keli tūkstančiai darbininkų, į darbininkus, todėl kad jie da- 
15 d. balandžių maršavo Chi- j lyvavo sykiu su negrais mi- 
cagoj negrų apgyventomis gat 
vėmis.

Turbūt, niekur kitur mies
te nėra tokių laužynų, kaip 
viėtose, kur gyvena negrai 
darbininkai. Neapsakomas tų 
skurdžių susikimšimas sulūžu
siose lūšnose, lyg skruzdėlių. 
Biednumui tu žmonių nešima- *. • j
to rubežių.

Tos lūšnos panašios į grio- vai prieš savo pavergėjus, 
vėsius, likusius po žemės dre
bėjimo arba po kariško bom- trijų šimtų tūkstančių negrų, 
bardavimo. Jos nuo pat jų • taip pat New Yorke ir kituo- 
pastatymo, tur būt, nėra ma- se miestuose yra jų nemažas 
tę taisymo, popieravimo, ’ma- nuošimtis, 
liavojimo ir 1.1. Tiktai kai i darbininkai nepasistengs 
kur ant sienų, kaboja šmotai Į trečdalio tų skurdžiausių, 
popieros ir tinko. Bet nežiū
rint to, rendos už tokius “na- 
m<ps” dvigubai augštesnės, ne
gu balti darbininkai moka.

Kadangi prieš negrus per

tinguose ir negrų laidotuvėse.
Taipgi net visur kitur, kur 

dar nebuvo tokių bjaurių var
žymų prieš negrus, kaip' kad 
pietuose, valdančioji klasė pra 
deda savo žvėriškumą rodyti.
Kapitalistų klasė šėlsta, maty- Mai pavyko, 
dama, kaip išbadėję darbiniu- Pasidėjo
kų masės meta šalin tarpsavi-

I nę neapykantą ir vienijasi ko-

daiktų ;
d. buvo jaučiamas žemės, PHILADELPHIA, PA.

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

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

šies kenuotos žuvys.

drebėjimas, kuris, spėjama,!
įvyko už 1,300 mylių nuoriame visiems širdingai ačiū.

Kuopa buvo nutarus1 suruoš
ti Sovietų Sąjungos judžio pa
rodymą, bet delei daugelio 
darbų, kuriuos turime atlikti; 
tas klausimas buvo atidėtas.

Arbatos vakaras, kuris buvo 
rengtas mėnuo atgal, viduti- 

Prie vakaro su-
• ALDLD ir 

LDSA kp. Nuo parengimo pel
no liko $5.09. Likęs pelnas pa
skirtas “Vilniai” ir “Daily 
Worker.”

Paskutiniame. Literat. Drau
gijos kuopos susirinkime pri
siminus, kad tuoj įvyks “Vil- 
""i” šėrininkų susivažiavimas, 

nutarta ant vetos parinkti au
kų. Surinkta aukų $2.85. Iš 
padalyto pelno arbatos vaka
rėlyje ir pridėjus surinktas au
kas “Vilniai” pasiųsta $5 ir

] “Daily Worker” $2.24.
Kuopos delegatai, kurie lan

kėsi Philadelphijoj ALDLD 6- 
to Apskričio konferencijoj par 
vežė automobilio laimėjimo se
rijų. Automobilius bus, iš
leistas “Laisvės” naudai ren
giamam Philadelphijoj pikni- Į 
ke, kuris įvyks rugsėjo mė-! 
nesį. Draugai išsidalino šeri-■ 
jas ir pasižadėjo gerai pla-’ 
tinti. Laiko (turime daug ir 
galėsime tinkamhd serijas iš
parduoti.

Kuopa pasibrėžė daugiau 
veikti organizuojant pionie
rius.

Chicagoj priskaitoma arti

Jeigu baltveidžiai j nies
nors
pa- 
ko- 
rei- 
kb-

kraugerius kapitalistus.
Dimas Benamis.

BALTIMORE, MD
ALD
Gan

Balandžio 3 d. įvyko
LD 25 kp. susirinkimas, 
diktas būrys narių atsilankė į 
mitingą. Kuopa gavo vieną 
naują narį, įsirašė draugas J. 
Jasaitis.

Šiame susirinkime buvo 
svarstyta bedarbių reikalai ir 
bendro fronto klausimas. Bu
vo skaityta atsakymai nuo įvai 
rių draugijų, kurios prisideda 
prie bendro fronto ir kurios 
atsisako prisidėti.

Organizacijos, esančios po 
kunigo įtaka atsisakė , daly
vauti bendro fronto konferen
cijoj. Manytum, kad tų orga
nizacijų nariai nėra prispaus-1 nausiniai.

kad !ti bedarbės. Aišku, kad tų or- p0S padaromų pelnų įvairiuo-

negu

krizio 
darbda- 

darbo 
darbo, 

tokiam,

Lietuvių Darbininkų Kores
pondentų Mokykla tęsėsi 18 
sekmadienių, veik per keturis 
mėnesius. Mokyklos siekinys 
buvo pramokyti darbininkus 
kiek taisykliškiau rašyti ir jų 
korespondencijas padaryt kon- 
truktyves, giliau paliečiančias 
darbininkų kovas ir jų gyveni
mą. . . *• .

Mokytojai buvo drg. Valat
ka ir Tauras. Tai buvo ge
riausios mokinimui spėkos pa
naudota, ir reikia pasakyti, 
pasakyti, kad jie daug ko pra- 
mokino korespondentus.

Mokyklos užbaigai buvo 
pereitą sekmadienį suruošta 
vakarienė “Laisvės” svetainėj. 
Į vakarienę susirinko didokas' 
būrys publikos. Nuotaika bu
vo smagi. Dainavo draugė 
Konstancija Menkeliuniutė. 
Jinai jau kiek susveikus ir šau
niai sudainavo porą dainelių, 

j Draugas Pakalniškis sudaina- 
įvo tris skambias daineles ir 
j drg. L. Kavaliauskaitė smagiai 

*_* į palinksmino publiką savo žvai- 
“ : niomis dainuškomis.

Prakalbėleš pasakė studen- 
tai-darbininkai: Stankevičius, 
Benėnas, Alekna, Vasikoniutė, 
Marcinkevičius* ir Nazveckas. 
Jie kiekvienas pareiškė, kad 
pirmiau nebūtų galėję taip 
savo mintį išreikšti, kaip dą- 

Kalbėtojai pažymėjo,

mėnesius pastudijavus lyg ko
kis šydas nukrito nuo veido, ir 
aiškus revoliucinio judėjimo 
paveikslas atsistojo-prieš akis.

Brooklyno darbininkam te
ko skaityti puikių žinių iš dar
bininkų judėjimo, iš bedarbių 
gyvenimo ir net apysakaičių, 
kurios buvo pagamintos Ko
respondentų Mokyklėlės stu
dentų; Buvo ir gilesnių per- 
žvalginių raštų.,

Iš drg. Vasikoniutės prakal- 
beles ir pirmininko drg. Bui- 
vydb pastabų pasirodė, kad, 
minimam Korespondentų Mo
kyklos kursui užsibaigus, mo
kyklėlė dar nelikviduojama, 
tik pakreipiama lavybai prak- 

’tiškame organizaciniame dar
be. šis kursas tęsis bent pėr 
keturias savaites ir jau ne sek
madieniais, bet
(subatomis) nuo 3 
landos po pietų, “Laisvės 
tainėje. ' Tėmykite 
“Laisvė?’ žiniose 
pranešimus apie
nizuotas mokyklėlės pamokas.

Draugas Tauras pasakė kiek 
ilgesnę prakalbą apie svarbą 
korespondentų mokyklų ir bū
tiną reikalą teoriniai pagilinti 
o r g a n i zacijose veikiančius 
draugus. Jis pažymėjo, kad 
studijavimo nepakanka. Rei
kia teoriją surišti su praktiš
ku, revoliuciniu veikimu, ką 
mokykla ir stengėsi daryt, ir 
jos studentai turi mestis į ko
vos verpetą.

Londono, veikiausia Balka

nuose.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

LINIJA
\ > 1$ New Yorko 

KLAIPĖDĄ. 
. #V l’er Gothenburg^

šeštadieniais 
iki 6 va- 

sve-
vietinėse 
tolesnius 

p e r o rga-

GREITA 
___ gg KELIONĖ 
j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS“ 

PIGIOS LAIVAKORTĖS
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 
S. S. Drottningholm____ Gegužės 20
M. L. Kungsholm_______ Birželio 3
S. S. Drottningholm____ -Birželio 12
M. L. Gripsholm________ Liepos 3

_ Jau keletas vaikų pa-|bar Kalbėtojai \ 
sižadėjo stoti j pionierių gru- pjrmiaus apie marksistinę 
pę.

Buvo ]
■ apvaikščiojimo klausimas. Iš
rinkta komitetas, kuris dar
buotųsi, kad kuo daugiausiai

teoriją jie turėjo nuvokimo, 
pakeltas •. Gegužinės i L>et labai miglotai viskas išro- • • 1 1 • . T V '

E K S K U R S I J O S
M. L. Kungsholm.___Gegužės 8
*M. L. Gripsholm. Gegužės 27 
vTiesiog į Klaipėdą be persėdimo

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į vietinj agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St.,
Chicago, III., 181
Boston, Mass.
Detroit, Mich. _

--- -  —-------—.4. 

į Sergančių Vyrų ir Moterų i 

i Chroniškos Ligos Gydomos 
į----------------------------Šiandien atei-

kite delei savo 
sveikatos išty- 

■ , 1 rimo, o jums
• bus iSaiškinta,
I r f kaip jūs fiziš-
1 I kai stovite.
• I Odos Nušašė-| I Nervų
l ALigos, Abelnas 
į Silpnumas,
Į Skilvio, Žarnų
f ir Mešlažarnės Ligos, Nervui jde- 
1 girnas bei Reumatiški Nesveiku-
I mai. , . 11
i Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
| ligos yra sėkmingai gydomos nau- 
} joviškais, moksliškais būdais.
| X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, , 
•Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
į bei čiepų Išmirkštimai.
| Prieinama Kaina n
• Sąlygos pagal jūsų išgalę
į Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
į Kalbame lietuviškai

I DR. Z IMS 
1110 EAST 16d ST. H. T.
į Tarp 4th Avė. ir Irving Place 11 
I įsisteigęs 25 metai r 
į Valandos—9 AM. iki 8 PM.; H
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

dė. Gi sekmadieniais keturis Rep.

New York, N. Y.
N. Michigan Ave.

10 State Street 
73 Monroe Street SKAITYK LAISVE 

IR KITIEMS UŽRAŠYK
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sutraukti lietuvių darbininkų i Sūnys Gavo Atsizymėji- 
demonstraciją. Nutarta parsi- y J
traukti 25 egzemplior. “Lais
vės” ir 25 kopijas “Daily 
Worker.” '

Kuopos susirinkimas svarstė Į 
klausimą, kaip padėti K. P. fi-!

Nutarta nuo kuo-

.niekintų žmonių įtraukti į 
i vas del savo tuojautinių
kalų pagerinimo, tai jokia 
va nebus laimėta.

Todėl baltveidžių darbinin-
šimtmečius buvo sėjama kapi-jkų priderystė yra ištiesti savo 
talistų neapykanta ir panieka,! draugiškumo ranką negrui 
jie yra skaitomi žemesniais1 darbininkui ir bendrai maršuo- 
sutvėrimais, negu balti žmo- ti revoliuciniu keliu prieš sa- 
nės. Nežiūrint tos išaugštin- vo 
tos 20 amžiaus kapitalistinės! 
“civilizacijos,” negrai yra at
skirti nuo baltų žmonių; jie 
niekinami ir persekiojami antį 
kiekvieno žingsnio.
Pavojus Baltiem Darbininkam

Gyvendami tokiose sunkiose 
aplinkybėse, negrai, kad pa
laikyt gyvybę, būna priversti 
parduot savo darbo spėką už 
labai žemą kainą, kartais net 
k^Tlis sykius žemesnę, 
baltveidžio darbininko.

Dabar, ekonominio 
laikotarpiu, kuomet 
viai jieško pigiausių 
rankų, jie, jeigu yra 
duos darbą greičiau
kurio gyvenimo lygmala yra 
žemiausia. - j ., m

Tankiai būna dar ir taip, 
^ad darbdavis, norėdamas nu
kirsti baltveidžių darbininkų 
algas, pagrasina tuomi, 
negrai yra pigesni, ir jie užims ganizacijų priešakyje stovi ka- Se parengimuose Partijai duo- 
baltųjų vietas, atsisakius šiems pitalistų klasės agentai ir 
priimti algų kirtimą.

Nesusipratusių darbininkų [ 
neapykanta prieš negrus la- j 
biau padidėja, kuomet jie už
girsta boso tokį pareiškimą. 
Nes baltveidžiai darbininkai, 
gyvendami atskirai nuo negrų 
darbininkų, nežino pastarųjų 
sunkios padėties. Baltveidžiai 
darbininkai, apnuodinti negrų 
neapykanta, nėgali suprasti, 
jog tiems žmonėms (nežiūrint, 
kad jų oda juoda) reikia su
rasti šaltiniai, kad gyventi. 
Darbininko gyvenimo šaltinis 
—tai darbas, kurį kontroliuo
ja pelnagrobis kapitalistas, 
kapitalizmo sistemoje.

Baltveidžiams ir Negrams 
Reikalinga Vienybė

Baltveidžiai darbininkai la
bai greitai suprastų negrų 
darbininkų padėtį, jeigu jie 
gyventų greta kits kito. Bet 
tada iškiltų didžiausias, pavo
jus kapitalistų pelnams ir vi
sai kapitalistinei išnaudojimo 
sistemai. ’

ne
prileidžia darbininkus prie 
bendro veikimo.

Po plataus-apkalbėjimo, nu- nau, kad kuopos nariai skait-

l ti 10 nuošimčių.
Sekantis kuopos susirinki

mas įvyks gegužės 8 d. Ma-

įtarta dar vienas diskusijas 
rengti ir plačiai lapelius išda
linti. Lapeliuose turėtų būti 
nušviesta darbininkų vienybės 
ardytojų tikslai ir kviesti ei
linius narius kuo plačiausiai 
dalyvauti diskusijose.

Antros diskusijos įvyko ba
landžio 10 d. Apie diskusijas 
jau buvo rašyta, tai aš to klau 
simo neliesiu.

Lietuviai darbininkai deda
si prie tarptautinio — viso

lingai lankysis į susirinkimą ir 
rūpestingai dalyvaus darbinin
kiškame judėjime.

ALDLD 25 Kuopos Sekr.
V. Jakevičius.

Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
Prakalbų Maršrutas

mo Medalius
FAŠISTAI ŠAUDO

DARBININKU VADUS
H. Belsky Te! STagg 2-3487 H. Housenbold

PResident 3-5341 Minnesota 9-7222

YONKERS, N.Y

BALIUS
Rengia Am. Lietuvių /Darbi
ninkų Literatūros Draugijos

_______ Todėl kapitalistai ir 172 kuoPa ir L‘etuvi,» D"bi- 
jų valdžia pasiryžę net ginklo .n*nkV Susivienijimo 47 Kuopa 
pagelba ir korimais neprileist l 
negrų ir baltveidžių darbiniu-' 
kų prie vienybės.

* Jeigu kapitalistai su pagel
ia dievo, tikėjimo, kalbos, tau 
tybėg ir spalvos nebepajėgia 
sulaikyti darbininkų negrų ir 
baltveidžių amerikonų, meksi- 
konų ir kt. nuo vienybės, tuo
met jie naudoja kalėjimą ir 
ginklą, kad teroro įrankiais 
palaikyti darbininkus padalin
tus, paskirstytus, neapykantoj 
vienų prieš kitus.
, Mes labai daug girdime apie '

ĮVYKS SUKATOJE

29 Balandžio-April, 1933
Svetainėje 37 Clinton St.

Pradžia 6:30 vai. vakare

Gerbiama vietos ir apielinkės visuo
mene!

Širdingai kviečiame atsilankyti į 
šį puikų mūsų pareng-imą, kur visi 
rasite sau malonaus pasitenkinimo.

ČIA BUS LAIM£JIMAS 
$10 AUKSU

Traukimas bus 10:30 vai vak.peršek'ibjimufil, | 
pietinėse, valstijose. Bet 

^abartiniais paaštrėjusių kovų ! 
Laikais ..pradėta tas; pat chary ii i .... :
Drieš neerrus ir baltveidžius Bus-: skanilj valgiu ir gėrimų. Tatt pijęs pegęus ir oanveiazius I skaitiirtgai atsilankykite ir tuomi pa-
(Rirbininkus vakarinėse ir ry- remsite viršui minėtas organizacijas, 
tinėse* valstijose.

Chicągoje, pavyzdžiui, buvo 
jau daug atsitikimų, kur poli-į

CHICAGO, Ill inois — 
Šios apielinkės lietuviai dar
bininkai senai laukia atvažiuo
jančio seno ir nenuilstančio 
Veikėjo revoliucinių darbinin
kų tarpe Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus, ir pagalios mes jo su
laukėme. Jis kalbės temoje: 
“Darbininkų Sveikata ir Jos 
Apsisaugojimas.” Veikiausia ir 
kitais svarbiais klausimais.

Todėl, draugai ir draugės, 
tarkitės bendrai ALDLD, LD 
S A ir LDS kuopos rengti pra
kalbas. Dr. Kaškiaučius pa
tarė surengti dvejas prakal
bas vieną dieną, nes daug 
žmonių be darbo, tai ir die
nos laiku gali ateiti į prakal
bas; dieną, po pietų, turėtų 
būti surengta vienoms mote
rims, o vakare vieniems vy
rams, bet kur vienas rengsit, 
tai bendrai vyrams ir moter
ims.

Kalbės sekančiose vietose: 
Gegužės 3 d. Roselande, III.
4 d. Cicero, III.
5 ir 6 dienas turėsime susi

rinkimus.
7 d. “Vilnies” B-vės šėrinin- 

ku suvažiavimas.

Susirinko ponios, milionierių 
i žmonos pagerbti šunis ir pa31 
kelti juos į augštesnį laipsnį. 
Trylika šuniukų gavo Šunų Le
giono medalius.

• A
šunų paaugštinimo ceremo

nijos įvyko praėjusį penkta- 
die'nį, John Wanamaker audi
torijoj. Puotą ir iškilmes su
ruošė ir vadovavo šunų pager
bimo kapitonas, poniutė Diana 
Belais.

Tarp kitų svečių, “inteligen
tiškos” publikos, kaip kapita
listų laikraščiai sako, dalyva
vo ir Mrs. C. M. Walker, per
siskyrusi žmona buvusiojo ma
joro.

Laiku, kada ponios kelia 
šunims balių ir medalius jiems 
ant kaklų mauja, tai bedarbių 
vaikai kenčia alkį ir vienas 
užnuodintas iš pašalpos duotu 
sugedusiu maistu.

Ar gali būti didesnis pasi
tyčiojimas iš alkanų bedarbių 
ir jų šeimynų ? Kuomet tūks
tančiai motinų ir jų kūdikių 
badauja, tai milionierkos šū

snims orgijas kelia.

MUNICH. — Miestelyje 
Dachau tapo įsteigta kon
centracijos stovykla delei 
politinių kalinių, kurie su
sideda iš komunistu ir so-

* I

cialdemokratu darbininku, iv C

Sugrūsta penki tūkstančiai 
darbininkų. Jie pastatyti 
po ginkluota sargyba ir vi-' 
saip terorizuojami. Jau ta-, 
po nušauti trys kaliniai, 
kurie buvo fašistų nužiūri
mi kaipo kom. vadai. Be , 
niekur nieko nušovė iš ūži 
nugaros, o viešai paskelbė, 
kad tie trys draugai “ban
dė pabėgti.”

Chinai Tūkstančiais Bėga 
Iš Miesto Tientsin

TIENTSIN, Chinija.—Ka-

ŠOKIAMS

skaitlingai atsilankykite ir tuomi pa-

Kviečia Rengėjai.

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

į'Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius

1 ir kitokius šaltkalvystės
* darbus

8 d. Rockford, Ill
9. d. Waukegan, Ill.
10 d. Kenosha, Wis.
11 d. Racine, Wis. •
12 ,d. Westville, Ill.
13 d. Indiana Harbor, 

Gary, Ind.-
14 d. Chicagoj.
Šį maršrutą tvarko ALDLD 

Pirmas Apskritys ir,kur kolo
nijose vietinės kuopos nepa
jėgs surengti ir padengti iš
laidas, tai prisidės Apskritys.

Visais reikalais kreipkitės į 
Pirmą Apskritį:

Sekr. V. V. Vasys,
3116 So. Halsted St., . 

Chicago, Ill.
(94-101)

!
■ Y . - •

y,-.-- )

arba

dangi pranešimai iš šiaurės 
parodo, kad Japonijos ar
mija traukia pirmyn ir už
ima miestus ir • kaimus, tai 
šio miesto gyventojai dide
liame sujudime. Laukiama, 
kad neužilgo japonai prisi
artins prie Tientsino. To
dėl žmonės tūkstančiais be- 
ga iš miesto. Visi keliai is 
miesto užprudyti žmonė
mis.

A N G LIJOS VALDŽIA 
PRAVESIANTI EMBAR

GO PRIEŠ SOVIETUS

LONDON

v —•— - w . IŠIMAM*!y.$0'į
čia randasi, lietuviška aprieta,L kUripje'’^ 

prieinamesne kaina, nęgu. .klj^^įį^^
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TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 8-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
♦

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc. a
M. TEITELBAUM, Manadžeris 2/1

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

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkička Pirtis su moder- 777
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prū- 7Į
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui Į
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNTN- f
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys Z
gariniai kambariai delei išsipėrimo: 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 Fleshing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS H

Anglijos H

Laisniuotas Grabelius
Pennsylvania ir New Jer

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

SO

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Rdi—Oregon 1136 
Keystone—š^alu 14.17
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NEW YORK. — Šiomis die-

48

Rūpestingai Ruoškimės Prie Bendro Veikimo Konferencijos

Laisvė Gaunama ant
JONAS STOKES

Sekančių Stočių
svarbų darbą.

■* (Dauginy VietosŽinių 5 .pusi.)

PAJIEŠKOJIMAI

(95-97)

Ugnis prasidėjo tokiu būdu. Konferenciją sušaukė Lietu-

kuomet 
kanalu

Drg. V, Bovinas randasi žy
dų ligoninėj, Prospect Place, 
tik vienas blokas nuo Franklin 
Ave.

PAJIEŠKAU Jono ir Juzės Žukų, 
gyvenančių Brooklyn, N. Y. Pra

šau skubiai atsišaukti arba kas apie 
juos žinote, pranešti jų antrašą. Iš 
kalno tariu ačiū, Ignas Liužinas, R. 
D. No. 1, Johnson City, N. Y.

(95-97)
Laivo kapitonas, Vincent Me- 

Inella pamatė, kad laivo įtal-

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau senyvos moteriškės pri

žiūrėjimui 11 metų Vaiko ir namų. 
216 Mckee St. Floral Park, N. Y. 
Prašome greit atsišaukti.

, (97-99)

PAJIEŠKAU partnerio j kafeterijos 
biznį, kur gali daryti graži} pragy

venimą. Vieta prieš Williamsburg 
Banką. Esu viena moteriškė ir sun
ku apsidirbti. Partnerį priimsiu ant 
labai lengvų išlygų. 176 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

Piliečių Rimbo 
Union Avė 
lietuvių organizacijų konferen
cija bedarbių reikalais.

Bedarbių padėtis šiurpulinga, metai atgal neteko darbo. .Jis

mirė. Didesnis vaikutis,

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

FOTOGRAFAS
Siuoml praneSu savo kostumo- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

Proletarų Meno Sąjungos sek
retoriaus pareigas eina drg. 
J. Nalivaika. Visais reikalais 
kreipkitės prie jo. 1

Rep.

Puslapis šešta*

Vienas Bedarbio Vaikutis Mirė, Du 
Užsinuodino Nuo Pašalpos Maisto

Ateinantį sekmadienį,, balan-, nuodino Gourley šeimyną. Tri- 
džio 30 d., Amerikos Lietuvių 'jų metų vaikutis, Samuel Go- 

i svetainėj, 80 ■ urley mirė, apnuodintas pašal- 
Brooklyne įvyks pos punkto duotu maistu.

James Gourley, gyvenąs 439 
West 52nd St., New Yorke, du

į badavimo ir didžiausio suvar- kalavo pašalpos, bet,sunku buvo 
gimo bedugnę.

Miesto valdžia balandžio mė
nesiui bedarbių šelpimui : 
rė tik $4,000,000; gi kovo mė
nesį buvo išleista $10,000,000, ir 
tai tūkstančiai bedarbių alko ir 
žudėsi. Netiesa, kad > 
neturi pinigų.

Antradięn., Balana. 25, 193J3

i Drg. Y Bovinas dar 
vis Sunkiai Serga

Pašto Darbininkai 
Bruzda

Diaugas V. Bovinas, ^a^s"|nomis suvažiavo pašto darbi
nės redaktoiius ir Amciikos . nįnį{ų atstovai iš 25 miestų 
[Lietuvių Proletarinio Meno j 
,Sąjungos sekretorius, dar vis 
sunkiai serga. Ligos krizis 
praėjęs, bet liga dar nenuga
lėta.

Pasikalbėjus su ligoniu, pa
tirta, kad jau jis žymiai page
rėjęs. Gali pasėdėti ir jau 
skaito laikraščius. Jis rūpina
si Merą). Sąjungos , .reikaląįs. 
Prašė draūgą* ’• neaįleišt tąįip

uvuaiviu yautno o>ui puini^ci. . metai cugai . nvicnv ucidjų. }t> , . , . / ’ . , , ■ > • |

Tūkstančiai šeimynų nublokšta 1 gyveno kaip* Įmanydamas. Rei- Laikinai. Amerikos Lietuvių

'laikyti konferenciją. Jie orga
nizuojasi į Post Office Em
ployes Association.

Pašto darbininkai sako, kad 
jie dabar gauna badavimo al
gas. Gi įvedimas 30 darbo 
valandų savaitės, jeigu su
lig sutrumpintų valandų nu
mažins jiems mokestis, reikš 
laipsnišką badavimą 'tūkstan
čiams pašto darbininkų.
■ žinoma, pašto tarnautojų 
tarpe viršininkai gauna dide
les algas. Bet laiškanešiai ir 
kiti takiau |qj a į .prįspaųsti;. sun- 
kąus gyvenimo.' '

) t * I • i 1
Vietos suradimui, kur būtą 

laikoma mokykla, išrinkta 
veiklus komitetas. Į jį įeina 
drg. S. Petkienė, Ražanskienė 
ir Finkel.

Dabar, tenka smarkiai dirb
ti sukėlimui finansų ir regis
travimui jaunuolių į mokyklą.

Rep.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS
John Šilko 37 m. amž

Cook St., piirė balandžio 18 
d.; palaidotas balandžio 21 d. 
Alyvų Kalno Kapinėse.

Agota Patapienė, 35 m. am
žiaus, 227 Grove St., mirė ba
landžio 22 d.i; bus palaidota 
■balandžio 25 d. Šv. Jono ka- 
pinėsek

Laidojimo apeigomis rūpi
nasi graborius Biela.uskas.

ją gauti. Pagalinus, nuėjo į
Salaveišių Armijos greitos pa- 

sky- i šalpos punktą ir ten gavo kiek 
maisto. Tėvas, parsinešęs 
maistą, pats valgė ir davė ai-' 

ūkaniems vaikams. Tėvas, bū- .
nemirė nu<> yos Pabėgo J/ Zmonuj 

nuo Eksplozijos •

PRISIRENGIMAS PRIEŠ 
JAUNUOLIU MOKYK

LOS ĮSTEIGIMO

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

<i, kiid miestas damas stipresniu, ,
Majoras O’Brien sugedusio maisto, bet mažiau-, 

paskyrė penkis naujus valdinin- s,as jo sūnus, užvalgęs to mai-: 
kus, kuriem algomis į metus mirė. Didesnis vaikutis, 
išmokės $39,000. Per paskuti-^ metų ir mergaitė 6 metų ap-' 
nes tris savaites jis paskyrė sinuodino tuo maistu 
viso 25 valdininkus, savo bičių-;si ligoninėj, 
liūs, ir jiem algoms į metus| Sergančius vaikus 
bus išmokėta šimtai tūkstančių , Gourley apžiūrėjo 
dolerių. Jų mažiausios 
$7,500 į metus, gi 
po $15,000 į metus.

Kuomet valdininkai plėšia 
sau algomis didžiules sumas pi
nigų, tai bedarbiai badu miršta 
bei supuvusiu maistu nuodija
mi. Praeitą penktadienį, balan- šimtai, 
džio 21 d., supuvusiu maistu ap- už bedarbių reikalus.

ir mirusį 
daktaras 

algos;Henry Weinberg ir pripažino, 
kitų algos;kad tai nuo sugedusio maisto, 

kurį tėvas gavo Salaveišįų Ar
mijos pašalpos punkte.

Tai staigaus užsinuodijimo 
nuotikis. O kiek laipsniškai 
užsinuodija ir žūsta?

Prisiruoškime

ir randa-1
į Užsidegė gazoliną 
tis laivas “Zingara”, 
jis važiavo Dickerson 
netoli Babylon salų.

šeštadienį, balandžio 22 d., 
“Laisvės” svetainėje įvyko lie
tuvių darbininkiškų organiza
cijų komitetų konferencija. 
Konferencijoj dalyvavo Brook- 
lyno, Great Necko, Elizabetho, 
Newarko ir kitų miestų orga
nizacijų komitetų atstovai. Bu
vo diktas skaičius ir jaunuo- 

! lių.

Tokių 
kovoti

Brooklyne
i . I • I v

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

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos , kraujagyslSs, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių {degi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatišla kojų* skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
nie^tinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
^uįausiais vokiškais būdais be 

opx. nacijų.
WrJetys specialistas New Yor

ke ap/ubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien ■ 
(apart nedėldiei.’"}) nuo 2 iki 6

vių Jaunuolių Nacionalis Ko
mitetas išdirbimui planų įsteig-

i jaunuoliam 
Tai jau antra to- 
konferencija. Pla

nuojama mokykla gan plati.
■ Norima, kžid bent 50 jaunuo
lių galėtų lankyti mokyklą. 
Koncentruojama mokykla įs
teigti kur nors ant farmos, kur 

*“ i ir sporto 
4iją jjem pja-vyikopRasprukti; j i žaislais užsiimt,—arba ba'ndyt 

.’i'/" . ’ Įgauti nebrangią vietą ku*r ndrs
“kempėje” Nbw Jersey bei

SovietQ Sąjungos Judis ,
1 ’ ' įkios vietos aiit; farmųj tuomet

jaunuolių mokykla turės būti 
laikoma BrOoklyno.

Pirmenybę lankyti mokyklą 
®au* Iturės jaunuoliai, kurie priguli 

prie Jaunųjų Komunistu Lygos 
ir prie kitų darbininkiškų or
ganizacijų. Tačiaus ir tie jau
nuoliai, kurie nepriguli prie 
jokios organizacijos, bus pri
imami į mokyklą. Už kiekvie
ną mokinį ta organizacija, kuri 
jį siučia, turės mokėti penkis 
dolerius lesų padengimui.

Bet iš tos mažos mokesties 
nebus galima per visą mėnesį 
jaunuoliam duoti vietą ir mai
stą. Čionai reikia būtinai su
kelti bent du šimtus dolerių 
jaunuolių mokyklos įsteigimui.

Konferencija išrinko finan
sinį komitetą, kuris rūpinsis 
sukelti reikiamą sumą pinigu, 

palaiky-
I komitetą įeina Vytau

tas Ząblackąs, Eleną Kauniutė 
ir Balčiūnaitė. , . • >

ipos kambaryje pradėjo degtini vasaros metu 
• pečiukas. Jis šoko išmesti | mokyklą, 
pečiuką lauk į vandenį. Bet kios rūšies 
tuo tarpu pečiukas eksploda- 
vo ir uždegė laivo paviršių. 
Menella buvo sužeistas. 17 
darbininkų, kurie radosi ant 
laivo, leidosi bėgti. Jie visi iš
sigelbėjo, tik prieš, pat eksplo- jaunuoliai galėtų

PARDAVIMAI New Yorke

Reikalaukime Union Aikštes Parodai

ne-

t

ei jai Reikalingi; Maršavimaš Atidėtas

kės bei kitokius užpuolimus

Bronxo distrikto s^rstymui skirta birže-

išvysčius platų, organizuotą • žmonių nebaus. Jų visų bend
masinj spaudimą. ras tikslas—pasipelnyti.::

Antradienj ir trečiadienį bus 
rodomas Sovietų Sąjungos ju- 
dis “Alone” — Viena < 
Kaip paprastai Sovietų Sąjun-

Ten Eyck St., Brooklyn, N, Y 
vėliau kaip iki 29 balandžio.

(97-98)

vaikų
Judis bus pra-

2 vai. po pietų.

i ’ . ' I i

Scottsboro jaunuolio Hay
wood . Patterspno apeliacija 
.įduota Alabamos valstijos 
augščiausiam teismui. Apelia-

Brooklyne. 
judžio eis 
mokyklos

Arcadia Hall Brooklyne masi- 
niam mitinge.

Darbininkas.

icijoj dalyvauti. ’n I i n 1
Antros prakalbos įvyKs penk-, Kiketas raUKŠtlCnOS Į j
rliarki Conivol T}fAnlzlmn __ ITD MF* f ’ * 1 ' 1 A *• !• 1 1e lag Day Bus Visą Savaitę; Pinigai Apena-

' t

(95-97)

PARSIDUODA dvi gazolino stotys.
Gera proga pirkti. Biznis geras, 

stotys pirtnos klešos.^ Vėliausi įtai
symai, parsiduoda Sunoco gazolinas. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
pas Ridgewood Center Service Sta
tion, Oak Street and Franklin Ave., 
Ridgewood, N. J.

(95,-100)

Prisirengkime prie Pirmos Gegužes 
Demonstracijos ir Masinių Mitipgų;

Pirrpoji Gegužės — pasaulinė, Impęrialistjpių j valstybių 
darbininkų kovų ir solidarumo krankliai susilėkė į Washingto- 
diena jau čia pat. Prisirengi- ^ą. 
mui laiko teliko tik penkios die- kapitalistų 
nos. m ..............................
gai ir smarkiai.

Per prirengiamuosius susirin
kimus, be kitko, reikalaukime,1 
kad miesto valdžia 'duotų Union nimo. Jų kalbos bus susitar- 
Square revoliucinių darbininkų įj prieš Sovietų Sąjungą, vie- 
demonstracijos mitingui. Nors nintėlę šalį, kur panaikinta be- 
aplikacija del tos aikštės jau cįarbė, kur socializmas buda- 
senai yra paduota, bet valdžia ,vojamas, kur motinų, kūdikių 
vilkina ir išsisukinėja. j jr apSkritai žmonių rytojus už- 

Lietuvių darbininkų gėrės- tikrintas.
niam sumobilizavimui yra ren-1 Taigi kova prieg imperialisti_ 
giamos dvejos prakalbos. Penk- n| kara jr ug darbininkų šalies 
ta<heni? yaKare, balandžio 28 ^gynimą yra ir vyraujantis 
d., Laisvės svetainėj bus pra- QegUžinės obalsis. Prisirengki- 
kalbos. Drg. Tauras ir Buknys me masiniai dalyvauti demons- 
sakys prakalbas apie Gegužines ^racįjoj įr tą diena vakare būti 
istorinę reikšmę; kaip reik’a 
prisirengti, prie jos, kokius 
obalsius nešti demonstracijoj ir 
kaip yra svarbu lietuviams dar-; 
bininkams Gegužinėj demons
tracijoj dalyvauti

Jų bendra kalba—ginti 
j reikalus. Darbo

Taigi veikime planin- masės nieko negali laukti iš tų 
t ponų seimavojimo, kaip tik 'gos judžiai būna įdomūs ir 
! naujų represijų ir pasunkini-:pamokinanti, taip ir šitas ju- 

■; mo jau ir taip skaudaus gyve-‘dis labai gražus.
- - — - -- - ------ I I

Filmą bus rodoma 180 
Tompkins Ave., 
Visa pelnas nuo 
darbininkų 
palaikymui, 
dėtas rodyti
Įžanga dieną 10 centų, o va
kare 15 centų.

KAS NORITE PARDUOTI
AUTOMOBILIŲ

• v • *Norėčiau pirkti naudotą automobi-
1 lių, 1931 ar 1932 sedan. Pageidauja-
I ma sekančių: Chrysler, Chevrolet, 
Plymouth ar kitokį iš mažesnių. No- jaunuoliu, mokyklos 
rintieji parduoti rašykite ;\BC, 46 niui.

tadienį Central Brooklyne. Pla-į j • ir i
tesnį aprašymą rasite kitoj vie-: f ardaVUlCJlUlO VCFSlC

Abiejose prakalbose, apart . z '
Gegužinės šventės istorinės rei-j Prasidėjo griežta kova tarp 
kšmės, dar bus kalbama apie p a u k š tienos pardavinėtojų 
dolerio infliaciją—pinigų atpi- Bronxe. Vieni ant kitų biznie- 
gimą ir kiek blogo iš to bus riai užpuola ir sunaikina pre- 
darbininkams.

Šiemet Pirmoji Gegužės Ame- daro, kad tik daugiau pasipel- 
nkos darbininkams yra reik- nyti’. Tam naudoja samdytus 

z šmingesnė, negu kitais metais, gengsterius. :_____  __’____
Bedarbė ir sunkaus gyvenimo | prokuroras Foley įsakė arešr 
slogutis daug labiau spaudžia, tuoti keletą žymių paukštienbs 
negu pernai ar kuriais kitais biznierių. Areštuoti keturi sa- 

• .metais. Kova už ūmią pašalpąIvininkai S. S, and B. Live 
ir bedarbių apdraudimą kapita-' Poultry Corporation. Vienas iš 
listų ir valdžios lėšomis turi j jų Samuel Simberg padėtas po 
būti-padidinta. Kova prieš at- $300,000 kaucija. Yra ir dau- 
eiyių persekiojimus ir p--1-*1 —-
negrų diskriminavimus turi nu-’ 
skambėti nuo vieno šalies kraš
to iki kitam.

Tom Mooney 17-ti metai 
laikomas kalėjime, ir jį val
dančioji klasė paliuosuos tik

Į<pOVVjWV x\. C* U4 V1J Cl • JLltv 11 vlcyu 

prieš|giau areštuotų. Viso kaucijų 
[už areštuotus reikalauja $1,- 
050,000.
Suprantama, kapitalistai tarp 

savęs smarkiai pasitąsę, kad 
daugiau pelnų pasidaryti, ap
rims ir ponas prokuroras savų

lio 30 d. Prirengimas ir pa
davimas reikalavimo. naujo 
tardymo d ei ei Pattersono lė- 
šuoja $5,000. Tarptaut. Darbi
ninkų Apsigynimas neturi iš
teklių. Jo Centro Komitetas 
atsišaukia į visus darbininkus 
ir jų organizacijas, raginda
mas veikliai darbuotis rinkime 
aukų gynimui Scottsboro jau
nuolių.

Maršavitpas'ų Washington# 
atidėtas dešiničiai dieniĮ. Pir
miau :buV0 skjel|)t4, įka^ .mar- 
šudtbjai apgynimui Scottsboro 

’jaunuoliu ;pradėk : žygiuoti1 iš

■ '* ■ I 1 ■

New Yorko balandžio 26 d. ir 
bus Washingtone balandžio 28 
dieną. Dabar .maršavimas ati
dėtas'iki gegužės 8 dienai.

Dabartiniu momentu meski- 
mės į darbą iš visos krūtinės, 
kad sukelti reikalingą sumą 
apeliacijai ir tolimesniam by
los vedimui.

Taigi mūsų organizacijos 
turi pasiimti skardinukes iš 
žemiau paduotų vietų ir rū
pestingai rinkti aukas per visą 

'savaitę negrų jaunuolių bylos 
vedimui.

Skardinukes aukom rinkti 
gaukite: Brooklyne—61 Gra
ham Ave., 46?, Ten Eyck St. 
(“Laisvės” Ioffe);; New; Yor
ke— Finnish Hall. 15 W. 126k e—Finnish Hall. 15 W 
Str;,-119 W. ’ lBBth St

PARSIDUODA restaurantas, Įdirb
tas per daugel} metų biznis. Labai 

gera proga pirkti už ’ pigią kainą, 
nes savininkas važiuoja į Lietuvą. 
Parduosiu už $250. Atsišaukite 
“Laisvės” ofise, 4G Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

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

... 1 1 < •

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
.kietų, Vestuvių, 
tt. r„„ 
siaiš įtaisymais, 
lių alleys.
. KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiaH ir chroniškas vyrų ir 

moterų liftas 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 H ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackawanna 4-2180

, Susirinkimų ir
Pulkus steičjus su naujau-

KetUrios bo-

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

Telephone, Btagg 1-440I

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

jo ofiso valandos yra

Telephone, Ęvergree,n 6fc5310

J. GARŠVA
VOKIĘTYS 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 
Nedėliom nuo 10 iki 1

Odos lį^os gydomos su X-ray ii 
- • patikusias gyslai jčirškinimais

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

, BROOKLYN, N. Y7 «« '
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NOTARY
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
( Bl ELfi U SK AS) 
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
1 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR, IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATiŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 

, j KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI.' TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIVIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

. . ; yiSAI£ TĄ1S REIKALAIS KREIPKITĖS 1, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. (

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENIĄ, IR NAKTL MUSU 
Telefonas niekad nemiega.

M

i

A 
\

DR. HERMAN MENDLOW1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas

iki
iki

Metropolitan zlvenue
ryto

Evergreen 6-3959
4 kas dien, zerčdoms ir subatoms 
7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd 13t.

Ofiso valandos nuo 1 
j nuo 6

NEDALIOMIS ‘
Nuo 10 iki 12 vai. iš




