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New Yorko darbininkai atsa
kys ponams Cerberiams tuomi, 
kad gegužės 1 d. dešimtimis 
tūkstančių išeis j gatves ir 
monstruos po bendro fronto 
liava. Jie nugalės vienybę 
cialistų vadų su policija,
parodys tikrą savo klasės soli
darumą.

New Yorko miesto Socialistų 
Partijos sekretorius ponas Ger
ber pasidarbavo del gegužinės 
tikrai judošiškai. Jisai kreipėsi 
prie policijos komisionieriaus 
pono Bolano laišku, siūlė jam 
savo partijos kooperaciją ir pra
šė, kad tas panaudotų spėką 
trukdymui bendro fronto de
monstracijos. Matote, jau ir 
čia, Amerikoje, socialistų vadai 
turi tiesioginius ryšius su poli
cija ir panaudoja ją kovai prieš* 
revoliucini judėjimą.
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Darbininkai pasipiktins šiuo 
Cerberio žygiu. Pasipiktins tuo 
Judošiaus darbu nemažai eilinių 
socialistų.

Kuomet komunistai kviečia i 
visus darbininkus į bendrą fron
tą, tai socialistų lyderiai pasi
šaukia talkon policiją ardymui 
darbininkų vienybės. Vienok 
toks Cerberis šauks per geguži
nę apie darbininkų klasės soli
darumą !

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

KRISLAI
Judošiaus Darbas.
Darbininkai Atsakys.
Amerikos Farmeriai.
Deportavimas.

Rašo Komunistas

Apgavingi Valdžios Rapor
tai Apie Darbus

ALBANY. — Valdžios 
H employ m ent” biuras 
skelbia, kad New Yorko 
valstijoje 1932 metais jam 
pavyko surasti darbus del 
57,399 bedarbių. Bet ne
pasako, kad kai kurie iš 
tų darbų tęsėsi gal kelias 
valandas bei kelias dienas. 
Tyčia neskelbiama, kiek 
tų darbų buvo pastovūs.

Biuro ofisus aplankė ir 
darbų reikalavo net 963,- 
100 bedarbių bėgyje 1932 
metu, v

William Patterson, Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni-

Komunistai Buvo Pasiuntę Atstovus į So
cialist!] Konvenciją del Bendro Fronto

SPRINGFIELD, Ill.—So
cialistų Partijos Illinojaus 
valstijos konvencijoj atsi
lankė du atstovai nuo Ko
munistų Partijos, idant pa
siūlyti socialistams bendrą 
frontą. Mandatų komisija 
nutarė neduoti komunistų 
atstovams balso padaryti 
pareiškimą. Paskui buvo 
duotas įnešimas, kad komu
nistus visai išmesti iš kon-

vencijos, bet buvo atmestas 
49 balsais prieš 27.

Konvencijoj dalyvavo 79 
delegatai nuo 40 kuopų. De
legatų tarpe nebuvo nė vie
no juodveidžio.

Konvencijos vadai veikė 
labai reakcioniškai. Parti
jos sekretorius Ben Larks 
siūlė konvencijai sugriauti 
bei suskaldyti visas bedar
bių tarybas, kurias užgrobti 
socialistams nepavyks.

HITLERININKAI UŽPUOLĖ SOVIETU ŽIBALO 
KOMPANIJOS OFISĄ, AREŠTAVO DVIDEŠIMT

BERLYN. — Balandžio 
24-tą dieną Prūsijos polici
ja padarė kratas vokie
čių - Sovietų kompanijos 
ofise, jieškodami neva “ko
munistinės propagandos.” 
Šita kompanija yra užimta 
pirkimu ir pardavimu So
vietų žibalo. Dvidešimts

darbininkų suareštuota. Po
licija pareiškė, kad Prūsijos 
vidaus reikalų ministeris 
Goering įsakė apvalyti kom
paniją nuo visų darbininkų, 
kurie pritaria komunistams.

Sovietų atstovybė Berly
ne tuojau užprotestavo prieš 
šitą užpuolimą.

Sekamas yra Amerikos žemės 
ūkio stovis:

Viso farmų žemės—987,000,- 
000 akrų.

Užmorgidžiuotos žemės — 
173,000,000 akrų.

Randauninkai užėmę — 307,- 
000,000 akrų.

Bagoti farmeriai — 276,000,- 
000 akrų.

Vidutiniai ir smulkūs — 231,- 
000,000 akrų.

Viso farmų apie 6,400,000.

Dar 1931 metais Jungtinėse 
Valstijose valdžia, bankai ir tru- 
stai konfiskavo 150 milionų ak
rų farmerių žemės už neužsimo- 
kėjimą taksų. Kuomet skaitli
nės bus paskelbtos, pasirodys, 
kad 1932 metais konfiskavimas
buvo kur kas didesnis. Missis- mo nacionalis sekretorius, 
sippi valstijoj tais metais išpar-_________________________
duota už taksus vienas ketvirta- m i • « 
dalis visų farmų. j T31 13116161 AlH6nk3

- - - - - - Nėra Persimainius
WASHINGTON. — Mac- 

Donaldo duktė panelė Mac
Donald sako, kad jai Ame
rika atrodo visai nepersi
mainius per paskutinius ke
lis metus. Krizis, girdi, ne
padarė jokios įtakos.

Mat, šita panelė daužosi 
su ponais, todėl jai Ameri
ka atrodo ta pati. Ji nema
to 17,000,000 bedarbių. Ne
mato šimtų tūkstančių pus-Hooverio valdžia dešimtimis 

tūkstančių ateivius deportavo iš:
Amerikos. Roosevelto valdžia i badžių kūdikių, 
daro ir darys tą patį. Vienas] 
iš valdžios pasiteisinimų tai! 
tas, būk išdeportavimas “nepa-i

* geidaujamų” ateivių sumažins 
bedarbę ir krizį. Bet ar depor
tavimas išrišo krizio ir bedar
bės klausimą? Ne, neišrišo.

Ateivių teisių gynimas Ame
rikoje yra svarbus klausimas. 
Tuo klausimu visuomet reikia 
rūpintis. Prieš kiekvieną bosų 
ir valdžios užsimojimą reikia 
kovoti.

Socialist Kuopos Jau 
Neklauso Savo Vadų
CHICAGO, Ill. — Nepai- 

sant to, kad Socialistų Par
tijos nacionalis ir valstijos 
komitetas uždraudė -daly
vauti Tom Mooney Paliuo
savimo kongrese, visą eilė 
Illinojaus valstijos kuopų iš-j 
rinko savo atstovus. Seka
mų miestų socialistai siun
čia kongresan delegatus: 
Benld, Gillespie, Taylorville, 
Nokomis, Tana, Staunton iri

I Collinsville.

Japonų Armija Veržiasi 
Prie Miesto Peiping
TIENTSIN. — I Japonų 

armija prasilaužė per Kupei 
ir traukia į Hopei povinci- 
jos lygumas. Ji nesulaiko
mai • veržiasi prie didmies
čio -Peiping. Visai išbom- 
barduotas miestas Shihsia. 
Japonai giriasi, kad jie ten 
užmušė tūkstantį chinų, 
daugiausia civilių gyvento
ju.

Šaukiasi Pagelbos prieš 
Sukilusius Studentus

Theodore Dreiseris už 
Mooney Kongresą

NEW YORK. — Garsus 
novelistas Theodore Dreiser 
savo pareiškime ragina in
telektualus ir darbininkus 
remti Tom Mooney Paliuo- 
savimo Kongresą. Dreiseris 
primena, kad tik masinis 
darbininkų klasės spaudi
mas privers buržuazinę val
džią paliuosuoti nekaltą 
darbininkų vadą.

VALSTIJOS KONVENCI
JA Už PANAIKINIMĄ 

PROHIBICIJOS
MADISON, Wis. — Vals

tijos konstitucinė konvenci-

BENDRAS DARBININKU FRONTAS 
VISOSE GEGUŽINĖSE DEMONSTRAC.

Svarbiausias šiandien prieš Amerikos darbininkus 
klausimas, tai suvienijimas visų spėkų kovai už bedarbių 
reikalus, prieš algų kapojimus, prieš fašistinę reakciją 
ir t. t. Be apvienyto darbininkų klasės fronto kapitalis
tų ofensyvas nepavyks atlaikyti. Tą turėtų ^u^rasti. 
kiekvienas darbininkas. ' . ■

Šiuo klausimu gegužinės demonstracijos šiemet yra is
torinės svarbos. , Komunistų .Partija ir visos revoliuci
nės organizacijos augštai iškėlė bendro fronto o balsį ir 
šaukia visus darbininkus—visų partijų, yisų įsitikinimų 
ir srovių—dalyvauti bendrai gegužinėse demonstracijose. 
Tai bus pirmas žygis prie sudarymo bendro fronto kovai 
už greituosius darbininkų klasės reikalus. Tai bus pir-, 
mas'praktiškas darbifiinkų pasirodymas, kad jie yra 
pasirengę atidėti į šalį nuomonių skirtumus ir pradėti 
bendromis spėkomis gintis nuo kapitalistų,ir jų valdžios 
užpuolimo. . \

Mes šaukiame lietuvius darbininkus ir darbininkes 
šiemet dalyvauti gegužinėse demonstracijose dvasioje 
bendro fronto. Politinius ir religinius skirtumus mes 
turime. Paslėpti jų neturime ir nebandome. Bet tie 
skirtumai neturi stovėti skersai kelią delei mūsų bendro 
veikimo už bendruosius reikalus—už pašalpą bedarbiams, 
prieš rekaciją, prieš algų kapojimą, prieš fašizmą ir 
prieš karo pavojų, šiais klausimais mes turime susivie
nyti. Tais klausimais mes galime ir turime veikti 
bendrai. ■

Lai gegužinės demonstracijos parodys, kad mes su-
vienbalsiai pasisakė už įprantame savo klasės ūmiuosius interesus ir esame past 

panaikinimą prohibicijos. ' ryžę juos ginti! ’

RIVERSIDE, N. J. — 
Čionai tebeina mokinių 
streikas prieš mokytojų vir
šininkę ponią Rein. Reika
lauja, kad ji būtų prašalin
ta. Streikuoja šeši šimtai 
vaikų. Ponia Rein šaukia
si prie švietimo tarybos, kad 
ateitų jai pagelbon mokinių 
streiką sulaužyti.

ELEKTRA UŽTRENK®
DARBININKĄ 1

HAVERSTRAW; N. Y.— 
Darbininkas Charles Lewis 
tapo' užtrenkąs - ant vietos, 
kuomet jis dirbdamas pasie
kė gyvąją elektros vielą.

GREAT NECK, N. Y.

Penktadienį, 28 d. balan
džio įvyks masinis susirinki
mas apgynimui Scottsboro 
jaunuolių ir parėmimui be
darbių tarybos. Vieta, 139 
Steamboat Rd., pradžia 
7:30 vai. vakare.. Bus gerų 
kalbėtojų, tarpe kurių kal
bės ir vieno negro jaunuo
lio motina. . Įžanga yęltui. 
Visi dalyvaukite. y

(99-100)

Atmetė Piliečių Metiny 
Teises ir Privilegijas
: WASHINGTON.—Jei- 
gu tėvas yra Amerikos pi
lietis, tai jo vaikai taip 
pat yra piliečiai. Bet jei
gu motina yra pilietė, tai 
jos vaikai nėra piliečiai. 
Imigracijos komitete bu
vo įneštas pasiūlymas, 
kad pilietės motinos teisės 
pereitų į vaikus taip pat, 
kaip pereina tėvo. Bet 15 
balsų prieš 4 komitetas 
pasiūlymą atmetė. Vadi
nasi, moterims užginamos 
tos teisės, kuriomis nau
dojasi vyrai.

London. — Imperialistine 
Anglijos valdžia vakar įve
dė embargo ant Sovietų Są
jungos produktų. Įsakyta 
visiems ■ uostams neįleisti 
Sovietų laivų su produktais.

Maskva. — Sovietų val
džia atsimoka tuo pačiu im
perialistinei Anglijai. Em
bargo ant Anglijos produk
tų įėjo, gallon - vakar. Tuo 
būdu ekonominiai ryšiai 
tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos nutrūksta.

TOM MOONEY TEISMAS PRASIDĖJO; 
TŪKSTANČIAI DARBININKU DEMON

STRATYVIAI SVEIKINA SAVO VADĄ
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas Protestuoja Prieš Tei

sėjo Ward ir Prokuroro Brady Pastangas Padaryti Farsą < 
Iš Teismo; Turi Būt Leista Iškelti Aikštėn Visas Bjaurus 
Suokalbis Prieš Mooney ir Billings.

valdžios liudininkai 1916 
metų teisme buvo papirkti.

NEW YORK. — Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo sekretorius draugas 
Patterson pasiuntė telegra
mą teisėjui Ward prieš ban
dymą uždaryti Tom Mooney 
burną teisme. Tarptautinis 
Darbininkų A p s i g ynimas 
taip pat šaukia visus dar
bininkus ir visas organizaci-

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Vakar prasidėjo Tom 
Mooney teismas. Pirmu sy
kiu į septyniolika metų 
Mooney išėjo iš kalėjimo ir 
pamatė išlaukinį pasaulį. 
Ginkluotos spėkos jį nuga
beno į teismabutj.

Teisėjas Ward ir proku
roras Brady manevruoja ve
sti teismą taip, idant nelei
dus iškelti aikštėn tą visą 
kruviną suokalbį, kuris bu
vo padaryta 1916 metais jas reikalauti del Tom Moo- 
prieš Tom Mooney ir War- ney liuosybės. šaukia visas 
ren Billings. Brady pareis-i organizacijas išrinkti ir pa
ke, kad jis jokių kaltinimų' siųsti delegatus į Tom Moo- 
prieš Mooney nestatys. Tei- ney Paliuosavimo kongresą, 
sėjas Ward sako, kad jie ne- kuris įvyks Chicagoje ba- 
leis apsigynimui įrodyti, jog landžio 30 d.

BALTIMORE, Md. — 
Niekados pirmiau šiame 
mieste nebuvo tokio didelio 
ir entuziastiško negrų ir 
baltų darbininkų atsiliepi
mo į kovą. Štai bal. 24 d. 
buvo sušauktas masinis mi
tingas del gynimo Scottsbo-

Mitchel Field, N. Y. — 
Čionai yra įsteigta Roose
velto miškų atsodinimo kem
pė, kurioj sugrūsta virš 
tūkstantis jaunuolių. Jų 'ro jaunuolių ir maršavimo į
padėtis baisi.- Pusė iš jų j-----------------------------------
serga visokiomis ligomis, i T h A ParoičLiniac 
Keli šimtai jaunuolių ištrū- j1 I clSKlHldS liti 
ko ir pabėgo. Jaunuolių mo
tinos rašo laiškus armijos 
viršininkams ir reikalauja 
jų sūnus paleisti namo.

Vatikano Svetainės Sienos 
Braška ir Plyšta

VATIKANO MIESTAS. 
—Staiga puošnioje Vatika
no svetainėj Lapidary sie
nos pradėjo braškėti ir ply
šti. Pasidarė net tuzinas 
plyšių. , Svetainė uždaryta 
del vizitorių.,

Hitler Nusileido Bažnyčiai
BERLYN. — Buvo pra

nešta, kad Mecklenburgo 
valstijos valdžia paskyrė 
liuteronų bažnyčiai komisa
rą, kuris pavaduos bažny
čios tarybą. Kunigai suki
lo. ^Hitleris nusileido ir at
šaukė valdžios nutarimą 
tuojaus paimti visą tos baž
nyčios valdžią į savo rankas.

Harbin. — Chinų Rytinio 
Gelžkelio sovietiniai direk
toriai griežtai atmetė Man- 
chukuo reikalavimą sugrą
žinti 33 ‘ lokomotyvus, kurie 
ištikrųjų yra Sovietų Sąjun
gos.

Advokato Leibowitz
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo sekretorius drg. 
Patterson savo laiške svei
kina advokatą Leibowitz už 
jo drąsų gynimą Scottsbo
ro jaunuolių laike teismo. 
Iš antros puses, Leibowitz 
kritikuojamas už jo neat- 
skyrimą pietinių valstijų 
darbininkų nuo buržuazijos 
ir fanatikų. Drg. Patter
son jį taip pat kritikuoja už 
manevravimą su Tammany 
Hall demokratais ryšyje su 
Scottsboro jaunuolių byla.

Washingtoną. Sausakim- • 
šai buvo prisigrūdus Sharp 
Street bažnyčia ir daug tu
rėjo grįžti nuo durų. Pa
kvietus dalyvauti maršavi- 
me į Washingtoną gegužės 
8 d., liuosanorių atsirado 
net penki šimtai. ~ .

Tom Mooney Kongreso 
Darby Programa

CHICAGO, Ill. — Kong
reso rengimo komitetas pra- 
neša, kad diskusijos kongre
se bus apribotos trimis klau
simais, būtent: ' ’

1. Kaip iškovoti laisvę del 
Mooney ir Billings.

2. Kaip paliuosuoti kitus 
darbininkų klasės' politinius 
kalinius, jų tarpe Scottsbo
ro jaunuolius.

3. Kaip apginti darbinin
kų teises-susirinkimų, £pąi> į 
dos ir žodžio.

Kongresas pertrauks \ at
sijas pirmadienį, idant da
lyvauti gegužinėj demonst
racijoj. Gegužės 1 d. vaka
re įvyks masinis mitingas 
Chicago Stadiume, kuriame 
telpa apie 25,000 žmonių*

Iškyla Viršun Roose
velto Plano Slaptybės

WASHINGTON. — Dar- 
bo sekretorė panelė Perkins 
plačiai išdėstė Roosevelto 
planuojamos 30 valandų 
darbo savaitės tikslus. Ji 
sako, kad šis visas skymas 
yra tik tęsimas Hooverio 
valdžios vykinamos “stag
ger” sistemos, tai yra, tar
pe darbininkų darbo pada
linimo sistemos. Tegul dar
bininkai pasidalina tais 
darbais, kurie dar yra, ir vi- j 
si pusbadžiai gyvena. Vadi- 
naei, Roosevelto valdžia ei- (Daugiau Pasaulinių žinių 
na Hooverio valdžios keliu. 5-tam nusknvD u .

Kariniai Orlaivių Manevrai
LOUISVILLE, Ky. — Ba

landžio 25 d. čionai atskrido 
50 orlaivių, kurie kelias die
nas darys visokius karinius 
manevrus. Iš Detroito į Lo
uisville yra 360 mylių, bet 
orlaiviai atlėkė į dvi valan-
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APŽVALGA
susitarė. R-dis nepažįstama
jam sumokėjo 60,000 litų.

Sulygo ir užmokėjo už 
Mes ne kartą esame įro-i radinį reikalautą sumą li- 

' tų. Tačiaus tas gudrus po
nas, pradėjęs giliau jieški- 

ki lietuviai, tautininkai, pa- nėti po dėžutę, patyrė, kad ^1*1 1 • 1 *1 l ’ • •
deda imperialistams rengti 
karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Taip antai, “Tėvynėj” re
dakciniame straipsnyje, ba
landžio 21 laidoj, skaitome:

“Pavyz., jei Jungt. Valstijos 
ai* kita kokia valstybė kad ir 
paprasčiausią geldą į vande
nį įleido, tai, komunistų aki- 
mis žiūrint, jau rengiamasi 
prieš Rusiją. Jei kuris ne 
Sovietijos pilietis kokį nors 
eroplanams pagerinimą išrado 
—tai irgi rengimasis prieš 
„darbininkų tėvynę”. Bet kad 
ši j,armija” prarys nemažą 
dalį badaujančių ir neturinčių 
kąkv.eikti jaunuolių—komunis
tai* to nemato. Kad toje pa
čioje “darbininkų tėvynėje” 
yrą 8,000,000 karui prirengtų yį, a‘ kirto j. ant 60 000 į.- 
kareivių ir kad mokiniai, dar- 1 
biriukai ir darbininkės prie
varta militarizuojama — ko
munistai taipgi užsimerkia.”
lįautininkai p a n a u d oja 

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj organą imperia
listam padėti prisirengti 
*pri$ užpuolimo karo ant 
Sonetų Sąjungos. Jie pa
sakoja, kad kariški laivai, 
kun tik vieno laivo pabuda- 
vojimas lėšųoja dešimtį bei 
penkiolika milionų dolerių, 
tai^yra “geldos,” arba mil
žiniški oro laivynai, tai tik 
taij) sau piliečių savo orlai
vių; pagerinimas. Bet kuo
met paima Sovietų Sąjungą, 
tai ‘jau priskaito aštuonis 
millonus kareivių ir dar ką 
daugiau. »

Jie teisina “girių atsodi
nimo” bedarbių jaunuolių 
surikiavimą į savotišką ar
miją, kad tai puikus daly
kas. Šie visi “Tėvynės” agi
tacijos punktai už imperia
listinių šalių apsiginklavi
mą ir kurstymą prieš dar^ 
bininkų valdomą šalį paro
do, kaip vadinami tautinin
kai bando Susivienijimą 
Lietuyių^Ą^rikoj ; panąū* 
doti j imperialistų* ? rengia
mam paujam kąrųįs

Ar j Susivienijimo ūiafiai 
pakęs- tokią imperialistinių 
karų -propagandą? f

Padeda Imperialistams

dę, kaip vadinami liberališ-

laik-

Lietuvos Buržuazijos 
Godumo Pavyzdys *

Fašistinės Lietuvos
rašeivose skaitome tokį nuo- 
tikį:

Kovo 27 d. Kauno gyvento
jas R-dis, gyvenęs Maironio 
g-vej, ant geležinkelio tilto su
sitikt/ nepažįstamą asmenį, ku
ris užkalbino metalų pirklį sa
kydamas, kad jis iš žemės iš
kasęs dėžę su 2,600 auksinių 

'monetų po 5 rub. kiekvienoje. 
Nepažįstamasis pilietis pasiūlė 
R-iui didįjį radinį pirkti. Abu 
ėją miestan, Maironio galį. į 
R-fo»butą. čia pradėjo dęrėtis. 
Po ilgų derybų abu susijaudinę

tik akmens ir druska ir nei 
vieno auksinio pinigo nėra.

Jis nubėgo j policijos sto
tį ir, isteriškai šaukdafnas, 
maldavo sugauti apgaviką.

Apgavikų yra fašistinėj 
Lietuvoj, kaip ir kitur bur
žuazinėse šalyse. Bet ne 
tame svarba. 

K

Tas nuotikis parodo Lie
tuvos buržujų’ godumą ir 
labai mažą nuvokimą apie 
įvairius dalykus. Skirtu
mas tarp apgaviko ir ap
gautojo buvo tas. Pirklys 
per ilgesnį laiką, kitus iš
naudodamas, susidėjo turtą. 
Gi apgavikas sutiko durną 
pirklį ant tilto ir vienu sy-

Mokykla tęsėsi (Jvi savai
tes, kovo 13—25 v., 1933,— 
po 7 valandas studijavimo 
per dieną. Pradžioj buvo 
25 studentai, bet vietiniai 
ne nuolatos lankėsi, tai už
sibaigė su 17 studentų. De
vyni gerai prasilavino, o 
septyni vidutiniai. In
struktoriais buvo D. Gor
don, D. Davis ir Al. Robbin. 
Mokykla lėšavo $70.23,

» j I i , ’ I . ■ »

Mūsų Silpnumai
Negana ir peraugštos po

litikos knygos. Trūko iš- 
anksto tinkamo organizaci
nio prisirengimo. Negana 
studijavimo, periodų buvo 
duota. Negana klausimų 
buvo reikalauta iš studentų 
klasėse. Vieta netinkama 
studijavimui (pardaug vie-

Atsiekimai
Po mokyklai visi studen

tai (išimant vieną) įsira
šė į Jaunųjų Komunistų Ly
gą arba Komunistų Parti
ją. Trys iš jų tinka vie
tinei komunistinei vadovy
bei, vienas bedarbių organi
zavimui, 10 Jaunųjų Komu
nistų Lygai (5—vietinėj 
sekcijoj,: 5—Wilkes Barre- • narių. 
Scranton apielinkėj); vienai 
—moterų organizavimui.

Vįsi studentai gavo pra
džią teoretinio supratimo 
apie klasių kovos trynimą- 
si iš pirmiau ir dabar. Stu
dentai buvo liudininkais 
praktikinių kovų, einančių 
darbo unijoj, būdami Gene
ral Mine Board of U. M. W. 
(mainierių atstovų) susi
rinkime, drūtos Bedarbių 
Tarybos susirinkime She
nandoah, ir matė . politinę 
mirtį Tax Payers Associa
tion prakalbų susirinkime 
Shenandoah. Visuose su
sirinkimuose dalyvavo po 
kelis šimtus darbininkų.

Draugiška, kolektyviška 
instruktorių vadovybė kla
sėse įrodė draugam studen
tam didelį skirtumą tarpe 
darbininkų ir kapitalistų 
mokyklų.

Abehiai kalbant, mokykla 
buvo organizuota ant bedar
bių ir 'darbo unijų pama
tų, bet išėjo Jaunųjų Ko
munistų Lygos mokykla. 
Mat, studentai išimtinai bu
vo jaunuoliai, todėl ir pa
sukom ton kryptin.

Pasekmėj mokyklos, du 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
vienetai iškilo Shenandoah 
ir Minersvillėj suvirš 30

Mokykla buvo sėkminga. 
Sekcijos Organizatorius.

Nori Apgauti Katalikus 
Darbininkus

Lietuvių kunigų leidžia
mas “Draugas” nori įkalbė
ti katalikams darbininkams, 
kad Rooseveltas darąs daug 
gero jiems. Esą:

Mes jau seniau esame rašę 
apie tai, kad naujasis prezi
dentas savo duotą žodį prieš 
rinkimus stengiasi vykdinti. 
P-nas Rooseveltas, užėmęs pre
zidento vietą, pasiprašęs Die
vo pagalbos, pradėjo naują 
lapą šio krašto istorijoj.

Gi tas naujas istorijos la
pas tai lapas padidinto ba
davimo ir kentėjimų darbi
ninkų klasei.

Kunigų laikraštis. rašo, 
kad prezidentas pildąs savo 
duotą žodį. O koks tas jo 
žodis buvo? Jis pasakojo, 
kad neužmirš bedarbių. Bet 
tikrovė yra štai kokia. 
Rooseveltas jau beveik du 
mėnesiai išsijuosęs dirba 
kapitalistų turtų didinimui 
ir krizio sunkumo suverti- 
mui tik ant darbininkų ir 

f^męrių pečių. 
Apie bedarbių aptlralUĮima 
ir jiem: pašalpų : mokėjimą 
jis nei girdėt- nenori! ’"

Pirmiau jo paskelbti ban
kų šventadieniai .užtikrino 
didiesiems bankierįams pel
ningesnę ateitį su nuoskau
domis biedniem ? depozito- 
riam ir net smųlkesniem 
bankininkam.

Dabar prezidentas parito 
dolerį į pakalnę. Pigus’ do
leris reiškia mažiau prekių 
už jį. Jau dabar darbinin
kas iš savo algos gali nu
sipirkti kelioliką nuošim
čių mažihu reikmenų, negu 
kad du mėnesiai atgal.

Bet tai dar ne viskas,. 
“Draugas” sako, kad pre
zidentui dievai — didžiau
sias taikiriinkas tame dole
rio nupiginimo darbe. ‘ Va-

4,000 Bedarbių Šeimynų Nėjo Skebauti ir Pri
vertė Valdininkus Sugrąžinti Visoms Toms Šei

mynoms Pirmesnes Pašalpas
Hayward, Cal uz

Virš 2,000 rinkėjų žirnių 
Haywarde ir apielinkėse išėjo 
į streiką, vadovaujami Laukų 
Darbininkų Industrinės Unijos. 
Streikas paskelbtas prieš al
gų kapojimą. Darbdaviai ver
čia dirbti po 17 centų už dide
lę ragažę, kur pirmiau mokėjo 
po 35 centus; reiškia uždarbis 
numuštas daugiau kaip per 
pusę. Streikieriai kovingai 
laikosi, nors policija visokiais 
būdais juos terorizuoja: vaikš
čioja po namus, kur streikie
riai gyvena, muša juos, daužo 
jų rakandus, verčia apleisti 
miestą ir t.t. Bet streikieriai 
nepasiduoda, tęsia kovą, kuri 
sparčiai plėtojasi.

Hayward Park policija bru- 
tališkai puolė streikierių susi
rinkimą. Policija užpuolė dau
žyt darbininkams galvas beis
bolo buožėmis; darbininkai 
gynėsi; prasidėjo didelės muš
tynės; daug tapo sužeistų, 
taipgi nemažai ir policijos nu
gabenta į ligoninę. Aštuoni 
streikieriai areštuoti. .. 1 ? -v,,

Tarptautinis Darbiniu. Ap_- 
sigynimas tuojaus pribuvo 
streikieri^ipš į- D jpj^gelb^ .^ips 
organizacijos komitetas ėjo 
pas šerifą Driver, rpikąląuda- 
mas, kad sustabdytų ' terorą 
prieš streikįeriūs, ir kad visi 
areštuotieji darbininkai būtų

dinas i, jūs, katalikai darbi
ninkai, tylėkite ir kęskite 
sunkumus ir alkį, nes die
vas taip daro.

Ar katalikai darbininkai 
nestos į kovą gintis nuo 
sunkėjančių sąlygų ir alkio? 
Mes manome, kc/i katalikai; 
darbininkai dėsis į bendrą 
frontą su kitais kovingais 
darbo žmonėmis, kad išrei
kalauti bodąrUąųir, pašalpą 
p- atmušti algų/ nukapoji- 
uus.

tuojaus < paliuosuoti. Taip 
trijų vąlandų streikieriai ir bu
vo paleisti. Bet šerifas jiems 
grūmodamas įsakė, kad apleis
tų miestą; tačiaus iš po areš
to paleistieji sugrįžo vėl pikie- 
tuoti.

Darbininkų Tarptautinė Pa- 
gelba renka streikieriams val
gius ir kitokias aukas. Darbi
ninkai gausiai remia streikie- 
rius aukomis.

Darbdaviai pamatė, kad ne
gali streiko sulaužyti, o čia 
žirniai pūva nerinkti; todėl 
kreipėsi į Alameda apskričio 
Supervisor’ių Komitetą, reika
laudami pagelbos. Ši valdžios 
įstaiga ir atėjo jiems talkon; 
sušaukė savo susirinkimą ir 
nutarė atimti iš 4,000 bedar
bių šeimynų pašalpą, sakyda
mi: eikite rinkt žirnių; o jei
gu nenorite dirbti, galite sau 
badų mirti.

Bedarbiai tuom labai pasi
piktino ir pradėjo mobilizuo
tis prieš vertimą skebauti. Be
darbių Taryba surengė protes
to demonstraciją prieš tą pa- 

v.’ , tvarkymą; visi susirinko pas> 
Supervisor’ių Komitetą' reika
lautu. j<ad. tuojaus bųty.^ųgrą-’. 
žinta bedarbikms: pašMpa?

J i' į

Tą^į jįvarė Si^efryisoriams di
delį įtinku drebėjimą. Be- 
darbiąi vienas po kitam kal
bėjo: mes neisime skebauti; 
reikalaujam sugrąžinti mums 
pašalpą.

Tie masiniai, protestai ir de
monstracijos privertė minimus 
valdininkus atšaukti savo nu
tarimą, ir tapo visiems sugrą 
žinta pašalpos. ,

Reporterįs.
•i .

Streikuoja Mainieriai
CARBONDALE, Pa. — 

Čionai streikuoja Simpson 
kasyklos mainieriai ir gerai 
masiniai pikięfudja... 
pejęidži^mi dirbti. '

, Tik vieni kitus stengiasi suvaryt “į 
skylę”—prezidentas Rooseveltas, Angli
jos ministeris pirmininkas MacDonaldas 
ir Fyąncijos ex-ministeris pirmininkas 
Herriot Washingtone; o kapitalistų laik
raščiai savo antgalviuose maliavoja, būk 
“susitaiką” tie imperialistų atstovai. Bet 
kiek žemiau tų pat laikraščių pranešimai 
parodo, kad jokio susitarimo nėra nei 

, viename svarbiame klausime; visur tik , 
didžiausi priešingumai ir prieštaravimai 
tarp tų kapitalo vilkų.

Kokis čia Gali Būti Susitarimas?
.. j i ; '

Karo skolos sudaro vieną iš stambiau
sių prieštaravimų tarp Amerikos, iš vie
nos pusės, ir Anglijos, Frąncijos ir kitų 
skolininkų, iš kitos pusės.

Francija skolinga Amerikai $3,863,- 
650,000, kurių Prancūzai jau nemoka šiai 
šaliai ir nežada mokėti, sprendžiant sulig 
balandžio 25 d. spaudos pranešimų iš Pa
ryžiaus.

Anglija yra kalta Amerikai $4,398,000,- 
000 karo skolų, kurias taip pat sustojo 
mokėjus, ir neketina atsiteisti. Anglijos 
finansų ministerija balandžio 25 d! š.’m. 
įteikė šalies seimui apyskaitą valstybės 
išlaidų bėgamiems reikalams, ir pareiš
kė, kad visai nieko nėra skiriama Ame
rikai—nei sumos, nei nuošimčių už kari
nes paskolas

Francija Skandalijasi Prieš AmerĮką ’
Iš buržuazijos laikraštinių blofų gal 

kai kam atrodė, kad Francija per savo 
pasiuntinį Herriotą puikiai susigiedos su 
Roosevelto valdžia. Bet Frąncijos di
džiųjų kapitalistų spauda spiegia, kad 
Amerika stengiasi nubankrūtuotį Fran- 
cūzų; šalį ir net visą pasaulį. Esą, griež
tai nupigintais popieriniais pinigais Ame
rika apmokės darbininkams už darbą; 
labai pigiai atsieis tavorų gaminimą^ 
Jungtinėse Valstijose; su augščiausiai iš
vystyta savo mašinerija ir su “moksliš
ka” paskuba jau ir pirmiau padirbimas 
to paties daikto Amerikoj du tris kartus 
mažiau kaštavo, kaip Francijoj. Dabar, 
panaikinus doleriams aukso pagrindą, 
dar nepalyginamai pigiau atsieis tavorų 
dirbimas Jungtinėse Valstijose. Su tais 
tavorais Amerikos kapitalistai vis labiau 
briausis į kitų šalių rinkas; savo tavorų 
pigumu amerikonai vys laukan ir muš 
Frąncijos ir kitų šalių tavorus iš rinkų. 
Auksinės gi valiutos panaikinimas Ame
rikoj tuoj aus gręsia ir stiprumui Fran
ci jos pinigų, kurie iki šiol rymojo ant 
aukso.

Todėl Frąncijos prekybos ministeris 
Serre balandžio 24 d. pakartojo Pary
žiaus kapitalistams, kad iš užsienių bus 
leidžiama įvežt į Francija tiktai tam tik
ras, apribotas .tavorų daugis; virš nu
statyto jų kiekio nebus svetimi tavorai 
įsileidžiami; toliaus gi bus įvesti tokie 
muitai, per kurių sieną bus labai sunku 

. arba visai negalima perlipti įvairiems ta- 
vorams iš užsienio į Franci ją. , i.

Anglijo^ "Imperialistai širsta
Į t . • .. > Į ‘ , \ /. > • • ;

Kuopąet per paskutinius porą metų 
. Angliję j buvo pąnaįkinta auksinė pini
gų valiutą, o Amerikoj doleris dar buvo 
paremtas auksu, Anglai galėjo šiek tiek 
pigiau/už Ameriką pardavinėti savo ta
voms pasaulio rinkose; todėl per tuos 
križio metus užsieninė Anglijos prekyba 
mažiau nupuolė, negu Amerikos. Ir kaip 
maldingasis prezidentas Rooseveltas ne- 
saldlįežuviautų, vis tiek Ąpglijos impe
rialistai supranta, kad jis stumia juos 
nuo lieptų į vandenį. Ar Anglijęs kapi
talistai sų tuom sutiks, ar jie nurims? 
Ne. Jie stengsis kitokiais būdais pakišti 
koją Amerikai.

Viskas Priklausysią nuo “Nusiginklavi
mo” Konferencijos

Kokis tad gali būt “gražus susitari
mas”' dabartinėje Washingtono konfe
rencijoje delei įvairių šalių pinigų “nu- 
reguliavimo,” delei muitų, delei “atliuo- 
savimo” tarptautinės prekybos arba de
lei bloferiško “gerovės sugrąžinimo?” 
Tokios džiuginančios pranašystės temir- 
ga tiktai buržuazijos laikraščių antgal
viuose, o pačiose žiniose tie užtikrini
mai jau pradeda vieni blankti, kiti temti.

Kad dabar Washingtone galėtų impe
rialistai susiderėti, .jau beveik nekalba
ma. Sako, kad susitarimas turės * pa-

> laukti iki pasaulinės ekonominės konfe
rencijos, kuri vėliau bus sušaukta Lon
done. Bet, anot New Yorko “Times” 
(balandžio 25 d.), Londono konferencija 
irgi pati savaime neduotų pasekmių. An
glijos ir Frąncijos pasiuntiniai Wash
ingtone, MacDonald ir Herriot pasakė 
prezidentui Rooseveltui, kad turi būt pir
ma atlaikyta dar viena “nusiginklavimo” 
konferencija Genevoj, šią vasarą. Kaip 
pavyks derybos delei ginkluotės “mažini
mo,” tai nuo to, girdi, priklausyg vaisiai 
ekonominės pasaulinės konferencijos, ku
ri būtų šaukiama Londone.

Bet kaip pavyko visos pirmesnės “nu
siginklavimo” konferencijos? Nagi, ' 
taip, kad po kiekvieno ginkluotės “maži
nimo” kermošiaus, imperialistinės šalys 
vis pasiučiau ginklavosi; o Kelloggo “ne
puolimo sutartį” puikiai pavyzdžiuoja 
Japonijos žygiai Chinijoj.

Dabar gi, bešnekant apie naują “nusi
ginklavimo” konferenciją, Francija, nie
ko nelaukdama, balandžio 24 d. pasirašė 
gludžiausią karišką sutartį su Lenkija, 
Čechoslovakija, Rumunija ir Jugoslavija. 
Kokiam tikslui? Ogi ragais ir nagais 

.priešintis bent kokioms permainoms, ku
rias Anglija ' ir Italija norėtų padaryt 

.Versalės sutartyje.
Tuo tarpu Jungtinių Valstijų karo mi

nisteris Swansonas (“N. Y. American,” 
balandžio 25 d.)' reikalauja didint šios 
šalies karo laivyną, kad nebūt “atsilikus” • 
nuo Anglijos ir Japonijos apsiginklavimo- 
ant jūrų.
Vietoj Gerovės — Nauja Imperialistine 

žudyne
Tai vis “fakteliai,” kurie liudija, kaip 

“pasiseks nusiginkluoti” per dar vieną 
Genevos konferenciją. O nuo tos konfe
rencijos “pasisekimo” priklausys ir eko
nominės “pasaulinės” derybos Londone.

Vadinasi, nieko gero neišeis iš visų tų 
imperialistų seimelių ir klegėjimų. Kri
zio eiga kas kartą labiau aštrins tarp jų 
varžytines del rinkų, del finansų ir kitų 
biznio dalykų; vis sparčiau stums juos įe 
naują tarptautinę žudynę, ką pripažįsta 
ir kapitalistinis liberalų laikraštis “N. 
Y. Telegram” balandžio 25 d., kad

“Didžiausias dabar pavojus yra poli
tinis. Nuo pirm 1914 metų dar niekada 
taip smarkiai nedegė tarpsaviniai prie
šingumai kaip dabar.”

Tie imperialistų priešingumai tegali 
. būt laikinai suglostyti tik vienam tikslui, 

tai yra bendram grobikų karui prieš So
vietų Sąjungą. Nepakvietimas Sovietų 
atstovo į dabartines Washingtono dery
bas itin storai pabrėžia slaptus imperia
listų planus prieš Sovietų Respubliką. •

Karas Karui ir Sovietų Sąjungos 
Apgynimas

Darbininkai, organizuokitės į prieška
rinius komitetus darbavietėse; ruoškitės 
į paskelbimą imperialistinio karo atsa
kyti revoliuciniu karu prieš buržuaziją. 
Būkite pasirengę apgint Sovietų Sąjun
gą. Skaitlingiausiai dalyvaukite Pirmo
sios Gegužės demonstracijose, gręsmin- 
gai išreikšdami tokį savo pasiryžimą.

s____________________________________ ■
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200 Mainierig Kovos Lauke kompanijos mainieriai. Ei- sako, kad jis streiką autori-
1 —— na pikietas. Streikan išėjo zavo už tai, kad kompanija'.'.

• ^iTrpsTQN) Pa._ Duryęa N®- 10 tunelio mainieriai. ngmolta algų pagal priimtą
Streikuoja Kehoe - Berge Senosios unijps distriktas skalę.
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Atsišaukimas į APLA 
Pittsburgho Kuopas 

!

(Tąsa)
Spaudos sutvarkymo reikale aišku, kad 

mes turime prirengti dirvą vienam dien
raščiui, vienam savaitraščiui ir mėnesi
niam žurnalui. Suprantama, kad reikės 
taip sutvarkyti, kad toji spauda aptar
nautų ir visas mūsų nacionales organiza
cijas. Reikia įvesti anglų kalboje skyriai 

* ir jie gerai pastatyti.
Kas liečia bendrą frontą, tai Centro 

Biuro linija privalo būti pravesta, .ypa
tingai reikia pasiekti katalikai darbinin
kai. Teisingai nurodė eilė draligų, kad 
“Vilnis” privalėtų būti organu bent vie
nos nacionales lietuvių darbininkų orga
nizacijos.

T. Vasikoniutė: Bandro fronto reika
le Centro Biuro linija gera, bet kom- 

. frakcijos nepakankamai ją praveda gy
venimam Kad ir Brooklyne labai dar
bas apleistas, o Brooklynas turi būti pa- 

' vyzdys kitoms kolonijoms.
Spaudos reikale, mums labai yra rei

kalingi abu dienraščiai, bet turėsime pri
eiti prie spaudos pergrupavimo. Aišku, 
kad “Tiesa” ir “Vilnis” privalo būti su
jungta į daiktą.

Man stebėtina, kodėl d. Bovinas ma
no, kad mūsų dienraščiai turi skirtis nuo 
“Daily Workerio”. Kodėl? (Drg. Bovi
nas padarė pastabą, kad jis turi mintyje, 
kad mūsų dienraščių yra toji pati linija, 
kaip ir “D. W.”, bet jie negali būti 
“Daily Workerio” kopija, nes tada jie ne
galėtų sėkmingai mobilizuoti lietuvius 
darbininkus ir aptarnauti mūsų masines 
organizacijas.—Š.)

Kas del geresnių raštų ir pataisymo 
‘laikraščių turinio, tai reikia daugiau 
auklėti bendradarbių, tverti lavinimo ra
telius. Vajai spaudos ir organizacijų tie- 
gali būti sugrūsti į vieną daiktą, kaip 
pereitą kartą kad buvo. Jaunimo ir pio
nierių organizavimas privalo būti pasta
tytas geriau.. Brooklynas jr Chicaga pri- > 
valo būti pavyzdys kitoms kolonijoms.

J. Gasiūnas: Kas liečia to, kad turėsi- 
. me sulaikyti vieną dienraštį ir leisti tik 

vieną, o kitą paversti į savaitinį, ir taip
gi turėti mėnesinį žurnalą, apie tai ne
reikia abejoti. Tik tas dar negalima da- 
bar padaryti. Dabartinės sąlygos rei
kalauja abiejų dienraščių išlaikymo, ir 
nors tas sunku krizio metu, bet męs, ko
munistai, turime juos išlaikyti. Šoloms- 
ko raportas parodė, kad abiejų dienraš
čių yra skirtingi skaitytojai, taipgi tei
singai jis nurodė, kad mes turime su
jungti “Tiesą” ir “Vilnį,” ir tai turi būti 
pirmas žingsnis prie geresnio mūsų spau
dos sutvarkymo.

Mūsų dienraščiai negali būti kopija 
“Daily Workerio,” bet reikia pripažinti, 
kad kai kuriais klausimais jie darė 
klaidų.

Pittsburghe metai atgal buvo labai 
< silpnas lietuvių komunistų branduolys;

dabar toje apielinkėje turime apie 60 
draugų ir draugių. Pas mus oportunis
tai negauna darbininkų į savo bučių. 
Centro Biuro linija buvo teisinga, tik 
komf rakei jos ją nepakankamai pravedė.

Seniau iš bendro fronto mes darėme 
tik žaislą, sušaukdami konferencijas mū
sų kontroliuojamų organizacijų atstovų. 
Reikia pasiekti masines organizacijas 
priešingų sriovių. Pas mus bendras 
frontas Bedarbių Tarybų reikalu davė 
geras pasekmes; mes turime daug kata
likų darbininkų ir jie gerai kovoja.

Kas liečia Wilkes Barre draugų, 
pas juos padaryta klaidų, bet buvo

tai 
i ne

atsargumo ir iš mūsų draugų, kurie ten 
'buvo pasiųsti.

S. Reikauskas: Bendro fronto reikalu 
Centro Biuro linija teisinga ir ją rei
kia pravesti, atsižvelgiant į vietos są
lygas; pagaliaus, tai K. P. linija, tik 
Centro Biuras ją pritaikė lietuvių veiki
mui. j

Spaudos klausime visiškai; klaidingai 
dalykus supranta dd. Armjnas ir žaldo- 
kas. Kaip matyti, jie ne įš to galo ima 
taisyti dalykus. Prie to draugai kitus 
kritikuoja, o patys pavyzdžio1 neparodo. 
Kodėl draugai Arminas ir Žaldokas ne-i 
aprašo tas klasių kovas, .kokios pas juos 
yra? Keno tai darbas, jeigu ne jų! Jie 
galėtų kritikuoti, jeigu jie būtų jas ap
rašę, o dienraščiai nepatalpinę; dabar 
skundžiasi, kad nepakankamai kovos bu
vo nušviestos, o patys nerašė; tokiu bū- . 
du kaltė puola ir ant jų. Mes patys kai- I 
ti, kad nepakankamai rašome į dienraš
čius ir nenušviečiame kovų.

S. Petkiene: Bendro fronto klausime 
mes vykinome Centro Biuro liniją ir dis
kusijose turėjome daug katalikų darbi
ninkų ir kitų sriovių. Gyvenimo verčia- 

’mi ir mūsų draugams vadovaujant, tie 
darbininkai stoja į kovą. Mes pajėgė
me įtraukti dvi pašalpos organizacijas 
į klasines kovas už bedarbių reikalus ir 
kovon prieš augštas taksas.

Dabar “Darbininkė” daugiau platina
si, negu senaiu; aš gavau apie 20 naujų 
skaitytojų, o mūsų .kolonija yra nedidelė 
liet, kolonija.

Spaudos reikale reikia nuolatos palai
kyti apysaką; didelis yra darbininkų su
sidomėjimas apysaka “Karas Lietuvoje”.

Kas liečia sulaikymo vieno dienraščio, 
tai griežtai nesutinku. Pamenate; drau
gai, kiek mes dėjome pastangų, kad pa
vertus “Vilnį” į dienraštį? Mes visi tam 
dirbome! Mes ir dabar turimė • dirbti, 
kad išlaikyti abu dienraščius. 1 '

žilioniene: Drg. Arminas užsipuolė ant 
mokyklėlių, kad iš mokyklėlės negrįžome 
mes vadais. Aš manau, kad patsai drau
gas Arminas yra tame kaltas. Mes išvy
kome į mokyklėlę su energija ir dar su 
didesne grįžome atgal, bet d. Arminas, 
vieton padėti mums toliaus lavintis, tik 
juokus iš mūsų darė. Tokis atsinešimas 
kenkia savitarpiniam draugų lavinimosi 
darbui.

D. Krūtis: Paskutinė draugė savo kal
boje parodė, kaip mes turime gelbėti 
draugams prasilavinti, ir kaip turime bū
ti atsargūs ir atsakomingi savo veikime.

Aš manau, kad mes permažai kalbė
jome apie sutvirtinimą lietuvių komunis
tų frakcijų. Yra bent 500 lietuvių dar
bininkų Komunistų Partijoje; tai didelė 
jėga, palyginus su tuom, kas buvo metai 
ar pusantrų metų atgal, bet tai permaža! 
Dabartinės sąlygos teikia geriausią pro
gą stiprinimui K. Partijos, ir tas reikia 
padaryti. Taipgi mūsų spaudoje reikia 
daugiau agitacijos už Kompartiją.

Taipgi reikia vengti tokių klaidų, kaip | 
Wilkes Barrėje ir dalinai Montelloje; 
reikia išmokti, 'kaip pravesti mūsų dar
bas masinėse darbininkų organizacijose.

Kas liečia spaudą, reikia išlaikyti abu 
dienraščiai ir tvirtinti. Taipgi reikalin
ga daugiau korespondencijų iš kolonijų 
ir abelnai gerinti dienraščių turinį.

J (Daugiau bus.)

Alkanųjų Maršavimas ir Pir
moji Gegužės •

Massachusetts alkanųjų mar
šavimas rūpestingai prirengi- 
nėjamas. Iš Worcester, Mass., 
bedarbių ir dirbančiųjų dele
gacija išmaršuos balandžio 29 
d., 9 vai. iš ryto. Delegacija 
ir daugybė bedarbių susirinks 
Salem Square. Iš čionai mar- 
šuotojai patrauks į Bostoną, 
kad demonstratyvai susirinkti 
.prie valstijos buveinės ir val
džiai įduoti savo reikalavi
mus. Alkanųjų maršuotojai 
pasieks Bostoną gegužės pir
mą dieną. Bostono darbinin
kų Gegužinė demonstracija su-
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silies su i 
mes visi negalime važiuoti į 
Bostoną. Tai mūsų pareiga 
kuo skaitlingausiai susirinkti į 
Salem Square išleisti maršuo- 
tojus. Turime masiniai išsto
ti ir parodyti bosams, kad mes 
badu nemirsime, o kovosime 

į už bedarbiam ūmią pašalpą ir 
{bedarbių apdraudą.

Alkanųjų maršuotojų išleis
tuvės bus masinis prisirengi
mas prie Worcesterio darbi
ninkų Gegužinės demonstraci
jos. Mes kartu su viso pasau
lio darbininkais iškilmingai 
paminėsime savo šventę ir la
biau suglaustomis eilėmis iš
stosime į kovą prieš išnaudo
tojus.

Worcesteryj yra 
trys mitingai, 
po pietų, ant 
Salem Square 
ei j a atvirame 
bus du masiniai mitingai. Vie
nas mitingas bus Belmont 
Hali, 52 Belmont St., 7 :30 vai. 
vakare; antras mitingas bus 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott 
St., tuo pačiu laiku.

Abiejuose mitinguose, apart 
prakalbų, bub ir koncertinė 
prograxna. , Belmopt. Hąll pro-

Augščiausios P r i eglaudos 
Lietuvių Amerikoj 25-tas Sei
mas įvyks birželio 25-26 d., 
1933 m. Seimas bus laikomas 
LMD svetainėj, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa. Tik už kelių 
savaičių turėsime mūsų myli
mos organizacijos dvimetinę 
peržvalgą. Tik už keleto die
nų turėsime progą susitikti iš 
tolimesnių miestų gerbiamus 
organizacijos veikėjus, kurie 
suvažiuos tikslu . apsvarstyti 
organizacijos reikalus ir stip
rinti jo pamatus, kad dar ge- 

jria'u galėtų patarnauti 
PI* O IV*maršuotojais, I r-a;rns vjsarn judėjimai.

APLA 1-mas Apskritys

na-

GRAND RAPIDS, Mich.— t 
Mūsų miesto darbininkų orga
nizacijos balandžio 15 d. lai
kė konferenciją prisirengimui 
prie Pirmosios Gegužės. Kon
ferencijoj delegatų dalyvavo 
44, atstovaudami 33 įvairias or 
ganizac. Tinkamesniam prisi
rengimui prie apvaikščiojimo 
ir sutraukimui daugiau darbi
ninkų nutarta išleisti 15,000 
lapelių ir 2,000 ‘stikerių” (pri
lipinamų korčiukių). ' Be to, 
nutarta pagaminti 200 didelių 
kortų, kurias būtų galima pa
dėti į langus, šaukiant darbi
ninkus dalyvauti demonstraci
joj ir masiniame mitinge.

Gegbžinė demonstr acija 
įvyks gegužės pirmą, 1:30 
yal. po pietų, kampas Michi
gan ir Monroe gatvių. To
nais visos organizacijos susi
rinks, susirikiuos darbininkai 
ir iš ten trauksime į Island 
Park, kur bus laikoma masi- 

j nis mitingas ir sakoma prakal-
. Leidimas demonstracijai 

jau gautas iš policijos.
Bus dedama pastangos, kad 

kuo daugiau išplatinti “Daily 
Workerio” gegužinių kopijų. 
Nutarta parsitraukti 500 eg
zempliorių ir kartu 30 pigių 
brošiuraičių, kurios bus pla
čiai paskleistos.

Tą pačią dieną, gegužės

Newark, N. J

Svarbus Lietuvių Masinis 
Susirinkimas ir Prakalbos

Šį penktadienį, balandžio 
28, 7:30 vai. vakare, yra 
šaukiamas visų Newarko 
lietuvių susirinkimas, dis
kusijos ir prakalbos. Įvyks 
svetainėj pę numeriu 105 

. Jackson St. Kalbės d. A. 
Bimba, Grech t ir Zablacku- 
tis. Dainuos Sietyno Cho-

ras. Visi raginami daly
vauti. ‘‘Laisvės” skaityto
jai pasistengkite šį susirin
kimą plačiai išgarsinti. ,

Nuteisė 5 Negrus Visam 
Amžiui Kalėjimai!

GREENVILLE, Fla. — 
Čionai tapo nuteisti visam 
amžiui kalėjiman penki ne
grai varguoliai. Turės mir
ti ant “chain gang.”

rengiama 
Dieną, 2 vai. 

Commons prie 
bus demonstra- 

ore. Vakare

gramą’ pi lays' Finą Choras ir — ’ ' > • • ’ / '
Labor Sports Uiiion, o Lietuvių 2. Prješseiminiame koncerte 
svetainėj—Aido Citras ii’ ki-''ir laike* seifepi’irengimui 

maisto parūpinti gaspadines.
Kas nutarta ir kokia pagel- 

ba bus suteikiama, kuopos se
kretoriai tuč tuojaus po susi
rinkimui praneškite 1-mo Ap
skričio organizatoriui George 
Urbonui, 434 Library St.' 
Braddock, Pa.

Išanksto tariame viršminė- 
toms kuopoms širdingą ačių. 
APLA 1-mo Apskr. Komitetas.

tos meno spėkos.
Kiekvieno lietuvio darbinin

ko pareiga dalyvauti šiuose 
mitinguose ir stengtis kuo dau
giausia kaimynų ir savo drau
gų atsivesti į masinius mitin
gus.

Reikia priminti, kad per 
šias paskutines dienas labai 
energingai turime mobilizuoti 
darbininkus dalyvauti atvira
me ore demonstracijoj ant 
Commons.

Pirmą dieną gegužės padi
dinkime kovą prieš algų kapo
jimus, už bedarbių šelpimą ir 
socialę apdraudą, prieš impe
rialistini karą ir už apgynimą 
Sovietų Sąjungos.

J. Petkūnas.

Dar Vienas Buržuazijos 
Atstovas Washingtone

■HMhHMbBMmi*

ArLA 1-mas Apskritys nu
sitarė rūpintis visais seimo bė
gamai reikalais ir būsimais 
darbais, kurie reikėtų atlikti.

Birželio 25 d. vakare turė
sime koncertą su prakalbomis 
ir vakarienę.

Laike seimo delegatam bus ko
duodami užkandžiai už labai - 
žemą kainą, kad daug nelė- 
šuotų draugams seimavoto- 
jams.

Delegatam bedarbiam mais
tas bus duodamas veltui.

Visi seimo delegatai nakvy
nes gaus veltui.

Kaip matote, pasibrėžta pirmą, yra šaukiamas masinis 
diktas darbas atlikti. Vienas mitingas AAS Hali, Atava 
apskričio komitetas negalės Avė.
visko padaryti be jūsų talkos. | Svetainėj bus sakomos pra.

Todėl APLA 1-mo Apskri- kalbos ir duodama graži kon- 
čio komitetas kviečia prisįdė- i certinė programa. Mitinge 
ti prie seimo delegatų priėmi- dainuos Lietuvių Dailės Cho- 
mo ruošos 2-7-8 ir 50-tą kuo- ras ir bus kitokių muzikos ka
pas. Dabar klausimas, kaip ir 'valkelių^ kuriuos patieks pro- 
kokiu būdu kuopos gali pade- (letariniai menininkai. Į tą 
ti apskričio komitetui? ; didžiulį mitingą, kuris bus pa- 

1. Kiekvieną minėtų kuopų margintas koncertine progra- 
turi paįdęti anįt savo dienotvąr-j ma ir kur geri kalbėtojai sa
kės seimo delegatų priėmimo kys prakalbas, įžanga visai 

veltui.
Kviečiame darbininkus kuo 

skaitlingiausiai atsilankyti ir 
atsivesti savo'kaimynus ir pa
žįstamus. Kad padaryti de
monstraciją ir mitingą dide
liai pasekmingais, tai turime 
atsidavusiai p a s i d a r b uoti, 
idant sutraukti tūkstančius 
darbininkų. Tegul ponai pa
mato, kad darbininkai sueina 
į vienybę, kad jie pasirengę • 
stoti į kovą iškovojimui žmo-1 
niškos pašalpos ir apsigynimui 
nuo bado ir mirties.

Kitas svarbus susirinkimas 
bus gegužės 4 d. Drg. A. Bim
ba, F. Abekas ir B. Paltanavi- 
čiūtė, važiuodami į Chicagą, į: 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mą, sustos Grand Rapids. Jie, 
surengtame mitinge, pasakys '

NASHUA, N. H

Jaunųjų Komunistų Darbai 
ir Parengimas

Subatoje, balandžio 29 d., 
vakare, naujai susiorganiza
vus Jaunųjų Komunistų Ly
ga rengia puikų koncertą ir

OTTAWA/ — Kanados šokius. Jaunuoliai pradeda 
valdžios premjeras Bennett darbuotis ir 
staiga išvažiavo Washing- 
tonan pas Rooseveltą, į kon
ferenciją. Pasitarimas ei
siąs ekonominiais ir politi
niais reikalais.

Nuteisti suokalbio keliu, 
Pereitą trečiadienį tavori-f 
niam vagone tapo suareš
tuoti penki negrai ir du 
baltveidžiai. Suareštuoti 
todėl, kad prie geležinkelio 
rąstas breikmeno lavonas. 
Du baltveidžiai tapo tu o j aus 
paleisti, gi negrai apkaltin
ti ir nuteisti. Teismas ėjo 
tik kelias valandas. Trečia
dienį suareštavo, o ketvir
tadienį po pietų jau buvo 

i nuteisti!

organizuotis. 
Suaugę lietuviai darbinin
kai privalo jiems pagelbėti, 
paremiant jų pirmą paren
gimą. Koncertas įvyks O’
Donnell Hall, 20 High St.

Drauges K. Karosienės Prakalbų Maršrutas 
Mass, ir Maine Valstijose

i Ji skiriama kalbėti sekamo
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
son, Mass., geg. 14; Lynn, 
Mass., geg. 15; Cambridge, 
Mass., geg. 16; So. Boston, 
Mass., geg. 17-18; Brighton, 
geg. 19; Norwood, ^lass. ge
gužės 20; Montello Mass., ge
gužės 21; Stoughton, Mass,, 
gegužės 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 
Apsk. raštininkei sekamų an
trašu: E. Beniuliene, 16 Bunk
er Ave., Montello, Mass.

(93-100)
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prakalbas. Sužinojus kad drau
gai atvažiuoja su džiaugsmu 
griebtasi darbo. Prakalbas 
rengia K. P, Liet. Frakcija, 
ALDLD 66 kp., LDSA 37 kp., 
LDS 41 kp. ir Lietuvių Dai
lės Choras.

Prakalbos įvyks Lietuvos
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
svetainėj, 1057 Hamilton Ave., 
gegužės 4 d., 8 vai. vakare. 
Įžanga į prakalbas visiems 
veltui.
' Draugai, pasistengkime ge- 

rai šias prakalbas išgarsinti. 
Neužtenka, kad tik mes patys 
ateitume, bet turime patrauk
ti į prakalbas ir tokios publi
kos, kuri pirmiau į mūsų susi-: 
rinkimus neateidavo.

Reikia tarti žodis jaunimui. 
Paltanavičiutė yra labai gabi 
kalbėtoja. Jaunuoliai turės 
proga išgirsti jos prakalbą ir r I 
susipažinti su Rytinių Valstijų 
jaunuolių veikimu. Drg. B. 
Fulton (Paltanavičiutė) kal
bės angliškai. Tai reikia steng
tis kuo daugiausiai jaunimo 
sutraukti į šį masinį mitingą,

(Pabaiga ant 4-to pusi.)

SOVIETŲ ŽUVŲ GALIMA 
GAUTI ŠIOSE VIETOSE

ZMUDIN BROTHERS

Bridgewater, Mass.
Darbininkų Organizacijų 

Parengimuose, Norwood, Mass.

J. GEGZNAS 
412 W. Susquehanna Ave. 

Philadelphia, Pa.

34 Bellevue Ave.
81 Sawtell Ave.
57 Vine Street

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

A. LIPČIŲS 
606} E. 9th St. 
Chester, Pa.

LIET. DARB. KLIUBAS 
408 Court St. 

Elizabeth, N. J.

B. MEDLEY, 
i < » 114 Nash Street,

New Haven, Conn.

Visose Darbininkų Judėjimo Pri* 
tarėjų Krautuvėse, Montello, Maas.

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

Visi Montello, Mass.
Krautuvėse, kur perkate val

gius, reikalaukite Sovietų Žuvų. 
Kurie iš krautuvninkų nusiskųs, 
kad sandėliuose negauna Sovietų 
žuvų, kuriuose jie perka grose- 
rius, patarkite jiems reikalauti 
per “Laisvę.

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMENEUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUSIS KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, 

arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

čia

f

. i .'V

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurięje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT MJCH.
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FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

(Tąsa)

—Drauge Glėbai, jūs kol kas dar neper- 
siėmėte mūsų oru: jūs dar vis atsiduodate 
armijos ir karo oru. Taip ir atrodo, kad 
jūs rytoj vėl skubinsitės į savo kovingą 
pulką. Papasakokite man apie jūsų kariš
kus žygius. Kada jūs gavote Raudonos Vė
liavos garbės ženklą? O kad žinotumėt, 
kaip aš myliu armiją... Ar žinote, kad aš 
vieną kartą buvau apkasuose ir karia
vau?. .. Tai buvo prie upės Manyčio...— 
Ji nusišypsojo, bet nusišypsojimas buvo ne 
Glėbui, nors jos akys žiūrėjo į jį, ir jose 
matėsi kokis tai džiaugsmas.—Gerai! Tai 
buvo neužmirštamos dienos... kaip ir Ma
skvoje laike revoliucijos. Prisiminsiu visą 
gyvenimą. Revoliucija kovos ugnyje pa
gimdo pasiryžimą.

—Taip, drauge Mechova, tas viskas ge
rai. Bet čionai, einant pirmeilinių darbi
ninkų pareigas, taip pat reikia būti didvy
riais. Čionai—sunku, suirutė, apsileidimas, 
kontr-revoliucija, badas. Tai tiesa!* Re
voliucija, tartum kalnas, užgriuvo ir už
vertė ant žmonių nespuprantamą ir nepa
keliamą naštą. Bet reikia įtempti jėgas ir 
pastatyti, kas priguli ir kur reikia. . Ne
galima? Ot čionai ir reikalingas didvyriš
kumas, kad negalimą padarius galimu.

—Taip, taip! Drauge Čumalovai, man 
norisi su jumis pasikalbėt. Ištikro didvy
riškumas—tai drąsus ir vieningas veiki
mas. Ir tada negalimo negali būti.—Me
chova vėl nusišypsojo ir dar aiškesnės bu
vo jos akys.—Taip, įtempti jėgas. Gerai. 
Na, ir žodžiai pas jus! Įtempti visas jė
gas. Ateikite; man smagu su jumis kal
bėtis. Aš gyvenu Sovietų name...

Daša šypsojosi ir klausančiai žiūrėjo tai

O mes žino-

draudi tai pasakyti,—perkirto ją Mecho
va.

Kodėl ji kaip įgilta nušoko nuo Glėbo 
rankų? Kodėl uždarė Mechovai ’burną, 
kad nepasakytų praeities? Kodėl kiti ži
no, kaip Daša gyveno, kada Glėbas buvo 
armijoje, o jam tatai dar nėra žinoma? 
Toki klausimai lindo Glėbui Čumalovui į 
galvą. Tarpduryje stovėjo Luchovas ir 
žiūrėjo į Glėbą. Glėbas pro jį praėjo, tar
tum bijodamas prisiglausti. Luchovas žen
gė paskui jį ir pašaukė:

—Drauge Čumalovai, sušaukite fabriko 
kuopelės nepaprastą susirinkimą. Ateisiu 
ir padarysiu pranešimą. Rytoj ateik pas 
mane į raštinę, užsidarysime ir abu aptar
sime veikimo planą. Didelis darbas reika
lauja aiškaus plano. Aš kalbu ne tik apie 
kurą, bet ir apie fabriką. Aš galvoju apie 
jį. Mes panaudosime visas jėgas, kokios 
tiktai yra. Neužmirškite, kad tai bus ko
va—ir didelė kova. Žinokit, kad tai kova 
kiek perankstyva, už ateitį, ir todėl dau
geliui atrodo kvaila syajonė.
me, kad prisieis tas padaryti tik su pagel- 
ba pasiryžimo ir drąsos. Na, tai prie dar
bo !—Luchovas kietai paspaudė Glėbui ran
ką ir greitai dingo moterų skyriaus dury
se. Koridoriuje Glėbą pasivijo Mechova.

—Palaukite, drauge Čumalov! Jūs man 
nepasakėte, ką jūs susitarėte su draugu 
Židki? Aš noriu tą žinoti, kad moterys 
galėtų jums padėti. Čionai yra daug dar
bo ir negalima jis nudirbti. O revoliucija 
to nemėgsta. Jeigu jūs norėsite pastūmė
ti sovietinius ir partijinius aparatus prie 
veikimo, tai jums prisieis apsiginkluoti ašt
riais dantimis. Aš būsiu su jumis, drauge 
Čumalovai. Ką jūs pradėsite, aš jums pa- 

į Mechova, tai į Glėbą. Paskui priėjo prie dėsiu. Aš jaučiu, kad jūs imsitės energin- 
jo, už pečių apsuko jį ir pastūmėjo linkui gai už darbo: jūs buvote armijoje. Ir štai 

dar kas: tuo tarpu jūs duokite ramybę 
Tau čio-( Dažai?.. Kambaryje aš pasielgiau kvai

lai... Ji pati jums viską papasakos, ir ta
tai jūs sužinosite. Ką jūs norite pradėti?

—Viską—kad paleist cemento fabriką 
darban, viską tik tam.

—Na, laimingai,—man daugiau nieko ir 
nereikia.—Mechova nusišypsojo Glėbui, pa
judino savo gražius garbiniuotus geltonus 
plaukus ir greitai nusiskubino atgal.

Ant gatvės Žukas pasitiko Glėbą, skere- 
čiodamas rankomis.

—Na, kaip mūsų reikalai? Tai-tai!— 
karščiavosi Žukas.—Broleli, aš visus juos 
iškelsiu aikštėn. Visur lįsiu, ir grūsiu lau
kan tuos nešvarius sutvėrimus. Jie jau 
mane gerai pažįsta, bet ir aš jiems ramumo 
neduodu. Dabar mes su tavimi visus, kal
nus nuversime, o biurokratus išgrūsime 
laukan.

dųrų...
—Na, eik iš čionai, kovotojau! 

nai nėra kas daryti.
Glėbas apsisuko, paėmė Dašą ant rankų 

ir nešėsi iš kambario. Juokėsi abi mote
rys. Daša kietai apsikabino rankomis Glė
bą. Ir laikinai jis pajuto pirmesnės Dašos 
prisispaudimą ir smagų juoką, kuris plau
kė tiesiai nuo jos širdies.

—Drauge Čumalovai, ar jūs žinote, kas 
dabar yra jūsų Da$a? Ar ji pasakojo jums 
savo įvykius? čionai buvo visko, ko jus 
veikiausiai nebūtumėte galėję pergy
venti ...

Daša nusigando ir vienu pasiryžimu iš
trūko iš Glėbo rankų.-

1—Drauge Mechova! Mechova, aš neno
riu, kad tu pasakotum mano asmeninius 
reikalus, gerus ar blogus. Nejuokauk, 
drauge Mechova, ir manęs neerzink...

—Štai kaip? O aš nežinojau, kad tu (Bus daugiau)
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VASARI IR KOVA, 1933 M.

ĮPLAUKOS
Sausio Vasario Kovo

19.85 13.11 44.65
30.22 31.70 26.77

k»5.42 133.81 111.32
26.12 27.19 24.74
30. 76 11.76 4.84
20.24 34.77 25.60
17.23 44.31 15.34
48.90 58.83 67.98
40.77
22.61

8.05.
16.13, 30.23

28.02 24.85 19.96
34.39 8.88 13.02
10.52 . 7.65 6.09
3.06 14.36 . 9.87
9.60 5*85 11.80

56.35 43.23 41.76
23.70 15.91 32.83

22.80 7.84
14.17 ,32.76 16.41
12.26 19.27 20.38
19.94 19.42 19.91
96.93 81.08 64.80
22.21 48.05 18.35
18.23 16.82 19.11
33.84 26.50 29.20
41.34 26.12 ---—
16.81 17.05 31.85

7.72 30.32 15.16
11.57 10.70 24.18
2|.G5 13.18 34.10

4

IŠLAIDOS:

37 10.99 12.85 9.81
38 34.88 44.23 86.56
39 10.55 10.38. 10.37
40 23.43 40.98 36.36
41 56.13 43.25 43.15
42 16.26 17.23 18.41
43 10.52 27.69 > 15.57
44 38.84 81.08 51.99
45 10.40 — 24.49
46 8.62 5.13 5.14
47 63.21 65.50 41.59
48 29.96 35.33 29.66
49 117.40 62.08 148.07
50 12.38 21.86 21.76
51 95.76 67.95 151.91
52 59.36 99.62 72.64
53 15,39 7.23 23.20

9 27 10 50
55 46.35 V 46.44 48.80
^6 21 44
57 13 57 14 04
58 7.79 32.32
Pavieniai 17.50 6.68

Viso 1,506.70 1,620.42 1,680.23

Sausio mėn.
Kp. Vardas: Kiek Išmokėta:

St. Kirminas (išmokėta
Kirminienei)

P. Jankauskienė
J. Jankauskui)

F. Šimanskis
5 J. Paulavičia

5 J. Staniulionis

7

7 
8 
9 
9 

U 
17 
17

Į19 
26 
27 
37 
38 
39 
41 
44 
46 
48 
52 
52

P.
A.
H.
K.

E 
T. 
J.

55
55
57

4

52

$150.00
(išmokėta

150.00
12.50
50.00
30.00

50.00 
12.00

5.00 
10.00 
10.00: 
66.00 
14.00 
65.00 
40.00 
28.00 
48.00 
20.00 
26.00 
27.00 

141.00 
46.00 
27.00 
59.00 
27.00 
22.00 
68.00 
19.00 
50.00

1.00

2.00

Tamošiūnas
Pranaitis /
Daugirdas
Stoniene 
Urbonas 
Treinauskiene 
Treinaūskas 
Dzikas | 
Aušura t

J. Danius 
L. Aiman 
O. Bukauskiene
K. Paulauskas 
J. Stačkauskas 
V. Kopūstas
V. česna 
J. Gudeliauskas 
J. Bertulis 
J. Kaminskas

53 J. Mickevičius 
A. Višniauskas 
O. Gravelienė
W. Stelmakas 
S. Kuzmickas už naujus
narius

A, Mikužiene už naujus 
narius

Advokatui Obernauer už 
patarnavimą

Centro daktarui
J. šiauliui už patarnavimą 
“Tiesai” už prenumeratas 
Varnagiriui už paveikslus 
Raštines išlaidos 6 men. 
Centro Komiteto narių algos

ir išlaidos per 6 menesius: 
A* čelkis

158.00
7.25
4.30
6.75
1.50

76.60

45.66

APLA Centro iždo globėjai perti
krino sausio, vasario ir kovo mene
sių apyskaitą, surado teisingai veda
mą ir šiuomi pasirašo:

Geo. Urbonas ,
J. Miliauskas
J. Urbonas

i K. Stašinskas
! J.: Jesadavičius

M J. Miliauskas
J. Urbonas
Geo. Urbonas

Taksai »

21.87 
. 111.35 

14.16 
,16.96
18.66 

.54

Viso išmokėta $1,759.10
Vasario mėn.

2 Wm. Drulis (išmokėta 
apiekūnui) $150.00

2 J. Rupeika (išmokėta 
graboriui) 300.00

41 K. Levon (išmokėta M
Levon ienei) 150.00

2 Wm. Bealles 208.80
2 J. Labanauskas 54.00
2 O. Kukučioniene 33.00
3 J. Lukošaitis 26.00
4 S. Bendinskas 109.50
4 P. Stagniūnas 35.00
8 F. Pikšris 30.00
8 A. Pranaitis 9.00
9 S. Česnikiene 10.00
9 J. Tamošiūnas 19.00

11 J. Dvilius 54.00
13 T. Vasiliauskas 16.00
13 O. Valniskiene 39.00
14 A. Kiziene 31.00
20 A. Pasko 7.00
26 J. Dobilas 9.25
26 J. Aušura 35.00
26 J. Valiūnas 52.00
30 J. Kunskis 27.85
32 A. Vituris 33.40
34 A. Kiršis 152.25
37 J. Puniškaitis 17.00
37 E. Suopieno
37 J. šinaiskiene

59.00
35.00

40 A. Bernotavičius 37.50
41 J. Guzevičienė 18.00
42 S. Palasky 29.70
43 F. Miller 59.00
43 V. Jurkšaitis 36.00
44 L. Sakevičius 21.00
47 O. Avulienė 10.00
47 O. Norkiene 70.55
49 P. Rimavičius 57.00
50 M. Mažeikis 3.00
51 J. Miliauskas 27.85
55 A. Višniauskas 22.00
55 A. Karčinski 55.70
55 P. Alska 14.00
56 P. Evaška 130.00
51 P. Maslaveckas už naujus

narius 2.50
25 J. Dielininkaitis už naujus

narius .50
Sekretoriaus alga ir 

raštines renda 100.00
Taksai .70

Viso išmokėta $2,397.05
i

Kovo men.
11 J. Dvilius (išmokėta 

Dvilienei) 150.00
47 R. Beniušis (išmokėta 

Beniušienei) 150.00
2 St. Beličkas 23.00
4 J. Mickus 57.50
4 J. Kučinskas 36.00
4 O. Mendinskiene 10.00
4 L.. Rugenienč 47.00
8 F. Pikšris 7.00
9 A. Sheiris ’ 20.00
9 U. Raudonienė 28.00
9 P. Lukšas 39.00

j 10 L. Bekežienč 122.00
112 J. Mordosas 39.00
12 L Merkevičius 69.00
13 U. Kvediene 48.00
13 P. Gudeliauskiene 56.00
17 F. Markun 13.00
20 A. Pesko 14.00
20 G. Stevenson 28.50
26 M. Naudžiūnas 35.00
26 T. Brusokas 24.00
30 A. Dąukšis 9.00
34 A. Kiršis 28.50
37 J. Aimaniene 43.00
39 G. Shiller 33.00
42 F. Miller «. 35.00
48 A. Stasiulevič 137.00
51 V. Jarčiukonis 22.00
51 P. Maslaveckas 11.00
52 A. Gudaitis 28.00
57 P. Šlekaitis . 56.00
55 P. Alsko už naujus narius 1.00
Kaucija už kuopų ir Centro

viršininkus 106.82
Taksai .76

Viso išmokėta $1,527.08
Įplaukos sausio, vasario ir

kovo men. 4,807.35
Nuošimčiai 80.54
Kaucijos grąžintos 16.94
Balansas iš 1932 metų 23,136.09

Viso $28,040.92
Išmokėjimai per 3 mėn. 5,683.23

Atėmus išlaidas lieka Centro
kasoj $22,357.69

Pridėjus inventorių 934.75

Visas APLA turtas $23,292.44

Pagal fondus:
Apdraudos $23,187.76
Pašalpos trūksta 824.66

' Lėšų trūksta 5.4?1
J. Gasiūnąs, APLA Centro Sek.

GRAND RAPIDS, MICH.
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

tik vien lietuvių jaunimą, 
apskritai jaunuolius reikia

gėrimų, užkandžių ir žaislų. Priva
žiavimas labai parankus. Kitos drau
gijos yra prašomos nieko nerengti tą 
dieną, 
vinie.

bet dalyvauti šiame išvažia-

BALTIMORE, MD

ne 
bet 
kviesti dalyvauti prakalbose.

Bedarbė Didėja
Bedarbių skaičius nemažėja, 

bet priešingai, eina didyn. 
Skaičius bedarbių šeimynų, 
kurioms miestas duodavo pa
šalpą, paaugo. Paskutiniai 
miesto valdžios pranešimai 
sako, kad 8,643 šeimynos gau
na pašalpą. Teisingai pasa
kius, tai tos šeimynos alkina- 
mos, arba badu marinamos. 
Nes tik 50 centų vertės mais
to duoda į savaitę del vieno 
žmogaus. Su tiek maisto nie
kas negali tinkamai gyvastį 
palaikyti, o tik alkti. Nors 
jau baisiai maža pašalpa, o ir 
nuo tos mizernos almužnos nu
kertama. Kas bus tuomet, 
kai visai nebeduos jokios pa
šalpos? O kapitalistų valdžia 
prie to eina. Ponai valdonai 
planuoja suvaryti į bedarbių 
“kempes.” Ot tai ir šaukite! 
laukite!

J. Š-kys.

KAMŠČIAI Iš KITOR

PHILADELPHIA, PA-

A.L.D.L.D. 141 kuopa rengia drau
gišką išvažiavimą .14 d. gegužės, 10 
valandą ryte Burholme Parke. Bus

Rengimo Komisija.
(99-101)

Ketvirtad., Baland. 2<f, 1933

mą dienos ir valandos, taip pat pa- 
sistengkite visi dalyvauti laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų aptar
ti — ypatingai jaunuolių reikalais.

Komitetas.

READING, PA.

A.L.D.L.D. 143 kuopa rengia pas
kutinį balių šio sezono 29 dieną ba
landžio, 113 N’. 8th Street, ant antrų 
lubų. Pelnas nuo šio baliaus skiria
mas darbininkiškiems reikalams. Bus 
gera muzika šokiams ir 
džių. įžanga 15 centu.

Sekr. O.

WILKES BARRE, CONN.
Visi draugijų delegatai dalyvauki

te susirinkime, kuris įvyks 30 balan
džio, 2 vai. po pietų, Darb. Centre, 
325 E. Market St. Turėsime aptarti 
svetainės klausimą, kaip jį palaikyti 
ant toliaus.

P. J.
gerų užkan-

Paužienė. 
(99-10)

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadieni, 1 ,d. gegužės, 8 
vai. vakare, Lietuvių’Kliube, 338 E. 
4th Str. Draugai, malonėkite visi.at
eiti, nes turime daug svarbių klau
simų aptarimui. Atsiveskite ir nau
jų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(99-100)

HARTFORD, CONN.
Visi Hartfordo lietuviai dalyvau-j 

kite “Laisvės” choro baliuje, kuris 
įvyks subatoje, 29 balandžio, Choro 
svetainėje, 59 Park St. Įžanga 25c. 
Visus kviečia Rengėjai.

(98-100)

DETROIT, MICHĄ
Svarbios diskusijos temoj: A Tė-

NEWARK, N. J.
Didelė ir Skani Vakarienė
Rengia LDSA 10-ta kuopa didelę 

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

Bus šokiai griežiant gerai orkes-
vams Esantiems ant Welfare Apsi-'trai; taipgi bus puiki muzikalė pro- 
moka Leisti Savo 
Darbo Kempes?

Rengia ALDLD 
kuopos, balandžio 
re 7:30 valandą, 
rano, 9219 Russel]. 
ir jaunuoliai atsilankykite ant dis
kusijų, nes tema yra labai svarbi ir 
visiems žinotina.

Vaikus į Verstino , grama ir bus prakalbų. Pasitenkin- 
j site visi, kurie tik atsilankysite. To- 

188 ir LDSA 130 ! del kiekvieno pareiga išanksto ruoš
tis ir įsigyti tikietą.(April) 27, vaka- 

ant rusų restau- 
Lietuviai tėvai

Komisija.

ATKELIAMAS POSĖDIS
Conn, valstijos ALDLD., LDSA., 

LDS ir Proletmeno visiį apskričių 
valdybų bendrai posėdis del svarbių 
priežasčių yra atkeliamas iš balan
džio 30 d. ; šeštadienį 29 d., 2-rą vai. 
po pietų, Darbininkų Centre, 774 
Bank St., Waterbury, Conn.

Valdybų nariai isitėmykite pakeiti-

ir įsigyti tikietą.
Visus Kviečia Rengėjo. 

&--------------------------------------------------------

PLYMOUTH, PA.
LDSA 53-čia kuopa rengia pra

kalbas nedėlioj, balandžio 30 d. ant 
Stravinsko svetainės, 42 Ferry St. 
6 va) 
tuviai 
naujo, 
šiene, 
Sovietų Sąjungos.

Liepos 2 dieną bus rengiamas pik
nikas LDSA 53-čios kuopos. Meldžia
me kitų apielinkės kuopų bei orga
nizacijų nieko nerengti tą dieną.

M. O. R.

vakare. Visi apielinkės lie- 
atsilankykite, nes išgirsite ką 

Kalbės draugė K. B. Karo- 
kuri nesenai parvažiavo iš

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

SĖS KOVŲ DIENOJE:

Už bedarbių ir socialę apdraudę.—Už paliuosavimą Tom Mooney ir Scottsboro jau
nuolių.—Prieš imperialistinį karą.—Už apgynimą Sovietų Sąjungos.DEMONSTRACIJOS GATVĖSE l-m? GEGUŽES
PATERSON, N. J.—Gegužinės apvaikščiojimas-Demonstracija prasidės 11 vai. iš ryto, nuo No.
3 Governors St. Visi lietuviai darbininkai dalyvaukite, kovodami už savo klasės reikalus.

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.

informacijų

♦

BROOKLYN, N. Y.—Po demonstracijai bus masinis mitingas Arcadia Hall, 918 
arti Broadway. Geriausi revoliucionieriai kai betojai sakys prakalbas, dainuos 
chorai ir bus perstatymai iš klasių kovų. Prad žia 7:30 vai. vakare.

PHILADELPHIA, Pa. — 12 vhlandą 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 darbiriinkų benas.

ELIZABETH, N. J. — Pirmos Gegužės masinė demonstracija įvyks ant Union Square, 3 
vai. po pietų, 7:30 vai. vakare koncertas ir mitingas Rusų Liaudies Name, 408 Court St.; 
Įžanga 10c. Bedarbiai, su Bedarbių Tarybos kortomis įleidžiami dykai.

PITTSBURGH, Pa.—North Sidej bus' prakalbos Lietuvių Sūnų Draugijos Svetainėj, 818 Bel
mont Ave- Bus puikus jaunuolių programas. Pradžia 7:30 valandą vakare. Kalbės draugai 
Kajkiaučius, Abekas, Bimba ir jaunuolė Palta navičiutė.

SOHO apielinkės prakalbos įvyks L.M.D. Svetainėje, 142 Orr Street. Pradžia 7:30 valandą 
vakare. Kalbės draugai Kaškiaučius, Abekas, Bimba ir jaunuolė Paltanavičiutė.
WORCESTER, Mass.—Išleiskime Alkanus Maršuotojus, dalyvaukime Gegužinės Apsvaikščio- 
jipiuose. Alkani maršuotojai išeis iš Worcester baland. 29 d., 9 v. ryte nuo Salem Square.

i * f v

Gegužinė demonstracija bus gegužės pirmą, 2 vai. po p. ant Comman, prie Salem Square. 
Mitingai 7 vai. vakare, Belmont Hali, 52 Belmont St. ir Lietuvių svetainėje) 29 Endicott St. 

JERSEY CITY, N. J.—Demonstracija bus atvirame ore, kampas Jackson ir Orien Avė. Prasi
dės 4 vai. po pietų. Iš čia maršuosime į Ukrainų svetainę, 160 Mercer St., kur bus prakalbos 
ir koncertinė programa. Lietuviai darbininkai darbuokitės, kad atsivesti kuo daugiausia daly
vių j šią demonstraciją.
SCHENECTADY, N. Y.—Demonstracija atsibus Pleasent Valley ir Crane Street; pradžia 4-tą 
vai. po pietų. Gi vakare bus parengimas su įvairiais pamarginimais ir šokiais. Lietuvių sve
tainėje, 703 Windsor Terrace; pradžia 7 vai. Parodykime savo klasinį kovingumą skaitlingai 
dalyvaudami demonstracijoj.

Halsey St., 
visų tautų

.i

Klaidos Atitaisymas

“Laisvėj” balandžio 22 
tilpo korespondencija iš Bal
timore, Md., kur įsibriovė klai
da .

Korespondencijoj pasakyta:
“bedarbius varo pas kunigą EASTON, Pa.—Demonstracija ir masinis mitingas Riverside Parke, Front ir Northamton Gat- 
Grubliauską.” Kalbamas as
muo, Grųbliauskas, nėra jokis 
kunigas, o biznięrius.« (

d.

vės, kaip 10 valandą ryte. Atvyks keli šimtai darbininkų trokais ir mašinomis a iš mažesnių 
Lehigh Valley miestelių, iš Emaus, Catasaqua, Elliot Heights, Bethlehem taip pat ir Allen
town.,
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Prakalbų Maršrutas

Kervis.

NEW BRITAIN, CONN.
Pa

PA'

Kas link jum surengto teis-

be pro- 
žmonių 
išlaidų,-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

virš 
kal-

išsi- 
mis-

Avė.
ir So-

tuvos su augintine. Savo au
gintinės neleidžia į žiburėlio 
mokyklą, nes bijo, kad ji ne
pavirstų bolševike.

Kalbės Draugai Kaškiaučius, 
Paltanavičiutė, Abekas ir 

Bimba ,

BURŽUAZIJA PASITIKO 
SABOTAŽNINKUS IR 

ŠNIPUS

per laikraštį. Daugiau nera- 
• netalpinsime nei iš

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

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

šies kenuotos žuvys.

MASKVOS MŪSOS
KAUNE PRALENKS 

CHICAGOS

svetai-j dalyje, 142 Orr St„ 7:30 vai. 5 amži
e pro- vakare. ’

Važiuodami Chicagon i 
“Vilnies” suvažiavimą, 
minėti draugai sustos ir 
bes sekamuose miestuose:

Gegužės 1: Pittsburgh,
įvyks dvejos prakalbos: North 

dainuot Side, 818 Belmont Ave., Soho

; vien tik 
“kritikuoti”, o ne dirbti. Jeigu 
mes visi taip darytume kaip 

ištaškę 
esamas darbininkiškas

NEW YORK. -- Policija 
suareštavo ir įkalino Jose
phine Tafferilli, našlę, ku
ri prie vaikų auklėtuvės pa-

baigsime. Tiesa, tarimas pa- Į į 
darytas, kad viską pamiršime, • gykite ir 
nekelsime nesutikimus spau-!vjenOs pusės.

manydama, kad jos kūdikis 
bus priimtas ir Priglaustas. 
Darbininkė motina nepajė
gia kūdikį užlaikyti.

Draugai turi j New Yorko, kaip ir kitų

# I O V A***CA. IV U-JLV U IK * A Vz

dirba darbininkų ta svetainė dar nebuvo inšpek- 
Kurios moterys dar torių uždaryta.

S. Ramstis skaitos su tais tari-tkomis darbuotis 
mais? Anaiptol ne. “Laisvės” i judėjime, 
laįdoj už bal. 3 dieną vėl jis . j,______
duoda iš paties savo nykščio ; __.j—

atsa-' REDAKCIJOS ATSAKYMAI

i Ino EAST 16lh ST. N.T.
I į Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

i įsisteigęs 25 metai 
| Valandos—9 AM. iki 8 ,PM.; 
»o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

Krautuvėms proga Įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

, “L A I S V Ė”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Šimtai pradinių geologų 
rašo laiškus Sovietų valdžiai 

, ir siūlosi laike savo vakaci-

D

Ketvirtad., Baland. 27, 1933

WORCESTER, Mass.—Drau
gai worcesteriečiai, kodėl nie
kas iš jūsų nerašinčjate j laik
raštį? Pasirodo, kad mano pa
raginimai nieko neatsiekė. Aš 
girdžiu daug kalbų, bet nieko 
nematau “Laisvėj”. tis ne kartą sakė 

siąs vietos vadus.
Vasario mėnesį sklokininkai į Valaitį.

turėjo savo vakarienę. Sakė, 
kad buvo penki šimtai žmonių.

* Bet kada savo “Klampynėj” 
paskelbė savo atskaitą, tai pa
sirodo tik $90 pelno likę. Tai 
iš penkių šimtų tikietų! Kur 
kiti pinigai dingo?

Nesenai buvo svetainės ba- bininkų rėmėjas, 
žaras. Sklokininkų nebuvo tiems, kurie jį labiau 
matyti. O jie yra šėrininkai 
Jie sako, kad jeigu ne jų pa-1 biau mūs klausė, 
rengimai, tai svetainė su bank- [.
rutuotų. Tai kur jie buvo lai-■ dalykėlį 

,ke bazaro? [kuriais, ypatingai
---------  Partijos nariais,

Todėl negalėjo eiti sekmin- 
_ _ . kon- [gas veikimas, kuomet nebuvo

Bet tai buvo jų trage- [sutikimo pas mus, ir kaip da- 
tik va-į bar galime sudaryti gerą vei- 

Buvo kimą, kada jau pasidalinę į du 
Kala- liogeriu niaujamės kas susirin- 

! del toįkimas ir šiaip suėjimuose? 
Bet tik Aišku, kad tas neša hlėdi vi- 

apatinė svetainė tebuvo nau- [sam darbininkų judėjimui, o 
dojama. Kai kurie programos [labiausiai Vilijos Chorui. Tuo- 
dalyviai buvo perdaug apšvie- mi atstūmėme keletą jaunuo- 
tos patraukę, nes nežinojo 'lių nuo choro tik per šiuos ne
kaip balsus suvaldyti. Nebu- [sutikimus ir vargu juos atgal 
vo vartojamos darbininkiškos-atgausime.
dainos. 1...... 1 ' ’v
žmonių.
mis”—ha! ha! ha!

Balandžio 23 d. sklokinin- 
kai rengė “nepaprastą 
certą. 1 
dija. Iš koncerto virto 
karionė su programa, 
paimtos abi svetainės, 
kauskas ir viršų iššlavė 
“nepaprasto dalyko.

Puslapis penktas

Maisto Fabrikai Išpildė 
Savo Programą 101 Nuoš.

nevisada būdavo lankstus dar- ALDLD. 27 kuopos susirinki- 
bininkų judėjimui, o paskuti- 'me darant tarimą, jūs irgi su
mals laikais jau tiesiai pradėjo tikote tokiu būdu nesutikimus 
tarnaut sklokininkams. Iš pra- išrišti ir baigti.
džių nesutikimai vėlėsi vien tos valandų savo nuomonę pa
tik chore, vėliau persimetė į [keitėte. Atėjus teismo valau-' 
visas kitas darbininkų organi-'dai, rėkėte ne savu balsu, kad 
zacijas, pagaliaus išsiveržė ir mes “šioki ir toki” ir pareiš- 
per spaudą, per kurią S. Rams- kėtė, kad “šaukiate Vilijos 

numaskuo- Choro narių ir simpatikų su- 
Supraskit sirinkimą.

Dąbar tie nesutikimai jote daryt, kad nebuvote cho- 
be paliovos veliasi 
da ir visose *•

i kur tik tenka susidurti su S.
[ Ramsčiu.

Rodos del vienos ypatos ne-
I reikėjo S. Ramsčiui taip karš- 
itai vesti kovą, nes tasai chor- 
Ivedis nebuvo labai didelis dar-

Jiš dirbo 
gyrė.

Kol mes jį pagyrėm, tol jis la- 
Kaip tik 

Į pakritikavom už vieną kitą 
taip greitai su kai 

Ko'munistų

Kam dabar iš to 
Iš viso buvo apie 70 [nauda? Iš to džiaugsmas sklo- 
“Tai masės su mu-^kai ir nauda priešam, nes mūs 

eilės suretėjo.
Nepersenai čia lankėsi 

Worcesterio lietuvių amba-,sekretorius d. A. Bimba, 
sadoriaus žmona prisirašė prie I jo atlaikyta lietfrakcijos susi- 
parapijos, kuri jai arčiau prie [rinkimas ir tikrai manyta, kad 

’namų, kaip tik sugrįžo iš Lie-• • t •

Dreiser ir Mencken 
Už Mooney Kongresu

NEW YORK. — Pasauliniai 
garsūs rašytojai Theodore 
Dreiser ir H. L. Mencken, re- 

“American 
r", šiomis dienomis iš

leido pareiškimą, kad jie pil- 
| niausią pritaria Tomo Mooney 
j Paliuosavimo Kongresui ir pa- 
rsižada visais galimais būdais 
kovą už Mooney .paliuosavi- 
vimą.

■ Vis daugiau intelektualų 
stoja apginti tą nekaltą dar
bininkų klasės vadą ir kanki
nį. »

Lietuvių darbininkų, organi
zacijos turi pasiskubinti siųsti 
Mooney Paliuosavimo Kongre
sui pasveikinimus ir aukas. 
Kongresas įvyks balandžio 30 

iir gegužės 1 ir 2 d., Chicagoj.

per spau-jro valdybos nariu? Ar tarėtės Ifaktorius žurnalo 
organizacijose, i apie šaukimą susirinkimo su I Mercury , '■i*

pirmininku ir sekretore? 'Ne!
Ar skaitėtėš su pirmiau išrink
tu komitetu, kuris atsteigtų 
chorą? Ne!-Na, tai kaip jūs 
dabar galite sakyt, kad visa 
valdyba ir nariai šaukė tą su
sirinkimą ? O tam liudininku 
turime ir perdaug!

Pamatę, jog jūs nesukalba
mas, tai pasikalbėję su pirm, 
ir sekretore, šaukėme ir mes 
ant to laiko choro susirinkimą, 
kad persitikrint, kurių bus vir
šus. Jūs į tą susirinkimą pa
sikvietėte nbt gerbiamą seną
jį chorvedį, kad mum duotų ge-1 
rą “lekciją”, kurią jis ir “su-1 
teikė”. Bet nieko negelbėjo. 
Nuo tada choras atsteigtas, iš
rinkta chorui valdyba ir nu
skirtas jaunuolis už chorvedį, 
kurio jūs nenorėjote, kaip ir 
dabar nenorite. Tačiaus cho
ras gyvuoja ir tasai jaunuolis 
veda taip gerai, kaip ir jūs 
tas “profesionalas”, kuris jep 
gu mus kitaip negalėdavo nu
bausti ar tai nugązdinti, tai 
rezignuodavo. Jis yra rezig
navęs apie keletą kartų iš cho- 

vadovavimo. , Ir dėlei U 
kio žmogaus dabar neatsigau- 
nat. Tikrai bloga!

V. J. Valaitis.

Studentai Pradėjo Vesti 
Smarkią Kampaniją

Nacionalė Studentų Lyga 
pradėjo, vesti smarkią kampa
niją, reikalaudama, kad pro
fesorius HVndersonas būtų su
grąžintas n Columbia Univer
sitetą.

Prie Studentų Lygos prisidė
jo Industrinės Demokratijos 

to j Lyga ir kitos organizacijos. 
| Ketvirtadienį, balandžio 27 d. 
[ bus laikoma konferencija Hen- 
dersono grąžinimo reikalu.

Kaip New Yorke Jaučiamą 
Infliacija

Kaip greitai vienos Worceste
rio garsios dainininkės motina 
pavirto sklokininke, taip dai
nininkė greitai nuėjo į baž- išlaužtais argumentais, 
nyčią ir po išpažinties pame- kymą Valaičiui, 
tė savo vyrą, kada vyras bu
vo išėjęs dirbti, 
dainininkė dabar 
vargonų bažnyčioj!

Balandžio 23 d. buvo žtfvi- 
ninkų yakarienė, kurią suren
gė Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Amerikoje 2 kuopa: 
žmonių buvo apie 150. Vaka
rienė buvo su programa ir la
bai gerai pavyko. Vakarienės
pusė pelno bus skiriama pa- nuo dainavimo ir dabar tą kal- 
dengimui lėšų Massachusetts tę primetate mums visiems, 
alkanųjų -maršavimo.

LENINGRADAS. — Pui-! 
kiai savo darbą atliko šio 
miesto maisto pakaimės. 
Planas buvo per pirmą ber- 
tainį duoti 4,165,000/ kenus 
maisto, o padaryta 4,206,000 
kenai, arba planas išpildy
tas ant 101 nuoš.

ROMA. — Italijos taip va
dinama Italijos Žydų. Unija 
kreipės pas Mussolinį, idant 
jis užtartų persekiojamus 
žydus. Vokietijoje. Tai,. ži
noma, reakcinių žydų žygis, 
kuris jokios naudos neduos 
persekiojamiems žydams. 
Mussolini s yra toks pat 
kraugerys, kaip ir Hitleris.

KRUVINOJI SMETONOS 
VALDŽIA NUBAUDĖ

STUDENTĄ |:
KAUNAS. — Kovo 6 d. j: 

kariuomenės teismas nutei- : 
sė studentą Sobolevičių ant [ 
9 metų į sunkiųjų darbų ka- ; 
Įėjimą. Kaltino jį “veiki
me komunistų naudai, kurs- [ 
tyme darbininkų prieš vai- ■ 
džią” ir t. t. ;

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
PREKYBA SU 

UŽSIENIU
1932 metais Sovietai iš

gabeno į užsienį 563,900,000 
rub. vertės produktų, o įga
beno iš užsienio produktų 
už 698,700,000 rublių. Juo 
daugiau vystosi Sovietų pra
mone namie, tuo mažiau 
reikia įvežti daiktų iš užsie
nio. Pavyzdžiui, 1929 me
tais buvo įvežta produktų 
už 880,600,000 rublių.

LONDON. — Sugrįžo iš
vyti iš Sovietų Sąjungos 
anglai šnipai Monkhouse, 
Nordwall ir Gregory. An-1 
glijos buržuazija iškėlė1 
jiems didelę puotą ir susi
rinkus sveikino, kaipo “did
vyrius”. 

•**•----------
PRADINIAI GEOLOGAI 

SIŪLOSI SOVIETŲ 
PRAMONEI TALKON

doj, nei susirinkimuose. Bet ar ! baigti ginčus ir bendromis spe-[ miestų, darbininkai jau pajų- jų tyrinėti įvairiuose šalies 
darbininkų [ to Roosevclto vedamą dolerio kampuose aukso; anglies ir 

vietomis j kitų mineralų padėtį. As- 
į meniškos medžiaginės nau-1 
dos jie nesitiki gauti, bet į 
nori sunaudoti' savo atosto-' 
gas būdavojimui socializmo.Berods, jis jau sutinka, kad 

O ta garsi į Vilijos Choras nutarė nedai- 
gieda ant nuoti Lenino mirties paminėji

me 1932 metais. Bet jis ran
da tame visų kaįtę. Visai taip Į 
negali būti. Argi depamenat, i 
kaip jūs apginamas chorvedis 
Valaitį išjuokė chorą kvie
čiant, sakydamas, kad “nemo
ka Valaitis pakviest chorą dai
nuot.” Taip, jūs pamenate ir 
toks pasakymas chorą sulaikė

! infliacija. Pienas
* I *■’ penkiais centais už kvęrtą 

[brangesnis; kava, -cukrus ir 
mūsa jau pabrango; Čevery- 

jkai pakelta nuo 25c iki pusei 
dolerio daugiau už porą, ant 
rūbų kainos keliamos ir tt. 
Vienu žodžiu, doleris ritasi į 
pakalnę, o kainos keliamos 
augštyn.

Gaso, elektros kompanijos 
prisilupa desėtku^ milionų do
lerių sulig dabartinėmis kai

riomis, bet ir už tuos būtinuo-

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

k — M — M —. * — m —. M —— M —-> W W — M —— M —— » ——• 
{Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde-ir Mešlažarnės__ __  _
ngimas bei Reumatiški Nesveiku

mai.
Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 

ligos yra sėkmingai gydomos nau- 
įjoviškais, moksliškais būdais. 
| X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
■ Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
į bei Čiepų Išmirkštimai. 

Prieinama Kaina
1 Sąlygos pagal jūsų išgalę 

H Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
H Kalbame lietuviškai

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

CORNICES AND SKYLIGHTS

Taip pat irgi buvai choro ; 
[tvarkyme ir tokio, kaip rašo- | 

Aš patarčiau draugams ir.Įte, “susirūpinimo”, kad sekan- 
draugėms visada parčmti čiame praktike choras tą blo- 
LDSA 2 kuopą, nes jos narės (ga tarimą atšauktų, nebuvo ir 
visuomet 
naudai.
nepriklauso, turėtų įsirašyti 
kuopą.

John J. Gerdauskas.—-Rašo
te, jog j nesuprantate, kokiais 
būdais galėjo išaugti išz 12,466 
raguočių net 381,000 per pas
kutinius penkis metus Baltaru
sijos kolektyvuose. Kaltė jū
sų, kad rimtai nepagalvojote. 
Juk galima kolektyvams nusi
pirkti nemažai priaugančių ir j 
priaugusių raguočių iš pavie-jslus reikmenis nori kelti kai- 
nių valstiečių, iš kitų Sovietų 
Sąjungos vietų ir net iš užsie
nio, apart to, ką savo 
auklėja. Matote, jokios 

iterijos nėra.

nas.
Darbo žmonių būklė sunkėja. 

Atsispirti prieš didėjantį skur
dą galima organizuotu būdu, 
tai dedantis i bendra frontą. 
Tad rengiatės skaitlingai da
lyvauti sekmadienį Bendro 
Veikimo Konferencijoj, kuri 
prasidės 10 vai. ryte, 80 Union 
Avė., Brooklyne.

BEDARBIAI JUDA
KAUNAS. — Beveik v kas

dien didelės bedarbių gru
pės, dirbančiųjų prie viešųjų 
darbų, ateina į miesto val
dybą reikalaut malkų, mais
to, būtpinigių ir t. p. Jiems' 
yadovauja kompartija.

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

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

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1080 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Tačiaus jūs
• i "1 norite pasirodyti “gerutis” ir 

Įsurandat svetainę kalta. Tad 
[nereikėjo atitaisyt chorui klai- 
’dos. Su tokiais argumentais 
[netoli nueisite. Juk aš irgi 
■dalykus gerai žinau, nes buvau 
;komisijon rengime Lenino mir
ties paminėjimo ir žinau, kad 
del choro atsisakymo 
paminėjime"- pakeitėme 
nę,. nes žinojome, kad 
gramos nesutrauksime 
ir kai pasidarys daug 
tai kas jas padengs?

Phgaliaus taip pasitaikė, kad 
prieš patį parengimą pirmiau 
paimtą svetainę inspektoriai 
uždarė ir dabar S. Ramstis 
rodo pirštu į ją. Dabar dar
bininkų judėjimas keletą kartų 
didesnis, o ir tai be programos 
į prakalbas tiek nesutraukia- 
/ną žmonių, kiek su programa. 
Rodbs, ir tą gerai matote. Bet 
ar jus galima pertikrint, kad 
jūs nesiskaitote su tikrenybe?

įkalino Biedną Motiną 
Už Palikimą Sūnaus

Ginčam Nėra Pabaigos
Svietui nebūtų buvę žinoma, 

jog čia, New Britaine, gyvena 
gamtos leistas sutvėrimėlis V. 
J. Valaitis, kuris dabartiniu 
laiku taip daug garsinamas 
“kritikomis” ne vien per sklo- 
kininkus, kurių yra tikslas 
pakirsti šaknis darbininkų ju

dėjimui, bet ir .per tuos drau- 
' gus, kuriuos kokiu tai “miste

rišku” sumetimu neretai sklo
kininkai per “Klampynę” išgi
rta. Pav., kaip vietos d. Jo- 
kimą ir dar vieną kitą..

Negalima suprast, kaip ko
munistas gali jaustis, kuomet 
priešas giria? Jei jau priešas 
giria komunistą, tai tas pats 
komunistas turi apsižiūrėti, ar Pas jus užėjo šiame momente 
nėra kas su juomi pačiu blogo, tokis užsigeidimas 
Bet tiek to, eisim prie tikrojo 
dalyko.

Jau daugiau, kai pusmetis {jūs, tai jau būtume 
laiko praslinko, kaip čia, pas [visas 
mus, Vilijos Chore, užvirė ne- organizacijas.

^ sutikimas ir ginčai tik del vie-
nOs ypatos. chorvedžio, kuris'mo, reikia-pridurti tiek, kad

Gegužės 2 d., Cleveland, O., i 
7:30 vai. vakare, Lietuviu sve
tainėje, Superior Ave.

Gegužės 3 d., Detroit, Mich, 
(svetainės nepranešę).

Gegužės 4 d., GrA&I Ra-I 
pids, Mich., Lietuvių svetainėj, 
1057 Hamilton Ave.

Detroite ir Grand Rapids d. 
Kaškiaučius nekalbės, nes iš 
Clevelando jis * turės važiuoti 
tiesiai Chicagon.

PIRMOJI BEDARBIŲ
DEMONSTRACIJA ;

ZARASAI.—Vasario mėnJ 
7-tą dieną bedarbiai suruošė 
demonstraciją. Jie susirin
kę prie miesto valdybos pa
reikalavo darbo. Tarp visų 
demonstrantų buvo matyt 
didelis nepasitenkinimas esą-, 
ma tvarka. Vėliau pas kai 
kuriuos dalyvavusius de
monstracijoj bedarbius žval
gyba darė kratas. Nors nie
ko “įtariamo” pas juos ne
rado,' tačiau komendantas 
šešis bedarbius nubaudė po 
3 mėnesius kalėjimo, o du iš
trėmė ant pusantrų metų į 
Onušiškį, Trakų apskr. Jų 
šeimos badauja. Kiti dar
bininkai fašistų reakcija la
bai pasipiktinę?

Flushing Russian and Turkish Baths, inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

' JUOZAS KAVALIAUSKAS

Berlyn. — Hitleris ren
giasi iššluoti iš savo kabi
neto taip vadinamus “nacio
nalistus” Hugenberg, dabar
tinį ekonomijos ir agrikul
tūros ministerį ir Neurath, 
užsienio reikalų ministerį. 
Tas padidintų trynimąsi' fa
šistu liogeryje.

“Moscow Daily News” ra
šo: “Maskvos naujoji pa
kaimė, kurios įvairūs • sky
riai jau dirba/ bus net sėk
mingesnė, negu garsiosios 
Chicagos mėsos pakaunės, 
kuomet ji bus pilnai palei
sta darban rugpjūčio’mėne
sį. Į septynių valandų šif- 
tą (pakaitą) galės apdirbti 
ir supakuoti 1,150 raguočių 
ir 3,600 kiaulių.”

KAUNE STREIKAS 
PRIEŠ ELEKTROS 

KOMPANIJĄ
Iš Lietuvos spaudos ma

tome, kad Kaune yra pa
skelbtas streikas prieš elekt
ros brangumą. Streikieriai 
naudoja balanas, .kerosini- 
nes lempas, žvakes-, ir t. t. 
Reikalauja nupiginimo elek
tros kainos.

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 prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Oregon Kl|įĮ 

Kcyntono— Main 1417

I0E3C-
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Rytoj "Laisvės” Svetainėj Prisirengimas Užpuolikai ant Kovingos Unijos Centro Yra
Prie Gegužinės Pasižymėję Kriminalistai

Aštuoni areštuoti revoliucinės 
siuvėjų unijos vadai yra išimti 
ant parankos po $1,000 už kiek
vieną. Parankas parūpino Ada
tos Darbininkų Industrinė Uni
ja ir Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas. Prieš užpuolikus, 
bosų atsiųstus gengsterius, bylą 
paėmė vesti Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas.

Areštuoti gengsteriai turi 
kriminalius rekordus. Kuomet 
buvo areštuoti užpuolikai, jie 
buvo ginkluoti revolveriais ir 
švininėmis dūdomis.

MAX GOLDSTEIN, ' kui’is 
vartojo tris pravardes, buvo 
areštuotas jau penkis kartūs 
pirmiau ir teistas už vagystes, 
užpuolimus ir kitokius krimina
lius darbus.

BENJAMIN LEVINE aštuo
nis kartus buvo areštuotas ir 

i baustas už užpuolimus, vagys- 
demonstracijoj,'i dangi socialistai visuomet koo-! kur po kelis kartus pri- 

I teista jam valstijos kalėjime 
sėdėti. ' ”

Sam Cohen areštuotas ir 
baustas už pasikėsinimą ant

SUSIRINKIMAI
BRONX, N- Y.

ALDLD 23-čios Kuopos r susirinkimas
ALDLD. 23-čįos kp.‘ susirinkimas 

įvyks sekmadienį,į .30 ? d.- balandžio 
(April), 10 vai. ryte, pas P. Olek, 
1517 Charlotte St., Bronx, Apt. 3E 
Visi nariai būkime laiku, ir atsives
kite naujų narių. Važiuojant iš 
down-town reikia važiuoti subway, su 
užrašu Bj-onx Park, iki Freeman St.

Valdyba.
! ‘ : (dYdjfO) *

Ketvirtai, Baland. 27,' 1933 I

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Anthony Benedetto areštuo
tas tris kartus ir baustas už 
vagystę, už pasikėsinimą ant 
žmogaus gyvasties ir tt.

Iš jų rekordų matyti, kad 
tai profesionaliai gengsteriai, 
kuriuos per nietų metus bosai 
naudojo, užpuldinėti ant dar
bininkų, sumušti juos, laužyti 
streikus.

PAJIEŠKOJIMAI

Se-

ney Paliuosavimui st.,

(99-100)

New Yorke

Telephone, Evergreen 6-5310

(97-99)

PARDAVIMAI

ir BROOKLYN, N. Y.

(95-100) XXXXXXXXXXXXXXX

156

INCNumarino ir Palaidojo

Sako, kad Salaveišių Armija

jie pasiuntė savb 
Lj L I ’ . i

Kaip Nusikratė Raketieriy
w

it ;

£

t

* .’ J

402
vaidinti j ryto

NOTARY 
PUBLIC

jime darbininkų klasės vadą.
Tik masinėmis kovomis gali

me prispirti paliuosuoti drą
sų darbininkų klasės vadą.

TEL. STAGG ~ 
2-5043

FLATBUSH OFISAS 
; 2220 Avenue | 

Kampas E. 23rd St.

. NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 Vai. iA

NEW YORKO APIELINKĖ
LDSA 1-mo Apskričio piknikas 

jvyks 4 birželio, P. Vaičionio darže, 
Meadow Grove, Cranford, N. J. Pra-

iW. w.
Policijos komisionieriaus pa- 

prasidės 8 vai. gelbininkas Walsh pasakė, kad 
bus aiškinama i Socialistų Partijos sekretoriaus 

. buvo laiškas policijai atsiųstas,

iki 4 kas dien, esredoms ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

du iš jų buvo skaudžiai sužeis- Ikutiniu# du metus sumažėję 
ti ir policijos areštuoti. ‘virš 11 nuošimčių ir vis eina

’ Draugai, ALDLD 1-mos kp. 
gtfsirinkimas turi būti labai 
skaitlingas, nes mes turime 
daug ir didelių darbų atlikti.

PAIEŠKOJIMAS
Pajieškau senyvos moteriškės pri- 

pąšal- ,l žiūrėjimui 11 metų vaiko ir namų.

Socialistų Partija nereika-j 
turėti savo kontrolę gat-|

Wood Heel Co. darbininkai 
paskelbė streiką prieš nepake
liamai sunkias sąlygas. Bosai 
taip numažino darbininkų už
darbius, kad daugelis jų teuž-

desnio algų pakėlimo.
Streikierių buveinė — 

Flatbush Ave., Brooklyne.

Gatvekariu (kompanijos i;sa
ko, kad jų pasažieriai per paš-

Louis Katz areštuotas pen
kis kartus ir baustas už vagys
tę, už užpuolimus ir mušty- 

i nes.

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N.

» J.-------- ges

PRAMOGOS

Šiandien, balandžio 27 die
ną, 8-tą valandą vakare 
177th St., Bronxe, Bronx Co ' 
liseum masinis mitingas Tom I 

i Mooney paliuosavimui,. Į mi-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Qmias ir chroniikas vyri] ir 

moterį] ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ,ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

dieną nieko nerengti ir kviečiame 
dalyvauti mūsų piknike.

(98-99)

i vietų Sąjungos. Kas žinote ką nors
Į apie jį p^apęškite. šiuo antrašu: M.

Rytoj, balandžio 28 d., 7:30 ' Kučienė,’5«0’Grand Street, Brooklyn, 
..Al A 4-kt N. Y.

(99-101)

I! 1 . .........

Telephone, Stagg S-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

DR. HERMAN MENDLOfflTZ
r X
Prariesa visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

JONAS STOKES
812 Marion St., kampas Broadway 

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

! pi I(B diUliUO,’ pi OU" |

Išžriikti New Yorko miesto So- žmogaus gyvybės.
cialistų Partijos komiteto su
sirinkimą antradienio vakare

Ten pat Socialistų Partijos 
demons-! sekretorius Gerber, prispirtas 

sienos,^’ prižadėjo su-

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

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

PĄJIEŠKOJIMAS s
1 Aš, Marijona Piškinyte, po vyru 

_____ ___ c , i Kučiene, pajieškau-savo brolio An- 
turėtų būti didesnės ir aštrės- 1 tano Piškinio paeina iš Lietuvos 
„ės. Viskas; ko ’ trūksta ten, j
tai veiklumo ir . rūpestingumo I tinis ląiškas nuo jo aplaikytas iš So- 
organizaciniame datbe.

SOCIALISTU PARTIJOS SEKRETORIUS GERBER 
PRAŠĖ POLICIJOS, KAD NEDUOTU KOMUNIS

TAM LEIDIMO GEGUŽINEI UNION SQUARE
Rytoj, balandžio 28 d., visijgaard nuo Darbo Unijų Vieny- 

būkite “Laisvės” svetainėj pri-jbės Lygos ir A. Secco nuo L. 
sirengimui prie Gegužinės ch 
monstracijos.

Prakalbos 
vakare; jose 
Pirmosios Gegužės istorinė rei 
kšmė ir darbininkų kovos Įvai-į kuriame pareiškiama : 
riose šalyse.

Kalbės Buknys, A. Jeskevi- ■ lauj 
Draugė vėse neigi komunistai turi tą-, 

ja teise naudotis (gegužės pir- Į 
. Policija turi kontrolių©-’ 

toliaus sakoma-,1 
Partijos nuomo

nė turėtų būti išklausyta, ka- :

čiutė ir V. Tauras.
Jeskevičiutė nuo lietuvių jau
nuolių kalbės angliškai. Visi imą), 
kalbėtojai dėstys svarbiausius! ti gatves; ir 
šių dienų įvykius ir kodėl dar-1 kad Socialistų P 
bininkai, dalyvaudami Pirmo->i 
sios Gegužės < „
turi padidinti kovą prieš sun-; peravo su policija, 
kėjantį gyvenimą.

Prisirengimai prie 
tracijos eina visais garais. Lie--prie 
tuvių moterų organizacija 
maršuos su savo vėliava. Di
džiojo New Yorko Draugijų 
Sąryšis šaukia visas organiza- ir ten aptarti, ką daryti su Ge- 
cijas prisidėti prie demonstra-. gūžinės demonstracija, 
cijos ir kartu važiuoti j darbi-; Pirmosios Gegužes Bendro 
ninku šventės parodą . i Fronto Komitetas atsišaukė į i MociniC

Užvakar nuėjus Pirmosios socialistus darbininkus, kur i uluIlUlvll nldSlĮlIS 
Gegužės Bendro Fronto atsto- tarp kitko pareiškiama: i IWifinfTae Tnm Mftfl
vam į policijos buveinę, suži-; Mes atsikreipiame į Socialis- iHllin^uS lOIH nlvU 
nota, kad Socialistų Partijos 
miesto komiteto sekretorius 
Gerber atsiuntė policijai laiš
ką, kuriame reikalavo polici
jos neduoti komunistams 
Union Square demonstracijai.

Policija pašaukė ir patį So
cialistų Partijos sekretorių j , 
buveinę, kad spręsti leidimo tvirtai laikytis, kad tokia Ger- tingą reikia važiuoti Lexington

Mes atsikreipiame į Socialis
tų Partijai priklausančius dar
bininkus atmesti šitą gėdingą 
sekretoriaus Gerberio susiben- 
dravimą su policija. Mes ra
giname, kad tokis policijai ba
tu laižymas būtų viešai darbi
ninkų pasmerktas.

Mūsų komitetas nusitaręs

klausimą Gegužinės Bendro bėrio taktika negalėtų darbi- 
Fronto Komiteto reikalavimo . ninkam užtūrėti-teisę naudo- 
delei Union Square. Nuo tis Union Square pleciumi Pir- 
Bfendro Fronto Komiteto poli- mosios Gegužes demonstraci- 
cijos nuovadoj buvo Karl Win-'jai, kur per metų metus toj 
ter nuo Bedarbių Tarybų, vietoj revoliucinių darbininkų 
Louis F. Budenz nuo Konfe- mitingai būdavo laikoma.
rehcijog Progresyvio Darbiniu- > Pasirašo Pirmosios Gegužės 
kų Veikimo, Andrew Over- . . Bendro Fronto Komitetas

ALDLD 1-mos Kuopos i Wood Heel Co. Darbi- 
Nariams ■ įlinkai Išėjo i Streiką

CENTRA^ BROOKLYN, N. Y.
ALDLD ’24-ta kuopa rengia svar

bias prakalbas, kurios ' įvyks petny,- 
čioje, 28 dieną.' balandžio (April), 
jL933; Aleksiejaus Svetainėj, 33 Hud
son Avenue C. Brooklyn, N. Y. Kalt 
peš F. Abėkas ir jaunuolė A .Katriu
te. Deklaniuo's mažote mergaites, ir 
bus (kitokių papvargnimų, • 1

Įžanga veltui; visus' kviečia
Rengėjai.
(99-100)

Paskutinis bosų pasikėsini
mas buvo nužudyti žymiausią 
New Yorko adatos .industri
jos darbininkų vadą Ben Gold 
ir; kitus. Bet gengsterių už-: 
puolimą kovingi darbininkai 
atrėmė kontr-ataka, ir jie buvo 
.dąrbihhikų; gerai palamdyti.
■ - Xeprisieind abejoti, kad bo
sai per užpakalines teismo du-; 
ris bandys prieiti prie teisėjo 1 
ir paliuosuoti mušeikas: Už 
šitų mušeikų pečių stovi ir ne- Some darbininkiškų organizacijų tą 
kurie Socialistų Partijos lyde
riai. Per metų metus Amal- 
gameitų Unijos viršūnėse sėdė
jo socialistai ir vartojo gengs- 
terius prieš kovingus darbinin
kus, kad jų pasipriešinimus 
prieš bosus ir unijos biuro
kratus sukriušinti.

Laisvė Gaunama ant 
■Sekančių Stočių

Rytoj Prakalbos C 
Brooklyne

Central Brooklyne kiek me
tų atgal buvo labai veikli ko
lonija'; šiandie ten labiau 
skursta darbininkai, negu d e- D- 1j šimts metų atgal; tad ir kovos

PAJIEŠKOJIMAS
I Pajieškau brolio Kazimiero Lau- 
j ciaus seniaus gyveno Waterbury, 
i Conn. Iš Lietuvos paeina iš Givaka- 
| rų kaimo, Kupiškio parapijos. Kas 
! žinot, meldžiame pranešti arba pats 
atsišaukit, nes turiu labai svarbų 
reikalą iš Lietuvos. Taipgi pajieškau 
Petro Tuciaus iš to pačio kaimo,, 
niaus gyveno Bueno.s Aires.

Alfonsas Laucius, 71 Newbury 
Auburn, Maine.

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

JONAS STOKES ;
FOTOGRAFAS į 

fiiuomi pranešu savo koštu ma
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numerio 
512 Marion 8t, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y, 

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

požeminiu traukiniu, šitame 
mitinge kalbės, delegatai, iš
rinkti nuo darbininkų , organi
zacijų, nuo profesionalų ir li
beralų grupių, kurie važiuoja 
į Mooney Paliuosavimo Kon
gresą į Chicagą. ,

Mitingas labaj syarbu^, ir 
darbininkai turėtų skaitlingai 
jame dalyvauti.

Po 16 metų,.masinės, darbi
ninkų kovos, tapo prispirta 
Californijos valdžia duoti nau-i 
ją Tom Mooney bylos, tardy- j]{engįa nuo didėjahčios bedar- 

r-» "0x^4- 4-«X 4 ei v*rl rl v ’ t* 1įbes, šiandien šaunuolių padė- 
įtis nei kiek negeresnė, kaip su- 

. , augusių darbininkų, kurie ba-
Pagaliftus, skel-. d0 padyje skandinami.

vai. Vakare, Aleksi'ejaus svetai
nėj, 33, Hudson Ave., kalbės 
F. Abekas apie bedarbę, apie 
tai; ką reikia daryti, kad iš-‘ 
reikalauti' bedarbiams v___ . ,
pas, kad; butų nupiginta elek-1 PraSoln<! greit atsjšaukti. 
tra ir gazas ir-valdžia užmo- , 
ketų bedarbių rendas. ==«

Aldona‘Kairi ūtė kalbės apie 
(jaunuolius ir k«kį jie vūrgą

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

ROJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslšs, 

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

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

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

mą. Bet teisėjas Ward daro • 
visokius manevrus, kad neda- ; 
leisti Mooney asmeniškai daly
vauti teisme.
bia, kad pirmesnės jo bylos, 
kur jis buvo pasmerktas, “visi 
užrašai žuvę.”

Valdančioji klasė viską da-

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. id. FILURIN 

215 E. l?th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1

- Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos sa X-ray
patinusias gyslas įčirškinimais

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
’ • r• Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
1 antxvisokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir kerietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.
i
i 231 Bedford Avenue

kuopos susirinkimas įvyks ket
virtadienį, balandžio 27 d., 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj.

Kitos organizacijos jau pri
sirengė prie Bendro Veikimo 
Konferencijos, kuri įvyks ba
landžio 30 d., 10 vai. ryte, ta
čiaus mūsų kuopa tais svar
biais reikalais dar "nieko ne
veikė. Turime šiame susirin
kime .išrinkti delegatus.

t Kitas svarbus reikalas, tai j 
pasaulinė darbininkų šventė 
ir jos demonstracijos ir kovos 
prieš ant darbininkų nugaros 
kraujamus sunkumus. Reikia, 
kad mūsų kuopa veikliai daly
vautų parodoj ir mobilizuotų 
darbininkus demonstruoti.

Taigi visi kuopos nariai bū
kite laiku kalbamam susirinki
me.

Literatūros Draugijos 1-mos dirba tik po $8 į savaitę.
Darbininkai reikalauja pa-1 rys, kad laikyti ir toliau kalė- 

kelti algą ir pripažinti čeve- 
rykų darbininkų komitetą 
dirbtuvėj. Be to, darbininkai 
reikalauja, kad darbo valan
dos būtų tik 44 į savaitę.

Ne visi darbininkai stoja į 
kovą. Pirmą dieną išėjo apie 
40 nuošimčių, viso dirbtuvės 
sąstato. Streikieriai pikietuoja 

išvesti
Vakar palaidojo du vaiku- 

dirbtuve, kad išvesti visus jčius Gourley, bedarbių šeimy- 
j darbininkus į streiką. Bosai, :nos sūnus, kurie mirė nuo mai- 
pajutę tarpe darbininkų bruz- stoj gauto ant tikieto, pairh- 

! dėjimą, tuoj pakėlė algas 10 to iš Salaveišių Armijos.
centų ant dolerio. Tačiaus Sako, kad Salaveišių Armija 
streikieriai reikalauja daug di- užmokėjo už šermenis. Dar to 

permažai; t
142 maldininkus į Gourley namus 1 1'1 1 ••« _ 1 • • •

Šios prakalbos bus Jr; prisi
rengimas prie Pirmosios Ge
gužė demontracijos, prie ku
rios New Yorko ir Brooklyn©' 
darbininkai visais garais ruo
šiasi.

Taigi, visi C. Brooklyno ir 
jo apielinkių darbininkai, bū
kite prakalbose, kur, aptarę 
savo klasės reikalus, prisireng
sime prie pasaulinės darbinin
kų šventės demonstracijos.

Rengėjai-

Edison Kompanija Turėjo 
Pelningus Metus

Aido Dramos Grupės 
Nariams

Ketvirtadieni, balandžio 
’ dienos vakare, “Laisvės” i

• 27 
sve

tainėj jvyks repeticijos “Be
darbiai.”
...Visi artistai kviečiami daly
vauti repeticijose, nes ateinan
ti $Okmadienį važiuosime vei
kalą; “Bedarbiai 
Eli?ąbeth, N. J.

Palo Falcomato, kuris laikė' 
mažiukę grosernę, 98 La Sal
le St., mokėdavo kas mėnesis 
po penkis dolerius tūlai gru
pei raketierių.

Jis mokėdavo pastoviai ir 
ištiesų nežinojo, kodėl turi mo
kėti. Jam raketieriai pasako
jo, kad jie apsaugoja jo biznį. 
Tačiaus penki doleriai mokėti 
jam rodėsi perdaug. Jis nusi
pirko revolverį ir, kuomet aną 
dieną raketieriai atėjo pasiim
ti pinigus, tai Falcomato pa
leido šūvį į penkinių ėmikuš;

ten maldas kalbėti prie jų 
maistu' nunuodjntų vaikų lavo
nų. ,..;.

Pirma numarino, o paskui 
laidojo ir dar maldas kalba, 

j kad apdumti akis milionams 
.alkstančių bedarbių ir skausmu 
apimtus tėvą ir motiną apkvai
šinti.

šie baisūs nuotikiai turėtų 
paakstinti. darbininkus organi
zuotis į Bedarbių Tarybas ir 
kovoti už žmonišką pašalpą ir 
bedarbių apdraudą.

i Edison kompanija pernai 
už elektrą dr • gasą ;pasidarė 
pelno $3,186,581. . Jei kompa
nija turėjo kiek mažiau paja
mų; tai išlaidas sumažino 19 
nuošimčių.

Palyginus 1931 metų pelnus 
kalbamos kompanijos ir šių 
metų pasiimtą “uždarbį”, ma
tome, kad jiems nėra sunkas 
metai. 1931 m. Edison kom
panija pelno turėjo $3,288,- 
670, tai tik vienu šimtu tūks
tančių bernai mažiau pasiplė
tė, negu du metai atgal.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) ‘ ' 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street

i Brooklyn, N. Y. ’ •
X-Spindulių Diagnoza

' Gazo Anestetiką
Valandos: 'nuo' 9 ryto

' ‘ iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 
j >. | >. susitarus • •

Gatvekariu Kompanijos 
Skundžiasi

» Y- ■mažyn. Tam duoda dvi prie
žastis: bedarbei didėjant, ma
žiau žmonių važinėja ir, dau
giau pravertus požeminių trau
kinių, gatvekariaia ; neriori va
dinėti, nė» ne -taip patogu.
į . * į ' ? t’ '1« j "i. 'i '> ”

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)

Metropolitan Avenue 
(Arti Marėj ’ Avė nu e) 

• ' BROOKLYN,Y;

r

MATHEW P. BALLAS 
(BIELA U SK AS) 
GR A BŪRIUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS PARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ ' VISQ ŠALIQ, IR ‘ IŠ Č1A 
PASIUNČ1AM t KUR KAM RtlKIA. TURIM PRIVATiŠKĄ 
PIRMĄJĄ! PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 

'KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAT^ GRAŽIA, VIETĄ SAVO J

* MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 

KUOGfRIAUSIAI PATARNAUSJM.
MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MŪSŲ. 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA:
.7 -




