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KRISLAI
Bendras Frontas. h 
Ko Nori Komunistai?
Mokina Buožėmis.
Tom Mooney Byla.

Rašo Komunistas

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o i šiai m ėsite 

Pasauli!

Sekmadienį Brooklyne įvyks
ta lietuvių organizacijų bendro 
fronto 
šaukė 

t unijo 
New 
ganizaci Sąryšis. Tikslas: 
suvienyti lietuvių darbininkų 
spėkas kovai už bedarbių rei
kalus.

konferencija. Ją su- 
amalgameitų rubsiuvių 
54 skyrius ir Didžiojo' 
rko Darbininkiškų Or- 

Sąryšis.
lietuvių

Valdžia Grąžina Taksus 
Kapitalistams

WASHINGTON. — Be
darbiai badauja, bet valdžia 
grąžina neva permokėtus 
faksus kapitalistams. Štai 
sugražino $78,127 tūlam

Kiek girdėtis, konferencijon 
yra išrinkę delegatus kelios di
džiosios organizacijos, kurios 
pirmiau nedalyvaudavo. Mes^ Walter Long, $50,970 Henry 
tas organizacijas ir jų narius, ‘ Herman, ir $37,000 Robert

Jackons. Visi šitie kapita- 
Ilistai pareina iš New Yorko 

i! miesto.

SENATAS PRIĖMĖ ROOSEVELTO SIŪ
LOMĄ INFLIACIJOS BILI Ų; DOLERIO 
VERTE BUS SUMAŽINTA ANT 50 NUOŠ.

' Prūsijos Valdžia Organizuoja 
Slaptas Fašistą Gaujas

sveikiname.
Bedarbiui reikalais bendras 

frontas galimas. Komunistai 
jau senai tą obalsį kelia ir šau
kia visų partijų ir srovių dar
bininkus bendromis spėkomis 
ginti savo greituosius gyvenimo 
reikalus.

Ko komunistai laukia iš šios 
Brooklyno konferencijos? .Nie
ko daugiau, apart to, kad su
vienijus Didžiojo New Yorko 
lietuvius darbininkus kovai už 
bedarbių reikalus. Mes netu
rime kitų reikalų, apart reikalų 
visos darbininkų klasės, 
patys esame darbininkai.

Komunistai dalyvaus
konferencijoj visu nuoširdumu. 
Jų reikalavimai, statomi val
džiai ir bosams, žinomi visiems 
bedarbiams ir visiems darbininz 
kams. v

Mes

šioj

Chičagos mokytojij kova 
užvilktų algų atgavimą 
svarbus apsireiškimas, 
landžio 27 d. policija jų
monstraciją ištaškė buožėmis.

UŽ 
yra 
Ba
rt e-

Mokytojai yra svarbus bur
žuazinės sistemos ramstis. Pa
tys daugumoje pareidami iš 
darbininkų, jie yra paversti 
buržuazijos įrankiu nuodijimui 
darbininkų klasės vaikų proto, 
apgaudinėjimui jų visokiais 
tuščiais prižadais ir pjudymui 
jų prieš tuos pačius darbinin
kus. Amerikos mokykla yra 
stačiai neišsemiamas buržuazi
nių nuodų šaltinis.

Chičagos mokytojai skiepijo 
vaikams gerbti Amerikos vėlia
vą, mylėti “savo tėvynę.” Sakė, 
kad šioje šalyje visi lygūs, visi 
turi lygias progas pralobti, o 
tik ateiviai bolševikai rengia 
demonstracijas ir kelia triukš
mą!

Bet dabar jie patys kelia 
“triukšmą.“ Dabar jie patys 
badauja. Dabar jie patys gau
na policijos buožių per galvas, 
šitaip buržuazija atsimoka sa
vo geradariams.

EXTRA!
j DES MOINES, Iowa.— 
Valstijos gubernatorius C. 
/E. Herring pasiuntė bata
lioną nacionales gvardijos 
kareivių į Le Mars apielin- 
kę, kur sukilo farmeriai 
prieš valdžią. Farmerių 
buntai verda prieš bandy
mus parduot jų farmas už 
meužsimokėjimą valdžiai 
mokesčių bei skolų ban
kams. šerifas Ralph Rip
pey, reikalaudamas kariuo
menės iš gubernatoriaus, 
pats slapstėsi ir drebėjo, 
kad farmeriai jo nenulyn- 
čiuotų. United Press te
legrama kalba apie atvirą 
farmerių revoliuciją prieš 
jų nuosavybės licitavimą.

Socialistų Partijos Sek
retorius Vadina Tom 
Mooney ‘Dinamitoriinn

Prasideda Padidintos Darbininką Klasės Kančios; Masės 
Turės Sukilti Prieš Augantį Alkį ir Skurdą; Komunistą 
Partija Šaukia Darbininkus ir Bedarbius į Kovą Prieš 
Roosevelto Programą.
WASHINGTON. — Iš 

’ Wall Stryto bankierių ir ka
pitalistų agentų susidedan
tis Jungtinių Valstijų sena
tas šoka pagal Roosevelto 
muziką. Balandžio 27 d. jis 
priėmė 53 balsais prieš 35 
administracijos p a s i ū lytą 
infliacijos bilių. Tas bilius 
reiškia, kad auksine gvaran- 
tija už dolerį sumažinama 
ant 50 nuoš. Taigi, dolerio 
dabartinė vertė sumažės ant 
50 nuoš., tai yra, neužilgo, 
kuomet įstatymas įeis ga
llon, gausi už dolerį tik pu
sę tiek produktų, kiek da
bar gauni. Tai baisus srau

gis visiems darbininkams. 
Ant pusės visas gyvenimas 
turės pablogėti. Dvigubai 
darbo žmonių 'vargas ir 
skurdas padidės.

Darbininkų algos pasiliks 
tos pačios, arba dar bus nu
kapotos. Pašalpa taip pat 
dar kapojama. *

Komunistų Partija šau
kia darbininkus ir bedar
bius tuojaus pradėti kovą 
už pakėlimą algų ir pašal
pos proporcionaliai. Jeigu 
dolerio vertė nusmunka ant 
pusės, tai algos ir pašalpa 
turėtų padidėti 50 nuoš.

BERLYN. — Prūsijos 
premjeras kruvinasis Goer
ing pareiškė, kad valdžia 
nutarė tuojau įsteigti slap
tą politinę policiją kovai 
prieš revoliucinį darbininkų 
judėjimą. Ta policija visai 
nepriklausomai veiks nuo 
paprastos policijos. Turės 
savo organus, teismus ir tt. 
Slaptai darys užpuolimus 
ant darbininkų ir juos tero
rizuos. Tai bus slaptos 
žmogžudžių gaujos terori
zavimui fašistų priešų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New Hyde Park, k I. — 

Į žuvų prūdą įkrito Brownu 
vaikas, 20 mėnesiu amžiaus, 
ir prigėrė.

SUKILO SCOTTSBORO JAUNUOLIAI 
PRIEŠ BAISIAS KALĖJIMO SĄLYGAS

Turime Reikalauti Nekaltą Jaunuolių Paliuosavimo, nes Jie 
Bus Užkamuoti Birminghamo Kalėjime; Valdžia ir Kalėji
mo Sargai Keršija Jaunuoliams už tai, kad Decatur Teis
me buvo Iškelta Suokalbis prieš Juos.

pagriebė į rankas, kas pa
puolė, ir atsisakė klausyti 
sargų. O tie žvėrys (sar
gai) siuto, staiga pamatę, 
kad jaunuoliai paskelbė pro
testo kovą. Ypatingai nu
teistasis mirtin jaunuolis 
Patterson 'pareiškė: “Mes 
geriau čia mirsime, negu 
jūsų klausysime.”

Mes sveikiname jaunuolių 
sukilimo dvasią. Mes sau-

Į GATVES GEGUŽES PIRMĄ DIENĄ; 
KOVOKITE PRIEŠ ALKĮ IR REAKCIJĄ!
Gegužės pirma diena jau tik už1 dienos? Prisirengkime 

ją pasitikti. Mobilizuokftnės jos demonstracijose daly
vauti ! Darbuokimės, kad lietuvių darbininkų masės, 
kartu su kitų tautų darbininkais, išeitų į gatves šį pir
madienį! , . . ’

Chicago, Ill. — Bankie- 
riai surengė balių ir pakvie
tė mokytojų delegaciją daly
vauji. Bankieriai žadėjo 
mokytojams,, kad jie paaiš
kins, kodėl miestas algų ne
išmoka. Bankieriai laukė 
pusę valandos- svečių. At
ėjo tik du ir pasakė/kad jie 
jokių'pietų su tais ponais 
nevalgys ir išėjo.

• BIRMINGHAM, Alaba- 
ma. — Po Decatur teismo ir 
nuteisimo mirtin nekalto 
jaunuolio Pattersono val
džia ir kalėjimo priežiūra 
visai sužvėrėjo. Nekaltus 
devynius jaunuolius yra pa
siryžę užkamuoti, nukan
kinti kalėjime. Net nebelei
džia iš lauko žmonių atei
ti pamatyti jaunuolius.

Jaunuolių kantrybė išsi
sėmė ir jie sukilo prieš tas• kiame visas lietuvių orga- 
žvėriškas sąlygas. Jie su- i nizacijas su padidinta ener- 
kilo balandžio 27 d., kuomet gija reikalauti jaunuolių pa
griežtai atsisakė eiti iš die
ninės kameros į naktinę, kaltus jaunuolius iš mirties 
Jaunuoliai sulipo ant stalų,

liuosavimo! Išplėskime ne-

nasrų!

FARMERIAI SUKILO PRIES TEISĖJĄ IR 
PAMOKINO, KAIP ANT SVIETO GYVENTI

Tai karti mokytojams lekci
ja. Jie dabar apšaukti bolše
vikais.

Mes' sveikiname tuos mokyto
jus, kurie atsikrapštė akis ir 
stoja į kovą prieš badą. Chica- 
gos darbininkai privalo jiems 
padėt laimėt. Mokytojus rei
kia laimėt darbininkų pusėn. 
Chičagos valdžios ir policijos 
brutališkumas mokina tuos 
profesionalus, kad jie netoli lė
kę nuo darbininkų klasės, kad 
ta pati žiauri kapitalo ranka 
kriušina juos, kaip ir darbinin
kus.

(Tąsa 5-tam pusi.)

>Socialistų Partijos nacio- 
nalis sekretorius Senior 
ne tik atsisako darbuotis 
bendram fronte del paliuo
savimo Tom Mooney, bet 
dar padarė tokį bjaurų pa
reiškimą:

“Mes buvome priversti 
išmesti iš Socialistų Parti
jos Tom Mooney todėl, kad 
jis skelbė prievartą ir kad 
jis vartojo dinamitą.”

Tai prakeiktas melas. Tai 
taip kalbėjo prieš Mooney 
valdžios prokuroras laike 
teismo 1916 metais.j Socia
listų vadas Senior’ šėtoniš
kai padeda valdžiai, primes
damas nekaltam darbinin
kų vadui dinamitą.'

Paryžiaus Darbininkai 
Kovos Frontą Tebelaiko

Francijoj irgi bus įvesta 
Franko Infliacija

'New York. — Amerikos 
v. x i i x •• Nacionalio Švietimo Susivie- Geguzes demonstracijos šiemet bus .demonstracijos ... . , .& - ----- - , nijimas, mokytojų orgamza-

j ei ja, protestuoja prieš Chi- 
i cagos valdžią už neišmokė- 
| jimą mokytojams algų. Su
sivienijimas turi 180,000 na
riu.

prieš alkį, prieš. Roosevelto valdžios kraunamas ant dar
bininkų klasės, kančias!

Gegužinės demonstracijos bus prieš fašistinio teroro 
siautimą!

Darbininkai
■ Darbininkai 
biams !

Darbininkai išeis į gatves ir reikalaus paliuosavimo 
Tom Mooney ir Scottsboro jaunuolių ir visų kitų politi
nių kalinių!

Vivi komunistai, visi “Laisvės” skaitytojai, visi kla
siniai sąmoningi darbininkai ir dhrbininkės! Per šitą 
paskutinę dieną kiekvieną valandą pašvęskite mobiliza
vimui darbo masių del pirmadienio demonstracijų! . v •

demonstruos prieš naujo karo pavojų! 
reikalaus pašalpos ir apdraudos bedar-

Kunigai Pešasi už
Moteris ir Bibliją

Manchukuo Grūmoja
Sovietų Sąjungai

New York. — Columbijos 
universiteto ponai tvirtina, 
kad studentas gali lengvai 
pragyventi už 50 centų į die
ną. Bet tie ponai kasdien 
praleidžia po keliolika dole
riu.

NEW YORK. — Liutero
nų bažnyčios kunigų konfe
rencijoj kilo, karštos dįąku-? 
sijos delei suteįkimo uno te- 
rims' parapijonkoms - teisių 
dalyvauti bažnyčios '• adminU 
stracijos rinkimo 'balsavi
muose. Vieni stojo už’ da
vimą tų teisių, kiti grįež-

CHANGCHUN, Mandžu- 
rija. Japonijos įrankis 
Manchukuo davė >Sovietų; 
Sąjungai ultimatuihą,: ; kadį 
jinai: išpildytų > reikalavimus: 
iki 10 < d. gegužęs. /Jeigu 
Sovietų Sąjunga .nepaklau-- 
sy siunti, i j tai Manchukuo 
griebsis “griežčiausių” priė-

Boston. •—> Iš valstijos sei
melio buto dingo taip va- 

I dinama “šventoji toblyčia.” 
Policija graibo upę ir ma
no, kad jinai ten yra įmes
ta.

tai priešinos. Abieji citavo, atviras Man?
į chukuo grūmojimas., karu 

darbininkų tėvynei.
bibliją įrodymui savo pusės

PARYŽIUS. — Francijos 
buržuazinė spauda pradėjo 
plačią kampaniją už tai, kad 
ir Francijos valdžia tuojaus 
pradėtų franko infliaciją. 
Popieriniai pinigai bus at- Pribuvo specialė policija ir 
skiesti. Darbininkų klasės kova ėjo labai atkakliai. Ne- 
būklė turės pablogėti.

PARYŽIUS. — Balandžio 
27 d. garsiosios Citroen au
tomobilių dirbtuvės darbi
ninkai grūmėsi su sargais 
ir policija. Per tvorą sulin- teisingumo. Vieni nurodė,
do keli revoliuciniai agita- kad moteris yra paprastas 
toriai ir pfadėjo darbinin
kus šaukti į kovą prieš al
gų kapojimą. Darbininkai 
metė mašinas ir | susirinko 
dirbtuvės kieme. Sargai 
darbininkus pradėjo mušti.

mažai mašinų sudaužyta.

gyvūnas, pagal bibliją, be 
jokių teisių, visai priklauso
ma nuo vyro, kiti tvirtino, 
kad tie punktai liečia, tik 
tai, jog moteriai užginta bū
ti kunigu, bet neliečia. jos 
teisių dalyvauti bažnyčios 
administracijoj. Prie jokio 
tarimo neprieita.

ABORTAI LIETUVOJE
“Lietuvos. Žinios” prane

ša, būk planuojamas įstaty
mas, legalizuojantis abortus 
tam tikruose atsitikimuose; 
K1 e r. i k a 1 ų I “Rytas” tam; 
griežtai priešinasi ir abor-i 
tus vadina “vaikų žudymu.”

LEMARS Iowa. — Far
merių tarpe plečiasi sukili
mo dvasia. Iowa -valstijos 
farmeriai ketina kovoti 
už savo gyvenimą ir 
už savo farmas. Jie neleis 
valdžiai ir teismams jų far
mas parduoti už taksus bei 
morgidžius.

Štai balandžio 27 d. su
siorganizavo net šeši šimtai

farmerių, atmaršavo čio
nai, pagrobė teisėją Brad
ley, mirtiną farmerių prie
šė, ir reikalavo, kad jis to-* 
liau nepasirašytų popierų 
del farmų pardavimo už 
taksus bei morgidžius. Tas 
buržuazijos agentas atsisa
kė reikalavimą išpildytu 
Įtūžę farmeriai teisėją iš
vežė į laukus, apipurvino, 
pusėtinai apmušė ir paliko.

Nuteisė Penkis Negrus Pusininkus
DADEVILLE, Ala. —Tik 

po pusantros valandos svar
stymo baltveidžių džiurė ra
do kaltais “rengime sukili
mo” penkis negrus pusinin
kus. Bausmė paskirta to
kia: Simpsons, nuo 10 iki 12 
metų sunkiųjų darbų kalė
jimam Cobb nuo 12 iki 15;

Kapitalistų Spauda 
Giria Socialistus

White ir Clinton Moss, nuo 
10 iki 12; Sam Moss nuo 5 
iki 6 metų.

Tuos farmerių vadus gy- t 
nė Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas. Tuojaus duo
dama apeliacija prieš nutei
simą nekaltų negrų farmė- 
rių vadų.

Fašistų Vadai Padegę 
Reichstago Rūmas

LONDON. — Liberalų lai
kraštis “Manchester Guar
dian” atspausdino svarbų 
dokumentą iš Vokietijos 
apie gaisrą reichstago ru- 
mudse. Tame dokumente 
smulkmeniškai nurodoma, 
kaip fašistų vadai sudarė tą 
provokaciją, kaip fašistai 
patys padegė reichstagą, bet 
tyčia paliko K tūlą Lubbe su 
Holandijos pasportu ir ko-* 
munistiniais lapeliais kiše
nių ose, idant paskui tą bjau
rų darbą primetus komuni
stams. Fašistų planai buvo 
sudaryti vadovaujant Hitle
rio dešinei rankai, ponui 
Goeringui. ’ ' ■ >

Socialis-NEW YORK.., 
tų Partija griežtai atsisakė 
eiti i bendru frontą, pų ko- 
muništąis delei gegužinės 
demonstracijos. Tas labai 

kaimiečiai ir miestiečiai (iš>atin^ v^tos/apjt^stin®i 

net duoda editorialą ir 
džiaugiasi, kad socialistai1 
atsisako dėtis į bendrą fron
tą. Girdi, šiandien “socia
listai jaučia, kad jeigu ko
munistai ir atsimainė savo 
širdyse, bet tas atsimainy
mas jau pavėluotas.”

Kaunas. — Krizis Lietu
vos ?kaime taip toli nuėjo 
pirmyn,, kad visas ūkis vis 
labiau atgal slenka. Vieto
mis pinigai visai nyksta ir

mažų miesčiukų) pereina 
prie mainų; Kurpius batus 
maino '< ant maisto, valstie
tis, negalėdamas - parduoti 
paukščių; lašinių, jieško, į 
ką galėtų mainyt.

DUBLIN. — Balandžio 26 
d. Airijos mokytojai paskel
bė vienos dienos streiką 
prieš 'algų nukapojimą. Tik
tai katalikų ir protestonų
bažnyčių mokyklų mokyto- ant gimnastikos kliubo po 
jai neišėjo į kovą ir skeba-nųm. 7 Grand St. ir suareš- 
vo. tavo 58 gemblerius.

Elizabeth, N. J. — B ai.
27 d. policija darė užpuolimą

(Daugiau Pasaulinių žinių
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KOKS VEIKIMAS TURI PLAUKTI IŠ 
BENDRO FRONTO KONFERENCIJŲ

Vakar dienos “Laisvėj” mes kalbėjome apie tai, kaip 
plačiai buvo pastatytas bendro fronto veikimas lietuvių 
darbininkų taifee. šiandien prisieina kiek platėliau pa
kalbėti apie tai, kiek lietuviai darbininkai įsitraukia į 
bedarbių judėjimą ir kovas prieš alkį; antra, reikia ap
tarti, koki praktiški darbai turi plaukti iš įvykusių ir dar 
įvykstančių bendro fronto konferencijų.

Apskritai imant, lietuviai darbininkai veikliausia da
lyvauja bedarbių kovose tai Chicagoj. Tenai apie 2,0Q0 
lietuvių bedarbių priklauso prie Bedarbių Tarybų. Vieni 
jų aktyvūs, glaudžiai stovi prie judėjimo, kiti kiek pasy
vesni, bet visgi randasi Bedarbių Tarybų rate.

Svarbu paanalizuoti, kokius metodus Chicagos bedar
biai vartojo, kad jie geriau susiorganizavo, negu kitų 
miestų vargdieniai. Jiem organizuotis pagelbėjo objek- 
tyvės sąlygos ir, antra, ten buvo labai rūpestingai imtasi 
už bedarbių organizavimo. Objektyvės sąlygos tos, kad

Kuomet Prūseika, Butkus 
ir keletas jų leitenantų pra
dėjo purvus drabstyti ant 
Komunistų Partijos ir viso 
lietuvių revoliucinio judėji
mo; kuomet jie urmu puolė 
lietuvių darbininkų kovin
gas organizacijas ir laikraš
čius plėšti nuo bendro Ame
rikos darbininkų judėjimo, 
—mes tuomet pasakėm^ kad 
jų kelias eina į kontr-reyę- 
liucinę balą.

Tuč tuoj aus po j tam, kaip 
lietuviai darbininkai pa
smerkė Prūseikos, Butkaus,. 
Strazdo ir kompanijos men- 
ševikišką politiką, tai pasta
rieji šoko kelti bataliją Lie
tuviu Darbininku Susivierii- 
jime. Dabar iškyla į viršų 
faktai, kad tarp fašistinių ir 
socialfašistinių e 1 e m e ntų, 
kurie skundė ir skundžia 
valdžiai LDS, ir prūseikinių 
gaivalų skirtumai išnyko.

Chicagoj beveik nėra sezoninių darbų; ten sunkioji in-1 jįe grįebiasi tų pačių prie- 
dustrija. Kartą paleido darbininką iš darbo, tai jau jis monjų kovai prieš revoliuci- 
nesitiki gauti už kelių savaičių kur nors biskutį padirbėti, nįus darbininkus 

) ■

Tik šiomis dienomis išėjęs 
No. 9 “Tiesos,” LDS orga
no, paduoda šitokią žinią:

Balandžio 25 d. LDS centro 
sekretorė aplaikė nuo N.Y. val
stijos apdraudos departmento 
laišką ir taipgi 120 kuopos 
(St. Louis, Mo.) tūlų narių 
skundą, pasiųstą apdraudos de
partmental prieš LDS Centro 
Valdybai } , ’

i Centro Valdyba sekančiam 
savo posėdy tą klausimą svars-

kaip yra New Yorke.
Antras faktorius, ten pradėjus smarkiai organizuoti 

bedarbius ir atkakliai kautis už pašalpas, pasiekta gerų 
rezultatų. Tūkstančius bedarbių aktyvus veikimas įtiki
no, kad tik per kovą galima gauti ūmią pašalpą. Stojo 
visų kitų tautų bedarbiai į Tarybas, nuo tų organizacijų 
neatsiliko ir lietuviai.

Antroj vietoj bedarbių organizavime ir veikime stovi 
Detroitas ir paskui Pittsburghas su jo plačiomis apielin- 
kėmis, dar priskaitant ir Clevelandą.

Šiuose visuose miestuose lietuviai užima svarbią vietą 
bedarbių judėjime. Praeitą žiemą bedarbiai rūpestingai 
pradėjo organizuotis kietųjų anglių apielinkėse, taip pat 

‘ Naujojoj Anglijoj ir New Jersey. New Yorko valstija už
ima vidutinę vietą bedarbių judėjime.
Koki žingsniai Darytini po Bendro Fronto Konferencijų

Bendro fronto konferencijos šaukiamos del konkrečių j 
bedarbių ir dirbančiųjų reikalavimų. Įvairių sriovių dar-i 
bininkai susitaria kovoti už tuos greituosius reikalavi
mus, o kurie bėga iš bendro fronto ir laužo tuos susita
rimus, tai, kaip Komunistų Internacionalas pažymėjo sa
vo bendro fronto išleistame manifeste, tokius elementus 
reikia pavadinti streiklaužiais ir griežtai prieš juos ko
voti.

Bendro fronto konferencijų tikslai yra kovoti už be
darbiams žmoniškesnę ūmią pašalpą bosų ir valdžios lė
šomis; už bedarbių Jr apskritai darbininkų socialę ap- 
draudą; kovoti prieš algų kapojimus, prieš imperialistinį 
karą, prieš verstiną darbą už pašalpas ir už daugelį kitų 
smulkesnių reikalavimų.

Konferencijos turi išrinkti komitetus, kurie įteiktų 
miestų valdžiom reikalavimus ir kovotų už tuos reikala
vimus, kad jie būtų išpildyti. Tačiaus svarbiausioji kon
ferencijų darbo dalis, tai kad tų organizacijų nariai būtų 
aktyvizuoti kovai už bedarbių reikalus. Konferencijoj 
išrinktas komitetas, kurio tikslas pravesti gyveniman ta- 

x rimus, turi suregistruoti organizacijų, dalyvavusių kon
ferencijoj, narius, kad nariai bedarbiai ir dirbanti stotų 
į aktyvę kovą už bedarbių reikalus ir kad organizacijos 
turėtų pastovius delegatus bedarbių organizacijose.

Bendro fronto konferencijos turi susirišti su plačiu, 
viso miesto bedarbių judėjimu. Organizacijos turi palai
kyti tamprius ryšius su Bedarbių Tarybomis, kad iš
plėtoti masinį judėjimą, kovai už bedarbiam pašalpą pini
gais, pašalpą ir pavieniams bedarbiams vyrams ir mote
rims. . _ '

Iš daugelio bedarbių smulkių namų savininkų miestai 
ir bankai atima namus. Bedarbiai randauninkai ir ap
skritai randauninkai turi vienytis su smulkiais namų 
savininkais ir reikalaut, kad valdžia bedarbius-smulkius 
namų savininkus paliuosuotų nuo taksų ir morgičių mo
kėjimo, kad už bedarbius randauninkUs valdžia mokėtų 
nuomas. Į šitą judėjimą turi būti įtrauktos organizaci
jos, stojančios į bendrą frontą.

Vienos tautos darbininkai ir bedarbiai negali kovos 
laimėti; tad reikia jungti judėjimą su viso miesto bedar
bių judėjimu ir net visos šalies bedarbių reikalavimais.

Mūsų svarbiausias veikimo punktas, tai išplėtoti judė
jimą, bedarbių kovas vietose už tuojautinę pašalpą. Tu
rime sužiūrėti, kad tose apielinkėse, kur bendro fronto 
organizacijos centrai randasi, idant nebūtų ten alkstan
čių ir negaunančių pašalpos bedarbių.

F. Abek

tys ir po to .yeikiausįa duos 
paaiškinimą per “Tiesą”; gal 
būt paskelbs ir tą nepamatuo
tą skundą, kad parodžius na- 

, riams, kokių priemonių grie
biasi tūli 120 kuopos nariai.

Ištikrųjų, 120 kuopos tūli 
nariai savotišku išrokavimu 
dar vis nesiliauja kelti suirutę 
12Q kuopoj.

Pereitais metais tūli iš jų 
. pašaukė policiją į kuopos susi
rinkimą grasinimui kitų narių, 
kurie su jų žalingais darbais 
nesutinka, o dabar sugąlvpjo 

.nepamatuotus skundus ir, pa
siuntė į New Yorko valstijos 

‘apdraudos departmentą. Aiš
ku, Centro Valdyba turės da
ryti žingsnį, kad tokią padėtį 
likviduoti.’

• I *. . i ; . ’ f ■ ‘ ' )

Tarp anų pirmesnių skun
dikų ir dabartinių nėra ma
žiausio skirtumo. Vieni ir 
kiti reakcijos pagelba šoka 
sunaikinti darbininkų Savi
tarpinio susišelpimo ir apsi
draudimo organizaciją.

O kaip Prūseika su Butt 
kum raižėsi, kuomet Komu
nistų Partijos Centro Komi
tetas savo išleistame pareiš
kime pasmerkė prūseikinių 
išstojimus •prieš Partiją ir 
pasakė, kad jie agentauja 
reakcionieriui-fašistui Ha
miltonui Fish! Nuo to lai
ko du metai, praslinko, ir 
aktualaus gyvenimo faktai 
patvirtina, kur link suka 
Prūseika ir jo suklaidinti 
žmonės. Žinoma, kad tie 
St. Louis, Mo., 120 kuopbs 
nariai tai daro po įtaka 
“Naujosios Gadynės,” kuri 
varo batajl® prięšĮLietuvių 
Darbininkti Susivienijimą, j

KAS YRA VEIKIAMA
i

Socialistai Sabotažuoja , d i d e s n į m a s inį 
Tomo Mooney Koncertą į prieš kapitalistus.

ir Pirmos Gegužės 
Paminėjimą

Bal. 23-čią d, buvo Bendro 
Fronto konferencija gelbėjimui 
Tomo Mooney. Nors konferen
cija buvo šaukta ant greitųjų, 
bet delegatų susirinko nema
žai nuo daugelio unijų, pašalpi- 
nių organizacijų, bedarbių tary
bų, ir t. t. Bet Socialistų Par
tija ne tik kad neprįsiuntė savo 
atstovų, bet savo laiške pasmer
kė Bendro Fronto konferenciją 
ir Kongresą, kuris įvyks Chica
goj. I tą laišką konferencija 
nutarė atsakyti S. P., ir bus pa
skelbtas spaudoj.

feet vienas juokingas dalykė
lis tenka pažymėti, kas yra pa
sakyta laiške. S. P. atsisako da
lyvauti bendram fronte T. Moo
ney gelbėjimo tik todėl, kad 
Komunistų Partija dalyvauja ir 

(remia minėtą Kongresą. Ar 
bereikia juokingiau ir kvailiau 
argumentuoti? Bet yra dau
giau, negu tas. S. P. ne del 
to bijo dalyvauti B. F. Koh- 
grese, kad K. P. ten dalyvauja, 
bet todėl, kad S. P. eina, ranka 
rankon su buržuazija, su kapi
talistais, kurie nuteisė T. Mod- 
ney į kalėjimą neteisingai'ir iš
laikė 17 metų. Jei S. P. va
dai pasakytų atvirai, kad jie ei
na su buržuazija prieš Tom 
Mooney, tai visi eiliniai nariai 
apleistų ją. -Kad pridengus 
tikrą savo veidą, turi ką nors 
vartoti, kad r nepraradus visų 
s^vo narių.

Jie gerai žino, kad B. F. 
Kongresas yra šaukiamas pa
ties Tonlo Mooney paskirto 
komiteto, kuris susidaro iš įvai
rių partijų ir unijų, 
greše niekas nebus daugiau 
kalbama, kaip tik, kaip suda
ryti didesnį ir platesnį bendrą 
frontą del palįuosavimo Tom 
Mooney i r k a d padarius

spaudimą
Taipgi . jis 

(uždraudžia bent kuriai partijai 
[daryti užsipuldinėjimus viena 
ant kitos, o vien -tik kad būtų 
kalbama dienos klausimu.' Tas 
aiškiai parado, kad S. P. Mary
land valstijos vadai yra nusis
tatę prieš paliuosavimą Tomo 
Mooiiey.

Taip pat išėjo prieš suda
rymą Bendro Fronto del Pir
mos Dienos Gegužes. Atsisa
kė kartu rengti su K. P. ir ki
tom darbininkų organizacijom, 
kurios kovoja prieš badą ir al
gų kapojimą. Propozicija buvo 
pastatyta S. P. sekama: Už pa
liuosavimą T. Mooney ir Scotts
boro jaunuolių, už tuojautinę 
pašalpą bedarbiams, prieš algų 
kapojimą. S. P. nesutiko su
daryti bendrą frontą ant 
tų punktų. Ji kalbės už -tai, 
bet bekovos, nedarys masinio
spaudimo, kad privertus išnau- ( 
dotojus paliuosuoti Tomą Moo-pių buvo mažai, 
ney ir Scottsboro jaunuolius.

■ / ?■

Ir kon-
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Darbininkių Susivienijimą Amerikoje, tai 
[ yra moterų organizaciją. Vajaus metu : 

labai mažai vyrai mums padėjo. Prakal-~ 
i Ippse, taipgi tankiai užmiršta moterų or- ; 
(ganizaėiją; šioje konferencijoje irgi-.- 
užmiršta. O reikia žinoti, kad moterys 2. 
literatiniai yra silpnos, kad būtinai vyrai 
privalo padėti mųsų darbe.

Kas liečia vaikučių organizavimą ir 
jaunimo darbą, tai pas mus jis buvo la
bai apleistas, bet po šios konferencijos, 
manau, bus pataisytas.

■ i M. Ražanskienė: Aš net nusigandau, 
kada išgirdau, kad yra sumanymų pri
jungti LDSA organizaciją prie kitos ir 
ją panaikinti. To daryt negalima ir tai 
Į)ūtų didelė klaida. Šią Organizaciją • 
prisieina plėtoti ir tvirtinti.

; Jaunimo organizavimo reikale dau- • 
giausiai yra kalti tėvai, nors ir mūsų 
spaudoje buvo stoka nurodymų; bet da
linai jų buvo. Sunku pakreipti vaikus į 
mūsų judėjimą, bet galima.

Mūsų judėjimas kenčia ir nuo to,, kad 
mes nepajėgiame masinėse organizacijo-' 
se įtraukti jų narius į veikimą. Tan
kiai Komunistų Partijos nariai jose vei
kia, kuomet jie jau ir taip yra apkrauti 
partijoje ir unijose darbais? Būtinai rei
kia masinių organizacijų narius aktyvi- 
zuoti ir traukti juos prie veikimo, o kar
tu ir į Komunistų Partiją.

B. E. Scnkevičienė: Mūsų kolonija yra 
nedidelė ir nesuteikia tiek progos veiki
mui tarpe lietuvių. Eastone mes veikia
me tarptautiniai, ir bendras frontas su
teikė daug pasisekimo ir sutvirtino Ko
munistų Partiją. Mes šaukėme ir lietu
vių kalboje diskusijų ir buvo pasekmių.

’ Bet mes tarptautinėje dirvoje labai daug 
atsiekėme bendro fronto klausime. Tas t 
suteikė progą, kad galutinai sunaikino
me Socialistų Partijos kuopą: jos nariai 
perėjo. į Komunistų Partiją, ir dabar 
:a^ieriįiniš elementas stovi; partijos prie
šakyje? Jąuj draugams žinoma, kaiprSP 
‘kihdldatas ipleido ’tą partiją*ir perėjo- 
į. mūsų pusę. Prie to mes pralaužėme 
ledus į kitas amerikonų organizacijas, 

♦kaip “Khaki Shirts/’ kuri turi apie 450 
narių., Pas mus sutvirtintos Bedarbių 
Tarybos ir į Washingtoną pasiųsta 16 de
legatų, ir tai daugiausiai amerikonai, tik 
keletas svetimkalbių, o šeniau čia buvo 
vien tarp lietuvių komunistinis veikimas. * 
Mes padarėme gero pasisekimo ir negrų 
organizavime; dabar jau skaitlingai jie 
lanko mūsų parengimus.

(Bus daugiau)

L*' t(T^' ’ -j-d J
M. Dagys: Dienraščiai .abu labai i;ei-■ 

kalingi iy.i reikia 7 jie , išląikyti. > I Gerini-" 
nias jų turinio1 priguli nuo mūsų 'viįųi 
pastangifej' ^ųpjnąų Yeikhle, reikia!d&Uę! 
giau • dtkfeipti r atydoš į organizavimo 
darbą ir būtinai įvesti anglų kalboje sky
rius į mūsų dienraščius. Taipgi turi bū
ti nors dvi špaltos anglų kalboje meno 
reikalais choram, mūsų jaunimui.

Bendro fronto reikale« mes Philadel- . 
phijoje turime dalino pasisekimo, ir jei
gu mokėsime ir toliaus vesti kovą už 
pašalpą bedarbiams, darbininkų draudi
mą, kovą prieš badą ir algų kapojimus,: 
taį/mes pasieksime kitų sriovių darbiniu- <

y J. Rušinskas: Man rodosi, kad draugai, 
perdaug kritikavo d. Arminą; mdrs, tie
sa, jis kalbėjo blogai, bet' jis nėra tokis 
blogas, ir energingai dirba K. P. darbą. 
Bet kas klaidinga, mes. atmetame, o kas 
gera, priimame. . •. : ■

Bendro fronto reikale buvo mūsų sri
tyje kovų, bet jau, yra apčiuopiami re- j 
zultatai. Visur reikia plėsti bendras 
kovas už kasdieninius. darbininkų kla
sės reikalus. Minersville j e tą darėme ir 
turime pasisekimo. Pas mus oportunis
tai visai susmuko ir jie darbininkų nega
vo.

Kas del jaunuolių, draugai Bimba ir 
kiti kritikavo tuos tėvus, kurie neįtrau
kė savo vaikus. Čionai jau ne vien tė
vai kalti, bet kaltas CB, mūsų masinės 
organizacijos ir dienraščiai. Kur buvo 
iki šiol anglų kalba skyriai ir kur pa- 
gelbd iš mūsų dienraščių pusės? Kol 
masinės organizacijos irdienraščiai ne
pastatys . jaunuolių organizavimo darbą 
gėriau, tol tėvai nieko nepadarys, nes jie 
neturi medžiagos.

M. Diiobmiš: Vajai mūsų organizaci- 
į jų iir< spaudos .būtinai reikia t perskirti, 

tevoki trakai* hnkin bcmmf iširai; Rllikištil

rezultatų.
Kas liečia mūsų spaudą, tai einant stu- 

ba nuo- stubos patyriau, kad žmonės no
ri apysakų. “Karas Lietuvoje” jiems 
patinka, if tokių apysakų reikia daugiau. 
Taipgi reikalinga daugiau mokslinių raš
tų apie, techniką ir apie Sovietų Sąjun
gą. “Klampynė” ir “Keleivis” pasilaiko 
ant visokių sensacijų,' bėt mes iš jų ne- 
simokinsime. Taipgi reikia, kad “Lais
vės” administracija geriau atliktų dar
bus, nes daug daro klaidų.

S. Sasnauskiene:. Pasirodo, kad drau
gai labai lengvai praeina pro Lietuvių

*

f
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Peržvalga Drg. Karosienės Prakalbų Maršruto šio kaimelio istorijoj dar—* 
pirmos darbininkiškos prakal
bos. Aukų surinkta $3.73.

ęiirardville dar pirmas sy- 
kis pavyko sutraukti tiek daug 
žmonių, nors čia visuomet ne
blogai lankosi į prakalbas. 
Bet moterų ir čia mažai buvo. 
Aukų surinkta $2.64.

Shenandoah, pagal tokį di
delį skaičių lietuvių, permažai 
žmonių buvo. Ar neišgarsinta 
tinkamai, ar nauja svetainė,— 
nežinoma. aukų surinkta 
$3.80. Aukojo A. Pajaujis 
50c.; V. Vasiliauskas, P. Ur
bonas, K. Rėmas, M. Kičas, J. 
Barzdis, J. Gonzales ir E. Al- 
vikienė po 25c.

Pottsville kalbėjo angliškai. , 
žmonių mažai, bėt pasibaigus, 
prakalbai klausimų nesigailė
jo. x Visi labai susidomėję, 
kaip darbininkai valdo šešta
dalį pasaulio.

Drg. Karosienė labai gabi
; Ųž sve- kalbėtoja, visur paliko stebė

tinai gerą įspūdį. Taip aiš
kiai ir kiekvienam supranta
mai riša klausimus.

Reporteris.

jau treti metai, bet kovai už 
bedarbių reikalus vis dar ne
išsijudina., Todėl nestebėtina, 

j kad tokiu svarbiu klausimu— 
prakalbomis apie Sovietų Są
jungą—maža dalis lietuvių te- 
susidomėję. Net ir tie, kurie 
atsilankė į prakalbas,-be ūpo, 

Ne,w Philadėlphįjoj, kur re- be energijos, lyg pusiau negy- 
tai prakalbos rengiamos, žmo- vi.

SHENANDOAH, PA.
Drg. Karosienė pradėjo pra

kalbų maršrutą ALDLD 9-to Į 
Apskričio ribose, bal. 7 d., 
Minersville, Pa. Čia žmonių 
buvo pilna Darbininkų svetai
nė. Gerą dalį sudarė moterys.

Mahanpy City, kada tai bu-
Nors šiame miestelyje mai- VySį žymi kolonija darbininkų 

nieriai kamuojąnji będhrbęs judėjime, dabar visai apmiru
si. Veikimo jokio nėra. Į 
prakalbas - susirinko *gal .apie, 
šimtas. ' Ir tai ‘dalį publikos; 

[sudarė Tąmaąuos ir Coaldalės 
Laisvės”- • skaitytojai. Kas 

. keisčiausia -— vietinių moterų 
■ buvo- tik vięna,^ nors ir mote- 

‘!iris kalbėtoja! - 
| Aukų lėšų padengimui su-

Aukojo A. Ba
niulis $1.25,;; A. /Lakitskas $1 
ir M., Pangonis 50c. 
tainę Norkevičius atlupo net 
$5, nors ’ prakalbos laikyta 
dienos laiku. Rengėjų pada
ryta klaida, kad rengta jo sve
tainėje,

Maizevįlle kalbėjo angliškai. 
Čia publika buvo įvairi. Dides
nę pusę, virš 50, sudarė vai
kai, kurie labai atydžiai klau
sėsi prakalbos.. . Užsibaigus 
prakalbai; nėkurie vaikučiai 
statė įvairius klausimus kalbė
tojai. ;
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DRAUGAI J. SURYS IR J. BENĖSEVICIOTE ” 
; LANKYSIS NEW YORKO APIELINKĖJE"

. ' ' L Č'I -'L:. < ;■ ) J. - J t : ..... / t

Jiedu išvyksta į Sovietų Sąjungą ir nemano grįžti iš 
ten; Brool^lyhe it artimoje apielinkėje darbininkiškos j 
organizacijos rengs jiems išleistuvių masinius mitingus! rjnkta $3.95
ir vakąrięnes; ' 2 ’ .2 ? ■ ;i •

Manome, < kad Philadelphia, Wateiburis ir Bostonas 
taipgi noves pasimatyti su draugais šūkiais^

šioje apielinkėje jie bus nuo 15-tos iki 30 .gegužės. Tat 
minėtų miestų organizacijos/ draugų šukių pasikvietimo 
reikalu, tuojau rašykite:

P. Buknys, 427 Lorimpr Št.j Brooklyh, N. Y. 1
Nelaukite jokių laiškais pranešiihų šiuo reikalu, šis 

pranešimas lai būna ofičiališkas.
Apie jų atvykimą tik dabar sužirtojome ir laiko suren

gimui išleistuvių labai mažai teliko.
me rudštis. 1

Todel skubiai turi-

i • •»
.u--

>■' •
i

P. Bnkny^U

NUSIŽUDĖ ADVOKATAS

SOUTH ORANGE, N. J. 
—Čionai nusišovė Newarko 
advokatas William E.Hamp- 
son, 68 metų amžiaus.
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Kovodami Laimėjo
(Vaizdelis iš Gyvenimo)

Rašo Pjautuvas 10-23.

(Pabaiga)
“Draugai, jūs ne visi supratot mane. Gal 

būt dabar aš jums nupiešiu aiškesnį paveiks
lą. šiame susirinkime yra daug skirtingų' 1 
įsitikinimų, bet nereikia manyti, kad įsitiki
nimai turėtų pastoti mums kelią ir .nedaleisti' 
prie kovos už kasdieninius mūsų vist] bendrus ; 
reikalus. ' . . , ■ . , .

“Antras kaimynas suprato mano pateiktus 
planus, trečias tuos mūsų planus pavadino 
anarchistiniais, čia nėra joks anarchizmas, 
mes nieko neterorizuojam, mes organizuoja
mės ir norime paskelbti kovą ne vienam sa
vininkui, bet visiem turčiam, kurie per dauge
lį metų ėmė nuo mūsų dideįes randas, kolei 
mes dirbome. O kada mes neturim darbo, 
tai savininkai nori mus išmėtyti iš namų. Pa
gavaus, mes neatmesime ir savininkų. Be 
abejo, jie negalės mokėtį taksas valdžiai už 
namus, kada negaus ’’Yandų nuo randauninkų. 
Tai kas tada reikia daryti?

“Tada ir namelių savininkai bus priversti 
stot į bendrą kovą ^u mumis ir reikalaut, 
kad valdžia apmokėtų randauninkų randas sa
vininkams. Už mūsų nedirbimą turi atsakyt 
ši valdžia, mes nesam kalti už nedarbą, jie 
neturi teisės suversti bedarbės naštą ant mūs, 
darbininkų, pečių.

“Ketvirtas kaimynas mano, kad pervėlu 
jieškoti plaktuko, kada vinis reikia kalti. Ne, 
drauge! Dar.nėra vėlu. Ką jūs būtumėt 
kalę su plaktuku, kad nebuvo vinių? Dabar 
tai mes turime vinių. Tie bedarbiai, kurie

' • J'-. .-, y 'i

čios vinys, kurias kapitalistai ištraukė 
iš savo ramsčių ir išmetė rūdyti, kaipo nerei
kalingas. Bet' jie apsirinka.

“Mes, darbininkai, neturim manyt, kad mes 
tas vinis kalsime ten, iš kur jos buvo ištrauk
tos. Ne, tai reikštų, kad mes norime sustip-' 
rinti tuos ramsčius,, iš kurių buvo ištrauktos 
vinys. Kaip tik atbulai, mes iš tų vinių nu
liesime galingą kūjį ir su juo pabaigsime 
griauti tuos ramsčius. ’ . I

“Penktas saka, kad tokia ■ kova i peraštrn , 
Drauge, ar tai tu manai, kad mirti badu, tai 
yra švelniaus, negu kovoti. Taip, gyvenimas 
yra aštrus. Bet jeigu mes nesistengsime, ne
kovosime, tai turėsime mirti bespėkiais.

“Dar vienas dalykas. Nereikia manyti, kad 
laikai pagerės. Jokia Bedarbių Taryba nega
lės užlaikyti bedarbius. Bedarbių Taryba tik 
organizuoja visus bedarbius, kad jie reikalau
tų iš valdžios pašalpos. Nes su pavieniais 
bedarbiais Pašalpų Biurai nenori skaitytis ir 
nesiskaitys, jei mes organizuotai nepriremsime 
jų prie ‘sienos’.”

Dalyvavusieji susirinkime pritarė skar
džiais aplodismentais. Rodės, kad susirinku- 
siejijsusiliejo į vieną galingą jėgą ir užsi
degė kovos ugnim.

Kaimynai išsirinko pirmininke moterį, kuri 
siitiko vesti tą darbą. Sekantį susirinkimą 
nusitarė laikyti pirm evikcijai įvyksiant.

Kaimynai smagūs ir pilni pasiryžmo skirs
tėsi kas sau. Dvylikta nakties, visi dingo 
nakties tamsoj. . - .

Vierųuiš ramiausiu moterių, kuri per susi- 
rinkirAą \ei žodelio netarė, ‘‘įtik ■ galvos; lin
gavimu tvirtino kalbėtojo ^oflžiųš, dabai* jau 
visai ką kitą pradėjo „veikti. Vieton padėti 
kovą laimėti, tai ji pradėjo ardyti.

Niekas apie tai būtų nei nemanęs, kad ta 
skurdo ir vargo proletarė, nardoma varguose 
ir nelaimėse, būtų drįsus pastot kelią tam 
prakilniam darbui. Ji buvo apie 40 metų 
amžiaus, jau daug žilų plaukų matėsi jos su
vargintoj galvelėj, bet ji buvo tvirta patrio
tė “dievo” ir bažnyčios. Ji buvo įsitikinus, 
kas “dievo” tai “dievui,” kas pono tai ponui.

• Ant rytojaus, tuoj po susirinkimo, ji nubė
go pas sargą, kuris buvo paskirtas nuo namų 
savininko prižiūrėti tą namą ir pranešė, kad 
toks ir toks susirinkimas įvyko viename apart- 
mente. Iš sargo buto ji pasileido su ta žinia , 
pas namo' savininką, ii- taip darbavosi mo
terėlė išsijuosus/ 1 ' ii •

Sugrįžus į namus ir čia nepasėdėjb ramiai. 
Ji apibėgo veik visus jai pasitikinčius !kaU1 
mynus—bandė juęę perkalbėti, kad toks or
ganizavimasis neduos pasekmių’ Bet jai ne 
laimėjimo pasekmės rūpėjo.

Ketvirtadienį atvažiavo ir pats namų savi
ninkas. Tuoj kreipėsi pas sargą klausdamas’:

“Kas čia atsitiko.” <
Sargas, būk tai nieko nežinodamas, atsakė
“Aš nieko nežinau apie tą susirinkimą. Nie

kas manęs nekvietė ir aš neturiu jokių žinių.”
Savininkas perpyko, paraudo, lyg kas būtų 

jam žarijų papylęs po padais, ir suriko nesavu 
balsu:

“Jei tu nežinai, tai aš žinau!”—ir išbėgo 
pas tą bedarbio šaimyną, kurią rengėsi iš
mesti.

Buldi, buldi, trrrrrrr-r-r-r... subeldė 
tarytum perkūnas trenkė į duris.

Krūptelėjo bedarbė ir pribėgo prie 
galvoja, ar dabar leisti į vidų, atidaryti
ar sužinoti, kas už durų. Bedarbė užklausė:

“Kas ten?”
“Atidaryk duris!”—tu tokia ir tokia, kolio- 

jos jis.
Bedarbė atidarė duris, jis įpuolė įkaitęs pik- - 

tumu ir pradėjo rėkaut, kaip laukinis.
“Kraustykis, kaip greit gali! Jei ne, tai per 

langą išdrėbsiu, kaip mėšlą!”
Bedarbė nervingai kalbėjo iš išgąsčio:
“Nerękauk, vaikus pergązdinsi. Gausiu pi-

duris,

durų, 
duris,

i 
,i:

r.igų ir užmokėsiu.’’—Kalbėjo^ taryuum ji ma- 
•pį apsistoti, apsimokėti randą ir vėl gyventi.

Ji •b’u’vo pergązdint'a, bet kalbėjo drąsiai.
“Aš. nenoriu tavo randos!”
“Tai ir negausi,”—tarė bedarbė drąsiai.
“A !: tai taip?j” ' • j
“Kas tau mokės randą, tu idiote! ’Uždarei 

vandenį, šilumą—dabar jau nori mest iš stu- 
bos, žinoma, negausi randos, ir nerękauk; eik 
iš stubos, nes užsidirbsi šluotą!”

Savininkas pabūgo įpykusios moteries—ap
leido stubą. Išėjo laukai. Pasišaukę polici
ninką ir manė nugązdins moterį njirįijnai.

Netrukus, savininkas sugrįžo su 'policininku, 
kuris bedarbės užklausė: ' , j ’

“Kame dalykas?”
“Nieko čia nėra,”—tarė moteris.—“Jeigu 

, jis nori, kad aš išeičiau, tai jis gali pasakyti 
gražiai, o ne rėkaut/ kaip laukinis, 
va, uždarė vandenį, neduoda šilumos, 
nija U^dar'ė elektrą ir gązą, nors tu 
pasikark.. . ” '

Policininkas pašiepiančiai tarė:
“Bet. tamstos randa* jau nemokėta

• M ' ’ I |nėšiai? • •

“Vyras nedirba, iš kur aš imsiu randą?”'
“Nemokėsi randos, negalėsi gyventi.”
“Tai kur aš turiu cĮin^t?’'
“Ne mano ^alykas.” ’ ’ 1 ’
“Tai nors duokit laiko kitus kambarius pa- 

sijieškoti.”
“Tamstai buvo duota du mėnesiai laiko, ir 

dar neturėjai progos surasti?”
“Taip, aš ir jieškojau, bet niekas už dyką 

neduoda. Miesto pašalpos biuras atsisakė su
teikti pagelbą.”

“Atsisako ar neatsisako, ne mano dalykas. 
Aš turiu įsakymą tamstą iš čia išmest. Tai 
viskas.”

“Ar jum patinka ar nepatinka, aš iš šios 
stubos su vaikais neisiu I”

“Kur tavo vyras?”—užklausė policininkas.
“Išėjo darbo jieškot.”
“Gerai, tamsta gauni 24 valandas ir neban

dyk laukt ilgiau.” v
Policininkas su savininku apleido bedarbės 

kambarius. '
Dabar,motina stovėjo, kaip stovyla, ir at- 

kartotinai
“Tik 24

uaugiau nusiaus rn 
sirengimo Prie Tarp 
tautinės Darbininkų 

Olimpijados

III
IŠDAVYSTĖ IR LAIMĖJIMAS

Po sėkmingo’ kaimynų susirinkimo, tarpe jų 
viešpatavo karšta solidarumo- dvasia. Bet ne 
pas visus. Iš didelio būrio atsirado ir prastų 
elementų, kurie bandė pakenkti kovai, bet 
•• p-n buvo in bandymai.

YOUNG WORKER AND STUDENT
■ ■ - ' IT ' - z 1 v • j ’

“ROUSED IN SORROW AND 
UNITED IN ANGER”

il \ i .-/i k
“Rasputin and the Empress”

Dabar, 
kompa- 
imk ii-

du me

kalbėjo tarpdury^: 
valandos.”
(Tąsa 4-tam pusi.)

SNAPSHOTS

Sekretariatas T a rptauti 
Darbininkų Olimpijados nu
sprendė tą revoliucinio teatro"* * 
veikimą atidėti iki pavasario, 
1933 metų.

Vyriausia atidėjimo priežas-* * ; 
tis glūdi tahie, kad nebuvo till-“' ’ 
karnai prisirepgusios įvairios 
sekcijos, iš kurių susidaro 
Tarptautinė Revoliucinio Teat
ro Organizacija. Be to, reikė
jo peržvelgti mūsų meno spė
kas, kurios turi milžiniškos po-.! . 

j.litįnės ir artistiškos svarbos., 
I Atsargus studijavimas prisi,-;r 
įrengimų, daromų lokalinių gru
pių, parodė, kad tik čecho-slavi^ 

i ir' japonų sekcijos išvystė 
i rungtynes Olimpiadai ant tik- 
| ro pąn.ato, suprantant jos di-f 
i dėlę' reikšmę.
1 Vadai čecho-slavų sckcijdš* ’ ' 
| padarė prisireng;mn kelionei į 
Maskvą svarbiuoju sa\o darbu, ’ 
atsikreipdami i uiacias mases.- 
Jų sekcija plačiai ir teisingai 
išaiškino Olimpijados tikslą ir • 
užduotį ne tik menininkų žur^»>. 
nale “Delnitske Davadlo,” bet,<. 

| ir Šiaip spaudoj tarpe komu-r.,. 
nistų ir revoliucinių darbo uni
jų. Platus darbas ir agitaci- 

| ja patraukė tūkstančius 
I bininkų prisirengimui 
| Olimpijados. Tokiu būdu buvo 
įgalima sukelti tinkamas fondas.
kelionei į Maskvą, kur turi 
įvykti tos varžytinės tarptau
tinių revoliucinių teatrininkų. ••

Draugai iš čecho-Slavijos ir 
Japonijos būtų galėję atvažiuo
ti Olimpijadon paskirtų laiku' 
(spalio mėnesyj, 1932), jeigil

(Pabaiga ant 4-to pusi.)

dar- • 
prie

What’s wrong with our drama - 
group, it is asleep, too? If I rd- " 
member correctly, it only put on 
one playlet last fąll ,and now it’s 
doing a Rip Van Winklb.

peals for them to fight harder, i • 
“That’s the Labor Defense. That’s 

the people who fought for the boys. 
She’s right.” Buzz of comments such 
as this from the crowd. Women with 
palms in their coats are crying. Men 
are cursing.

“We’ll be there,” hundreds of voic
es answer when she announces the 
demonsrtation in Union Square for 
this Wednesday at 6 p. m.

The chairman gets back. He says: 
“I thought this was the case of our 
race, but it don’t take a mule kick 
to wake me up. This is a case for 
all who are hungry against those 
who make them hungry.”

“Don’t you call me friend,” says a 
Negro woman to a Negro cop who 
tells her to move in closer to the

I curb.
Speakers from the Communist 

Party, Garvey movement, preachers, 
LL.D., all mount each other’s stands. 
The Negro people of Harlem want 
to hear the way to save the Scotts
boro boys. This is their concern to
day and tomorrow.

j Down in front of the Harlem Lib
erator office on ,127th St. and Seventh 
Ave. A meeting starts at 4 p. m. 
The cop comes over. “Have you got 
a permit?” Told no, he orders the 
speaker to “break it up.”

A young Negro mother with her 
babe in ; her arms goes over to him. 

friends and neighbors come along, i ^,° m£an? You get out 
She sends them after petitidns. Soon [ °* A“ere;
the avenue is dark with t - people. 
Women and men are soliciting signa
tures on every street corner.

A chair is brought out into the 
street. A greyhaired man mounts it. 
He opens the meeting “where all who 
Vish can have their say against the 
murder of our boys.” He speaks and 
tells the story of Scottsboro as he 
knows it. He admits it is incom
plete.

“Brothers and sisters, I saw hun
dreds of people marching in Harlem 
yesterday for these boys. Today I 
say to myself, why wasn’t I there ? 

. Why weren’t you there?
I’m going to introduce a lady 

whom I don’t know. No matter what 
the color of her skin may be and be
cause she is here, she has the right 
to speak to »»s She bos -isk 'd for

By JOHN ADAMS
YORK.—A people 
sorrow and united 
This was Harlem on Sun-

aroused 
in their

* NEW 
in their 
anger, 
day, the day the lynch verdict from
Decator was announced.

A solitary tree stands outside the 
Amsterdam News at 137th St. and 
Seventh Ave. _On it are posted the 
I.L.D. Bulletins, the challenge of 
Alabama’s rulers to the Negro and 
white workers—“HAYWOOD PAT
TERSON GUILTY.”

A woman stops and looks at it. On 
her coat is framed a cross of palms. 
(It was Palm Sunday.) Tears come 
into, her eyes and she stops the first 
person she sees.

“That ain’t true. Those boys didn’t 
A greyheaded Negro 

her
sister.”

the

do anything, 
worker puts his arm around 
shoulder—“That’s true,

“I’ll Go to Washington.”
A petition is put up outside

office of the News. Hundreds crowd 
around, fighting to sign it. 
gets tired of waiting and 
the office. “Give me as 
those as I can carry. I’ll 
signed.” She goes out

A woman 
goes into 
many of 
get them 
into the 

street, calling out for signers. Aman 
ąigns and says: “I’ll go to Washing
ton or Scottsboro when they say the 
word, right now.” Some of her

I “I’d take all of them, but I have 
no money,” is the answer.

■ An hour later, he returns with the 
1 money for the papers he took. Lit
tle boys take papers' paid for by older 
.workers and distribute them, asking: 
i “Are you unemployed, mister, take
• one.” Into houses they go, i putting 
them under doors. Helping to save 
the .Scottsboro boys. Everywhere 
there are meetings. Hundreds listen. 
Fifty thousand have heard the mes-

• sage of Scottsboro in Harlem
■ day.
j “Mfs. B—, are you going to 
Labor Defense meeting?”

I “Me and the family,” Mrs. 
1 answers her neighbor.

“Roosevelt won’t „do nothing 
‘ceptin we make him,” one young 
worker replies to an appeal by 
preacher to trust the president.

, “That’s the truth. Ain’t he got 
home in Georgia?”

Worker Died In Hamburg for 
Patterson

“Tom Mooney is the proof that 
white as well as Negro are oppressed 
by white and Negro masters. A 
worker died in Hamburg for the 
Scottsboro boys. J. Louis Engdahl 
died for them. Aren’t you ready to 
fight for them?” A Young Com- 

; munist League speaker gets thun- 
1 derous applause over on Lenox Ave., 
where he has been speaking for four 
hours.

j Twenty-five thousand signed the 
Scottsboro petitions on one comer 
alone. Hundręds took pieces of paper 
around to their neighbors to sign.

CHIPS AND FLIPS FROM 
; THE GfeEENJ’Ql'NT YCL I

, Did Justin do a walk-out act o 
the speakers’*' plas£ Ifcst Thursday 
What a- temper! »X v ; !’; < {

Kanuk was the star of the speak
ers’ class. It was her first attempt i The real reason for the revolt of the 
and it was da—-h, er, I mean, very i workers waš hot shown! The picture 
good! I i i • ' < . • . I was so arranged that one, viewing

, , ----------- - ’ | it would sympathize with £he ’ poor
Are’'you getting ready for the j Romanoff family who were finally

__ •_____ ____________ i____a_______________ x n tx>_ _______ •_____ _ i •____ i ______ ____ x ii. . _____ ii ____ i ii
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GREAT NECK CHORUS 
t GOSSIP

Guess who’s here? Just the key
hole peeper again. , • ;

If there is any place where capi
talist propaganda is used to sway

I the workers minds, it is in the talk- 
! ies. It was our bad fortune to step 
into a local theatre and see one of

1 the most atrocious piece of anti- 
Soviet propaganda ever witnessed. 
“Rasputin and the Empress,” given 
wide publicity because three of Am-

I erica’s most popular actors played 
. in it, is an open attempt to diš- 
. credit the revolution in Russia.
j The whole thing starts off with 
a saying 
genius the 
its doom, 
practically 
and money must have been spent to 
fit out the various scenes of splend
our and the action is swift and con
tinuous. But the plot is a distorted

> view from the capitalist side of 
thinking.

The Russian royal family with 
Ethel Barrymore playing the emp
ress and John Barrymore playing a 
prince, is pictured as being an in
nocent babe leading a nation which 
is chock full of terrible workers 
who neither appreciate nor respect 
the high-toned snobbery of the fam
ily. If a group of workers are 
ordered to be slaughtered it is be
cause' they have done something 
very, very bad—like murdering a 
crown prince.

Rasputin, 
B a r r y m o re , 

’ country to ruin 
tious plan to control Russia himself, his “Her” the other nite Rafter the 
That js what the’ machinery behind ‘ (lance.

rthe production i of &uch ‘ T 1 ' -------- - * :

George is leaving but he still 
mains in a, Brooklynite’s heart.

Rose went to • Connecticut, 
home town for the week-end.

re-

her

Why don’t Lillian and Alberta 
show up at chorus rehearsals? Is 
it because Johnny and Ben left 
them ?

Gossip and News From the 
Wilkes-Barre Aido Chorus

. , f .
So Nancy, the one who tells us 

fellows' she’s a man hater, was seen 
sitting, with a, certain Jimmy the 
whole evening at the Banquet!

My, my! I wonder where some 
of the girls got to be so talkative 
the night of the Banquet.

that because of a mad 
whole of Russia went to 
Technically the picture is 
without fault, much time

played by Lionel 
sends the whole 
through his ambi-

Jean sure is having enough parties 
lately. Wonder what makes her so 
happy. Is it Johnny Y. ? I pity 
the girls when Jean is around.

The Great Necker.

• It seeYns that a certain chorus girl 
member got to like the color red 
so much since she came back from 
Shenandoah that she even 
to paint her lips.

Albina and Florence seem 
fallen for the Radio Hop. 
be to keep' their sweet 
figures.

started

to have
It must 
sixteen

BANGOS CHORUS NEWS

Another gossiper is joining your 
ranks. May I introduce myself? 

: Thank you!

I am Sally the Snoop, and gossip 
is one of my favorite 
guess I’ll start right 
out the dirty dirt of 
Chorus.

dishes so I 
in and dish 
the Bangos

the girls put

Boy! do I notice things? 
I even noticed that four 

are lonesome. Just

Ask me. 
feminine 

say,hearts
j “Girls, the Shenandoah comrades are 
I coming down to the dance tonight,” 
land they all holler, “Who??” Each 
is hoping that it might be the one.

You should have seen 
on their Sunday smiles when they 
saw 
Called

that new saxophone player 
“Klicko” at a recent dance.

Say, boys, we stood this long 
enough. Let’s get busy and put a 

i Shenandoah to 
What say? One of 

girls is going to feather her 
out there. Let her be the last.

Į detour sign from 
Wilkes Barre. 
the 
nest

I

I’m 
but I

sorry my fair young maidens, 
saw him first.

I noticed AI‘ didn’t walk home with

lt would do that tattling alto a , 
lot1 'of '-’good to keep quiet 
things that she doesn’t know, be- ,,, 
cause the next time I’ll put her 
name in the paper. *r- *

I think the chorus members should 
get wise and cut all their fooling^ „ 
especially a few tenors, yes, and 
the basses, too. Don’t laugh, girls, 
you’re not so good.

The chorus is putting on a dance 
the 29th of April, at 29 Endicott St. 
Only 25c. to get in. Let’s go!

I hear the boys had a pretty good 
basketball season, winning the big
ger portion of games, I wonder 
whom we should credit for that?

Mazzie is a good composer of 
songs as they’re being sung. 
Mazzie, make up a good 
all can sing. Compree?

OK, 
one so we” 1

good; we 
but after-i 
in Boston 
think she

Our teacher is pretty 
all have to admit that, 
seeing some of the others 
on the 18th of April, I 
should take notice and pick up some
actions that lock a bit different than' 
she used on the stand. Don’t get > ■ 
sore, teacher.

Belle Toub represents the Interna
tional Labor Defense. She reads let
ters from white and Negro workers 

V enclosing contributions to the Scotts
boro defense. She explains the case, 
vas a fight of all workers. She ap-

, j About a hundreds: voices all back ’ 
, her up, f‘Go ahead, Mr. Speaker. We 
want this meeting.”
“Lord knows I do,” says one woman 

as she closes in on the speakers’ box 
protectively. The cop walks off.

An appeal for funds is made. One 
worker comes over.

“Give me back a nickel of this 
quarter. It is all I’ve got.”

“Extra, Extra.” Newsboys carry
ing the Enquirer, Tammany sheet, 
come into Harlem.One worker reads 
the story. “Get out of here with 
that lying paper.” Others back him 
up. They don’t want any such read
ing as this. Newsboys fly down the 
street.,

“Patterson Must Not Die!”
Later in the evening, the Daily 

Worker appears. Hundreds read the 
h. adlinns.. “JURY ORDERS DEATH.” 

rr.Avwnnn PATTERSON MUST
uiL:’ Eager hands reach for 

j it. THIS is more like they want.
■ A young Negro' walks up to a
[vender. “Coipe with me, I know ! We’re awfully sorry that Bertha 
where you can sell teri o/ them.”

ping-pong toutnament? It’s coming 
off, Sunday night, April 30, 1933.

Without the steering įrudder, the 
ship is lost. It seems that since 
Teddy M. went, to Pa. his side-kicks, 
Paul and Mike are far away both 
in mind and in body.

I heard that Florence’s B. F. isn’t 
'good-looking but he has plenty of 
money. ' ; ;

Joe is gong around with his head 
in the clouds, ’ Is it spring-fever, 
Joe, or just your height?

would f like, to ■ (you . believe.
There 'ware įno scenes of' įrie' poverty 
and misery which existed- for the 
workers and peasants at that .time.

I saw Bobby wore that green dress 
that Cjharlie admired so much, to 
the dance.

heard that Lillian M. has a 
certain sweetie from Shenandoah by 
the name of “Popeye.” Well, Mr. 
“Popeye,-” if you think you’re brave, 
come down to Wilkes Barre and try 
to take Lillian away. I’m sure onp 
YCL member won’t stand for it. i

I I netfe'r saw Joe, but I hear that 
he is a curly-headed Lithuanian.. 
Curly hair is Florence's weakness.

Well, chorus members, don’t take ’’ • 
this to heart- and get hurt, but,,,, 
please 
Let’s 
early.

take the hints and get wise, 
all be at chorus rehearsals

One of Us. /i,‘

NEWFLASHES FROM THE 
SCRANTON CHORUS

Oh! Oh! I’ll bet one of our bass 
singers is going to miss our be«jt t 
soprano, Margaret. We wonder why 
she left our fine Proletarian Chorus!’“

My! What green eyes you had 
Johnny S.!

Do we miss our best pal, Henry, 
since he went to Chicago? Who'is' 

An S. O. S. call is being sent to the female from Wilkes Barre who< 
* misses him most?the Shenandoah fellows to stay away 

from bur girls.
There’s a bass that loves to hear 

>t his voice in our chorus. He always 
lined up against the wall, and shot, finishes last.lined up against the wall and she 
and not with the worker's and j>eas- 
ants, who, after suffering under the 
iron yoke pf the czar finally broke 

’the chain and freed themselves for 
a new life under a proletarian gov
ernment.

’ Anyone who intends to see this 
picture woUld do very well by do
nating the money to the “Young 
Worker.” But if one insists on see
ing it a clear, analytical reasoning 
is enough to tell one that the picture 
very well fulfills 'its task of pre
judicing, workers against the Soviet 
Union.

I wonder why the Prof has been 
walking around -with that smug 
smile lately.

I’m sure it couldn’t be because of 
the chorus’s singing.

I wonder what the “Red Star” 
1 sextette is doing. It seems to be lay- 
, ing down on' the job lately.

The Pest. So, so, Josephine beat Della to it-!

I wasn’t on the. look-out for, gossip
is going out west. We’ll miss those this week. But next week will find 

“Take them yourself,” the newsboy fire-crackdr meetings she has with me fully equipped to sling some real 
tells him. .Justin. dirt. KAMO

r

WORCESTER AIDO CHORUS
GOSSIP i

Well, I įguess I slung enough mud. ,______
I’ll have to shut up until the next week, 
time—if there is one.

Sally the Snoop.

Attention, Aido Chorus! What is 
the matter with you? Why don’t 
you write to this page? Are you 

i tired after writing two times? 
I What’s wrong with the boys? Why 
, don’t any of you write ? Aido 
Chorus, wake up! Read the Laisve 
English ' page when it comes out. 
Notice Brooklyn, Wilkes Barre, and 
Scranton; they’re in almost every

I Al is getting our boys fit for thatz<- 
I challenge with Wilkes Barre. Go to . 
lit, Al! Is Ted getting any livelier?
1 Is Al taking that warning? It does- <■ 
not look like he is.

Fight for the Relief of the Un 
employed Youth

“Zane

Who said Joe is a trifle bashful ? 
He didn’t act it at Della’s house.

1 Have you heard the latest news? 
Nell has a new nickname and its 
“Pinky,” but lately something seems 
to be wrong. “Pinky” isn’t looking 
happy enough. Cheer up! The clouds 
will soon roll by.

So long!
If I remember, we elected a cor

respondent for the chorus at our 
yearly meeting. Has she forgotten Do You Know that 

'about it? Why not write? j No Unemployment in 
1 Fight the Imperialist War Soviet Union?

'L* . ■• t.
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EMJapte ketvirtas ŠeštacL, Baland. 29, 1933

*

zėjo:
“Mama,

MENO SKYRIAUS DALIS
Kovodami Laimėjo
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
nujos už sijono padalkų ir

as noriu

z tir

į«į«i i .mi—puv'i ■ i

įtaipo pat panaudot’“ spaudą' daug 
plate|niaW įš^išldniiAūi , Mifebs 
prisirduigimų prie ’Olimpijados, 
kad būtų -vedamas. .energiškas 
tl^rbas sukėlimui pinigų teatri
nėms agitacijos ir propagandos 
grupėms pasiekti Maskvą.

Tarpt. Revoliucinės Teatrų 
Organizacijos sekretariatas, da
rydamas minimą nutarimą, yra 
tikras, kad ta pavasario didelė 
šventė, pasaulinio proletariato 
—mūsų Olimpijada aiškiai pa
rodys milžinišką augimą prole
tarinių dailės spėkų, kurios ko
voja po Kominterno obalsiais—• 
del galutinas pergalės pasauli
nės proletariato revoliucijos.

J. N.

• DETROIT, MICH/ :
Į , 1 1 ’ ' t ' _j < ? 5 ■ | | ;
Tarptautinio Darbininkų Apsigyfti- 

nio Karolio Požėlos kuopofe nf&nesi- 
riis susirinkimą* įvyks pirmadienį, 
pirmų dieną gegužės, 1933 ; 7:30 va
landą vakare, Draugijos svetainėj, 
3600 Vernor Highway. Nariai būki
te laiku, ries po trumpo susirinkimo 
įvyks diskusijos, temoj, kodėl Vokie
tijoj įsigalėjo fašizmas.

Raštininkas G.
(100-102)

kyklias' užjfirytirgėgtiže:s 12 
d.’ iki? spalių jūienėsid. Mięs-

! į t J ‘ !
tas neturįs pinigų. Moky
tojai bus palikti be algų ir 
be duonos.

Drg*.* J.; 'Kūbllidiids iŠ’* Šd.‘ 
Boston; Mašs., irgi prisidės pa
puošimui kbiicėrtb. ■ s i

1 Taigi visi ir visos•' dalyvau
kite jaunuolių rengiamam ‘kon
certe.

sikalbėjimo, kaimynai nutarė statyti sekamus; 
reikalavimus :

Pirmas, atmušti evikcijos nagus nuo bedar
bio šeimynos.

Antras, kad būtų suteiktą bedarbiui šiluma 
ir vanduo.

Trečias, sumažinti visiem įnamiam randas 
nuo $28 iki $20, ir kad būtų pripažintas įna
mių komitetas. ' Vienbalsiai kaimynai sutiko 
remti iškeltus obalsius.

Ketvirtas, pripažinti įnamių komitetą.
Susirinkimas išsiskirstė. Komitetas nuėjo 

tiesiai pas savininką.
PAS SAVININKĄ

Kaimynų komitetas nesnaudė.
Tuoj po susirinkimo, jie atsidūrė pas 

mų savininką. Namų savininkas nustebo, 
matęs savo nuomininkus.

Komitetas pateikė savininkui kaimynų
• kalavimus. 
žįsdamas ‘

“Tai 
turėsiu

“Ne, 
kytum
kad būtų sumažinta randa 
riais ir kad nemestumet šio 
barių,”—pirštu rodydamas į bedarbį tėvą, vie
nas iš komiteto tarė.

“Negaliu, negaliu... kur jūs gausite tokius 
kambarius už dvidešimts dolerių? Jūs mane 
tik ant juoko statote!”—net apsis'eilėjęs, kal
bėjo savininkas.

“Jei negali, tai negali. Mes visi .sutinkam 
išeiti iš kambarių,”—kalbėjo komiteto narys.

“Visi, visi išeiti?”—nustebusiai klausė sa
vininkas.

“Taip, visi,”—šaipydamies komiteto nariai 
kalbėjo.

“O! Tai sumoksiąs!”
“Ne,

mokėti
“Na,

-1

Rengėjai.

SUAREŠTAVO ŠEŠIS
JAUNUOLIUS PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas Abiejų 

Apskričių Komitetų
ALDLD ir LDSA susirinkimas 

įvyks 30 d. balandžio, 2 vai. po pietų, 
995 N. 5th Draugai ir draugės, visi 
dalyvaukite šiame svarbiame susi
rinkime.

A. J. Pranaitis.
(100-101)

Jaiširdį, kaip replėmis.
gyventi, tik vieno dalyko

Motinai 
nesinorėjo 
ji norėjo, 1

Ji mintimis perbėgo visą praeitį; 
nė jai 
klausim 
galiaus,
pranešti pirmininkei apje nuotikį.

suspaudė 
daugiau 

ai kad tik vaikai, nekentėtų bado.
p risi m i-

i vargai ir kančios. Ir vis statė 
, vieną ir tą patį, kas bus rytoj? Pa- 
atėjo jai mintis į galvą, kad reikia 

Ji lyg at
sipeikėjo, atsigaivino ir nubėgo pas pirminin
kę. Pirmininkę rado namie.

“Kas atsitiko?”—užklausė pirmininkė.
“Nieko prasto,”—atsakė bedarbė.
“Tai ko taip Ivg išsigandus atrodai?”

“Tai kas tik?”—klausė pirmininkė.
“Savininkas buvo pas mane, su policininku. 

Davė tiktai 21 valandas laiko ir liepė 
kraustyti.”

“Tai beširdžiai,”- nikiai, bet žemu 
pirmininkė prakošė pro dantis.

“Beširdžiai, bet kas dabar daryti?”
“Nesirūpink, nieko tas negelbės, žinai ką? 

Gera mintis! Kaip tik visi kaimynai sugrįš 
namo, tai aš jiem pranešiu ir šiąnakt turime 
turėti susirinkimą. Mes neturime leistis mė
tyti save iŠ šlubu! Ne tau vienai tas bus. 
Jeigu tik jam pavyks išmesti vieną iš kamba
riu, tai eisiu ir aš. Ir mano jau apie 2 mė
nesiai randa nemokėta, o vyras dirba tik vie
ną diena i savaitę, 
tą randa. O dabar 
graužk, ką gelbės.”

išsi-

tonu

ne iš peklos ir aš imsiu 
eik pas vaikučius, nesi-

jau povakaris. Saulutė 
Vyrai grįžo namo, vieni 
jieškoję. Sugrįžo ir be- 
ip laukė pergązdinta mo-

ne
kal
to k į

ap-

Išsiskyrė... Buvo 
slinko už didnamių. 
iš darbu, kiti darbo 
darbis tėvas, kurio t.
teris su vaikais. Pirmininkė pranešė kaimy
nams apie savininko rengimąsi išmesti bedar
bio šeimyną iš stubos.

Visi kaimynai sujudo sužinoję apie tai. Va
kare, kai septynios, visi kaimynai susirinko į 
bedarbio kambarius. Kaimynai, uždegti 
apykanta prieš namų savininką, garsiai 
bejosi, kiti net kerštingai rėkavo prieš 
savininko žiaurų pasielgimą.

Pirmininkė pradėjo kalbėti, kaimynai 
tilo.

“Draugai! Bioliai ii seserys, mums vienas 
kelias prieš akis, tai kovos kelias. Niekas 
mums negali pastoti kelio. Mūsų pirmesni 
įsitikinimai, religiniai ir politiniai, turi eit 
lauk iš mūsų tarpo. Mes turime visi bendrai 
pasisakyti, kad mes neleisime savininkui iš
mesti iš stubos šios šeimynos. (Ovacija.) 
Šiandien mes turime nusitarti, kad jeigu sa
vininkas mestų šią šeimyną laukan, tai visi, 
kaip vienas, turime atsisakyti mokėt jam ran
dą! Ar visi sutinkate?”

“VISI!”
“Dabar mums reikia išsirinkt komitetas iš 

keturių, penkių ar daugiau ir eiti pas savinin
ką. Kas liuosnoriai apsiimtų į komitetą?”

Pirmiausiai apsiėmė bedarbis, kuris buvo 
rengiamas išmesti, ir keturi kiti.

Komitetas susidarė iš penkių.
’ Dabar kaimynai pradėjo diskusuoti, kokius 
reikalavimus statyt savininkui. Po ilgoko pa-

Daugiau Tikslaus Prisirengi
mo prie Tarptautinės Darbi
ninku Olimpijados

kitos grupės būtų prisirengu
sios.

il a- 
pa- NASHUA, N. H

CLEVĘLAND, O. — čio
nai policija suareštavo šešis 
jaunuolius, kurie būk prisi
pažinę padarę užpuolimą 
ant' Nellie Zinkevičiūtės, 21 
metų, kuri primušta iki mir
ties pereitą pirmadienį.

rei-
Savininkas piktai į juos kalbėjo, 

čiūlę”:
ką, jūs manot, kad aš dabar jus visus
laikyt kambariuose už dyką.” 
mes nereikalaujam,

mus už dyką. Mes
kad tamsta lai- 

tik‘ reikalaujame,' 
astuoniais dole- 
bedarbio iš kam-

ne sumoksiąs. Bet mes negalime tiek 
ir nemokėsime,”—tarė komiteto narys, 
tai gerai. Aš sutinku palaikyti bedar
ąs negaliu sumažinti jums randas,”—

švelniau kalbėjo savininkas.
“Nėra kalbos,”—tarė komiteto narys.
“Nesutinki numušti mums randas, tai tams

tos dalykas, bet mes nesutinkame tiek mokėti, 
kiek mokėjome iki šiolei!”

Savininkas buvo riervuotas. Jis pamatė, kad 
jam bus dideli nuostoliai, jei randauninkai iš
sikraustys iš apartmentų. Komitetas rengė
si apleisti savininko kambarį, bet savininkas 
juos sulaikė.

“Na, tai lai būna jūsų viršus. Aš jum 
numusiu po 4 dolerius raudos ir palaikysiu 
bedarbį. Sutinkate?”

“Ne!”—pareiškė komiteto
“Na, tai gerai. Lai būna

rite.”
Namų savininkas turėjo

komiteto pasiūlymus ir pripažinti įnamių ko
mitetą.

Komitetas grįžo namo su laimėjimais.
Ant rytojaus visi bedarbiai kaimynai ir 

dalį laiko dirbantieji nutarė eiti į Bedarbių 
Tarybą ir prisirašyti prie jos. 
nai buvo smagūs.
tarp savęs.

“Kad pataikėme, 
kaimynai.

“Vieton pataikyti
kišenių.”

“Ha-ha-ha!”
“Va, tai šitaip

“Laimėjimas
tai laimėsime.”

nariai.
taip, kaip jūs no

priimti kaimynų

Visi kaimy-
Jie juokavo ir kalbėjosi

tai pataikėme,”—kalbėjo

į širdį, tai pataikėme į

— nusijuokė bedarbis tėvas,— 
reikia* kovoti.”
neiškris iš dausų. Kovokim,

Šaukimas Tarptautinės Dar
bininkų Olimpijados atidėtas 
šešiems mėnesiams. Ar tai rei
škia, kad prisirengimo tempas 
stabdomas ir jo klausimas ati
dedamas? Ne! Tos sekcijos, 
kurios neves energišką ir 
siryžūsį darbą visokiomis 
momis šii/om prisirengimo

Iš mūsų miestelio rotai ,kada 
tenka pastebėti žinių darbinin
kiškoj spaudoj, žinoma, tas 
paeina nuo mūs pačių apsilci- 

idimo. Gi miestas nemažas ir 
i lietuvių gyvena pusėtinai dik- 
[tas skaičius. Didžiausias.darbi
ninkų priešas čionai, tai ku
nigas, kuris atitraukia' varg
dienius nuo kovų už jų klasės 
reikalus. Yra nemažai ir to
kių darbininkų, kurie pralei
džia laiką kortas belošdami. 
Tai peiktinas dalykas.

Na, paimkime kitą pusę. 
Atvąžiuoįa kalbėtojas bei ren-

Igiamas masinis mitingas dar-' 
bininkų reikalais, tai 

Įžmoneliai vis atsispiria.
Į jaučia, kad juos skriaudžia ir 
i gyvenimas darosi nepakelia- 
jmai sunkus, bet vis ko tai lū
kuriuoja, kad kas kitas pada
rytų.

Kiek laiko atgal dvi čionai 
čeverykų dirbtuvės buvo išėję 
į streiką. Darbininkai laįkėsi 
vienybėj. Jie laimėjo algų pa
kėlimą ir kompanija pripaži-’ 
no darbininkų šapų komitetus.

LDS 128 kuopa nariais per 
paskutinius kelis mėnesius ne
paaugo. čia, žinoma yra ir 
mūs apsileidimo. Turėsime 
kuopos susirinkime pakelti 
klausimą naujų narių verbavi
mui į LDS. i ; / ; , . I • ■

Vietos darbininkai turėtų 
suprasti, kad jie negali būti 
užtikrinti vietos pašalpos drau
gijom. Krizini didėjant, dau
gelis lokalinių organizacijų 
pradėjo irti, jos negali išsilai
kyti. Taigi stokite į LDS 128 
kuopą.

Apie trys mėnesiai atgal, 
susitvėrė Jaunųjų Komunistų 
Lygos kuopa. Ji pusėtinai ge
rai laikosi ir dabar ruošia pui
kų parengimą. Balandžio 29 
d., 7 vai, vai. vakare, Donel 
svetainėje įvyks koncertas. 
Tai pirmu kartu toks turtin-

■ gas parengimas. Liaudies 
Choras iš Lawrence, Mass., 
dainuos jaunuolių parengime.

Uždarys Mokyklas, Mokyto

CHICAGO,1 III. — Miesto 
mokyklų taryboje svarsto
mas sumanymas visas mo-

DETROIT, MICH.
Kompartijos 7-tas Distriktas ren

gia pikniką naudai “Daily Workerio”; 
įvyks nedėlioję, 14 gegužes (May); 
gera programa, valgiai ir gėrimai. 
Įžanga 10 centų.

Kaip 1-mą vai. dieną trekai išva
žiuos nuo sekamų vietų:

Ferry Hall 1343 E. Ferry,
Oakland Hall 9148 Oakland, 

. 12th St Hall 8622—12th Str.
Vanderbilt 8419 Vanderbilt, 
Martin Hall 4959 Martin, 
Yemans Hall 3014 Yemans,

Finnish Hall 5969—14th Str. 
Directions: By Auto—Take 12 

j Road to Halsted, turn left.
Mile

By
i Street Car—Grand River to epd of
'line. Camp Bus take you to camp.

PHILADELPHIA, PA-
A.L.D.L.D. 141 kuopa rengia drau

gišką išvažiavimą 14 d. gegužės, 10 
valandą ryte Burholme Parke. Bus 
gėrimų, užkandžių ir žaislų. Priva
žiavimas labai parankus. Kitos drau
gijos yra prašomos nieko nerengti tą 
dieną, bet' dalyvauti šiame išvažia
vime.

Rengimo Komisija.
(99-101)

i r

I

mūs
Jie

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

; .. , ■ SĖS KOVŲ DIENOJE:
I I 1 •

Už!bedarbių ir socialę apdraudą.—Už paliuosavimą Tom Mooney ir Scottsboro jau
nuolių.—Prieš imperialistinį karų.?—U? apgynimą Sovietų Sąjungos.

DEMONSTRACIJOS GATVĖSE l-mą GEGUŽES
NEW YORK, prasidės 10 valandą ryte. Visų tautų darbininkiškos organizacijos dėkitės prie 
bendro darbininkų fronto ir dalyvaukite šioje demonstracijoje. Del platesnių informacijų 
žiūrėkite vietinėse žiniose.
BROOKLYN, N. Y.—Po demonstracijai bus masinis mitingas Arcadia Hall, 918 Halsey St., 
arti Broadway. Geriausi revoliucionieriai kalbėtojai sakys prakalbas, dainuos visų tautų 
chorai ir bus perstatymai iš klasių kovų. Pradžia 7:30 vai. vakare.
BOSTON, MASSBOSTON, MASS.—Demonstracija ir alkanųjų maršas ant valstijos sostinės įvyks Boston Com
man, 1 d. Gegužės. Cambridge, Lynn, Brighton, Norwood dalyvaukite Boston Common. Pa
remkime bedarbius kovoje už jų reikalavimus, kurie bus įteikti laike demonstracijos valstijos 

|va Qi laizpisjd sofpej;suouiaa •inĮpunas
EASTON, Pa.—Demonstracija ir masinis mitingas Riverside Parke, Front ir N or th am ton Gat
vės, kaip 10 valandą ryte. Atvyks keli šimtai darbininkų trokais ir mašinomis iš mažesnių 
Lehigh Valley miestelių, iš Emaus, Catasaqua, Elliot Heights, Bethlehem taip pat ir Allen
town.

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.
HAMTRACK, MICH.—Pranešimas LDSA 130 kp. narėms. Draugės, mes esam nusitarę Gegu
žės Pirmą susirinkti prie Yemans svetainės, 12:30 dieną, nes pirmą valandą pradėsim maršuos 
ti. Taipgi įsigykit raudonus ribinus prie krūtinės prisisegti; bus didelio kukardo formoj. 
Draugės, palikit visus reikalus nuošalyj, o dalyvaukit darbininkų šventės apvaikščiojime.

130 Kp. Org.
JERSEY CITY, N. J.—Demonstracija bus atvirame ore, kampas Jackson ir Orien Avė. Prasi
dės 4 vai. po pietų. Iš čia maršubsime į Ukrainų svetainę, 160 Mercer St., kur bus prakalbos 
ir koncertinė programa. Lietuviai darbininkai darbuokitės, kad atsivesti kuo daugiausia daly
vių į šią demonstraciją.
NEW HAVEN, Conn.—Demonstracija atsibus Central Green, 2 vai. po pietų. 8val. vakare; 
bus masinis mitingas su programa, Pulaski Hall, 607 State St. Bedarbiams įžanga veltui. Visų 
darbininkų pareigd yra dalyvauti šioje demonstracijoje.
NEWARK, N. J.—Demonstracija įvyks 1 d. Gegužės 4 Vai. po pietų, Military Park. .Broad St. 
Tarptautinis maršas prasidės 3 v. po pietų iš Partijos raštinės. 7 Ch~rleton St. Gi lietuviai, 
gyvenartti žemutinėje miesto dalyje, išmaršuos 3:30 vai. nuo 99 Van Buren St., 8-tą vai. vaka
re bus masinis mitingas^ ir prakalbės, Šokol Hali, 358 Morris Avė. Čia dalyvaus ir Sietyno 
Choras su savo jaunuolių jgrupe; perstatys vaizdą “Jūreivių Gyvenimas
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.
PHILADELPHIA, PaJ— 12 valandą po pietų visi darbininkai susirinks ant REYBURN PLA
ZA. Nuo Reybutn Plaza maršuos į ONTARIO SQUARE 13 ir THOMPSON, kur 1932 metais 
PIRMĄ GEGUŽĖS policija aptaškė darbininkų kraujų. Demonstracijoj dalyvauja visi darbi- 
ninkiški chorai ir darbininkų benas.
PITTSBURGH, Pa-,—North Sidėj bus prakal bos Lietuvių Sūnų Draugijos Svetainėj, 818 Bel
mont Ave- Bus puikus jaunuolių prograipks. Pradžia 7:30 valandą vakare. Kalbės draugai 
Kaškiaučius, Abekas, Bimba ir jaunuolė Pėlta navičiutė.
iSCHENECTADY, N. Y.—Demonstracija atsibus Pleasent Valley ir Crane Street; pradžia 4-tą

tainėje, 703 Windsor Terrace; pradžia 7 vai. Parodykime savo 
dalyvaudami demonstracijoj.

SOHO apielįųkės prakalbos įvyks L.M.D. Svetainėje, 142 Orr Street. Pradžia 7:30 valandą 
vakare. Kalbės draugai Kaškiaučius, Abekas, Bimba ir jaunuolė Paltanavičių te.
WORCESTER, Mass

prisirengimus prie Olimpijados 
ir kelionės į Sovietų Sąjungą.

Dabar svarbiausia visų dar- 
Įbininkų teatro užduotis, tai su
kėlimas fondų kelionėms tų 
agitacijos ir propagandos gru
pių į Olimpijadą. Prie dabar
tinės bedarbės -ir krizio kapita
listinėse šalyse sukėlimas pini- i------  ------- x_____ o.....
gų kelionei iš paprastos tech- Į ku, padarys didelę klaidą, 
niškos veikmės pasidarė didele 
politinė svarba. Grašis arba 
fenigas, kurį darbininkas au
kautų kelionei į Sovietų Sąjun
gą, labai daug reiškia jam pa- 

Problema surinkimui 
tiktai 

išvystytu masiniu dar-

pa- 
f or
iai-

Tačiaus tikroji padėtis yra 
tokia, kad tūlos mūs svarbiau
sios sekcijos nebuvo prisirengę; 
kitos sekcijos dabar yra užimtos 
įtemptu kovos darbu savo šaly
se. r 
Vokietijoj: paleidimas Reichs
tago, padidintas fašistų puoli
kas reikalauja, kad mūsų sek
cijos draugai jungtų spėkas 
vykdymui patvarkymų Vokieti
jos Kompartijos. Sudėjus viską 
■f .y1 tr 1 • n " > KCV111Z.C4V1J UJC, HCEttlCO 3U1W1U1krūvon, aišku, Vokietijos drau- . . .i i ui i. .. (reikalingų finansų, ir jeigu jos gams bus keblu dalyvauti Ohm-i . . . ..... j . ... ... :nepakeis savo darbo ip nusis-pijadoje dabartiniu laiku. . < _. įtatymo, negales dalyvauti Olim-

Tas pats galima pasakyti ir i pijadoj visai. Prisirengimas, 
apie Jungtines Valstijas, kur prie kelionės ir Olimpijados nė- 
prezidento rinkimų kampanija' ra siaura organizacinė proble- 
reikalavo aktyviško darbo iš ma, bet veikli kova, einanti ar- 
teatrininkų sekcijos. Japonijos čiau prie proletarinės revoliu- 
valdžios teroras trukdo Japoni- cijos'ir jos darbininkiškos dai- 
jos draugams teatrininkams lės.

čiam.
įtempta ir Uoga padėtis foncių gali būti išrišta

plačiai
bu.

Sekcijos, kurios veda prisi- 
i rengimą prie Olimpijados 
siauru apsirubežiavimu savo 
organizacijose, negalės sukelti

Tikrasis siekinys nutarimo 
Tarptautinio Revoliucinio Teat
ro Organizacijos .secretariate 
yra tame, kad duoti daugiau 
progos įsitempti savo darbe, pa
gilinti suprątimą, duoti masinį 
charakterį tam judėjimui, išvys
tyti revoliucines lenktynes, kad 
galima būtų matyt jųjų pilnus 
pasisekimus Olimpijadoje.

Būtų didžiausia klaida sus
tabdyti prisirengimo vajų prie 
Olimpijados ir paskui pradėti 
išnaujo tik kokiu mėnesiu prieš 
jos atidarymą. Prisirengimą 
yisada reikia laikyti mintyj.

• Prie to, reikia sekti mėnesi
nius raportus, kaip eina prisi
rengimai. Taipgi reikalinga dau
giau išvystyti plačias varžytines 
tarpe agitacijos ir propagandos 
grupių savo šalies teatrinių 
sekcijų ir kitų šalių sekcijų,

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

LINIJA
"£■ Iš New Yorko 

į KLAIPĖDĄ 
\ Per Gothenburg#

GREITA 
__ ii KELIONĖ ! 
į LIETUVĄVer ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTĖS
IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO: 
S. S. Drottningholin __ Gegužes 20
M. L. Kungsholm_ ,_____ Birželio 3
S. S. Drottningholin____ ..Birželio 12
M. L. Gripsholm_________ Liepos 3

- ' ' ■■ - • ■.......... v ' 1 ' ■ ' ................... ...........
’ ' ,• ■ ■ ,■ . I " ,<

E K SiK U R S I J O S 
M. L. Gripsholm, Gegužės 27 
"Tiešiog j Klaipėdą be persėdiino val. po pietų. Gi vakare bus parengimas su įvairiais pamarginimaĮs ir šokiais. Lietuvių sve- 

. • ~~~ it r- j, nr. --- .j*? w ~ i .. , klasinį kovingumų skaitlingai

I

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į vietinį agentą.

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

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

10 State Street 
,73 Monroe Street

WORCESTER, Mass.—^Išleiskime Alkanus Maršuotojus, dalyvaukime Gegužinės Apsvaikščio- 
jimuose. Alkani maršuotojai išeis iš Worcester baland. 29 d., 9 v. ryte nuo Salem Square.

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



VIETINES ŽINIOS

TERORAS LIETUVOJ PRIEŠ DARBININKUS

Žemės Dulkė
Čia

CORNICES AND SKYLIGHTS

Vaikai Virsta UbagaisKRISLAI

pas

Laiiniuotas Graborius
HUDSON, MASS

4271 Lorimer St

ne 
išė

Moo-
22 d

vedė Lietuvos liaudį kruv 
noji smetonine diktatūra.

"’Mr* rt

$3.50
4.00
2.00
6.25
7.00
9.00
9.00
9.00

Reikalauja 4,000 Nauju 
Oficieriy Militarizavimui
Danbininky

BERLYNO MIESTAS 
BANKRUTUOJA

priminti kelis 
ir apielinkės

BERLYN
džios įplaukos šienTet 
žėjo $32,500,000.
miesto valdžia turi 
000,000 skolos.

SMETONOS VALDŽIOS PROVOKACIJA 
PRIEŠ LIET. KOMUNISTU PARTIJĄ

BEDARBIAI
AKTORIŲ ATYDAI

Iš T. D. Apsigynimo
17 Kp. Susirinkimo

PHILADELPHIA, PA

Tai daugiausia bedarbių 
vaikai. Baisus skurdas ir 
badas net vaikus pavertė 
ubagais! Štai prie ko pri-

Mažiau Pašalpos Alka
niems, Daugiau Bedarb

1439 South 2nd Street * 
PHILADELPHIA. PA.

Telefonai? Bell—Oregon ii 36 
Keystone—H&in 1417

Jau buvo daug kartų rašy
ta “Laisvėj”, kad miesto val
džia balandžio mėnesiui be
darbių šelpimui skiria tik $4,- 

kuomet kovo mėne
sį tam pačiam reikalui buvo 
išleista $10,000,000.

Užvakar Emergency Work 
and Relief Bureau komisionie- 
rius paskelbė, kad su ateinan
čiu pirmadieniu paleidžia iš 
darbo 7,000 darbininkų, kurie 
dirbo įvairiuose pašalpos biu
ruose.

rėmėja
korespondencijos rašė

Kauno spauda praneša iš 
Vilkaviškio, kad ten “privi
so daug ubagaujančių nuo 
6 iki 15-16 metų vaikų. Nu
skurdę, apdriskę tose gatvė
se, kur nėra policijos, puola 
praeivį, prašydami duonu-

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Penniylv&nia ir New Jer 
sey vnintijose

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

WASHINGTON. — Ge
nerolas MacArthur reika
lauja, kad valdžia paskirtų 
net- keturis tūkstančius nau
jų oficierių delei militariza
vimo Roosevelto “darbo 
kempių.” Jis sako, kad da
bartinis armijos štabas ne
gali suvaldyti 250,000 jaunų 
darbininkų, sugrūstų į kem
pes miškuose.

(Tąsa iš 1 pusi.)
Teisėjas Ward atidėjo 

ney bylą iki gegužės 
Veidmainingai tas buržuazijos 
agentas teisinasi, būk jis atidė
jęs todėl, kad darbininkai su
rengė teismo dienoje demons
traciją ir reikalavo Tom Moo
ney paliuosavimo. Mooney pa
smerkė teisėją Ward ir prime
na jam, kad 1916 metais, laike 
teismo, irgi buvo tūkstantinė 
demonstracija, bet ji buvo prieš 
Tom Mooney, buvo buržuazijos 
ir valdžios surengta; Delei tos 
demonstracijos teismas nebuvo 
atidėtas. Tom Mooney buvo 
teisiamas ir nuteistas mirtin’.

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystes 
darbus

Philadelphia 
ROUND TRIP

ONE WAY $2.00, 
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE . 
WASHINGTON 
BOSTON ____
RICHMOND __ 
PITTSBURGH 
DETROIT___
CLEVELAND _ 
CHICAGO___

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT 
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

Šitas miesto , valdžios pasi- 
mojimas atimfi. tūkstančiams 
šeimynų pašalpas yra pasarga 
bedarbiams, kad jie stropiai 
turi organizuotis į Bedarbių 
Komitetus ir griežtai stoti į ko
vą už ūmią visiems bedarbiam 
pašalpą.

čionai nariu 
dalykus vietos 
lietuviams.

Balandžio 29 
bai svarbūs atsitikimai. Vie
nas, tai alkanųjų maršuotojai 
atžygiuos į mūsų miestą. Jie 
bus po pietų, bet negaliu tik
rai pasakyti, kokią valandą jie 
bus.- Jie čionai sustos pake
liui, maršuodami į Bostoną. 
Apsistos miesto svetainėje, ten

rius apskričius visam karo 
padėties metui Petrą Kas
peravičių, J. Venclavičių, J. 
Satkevičių, St. Didą, J. Bo- 
biną, F. Vlasovą, Pov. Ši- 
cucunaitį ir Joną Kiną. Be 
to nubaudė po 2 ir 3 mėne
sius kalėjimo: M. Šapiraitę, 
St. Bankauską, Ant. Piotra- 
vičių, Jankelį Vinickį ir VI. 
Čepinską.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISITON. Aptiekorins Savininkas 

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

Vakar dienos “Laisvėj” bu 
vo rašyta, kad bosų šnipai 
gengsteriai užpuolė darbinin 
kų susirinkimą. Ten buvo pa- bosų atsiųsti mušeikos 
sakyta, kad: “Trys darbinin
kai buvo skaudžiai peiliu per
pjauti. Paul Landow randasi 
St. Catherine’s ligonbutyj su 
/perpjautu pilvu. Markui Poi- 
ner perdurta krūtinė ir James 
Readonui perpjauta ranka.”

Dabar paaiškėjo, kad šitie 
trys gaivalai ne darbininkai, 
bet bosi] įrankiai. Kuomet 
streikieriai gynėsi nuo mušei
kų, tai pastarieji buvo sužeis-

Miesto majoras O’Brien ir 
kiti politikieriai, pasiimdami 
didžiules algas, nepaiso, kas 
atsitiks su tūkstančiais bedar
bių ir jų šeimynų. Tie ponai 
mano, kad orui atšilus bedar
biai gali žolėmis maitintis ir 
gyventi patiltėse bei išmatų 
vietose.

Tilžės “Balsas” rašo:
“Fašistų valdžia mato, 

kad Lietuvoj auga revoliu
cinis darbininkų ir darbo 
valstiečių judėjimas ir di
dėja komunistų įtaka darbo 
sluogsniuose. Komu nistų 
kompromitavimui ir dezor
ganizacijos į jų eiles įneši
mui fašistai reakcija ir te
roru nebepasitenkina, bet 
griebiasi ir įvairių provo-/ 
kacijų. Štai dabar žvalgy
ba, pasivadinusi “LKP ir 
LKJS laikinas komitetas ko
vai prieš smulkiai 
žuązinį žydišką elementą,’ 
išleido provokacinį atsišau 
kimą, kuriame kursto

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

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

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

sies kenuotos žuvys.

Kokia didelė, permainą! 1916 
metais sukurstyta minia de
monstravo ir reikalavo nekal
tam. darbininkų klasės vadui 
mirties. 1 'Darbininkų judėjimo 
balso nebuvo girdėtis. Gi 1933 
ten pat minia 'demonstruoja ir 
reikalauja Tom Mooney paliuo- 
savimp. . Patriotai sulindę į ur
vus, -kaip žiurkės. Jų apgavys
tė iškelta aikštėn. Jie net 
drąsos nebeturi eiti į teismą ir 
pakartoti savo apgavingus pa
rodymus prieš nekaltą^ darbi
ninkų vadą.

įvyks 'koti, kas būk buvę penki metai 
pirmų, atgal.

Priseina pridurti, kad drg.

užkąs, ir paskui bus sakomos ! 
, prakalbos, žinoma, prakalbos ! 
'anglų kalba. Taigi, kurie tiki 
'galite, būkite pasitikime alkioj 
maršuotojų ir ką tik patiksite, i 

! veskitės į miesto svetainę.
Reikia duoti kreditą May-1 

i nardo Kompartijos nariui J. 
Yeskevičiui ir mūsų draugijų 
specialiam komitetui, kuris iš
reikalavo iš miesto valdžios 
svetainę. Tai didelis darbinin
kų laimėjimas.

Taipgi tą patį vakarą, ba- ; 
landžio 29 d., L. P. Kliubo 
svetainėje įvyks labai puiki 
vakarienė. Bus prirengti geri 
valgiai ir šokiai. Įžanga y pa
tai tik 30 centų.

Kas tik galėsite, tai atšilau- : 
kykite, nes bus paskutinis šį : 
sezoną tokios rūšies parengi
mas. Vakarienę rengia L. P. 
Kliubas su LDS 66 kp.

Reikia pastebėti, kad “L.” , 
No. 91 Darbininkė savo korės- : 
pondencijoj visai neteisingai i 
užsipuola ant d. Ą. K. Tai su 
kokiu nors asmenišku išrokavi- 
mu tokį primetimą daro d. A. 
K. Kaip Lietuvoj lankėsi A. K., 
jau bus apie penki metai. Per 
visą laiką tylėjo, tik dabar 
korespondentė pradėjo pasa-

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

' kampas Inman St., 
ąrti Central Skyero,

CAMBRIDGE, MASS. '• 
OFI$O VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare
Nedčliomis ir Šventadieniais: 

10-12 ryte

išimti areštuotą streikierį 
Frank Thomson.

Streikieriai žinojo, kad tai

; Sergančių Vyry ir Motery! 
i Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei-
S kite delei savo 
t sveikatos išty- 
3 rimo, ■ o jums! 
J bus išaiškinta, 
•j kaip jūs fiziš- 
Į kai stovite.
I Odos Nušašė-
I jimai, Nervų 
, Ligos, Abelnas

Si ii p n u m a s, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų jde- 
Reumatiški Nesveiku-

vaukite visi ir visos. Įžan
ga dykai. *. * Dr.' Kaškiaučius j 
plačiai kalbės apie sveikatos 
reikalus. Prakalbos įvyks 
Easton Baking Ko. svetai
nėj, 34 North 7th St.

Rengėjai.

KAUNAS. — Kovo mėn. 
pabaigoj žvalgyba areštavo 
ir Kauno karo komendan
tas nubaudė' Vinikaitę ir 
Komadaitę po 2,000 litų ar
ba po 2 mėn. kalėjimo ir 
Šmerkovičaitę ir Melarnedą 
po 3,000 litų arba po 3 mėn. 
kalėjimo. Maž daug 
pat metu Kauno karo 
mendantas ištrėmė j

Draugai, kurie nebuvote ant 
repeticijų ketvergo vakare, ne
pamirškite susirinkti į “Lais
vės” svetainę sekmadienį, 
(bal. 30) 12:30 per pietus. Iš 
čionai važiuosime į Elizabeth, 
N. J.-, traukiniu, kuris išeina 
T’:30 po pietų: žinokite liau
ją laiką!

OE3OS3
JUOZAS KAVALIAUSKAS O

Tarptautinio Darbininke? Ap
sigynimo 17 kuopos reguliaris 
susirinkimas įvyko bal. 26 d., 
“Laisvės” svetainėje. Susirinki
mas buvo didokas, gal ir dėl
to, kad “Laisvės” personalas 
gausingai pradėjo lankyti 
mūstj kuopos susirinkimus? 
(tas pagirtina). Skaitytas per
eito susirinkimo protokolas ir 
su pataisymu priimtas!.' - j

Finansų raštininko nebuvo 
susirinkime iš priežasties dar
bo. Jo vieton raportavo iždi
ninkas K. L. Raportas priim
tas. Toliaus sekė raportai iš 
T. D. A. bazaro. Pasirodė, kad 
17 kp. sukėlė tam tikslui virš 
30 dolerių, bet gauta nuo dis- 
trikto papeikimas, reiškia, ne
išpildė skirtos kvotos, ir netu
rėjo savo “būdukčs.”

Iš “Daily Workerio” I 
raportavo jaunuolė d. 
tuškaitė, nauja narė; 
pagirtiną raportą davė 
ir daugiau raportų; visi 
balsiai priimti.

Toliaus, išrinkta trys 
•gatai į bendro fronto konfe
renciją, kuri įvyksta 30 d. ba
landžio Lietuvių Piliečių Kliu- 
be, 80 Union Avė., Brooklyne.

Pirmosios Gegužės Apvaikš- 
čiojimui po trumpi] diskusijų 
nutarta prisidėti prie lietu
vių grupės, o ne prie sekcijos.

Šiame susirinkime gauta 
trys nauji nariai, iš kurių vie
na yra apie 17 metų jaunuo
lė. Tai didelė nosis kitiems 
mūsų jaunuoliam, kurie laiko
si nuošaliai nuo šios organiza
cijos. Ta mergaitė aiškiai įro
do, kad apsišvietę jaunuoliai 
pilnai sutinka su suaugusiais. 
Ir kodėl ne? Argi tų jaunuo
lių tėvai nesuaugę, arba net 
gerokai apsenę žmonės? Jei 
namuose suaugę žmonės yra 
klasiniai geri, tai ir organiza
cijose rasite juos neblogesnius. 
“Snap out of it, kids!”

Dar reikėtų biskį “įdurti” 
tiem, kurie retai lanko susirin
kimus. Nejaugi jūs, draugai 
ir draugės, manote, kad T. D. 
A. pagelbos jum niekad nerei
kės? O jeigu reikėtų, tai ką 
jūsų kuopa turėtų atsakyti 
distriktui apie jūsų stovį? Pa
sitaisykite, kol laiko yra, o ki
taip—pagelba negarantuota.

Dabar Tarp. D. A. vajaus 
laiku jaunuoliam įstojimas 5 
centai ir 2c menesiui duokles;

Tai antras atsitikimas per 
paskutines kelias dienas, kur 
bosai pasiunčia ginkluotų mu
šeikų būrius užpulti streikie- 
rius, juos sumušti bei užmušti 
jų vadus ir tuo būdu sulau
žyti streiką.

Dalykas dėjosi taip;
Equitable Paper Bag Co. 

streikuojanti darbininkai lai
kė susirinkimą Italų Darbinin
kų Kliube, 197 Humboldt St., 
Brooklyne. Į mitingą atėjo 
būrys ginkluotų mušeikų. Jie 
sustatė streikierius prie sienos 
ir sakė jiem “prakalbas,” kad 
streikieriai grįžtų atgal dirbti 
ir būk jie padėsią iš kalėjimo

suaugusiems irgi 5c įstojimas, 
bedarbiam 2c.

Samozvancas-Korespondentas
’ 17-33.

87 UNION AVENUE
Near So. 2nd Street

Miesto vai- 
suma- 
Dabai 
$333,-

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, n Y Phone STAGG 9645

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-109(1 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
\ t

Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 
prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVĖ”
' ’ £ j ' j '
Brooklyn, N, Y.

čiaus gengsteriai tuo tarpu 
drįso bent ką daryti. Jie 
jo. Policija irgi sukinosi ap
linkui. Pradėjo užkabinėti 
praeivius ant šaligatvių koki 
tai nepažįstami žmonės. Dvi 
valandas vėliau atėjo vėl tie 
patys mušeikos į streikierių bu 
veinę. Jie buvo apsiginklavę 
peiliais ir kitais įrankiais. 
Pradėjo laužyti krėslus ir pul
ti susirinkusius streikierius. 
Darbininkai didvyriškai gynė
si nuo gengsterių. Trys mušei
kos buvo skaudžiai sužeisti.

Policija, kuri visą laiką su
kinosi aplinkui, irgi įsiveržė į 
mitingą ir areštavo 28 darbi
ninkus.

17 areštuotų darbininkų, ku
rie kaltinami netvarkiu užsilai
kymu, byla įvyks ateinantį tre
čiadienį ; gi vienuolikos areš
tuotų, kuriuos kaltina sumuši
me gengsterių, teismas 
ketvirtadienį. Kaip 
taip ir antrų bylos bus tardo 
mos Bridge Plaza teismabuty-1 A. K. neikiek neprastesnė da 
je. Darbininkai turi skaitlin- ibininkiško judėjimo 
gai lankytis į teismabūtį, iš-, kaip 
reikšdami protestą prieš areš- ja. 
tavimą nekaltų streikierių.

PER HAMBURGĄ
ŽN Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa- 
Hhu togiai keliauti by kuriuo metų sezonu

W Į ABI PUSI, NEW YORKAS- (F17Q.50 
f KAUNAS, 'l'REČIA KLASE —

Savaitiniai išplaukimai. Patogus gcloiinkeliars 
susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 

kreipkitės j vietinius agentus

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK -

tuvius komunistus prieš žy
dus ir sako, kad reikia pas
taruosius išmest iš partijos 
ir komjaun. Pernai žvalgyba 
irgi buvo išleidus panašius 
atsišaukimus ir ragino žy
dus komjaunuolius nepriim
ti lietuvių, o dabar jau 
kursto lietuvius prieš žy
dus, mat, kur viešpatauja 
darbo sluogsniuose tautinė 
neapykanta, ten daug leng
viau fašistams kovot su re
voliuciniu judėjimu. Bet 
darbininkai: fašistų darbus 

bur- pradeda gerai suprasti ir 
jokios provokacijos revoliu
cinio judėjimo bei kompar- 

lie-1 tijos stiprėjimo nesulaikys.”

! ir Mėšlažarnės 
i girnas 
į mai.
i Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos
• ligos yrą sėkmingai gydomos nau- 
| joviškais, moksliškais būdais.
i X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
| Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
Į bei čiepų Įšmirkštimai.

Paeinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai *

bu
110 EAST 16th ST. UI.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

o Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie-| 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy- t 
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. | 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- | 
žam į storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- E 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus EI 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

baliaus 000,000
. Man-

labai
i. Buvo 

vien-

Pirmu Sykiu Toks Lietuvių 
VEIKALO Susirinkimas ir Prakalbos

Šį sekmadienį, balandžio 
30 d., 7:30 vai. vakare, įvyks 
nepaprastai svarbios pra
kalbos. Turėsime net ketu
ris gerus kalbėtojus: Dakta
rą Kaškiaučių, B. Fulton, F.

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

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ 50c SUBATOS VAK. 75c /'"/'TO
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per tin

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—85c. _
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder- ^įĮS
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- //
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos iŠsipėnmui <> /
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- f
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys /
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur- (
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- 
rORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUĖ, BROOKLYN. N. Y.

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

■ i Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Puslapis penktas

u k ’.v., p
i ' .r''1 W ,■ ™ f nt. ■7 ' -cįr y t;Ašy*



i/

I

i?

Puslapis šešta*
A

LAISVI

Rytoj Bendro Fronto Konferencija ’ įSocialisty Partijos Manevrai-Neįleisti Bendro Vienas Centas ailt Dolerio 
1 Fronto Denionstraciją į Union Square Daw MZ eW5. • l »

Lietuvių Darbininku Organizacijų Delegatai, Be-1 . ,
I ]•••>]’ • 1 • I Jau buvo rašyta, kad Sočia-.Gegužiniame “Laisvės” nume-darbiai ir Neorganizuoti Darbininkai, Dalyvautai h p*rtijOS New Yorko mie- :ryjC.
jr r •• •rn • n i • ivi •• ir« • S^° sekretorius Gerber su poKonferencijoj 1 artis Delei Iškovojimo Visiems

Bedarbiams Pašalpų
ĖROOKLYN. — Balandžio kurios gal negavote pąkvieti- j ‘ 

30 d., 10 vai. iš ryto, Amerikos mo laiškų bei šiaip neišrinkote i 
Lietuvių Piliečių Kliubo svetai-:atstovų, tai tegul jūsų komite- 
nėj, 80 Union Avė., įvyk.> di-(tai bei pavieniai nariai 
džiojo New Yorko lietuvių or-{ganizacįjas įatstęvauja kon,fe? 
ganizacijų Bendro Fronto (rencijoj. f 
Konferencija.

J konferenciją buvę kviestą 
daugelis pašaipinių draugijų, 
diubų, dailės irapšvietos o K • 
ganizacijų. Buvo kviestą ka
talikų, tautininkų,, socialistų, 
komunistų ir vadinama LDD,ų 
organizacija.

Kiek teko patirti, kuo ne yi-1 
shs organizacijos išrinko dele-j' 
galus į konferenciją. Konfe- m-
rencija yra šaukiama bendram pig I 0I11J 1011013“ 
veikimui už bedarbių reikalus.! .1 D I* T> I

Katalikai bedarbiai taip jau ment and Radio Dance! 
vargsta, kaip ir komunistai be
darbiai bei laisvamaniai be
darbiai. Jų pasiskirstymas bū
tų naudingas tik kapitalistų 
klasei ir tik nuoskaudas neš
tų biednuomenei. Galime 
ir turime priversti valdžią 
duoti visiems bedarbiams su 
šeimynomis ir pavieniams pa
šalpas. Tatai įstengsime pa
daryti, kai visų politinių pa
žiūrų ir religinių įsitikinimų 
bedarbiai ir dirbantieji susidė- 
sime į bendrą veikimą kovai 
prieš badą.

Lietuviai bedarbiai ir dir- į 
bantieji ir bendro fronto kon
ferencija turi jungtis su vi
sais kitais bedarbiais ir dirban- 
Šiais, kurie stoja į kovą prieš . the"admfesion‘will Te 
alkį ir už bedarbiams žmonis-!you contribute 
ką pašalpą. . i «

Bendrą veikimą už bedarbių I • .. ; ,
reikalus turime jungti ne tik 1 n n a >• n» i 5 •‘rtr i - 
vieno miesto plotu, bet visos , FCtKU$-.irvy|IlK6VlClUS SU
šalies maštabu; tuomet mes 
galime būti užtikrinti, ka< 
kovą laimėsime.

Reikia kovą vesti ne vien už . 
ūmią pašalpą, bet ir už sočia-j 
lę apdraudą abelnai. čionai

licija daro visokius manevrus, 
kad neįleisti Benęlro Fronto 
Pirmosios Gegužės demonstra
cijos į Union Square. Socia- 

Partiją, kuri atsiskyrė 
bendro Gegužinės. ap- 

vaikščiojimo, nori Union Aik-
. > šl^ę laikyti iki 4 vai. po pįetų

'U.. X. n . . r. .1 z\ ’’r 1 1*1 V*1 vi 4 iriri aIz i i

Būkite, visi, jšitoj svarbioj 
konferėhbijoj,’ kun išdirbs pla
nus -vedimui padidėtos .koyOs vi i i • • 1*1 v • • . 4i už bedarbių ir dirbančiųjų rei- 

atatinkamus 
nu? gyveni-l 
įtarimų.

Bendro Fronto Konferenci
jos Šaukimo Komitetas.

j kalus, ir išrinks 
komitetas ,įyykh 

T m an konf<<rencij

šeštad., BalancL 29, 1933

r

g a

Tačiaus, nęžiūrint. visokių 
socialistų manevrų, bendra- 
frontė Gegužinės demonstraci
ja bus labai-skaitlinga. Lie- t_,__  .....
^uvii^lda^bipiūkil'orSgamžadijos gijų Sąryšis ragina visų argą- 

_. ....... . ._ _

Su ateinančiu pirmadieniu 
Be to, kiekvienos die- New YoHcb Valstijoj ir New 

'nos laidoj telpa didelis apgar- Yorko njiėstė. bus pakeltos kai
tinimas, kur galite rasti vietps nos vienu centu; ant ;dolerio. 
ir laiko nurodymus. '
' Per šias paskutines dvi die

nas sukoncentruokime jėgas 
sumobilizavimui lietuvių dar
bininkų masių dalyvavimui de
monstracijoj.

• ■ Mo te ry š d a rb i n ink ės 1 a b a i 
srharkiai remiasi ’prie Geguži
nės demonstracijos.

. ' : > : ■ -■ * ■ , i • i

i ; Didžiojo Nęyv Yorko Ųraų-

turi labai skubiai rengtis. pnizacijų nąrįusž
; . Itš kuri$ vietų įvairios de-. sįriųkti ,į, /‘Laisvės” ąve.lai.nę, 
.mppst.rantų divizijos IJi^ės', kaip 10 , vai., iš. ryto, ir ęio- ■ 
maršavimą, jąų buvo skelbtą' nai visiem būriu traukti į de-į 
ir bus plačiai apie tai rašyta monstrą,cijp.s,. vietą.. / : į ;..

nn.iti j.na iliiĮ Lią'i

Helen Vasko Padaryta 
Operacija

11 Svarbus Pranešimas 
Eastnewyorkieciams

Comrades, what are all of 
;you doing Sunday, April 30? 
; Nothing? Great. Here is a sug- 
: gestion. Come to the Ping- 
. Pong Tournament. We the 
members of the'YVC.L. Green- 

i point unit and thet. D. S. 101 
branch invite each and every
one to come to Laisvė and have 
unlimited fun. Some of the 
boys from the L.D.S. Sport 
Club will show some acroba
tic stunts. The professors ąnd 

'amateurs will try to beat one 
j another. There will be radio
dancing, both jazz and polkas. 
Some light refreshments 
be served. And what’s

will
more 
what

M

* GVupė Mechanikų lške|iavp 
"jį Sovietų &]un^,

I NEW .VORKLJBtilandžio 26
| d. laivu ‘‘Albert Bailin’’ iškelia
vo grupė (apie 80 žmonių)

Susi-Lietuvių Darbininkų 
vienijimo 13 W. mėnesinis su
sirinkimas neįvyks pirmą ge
gužės. , Raginame visus, narius 
dalyvauti Gegužinės demons
tracijoj ir vakare rengiamam 
Arcadia Mall mitinge.

Kuopos susirinkimas 
gegužės 8 d., 7 :30 vai. 
re, 933 Glenmore Avė.,

įvyks 
vaka- 
Broo-

Reikia Skubiai Rengtis Mar- 
šuoti į Washington? Scotts
boro Jaunuolių 
Paliuosavimui

Iš ĮNėw. Yorko maršuotojai 
išęis gegužės 6 d, Prisirengi
mui laikų, paliko nedaug. Kol 
lęąs. is lietuviu darbininkų,tar-

; dolerio. 
Tas vadinamas Sales Tax įs
tatymas pradės veikti su gegu- 
'žės 1 d. Tai vis kapitalistų 
klasės būdai, 'kaip krizio naš
tą suversti ant biednupmenės 
pečių. ■ ‘ ‘ ‘

Helen Vasko, 2 metų mer
gaitei padaryta operacija ant 
akies. Jai išėmė naviką ir 
akį, kad nesugadintų kitą akį 
mergaitei.

New Yorko Medicinos Aka
demijos vedėjas Iago Golds
tein pareiškė, kad mergaitė > 
sveiksta, ir pavojus praėjęs.

Tėvai ilgą laiką nenorėjo 
duoti mergaitei daryti operaci
ją. Jie manė, kad gali pa
sveikti mergaitės gendanti 
akis. Tačiaus daktarai tvirti
no, kad navikas būtų sugadi
nęs ir kitą akį ir gal būtų iš
sivystęs vėžys.

Grabus Vogė, kad

Trečiadienį šeši vyrukai su
manė pasidaryti pinigų. Jie at-

; po; yra išrinkta tik penki m ar- šik ėl ė anksti,rytą ir kaip 3:20 
šuptojaii drg. J. Siurba, A. yąt. pasivogė troką netoli gra- 
J(epkęyičiątė, ĘėliėnAs ir dar jjortaus. po pųm., 197 Hester 
pąra. draugų.. Reikia daugiau St., New Xprke. , ,

šuptojai i drgL J. Šiurba, A. yaf. pasivogė troką netoli gra- 
JepkeVičiptė, Benėn(is ir

išrinkti maršųotojų. Jaunūo- į 
liiĮ gyvybė randasi pavojuj ir

EXTRA!
sTęn;Ęyck Bedarbių ’tarybos 

sekantis susirinkimas liko nu
keltas iš pirmadienio Į antra
dienį delei Pirmosios Gegužės, 
tarptautinėj, darbininkų šven
tės, kuri prlpuMa pmmadienį.

Todėl visi .bedarbiai -.esate 
kviečiami • ateiti į Tarybos su
sirinkimą antradienio vakare, 
7 Vai. Tą vakarą yra šaukia
ma specialiai platus susirinki
mas. Būkite visi.

Komitetas.

(Daugiau žinhj 5-tam pusi.)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja apartmentas, 5 kam
bariai, maudynės, garu apšildomi, 
karštas vanduo visuomet; švarioje re^ 
zidencijos sekcijoje; randa tik $30 i 
mėnesį. Atsišaukite: Forman, 207 
Rošs St., arti Marcy Ave. Brooklyn,

(101-103)

PARDAVIMAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

; SYKI ATSILANKĘ PERSHTKRINSIT 
Paba/ndy kite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

i BROOKLYN, N. T.

Kris ve Gaunama ant
i >

Sekančių Stočių

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

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

New Yorke:

JONAS STOKES '■
FOTOGRAFAS

ftiuomi pranešu tavo kostume- 
riama, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton,.. 
po numeriu 
512 Marion 8L, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotui 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai

1 padaromi k u o- 
pui Iriau sL

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

kaip tik ir yra didžiausia svar- faktorių mechanikų į Soyiety 
ba darbininkams, priklausan- Sąjungą. Tarpe tų iškeliavo du 
tiems prie pašalpos drauerijų man labai žinomi draugai, elį- 
ir kliubų, dėtis i bendrą fron- zabethietis Juozas Pinkevįčius 
tą, kad iškovoti socialę ap- iIr Jur^s Petkus iš Great 14eck'. 
drauda lėšomis kapitalistų ir veikliai dalyvavo
valdžios.

Pašalpos organizacijos sun- ^abethiečiai gailisi netekę eili- 
kiai verčiasi krizio metu; na- ^io draugo Pinkevičiaus, kuris 
riai nusensta ir kuomet drau
gijos pakrinka, tai darbininkai 
palieka be jokio užtikrinimo 
susirgus bei no mirties nėra 
centų j?m palaidoti.

Draugai organizaciiu nariai, 
organizuoti bedarbiai ir kurie 
nepriklausot prie organizacijų, 
ateikite į Bendro Fronto Kon- tūkstantinė minia palydėt visus 
ferencija. Jūs imkite veiklų keliauninkus į Sovietų Sąjungą, 
dalyvumą konferencijos dar-išlydint laivą su Internacionalo 
buose, kad gintis nuo bado. daina.

Organizacijos ir draugijos, * Reporterių DS’

darbininkiškam judėjime. Eli-

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

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

vxrrJetys specialistas New Yor
ke apyubežiuoja savo praktikų 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedeldiex.2ų) nuo 2 iki 6

PARSIDUODA
Parsiduoda vienas iš dviejų, biz

nių, restaurantai ir sykiu gėrimų už
eigos. Biznis abejose vietose eina 
gerai. Parduosiu tą vietą, kurią pir- 
kikas pasirinks; Viena yra su na
mu, antra be namo. Parduodu to
dėl, kad Vienas negaliu' dviejų vietų 
tinkamai vesti. Prašome gfeit atsi
šaukti šiuo antrašu: 564 Wythe Ave.
Brooklyn, N. ,Y; f 4 . (SOT-OOT) •

...... -y i....—,.'..*■!»< ■ I ,1

PAJIEŠKOJIMAI
P A J IEŠKOJIMAS

' Aš, 'Marijona PiŠkinytČ, po vyru 
KučieriS, pajieškau savo brolio ’ An
tano Piškihio paeina iš 'Lietuvos 
nub’ Ukmergės Apskričio, Gelvonių 
valsčiaus, Zeviniškių kaimo. Pasku
tinis. laiškas nuo jo aplankytas iš So
vietų Sąjungos. Kas žinote ką nors 
apie jį praneškite šiuo antrašu: M. 
Kučiene, 560 Grand Street, Brooklyn,

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Hbuston Street 
3rd Avenue and T4th Street 
Chatham Square ;
Desbrossės dnd Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue an# 42nd Street 
1st Avenue .and 4th Street

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

1

VOKIETYS SPECIALISTAS Graborius (Undertaker)
Turėdami' troką, manė; kad 

]'t .°* j ',.*1 ; U gali graboriaus karstu pasiimtiturime vjską daryti, kad jau- r . A. . . ...
nuoliai būtu isgelbSti iVliude- ,JUOS J*

. ; pelno. Jie jejo pb augsčiau
ll* r nurodymu nųąieriu ii\ nieko ge-
į 'Oyganiza.ęjjų komitetai turi jreshio neradę, pasiėmė du 
paimti apsvarstyti maršavimo karstus, 
kiartsima ir iš savo tarpo skir-! . - .
ti maitojus,Pat, kiek > t
galint tam reikalui surinkti pi- ‘ki atsipeikėjo nuo išgąsčio n 
r f , ,pašaukė policiją, tai vaikinai

n 1 4 j su grabais jau buvo BrooRly-
i ne.

(99-101)

' Kraujo, odos, Šlapinimos ir
■ gimdymo organų

PR. M f’ILURIN
! > 218 E. 12th St,

■ ■ Tarp -2nd ir 3rd Avės
NEW YORKE

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4. iki 8 ,

Nedaliom nuo 10lįiki 1
Odos ligos gydomos su X-ray . • » e « V f VI ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
. « ... <

i Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
r ant visokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir kerietas vėselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams. *

xxxxxxxxxxxxxxxxxPabėgo su Degtine

INC

nįnkar įr dĮarbįųin.kės( išeiną. į

TEL. STAGG 
2-5043

i i j .. r - . ? —r. • i < •.
. . Viąapasąulįnę - darbininkų

Gyvąnašliy Vakariene

SKAĮTYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

, kĮąsės šventėj 1 ?d.,gegužės, čia
pat. Tai idiepar,kurioj cĮarbj-

UMBtor.' .•

daug pasidarbavo jų mieste ir 
už tai buvo plačiai žinomas vi
soj kolonijoj. Labai didelis bū
rys draugų elizabethiečiu už 
tai palydėjo į laivą d. Pinkevj- 
čių, o draugą Petkų—greatneck- 
iečiai.

Ant paties laivo prisirinko

* • 1- 1 .j t..’4; M-<l> * T
 ! <l> 

<l> 

T <|> 

X
VIRGINIA HAM VAKARIENE

' f
<

. Rengiama*
LIET. AM. PIL. KLIUBO NAŠLIŲ IR GYVANAŠLIŲ,

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUDĖ 1 ' ‘
80 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Subatoj, Balandžio 29,1933
Pradžia nuo 7 Vakare ‘

Piliečių Kliubo našliai ir gyvanašliai nusprendė pa
rodyti Brooklynui, kokį bankietą JIE gali surengti. 
Juk kas gi geriau už našlius ir gyvanašlius gali nusi
manyti, ko ir kam reikia? Buvę “singeliais,” vėliau ve
dusiais, o dabar vėl “singeliais,” tik jie gali pilnai su
prast visus. Ir į savo bankietą (vakarienę ir šokius) 
jie kviečįa visų kategorijų brooklyniefius ir žužtjkriha 
pilną pasitenkinimą visiems.

Įžanga -Vakarienei ir šokiams 7fe'c. j > - t * ’
Tik Šdkiams—Vyrams 35c., Moterims 25c.

‘ ORKESTRĄ V. RETIKEVIČIAUS
Už geriausią pyragą gaspadinėm premija

>

>

>

<♦>

>

<♦>

[>

Pagaliaus, jie atvažiavo į 
Brooklyną pas graborių J. E. 

Muitinės pagelbininkas John ' Grasiano, 6706—14th St. Jie 
McGill pasakoja, kad už va-. J prikėlė graborių anksti rytą ir 
kar atvažiavęs laivelis su 50’siūlė jam pirkti vogtus kars- 
dėžių, prikrautų geros degti-1 tus. Tačiaus graborius nūsi- 

t.-_ —4skundė, kad biznis prastai ei
nąs ir neverta pirkti. Vaiki
nai važinėjo ir šen ir ten, bet 
vis pirkikų negalėjo surasti.

Dienai išaušus,. ir policistai 
akis prasikrapštė. Už kiek lai- 

Ka4 riOTMfe įgaji W apie 80 ko. sulai^ juos policija ir 
nėdu ilirio bėtesassmarkus ir arestavo Ses,s va*kmus su gra- 

nepa. >>' ».e. mažiąusio, pelno.

'įa, kad ji' paspn|Ktų^ S m BROOKLYN) DARBININKĖM 
darbininkas būtų ( reikąlavęą ' 
duonęs. plutos,, tąį būtų pepą- 
sprukęs., ; -

nes. , Jis pastebėjęs, kad tas 
laiyukas neprisilaiko visų prie
plaukos signalų. Laivukas bu
vęs pagal West 58th gatves 
prieplauką.

Toliau tas ponas pasakoja, 
kad 'laįyęlįs;Jgąli j>ūti apie 30

gatves parodymui, sąyo prga- 
, —----r- . , nizuotumo, savo spėkų. Mes,

Lietuvių Amerikos Piliečių Lietuvių Darbininkių Susivieni- 
Kliube, 80 Union Avė., šian-.j’imo'Amerikoje 1!kuopos na- 
dien vakare įvyksta Virginia 'rėš, 'tūrime Būti kiekviena Ge
liam vakarienė su , jokiais. į gužinėj demonstracijoj. To ne
prasidės 7 vai. vakare. Tatai j užtenka; mes taipgi turim pa- 

. oficialiai vadinama Nąšlių irkalbinti, paraginti ir kitas dar- 
i Gyvanašlių vakarienė. Bet, bininkes sykiu su mumis mar- 
; suprantama, yra lygiai kvie- šuoti . ’ b '
čiami ir vedusieji, įr singeliai.. Draugės, laiko nedaug, tad
Visiems užtikriųta smagus lai
kas ; gyvanašliai gi kraipo ke- 

, pures, kad ir juos kas nors atsi 
mena pagerbti. . .
I Įžanga vakarienei ir šokiam 
75 centai; tik šokiam—vy
ram 35 centai,,1 ’ hidterinH 
Grieš Retikevičiaus prkestra.

koncentruotai pasidarbuokime 
per šias likusias kelias dienas. 
Visus būkime su savo drau
gėm pirmadienį, 1 d. gegulės, 
‘‘Laisvės” svetainėje, 10 vai. 
ryte, ir iš čion kartų prisidėsi
me iprtfe- gendraiės derriohstra 

. . ' <•
C1JOS.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulju Diagnoz-a 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais įr šventadieniais 

tik susitarus

KRĄUJO SPECIALISTAS
G)'4*ų 0inlay -Ir chroniškas yynj ir 

motorą Ilgas kraujo ir ' odos
Padarau ifityrifnus kraujo ir ilapntno

DR. MEER / ''
156 W. 44tti St. ’ Room 302

■ New York, - N. > Y. 1 . < 5 '
i į Valandos ; Į*rj£raimo: . , .

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

Sekmadieniais nuo 11 .ryto iki 1,po.pietų,
Telefcmas Lackawanna 4-2180

----- ------ r —
Telephone, 8tagg 1-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

»

Metropolitan Avenue402

BROOKLYN, N. Y

NOTARY 
PUBLIC

231 Bedford Avenue 

/ BROOKLYN, N. Y

MATHEW P. BALLAS 
(Bl ELfi US KAS) 
GRABORIUS 

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

MUSŲ. ‘IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ;VI^U ŠALIŲ, IRįlŠ člA 
PAŠIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. C JlJRlM PRIVATISKĄ. 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMŠ'JLANSINI. AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM ; NUVEŽTI ; ! LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS’MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI., DUODAM GRAŽj^ VIETĄ. SAVO 
Mylimuosius pašarvoti dovanai. /. t

VISAIS tais reikalais kreipkitEs i. mus, o mes 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSI^.
I <> • . JMŲSUį RAŠTINĖ ATDARA DIEN\ IR NAKTį MŪSŲ. 
TELEFONAS 'Nlf&AD ‘ NEMIEGA.

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

Williamsburghe:
252 Berry St, i f Brooklyn, \N. Y.

arti Grand Street
* i. ; ' i‘ ■ • • J ‘ 1

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, ėsredoms ir subatoms 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

I Kampas fc* 23rd Si.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iiįisį vai. ii j ryto




