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TDA Advokatas Skubiai 
Važiuoja j Birmingham^

BIRMINGHAM, Ala. — 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo advokatas 
George W. Chamlee atva
žiuoja ištirti Scottsboro jau
nuolių padėtį ir tas sąlygas, 
prieš kurias jie buvo pas
kelbę protesto streiką. 
Chamlee reikalaus valdžios 
kad kalėjimo sargai būtų 
sudrausti ir jų teroras prieš 
nekaltus jaunuolius, kad

Socialistai Darbininkai
Šaukiami i Bendro Fronto

Demcmslracijas į SENATAS pR|fflE NAĮJJį ĮSTATYIyU T0U.
Socialistų Partijos vadai, c c

griežtai atmetė Komunistų 
Partijos pasiūlymą sudaryti 
bendrą frontą laike geguži
nių demonstracijų.

MESNIAM DOLERIO INFLIACIJOS PLĖTIMU!
Jaunuolis Brown Nuteistas 
Amžinau Kalėjiman

WASHINGTON. — Roo- 
Tie va- į sevelto valdžia užsimojus 

priešingi darbininkų; kirsti iš peties visiems dar- 
’■ jų reikalams, ivienybei ir jų

Jie nori, kad darbininkai 
būtų pasidalinę.

Tad Komunistų 
atsišaukia i visus 
socialistus ir ragina

žmonėms. Roosevelto 
komandoje senatas priėmė 
farmų bilių, kuris eis nau
dai stambiųjų farmerių ir 
kapitalistų. Visais frontais 

juos j plečiama dolerio infliacija, 
dalyvauti bendrose geguži- i Farmų 
nėse demonstracijose su ko- kad būtų išleista trijų bilio- 
munistais ir su kitais revo
liuciniais darbininkais.

Mes raginame lietuvius 
darbininkus, kurie priklau
so prie Socialistų Partijos 
arba jai simpatizuoja, dėtis 
į bendro fronto demonstra
cijas, 
irgi piestu stoja prieš dar
bininkų vienybę. Bet so
cialistai darbininkai turi su
prasti, kad mūsų klasės 
laimėjimas gludi mūsų visų 
vienybėje ir bendroje kovo
je.

tojama, kad dolerio vertė 
bus nukirsta per pusę, idant 
pakėlus produktų kainas.

Valdžia toliau įsakys far
meriams mažiau javų sėti, 
idant pakėlus kainas. Bet 
kainų pakėlimas eis trus- 
tams. Pavyzdžiui, New 
Yorko valstijoj valdžia pa
kėlė pieno kainą net trimis 
centais ant kvortos. Mies
tų darbininkai moka bran
giau, tie pinigai eina pieno 
trustui, o farmeriai nieko 
negauna.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Jaunuolis Willie Brown ta
po nuteistas kalėjiman iki 
gyvos galvos, nors jis ne
kaltas. Jo advokatas tūlas 
Nix bjauriai tą negrą jau
nuolį išdavė, prikasydamas 
jį pasisakyti kaltu, idant, 
girdi, išsigelbėjus nuo mir
ties bausmės. Tarptautinis 
Darbininkų A p, s i g ynimas 
ves masinę kovą už to jau
nuolio paliuosavimą.

PRIEŠ ALKĮ, UŽ PAŠALPĄ IR APDRAUDĘ BEDARBIAMS; | 
UŽ PALIUOSAVIMĄ TOM MOONEY, SCOTTSBORO JAU
NUOLIU IR VISU POLITINIŲ KALINIŲ, PRIEŠ KAPITALIS

TINĮ OFENSYVĄ, PRIEŠ IMPERIALISTINĮ KARĄ, UŽ 
GYNIMĄ SOVIETU SĄJUNGOS!

į

SENATAS ATMETĖ BONU ATMOKEJIMO BLIU;
SJS VETERANAI VĖL MARŠUOJA WASH1NGT0NAN

se jau eina veteranų mobili-

Mokytojai be Algų

mo-

Jaunuoliai Baigė Protesto Streiką

Juos šiandien

nių.

Ameri-
Ameri-
Ameri-
Morga-

LEMARS, Iowa. — Nors 
gubernatorius paskelbė ka
ro stovį ir grūmoja spėka 
farmeriams, bet farmeriai

Ji
Ji

Fašistinė Diktatūra Čili .
SANTJAGO. — Čili kong- 

resas suteikė prezidentui į

Partija 
eilinius

YONKERS, N. Y. — šio 
miesto 955 mokytojai ne
gauna algų. Valdžia netu
rinti pinigų, tuo būdu 
kytojai bus alkani.

bilius reikalauja,
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žavimas maršavimui į Wa- nepasiduoda. Gubernatorius 
shingtoną.. Maršuotojai pa- atsiuntė 250 - nacionalės

nu dolerhj notos, kurios ne
turės auksinės valiutos, o tik 
Jungtinių Valstijų “gero” 
vardo užtikrinimą. Pakar-

Bedarbiai ir Dirbantieji, Vyrai ir Moterys, Suaugę ir Jaunuo liai, Šiandien Mūsų Klasės 
Diena, Šiandien Suvienykime Savo Eiles ir Parodykime Savo Klasinį Solidarumą! Į Gat
ves, į Demonstracijas, j Masinius Susirinkimus!

Iowa Fanneriai 
Nepasiduoda Valdžiai

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia eina Hoove- 
rio valdžios keliu prieš ba
daujančius e^-kareivius. Ad
ministracijos atstovui ponui 
Robinsonui komandavojant, 
Senatas atmetė bilių, kuria
me buvo reikalaujama at- 
mokėjimo veteranams bonų.

Bet veteranai rengiasi 
naujai kovai už bonus. Vi
suose miestuose ir kaimuo-

Detroit, Mich.
Kalbės Draugai Paltanavi- 
čiūtė, A. Bimba ir Abekas

Trečiadienį, gegužės 3 d., 
7:30 vai. vakare, įvyks svar
bus lietuvių susirinkimas ir 
prakalbos, lietuvių svetai
nėj, kampas 25th St. ir W. 
Vernon Highway. Dar dau
giau, jeigu sklokos vadas 
Butkus nepabėgs, tai bus ir 
debatai tarpe Butkaus ir 
Bimbos, nes jis šaukiamas 
stoti į debatus ir apginti 
savo sklokos poziciją.

Draugė Paltanavičiūtė, 
jaunuolių organizatorė, kal
bės angliškai jaunuolių rei
kalais. Drg. Abekas dėstys 
Amerikos situaciją.

Dainuos abu chorai — 
Laisvės ir Aidas.

Todėl seni ir jauni daly- nesupratimu pritardami pa- 
vaukite šiame mitinge.

Alvinas.

sieks Was’hingt6ną gegužes 
12-tą dieną. ; <

Komunistai pilniausiai re
mia šitą veteranų maršavi- 
mą ir reikalavimą bonų at- 
mokėjimo. Visi klasiniai są
moningi darbininkai priva
lo palaikyti veteranus šioje 
kovoje už gyvenimą.

Darbininkai iš Baimės Sveikina Darbdavius, 
Bet Savo Širdyje Jie Jaučia Neapykantą

JOHNSON CITY, N. Y. juos darbininkai yra pilnai 
—Šiomis dienomis Endicott pasitenkinę.
-Johnson Shoe Co. darbda
vių pakalikai sumanė var
de darbininkų pasveikinti 
darbdavius Johnsonus. Po 
pareiškimu pagarbos ir išti
kimybės darbdaviams, rinko 
dirbtuvėse darbininkų pa
rašus.

Darbininkai, vieni savo

kalikams, kiti baimindamie
si, kad nebūtų pavaryti iš 
darbo, rašėsi po tąjį dekla
racija.

Darbdaviams gi tatai bus 
naudinga. Jie, gavę tuos 

Alesandri diktatoriškas spė- parašus, didžiuosis, girsis 
kas sukriušinimui bile ko- gerai sugyveną su darbinin- 
kios valdžiai opozicijos. kais; skelbs svietui, kad pas

BIRMINGHAM, Ala. — 
Scottsboro jaunuoliai pasi
davė ir suėjo į savo kame
ras. Kalėjimo viršininkas 
keikia komunistus, būk jie 
padrųsinę jaunuolius sukilti 
prieš kalėjimo sąlygas. 
Taip pat kalti esą negrai, 
kurie šimtais jaunuolius ap
lanko ir, girdi, “visokių nie
kų jiems prikalba.”

Jaunuoliai parodė drąsų 
ir didvyriškumų, sukildami 
prieš nepakenčiamas sųly- 
gas.

Gubernatorius Miller at
sisakė pasirašyti leidimų 
perkelti jaunuolius į Kilby 
bastilijų. Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas prote
stavo prieš bandymų jau
nuolius perkelti.

gvardijos ginkluotų karei
vių. Bet miestelyj Denison 
aštuoni šimtai susimobiliza- 
vo ir kovėsi su šerifais. Bu-, 
vo net 40 šerifų ir bandė 
parduoti farmerio Fields 
farmą. Farmeriai taip pui
kiai kovojo, jog farma ta
po išgelbėta nuo pardavimo 
ir keli šerifai gavo gerai ap
mušti.

Pasitenkinę... Kur čia bus 
pasitenkinę. Algų kapoji
mai ėjo vienas po kitam. 
Darbininkai savo uždarbiais 
nesuduria galų su galais; 
gyvenimo reikmenys brang
sta, o čia eina sumanymas 
sveikinti tuos, kurie darbi
ninkų prakaitu ir jų neda- 
tekliais lobsta. Darbininkai 
sveikina savo darbdavius 
pusiau verčiami, pusiau de-

Šiandien GEGUŽĖS PIRMOJI. Šian
dien TARPTAUTINĖ DARBININKŲ 
KLASĖS KOVOS DIENA!

Keturi metai visoj žmonijos istorijoj 
negirdėto krizio. Keturi metai baisios 
bedarbės. Septyniolika milionų bedarbių 
Amerikoje. Penkiasdešimts milionų be
darbių visam kapitalistiniam pasaulyje. 
Visa kapitalistinė sistema purtoma šio 
krizio konvulsijų. Minių kančios neap
sakytos. Dejavimas visur girdis. Ba
dauja milionai., Milionai darbininkų vai
kų negauna pieno stiklo! Tai kapitaliz
mas. Tai privatinės nuosavybės siste
ma!

Bet ašaromis vargo nenuplausime. De
javimu kapitalizmo nenubaidysime. At
sidusimais kruvinosios buržuazijos neiš
gąsdinsime.

Amerikos imperialistinė buržuazija, 
viso pasaulio kapitalistiniai plėšikai bi
jo tiktai galingo, suvienyto darbininku 
klasės KUMŠČIO.

Šiandien gatvėse, demonstracijose ir 
susirinkimuose iškeikime šitą darbinin
kų klasės kumštį. Parodykime 
kos valdžiai, Amerikos bosams, 
kos kapitalistiniams plėšikams, 
kos Rooseveltams, Hooveriams,
nams ir Rockefelleriams, kad meą, darbi
ninkai, darbo milžinai, pasaulio pabuda- 
votojai—kad mes nebadausime. Mes ko
vosime už gyvenimą. Mes kovosime už 
savo teises, savo reikalus, savo klasę.

Gegužės Pirmoji yra mūsų diena, dar
bininkų klasės kovos šventė. Šiandien 
gatvės priklauso mums. Nenubaidys 
mūsų policijos grūmojimai. Neišgąsdins 
mūsų joki fašistiniai teroristai.

Vyrai ir moterys, darbininkai ir. darbi
ninkės, balti *ir juodi", visų tautų ir visų 

’’ rasių' reikalauja bedarbiams pašalpos ir 
apdraudos, protestuoja prieš Roosevelto 
alkio programą, pasižada kovoti prieš iš
naudotojus ir parazitus! Jie maršuoja 
gatvėse. Jie demonstruoja gatvėse.

^Gegužės Pirmoji yra kovos diena, 
gimė kovose, klasių kovos audrose, 
gimė čia pat Amerikoje. '

Jungtinių Valstijų ir Kanados Orga
nizuotų Amatų ir Darbo Unijų Federaci
ja 1884 metais nutarė pradėti kovą už aš- 
tuonių valandų darbo sistemą. Tai buvo 
revoliucinis žingsnis. Aštuonias darbo 
valandas darbininkai turėjo laimėti per 
kovą, per generalį streiką. Federacija 
nutarė generalį streiką paskelbti 1886 
metais per gegužės pirmą. Generalis 
streikas įvyko* šimtai tūkstančių Ame
rikos darbininkų išėjo į gatves ir kovo
jo už trumpesnes darbo valandas. Dar
bininkai kovą dalinai laimėjo, nors, tie-

Pabėgo iš Kalėjimo 
Komunistų Organo 
Manadžeris

BERLYN. — Sėkmingai 
pabėgo iš policijos stoties 
draugas Ernst Schneller, 

lei savos nedrąsos, bet šir- Komunįstų Partijos■ organo 
dyje jie jaučia neapykantą “Rote; Fahne*’ manadžeris 
linkui darbdavių ir jų pa- ir reichstago narys. Jis bu- 
kalikų. Kada nors toji ne-' vo suareštuotas ir uždary- 
apykanta išsiveržš viešu-'tas policijos kalėjime.
mon, ir darbininkai pasakys1 
savo žodį, ką jie ištikrųjų 
mano, ir ką jaučia.

A—ma A—te.

Vokietijos i Komunistai 
Šaukia j Bendrą Kovą

Komunistai Laimėjo 
Dvi Naujas Vietas

BERLYN* — Vokietijos 
Komunistų Partijos oficia- 
lis organas “Rote Fahne” 
išeina slaptai ir išplatina
mas šimtais tūks. Komu
nistų dienraštis šaukia vi
sus Vokietijos darbininkus

AMSTERDAM, Holandi- 
ja. — Naujam išrinktam že
mutiniam parlamento bute (suvienyti savo spėkas prieš 
komunistai turi keturias. fašistinį smaką, šaukiami 
vietas. Pirmiau turėjo tik darbininkai skelbti streikus 
dvi. Vadinasi, < komunistų' prieš algų kapojimus ir už 
balsai paaugo ant 100 nuo- paliuosavimą politinių kali- 

1 šimčių.

sa, buvo aukų. Buržuazija darbininkams 
keršijo. Buržuazinė valdžia Chicagoje 
pakorė penkis darbininkų vadus už tai, 
kad jie stovėjo priešakyje aštuonių va
landų darbo dienos kovos.

Liepos 14-tą1 dieną, 1889 metais, laike 
šimto metų sukaktuvių nuo griuvimo 
Bastilijos, Paryžiuje įvyko tarptautinė 
darbininkų konvencija. Čia tapo sutver
tas Antrasai Internacionalas. Konven
cija nutarė, kad gegužės pirmoji turį būt 
tarptautine darbininkų klasės šventė — 
kovos diena už aštunonias darbo valan
das, prieš kapitalizmą, už darbininkų pa- 
siliuosavimą.

Antrasai Internacionalas tapo reformi- 
stinių vadų parduotas buržuazijai 1914 
metais. Bet tos konvencijos įsteigta 
tarptautinė šventė pasiliko gjwuoti 
Šiandien virš pusantro šimto miliono lai
svų darbininkų ir valstiečių Sovietų Są
jungoje iškilmingai švenčia gegužės pir
mą. Šiandien milionai pavergtų kapita
listinėse šalyse demonstruoja už savo 
klasės reikalus.

Gegužinė gimė kovose. Gegužinė šven
tė yra kovos šventė.

Pirmoji gegužės yra taip pat diena 
mūsų pergalių ir laimėjimų. Mes šian
dien sveikiname Sovietų Sąjungą, darbi
ninkų tėvynę. Ant vieno šeštadalio pa
saulio budavojamas socializmas. Aut 
vieno šeštadalio žemės paviršiaus nėra 
ekonominio krizio, nei bedarbės.

Mes sveikiname šiandieną Komunistų 
Internacionalą, štabą pasaulinės revoliu
cijos ir jojo penkiasdešimts keturias Ko
munistų Partijas. Kominternas nenuga
limas. Komunizmas neišnaikinamas!

Mes sveikiname Chinijos Komunistų 
Partiją ir jos vadovaujamus Sovietus, 
po kurių raudona vėliava gyvena 90,000,- 
000 darbininkų ir valstiečių.

Mes sveikiname Vokietijos karžygišką 
Komunistų Partiją ir Lietuvos Komuni
stų Partiją, kurios didvyriškai kovoja 
prieš smetoninius ir hitlerinius žmogžu
džius.

Mūsų, Amerikos Komunistų Partija 
plečia savo sparnus, pasiekia naujus 
sluogsnius darbininkų klasės, laimi nau
jas mases kovai. Pralaužėme reakcines 
duris pietinėse valstijose ir nunešėme 
raudoną vėliavą į mases pavergtų negrų 
darbininkų ir valstiečių. Komunizmo bi
jo visi parazitai ir išnaudotojai.

Tai mūsų laimėjimai.
mes apvaikščiojame ir rengiamės toli
mesnėms kovoms.

Lietuviai darbininkai ir darbininkės! 
Eikite į demonstracijas, stokite į kovą!

(Tąsa 2-ram pusi.)
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NAUJAS EX-KARE1VIU ŽYGIS
“Kruvinajame Ketvirtadienyje” pernai liepos 28 d.' bu

vo ištaškyta 25,000 ex-kareivių iš Washingtono. Prieš 
tą armiją buvusių karo “didvyrių,” sumaršavusių reika
laut jiems priklausomų bonų, prezidentas Hooveris pa
naudojo naujausius karo pabūklus: orlaivius, tankus, gra
natas, ištobulintas nuodingas dujas ir kt. Du revoliuci
niai ex-kareiviai, Vincas Juška ir Eric Carlson, liko toje 
atakoje nužudyti; šimtai kitų sužeista bei dujomis ap- 
troškinta. Dar pirmiau iš upės buvo išgriebta lavonai 
septynių veteranų, kuriuos užmušė karinė policija.

Taip išbudeliavę ex-kareivius iš sostinės, kapitalo val
donai tikėjosi, kad vakarykščiai “šalies gynėjai” nusira
mins, kad jie toliau nebedarys tokių žygių į Washingto- 
ną, bet sutiks nuolankiai badauti.

Tačiaus badas yra savaime didžiausia baisenybė, su 
kuria niekados negalės apsiprast nei ex-kreiviai, nei kiti 
apleisti bedarbiai. Ir štai dabar iš visų šalies kampų 
prasidėjo naujas, dar ryžtesnis veteranų maršavimas į 
Washingtona reikalaut, kad. tuo jaus būtų jiems išmokėti 
bonai. O šie bonai tikrumoje būtų ne dovana, bet tik ne- 
damokėta laike karo alga darbininkams ir valstiečiams, 
apnertiems kareviškomis rudinėmis.

Dabartiniai ex-kareiviai maršuo tojai planuoja pasiekt 
Washingtona gegužės 12 d. O ten jie, vadovybėje revo
liucinės Darbininkų Ex-Kareivių Lygos, kovingai prote
stuos, kad Roosevelto valdžia nukirto 450 milionų dolerių 
jau nuo taip menkos metinės pašalpos, kurią iki šiol gau
davo ex-kareiviai. Su tuom “taupymo” žingsniu Roose- 
veltas ne tik griežtai nuskaldė paramą šimtams tūkstan
čių pasaulinio'karo veteranų, jų našlių bei vaikų; dide
lėms masėms ex-kareivių ir jų šeimynų tapo visiškai at
imta pašalpa; tūkstančiai paliegusių veteranų liko iš
drabstyta iš ligoninių ir kitų prieglaudos namų stačiai į 
bado žiotis.

Sumaršavę Washingtonan ex-kareiviai, į desperaciją 
varomi- bedarbės ir degdami apmaudu prieš roosevelti- 
nius nevidonus, stos į dar griežtesnę negu 1932 m. kovą 
už ūmų išmokėjimą jiems visų bonų.

Šią išnaujo pakylančią veteranų kovos bangą numatė ir 
kapitalistai .su savo valdžia. Todėl išanksto jie pasam
dė ir paleido darban savo skalikus, tokius kaip John H. 
Newfih, kuris pats pasivadino “generolu-adjutantu bonų 
maršuo to jų armijos.” Kitas kapitalistų gončas, jau pa
garsėjęs kaip pardavikas pereito ex-kareivių maršavimo, 
Harold F. Foulkard pasikrikštijo save “veikėju delei iš
gavimo veteranams naudingų įstatymų.” Jiedu pereitą 
ketvirtadienį nuėjo pas prezidentą Rooseveltą ir statė 
tokitfs reikalavimus, nors nieko neatstovaudami, apart 
savęs ir kapitalistų: išmokėt bonus (tik) bedarbiams ex- 
karejviams; duot pirmenybę veteranams valdiškuose dar- 
buosfc; pavaryt iš vietų moteris tų vyrų, kurie turi val
diškus darbus. O jeigu tie reikalavimai nebus išpildyti, 
tai tiedu mekleriai pareiškė: už dviejų savaičių prasidės 
naujas ex-kareivių maršavimas į Washingtona.

lio tie ponaičiai norėjo tuom pasiekt? Nagi, sudemo- 
ralizpot ir sustabdyt jau įsisiūbavusį veteranų masių žy
giavimą į Washingtoną. Jiedu per kapitalistinius laik
raščius žadėjo paskelbt maršavimo pradžią už “dviejų 
savaičių,” tai yra tuo laiku, kuomet tūkstančiai veteranų, 
sulig revoliucinių ex-kareivių plano, jau turės būt pasie
kę Washingtoną.

Kad, veikiant išvien su tais dviem šaldrais, sutrukdyt 
ex-kareivių žygį, tai ir kukluksinis senatorius Robinso
nas buvo įteikęs šalies kongresui. sumanymą—paskirt 2 
biliopu dolerių nupigintais pinigais, kad dalinai apmokėt 
veteranams bonus. Tokiį sumanymu norėta sužadint 
pas Veteranus tuščias, viltis, ir tūom tarpu atviliot juos 
nuo inaršavimo, idant neisdegtU; planai Darbininkų Ex- 
Kareivių Lygos. Robinsono sumanymas, suprantama, 
buvo tik delei akių monijimo; jis'iš pat pradžios buvo ski- 
rianąas atmetimui ir liko kongrese atmestas pereitą penk
tadienį.

Kitas buržuazijos agentų Newlino ir Foųlkardo sume
timas buvo sukelt prieš ex-kareivius tuos darbininkus ir 
tarnautojus, kurie dabar turi valdiškus darbus. Jiedu, 
mat,i žino, kad ex-kareivių maršavimo pasisekimas pri
klauso ir nuo paramos iš darbininkų, farmerių ir tarnau
tojų ,*pusės.

Revoliucinė Darbininkų Ex-Kareivių Lyga numaskuo-
ja tuos neprašytus “vadus” ir išvien su didžiulėmis gru
pėmis veteranų iš Amerikonų Legiono stato tokius rei- 
kalayimus: . s .

Tųojaus atmokėti visus ex-kareiviams bonus; sugrą
žint ;ex-kareiviams ir jų šeimynoms nukapotas pensijas;
tuoj&us įstatymiškai įvesti reguliarę pašalpą bedarbiams 
ir vargingiems* farmeriams kaštais kapitalistų ir jų vai-

Pirmoji Gegužės — prole
tariato. diena peržvalgai jo 
revoliucinių jėgų, diena per
žvalgai tarptautinių darbi
ninkų klasės batalionų, die
na mobilizacijos kovai už 
kasdieninius darbininkų rei
kalavimus ir už galutiną tik
slą—pasiliuosavimą iš kapi
talo algines vergijos.

Kiekvienais metais Pirma v 
Dieną Gegužės kiekvienoje 
šalyje darbininkai ir dąrbi- 
ninkės masiniai demonst
ruoja, laiko susirinkimus ir 
iškelia obalšius, atatinka-' 
mus tam momentui. Komu
nistų Internacionalas iš 
anksto iškelia darbininkų 
klasei tarptautinio pobūdžio 
tam momentui atsakančius 
obalsius, o revoliuciniai dar
bininkai kiekvienoje šalyje 
juos papildo ūbaisiais, atsa
kančiais jų šalyje esamoms rinės revoliucijos pradžios, 
sąlygoms.

Marksas mokino, kad gy- sijungė su buržuazija ir ca- 
venimo įvykiai ir aplinky- ristais kovai prieš Sovietų 
bes nusako tos šalies, to lai- valdžią. Jie buvo kurstyto- 
ko darbininkams ūmiausius jais ir akstintojais kontr-re- 
uždavinius, o jų atsiekimui i voliucinių išstojimų, jie yra 

už desėtkus 
kritusių 

! kovoje prieš kontr-revoliu-

štai ir darbininkų suvedžio
tojai iš II Internacionalo? 
Tas buvo laike pereito pa
saulinio imperialistinio ka
ro, kada buržuazijai buvo 
reikalingas kapuolėms paša
ras, tada II Internacionalo 
oportunistai šaukė proleta
rus ir dirbančiuosius lieti 
kraują ir dėt galvas už bur
žuazinę “tėvynę.” Tas'bu
vo ir pokariniame laikotąr,- 
ipyję,;kada Vokietijos, Ven- 
grijoš, Austrijos ir eilės ki-’ 
tų valstybių darbininkai,'iš
maudyti karo ’ metu krau
juose, sužaloti, sukilo prieš 
savo valdonus. Buržuazijai 
į pagelbą atėjo socialistai— 
vadai, jie išgelbėjo buržua
zinį rėdą, jie buvo budeliais 
ir žudytojais desėtkų ’ tūks
tančių darbininkų!

Rusijoje, nuo pat proleta-

social-meševikai ir eserai su-

i $vede diktat 
iške fašistams _ 

sitikėjimą, kad jie bus de
mokratiški. Argi reikalin-

MONTELLO, MASS.
Massachusetts alkanųjų mar- 

šuotojai, kurie traukė į Bosto
ną, pribuvo Brocktonan balan
džio 29 d. Jie čia apsistojo 
kaip 3 vai. po pietų. Maršuo- 
tojai susirinko I. W. Hali, kam
pas Bay St. ir Stilman Avė.

» pa
ruošta užkandžiai ir paskui bu
vo sakyta prakalbos apie skur
dą, didėjančias bedarbių bėdas 
ir dirbančiųjų kovas.

Mūsų miesto darbininkai šie
met apvaikščios Gegužinę pir
madienį Eagle Hall svetainėj, 
kuri randasi ant Word St., 
Brocktone. Prakalbos prasidės 
7 vai vakare.

Mitingas bus skaitlingas, yra 
užkviesta žymūs kalbėtojai ir 
be to, bus gera koncertinė pro
grama. ( Prakalbose dainuos 
Liuosybės Dailės Ratelio Cho
ras.

Tikimasi, kad į mitingą ga
lės sugrįžti alkanųjų maršuo- 
tojų atstovai ir duoti raportą, 
kokios pasekmės buvo ir ką at
sakė valstijos valdžia, ant jai 
įteiktų nuo bedarbių reikalavi
mų.

kus, įvairių partijų ir įsiti- gj didesni veidmainiai? Ar- 
kinimų, į bendrą frontą, į gį gap Luti didesnis pasity- 
kovą prieš bado sistemą, čiojimas iš Vokietijos pro- v<AO 
prieš besiartinantį imperia- letariato ir pačių socialistųTenai maršuotojam buvo
listinį karą, už apgynimą eilinių nariu?
Sovietų Sąjungos, prieš kru- Buržuazija visokiais bū- 
vinąjį fašistinį teiorą. Ko- dais bando sukoneveikti pro- 
mumstų Internacionalas ir letariato šventę — Pirmąją 
jo sekcijos, tuiėdami minty- Gegužės, paskelbdama ją 
je visas niekšystes II Inter- vaįkų diena bei ruošdama o n r\ 1A o I /'i xmrJit nmilrin ~ #

fašistų, • Amerikoje Legiono 
susirinkimus ir parodas. 
Tam padeda . ii< socialistai 
vadai, jie atsisako šaukti 
darbininkus į dęmonstracį- 
jąs, jie.nukelia “apvaikščio- 
jimą” iš Pirmos Gegužės 
dienos į artimiausį sekma
dienį, jie atmeta, komunistų 
pasiūlymus bendram masi-

je visas niekšystes II Inter
nacionalo vadų, šaukia So
cialistų Partijas į (bendrą 
frontą. Socialistų Interna
cionalo vadai sąbotažuoja 

’bendrą frontą, jiems, pade
da vijoki renegątai — troc- 
ki'stąi, lovestoniečiai bei 
jiems panašūs.

Kovoje už bendrą, darbi
ninkų frontą, kovoje prieš

Buržuazija visokiais bū-

buržuaziją ir jos agentus— nįam išstojimui.
II Internacionalo vadus — 
komunistai turi daryt griež
tą skirtumą tarpe socialistų 
vadų ir socialistų eilinių 
darbininkų.

Eiliniai darbininkai nors 
ir remia tuos vadus, nors ir 
palaiko vadų pragaištingus 
žygius savo centais ir veiki
mu, bet, didelėje daugumo
je, jie tą atlieka iš priežas
ties žemo laipsnio klasinio 

i prasilavinimo; prieš savo j kantrumo ir sugabumo lin- 
j norą paremia savo nepriete-; puį tų agentų apgautų dar-

Revoliuciniai darbininkai, 
kovodami. prieš imperialis
tus, prieš ruošiamą karą, 
prieš savo išnaudotojus, 
prieš badą, — negali neko
voti prieš Socialistų Partijų 
vadus, nes ant kiekvieno 
žingsnio juos sutinkame 
kaipo buržuazijos agentus. 
Bet, kovodami prieš buržu
azijos agentus - socialistus 
vadus, mes turime turėti pa-

Fred Field Shoe Co. balan
džio 24 d. paskelbė darbinin
kams algų nukapojimą. šios 
dirbtuvės darbininkų uždarbiai 
ir taip buvo maži. Nukapojus 
mokesnius, jų gyvenimas pasi
darys dar sunkesnis. Dar vis 
darbininkai nesupranta, kokiu 
būdu jie tinkamiau galėtų at
sispirti prieš bosų puolimus ir 
laimėti palengvinimus.

W. L. Douglas Shoe Co. No. 
5, kur gamina moteriškus če- 
verykus, jau bus metai laiko, 
kaip visai mažai dirba. Di
džiumoj darbininkai dirba tik 
pusę dienos. Jei dirbi per vi
są savaitę, sakysime šešis pus
dienius, tai darbininkas gauna 
$4 algos. Dabar paplito kal
bos, kad kompanija gavo dide-

--------- —, - ----- —. . —.....a 
revoliucinė proletariato par-1 atsakomingi 
tija išdirba obalsius ir vei-! tūkstančių aukų, 
kimo taktiką.

Aiškus dalykas, kad šian- 'ciją. 
dieninėse baisaus kapitaliz-j Antrojo I n t e r nacionalo j 
mo puvimo ir smukimo są-■ vadai padėjo buržuazijai su--' 
lygose, iš vienos pusės, ir įversti ant darbininkų' 
spartaus socializmo būdavo-' sprando karo lėšas ir gerė
jimo So.viętų Sąjungoje,, iš 
antros pusės, darbininkų už
daviniai ir obalsiai yra ne 
tie, kurie buvo dešimts, dvi
dešimts ar daugiau metų 
atgal. • ('

Dabartinis momentas yra 
negirdėto istorijoj kapita
lizmo krikimo, baisiausios 
bedarbės, įtemptų niovynių 
tarpe kapitalistinių grobikų 
už naują pasaulio persidali- 
nimą, nuolatinio kapitaliz- nekelia aikštėn imperialistų 
mo ruošimosi karui prieš i apsiginklavimą; jie ne tik- 
Sovietų Sąjungą, aštrėjan-Į tai neišstoja prieš imperia- 
čios klasių kovos—augimo 
revoliucinio proletariato ir 
dirbančiųjų klasinio susi
pratimo jėgų ir, iš kitos pu
sės, momentas, kada bur
žuazija jau negali darbinin
kų smegenis pavergti ir už- 
bovyti “buržuazine demok
ratija,” o yra priversta per
eiti prie atviros fašistinės 
diktatūros. Tai gadynė ka
pitalizmo puvimo, pilna prie
šingumų, vedančių prie ka
rų-ir revoliucijų.

Šiuo momentu revoliuci
nių darbininkų, proletariato 
avangardo, Komunistų Par
tijų, uždaviniai: iškelt prieš 
darbininkų akis visas kapi
talistines sistęinųą ydas .įr 
ruošti proletariatą ir dir
bančiuosius bei imperialistų 
pavergtas kolonijų tautas 
kovai už pasiliuosavimą.

f Šiuo momentu yra užda
viniai visų protaujančių dar
bininkų, visų, kurie yra iš* 
naudojami ir išnaudojamos, 
jungtis aplinkui Komunistų 
Partiją ir kovoti prieš karo 
ir bado pavojų!

Kaip ir visada, kada tik
tai kapitalistinei sistemai 
gręsia pavojus, jai ateina į 
pagelbą lopyto j ai—reformi- 
■" j*..................... 1      .

Šiems gi savo reikalavimams ex-kareiviai ras didelio 
pritarimo milionuose Amerikos bedarbių iį* dirbančiųjų 
dąrbiiiinlcų ir farmerių. Tą jų žygį stipriai parems ir 
galingos proletarų masės šiandieninėse Pirmosios Ge
gužės demonstracijose.' ’ f i; ’

įjosi kapitalizmo stabilizaci- 
• ja, kada buržuazija nuga
lėjo pokarinius ..proletarų iš
stojimus ir laikinai buvo at- 
sisteigęs kapitalizmo .pašto- 
vumas., Jie im dabar yra 
trukdytojais darbininkų ko
vų prieš badą ir grūmojantį 

i imperialistinį karą. Antro
jo Internacionalo vadai vi
sokiais būdais padeda bur
žuazijai ruoštis karau, jie

lius.
Imkime Vokietiją, ten so

cialistai vadai laike: prezi
dentinių rinkimų palaikė 
imperialistų kandidatą Ęin- 
denburgą, sąkydami, kad 
“jis ne taip blogas” arba 
“mažiau .blogas, negu fašis- 
.ai.” Istorija, parugė, ,kad

bininkų. Kiekvieno komu
nisto ir taip sąmoningo dar- j 
bininko yra pareiga kovoti 
už atkariavimą suviltų dar
bininkų, įrodinėti jų vadų 
pragaištingus žygius, gel
bėti darbininkus iš po bur
žuazinės ideologijos įtekmės,

. . . gauti juos j revoliucijos ko- H če'’elJk« užsakymą. Vadiną-
■Hindenburgag ranka. ran-.,Votojų 'eiles. ' Taip turime s1’ bandys daibinmkus veisti 
kon su fašistų vadu Hitleriu! vesti darbą užkariavimui 
įVedė kruvinąją fašistų dik- ' ■ v
tatūrą. Taigi, išėjo taip, 
kaip komunistai išanksto 
nurodinėjo.,

Vokietijos komunistų 
Partija atvejų atvejais 
šaukė socialistus į bendrą 
frontą, bet socialistų va
dai pasirinko bendrą frontą 
su monarchistais ir padėjo 
įgyvendinti fašizmą.

Laike pastarųjų rinkimų 
fašistai skerdė ne tiktai ko
munistus ir taip kovingus 
darbininkus, bet jie žudė ir 
eilinius socialistus; jie kru- 

i viniausio teroro būdu pra- 
stiečių tėvynę, niekindami! vedč rinkimus, jie uždarinė- 
proletariato diktatūrą, pa-į j0 ne ^ktai komunistų dien- 
slėpdami Sovietų Sąjungos ’ raščius, ardė susirinkimus, 
milžiniškus atsiekimus bu-Į terorizavo ‘ kovingų darbi- 
davojime socializmo ir iš-' nįnRų namus, puolė socialis-

listų ruošiamąjį užpuolimą 
ant Sovietų Sąjungos, bet 
net padeda imperialistams 
jį ruošti, visaip niekindami 
Sovietų Sąjungą, išgalvoda
mi “raudonąjį imperializ
mą”; jau dabar ruošdami 
imperialistams obalsįus ka
rui prieš darbininkų ir val-

Socialistų Partijos vadai po 
tų rinkimų pareiškė, kad

lunkams ir visc„„ ___ ___
bedarbes, ligoje ir senatvėje!

dirbti badaujančiomis algomis.
Pastaruoju laiku susitvėrė 

proletarinių masių revoliu- kovinga čeverykų industrijos 
cijai ne tiktai atkovojant so- darbininkų organizacija, kad 
cialistus darbininkus, bet kovoti prieš bosus ir BSWU 
iškovojant proletariatą iš Į 
kunigijos, fašistų ir kitų ne
prietelių įtakos.

Proletarinė r e v oi i u ci j a 
negalima be darbininkų ma
sinio veikimo, o masinis vei
kimas negalimas neatkovo
jus darbininkus nuo kunigi
jos, fašistų, renegatų, socia
listų ir kitų apgavikų. Mi
nint Pirmą Gegužės, prole
tariato solidarumo šventę, 
mes privalome padidinti ir 
praplėsti savo veikimą už 
sutraukimą ir apjungimą 
proletariato batalionų, pul
kų, jėgų po Komunistų In
ternacionalo kovos vėliava, 
kovai už pačių dirbančiųjų

i biurokratus.
Kovingų darbininkų mitingas 

įvyksta kas penktadienis, vaka
rais, Eagle Hall, mažajam rui
me.

Lietuviai darbininkai turėtų 
dėtis prie šios organizacijos ir 
grumtis prieš didėjantį bosų 
išnaudojimą. šalna.

Gegužės Pirmoji Oficia
lė Darb. Šventė

CROSBY, Minn. — Drau
gas Nygard, komunistas 
majoras, išleido proklama
ciją, kad šiame mieste ge
gužės pirmoji yra oficialė 
darbininkų diena. Jis ragi-

pūsdami SSSR nedateklius tų demonstracijas, o vis tiek interesus, už jų pačių pasi- na visus darbininkus daly-
bei klaidas, kad tiktai sulai
kius darbininkus nuo kovos 
prieš kapitalistinę sistemą.

Nėra pasaulyje tos niek- 
.šystėš, to išstojimo prieš 
/Sovietų Sąjungą, kurį nepa
laikytų Socialistų Intęrųa- 
cionalo vadai.

Bet už tuos kruvinus 
žygius ■ neatsako socialistų 
apgauti ir į socialistines 
partijas įtraukti darbinin
kai. Komunistų pareiga at
kariauti tuos darbininkus, 
išgelbėti juos iš buržuazijos 
agentų pavergimo ir įtrauk
ti į klasių kovą, į kovą už 
jų pačių klasinius reikalus.

Komunistu Internaciona
las šaukia visus darbinin-

liuosavimą iš kapitalistinės vauti gegužinėj demonstra- 
vergijos. D. M. šolomskas. I ei jo j.

PIRMOJI GEGUŽĖS! Į GATVES!
(Tąsa iš 1 t pusi.)

Alkis ir vargas spaudžia visus. Krizio 
rykštė plaka begailestingai. Mes, ko
munistai, iškeliame bendro fronto obal- 
sį ir šaukiame visų srovių savo brolius ir 

. seseris glaustis po to fronto vėliava. Gy
nimas mūsų reikalų yra mūsų reikalas, 
mūsų pareiga.

Atsisakykime badąuti! Reikalaukime 
greitos pašalpos visiems bedarbiams!

Reikalaukime socialės apdraudos vi
siems darbininkams ir visoms darbinin
kėms—nuo

Demonstruokime prieš Roosevelto al
kio programų!

Kovokime prieš reakcijos siautimą!
Reikaląukime paliuosavimo Tom Moo

ney, Scottsboro jaunuūlių ir visų politi
nių kalinių! r '

i

Suvienykime spėkas prieš fašizmo gau
jų siautimą pasaulyje!

Parodykime solidarumą Vokietijos, 
Lietuvos ir kitų kraštų darbininkams ir 
valstiečiams!

Demonstruokime prieš naujo karo pa
vojų!

Ruoškimės apginti Sovietų Sąjungą, 
darbininkų tėvynę!

šiandien mūsų klases diena, 
šventė!

Tegul gyvuoja darbininkų bendras 
frontas!

Tegul gyvuoja Komunistų Internacio
nalas !

Tegul gyvuoja Amerikos Komunistų 
Partija!

mūsų 
Į gatves ir demonstracijas!

.a s*
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(Pabaiga)
J. Siurba: Reikia pastebėti, kad kolo

nijų draugai, rengdami prakalbas, labai 
tankiai jas rengia mechaniškai, be gero 
prisirengimo, neišdalina plakatų, o tas 
neduoda reikalingų pasekmių.

Bendro fronto klausime galima būtų 
atsiekti daugiau, bet stoka planingumo ir 
taktikoje lankstumo.

Vietomis draugai nuseno, o naujų spė
kų neįtraukia ir tas silpnina judėjimą.

Spaudoje kartais labai daug rėkiama 
apie buržuazijos terorą ir permažai apie 
mūsų atsiekimus. Visada reikia taip ra
šyti, kad, nepaisant teroro, darbininkai 
laimi; reikia daugiau nurodyti apie mūsų 
atsiekimus. Vajai negali būti krūvon su
grūsti; juos reikia vesti atskirai, nes 

, pereitas vajus nedavė pageidaujamų re-

A. Mureika: Pas mus, Bridgeporte, 
' jaunimas traukiamas į organizaciją, nors 
darbas sunkus, bet jau matosi pasekmių. 
Manau, reikia geriau pastatyti vasaros 
metu jaunuolių lavinimą, išsiunčiant 
juos į “kempes” bei organizuojant mo
kyklėles. Visai nesenai pas mus buvo 
tik 10 komjaunuolių, o dabar jau yra 35 
nariai ir jų skaičius nuolatos auga. Aš 
manau, kad labai daug kalti patys tė
vai, kad jie netraukia savo vaikų prie 
mūsų organizacijų; daugelio tėvų vaikai 
galėtų prigulėti, bet jie neraginami.

Martinkus: Aš nekaltinsiu centralinių 
organizacijų draugus už laikraščių neap- 
dirbimą ir kitus nedateklius. Aš supran
tu, kad yra stoka laiko ir jėgų. Argi 
mes turime pakankamai laiko ir šioje 

* konferencijoj savo reikalų aptarimui? 
Ne! Pirmiaus dar diskusavo atskiri 
draugai po 15 minučių laiko, dabar jau 
tik po 5. Ir todėl negalima tinkamai iš
sireikšti.

Bendro fronto klausime CB linija tei
singa ir ji duoda gerų pasekmių, kur bu
vo bandoma pravesti.

V. J. Valaitis: Bedarbių Tarybų orga
nizavimo reikale mes neturime praktiš
ko prityrimo ir to negalime gauti šio
je konferencijoje, nes jo dar yra stoka. 
Būtinai reikia daugiau literatūros leisti 
tuom klausimu.

Kas liečia darbininkų organizavimo 
darbo įmonėse, permažai kas kalba apie 
tą klausimą, o jis yra didžiausios svarbos. 
Kominternas atvejų atvejais tą pabrėžia. 
Reikia būtinai daugiau tie klausimai kel
ti spaudoje ir pagaminti brošiūrą.

Teatralių veikalu srityie reikia paga
minti mažų veikalėlių. Esami yra per- 
dideli, jų vaidinimui reikia nuo 15 iki 30 
asmenų, ir jie neprieinami mažesnėms 
kolonijoms.

čiurlis: Aš manau, kad mes turime iš
laikyti abu dienraščius, tik reikia tain 
dalykai pastatyti, kad ir “Laisvė” ir 
“Vilnis” rašytu apie visas kolonijas. 
Manau, būtų didelė klaida panaikinimas 
vieno iš dienraščių.

Jaunimo organizavime tai pirmas dar
bas pačių tėvų ir motinų; apie tai negali 
būti nei kalbos: jeigu tėvai negali su
organizuoti savo vaikų, tai mes negalė
sime pasiekti jaunimo.;: ;

V. Zablackas (jaunuolis, kalbėjo an-

gliškai): Jaunuoliai yra atsilikę klasių 
kovoje. Jeigu mes paimsime ir mūsų 
chorą, kur yra apie 35 jaunuoliai, jiems 
neteikiama klasinė apšvieta. Tam turi 
būti padarytas galas. Jaunųjų Komu
nistų Lyga yra jaunųjų darbininkų kla
sinė organizacija; į ją mes turime su
traukti jaunimą; tėvai privalo padėti 
suorganizuot jaunuolius, kurie yra žiau
riausiai išnaudojami, dirba po 9 valan
das į dieną ir savaitei gauna $12.00.

Jeigu Komunistų Partijos nariai ir 
CB suteiks daugiau pagelbos, tai mes ga
lėsime apjungti lietuvių jaunimą į Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo kuopas 
ir Jaun. Kom. Lygą. Meno skyriuje tu
ri būti įvesta nors viena špalta anglų 
kalboje arba įvestas geras anglų kalboje 
skyrius “Laisvėje” ir “Vilnyje,” nes da
bar mes neturime ko skaityti. Visur 
laike prakalbų turi būti ir jaunuolis ang
lų kalboje kalbėtojas.

Aldona Kairys (jaunuolė): Mes visi 
sutinkame, kaip yra svarbus darbas or
ganizavimas jaunimo; bet tam darbui 
mažai kas pagelbsti. Mano nuomone, 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo jau
nimo kuopos privalo būti bazė organi
zavimui lietuvių jaunimo; ten galima su
traukti jaunimą ir prirengti jį į Jaun. 
Kom. Lygą. Taipgi manau, kad Centro 
Biure turi būti jaunuolis, kuris kartu su 
kitais nariais išdirbtų planą jaunimo or
ganizavimui.

C. Young (jaunuolis): Draugai, jūs 
žinote, kad “Laisvė” yra darbininkų 
dienraštis ir joje turi būti anglų kalboje 
skyrius; taipgi KP nariai privalo pagel
bėti organizuoti jaunuolius. Daugelis 
jaunuolių mokinasi girtuokliauti. Kas 
iš jų bus, jeigu mes nepradėsime juos 
organizuoti?

Mūsų choruose nėra klasinio lavinimo, 
o tai labai negerai. Daugelis tėvų pa
tys priguli prie Kom. Partijos, bet kur 
yra jų vaikai? Reikalingas plėtimas 
darbininkiško sporto; reikia būtinai įves
ti jaunimo skyrius Meno skyriuje; reikia 
traukti jaunimas į Jaunųjų Kom. Lygą, 
taipgi organizuoti į LDS jaunimo kuo
pas.

B. Fulton (jaunuolė): Mes pradėjome 
organizavimo darbą, bet be KP narių 
pagelbos tas darbas yra mums persun
kus. So. Bostone ir eilėje kitų miestų 
mes turėjome entuziastiškus jaunuolių 
susirinkimus ir pradžia padaryta. Jūs, 
draugai, nekalbėtoje apie jaunuolius; jūs 
nekalbėjote apie jaunuolio padėjimą į 
CB. Jūs nesirūpinate tuom reikalu.

Drg. B. Fulton turėjo klaidą, nes šioje 
konferencijoje labai daugelis draugų 
kalbėjo apie jaunuolių organizavimą, ir 
suteikė gerų pasiūlymų.

Po to d. A. Bimba 45 minutes kalbėjo, 
padarydamas sutrauką draugų kalbų, 
kritikuodamas kai kuriuos išsireiškimus 
ir pateikdamas sumanymus, kurie jau 
tilpo mūsų spaudoje, įtraukti į rezoliu
cijas.

Kadangi nepateikiau d. Bimbos rapor
to, tai apleidžiu ir užbaigos žodį.

D. M. šolomskas,
Konferencijos Sekretorius.

Kada žmogaus jaunyste yra 
pilnam augime ir žydėjime, 
tada gal nei vienam neateina 
galvon mintis, kad po to štur- 
mingo gyvenimo periodo, veik 
visai nepatėmijant, prisiartins 
ir žiloji senatvė, senatvė, kuri, 
išskyrus Sovietų Sąjungą, nėra 
niekur pilnai aprūpinta, jokioj 
kapitalistinėj šalyj.

Kas gi jaunu būdamas, kuo
met gyvenimas kupinas ener
gijos, natūralaus smagumo, 
papuoštas linksmomis daino
mis, vikriais šokiais ir lipšniu 
gyvenimo pavasario romansu,— 
mąstytų apie senatvę?—Veik 
niekas! O jeigu ir yra tokių, 
tai kuom nors nusivylę savo 
jaunyste. Pagaliaus, kas gi, 
po šimts knipelių, laikydamas 
savo glėbyj mylimąją bei myli
mąjį, mislys apie senatvę ir 
mirtį? Tokių filosofų, kurių 
protas tuomi pačiu laiku maty
tų abudu galu gyvenimo, tik- 

Įrai mažai yra. 
I

I Tačiaus subrendęs žmogaus 
gyvenimas, kaip jau buvo mi
nėta, nepatėmijant

BALTIMORE, MD. i laužomas ir nugalėsime klasi
nius priešus.

Lietuviai darbininkai, kaip ir 
kitų tautų darbininkai, turi 
matyti, kad sudėję rankas lauk
dami nieko gero iš bosų nega-

duota demonstracijos vietos?— 
Red.)

V-kus.

Baltimorės lietuviai darbinin
kai stropiai ruošiasi prie Ge
gužinės demonstracijos. Jau iš' 

1 Ii tikėtis. Tik kovodami galime 
išreikalauti sau palengvinimų.

Kiekvienas protiniai sveikas 
žmogus mato, kad bedarbė di
dėja. Gi iš kitos pusės, bosai 
algas kapodami ir dolerį pigin
dami staiga blogina darbinin
kų gyvenimą. Tad atsispirti 
prieš gyvenimo sąlygų blogini
mą, galime tik gerai susior
ganizavę ir išstodami į kovą. 
Gegužinė šventė yra padidin
tos kovos diena. Tai dalyvau
kime savo šventės paminėjime 
ir padidinkime kovą prieš iš

lys petin, tai pasidarys nesu- naudotojus. (Kodėl nėra pa-

kalno galima numatyti, kad de
monstracija bus skaitlingesnė, 
negu bent kada buvo šio miesto 
istorijoj.

Darbininkai dalyvaudami Ge
gužinės demonstracijoj turi pa
didinti ir paaštrinti kovą prieš 
sunkėjantį gyvenimą. Milionai 
bedarbių stovi ant bado slenks
čio ir už mėnesio kito dar dau
giau bus alkanų.

Baltimorės lietuviai darbinin
kai neturėtų atsilikti nuo ki
tataučių darbininkų. Jei mes 

■>’ visi darbininkai suremsime pe-

»

SENATV&SPENSIJA
Puslapis trečias

J. N

ga-
Tai

visokių viršininkų 1928 m. 
vo algomis $3,492,627. 
biskį algos!

Sudėjus viską krūvon, mes 
matome, kad išsikovojimas 
senatvės apdraudos nėra len
gvas. Vienok jis yra jau pra
dėtas ir turi būti vedamas iki 
galo. Kitaip laukia senatvės 
nyki ateitis.

Darbininkui atskirai apsi- SLA sekretoriaus urėdan. 
drausti įvairiose kompanijose, jam ta vieta priklauso, 
kad pinigiškai visada būtum 
jaunas, neišneša jo kasdieni-j 
nis uždrbis ir kišenius. Tokiu 
būdu šis klausimas turi būti 
svarstomas organizacijų susi
rinkimuose, kad visi bendrai 
išsikovotume iš federalės val
džios medžiaginiai užtikrintą 
galą amžiaus,—Senatvės Pen
siją!

Kaip Socialistai ir Sandariečiai “Rūpinasi” Bedarbiais?
Pittsburghe atlaikyta bendro 

veikimo konferencija bedarbių 
reikalais. Dalyvavo virš 30 de
legatų nuo įvairių organizacijų. 
Socialistuojanti žmonės ir san- 
dariečiąi tačiaus neatsiuntė nei 
vieno delegato. Ne tik kad jie 
nesiuntė delegatų nuo savų or
ganizacijų, bet 
timui delegatų 
draugijose.

Pamislykime,
lis darbininkų badauja ir šau
kiasi ūmios pagelbos, tai tie 
žmonės, nusiduodanti irgi einą 
su darbininkais, nei piršto nepa- 

ir veik judina bedarbių naudai, bet dar 
šuoliais bėga į senatvę, pabai- kenkia—trukdo bedarbiams or-

Komisija:
.7. F. Bacavičiics 
A. Stulgis, 
A. Andrulis.

P. S. Ši rezoliucija buvo pa
siųsta SLA Pildomajai Tarybai 
ir .“Tėvynės” redakcijai su 
reikalavimu, kad ją patalpintų 
“Tėvynėje” iki balandžio 21 d., 
o jeigu netalpins, tai kad su
grąžintų atgal. Įdėjome ir paš- 

__ to ženklelį sugrąžinimui. Bet 
Į netalpino ir nesugrąžino atgal; 
todėl mes dabar kreipiamės į 
pašalinę spaudą.

NEWARK, N. J

priešinosi siun-
ir pašelpinėse

kuomet dauge-

gą amžiaus. Ir apie šio am
žiaus pabaigą reikia trupučiu
ką pakalbėti, kad jis nebūtų 
tokis baisus dar tuomi momen
tu, kuomet jautiesi pusėtinai 
stiprus ir drūtas grumtis su 
jo visa eiga.

Kad nekankintų senatvės 
likimo mintys, tai kaip jau
niems, taip viduramžiams ir se- 

jniems reikia organizuotai da
ryti spaudimas įvesti senatvės 
apdraudą valdžios kaštais, — 
tokią apdraudą, kuri užtikrin
tų pilną žmonišką užlaikymą 
iki grabo lentos, be jokių iš- 
imčjų bei kliūčių.

. Ar senatvės apdraudos klau
simas yra naujas? Ne. Jis 
yra senas ir jau įvestas ne 
vienoj atskiroj valstijoj. Ta
čiaus valstijų įstatymai gavi
mui senatvės pensijos taip yra 
sudaryti, kad visai maža dale
lė piliečių gali pasinaudoti ją
ja. Pavyzdžiui, Nevados vals
tijoj, gurioj buvo pravestas 
įstatymas davimui senatvės 
pensijos 1923 metais. Ten 
1925 m. buvo 55 aplikantai 
gavimui pensijos, bet iš jų tik 
37 buvo pripažinti tinkamais 
pensijai, o kiti atmesti, neatsi
žvelgiant į jųjų likimą.

Californijos valstija, sakosi 
turinti geriausią įstatymą, ku
ris aprūpina augščiausia pen
sija—vienu doleriu dienai. 
Bet reikalauja penkiolikos me
tų pilietybės ir tiek metų gyve
nimo toj pačioj valstijoj, ir 
nemoka jokios pensijos darbi-

ganizuotis. Jie priešingi įtrau
kimui įvairių draugijų į vei
kimą už bedarbių pašelpą, už 
socialę apdraudą ir t.t.

O jie irgi užimti “visuome
niniu darbu”—rinkimu aukų įs
teigimui “lietuvių kambario” 
miltimilionieriaus Meliono uni
versiteto name. Svarbu jiems 
darbuotis teikimui paramos mi- 
lionieriams, o visai nesvarbu 
darbuotis tarpe lietuvių bedar
bių.'

Kokią gi naudą iš, to turėtų

Bendro Fronto Konferencija 
Bedarbes Klausimu

Gegužės 12 d., 7 :30 vai. va- 
kare, 105 .Jackson St., yra šau
kiama bendro fronto konferen
cija bedarbių klausimu.

Konferenciją šaukia Newar- 
ko Bedarbių Tarybos, idant 
įtraukti daugiau darbininkų 
organizacijų į kovą už būti
nuosius bedarbių ir dirbančių
jų reikalus.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos, be abejo, dalyvaus 
konferencijoj, bet mūsų užda
viniai su tuo nesibaigia. Mes 
turime dėti pastangas, kad 
įtraukti katalikų ir šiaip nuo
šaliai stovinčias organizacijas, 
kurios dar vis lūkuriuoja ir ne
sideda prie kovos prieš alkį.

Visos Newarko draugijos 
, .. . !yra kviečiamos dalyvauti beatsukti . jiems nugarą n-stoti |skjrtumo politinių jr rcliginjų

Koki i

bedarbiai ,ir dirbantieji darbi
ninkai, jeigu ir būtų įsteigtas 
toks kambarys? Sotesni jie ne
būtų, taipgi jiems ten nebūtų 
vietos netik susirinkti ir pasi
tarti, bet ir pasišildyti.
nors poneliai galėtų tuo kam
bariu naudotis, piešinių 
žiūrėti, įvairiau laiką praleisti.

Kaip ir visur, taip ir čia so
cialistų ir sandariečių vadai 
pasirodo esą palaikytojai kapi
talistų pusės, priešai darbinin
kų reikalų. Teisybę viena 
sandarietė pasakė: “Dirbu dė
lei lietuvių kambario ir manau, 
kad tas darbas lietuviams dar
bininkams nenaudingas ir ne
manau, kad bus galima įvykin
ti. Mūsų viršūnės perdaug at
siskyrę nuo darbininkų,
ištikrųjų, tos viršūnės net 
apkenčia darbininkų, jie 
nais save vadina ir tuomi 
džiuojasi.

Darbininkai, kurie dar seka 
paskui tuos žmones, turėtų grei
čiau pamatyt, kur juos veda,

pasi-

Taip 
ne- 
po- 
di-

bendrai darbuotis už bedarbių 
ir dirbančiųjų reikalus.

Bedarbis.

Protesto Rezoliucija Prieš SLA Pild. Tarybą
DETROIT, Mich/ ;

džio 9 d., 1933'm., mes, Susivie- • kvalifikuotas tam. tikrai Pildo- į 
~ t ...... . 21 ■ mošios j Tarybos politikai. To- !

i dėl Pild. Taryba ir paskyrė to-i 
kius kandidatus į sekretoriaus 
urėdą, kurių politiška kvalifi-, 
kacija supuola su Pildomosios 
Tarybos politika. Ir dar per 
SLA organą “Tėvynę” užgina 
nariams, kad nei žodelio netart- 
tų prieš tokį Pildomosios Ta
rybos žygį. Išrodo, kad Pildo
moji Taryba užsigeidė SLA na-

I * ■

rius padaryt tikrais “robotais,”, 
nemastančiais ir nekalbančiais.!

- 
i

i Todėl SLA 21-ma kuopa pro-; 
I testuoja prieš tokią Pildomo
sios Tarybos diktatūrą ir griež
tai reikalauja laikytis konstitu
cijos ir paskirt J. Miliauską

Balan-jtą užimti. Bet, žinoma, nėra

nijimo Lietuvių Amerikoj 
kūopa, savo mėnesiniame susi
rinkime vienbalsiai' • nutarėme 
išnešt protesto rezoliuciją prieš 
SLA Pildomąją Tarybą už lau
žymą Susivienijimo konstituci
jos ir diktatorišką skyrimą į 
SLA centro sekretoriaus vietą 
neturinčių tam jokios teisės as
menų, kaip kad M. A. Ragins- 
ko ir M. J. Viniko, kurie visai 
nebuvo kandidatais į sekreto
riaus urėdą laike visuotino na
rių balsavimo ir pereitame 
seime. Pildomoji Taryba pa
neigė ir visai į šalį pastūmė 
teisėtą kandidatą į SLA sekre
toriaus vietą, kuris antras iš 
eilės, po Jurgeliutės, kaip lai
ke balsavimų, taip ir seime bu
vo daugiausia balsų gavęs, tai 
yra J. Miliauską, narį SLA

pažiūrų bendro fronto konfe
rencijoj.

Bedarbiai ri dirbantieji, jūs 
pakelkite draugijų susirinki
muose bendro fronto konferen
cijos šaukimo klausimą ir, ap
tarę greituosius darbininkų 
reikalavimus, išrinkite deelga- • 
tus į konferenciją .

Kviečia Bedarbių Tarybų
p.Komitetas.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

ninkui, kol jis neturi virš 70 286-tos kuopos, McKees Rocks, 
‘ . Reiškia, tokia Pa* •

pensija tik labai retas darbi- sėtas kandidatas, pagal SLA 
ninkas tegali pasinaudoti, nes konstituciją, užimt SLA sekre-

metų amžiaus. Jis pilnai tinkamas ir tei-

darbininkai paprastai nesu
laukia tokio amžiaus.

New Yorko valstijos seime
lio republikonų perleistas įsta-

toriaus vietą, o ne augščiau mi
nėti kandidatai, kuriuos iškepė 
Pildomoji Taryba, ypatingai 
Dr. M. J. Vinikas, kuris neži-

1932 m. gruodžio men. 1 
d. fašistų Kauno Apygar
dos teismas nubaudė du 
darbininku: G r e b 1 i a uską 
Bronį šešiems metams sun
kiųjų darbų kalėjimo ir 
Žebrauską Henrį keturiems 
metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

NUSIŽUDĖ TEISĖJAS

LONDON. — čionai nusi
šovė ponas McCardie, 30 
metų išbuvęs teisėju. Buvo 
didelis darbininkų priešas.

tymas, gubernatoriaus Roose- no paprasčiausių SLA taisyklių, 
velto pasirašytas 1930 metais, kada narys tampa suspenduotas 

> arba išbrauktas iš SLA. ,
Todėl SLA 21-ma kuopa 

griežtai protestuoja prieš to
kį Pildomosios Tarybos žygį ir 
nesilaikymą konstitucijos sky
riaus 5-to, paragrafo pirmo, kur 
aiškiai pasakyta:'

Joks Susivienijimo narys ne-j 
gali būt tinkamas bile kuriam 
viršininkų urėdui, jei jis ne-! 
išbuvo Susivienijimo nariu ge
rame stovyje nuolatos per du 
paskutiniu metu prieš jo rin
kimą. |

O Pildomoji Taryba pasielgė 
kaip tik atbulai, peržengdama 
konstitucijos skyrių 5-tą, para-' 
grafą 10-tą, ant 19-to puslapio, ■ 
kur pasakyta, kad

Pildomoji Taryba turi visas 
atsitinkančias tuščias vietas už-i 
pildyt ir nariai, gavusieji dau
gumą balsų paskutiniuose rin
kimuose, turi pirmenybę užpil
dymui tokios vietos, jei yra ga
nėtinai kvalifikuoti.

O J. Miliauskas kaip tiktai 
yra pilnai tinkamas ir kvali-

reikalauja, kad darbininkas 
būtų visai nuogas, neturįs nie
ko, gavimui penkių dolerių 
savaitei. Iki po 70 metų—nei 
vieno cento. Tai toki praves
ti senatvės “užtikrinimo” įsta
tymai. Kitose valstijose irgi 
negeresni.

Iš šių pavyzdžių matome, 
kad valstijų praleisti įstatymai 
yra tiesiog pasityčiojanti iš 
biednų žmonių, šiuo klausimu 
reikia didesnės vienybės dar
bininkų ir piliečių, vesti kovą 
už gavimą apdraudos iš fede- 
ralės valdžios, užtikrinimui se
natvės.

Senatvės apdraudai prieši
nasi ne vien tik visoki atžagar
eiviai, bet ir visos apdraudos 
kompanijos, nes tas joms su
mažintų milžiniškus pelnus. 
Negana to. Apdraudos kom
panijų oficialai negalėtų lupti 
tokių pasakiškų algų, kokias 
jie dabar gauna. Kad būtų 
aiškiau pasakyta, tai reikia 
priminti, jog dešimties dides-b’1 *“““**, jvft uvumiuivu uiuvu 1711110,1 1111110.11100 JLJ. n. veni

nių apdraudos kompanijų 801 ūkuotas SLA sekretoriaus vie-

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

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

R® 'S

PER “LAISVE” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

KAINA $60.00
Didele Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

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

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

4* 'M, J
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FIODOR GLADKOV Verte D. M. ŠOLOMSKAS.
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Atsišaukimas į Visas Pittsburgh© ir Apielinkės 
Draugijas ir Visus

, ■ i

Lietuvius Darbininkus

(Tąsa)

IV
baryj kas pirmadienis (partijos susirinki
mų diena) būdavo statoma dienotvarkėn 
sekami klausimai?-!) kova prieš vagystes, 

DARBININKŲ KLIUBAS ‘KOMINTERN’ 2) bendras šėrimas kiaulių, 3) religinių 
(partijos narių klausimas ir 4) kova prieš 
I fabriko grobimą.

Glėbas atidarė fabriko kuopelės susirin
kimą “Kominterno” kliube. Kambarys di
delis, rakandai gražūs, lubos augštai. Ir 
sienos ir rakandai nuo besileidžiančios sau
lės spindėjo... Glėbas sėdėjo už stalo. Vi
si, draugai buvo jau matyti... Daugelis jų 
sumenkę ir visi viens į kitą panašūs... 
Daugelis jų dar pirmu kartu matė Glėbą 
po jo parvykimo iš kariuomenės; jie svei
kinosi, bet tingiai. Paskutinį kartą jie bu
vo matę Glėbą tada, kada, saulei besilei
džiant, prie fabriko vartų oficieriai jį nu
tvėrė ir labai mušė. Kai kurie dabar kie
tai spaudė jam ranką, judino lūpas, bet 
nežinojo, ką pasakyti, arba bumbėjo:

—Na? Kas, brolau? Kaipgi?—Jie atsi
sėdo ir iš ten žiūrėjo su didele atyda. O 
štai atėjo ir Gromada, patsai mažiausias, 
bet su didele pavarde. Nusijuokė ir del
nais suplojo:

—Visai kitokia atmosfera, drauge Čuma- 
lov. Tai ištiesų. Juokas, kaip mes, ko
munistai, dizorganizavomės, gamindami 
brėžukus ir auklėdami ožkas. Na, bet tu, 
drauge, nevesk su mumis jokių diskusijų, 
tik sakyk, kas daryti.—Atsisuko j darbinin
kus ir džiaugsmingai sušuko:—Štai mums, 
velniai-tinginiail Glėbas perėjo per karą 
ir mirtį. Pareiškiu, neimu balso, bet pa
reiškiu, kad draugas Čumalovas labai ma
ne nudžiugino; jam kalbinant, aš įstojau į 
eiles Komunistų Partijos: jis mane ir išmo
kino.. .

Darbininkai klausėsi Gromados ir juo
kėsi; jiems atrodė, kad ir jis sąmoningiau 
ir protingiau kalbėjo. Net Glėbas juokė
si, į jį žiūrėdamas. Darbininkai, smarkiai 
rūkė ir kosėjo.! ■ \ ■

—Kalbėk, Gromada, kalbėk! Versk kal
nus, versk biurokratus, mūsų pusė ima 
viršų.

Lošakąs sėdėjo kampe. Sėdėjo jis su
sirietęs, kaip kokis anglies ar cemento gu
zas. Jis sėdėjo ir tylėjo. Jis buvo mažes
nis už kitus, bet jį matė draugai. Atrodė, 
kad jis prakalbės ir visus bombarduos... 
Moterys negalėjo būti ramios; jos kalbė
josi, juokavo ir čirškė, kaip žvirbliai. Da- 
ša stovėjo skyrium nuo jų, prie sienos... 
Kartais jf prieidavo* prie moterų; jos, su- 
kišdamos galvas, kuždėjosi ir visos gar
siai juokėsi. Visi laukė, kada įeis Lucho- 
vas ir padarys pranešimą apie kovą prieš 
suirutę. Atsidarė durys ir įėjo ne Lucho- 
vas, o Savčuk, basas ir su paraudonavu
siomis akimis.... Jis atsisėdo prie sienos 
tiesiog ant grindų. Daša priėjo prie lan
gų ir atidarė abu langus, didelius, kaip 
durys.

—Prakeiktas paprotys šioje kuopoje: jie 
rūko ir rūko—silpnoms galvoms darbas— 
rūkymas.

Kaip tik atidarė langus, į kambarį pra
dėjo veržtis triūbų balsai,—viršutiniame 
kambaryje kaip veršiai bliovė muzikantų 
instrumentai ir tratėjo bubnas. »

Ko. nebuvo revoliucijos ir intervencijos 
metu, kada .priešai puolė iš tosų 'pusių?... 
Ir štai dabar pergalingos klasės nariai su
sirinko “Kominterno” kliube... Glėbas jau
tėsi, tartum jis čionai buvo tik vakar... 
Daša atsitraukė nuo lango. Prie Glebo

Komunistų Kuopelė
Darbininkų kliubas “Komintern” užima 

didelį ir tvirtą vokiškos struktūros namą iš 
trijų spalvų akmenų—žalios, melsvos ir gel
tonos. Dviejų augštu namas ant kalno 
“šonkaulių” aplinkui apaugęs kalniniais 
medžiais, senovinis, tvirtas, panašus į tur
kų bažnyčią. Jo viduje daug kambarių, 
koridorių, laiptų ir lempų. Kiekvienas 
kambarys išpuoštas gerų tapintojų ir tin
kamu skoniu: paveikslai, veidrodžiai ir gra
žios durys. Tas namas pirm revoliucijos 
prigulėjo cemento fabriko direktoriui.

Prieš namą, pakalnėje—vaisių ir- gėlių 
sodnas, kuris seniau buvo aptvertas gra
žia tvora ir smėliu išpilti jo takeliai, da
bar apleistas. Po dešinei, už kalno mato
si cemento fabrįko dideli kaminai; po kai
rei taipgi kalnai, kaminai ir akmens ka
syklos. ..

Seniau tame name gyveno senis, kurį 
darbininkai matydavo tik ištolo ir niekados 
negirdėdavo jo balso. Buvo stebėtina, kaip I 
tokis senis nesibijojo gyventi name-palo- 
ciuje, kuriame yra trisdešimts didelių kam
barių. Jis gyveno visko pilnas, sotus, šva
riai, tuo metu, kada darbininkai tiesiog gy
veno urvuose ir purve.

Bet štai karas... revoliucija... ir tur
čiams katastrofa. Direktorius, gelbėda
masis nuo revoliucijos ir darbininkų su
kilimo, pabėgo. Kartu su juomi pabėgo ir ( 
inžinieriai, ir technikai, ir chemikai. Pasi
liko tiktai vienas iš seniausių fabriko bu- 
davotojų, inžinierius Kleist. Jis gyveno už ; 
kalno palociuje, kurį tik pirm revoliucijos ■ 
išbudavojo. I <

Pavasarį, kada taip aiškiai švietė saulu
tė, tartum degindama debesis, kalnus ir jū
ras, darbininkai susirinko kalvių kambary
je ir Gromada pasiūlė:

—Yra labai gražus palocius, kur gyve
no kraugerys direktorius. Jį privalome < 
paversti į darbininkų kliubą ir suteikti jam : 
vardą “Kominternas.”

Apatinius kambarius perdavė, kaipo raš
tines, Komunistų Partijai ir Komjauni
mui, o antrame augšte kambarius—knygy
nui, žaidimams ir specialiam skyriui ; 
“Čekai”.

Ten, kur pirmiau buvo didelė tyla, kur 
darbininkams griežtai buvo uždrausta eiti 
iš darbo cementiniais takais pro šį namą, 
kur vakarais saulės spinduliai, tartum, 
liepsnodavo veidrodiniuose languose,—da
bar proletariniai muzikantai griausmingai 
grojo revoliucines dainas. Iš namų, kur 
pirmiaus gyveno inžinieriai, kurie išbėgio
jo, suvežta kalnas knygų. Knygos buvo 
gražios, auksas žibėjo ant apdarų, bet 
darbininkams jos svetimos, nesuprantamos 
ir nenaudingos.

Darbininkai išrinko Gromada kliubo ve
dėju, ir jis, darydamas pranešimą apie 
kliubą ir jo darbą kalbėjo:

—Draugai, pas mus yra didelis knygy
nas; knygas konfiskavome nuo kapitalistų 
ir jų perdėtinių, bet jos visos—vokiečių 
kalboje. Bet mes, darbininkai, esame tarp
tautinė komuna, tai turime jas skaityti, 
tai yra, mes turime išmokti ir vokiečių 
kalbą; kad tapti tarptautine mase, tai tu^ 
rime žinoti visas kalbas. Knygynas atda- priėjo Sergiejus ir pakuždėjo jam į ausį, 
ras visiem mokantim ir nemokantiem skai i Glėbas atsistojo, nusiėmė plieninę kepurę 

j---------- __________ ____ r- __• i__

Draugai darbininkai ir darbi
ninkės!

Kuomet milionai bedarbių 
jau badauja ir kuomet bedar
bė nuolatos didėja, tuo pačiu 
laiku ir lietuviai darbinin
kai ir smulkieji krautuvininkai 
tos pačios bedarbės paliesti. 
Bado šmėkla vis darosi baises
nė. Daugelis jau ir namus pra
rado, daugelio paskutiniai cen
tai bankuose uždaryti. Tūks
tančiai bedarbių šeimynų mė
toma iš namų; vanduo, šviesa 
uždarinėjama.

Įvairioms draugijom irgi pa
dėtis darosi sunkesne. Daugelis 
narių nebepajėgia užsimokėti 
duokles.- Nuo nedavalgymo ir 
peršalimo daugiau narių suser
ga ir miršta—daugiau pašalpų 
ir pomirtinių išimama. Dau
gelio draugijų pinigai bankuo
se uždaryti, kitų morgičiais 
ir bonais nunešta. Draugijos 
pradeda merdėti, pulti žemyn.

šitokioj padėtyj esant, reika- bamos lynčo teismą, kuris an- 
linga visiems bendrai veikti, tru sykiu nuteisė sudeginti elek- 
Bendro veikimo konferencija, 
įvykusi bal. 23 d., LMD svetai
nėj, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa., kviečia visas draugijas ir 
visus lietuvius darbininkus 
voti už šiuos reikalavimus:

Konferencijoj buvo priimtos 
sekamos rezoliucijos:

Rezoliucija Mooney Ir Kitų 
Politinių Kalinių Reikalu 
Bedarbių reikalais sušaukta

konferencija, bal. 23, Pitts- 
burghe, užgiria Chicagoj šau
kiamą Kongresą Paliuosavimui 
Tom Mooney ir kitų politinių 
kalinių.

Konferencija kviečia visas 
organizacijas visokiais būdais 
remti Tom Mooney pal mosavi
mo darbą, taipgi reikalauti pa- 
liuosuoti visus kitus politinius 
kalinius.

Konferencija užgiria Tarp
tautinį Darbininkų Apsigynimą, 
kuris daugiausia politinių kali
nių paliuosavimui darbuojas. 
Kviečia visus tą organizaciją 
remti.
Scottsboro Negrų Jaunuolių 

Reikalu
Konferencija pasmerkia Ala-

1. Už didesnę bedarbiams 
šalpą.

ko

pa-!

tro.s kėdėj H. Pattersoną ir ren
giasi prie tokio pat nuospren
džio kitiem aštuoniom Scotts
boro jaunuoliam.

Konferencija reikalauja pa- 
liuosuoti tuos jaunuolius, kurie 
nieko nėra prasižengę. Kviečia 

j visas organizacijas taipgi dary-
2. Už bedarbiam apdraudą bo- spaudimą, kad jie būtų pa

sų ir valdžios kaštais. liuosuoti.
3 Prieš mėtymą iš namų be- prie§ Vokietijos Fašizmą 

darbių šeimynų delei negalėj i-j 
mo rendų užsimokėti.

4. Prieš uždarinėjimą gazo 
elektros ir vandens.

5. Prieš pardavinėjimą dar
bininkų namų už skolas ir tak
sus.

6. Prieš Pinchoto 
Commissary Planą.

7. Prieš* Roosevelto patiektą į 
.verstiną darbą

8. Už veltui 
kalės pagelbos 
jų šeimynoms.

9. Prieš algų kapojimus.
10. Prieš darbininkų .. perse

kiojimu A Y
Šie reikalavimai naudingi vi

siems darbininkams ir visoms į 
draugijoms, nežiūrint tikėjimų1 
ar pažvalgų. Visiems todėl, 
bendrai i------- ----------------- , . ..........
pravedimui gyveniman tų visų l metinis, bet lyg ir jubilėjinis 
reikalavimų. Konferencija to- j dvidesimtmetinis, n(įs, . rpah

liuosuoti.

patiektą

kempėse.

Konferencija pasmerkia Vo
kietijos fašizmą, kuris terori
zuoja komunistus ir kitus, ku
rie tiktai priešinasi kruvina
jam fašizmui.

Konferencija kviečia visas or
ganizacijas nešti protestus prieš 
fašizmą, reikalauti' paliuosuoti’ 
iš kalėjimų politinius kalinius, 
kurie likosi areštuoti delei prie-

pasišvaistyti; gal kiek ir pasi
ganyti, užsikąsti, nes pats tas 
vakarienės metas, o čia kėlios 
žvitrios šeimininkės svetingai 
stovi už stalų, apkraustytų pro
letariniu provijantu.

Vėl susipietė, išsirikiavo 
Sietyno žvaigždės ir tikrai 
sklandžiai išvedžiojo keletą 
specialiai prirengtų himnų ir 
dainų: Kominternas, Varpų 
kalba, Derlius, Pavasaris, či
gonų melodija, Girioj ir dar 
šį tą. Choras puikiai sumo- 
kintas, išmuštruotas! Malonu 
į jį žiūrėti ir klausytis jo skam
bių sutartinių! Kiekviena skir
tinga daina sukelia tau savin- 
gą ūpą, sužadina jausmus, iš
judina vaidentuvę.

Teresė Bičkauskienė tvirtu 
balsu sudainavo solo. Agresin
gas delnų plojimas privertė ją 
atkartoti vieną-kitą posmą.

šauniai pasirodė, su dainų 
duetu d. Ona Stelmokaitė su 
d. Edvardu Skučuku.

Tikrai gabiai, ryškiai, artis
tiškai prabilo solo smuiko 
garsais d. Vitas Dvareckutis, 
harmoningai pianu lydimas d. 
Mildos Jonušoniutės. Kai del 
jauno vaikino, tai jis ir gan 
gerokai išlavintas.

Sąlydžiai išėjo d. Onos Stel- 
mokaitės ir d. Al. Baublio du
etas iš operetės “Alkis”—“Au
ksas.”

Nuosakiai ir vaizdžiai pro
gramą užbaigė choro jaunuo
lių grupė, sulošdama vaizdelį 
iš jūreivių būklės. Kapitaliz
mo tvarkoje jūreiviai suvaržy
ti, turi rengtis į karą, algos 
jiems kapojama. O Sovietų 
Sąjungoje —linksmai, kukliai 
jie eina savo pareigas—juo
kauja, dainuoja, žaidžia. Ki
ta dvasia, kitas pasaulis...

Rusų orkestrai griežiant, 4 
prasidėjo šokiai ir nusitęsė iki 
vidunakčiui. Publikoje girdė
josi gražių komplimentų ir pa
gyrimų, kaip atskiriems kon
certo dalyviams, taip ir visam 
Sietyno Chorui.

J. K-aitis.

Slaptai Karia Žmones

HAVANA, Kuba.—Vai-
džios slapta žmogžudžių» 
gengė pakorė slaptai keturis 
policistus, kurie pasirodė 
valdžiai neištikimi.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

DETROIT, MICH.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Karolio Požėlos kuopos mėnesi
nis susirinkimas jvyks pirmadienį, 
pirmų dieną gegužės, 1933; 7:30 va
landą vakai’e, Draugijos svetainėj, 
3600 Vernor Highway. Nariai būki- ' 
te laiku, nes po trumpo susirinkimo 
įvyks diskusijos, temoj, kodėl Vokie
tijoj įsigalėjo fašizmas.

Raštininkas G.
(100-102)

1 -- -----------------------------------

I1

PHILADELPHIA, PA. į;

Sovietų Mineralinių I; 
Vandenų

į NARZAN IR BORJOM į

I
 Dabar galima gauti pas !;

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

šies kenuotos žuvys. i;

suteikimą medi- šinimosi fašizmui.
bedarbiams ir Rezoliucijų Komisija:

Jonas Stanislovaitis,
' J. čirvinskas,

V. J. Količienė(?)

NEWARK, N. J
ir įvyko metinis mūsųTai

reikalinga darbuotis | choro koncertas. . Ne paprastas 
. . . . IpxnHvno Itrrir iv iiihiloiinl«--

~____ ___ £, Konferencija to- Įdvidesimtmetinis,
del kviečia visas draugijas koo- Sietynas jau yra gražiai išau- 
peruoti ir ve ką atlikti: L.gęs jaunuolis, 20 metų am-

1. Kiekviena draugija turėtų žiaus.

SOCRA/
BRAND Jgf,

tyti ir rašyti. Prašau, draugai, prie kul
tūros. ..

Name buvo darbininkų kliubas “Komin
tern,” Komunistų Partijos raštinė ir kele
tas kitų atsakomingų įstaigų. Darbinin
kai po senovei dar vis gyveno savo lindy
nėse. Net namai, iš kurių pabėgo inži
nieriai, stovėjo tušti ir baugino savo didu
mu. ' Fabrike kalvių skyriuje darbininkai 
gamino brėžukus, o vakarais suvarydavo 
ožkas į fabriko budinkus. Moterys eida
vo nuo vieno į kitą sodžių, duodamos lie
žuviams valią. Darbininkų kliube nuola
tos griežė muzika. O Kom. Partijos kam-

ir numetė ją ant prielangės.
—Draugai, štai vieton draugo Luchovo 

pranešimą padarys drg. Ivaginas. Drau
gas Luchov yra užimtas kitur... Atidary
sime susirinkimą. Ko jūs tylite? Turiu 
jums pasakyti, kad girdėjau, jog užsienio 
imperialistai siunčia pas mus laivus, nori 
prekybos su Sovietais. Manau, kad mes 
nepyksime del to, kviečiame juos su pre
kybos reikalais. Mes taipgi kai ką galėsi
me ir jiems parduoti, bet lai jie daugiau 
nebando išlipti ir mus mokinti, kaip mums 
savo namus tvarkyti..,.

(Bus daugiau)

prisidėti prie bedarbių pagel- 
bos; turėtų prisidėti prie Be
darbių Tarybų ;~kur nėra Bedar
bių Tarybų, tai darbuotis jų su
organizavimui.

2. Kiekviena draugija turėtų 
išrinkti bedarbių komitetą iš 
trijų ar penkių narių. Tasai 
komitetas turėtų ' suregistruoti 
bedarbius draugijos narius, 
žiūrėti, ar jie gauna pašalpą ir 
ko jiems trūksta, ir bendrai su 
Bedarbių Taryba, toj teritori
joj veikiančia, eiti į tam tik
ras įstaigas išgavimui pašalpos. 
Tasai komitetas taipgi turėtų 
dalyvauti Bedarbių Tarybų su
sirinkimuose ir bendrai su ki
tais atstovais veikti.

3. Komitetas turi darbuotis, 
kad tęs draugijos- bedarbius 
narius įtraukus į Bedarbių Ta
rybas.
■ > 4. Konferencija išrenka iš'; 
penkių narių Bendro Veikimo 
Komitetą, kuris darbuosis be
darbių reikalais, kad įtraukus 
visas draugijas į bedarbių vei
kimą. Visos draugijos kviečia
mos su tuo komitetu kooperuoti.

5. Už poros mėnesių Bendro 
Veikimo Komitetas turi sušauk
ti kitą konferenciją peržiūrė
jimui viso jam pavesto darbo 
ir nutiesimui platesnio plano to
limesniam veikimui.

Bendro Veikimo Konferenc., 
Firm. P. J. Mar linkus, 
Sekr. J. Gataveckas.

P. S. Bendro Veikimo Bedar
bių Konferencijos visi tarimai 
tilps vėliaus.

J. Gatav echos, 
Konferencijos sekretorius.

Koncertas įvyko sekmadie
nio vakarop, balandžio 23 d., 
Lietuvių svetainėje. Šitas cho
ro pasirodymas žymėtinas tuo, 
kad visą programą išpildė pa
ties choro jėgos, be pašalinių 
žvaigždžių, 
žvaigždelių, 
mirguliavo 
rate.

Įžangoje d. Jurgis 
uis padarė trumpą Sietyno bi
ografiją, nuo pat jo užsimez
gimo 1912 m. iki šių dienų.

Vadovaujamas savo ener
gingos mokytojos d. B. Šak
naitės, choras atidarė progra
mą Internacionalu. Skardžiai, 
gyvai, pakeltu ūpu.

Gražiai pasirodė smuikų 
duetu dd. Ona Stelmokaitė ir 
Lelija žukauskiutė. ’ Fortepi
jonu lydėjo d. Milda Jonušo- 
niutė, skambiai- ir mikliai.

Į "

Jaunu baritonu solo sudro
žė d. Pranas Vitkauskutis, 
svetingai d. mokytojos lydi
mas pianu.

Drg. Natalija Staniuliutė 
itin gabiai paskambino pianu.

Augštu laibu balsu solo su
dainavo Ona Stelmokaitė. So
listams pianu padėjo d. cho
ro vedėja.

Choro jaunuolių grupė mit
riai atvaizdino proletarinį vei- 
kaliuką apie buržujų labdary
bę. Buvo ir artistiškos dailės 
ir nuosakios propagandos. 
Skardžiais delnų plojimais pu
blika pareiškė savo priejautą 
ir pritarimą.

Keletas minučių pertraukos. 
Įspūdžiais pasidalinti, draugiš
kai pasiklegėti, pajuokauti,

žvaigždžių ir 
visokio didumo, 

pačiame Sietyno

Jonušo-

BMHMm

‘SERVE

KENU0T1 PRODUKTAI
Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežta valdžios priežiū

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

ROYAL STURGEON su TOMATO SAUCE
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK
(Strimelės)

STUFFED PEPPERS
(su moromis)

Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša pelną krautuvninkams. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City
Taipgi Skyriai: 260 California St., San Francisco, 

Cal. ir 354 South Spring St., Los Angeles, Cal.
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ROCHESTER, N. Y.
DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO Į 

VALDYBOS ANTRAŠAI:

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1080 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

8 Ludwig Pk. 
‘ 67 Cutler St. 
Pulaski Street 
F.,
9 Kostner Pk.
52 Dalo
52 Hoff

rirmacl, Gegužes 1, 1033

*VIETINES ŽINIOS SĖKMINGA TOM MOONEY
BEDARBIAI KOVOJA

i ney paliuosavimo reikale. Be bimnkai senai laukia atvažiuo
to socialistu vadai išsisukinę- jančio seno ir ‘nenuilstančio

bet

d.

PORTAGE, PA.

Dailyi persitikrinti,

tra ir

M-ka.

Kauno Kaliniu Protestą;

M.

Andruška,J.

Iždo
Grušiūtč,T.

1307 Davis Avenue
Kaupas,A.

J.

10
11
12

Lankytojai

1326 McReynold Avė.

šalpą bedarbiams, kuriem rei
kalavo demonstrantai.

1351 Broadway Ave. 
Globėjai:

| sviesps.
“Laisve”,

3116 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

Šiomis dienomis 
išleistuvėj lankėsi 
Sovietų Sąjungos, 
Stankus. Svečias, 
Žinosiant į Sovietų

Jei Tom Mooney 
arba pa-

RINKIME AUKAS SCOTTS
BORO JAUNUOLIŲ PALIUO-

SAVIMUI

SLA 48 Kp. Rezoliucija Cent
ro Sekretoriaus Rinkimo 

Klausimu

St.
St.

KAMČATKOS PUSIAUSA- 
LIO IŠVYSTYMAS

Ružinskas,
Komikas, J. Ruseckas, 

Revizijos Komisijai
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam namo, 
1057-63 Hamilton Ave.

Avo.
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 

Ligonių
Varnienė,

bedarbių
Re-

ir

IOEZIOE3
JUOZAS KAVALIAUSKAS

De- mo reikale.
Tokis delegacijos raportas 

delegatuose sukėlė didelį pasi-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS
Pirm. M. Selickas, 31 Amity St., 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson 
Fin. Rašt. Ji Pilkauskas,

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

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

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

J. Urbonas, T. Rasikas,

Penktadienį 150 
i demonstravo prie Home 
ilief Bureau, Elizabeth 

“Laisvės” I Spring St., New Yorke, 
svečias iš i Bedarbius polė policija,

Mykolas I alkana minia atsakė apsigyni-. 
prieš išva-:mu. Du bedarbius areštavo.

Sąjungą,

Q LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
° DRAUGIJA. GRAND RAPIDS, MI

CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL
Į 1932 METŲ YRA SEKANTI:
! Pirmininkas, Chas. Margis,

1323 Muskegon Ave.
I Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas,
! 730 Nason St. N. W.
Protokolų Sekr. Karl Rasikas,

R. R. No. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

ir Svetainės Randavotojas,
1108 Elizabeth

Iždininkas Ant. DaukSa, 
1131 Walker

Svečias Iš Sovietų 
Sąjungos

į Dr. J. J. Kaškiaučiaus
PALIUOSAVIMO KONFERENCIJA \ Prakafcąjlaržnitas

CHICAGO, Ill inois — 
Šios apielinkės lietuviai dar-107 Organizacijos, 14 A. F. niekšėjimą, ypač Tom Moo-

D. Lokalų Prisiuntė 197
Delegatus. Socialistų Par- to, socialistų vadai išsisukinė

ja, sakydami: Be to, kad Tom 
Mooney “dinamitierius”, visos 

fronto konferencijos

tijos vadai pasisakė prieš 
Tom Mooney.
CLEVELAND, Ohio. — 23 bendro

balandžio, Penterių Unijos jyra komunistų konferencijos ir 
Tačiaus pašalpos biuro valdi- lokalų svetainėj įvyko sekmin- todėl socialistai atsisako daly- 

.gyveno Chicagoj ir kiek pir- ninkai buvo priversti duoti pa- ga bendro fronto Tom Mooney vauti Tom Mooney paliuosavi-
miau Californijoj. Jis išva
žiavo į darbininkų šalį apie du 
metai atgal. Amerikon par
važiavo sutvarkyti nekuriuos 
savo asmeniškus reikalus.

Užklaustas, kaip eina gyve
nimas Sovietuose, atsakė, kad 
šalis smarkiai progresuoja. Jis 
Sovietų Sąjungoj gyveno Mas
kvoj ir dirbo metalo fabrikuo
se, kaipo mechanikas bei in
spektorius. Apie maistą sako, 
&ad grūdinių valgių netrūksta, 
tik mėsos, kiaušinių ir vaisių 
kiek stokuoja. Vidutinio mo
kančio darbą darbininko alga 
yra tarp 120 ir 200 rublių. 
Augštai lavinti darbininkai, 
ypač, kurie atvažiavę iš užru-. 
bežio, gauna net iki 500 rub
lių algos į mėnesį.

Miestas gyvas, izvoščikai 
Maskvoj kaip ir išnykę; jų vie
tas užėmė automobiliai ir bu- 
sai. Šalygatviai išcementuoti, 
daug naujų namų pristatyta ir 
dar vis budavoja naujus na
mus ir fabrikus.

M. Stankaus nuomone, kurie 
amatininkai čia Amerikoj be 
darbo, o ypač geri mašinistai, 
tokie turėtų važiuoti į darbi-

SLA (Portage, Pa.) 48 kp. 
laikytame nepaprastame susi
rinkime, balandžio 6 d., na
riai vienbalsiai atsisakė bal
suoti už Pildomosios Tarybos 
pasiūlytus kandidatus Centro 
sekretoriaus urėdam

Ant vietos buvo pagaminta 
rezoliucija ir vienbalsiai priim
ta. Rezoliucijoj reikalaujame, 
kad Centro sekretorium būtų 
paskirtas Juozas Miliauskas.

Savo nutarimus siunčiam į 
organas 

eiliniams 
laikraš- 

su Pild.

paliuosavimo konferencija, 
legatų dalyvavo 197 nuo 107 
organizacijų ir A. D. F. loka- 
, t • i • i i • • i i Uuieuctiuvau ūujyuic uiuvų pcvoi-i lų. Lietuvių darbininkų orga- .7 . . - • i. .. .; . j, • I piktinimą ir panieką soc. par-mzacijos veik visos dalyvavo ir 1 1
didžiuma iš jų prisidėjo su fi
nansine parama; pora negalė
jo, todėl, kad jųjų iždai tušti.

Ted. Robinson, laikino komi- 
i teto pirmininkas, atidarydamas 
konferenciją, pagyrė 
Worker,” kuris pereitos suba- 
tos num. suteikė visą eilę fak
tų apie Tom Mooney, o iš ka
pitalistinių laikraščių negalima 
gauti. O reikia pažymėti, kad 
Ted. Robinson gerai žino tatai 
sakydamas, todėl, kad jis pat
sai yra redaktorius vieno iš 
kapitalistiniu didlapių.

John Olchun, sekretorius lai-

tijos viršūnėm, kurios bendrai 
su bosais nori nekaltą Tom 
Mooney nugalabinti.

Delegacija susidėjo iš bepar- 
tyvių ir unijistų. Visi gavo 

, kad vienatinė 
partija, kuri kovoja ir jųjų rei
kalus neišduoda yra Komu
nistų Partija. Be tos partijos 
nebūtų ir šios bendro fronto 
konferencijos. Be šios parti
jos ir be Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo Scottsboro 
jaunuoliai senai būtų sudeginti 
elektros kėdėj.

Puslapis penkta®

ALDLD 148 kuopos susirinkimai atsibūna 
kiekvieno mėnesio trečią nedėldieni, 9-tą vai. 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuopos susirinkimas atsibūnH 
tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje

Labai svarbu reguiėriai lankyti šių or
ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės 
gauti naujų narių į minėtas draugijas. Ku
rie negalite duoklių užsimokėti, atsikreip
kite j susirinkimą ir būsite paliuosuoti.

“Laisvę”, nes SLA 
“Tėvynė” atsisako 
nariams duoti vietos 
tyj, kurie nesutinka 
Tarybos sauvaliavimu ir kons
titucijos laužymu.

Mūsų kuopa daug kartų yra
siuntus įvairius nutarimus į cen-1 išliko gyvas.

Tėvynės” redakcijai, bet ko prie Amerikoj ambasados 
ninku šalį. Jie ten gali gauti I mūsM 
darbus be bėdos, tik prieš iš
važiuosiant turi susitarti su 
Sovietų atstovais apie numa
tomus jiem darbus. Be susita
rimo važiuoti jis nepataria, 
nes turistai Sovietuose apsigy
venti negali.

Kurie važiuoja į darbininkų 
šalį, jo nuomone, reikia pasi
imti gerus įrankius ir tinkamų 
tvirtų rūbų.

Svečias pasakojo, kad di-
* džiumoj darbininkai valgo fa

brikų valgyklose, kur jie dir
ba. Už keturias dešimts ka
peikų neblogi pietūs; geresni 
pietūs—aštuoniasdešimts ka
peikų.

Jo nuomone, delei stokos la
vintų darbininkų, nemažai pa
sitaiko fabrikuose trūkumų ir 
sulaužymų. Kita priežastis, 
tai dar nevisi 
nugalėti, 
daro, įlindę į industriją.

Apie lietuvius, kurių nema
žai buvo atvažiavę į Maskvą, 
jis sako: nekurie jų nei ne
manė apsigyventi Sovietuose, o 
tuoj šoko spekuliuoti; o žino
ma, tokie darbininkų šaliai ne
reikalingi. Tad jie, sugrįžę at
gal į Ameriką, visokių nesą
monių pripasakoja.

* Rep.

kino komiteto, išdavė platų ir | Konferencija išrinko Pildan- 
reikšmingą raportą apie Tom į tį Komitetą iš 25 nariip, Taipgi 
Mooney paliuosavimo kovos rei- j 
kalą.
jos kapitalistų klasė buvo už-' 
sigeidus greitu laiku Tom Moo- į 
ney sudeginti elektros kėdėj e 
Tik dėka Rusijos darbinin
kams, ypač Leningrado, Moo-

Jie susirin-

tarimai nepamato ir pareiškė:
Tad manome, kad jnebus paliuosuotas

____ , darbininkų dienraš- ( keista jam bausmė, tai Amei i- 
tis, duos vietos mūsų kuopos^08 atstovas neiškeis kojos is 
nariam tarti žodį prieš SLA mūsų šalies sveikas. Šitas vj- 

narių teisių pamynėjus. į sijos darbininkų pareis imas
. Mūsų kuopos nepaprastas IP° vadovyste d. N. Lenino pii- 
susirinkimas vienbalsiai pasi-jvei'to prez. W. Wilsoną panai- 
sakė už Juozą Miliauską.

Komitetas.

Kare Tarp Japonų ir 
Chiny Paskersta 8,000

PEIPING. — Baisūs kru
vini mūšiai eina šiaurinėj 
Chinijoj. Japonai laimi ir 
grūda chinus atgal. Užėmė 
miestą Chengteh kelyje lin- 

sabotažninkai kui Peipingo. Mūšiuose 
Jie daug žalos pa- ties tuo miestu paskersta 

aštuoni tūkstančiai kareivių 
—po keturis tūkstančius iš 
abiejų pusių.

Tarptaųtinio Darbininkų Ap
sigynimo ir Gegužinės Bend
ro Fronto Komitetas kviečia 
rinkti aukas Scottsboro jau- 
lių paliuosavimui, laike Pirmo
sios Gegužės demonstracijos.

Jaunuolių gyvybė randasi 
pavojuj. Reikia dėti visas pa
stangas, kad sukelti reikiamą 
sumą pinigų jaunuolių bylos; niz" - žiQri kaJ
Al»zv1 Iii ii/T n r* i \ A/ r» **

kiti žmonės į religiją.”^Vedimui. Maršavimas į Wa- 
shingtoną delei jaunuolių pa- 
liuosavimo iš New Yorko pra
sidės gegužės 6 d.

Lietuvių organizacijos jau 
turi išrinkę penkis maršuoto- 
jus. Būtinai reikia, kad kitos 
organizacijos irgi paskirtų 
maršuotojus ir pasistengtų su
kelti kiek lėšų jaunuolių bylos 
vedimui.

Gęgužės Pirmąją išnaudoki
me aukų rinkimui del Scotts
boro jaunuolių. Skardinukes 
galite gauti “Laisvės” raštinėj* 

*Tad neatidėliokite tą darbą, 
bet stropiai imkimės aukų rin- 
limo.

įvertė prez. W. Wilsona panai- ■ 
'kinti mirties bausmę ir duoti, 
įamžiną kalėjimą. . , , ,

Konferenciją jšrinkb dele- i 
gaciją į Socialistų Partijos 
Ohio valstijos konferenciją, 
kuri Clevelande tuo pačiu lai
ku įvyko. - Delegacija instruk
tuota, kad atsikreipt į Socia
listų Partijos konferenciją, 
kad išrinktų delegatus ir pri
siųstų į Tom Mooney konferen
ciją ir kad taipgi pasiųstų de
legatus į Chicagos Tom Moo
ney Kongresą.
Socialistų Vadai Parodė Savo 

Juodą Veidą
Popietinėj sesijoj nekuric 

delegatai, o ypač nauji šioj 
konferencijoj, buvo labai nu
stebinti delegacijos į Soc. Par
tijos konferenciją pranešimu. 
Delegatas M. Longo, Penterių 
Lokalo atstovas, raportuoda
mas pasakė: “Jokiu būdu ne
tikėjau, kad Socialistų Parti
jos Nac. Sekr. Senior ir visa 
konferencija atmestų mūsų i 
konferencijos atsikreipimą del 
sudarymo bendro fronto Tom 
Mooney paliuosavimo reikalu. 
Bet dar daugiau buvau nuste
bintas, kada jisai (sekreto-

' • •" ‘L_ i išrinko 15 delegatų į Chicagos
Nurodė, kaip Californi-' Tom Mooney Kongresą.

Konferencijoj paaiškėjo, kad 
'miesto taryba leido daryti rin- 
Įkliavą (“Tag Day”,) 29 ba- 
ilandžio. Delegatai suprato, 
i kad tik darbininkų spėka pri- 
! vertė mūsų miesto atstovus 
įduoti liuosai mieste daryti rin- 
■kliavą. Tam išrinkta komisi- 
I ja. Ir konferencijoj delegatai 
pasisakė, kad jųjų organizaci
jos dalyvaus “Tag Day”.

Konferencija buvo viena iš 
geriausių bendro fronto buvu

sių konferencijų. Pirmu kar
tu A.D.F. tiek lokalų prisiuntė 

■ delegatus.

veikėjo revoliucinių darbinin
kų tarpe Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus, ir pagalios mes jo su
laukėme. Jis kalbės temoje: 
“Darbininkų Sveikata ir Jos 
Apsisaugojimas.” Veikiausia ir 
kitais svarbiais klausimais.

Todėl, draugai ir draugės, 
tarkitės bendrai ALDLD, LD 
SA ir LDS kuopos rengti pra
kalbas. Dr. Kaškiaučius pa
tarė surengti dvejas prakal
bas vieną dieną, nes daug 
žmonių be darbo, tai ir die- 

Inos laiku gali ateiti į prakal
bas; dieną, po pietų, turėtų 
' būti surengta vienoms mote- 
|rims, o vakare vieniems vy- 
irams, bet kur vienas rengsit, 
I tai bendrai vyrams ir moter
ims.

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

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

Ikų suvažiavimas.
j 8 d. Rockford, Ill

9. d. Waukegan, Ill.
d. Kenosha, Wis.
d. Racine, Wis.
d. Westville, Ill.
d. Indiana Harbor,

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

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

Visais reikalais kreipkitės į 
Pirmą Apskritį:

i Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ?

LIETUVIŲ SAULES PAŠALPIN. 
DRAUGIJOS, LINDEN. N. J.—

Naujos Valdybos Adresai 1933 Metą 
Pirmininkas A, Mazonas, 310 W. Price St.,

Linden, N.
Pirm. Pagelbininkas G. Kaslaskas,

715 N. King St., Elizabeth, N.
Protokolų Rašt. R. Tratulis,

1411 Clinton St., Linden, N.
Finansų Rašt. K. Lenarth,

110 W. 11 th St., Linden, N.
Iždininkas J. Uskurėnas, 

1501 S. Wood Ave., Linden, N. J, 
Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir 

J. Vertalis,
203 W. 16th St., Linden, N, 

Maršalka, K. Mcskauskas,
1802 So. Wood Ave., Linden, N.

Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir
mą seredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J, 

Koresp, G. Kardauskas, 201 W. 16th St.
Linden, N, J.

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N- 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 4th 
Nutarimų Rast. B Burkauskas, 255 Piną
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnicticnė, 144 South

Park St., J. Krakauskas, 300 First St. 
“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St.
Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai įvyksta 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Licfti- 
vių “Laisvės’, svetainėj, 269-73 Second St., 
Elizabeth, N. J.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

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

Ligos, Nervų jde-

st. 
st.

Pirm., Černauskas B., 103 Mailing Drv. 
Pirmininko pagelbininkas Miller, J.

r " ‘ ‘ ' 
Protokolų rašt. Gendrėnas, ’S.
Iždininkas, Galinaitis K.,

29
Finansų raštininkas Manelis
Finansų rašt. pagelbininkas, G. Zurgulienė
Maršalka, Feliks Manelis

Iždo Prižiūrėtojai:
1. Andriunas, P.,
2. Yenčius, M.,
3. Švedas, Gco.,
4. Prūsas, J.,

Susirinkimai būna 
ncdėldienj. Pradžia :

ir Mešlažarnės .. . _ .
h minias bei ReumatiŠki Nesveiku

mai.
| Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos
• Ii eros yra sėkmingai gydomos nau- 
I joviškais, moksliškais būdais.
| X-Spinduliai, ‘ Kraujo Ištyrimai,
• Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
| bei čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina
1 Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškai

©H. 11NS
110 EAST 16th ST. N. T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.Wilkins
45 Townsend St.

ni SKAITYKIT IR PLATIN
18 Dudley St. I 

kiekvieną mėnesį pirmą KIT “LAISVĘ”
3 vai. po pietą.

-X

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

Empire Corniee & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

Giria Sovietų Sąjungos 
Tvarką

MASKVA. — Čionai lan
kosi amerikonas Raymond 
Robins, kuris laike revoliu
cijos buvo Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus galva Mask-irįus) pareiškė tokiu pat tonu 
voje. Jis korespondentams ir kalba, kaip prokuroras C. 
pareiškė, kad Sovietų pade- Fickert, kuris prirengė nu- 
tis padare jame labai didelį teisti Tom Mooney- čia abe- 
įspūdį. Ypatingai jam pa- nereikia jokio> ant kiek 
tiko jaunimo entuziazmas. 
“Dabartinė gentkartė,” sa
ko Robins, “kūnu ir siela 
stoja už Sovietus.- Į komu-

NEW YORK. — Socialis- 
tų Partijos vadai persekioja 
visus, kurie stoja už bend
rą frontą su komunistais. 
Heywood Broun kalbėjo 
dviejuose bendro fronto su
sirinkimuose, prieš partijos 
vadų norą. Jis dabar pa
reiškė, kad jis iš tos parti
jos pasitraukia, nes tikisi 
būti išmestas už kalbėjimą 
nuo vienos platformos su 
komunistais.

Kauno “Rytas” (bal. 12 j 
d.) rašo:

“Balandžio 10 d. apie 7 ir 
pusė vai. vakaro Šiaulių s.d. 
kalėjimo kaliniai, protes
tuodami, kad jų keli buvo 
pasodinti į karcerį, ėmė visi 
kiek galėdami rėkti. Visa
me kalėjime buvo tikras ter
mas. Buvo labai tykus va
karas, todėl kaliniu riksmas z t*
buvo girdėtis visame mies
te.”

Nors šitaip sunkiųjų dar
bų kalėjimo kaliniai protes
tuoja prieš smetoninius bu
delius, kurių tikslas yra 
kiekvieną iš . kalinių nuka
muoti kalėjime.

Kamčatkos garsusis pu- 
siausalis virsta svarbiu in- 

i dustriniu centru. Laike 
2 penkių metų plano pabuda- 

raportavo” ir pa-I vota penkios žuvų pakavi

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

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

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeria 

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

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karaijj,—išlipt ant Flushing Ave.

Moterų
Pašei pine Draugyste Birute 

MONTELLO, MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Benlulienė. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turekienė, 79 Vine St. 
Prot. raftt. T. Zizen, 673 N. Uain St. 
Fin. Ra6t. K. Čerefikienė. 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė. 221 Ames St.
V; Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligonių Rafit. M. Potsus, 184 Ames 3t.
Marfialka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Mass, 
kare.

Isureakcioniškėjo toji partija, 
kuri save vadina darbininkų' • ‘ > f iorganizacija.

Antras delegatas adv. Da-, 
vis plačiau i 
briežė,- kad pas jį nebuvo jo-'mo dirbtuves. Dabar į me- 
kio nusistebėjimo. Jis žinojo | tus Kamčatka duoda 71 mi- 
socialistinius vadus, 1 
yra ištikimiausi senos tvarkos' 
gynėjai. Kada i__________
vadai d. Tom Mooney vadina 
“dinamitorium” ir baisiai rau
donu, tai jųjų kalba atatinka 
bosų kalbai, Bet dar daug 
darbininkų, o ypač profesiona- ' _ , ,
lų tiki, kad ir dalinai, jogei j fabrikų), kuris bus pa- 
toji partija yra revoliucinė or- teistas darban 1934 metais, 
ganizaęija. šitame atvejyje Neužilgo bus atidarytos ka- 
gauname patirti, ant kiek ji ‘ ‘
yra ne revoliucinė, bet fašisti
nė. Bet eilinius narius' reikia 
atskirti nuo. pardavikų vadų. 
Reikia juos pertikrinti ir paro
dyti jųjų vadų galutiną su- 1 f

le ad jie! iįono rublių vertės produk- 
LvaiiwoU Kitos trys naujos pa-

socialistimai1, _ , , ,i kaunes dar budavojamos.
Ant Kamčatka upės

giamas statyti didelis 
džio darbų kombinatas

Laiiniuotas Graborius
Penniylveinia ir New Jer-

bai- 
me-

syklos ir jau 1934 metais 
duos 35,000 tonų anglies.

Skersai ųusiausalį bus nu
tiestas kelias, idant surišus 
rytinę dalį su vakarine.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valffylk* 1931 metam
Pirm. W. Gelusevlčia. 51 Glendale St.
Pirm, paeglb. A*. Sauka, 

256 Ame: St.
Nutarimu rašt. J. Striplnie, 

49 Sawtelle Ave.
Turto raitė K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jasukevlčia,

158 Amee St.
Iždininkas If. Miškinis, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave.,

B. Zdanavlčia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Marialka A. Barkauskas,

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

1439 South 2nd Street
PHILADHL PHIA, PA.

Telefonai: ■ Bell—Oregon 1118 
Keystone—Main 1417
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Pirmad., Gegužės 1, 1933šešta* LAISVI

PROLETARAI, J GATVES, - ŠIANDIEN PIRMOJI GEGUŽES! Draugai Kliaučiai, Meskite Šiandien Darbą! Nes

Vyrai ir Moterys, Jaunuoliai ir Vaikai, Demonstruokite už Pašalpą Be
darbiams, Prieš Algų Kapojimus, Prieš Imperialistinį Karą ir už Paliuo- 

savimą Scottsboriečių ir Mooney.

Tai Yra Gegužinė-Mūsy Vienybės, Kovy Diena

v. šiandien milžniška New , galią - įsteigimą pfoletarų ir 
Yorko darbininkų Pirmiosios farmerių valdžios.
Gegužės demonstracija. Ap-! Taigi būkime punktualūs, 
skąitliuojama, kad maršavime,; nuvažiuokime į demonstraciją į 
detnonstracijoj ir visuose mi-j laiku, palaikykime gerą tvar- 
tinguose dalyvaus apie 150,-j ką demonstracijoj. Organižuo- 
000 vyrų, motetų, jaunuolių Įtumas, darbininkų vienybė ir 
ir^vaikų Gegužinės paminėji- j disciplinuotumas atneš greites- 
mej ’ jnį darbininkų klasės pasiliuo-

•• T . . • • j i - • i • i 'savima nuo išnaudotoju.I intinMOi non Lr_ v t u c

Po demonstracijai, 7 :30 vai. 
vakare bus du masiniai mitin
gai svetainėse. Ten' bus sa
komos prakalbos ir duodama 
koncertinės programos; būkite 
viename iš tų mitingų.

New Yorko mitingas įvyks
I Bronx Coliseum, E. 177th St. 
Važiuokite Lexington Ave.

Iš Prakalbų Prisirengi 
mui Prie Pirmosios

Pirmoji Gegužės yra visų 
darbininkų vienybės diena.

Kriaušiai, visi tad būkite 
šiandien bendro fronto demon
stracijoj kovai prieš uždarbių 
kapojimus ir prieš Hillmano 
supuvėlius, raketierius virši
ninkus Amalgameitų Unijos!

Mes atsišaukiame į visus 
kriaušius—vienytis ir demons
truoti už kovingą uniją ir ge
resnes darbo sąlygas siuvyklo
se.

Sykiu su tuom reikalaukime 
paliuosuot Tomą Mooney, 
Scottsboro negrus jaunuolius ir 
visus kitus politinius kalinius. 
Reikalaukime, kad Amerika 
pripažintų Sovietų Sąjungą.

Šiandjen, pirmadienį ' Gegu
žės Pirmojoj, draugai kriau
šiai, sueikite prie 126 Univer
sity Place, New Yorke (arti 
Union Square).

Amalgameitų Eilinių Narių 
Komitetas.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite/

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Lietuviai darbininkai penk
tadienio vakare laikė du masi
nius prie Gegužinės prisirengi
mo mitingus.? Vienas buvo 
“Laisvės” svetainėj Williams- 
burghe, kitas C. Brookįyne. 
Darbininkai nutarė susirinkti 
ir dideliais būriais maršuoti 
prieš kapitalizmą, prieš bedar
bę, už geresnį gyvenimą— 
naują pasaulį, prie^ fašizmą ir 
už komunistinį judėjimą-—pro
letarinę revoliuciją.

Lietuvių Darbininkių Susįvie-

Brooklyne, Arcadia Flail, 
918 Halsey St., arti Broadway, 
mitinge kalbės Hathaway ir

Penktadienį, bal. 28 d. “Lais
vės” svetainėj įvyko prakalbos 
prisirengimui prie Pirmosios 
Gegužės. Imant atydpn da
bartinį momentą, tai publikos 
galėjo būti daugiau.

Drg. Kl. Briedis, pradedant, 
tarė kelis (žodžius, ragindamas 
dėtis į Bedarbių Komitetą ir 
nurodydamas, kaip yra veda
ma kova už bedarbių reikalus. 
Jis šaukė ir namų savininkė
lius veikti išvien su bedarbiais.

A. Jeskevišiutė kalbėjo an
gliškai apie Pirmosios Gegu
žės reikšmę ir kodėl jaunimas 
jos paminėjime turi labai skai
tlingai dalyvauti.

Vėl Gengsteriai Užpuolė | Antras Al Capone 
i Unijos Raštinę

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

v LU V A 14 JLZ C41 KJ A A A A A A,X\ 114 UDI V J v « • • v — « 11 - • • • 1 ••... . .. . „ . i kiti žymus kalbėtojai; dainuosnirimo Amerikoj 1-mas Aps-i,. , . ... .
. .. , . v. . lietuviu Aido Choras, taip patkntys kviečia visų kuopų na-l. . . , . . . . ,.T • ’kitų tautų darbininkų chorai. .res, gyvenančia^ Brooklyne ir t J, , Ir. .. . ...... įžanga 30 centų, o bedar-10 apielinkej, susirinkti pirma- ' . . .
dienį, šiandien, 10 vai. is ryto i 
į “Laisvės” svetainę ir iš čio-; 
nai su savo vėliavomis traukti 
į New Yorko darbininkų Ge
gužinę demonstraciją. Didžio-' 
jo New Yorko Draugijų Sąry-, 
šis kviečia visų ’ organizacijų j 
narius būti 10 vai. ryte “Lais
vas” svetainėj ir kartu visiems 
važiuoti į demonstraciją.

Masinės organizacijos, turi 
paškyrę savo kapitonus. Su lie
tuvių grupe maršuos'’lietuviai 
jaunuoliai ir Aido Choras, ku- Yiu. 
ris dainuoš revoliucines dai- i * * • a » « — — — “ —• “ — • A A A • “ v*. - - —- — — —  

nas ir Akstins dalyyvius prie i Kairiutė kalbėjo angliškai ir Gėrio infliaciją ir' apie kovas i__ ___*___- . .j, . \ . . . ' . ... • ___

Apie Bedarbę ir Geguži
nę - Prakalbos Central 

Brooklyne

kovirigūmo; prie proletarinio 
judėjimo prieš išnaudotojus.

Demonstracija prasidės iš 
dviejų punktų :

Viršutinės New Yorko mies
to dalies divizijos dalyviai su- 
sirinks 11 vai. ryte prie Bryant!

FOTOGRAFAS
Siuomi pranešu • savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
812 Marion St., kampas Broadway 

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

Federalė valdžia traukia at
sakomybėn tūlą Waxey Gor- 

Tai jau iš eilės trečias gengs-'don, kuris vertęsis butlegerys- 
terių užpuolimas ant revoliuci-!te ir alaus raketų ir pasidaręs 
nių unijų buveinių. ]per dvejus metus $4,000,000

Apie savaite laiko atgal pelno.
gengsteriai padarė užpuolimą Z 
ant Adatos Amatų Darbininkų j no, 
Industrinės Unijos raštinės. (tą įstatymais, valdžia už tai 
Darbininkai atmušė užpuoli- j nekaltina Gordoną, bet kalti- 
kus. Praeitą antradienį gengs- na, kodėl jis nenori valdžiai 
teriai užpuolė Equitable Paper įmokėti mokesčių nuo savo pel- 
Bag Co. streikuojančių darbi- 'nų; kitais žodžiais sakant: 
ninku susirinkimą. 7' 
buvo atmušti, bet keletas strei-jr mums neduodi?/

Valdžia reikalauja, 
už-* Gordonas jai užmokėtų

come” tax” už du metus 
$382,974. Tai numerio antro 
Al Capone.

Kad jis pasidarė daug pel- 
, varydamas biznį uždraus- Bedford Avenue 

Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

Mušeikos ^‘jei gerai uždirbai, tai kodėl

dar ]ęjeriy areštuota ir laikoma ka-į 
jauna kalbėtoja, bet jai labai lojime, kuomet gengsterius, 
gerai sekėsi prakalba sakyti. ■, pUOnkus paliuosavo. 
Trumpoj ateityj iš lietuvių - - —: - -
jaunuolių galime tikėtis paky- vakare gengsteriai užpuolė 
lant labai gerų kalbėtojų.

Pereitą penktadienį, 7 valan-

Rakandų Darbininkų Jndustri- 
P. Buknys kalbėjo apie Pir- nes Unijos raštinę, 250 New- 

mosios Gegužės istoriją ir rei- > port St., Long Islande. Užpuo-
kšmę ir kokį vaidmenį Ameri
kos proletariatas suvaidino 
Gegužinės įsteigiihe.

V. Tauras kalbėjo apie da- 
, apie negali-

Praėjusio penktadienio va
kare buvo surengtos Central 
Brooklyne prakalbos bedarbės bartinę situaciją, 
ir Pirmosios Gegužės klausi-1 mybę planingumo kapitalizme, 

apiė pramonės anarchiją, di- 
žmonių susirinko dikčiai. A. dėjantį kapitalizmo krizį, do-

F. Abekas lietuviškai. Drau- darbininkų, bedarbių,' farme- 
gei A. KairiUtei sekasi kalbė- rių ir inteligentų.
ti. Jai daugiau pripratus prie ;
prakalbų sakymo, bus Visai gė- padarytos išvados sudarė labai 
ra kalbėtoja. Jinai aiškino gerą nuotaiką publikoj. Buvo 
dabartinę padėtį ir kaip jau-■ raginama- darbininkai kuo 

.nuoliai kenčia nuo didėjančios'skaitlingiausiai dalyvauti pir-
Parko, W. 41st St. ir '6th Avė. . bedarbės. - '

sų nerangumą organizuoti be- čijoj.

Kalbėtojų patiekti faktai ir

kad 
“in-

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

Ten susikoncentruos adatos in- 
dustrijbs, namų statybos, me- 
taip pramonės ir kitų išdirbys- 
čių darbininkai, kurie neš savo 
organizacijų vėliavas paroduo- 
duodami. Apart4 revoliucinių 
unijų darbininkų, prie demon
stracijos prisidės daug Ameri
kos Darbo Federacijos skyrių.

Viršutinės miesto dalies dar
bininkai neš didžiulį, 60 pėdų 
augščio, imperialistinio karo 
atvaizdą, drakoną.

Žemutinės New Yorko mies
to dalies ir Brooklyno darbi
ninkai susirinks kaip 12 vai. 
per pietus prie South Ferry, 
kampas South St. ir Whitehall

Prisiminė apie mū- madienį Gegužinėj demonstra

likai išdaužė raštinės langus ir 
norėjo sumušti unijos vadus 
Max Perloffą ir Jack Novacką.

Dabartiniu laiku eina New- 
1 port Parlor Frame Co. dirbtu
vėj streikas. Darbininkai rei
kalauja, kad jiem kompanija 
užmokėtų užvilktas algas, kurių 
yra susikaupę $3,000. Strei- 
kieriai sako, kad gengsterių 
tarpe buvo pastebėtas dirbtuvės 
savininko sūrius.

New Yorko darbininkai turi 
organizuoti platų apsigynimą 
nuo gengsterių, kurie pastaruo- susirinkimas įvyks antradienį, 
ju laiku pradėjo pulti i 
;cinių unijų buveines.

darbius jaunuolius ir juos ak- 
stinti dalyvauti mitinguose.

.^.^Cionai susirinks jūreiviai, 
daugelis Bedarbių Tarybų na- 
rių, masinių organizacijų na- 
rių, buvusių kareivių orgąniza- 
cijiį . ir įvairių unijų nariai, 
kuriems arčiau pribūti į tą vie
tą. -šioji divizija neš didžiulį 
fašistinio teroro -atvaizdą ir 
kitų kapitalistinės reakcijos 
pasireiškimų. < 
. , Abidvi divizijos pradės mar
guoti kiek po 12 vaL dieną.

Darbininkai, kurie negalės 
maršuoti, yra raginami 1 
Union Square 3 :30 vai. po pie
tų, nes demonstraciją tuo lai
ku ateis į aikštę.

Pionieriai ir apskritai darbi
ninkų vaikučiai labai skaitlin
gai susirinks žemutinė j New | 
Yorko miesto dalyj nelabai to
li nuo Delancey St Jie susi
rinks prie kampo Houston St. 
ir 2nd Ave., kaip 2 vai. po pie-

‘’Lietuviai darbininkai, būti
nai savo vaikučius nuveskite į 
nurodytą vietą, kad jie galėtų 
prisidėti prie darbininkų daly
vavimui milžiniškoj demon
stracijoj.

‘ Pr6let<rai, .apleiskit šiai die; 
nal mašinų fa tusi Šiandien jū
sų diena; kovų diena už'gėrėsi.-jbūtų mokama pašalpa,'kaip ir 
ttj^yvataimą, už darbo žmonių'bedarbiams su šeimynomis.

’ ’ Pirmininkas P. Taras atsi
šaukė į piibliką, paprašyda-

F. Abekas kalbėjo apie be- mas aukų dienraščiui “Vil- 
darbių padėtį ir kaip jie turi'niai.” Kadangi ateinantį sek- 
susiorganizuoti, kad iškovoti madienį įvyks “Vilnies” šėri- 
visiems bedarbiams pašalpas1 ninku suvažiavimas, tai susi- 
ir neleisti išmesti bedarbius iš 
namų.

Po prakalbų, pasikalbėjus 
su keliais bedarbiais, buvo sut
verta Bedarbių Komitetas iš 
šešių. Jie prižadėjo gauti 
daugiau. Prakalbose buvo 
viena senukė moteris, kuri pa
pasakojo, kad ją jau du kar
tu išmetė iš namų. Dabar, ji 
sako, bijausi, kad vėl neišmės- 
tų^ nes neturiu nei cento rau
dos užsimokėjimui.

Bedarbių Komitetas paėmė 
jos adresą ir pasiž'adėjo ko
voti, kad išgaut jai pašalpą.

Rep.
i • . i > •; . > t t

Rado Lavoną Maiše Vandenyj
I

■ Atrado lavoną, įdėtą į mai
šą ir įmestą į vandenį. Lavo
nas rasta East River ties 116th 
St. New Yorko pusėj. Mano-

Plėšikai Darbuojasi

Bigus, 45 metų, 495
Ave., numirė bal. 27 
palaidotas geg. 1 d.,

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

Lincoln 
d. Bus
Kalvarijos kapinėse.

I Laidotuvių apeigomis rūpi- 
jiiasi graborius J. Garšva.

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 46 kuopos mėnesinis

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

Vvr.ietys specialistas New Yor
ke api*ubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedeldieu.'^) nuo 2 iki 6

revoliu-.gegužės 2 d;, 7 vai. vakare toj 
j pačioj vietoj. Visi nariai bū- 
įkite ir atsiveskite naujų narių 
prirašyti į kuopą.

Sekr.
(102-103)

plėši-Praeitą ketvirtadienį 
kai smarkiai padirbėjo New 
Yorke. Trys ginkluoti vyrai REIKALAVIMAI

VOKIETYS SPECIALISTAS 
, Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray
patinusias gyslas {čirškinimaisrinkusieji sumetė dienraščio i atėjo į brangumynų krautuvę, 

pasveikinimui keletą dolerių. J 83 Canal St., ir ten pasiėmė 
už $17,000 vertės visokių daik
tų.

Kita grupė plėšikų atėjo pas 
Max Stein, 17 John St., ir čia 
pasiėmė $11,000 vertės visd-

P. Taras aukojo dolerį; H. 
Jeskevičiutė, S. Sasna ir P. 
Baranauskas po 50 centų, ži- 
gaitis, Tamošiūnas, Grybas, 
M. Siveriunas, Valatka, C. 
Karpavičienė, K. šolomskienė, Rjų brangių daiktų. 
L Levanienė, ir P. Baltrūnas 
po 25 centus.

Viso su smulkiomis $6.82.
Rep.

Tašiaus uždarbiai plėšikams 
*būna ne tik iš deimantų ir ki
tų brangių “akmenų”.

Tą pašią dieną penki vyrai 
atvažiavo prie Sheffield Farms 
Co. sandėlio ir atkišo revol-0 *1 * • • p i m 0i v>o. sanaeno ir hlkiso icvui-dtreikienai ŪUlaike dke- vertus ! ten esančius darbiniu-

bams Siunčiamą Darbą
Jau senokas laikąs streikuo

ja marškinių siuvėjai Sęe and 
Bee Kohler Shirt Co. Užvakar 
(os kompanijos trokas atvažia
vo iš Sunbury, Pa., prisiiioda- 
vo sukirptų marškinių ir ban- 

būti ma, kad ehiniečio lavonas! Ty- j de /eztl dar^; . Stre.kieria. 
rinštojai tvirtina, kad jis buvo I Pas?t,k° “?/k,MUS Jezant! 
'pirma virve pasmaugtas, o i 
paskui'įkištas į maišą ir įmes-j 
tas į vandenį.

Brownsvilles Bedarbiai 
Kovoja

troką ties 440- Broom St., New 
■Yorke ir sulaikė jį.

Policija areštavo • du ^trei- 
jkierius. Kapitalistų spaudą 
irašo, būk kas tai rūgštimi api
pylė policistą ; tuo būdu apde
ginta rankos troko draiveriui 
ir policistui veidas.

Kėtvirt&dietaį Brownsville 
bedarbiai, suręnge demonstra
ciją prie ‘ aldeimano Hart na
mų, 170 Bristol, St. Bedarbiai 
ald.ermanui ' įteikė į reikalavi
mus, kad būtų duodama žmo
niškesnė bedarbiam pašalpa ir 
kad pavieniai bedarbiai nėbūr 
tų diskriminuojami,' bet jiem

New Yorko hotelįų (■savinin
kai skundžiasi, kad jie darą 
labai prastą biznį per paskuti
nius kęįis mėnesius,, Koteliai 
Comnįodore, Biltnjore ir kiti, 
sakoma, per pus. tušti. Jų kai
na'nupuolus ant pusės, kiek 
jie buvo verti budavojant.

ir

kus. Plėšikai prisikrovė $11,- 
000 vertės cigaretų ir nuva
žiavo savais keliais.

Nori Gauti Indžionkšiną

■. h H .H’“ i HH ! i ■■ |.. U 
‘ Wil-Low, kompanišnų rės- 
taurantų savininkai, Reikalau
ja iš teismų, kad jiem išduotų 
indžionkšiną prieš Suvienytą 
Maisto Darbininkų Uniją, kuri 
organizuoja Wil-Low kafeteri- 
jų darbininkus. >

EXTRA!
Ten Eyck Bedarbių Tarybos 

sekantis susirinkimas liko nu
keltas iš pirmadienio į antra
dienį delei Pirmosios Gegužės, 
tarptautinės darbininkų šven
tės, kuri pripuola pirmadienį.

Todėl visi bedarbiai esate 
kviečiami* ąteiti į Tarybos su
sirinkimą aųtradienio vakare, 
7 vąl. ITą vakarą yrą1 šaųkią- 
ma specialiai platus susirinki
mas. Būkite visi.- •

v Komitetas.

REIKALAVIMAS
Reikalingas namo prižiūrė

tojas (Janitor), 306 Suydam 
St., Brooklyn, N. Y.; savinin
kas V. Kabacevičius.

(102-103)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja apartmentas, 5 kam
bariai, maudynes, garu apšildomi, 
karštas vanduo visuomet; švarioje re
zidencijos sekcijoje; randa tik $30 į 
menesį. Atsišaukite: Forman, 207 
Ross St., arti Marcy Ave. Brooklyn,

(101-103)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydnu ūmias ir, chroniškas vyrų ir 

niotcnj litras kraujo 'ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MĘER. .
156 W. 44th Sf. ? ’ RooAt 302 

New York, N. Y.
. . Valandos Priėmimo:

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

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

Telephone, Stagg 1-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
V , . • » • . .• ■ \ J ) i

(Arti Marey Avenue)

BROOKLYN, N. Y.
I •

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 

| tomobilius ir kerietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams. I 
I I
I 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y. Į

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG- 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I Elfi U S K A S) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSUx ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŽALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ. 
PIRMĄJA) PAGALBAI AMB’JLANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO’ PATARNAUJAM NUVEŽTI J. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSiM.

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

i :< x tonorujt aooom/MjfMJt xjcmxmxxm m/ V W V VV1
jAi x%uOę jOa A irti >O( rV >n< rV A >HoOi anonoOt rfV afturti r*t/V/V i

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

iki 4 kas dien, ssrcdoms ir suhatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




