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KRISLAI
“Priekalas” No. 2.
Mūsų Kalbėtojai.
Maršas į Washingtoną.
SSSR Atsiekimai.

Rašo Valstiečio Sūnus

Jau atėjo “Priekalas” No. 2, 
už vasario mėnesį. Tai labai 
geras ir naudingas „ žurnalas. 
Šiame numeryje yra naudingų 
raštų apie Karolį Marksą, So
vietų Sąjungos atsiekimus, Lie
tuvos darbininkų padėtį, gerų 
apysakaičių ir eilių. Kaina at
skiro numerio 15 centų. Kas 
nori gauti vieną numerį, privalo 
prisiųsti 20c; kas ima ne ma
žiau, kaip 5 egz., tai gauna po 
15c, nes mes apmokame per
siuntimą.

Dabartiniu laiku Massachu
setts valstijoje kalba draugė 
Karosienė, kuri buvo Sovietų 
Sąjungoje, ir veik visas Jungti
nes Valstijas jau apvažinėjo su 
prakalbomis. Ji aplankys ir 
Maine valstijos kolonijas. Chi- 
cagos apielinkėje dabai’ yra 
draugai Dr. J. J. Kaškiaučius, 
A. Bimba ir B. Fulton. Jie 
kalbės eilėje kolonijų. Visur 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija privalėtų 
gauti naujų narių. Dabar yra 
gera dirva, tik reikia, kad vie
tos draugai pasidarbuotų ir pa
kalbintų darbininkus į jų klasės 
kultūros ir apšvietos organiza
ciją.

Į Washingtoną maršuoja dar
bininkų delegatai protestui 
prieš kapitalistų klasės pasiryži
mą nužudyti nekaltus negrus 
jaunuolius, už paliuosavimą 
Tom Mooney, Billingso ir kitų 
darbininkų klasės kovotojų. 
Tuom pat laiku jau maršuoja 
šimtai ir tūkstančiai veteranų— 
pereito karo kareivių, kuriuos 
pereitais metais Hooverio val
džia ginklų pagelba išmetė iš 
Washingtono.

Mūsų visų darbininkiškų or
ganizacijų pareiga remti mar- 
šuotojus finansiniai, maistu, 
drabužiais ir taip suteikiant vi
sokią pagelbą. Rinkite aukas iš 
simpatikų, pereikite ir biznie
rius, kurie yra nors kiek mums 
pritarianti. Remkite visokiais 
būdais mūsų klasės maršuoto- 
jus.

Maskvoje automobilių gamini
mo fabrikas, vardu Stalino, sėk
mingai išpildo pirmo bertainio 
planą išleidžiant kiekvieną die
ną po 74 automobilius.

Leningrade baigiama įrengti 
nauja didelė valgykla, kuri 
kiekvieną dieną pagamins po 
225,000 pietų.

Pranešama, kad Jugoslavijos 
karo laivyne, kuris randasi prie
plaukoje Kataro, prasidėjo tar
pe jūreivių judėjimas ir nepa
sitenkinimas išnaudotojų val
džia. Judėjime daugiausiai at
sižymėjo kitos slavų tautelės, 
kurias laiko pavergusi Serbija.

Japonijos imperialistai užbai
gė budavoti ir nuleido ant van
dens “Jūrų Vilką.” Taip, va
dinamas naujas karo laivas, ku
ris yra 500 tonų įtalpos, labai 
greitas ir tvirtai apginkluotas. 
Jis skiriamas kovai prieš sub- 
marinus. i > *

Maskvoje dviračių gaminimo 
fabriko darbininkai' nusitarė 
šiais metais pagaminti 60,000 
dviračių.

Jau prasidėjo laivų plaukioji
mas Dniepro upe tarpe Cherso- 
no ir Kijevo. Laivai plaukia 
kanalu pro Dnieprostrojaus ga
lingą elektros gaminimo stotį.

Stalingrado traktorių gami
nimo fabrikas į tris pirmuosius 
mėnesius 1933 m. pagamino 
8,306 traktorius. Charkovo į 
tą pat laiką—5,480. Maskvoje 
automobilių gaminimo fabrikas 
suteikė šaliai 5,316 automobilių, 
o Maksim Gorkio mieste—Molo
tovo vardu fabrikas 4,307 auto
mobilius. Iki 4 d. balandžio 
SSSR gavo 13,786 traktorius ir 
10,077 naujus automobilius.

Pirmas lietuvių 
Darbininkų Dienrastit

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Anglija Leis Daugiau 
Popierinių Pinigų

LONDON. — N. Cham
berlain reikalauja nuo par
lamento, kad būtų išleista 
$1,170,000,000 naujų popieri
nių pinigų. Anglija taip 
pat, kaip ir Jungtinės Val
stijos, didina infliaciją po
pierinių pinigų.

Gaukime “Daily , 
Workeriui” 20,000

Naujų Skaitytoją
Jungtinių Valstijų Komu

nistų Partijos Centro Ko
mitetas atsišaukia į visus 
darbininkus, kad sukėlus 
20,000 naujų skaitytojų del 
“Daily Workerio,” partijos 
oficialio organo, ir kad bū
tų galima nuolatos išleisti 
“D, W.” 6 puslapių.

Komunistų Partijos orga
nas sunkiai verčiasi kapita
listinėje šalyje prie viešpa
taujančio krizio. Jeigu mes 
sukelsime nužymėtą skaity
tojų skaičių, tai tas peleng- 
vins “Daily Workerio” padė
tį. Kiekvienas, kuris tiktai 
gali skaityti anglų kalboje 
—privalėtų užsirašyti anglų 
kalboje partijos organą. Ta 
pat, privalo padaryti ir tė-j 
vai, kas turi priaugančio 
jaunimo. /,

Tarpe Anglijos ir Ame
rikos Konfliktas Auga

WASHINGTON. — Dar 
nespėjo į Angliją sugrįžti 
socialpardavikas R. MacDo
nald, kuris lankėsi Jungtinė
se Valstijose su “draugiš
kais” tikslais pagerinimui 
santikių tarpe šių Imperia
listinių valstybių, kaip jau 
amerikinė kapitalistų spau
da prisipildė neapykanta 
prieš Angliją. Anglijos im
perialistai padarė sutartį su 
Argentina, ir dabar pasta
roji pirks prekes iš Angli
jos. Tai didelis smūgis 
Jungtinių Valstijų imperia
listams. Riebus ir mėsingas 
kaulas atifntas huo' jų. čia1 
viešpatauja didžiausias' krF 
zis, o dar užsidarė Argenti
nos rinkos 1 dnt 10 metų. 
Jungtinių Valstijų kapitalis
tai dūksta prieš brituš; '' ’

: A ; ’. > 1 :<• • i

Vokietijos Fašistai Valdys 
Unijas ir' Industriją1

ĘAVANAk<m Sam Louis 
Oriente ‘provincijoje nušau
ną 4 i dabartinės valdžios 
priešai, būk- tada, 'kada jie 
“bandė pabėgti.” Tai jau 
keturiolika aukų nuo perei
to ; šeStadiehič'f' Daugelis 
darbininkų ir imperialistų

, , .« . . priešų areštuota.BERLYNAS. — Fašistai P l - ■
areštavo unijų vadus ir pla
nuoja padaryti Vokietijoje 
vieną galingą yisų unijų fe-; HAMBURG.'
deraciją, kuri bus per f ašis- nuleido ant vandens naują 
tus -kontroliuojama, taipgi karo, laivą, <kuris bus pava- 
jie kontroliuos ir industriją, dintas “Gorch Foek.n Šis 
Reiškia, fašistąi stengiasi laivas turi 1,500 'tonų įtal- 
paversti darbo unijas į savo pos ir bus naudojamas lavi- 
pagelbinius organus kovai nimosi karinio žinojimo tik- 
,prieš pačius darbininkus.: - Į slams.

Viena iš galingų Sovietų Sąjungos elektros 
pajėgos gaminimui turbinų

Gelbėkite Maršuotojams Į Washington^
/kų klasės reikalus. Jungti
nių Valstijų konstitucija lai
duoja negrams teises, bet 
jie jų neturi. Todėl dabar 
yra reikalaujama Roosevel- 
to ir jo valdžios, kad jie 
prisilaikytų Konst itucijos 
pataisymų 13, 14 ir 15-to.

Surinktus maisto produk
tus ir kitką,pridūokite ant 
vietos jūsų mieste komite
tams, taip pat ir aukas su
rinktas dėžutėse, Organiza
cijos tetų kpjcįnijų! draugai,

Iš daugelio miestų jau iš
vyko darbininkų delegacijos 
į Washingtoną kovai už pa
liuosavimą nekaltų negrų 
jaunuolių, fcTom Mooney, 
Billingso ir kitų politinių 
kalinių bei už teises 12,000,- 
000 negrų rases. Daugelio 
miestų delegatai išvyksta 
šiandien ir rytoj. Jiems 
reikalinga finansinė ir kito
kia parama. Organizacijos 
ir taip pavieniai draugai at
eikite į pagelbą šioje kovo
je. ■ .;•!'.{! dį bt kur nėra . vietinių .komitetų,

Ši kova yra ne tiktai juž : siųskite aukas sekamu aht- 
devynis < nekaltus . negrus rašų: International-^ Labor 
jaunuolius,, bet už visą neg- Defense, 799 Broadway; 
rų rasę ir kartu darbinin-!Room 338, New York, N.Y.

’ * ’ * \ . • 4 ; . • • ’ * .'........- ■■■ ..... ..... ..........« ..... *... . ......... -------------------
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Kova Farmerių Prieš Išnaudotojus
DES MOINES, Iowa. — 

Iowa valstijoje keliai ir mie
stai prigrūsti’milicijos, kar
eiviai maršuoja būbnams 
tratant, desėtkais areštuoja 
nuįiednėjusius farmerius ir 
grūda į kalėjimus. ''Karas 
prieš savo šalies gyvento
jus Ir Jau yra areštuota virš 
100 farmerių ir laikoma ka
lėjimuose. Vienok farme-1 suversti ant darbininkų kla- 
riai tęsia, kovą prieš savo'sės ir darbo farmerių. Ko- 
išnaudotojus. | munistų . Pąrtija tą nurodi-

Farmerių kova persikelia nėjo ir. dabar nurodo, kartu 
ir į kitas valstijas.. Minnėso.- kviečiant visus dirbančiuo- 
ta valstijoje, .netoli St.:'Paul sius į kovą prieš išnaudoto- 
miesto, farmeriai apsijungė jus.

..... 1 t v.— .—— Trr!“ ■■..................... ......................................

Kuboje Siaučia. Teroras
f • • * • J. k • 1 J . < / W.

Vokietija Ginkluojasi
.Vokietija 

ir nusitarė kovoti prieš jų 
ūkių ir namų pardavėjus. 
Toje pat" valstijoje, netoli 
miestelio Fergus Falls, 300 
farmerių apgynė nuo išlici- 
tavimo A. Matsono ūkį, pra
vydami šerifus.

Viešpataujantis kapitaliz
mas krizio naštą stengiasi

Karas Pietų Amerikoje

, BOGOTA, : Coloiiibia. >-r 
Peruviečiai L užatakavo iš 
kulkasvaidžių ir ' kąnųolių 
:Calombijos karinius- laivus 
ant< upės /. Putuihayo jCo- 
loinbijos >valdžia giriasi, Fad 
jos ’ karo laivai sumušėpe- 
rujiečius;. šis karas su
kurstytas yra Anglijos ir . viena 
Jungtinių Valstijų imperia
listų.

SUSTREIKAVO 1,250
MAINIERIŲ /

SHENANDOAH, ? Pa. i— 
Maple Hill Mine darbininkai 
išėj o i į. streiką prieš algų nu- 
kapojimu . ir nepakeliarųas 
diirbo sąlygas. :; y j: > r i <

250,000 Žydų Demonstruos 
Prieš Vokietijos Fašistus

New Yorko žydų organi
zacijos organizuoja masines 
demonstracijas p r o t e s tui 
prieš Vokietijos fašistus. 
Demonstracijorųs skiriama 
10-ta gegužės diena ir ma
noma sutraukti 250,000.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Roma. — Italijos fašistai 

nepasitiki, kad Washingto
ne ekonominė konferencija 
duos jiems naudos.

Berlynas. — Fašistams 
gelbstint, protestpnai smar
kiai pradeda įsigalėti Vo
kietijoje. Fašistai persekio
ja katalikus.

London. — Anglijos pirk
liai džiaugiasi prekybos su
tartimi su Argentina ir Da
nija, nes tas yra jų nąudai.

Tokio* — Japonijos impe
rialistai pakėlė generolą N. 
Muto į feldmaršalus. Tas 
generolas dabar komanduo
ja japonų jėgas Mandžurijo- 
je-

* Bilbao, Ispanija, 
suruoštos darbininkų de
monstracijos, kuriose šau
kė: /‘Šalin yaldžia! Šalin 
prezidentas! Reikalau j ame 
-laisvės!”

Buvo

Balboa. — Per Panamos 
kanalą perėjo Peru kreise
ris Admiral Grau ir du sub- 
marinai. Jie veikiausiai 
b o m b a r d u os Colombijos 
prieplaukas.

Geneva. — Tautų Lygos 
“nusiginklavimo” komisija 
giriasi pasisekimais. .. Vei
kiausiai, daug popieros su
gadino.

Uždarė Darbininkų Namą

MONTREAL. —. Kapita
listinis teismas nuteisė R. 
Weir, ’Bedarbių Tarybos se
kretorių mėnesiui laiko į ka- 
Įėjimą -ir $20.00- pabaudos 
už tai, kad būk...laikė pra
kalbas be ’ leidibio. Taipgi' 
išnaudotojai uždarė ir dar
bininkų susirinkiūių vietą. 
Kiek pirmiaus jie panašiai 
pasielgė su Bulgarų Litera
tūros Organizacijos įstaiga.

Austrijoje Puola Komunistus

Austrijos val
džia rengiasi paskelbti Aus
trijos Komųnįstų -Partiją 
nelegale ir užgrobti visas 
jos įstaigas. Austrijos dar
bininkų klasės j išnaudotojai 
rengiasi eiti Vokietijos ka
pitalistų pėdomis.! Ypatin
gai jie nusigando^ kadr laike 
Pirmos Gegužės apvaikščib- 
jimo masiniai darbininkai 
pasirodė.

NAUJA PINIGŲ INFLIACIJA REIŠKIA . 
GYVENIMO REIKMENŲ BRANGINIMĄ \

WASHINGTON. — Roo
se veltas laimėjo Kongrese 
307 balsais prieš 86 pravedi- 
mą infliacijos popierinių pi
nigų. Sulig to bus paga
minta $3,000,000,000 popie
rinių pinigų, ir Rooseveltas 
turės galią numušti dolerį 
iki 50 centų. Tai reiškia, 
kad už dolerį galima bus nu
pirkti tiktai tiek maisto, 
drabužių ar kitų reikmenų, 
kiek dabar galima buvo nu
pirkti už 50 centų. Roose
veltas ir jo šalininkai turi 
du tikslus: (1) kad pakėlus 
gyvenimo reikmenų kainas 
ir suvertus krizio naštą ant 
darbo žmonių pečių ir (2) 
kad suteikus Amerikos ka
pitalistams progą parduoti 
jų prekes užsienyje. Kada 
jie prisilups iš darbininkų
Amerikoje, tai jie tuom pat kapitalistų klasės viešą gro- 
kartu galės daug pigiau ta- bimą.

Japonija. Grūmoja 
Chinijai

TOKIO. — Karo ministe- 
ris ir kiti žinovai kalbėjosi 
apie plačią .karinę kampani- 
jįą -•'šiaurinėje > Chinijoje, tai 
yta' linkui Peipingo. Jiė at
sikreipė pas Japonijos impe
ratorių, reikalaudami užgy- 
rimo.

Japonai grūmoja užgrobti 
ne tiktai Peipingą ir Tiensi- 
ną, bet jie pasirengę užgrob
ti visą Chiniją.

Jungtinių Valstijų impe
rialistai pareiškė Japonijai, 
kad .jie reikalauja bizniui 
“atdarų durų” Manchukuo 
valstybėje ir už tai atsako 
Japonija.

Ruby Bates Darbuojasi Už 
Negrus Jaunuolius

New Yorke kalbės Ruby 
Bates už paliuosavimą 
Scottsboro negrų jaunuolių. 
Tai toji mergina, kuri lai
ke H. Pattersono teismoi iš
kėlė kapitalistų klasės suo
kalbį nužudyti nekaltus jųų-j 
nųoįųis.. . (Kapitalistų. .teis-, 
mas sako, kad ant jos ir 
Prięg, būk tie jaunuoliai pa
darei puolimą. i Ji tą griežtai 
Užginčijęs, Ruby Bates yra 
Vargus iš jaunų dienų: ji 
dirbo išnaudotojams už 
$2.75 savaimei1, o jos motina 

'—už $5.00. ji dabar sako., 
tikrai mato, kokis yra žiau
rus kapitalistinis pasaulis. 
Šį vakarą ji kalbės St. Ni
cholas Arena, 66th St. ir Co-, 
lumbus Aye., New York,,

Kovo mėnesį įPrague*
Čecho-Slčvakijos Komunistų* 
Partiją įstojo 9,300 naujų 
narių ir susiorganizavo 149 
nauji lokalai. *

Darbininkai Visų; Salią, i 
Vienyki tea! Jūs Nieko . 
N e p r alaimėsite, Tik I 
Retežius, o Išlaim&aite 
Pasaulį!

A

vorus parduoti užsienyje. 
Tai įstūmitnas darbininkų 
klasės į didžiausį vargą ir. 
skurdą! Jeigu pirmiaus 
darbininkas gavo $10.00 al
gos, tai ir dabar jis gaus 
$10.00, bet gyvenimo reik
menų galės nusipirkti tik 
tiek, kiek pirmiau už $5.00. 
Žinoma, viskas iškils ne su 
viena diena, bet laipsniškai. 
Į 24 valandas laiko mes ma
tome sekamą pakilimą: mui
lo šmotas ant 1 c., auto
mobiliai pakilo ant 5 nuoš., 
šilkas ant 33 nuoš., apsia- 
vai ant 10 nuošimčių, mėsa 
nuo 5 iki 25 nuošimčių, pie
nas ir kiti reikmenys apie 
15 nuošimčių. Komunistų 
Partija šaukia visus darbi
ninkus jungtis apie jos ko
vos vėliavą ir kovoti prieš

Sustreikavo Jaunuoliai 
prieš Darbo Sąlygas

ALLENTOWN, Pa. — “ 
Apie 3,200 vaikų ir jaunUO*" 
lių nuo 14 iki 18 metų bjau
riausiai yra išnaudojami 
prie siuvimo ir gaminimo 
marškinių ir padžiamų. 
Daugelis iš jų turi užlaikyti 
savo bedarbius tėvus ir mo- ‘ 
tinas, o uždarbis savaitei ne
perviršija $2.00. Yra atsiti
kimų, kad jaunuolis vos už
dirba į savaitę laiko 15 cen
tų. D. D. Shirt Co., Penn. 
Allen Shirt Co. ir kitur vai
kai paskelbė streiką prieš 
tas žiauriausias išnaudoji
mo sąlygas. Streikas plečia
si ir Northamptone, kur 
taip pat yra daug jaunuo
lių išnaudojamųjų.

Japonija Prieš Muitus

TOKIO. — Japonijos vieš
pataujanti klasė, besiren
giant prie Washington© ek
onominės k o n f e r e n cijos, ‘ 
ruošiasi pareikalauti panai- " 
kibimo muitų ant įvežamų 
iš užsienio prekių. Japoni- , 
ja daug išveža į Chiniją ir ; 
muito panaikinimas jai: bū- 1 
tų labai naudingas. •

Santiago. — Chilės val
džia numušė amerikinį dole-' 
t į todėl, kad jis neturi aųk- 
$o pagrindo.

Rytoj 10 Vai. Išmaršuo- 
j am a j Washington 
Maršuotojai į Washing- 

toną reikalaut paliuosuot 
Scottsboro jaunuolius iš
keliauja rytoj 10 vai. iš 
ryto, iš Union Aikštės, 
New York. Darbininkai, 
kurie tik galite, susirinki
te Union Aikšteh, kaipo 
maršuotojų palydėtojai.

A- c. • ■



A

Eulapis antras = LAI$V«. ! ) Penktai., Gegužės 5, Id&Š:
! * J . . r

T

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Iže., . .

Svery day, except Sunday, at 46 Tea Eyck Street, Brooklyn/NeW ^o^k

. .SUBSCRIPTION RATES:
Waited States per year------- -  |5.00 United States, six months.. .12.59
Brooklyn, N. Y.» per year... .|7.00 Brooklyn. N. Y., six months.. .13.50 
Foreign countries, per year... 17.00 Foreign hbuntries, six months..93.50 
Vanada and Brazil,- per year..|5.00 Cadade and Brazy, six months |2.50

Bntered as secon class matter March 11, 1924, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879.

DAR SUNKESNE NAŠTA DARBO MASĖM
Kapitalizmo krizis prie to privedė, kad^ šiandien milio- 

nai Amerikos darbininkų randasi bado padėtyj.1
Tie, kurie turėjo keletą centų susitaupę, būdami per il

gą laiką be darbo, juos praleido. Daugelio darbininkų 
sutaupinti pinigai žuvo bankuose.

Nubiednėjimas, skurdas ir vargas skaudžiai paliečia 
plačias darbo mases. • • • ‘ -

Wall Streeto valdžia, kad sudaryti valdžios biudžetą, 
taksų naštą taipgi suverčia ant darbo masių pečių. . .

Bet to valdančiajai klasei neužtenka. Ekonominis kri
zis grasina jų pelnams. Kapitalistai ir jų valdžia Wash
ingtone jieško išeities, kad apsaugoti jų pelnus. Jie šau
kia, rėkia, jog dabar viskas blogai de.l to, kad žemos ta- 
vorų kainos. Girdi, biznis negali ateiti į normališkas vė
žes, kuomet produktų kainos žemos. Tūli buržuaziniai 
ekonomistai ir išvedimą ^daro, jog šio ekonominio krizio 
pamatinė priežastis esą žemos kainos. Žinoma, jie sa
votiškai aiškina ekonominio krizio priežastį, nes nenori 
pripažinti to fakto, kad ekonominio krizio pamatinė prie
žastis yra griūvanti kapitalistinė sistema. Produktų per
viršis išmeta milionus darbininkų iš darbo. Kuomet- dar
bininkai dirba, tai už savo darbą gauna tokį mažą atly
ginimą, kad negali nupirkti nei trečią dalį to, ką pagami
na. Ir štai del to turime viršprodukciją. Gamybos jėgos 
kelis sykius viršija rinkų jėgas. Ir štai kur gludi pamati
nė krizio priežastis. Kad tą priežastį panaikinti, reikia 
panaikinti kapitalistinę sistemą, kurioje gamyba parem-. 
ta ant privatinio pėlno. Bet argi kapitalistai sutiks da-

Kapitalistai bando iš to krizio išeiti darbininkų lėšo
mis. Jie jieško būdų, kad uždėti dar didesnę krizio naš
tą ant plačiųjų darbo masių pečių, idantHuo būdu apsau
goti savų pelnus.

Nieko gero nedavė darbininkų klasei Hooverio admi
nistracija., Bet laike rinkimų kampanijos Rooseveltas 
žadėjo visai “naują politiką” (“new deal”) pravesti ir 
biednuomenę išvaduoti iš skurdo ir vargo.

f* Bet Roosevelto visa programa yra ne “pamirštojo žmo
gaus” gelbėjimo programa, bet programa gelbėjimui 
stambiųjų kapitalistų—stambiųjų korporacijų, stambiųjų 
bankų, gelžkelių, maisto trustų.

Gegužės 3 d. kongresas priėmė Roosevelto pinigų in
fliacijos bilių. Tasai bilius suteikia prezidentui didelę 
galią pinigų kontroliavime. Sulig to biliaus Roosevel
tas gali patvarkyti, kad būtų išeista apie šeši bilionai 
popierinių pinigų, neparemtų jokia tikra vertybe. Taip- 

, gi jam suteikiama galia numažinti dolerio vertę iki 50 
centų ar dar mažiau. Jeigu jis matys reikalą (kapita
listų naudai), tai Rooseveltas galės patvarkyti, kad bū
tų išleista ne šeši bilionai beverčių popierinių pinigų, bet 
dešimts ir daugiau bilionų.

Tais mažos vertės popieriniais pinigais kapitalistai mo
kės darbininkams algas. Prie pinigų infliacijos produk
tų kainos labai pakils,' bet kapitalistai nenorės darbinin
kams algas pakelti. Kol darbininkai gaus dolerį kitą 
daugiau į savaitę, tai ims daug laiko, reikės streikuoti, 
kovoti; bet kainos ant produktų gali greitu laiku ant pu
sės pakilti. Jau dabar kainos smarkiai kyla, ypatingai 
ant maisto produktų.

Infliacija pirmiausiai ir skaudžiausiai paliečia dar
bininkų klasę.
/ Rooseveltas su savo infliacijos programa deda ant dar
bo ^masių pečių dar sunkesnę skurdo ir vargo naštą.

Infliacija yra hiekas daugiau, kaip dar didesnis api
plėšimas darbininkų klasės........  . ......

Kaip toli infliacija e& Jlin^tinėse Valstijose, šūlriku 
pasakyti. Beįt ji greitai gali daeiti prię 'to, kad dabarti
nis doleris gali būti vertas tik 50 centų;' tai y r d, lyginant 
su tuo, kiek dabar galima nusipirkti ūž dolerį iF kiek bus 
galima nusipirkti infliacijai įsisiūbavus; į Net tūli kapita
listų ekonomistai sako, jog infliacija, g Ali išeitiiŠ ribų ir 
gali bųt nesukontroliuojama. Laike infliacijos Vokieti
joj (lapkričio mėnesį 1923 metais) už kvortą pienė rei
kėjo mokėti virs du bilionus markių. Žinoma, gal grei
tai neprieis .prie to absurdo Amerikoj, bet dabartinio do
lerio verte gali nusmukti iki 10 ar 5 centų. O nemany-, 
kite, kad mokėdami algas darbdaviai sutiks vis daugiau 
ir daugiau dplerių mokėti.

Taigi tie, kurie turi fabrikus, kurie turi žaliąją me
džiagą, kurių rankose randasi auksas, kurie faktinai kon
troliuoja tikrą vertybę, turtus, galės krautis pelnus, dar 
labiau apiplėšdami, išnaudodami darbininkų kiąsę,' ‘ -

Darbininkai nieko gero negali tikėlis iš Roosevelto 
valdžios. Darbininkų klasė tuojaus turi rengtis atmušti 
kapitalistų atakas ant gyvenimo normos. Darbininkai 
turi organizuotis ir rengtis kovoti už algų pakėlimą. Be-
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ŠISTASIŠ LIETUVOS
‘ i J ■ I L -------- ’. Minjyška Apgaudinėjo

žmones
Nesenai Kaišiadorių teis- 

mabutyj buvo gana įdomus 
teismas; buvo teisiama 
“Kristaus išužiedotinė” mi- 
nyška už apgaudinėjimą ti
kinčių žmonelių. Ji gyveno 
Kamendulių bažnytkaimio 
kokiame tai minyškų lizde. 
Jį buvp kaltinama apgau
lingu išviliojimu iš žmonių 
įvairių. daiktų. Apgaudinė
jimą darydavo po priedanga 
“prisisapnavimo”. Perskai
čius keletą kaltinimų, buvo 
teisėj p užklausta: (

—Ar 'tu paėmei porą nau-. 
jų batų nuo tokio ir tokio 
žmogaus? ■ •

r—Paėmiau,-‘-atsakė ji.
—Ar paėmei nūo 

naują sermėgą?
—Paėmiau,—atsako 

nyška.
—Ar' nukasė kaimo 

terys tau veltui bulves?
—Nukasė,—vėl sumurmė

jo minyška.
Buvo dar keli kiti kal

tinimai, kurių 
visų pažymėt.

Liudininkai 
kius dalykus, 
ka pas vieną 
gą žmogelį ir sako, kad jai 
per sapną pranešė tų žmo
nių mirusieji tėvai, jog jie 
basi ir reikalauja naujų ba
tų. Batai; turi būt perduo
ti minyškai, o jį perduos 
“biedniem”. Batai nupirk
ta ir paduota minyškai. Ki
tas liudininkas pasakė, kad' 
minėta minyška per sapną 
mačiusi jo tėvą, kuris rei-' 
kalavo naujos sermėgos, nes 
jam. šaltą “anąmc sviete’’^. 
Žmogelis sermėgą davė. Įro
dinėjant tuos ir kitus kalti
nimus, miiiyška” sėdėjo gal
vą nuleidus ir tylėjo. Tei-i 
sėjas paskyrė jai 3 mene- vo gražiais raštais savo sky- 
sius lygtino į kalėjimo, tai Huib “Laisvėj.”, o mes rūt>in- 
yra, jei per 3 metus ji nepa- kimės' fjų brganizavimu ir fi-

mi visas partijų ir orga- 
riižaėijų kliūtis.

“Bedarbiai, jūs badauja
te, kuomet sandėliai yra 
pilni, maisto.. Kovokite už 
padidinimą piašaljibš bedar- 
biąhiš,1' z 
liuš! !J ; ...
“Draugai (dartdrįiiikąi dar

bo ūhijbšb! Ginkite savo 
unijas, kurias jūs sudarėte 
klasių kovai, o ne sudary
mui vienybės su darbda
viais. Ginkite savo kovin
guosius veikėjus ir dirbtu
vių’ tarybas!

“Raštinių ir intelektualai 
darbininkai! Kovokite; kar
tu su mumis ( prieš vidur
amžių kultūrinį' barbafiz- 
mą! ; .r‘

. ■« ' 

‘ “Biednieji valstiečiai, iš 
kurių ‘Trečiosjos Valstybės’ 
šėrifai atėmė paskutinę kar
vę ir kiaulę, nemokėkite 
nei:\ grašio taksų fašisti
niams diktatoriams, laiky
kite žemę savo rankose!

“Vien' tik masinis strei
kas-gali sudaužyti fašisti
nę diktatūrą, kaip kad su
mušė Kapp’ą ir Cunow’ą, 
kaip kad Berlyno transpor
to darbininkų streikas nu
griovė Von Papem kabine-

VOKIETIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
i PIRMOSIOS GEGUŽES ATSIŠAUKIMAS

‘ . n i ; , ;
kiai pasiaūkodanįi; j bus iš 
pat pamattį parduotos Hit
leriui.

“Kas atsako į jūsų klūk
simus, kas veda jus į kelią 
linkui i socializmo ? įsĮiekas 
kitas, apart vienatinės Par
tijos, kuri nepasidarė £ vie
natinė Partija, kuri nepasi
davė ir nepasiduos fašis
tiniams kraugeriams, viena
tinė Partija, kuri, nepaisant 
visokio teroro, iškeli prole
tarinio ' tarptautiškumo rau
doną vėliavą aųgščiau, negu 
kada nors pirmiau šią Pir
mą Gegužės, 1933 m.,— Ko
munistėj Partija.

“Padarykite šią Pirmą 
Gegužės savo pirmu didžiu
liu išbandyinu spėkos tarp 
diktatūros Hitlerio ir Goe- 
ringo ir nenugalimų milžinų 
Vokietijos proletariato. Pa
saulis turi žinoti, kad Vo
kietijos darbininkų klasė 
nėra sumuota.

“Komunistų Partija šau
kia jus: į masinius streikus 
Pirmą Gegužės, dalyvauti 
revoliucinių darbininkų an- 
ti-fašistinese demonstracijo
se, streikuoti ir demons
truoti prieš kapitalistinį iš-, 
naudojimą ir .pavergimą.

“Susivienykite į kovą šio
je Pirmojoj Gegužės po kla
sių kovos vėliava nugalėda-;
-------- 1------ .................................................... I '„III II ...................................................................................................................... Įl.lį ,

MARŠAVIMASįBSHINGIONA
Jfau suvirs 1,000 negrų 

New Yorke ( Harlem dalyj) 
susirašė maršuoti į Wash- 
ingtoną gelbėjimui nekaltų 
Scottsboro negrų Jaunuolių 
nuo elektros kėdės, 

i
Įvairios baltųjų darbinin

kų organizacijos išrinko bei 
renka atstovus maršavimui 
į Washingtoną.

Kiek viso susirinks mar- 
šuotojų į Washingtoną, sun
ku dabar pasakyti. Bet ge
gužės 8 d. Washingtone bus 
milžiniška demonstracija už 
negrų teises, prieš lynčo te
rorą. 1

Ne tik atstovai nuo dar
bininkų ir liberalų organi
zacijų susirinks į Washing- 
toną, bet taipgi suplauks iš 
artimesnių., apięlinkių nema
žas skaičius pavienių baltų
jų ir negrų darbininkų.

New Yorko maršuotojai 
išvyks gegužes Q d. ir Wa
shingtone pribus 8 d. Prie 
New Yp,rko iharštio to jų pri
sidės grupės maršuotojų iš 
Newarko, Phil a cįelphijos, 
Baltimore, Wilmington ir ki
tų miestų ir miestelių1. Rich
mond, Norfolk ir kiti mies
tai Virginijoj taipgi siun
čia grupes negrų ir baltųjų 
maršuotojų. > Toki tolimi 
miestai, kaip Chiėaga, taip
gi prisius delegacijas. Tuo 
būdu maršavimas'bus nacio- 
nalis protestas baltųjų ir ne-

B E R L Y NAS. — Pirmą f 
dieną gegužės Berlyno pro
letariniam distrikte buvd 
plačiai paskleista Vokietijos 
Komunistų Partijos atsišau
kimas. Tame atsišaukime 
tarp kito ko sakoma:

“Viso pasaulio darbininkų 
klasės akys atkreiptos į Vo
kietijos proletariatą.

“Klasės draugai! Fašistų 
policija sostinėj, fašistų dirb
tuvių branduolių vadai nori 
paversti : Pirmą Gegužės, 
dieną darbininkų tarptauti
nio solidarumo, į dieną na
cionalsocialistų , ‘solidaru
mo’ tarp išhaudotojų ir iš
naudojamųjų.

“ ‘Per demokratiją į so
cializmą’. Per keturioliką 
metų socialistai tatai skel
bė, bet Weimaro demokra
tija pagalios davė fašizmą. 
Socialistai jus nuginklavo, 
jie laužė jūsų streikus, 
krtu su fašistais jie pagel
bėjo jus permušti. Tai tas, 
tik tai tas sudrutino fašiz
mą Vokietijoj. '

“Ar jūs norite žinoti, kas 
yra marksizmas, kas socia
lizmas? Tai pažvelgkite į 
Sovietų Sąjungą. Dirbtuvės 
ten priklauso darbininkams, 
žemė priklauso valstiečiams, 
o ginklai yra darbininkų 
rankose. Proletariato dik
tatūra yra vienatinė tikroji 
demokratija, proletarinė de
mokratija darbininkų kla
sės įr darbo valstiečių.

“Jūs klausiate: Kur yra 
.kelias į 4ąi’bą,’ duoųą, lais
vę, ir socializmą? Hitleris, 
kuris visą tai žadėjo ma
sėms, jums atsako: i Lauki
te ’ dar keturis ‘ metus. O 
šiuo tarpu galite badauti; 
jūs persekiojami ir kanki
nami. Viešpataujantieji 
kriminalistai neturi nieko 
daugiau, tik panieką jūs rei
kalavimams. Milionieriai ne
ap tamsuojami, nepanaikina
ma ant gyvenimo reikmenų, 
bet iš kitos pusės panaikina
ma taksos ant automobilių, 
pakeliamos kainos ant mar
garino; infliacija beldžia į 
duris, o bedarbė didėja, ne
paisant visų valdžios melų.

“Visa Vokietija bus kalė
jimas. Hitlerio teroras prieš 
jus yra vien tik prisirengi
mas prie naujos imperialis
tinės skerdynės, kurion jūs 
būsite įstumti kaip vergai 
pasaulio imperializmo prieš 
jūsų vienatinę tėvynę—So
vietų Sąjungą.

“Blogiau^ negu 1924 me
tais., Vadai ^ocialistų Par
tijos ii* darbų,,,unijų pareiš
kė norą susivienyti su fa
šistais, mirtinais darbinin
kų klašės priešais. Weis, 
Socialistų Partijos pirmir 
njnKas, apteido Antrąjį In
ternacionalą, kaip kad Lei- 
paft ir Tarnow apleidžia, 
Amsterdamo Internaciona
lą. ‘Geležiais Frontas’ liudš- 
npriąi pasinaikino, o jūsų 
darbo unijos, kurias jūs bū
davo jote per eilę metų sun-

fe < sande-

kito

mi

mo-

neapsimoka
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darbiai ir dirbantieji, negrai ir baltieji, turi sujungti sa
ko jėgas kovai už tūojautinę pašalpą bedarbiafns, už be* 
darbių ir šoėialę apdrąudą. r. , :
I Visokių,pdjitinių nh'omonių darbininkai turi Sudaryti 

Joehdrą frohtą pHeš fcooševėltb budo,' vėrstirĮo .dūpfeo 
Ikaro ‘fitdjji’khią. Tik berilui sujungtomis spėkomis Vės*

“Organizuokite ginkluotą 
masinį apsigynimą apsau
gojimui Savo demonstraci
jų, , savo' gyvasties nuo kru
vinųjų fašistinių provoka
ciją '

“Susivienykite po vėliava 
Vokietijos Komunistų Par
tijos, geležinio avangardo 
proletarinės revoliucijos!’’;

pasakė to- 
Atėjo minyš- 
dievobaimin-

darbai pasisekdavo; kai ku
riem prisiėjo skaudžiai at- 
sirūgt.

Kelios savaitės atgal Kai
šiadorių teisme bylinėjo
si du broliai Slavinskai už 
žemę. Vyresnis brolis tar
navo Ranevėžyj už sekreto
rių kokioj tai įstaigoj, o 
jaunesnis ūkininkavo Intu; 
ponių kaime (Trakų apsk.). < 
Šis per kelioliką metų dir
bo ano brolio žemę. Na, ga
lų gale brolis ūkininkas no
rėjo teismo keliu paveržt 
nuo ano brolio jo dalį. Kaip 
ir kokiu būdu tas dalykas 
ėjo, nesvarbu čia atpasako
ti, nes užimtų daug vietos. 
Svarbu pasakyti, kad bro- 
lis-ūkininkas pasamdė liudi
ninkus, kad anie po priešai-* 
ka liudytų taip, kaip jiem 
lieps. Tie apsiėmė. Ir kuo
met teisme tardytojas liū-w 
dininkus pradėjo imt ant 
egzamino, tie suklupo; aiš
kiausiai pasirodė, kad jie 
nieko apie dalyką nežino, o 
sako tą, kas jiem liepta. Čia 
pat ant vietos abu broliai 
susitaiko, o liudininkai gau
na po du metu sunkių dar
bų kalėjimo. Ant vietos ta
po įrakinti į geležinius pan
čius ir išvesti bausmę atlik
ti. Kreivapriesaikių pavar
dės: Matulevičius ir Katu- 
kevičius.

Korespond.

Kaip Mes Remiame 
Agitacijos Fondą

grų darbininkų prieš lynčb 
terorą.

Maršuotojai Washingtbįįė 
bus tik vieną dieną. .Marša- 
vimo vadai pataria maršuo- 
tojams prisilaikyti discipli
nos: ir nedasileisti Ku Klux 
Klan agentams išprovokuo
ti susikirtimą, nes tie agen
tai dedą pastangas nedalei- 
sti maršuotojams pasiekti 
šalies sostinę.

Pribuvę į Washingtoną, 
maršuotojai išrinks iš savo 
tarpo delegaciją ir su reika
lavimais pasiųs pas prezi
dentą Rooseveltą. Bus rei
kalaujama,. kad tuojaus be 
jokių sąlygų būtų paliuo- 
suoti devyni Scottsboro ne- 
grat jaunuoliai, ir kad būtų 
vykinama konstitucinės ne
grų teisės, kad būtų pada
ryta galas lynčuų kad būtų 
panaikinta visokios diskri- 
m i naci jos prieš negrus. • 
i Kovą už Scottsboro . jau
nuolių; / paliuosavimą įiąra 
viė|i||i|| kova 
gyyaštnęsi devyhių .’nekiltų 
vaikinų.

Ta kova tūri ‘ .pįatesnę1 
reikšmę. ^Amerikos -valdan
čioji klasė visokiais būdais 
tei’orįžuoja negrų mases, 
kad palaikyti jas didesnėj 
vergijoj,*" negu baltuosius 
darbininkus. Net konstitu
cinėmis teisėmis negrai ne
gali naudotis. Baltuosius 
darbininkūs kiršina prieš 
negrūs. Tuo,būdu ji laiko 
padalinus darbininkus. Ko
va Ūž lygias teises yra bū
tinas reikalas Amerikos

pildys panašių prasikaltimų, 
—nereikės eiti kalėjimam O 
jei prasikals,—turės atsėdėt 
paskirtą bausmę.

Tai, matot, prisidengus 
juoda “šventumo” skraiste, 
apgaudinėja dievotus žmo- 
nelius.
Bylinėjusieji Susitaikė, o 
Liudininkai Gavo po 2 Metu 

Kalėjimo
Siaučiant Lietuvoj dide

liam piniginiam kriziui, pri
viso visokiausių šmugel- 
ninkų, pinigų gaudytojų. Už 
pinigus juos gali pasamdyti 
atlikt bile niekšišką darbą: 
primušt ką, padegt, netei
singai liudyt teisme ir tt. 
Bet ne visuomet jiem tokie

» . ’ • t, > , į » i i «• \ ' B

tinas reikalas 
darbininkams.
d lt Šcbttsboro 
mubliį' įyhįihaskaro programą. Tik bendrai sujungtomis spėkomis ves-1 

dhihi kovą dArbihinkai galės iškovoti gbrešnį ‘gyvenimą, f kovą už lygias

negrų jau- 
iššivyste į 
teises neg-

U. ■ ■.

Kaip man atrodo, mūsų ma
sinės organizacijos jau prade
da judintis ir rūpintis jaunuo
lių reikalais. Bet su finansi
nėmis aukomis mes esame la
bai1 atsilikę nuo mūsų užbrėž- > 
tos sumos $200. • •

Jaunuoliai labai rūpinasi sa-

nansų sukėlimu.
Baigiant balandžio mėnesį, 

net tolima Los Angeles, Č^l., 
35 kp. (per A. Pūkį) prisiun
tė $3. Draugas J. Stupur iš 
Portland, Oregon, prisiuntė ir
gi $3; LDSA 18 kp., Hartford, 
Conn, (per Marcelę Alukas):— 
$1.00; LDS 1 kp., Brooklyn, 
N. Y. (per A. Kairį) $3.00; 
Aido Choras, Brooklyn, N. Y. 
(per V. Zablacką) $1.19; ,L 
DSA 100 kp., Hudson, Mass, 
(per Anna Rimkus) $2.00. •

Vardu Agitacijos Fondo vi
siems aukotojams, tariajne 
ačiū.

Agitacijos Fondo Sekr.
D. Krūtis

46 Ten Eyck St.
B’klyn, N. Y.

Gengsteriy Pogromas TDA 
Kuopos Buveinėje

j Gengsteriai išlaužė duris ir
i rakau-

į , .• < ,4 .„f u . . j Ajrengsteriai isiauze
r.amš, iššfvystė į :kovą‘prieš išmėtė laukan visus 
abelną valdančios klasės te- dus iš Tarptautinio Darbinin- 
rorą, . atkreiptą'prieš visus'ky Apsigynimo Warren K. 
darbininkus, negrus ir bal- Billingso kuopos buveinės 
tUS. : i — .

To'4ėl labai svarbu kuo- 
daugiausia atstovų pasiųsti nizuoja darbininkų apsigyni- 
į Washingtoną. Ir lietuvių mo būrį, idaiit atmušt pana- 
darbininkų' o r g a n i zacijos sius pasikėsinimus iš buržua- 
turėtų pasiųsti kaip galima 
daugiausia atstovų. Kurie 
gali, kuriems paranku, pa
vieniai turėįų vykt į Wash* 
ingtopą, ypatingai iš arti
mesnių apielinkių. , ■* .

Lai kuodaugiausia lietu
vių darbininkų dalyvauja 
toj istorines svarbos demon
stracijoj Washirigtone, ge
gužės 8 d.

> kuopos buveinės 
Glen Cove, Long Islande, per
eitą antradieni. Kuopa ruo-r 
šia protesto mitingą ir orga-^

zijos padaužų puses.

Norvegai Reikalauja Salos
COPENHAGEN; 

vegija nesenai , reikalavo, 
kad dalis Grenlandijos bū
tų jai perduota, bet Tautų 
Lyga atmetė jos reikalavi
mą. Dabar ji reikalauja, 
kad sala Janmayan būtų 
pervesta Norvegijai.

Nor-
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Fight for $7.00 a Week 
Cash Relief from the Fed
eral Government for Each 

Unemployed Youth.

EDITORIAL COMMENTS
100.000 strong, marching the streets of New York from 

i Whitehall Street to 42 Street, shouting revolutionary slogans.
singing red songs, with a forest of red banners represent;ūg 
hundreds of different workers organizations, we stormed the 
financial ventre of the richest country in the wofld. 40,0QQ 
young workers, students, and pioneers made up one, of the 
moist militant and enthusiastic sections of the parade. As 
one comrade put i^, it was worth five hours of tramping the 
many miles underneath the burning sdn to see such a spec
tacle as was presented by the long lines of wbrkers earnestly 
and vigorously shouting approval of the United Front and 
calling upon all workers to join the ranks of the paraders.

More than 5,000 socialists stayed to partipipate in the com
munist meeting after their parade and demonstration was 
finished. Many YPSL members have been expelled for fight
ing for a United May Day but this did not keep them from 
showing their solidarity with the working class. I hope that 
every reader of this section joined in the May Day celebra
tions in his city or town, and that he too demonstrated to the 
boss class his solidarity with the workers.

Lithuanian National Youth 
Committee Members:

1 hertha* Fulton, • ‘ 1
* Charles-Young,, 
Amelia Yeskevich, 
Vete Zablackas, * , ■

• j Helen Kaunas,
I » ’ Alda Kairys, ,

. Alary. Balcfauijas, , ,

“They Shall Not Die”

The LD.S. Is Stirring
■ _ >

In Chicago
I r • f

THE LETTER POX

i i ■ : * i • * i

; Fight Against* Imperialist
f ( War! Join the Young Com-

1 munist League! Build the 
LDS Youth Branches.

.... ✓• ‘ ■ ■ i •

;! THE TRAINING SCHOOL CLOSE TO REALITY

May Day is over. Now it is our task to continue the fight
ing spirit of May Day, to concentrate on the organization of 
youth in our territory, to build the LDS youth branches, to get 
the militant workers into the YCL, to build up the member
ship of our choruses, to encourage our youth to take an active 
part in the chorus leadership, to build sports groups, to get 
more and more youth to read and contribute to this section. 
This section should be a mirror of your activities and your 
life. You must write for it.

To me a very interesting thing about the Lithuanian 
United Front Unemployed conference held in Brooklyn Sun
day was the fact that our Brooklyn LDS youth branch was so 
well represented, that Aido Chorus sent a youth delegate, 
even the Lyros Chorus sent a youth delegate, that the Mas- 
peth youth represented their, organizations at the conference. 
This shows that our youth are taking an active part in the 
daily struggles of the workers. Youth members were elected 
om the resolutions, unemployed den?ands committees, and on, 
the committee to go tq J\jlayor O’Brien of New York to present 
the demands, of the conference. • A youth delegate was elected 
to. represent the Lithuanian Unemployed on the mardh to 
Washington to. demand the freedorii of the Scottsboro boys. 
AH. this proves to us that the youth'arė militant fighters and. 
^re ready to do their share for the winning of relief for the 
unemployed workers, that they are actively engaged in fight
ing for the release of the nine innocent Scottsboro Boys. ,

DEBUNKING AMERICAN HISTORY
The Negroes’Revolutionary Role in the Civil War and 

Reconstruction Period
It is commonplace among the 

bourgeois writers to echo that the 
slaves were granted their freedom on 
a silver platter by the North, with
out their exerting any effort to ob
tain or broaden it. Emancipation 
did not come as a proclamation is- 
sued from above but as a result of 

' a bitterly fought war in which the 
Negroes themselves were involved.

When Lincoln reluctantly permit
ted the recruiting of Negroes into 
the. Northern army, almost 200,000 
Negroes enlisted. “Curiously enough,” 
says a bewildered' Southern historian, 
“Mississippi furnished more, troops 
to the Union Army than it did to 
the Confederate Army, the humber 
being 545 whites and 79,000 blacks.” 
“Curious” only when one tries to 
reconcile such facts with the usual 
bourgeois slander. For the ex-slaves, 
bourgeois' democracy as represented 
by the North, meant all tlih' posses
sion’of the laYyl, c The Nc^rthern ,ca-- 
pitalists ordered the arnted force W 
take away the,land from the South
ern Bourbon and 
freed Negro.

• For Land
At the thought

the land on which he »slaved before 
and because he was fighting for it 
r^DW, the Negro supported the North 

“as- was evidenced by the fact that 
over 80,000 perished—they bore
the brunt of the attack. The move
ment for land promised by the North 
immediately became evident as 
spontaneous seizures by the Negroes 
became more frequent. By 1865 
more than 40,000 Negroes had taken 
possessions of the plantations in 
South Carolina, under leases or tem
porary grants, pending legislation by 
Congress which, the Negroes thought, 
would certainly grant them the land 
permanently.

Tricked and Betrayed

The North had permitted it so 
far and now it turned “about face.” 
It began to pardon ex-slave holders 

%hd returned their land to them; it 
8pld much of the land to Northern 
jfrofiteers who bought it ahd gave

promised it to the

and Bread

that he would own

Free!
Free! ‘ ? , •
The Scottsboro boys! ,

Don’t let them die, 
Rut free them with 
Your mighty voice, 
And they’ll rejoice.
Oh, we will fight with all our might 
To give the Negroes every right, 
To make them equal with the white, 
Don’t let the bosses stop their fight.
We cannot let these young boys die, 
And yotl don’t have to ask us why.. 
It’s a frame-up! it’s a lie!
Our Scottsboro boys shall not die!

Aaron Kramer.

Welcome to our( newcomer Bright
on Park LDS! We are happy to 
know that ■ Brighton Park has nqt> 
been left behind in this feverish or
ganization of the Lithuanian Youth.' 
Judging frorn-the news we have re
ceived from. Ch'idago, it* sedms that 
the youth thęre are, up and- coming.- 
They have elected a Committee of 
Action that is really on the job. ' 
They have begun tbe -worhj ,of es-, 
tablishing youth branches in the 
vicinity of Chicago. , ■ 1 -

We now have three;youth branches, 
in Chicago, one in Roseland, one in 
Bridgeport and our newcomer, the 
Brighton Park Youth Branch. Good 
work, comrades. We are glad to 
hear that the comrades are so an
xious to make good the job of or
ganizing the LDS Youth Branches, 
that they have formed a class to 
discuss organizational problems. We 
are with you, Chicago in enthusiasm 
and ambition.

WILKES-BARRE HAS 
THE FIGHTING SPIRIT

Dear Comrade Fulton:-— > ' 1
I We, the members of the Wilkes. 

Barre YCL resent thk^ you *keep the' 
Snapshots of the Wilkes 'Barre YQL 

jout of the Young Worker and Stu
dent because you1, 'and 1 Eppie hte 
'making hard feeling; amongst, the 
YCL members, of Wilke,s Barre.

Comradely yours,.. • ' I ' :
, The active ipembers of the Wilkes . 
Barrfe YCL: '

John Kuzmiski, I
Ed Cook (Unit Org.), 
P. Kwash, 
Ed Drojchinski, 
Carl Piper, 
Joe Rarco, 
Charles Muskauski, 
Ann Barton (Section Org.). 
Editor’s Note—(Comrades of

Wilkes Barre YCL. Why not write 
in your own arguments against 
“Eppie’s”. Let’s have it out on 
both sides. I’m sure its all meant 
in a friendly spirit so let’s hear 
from Wilkes Barre YCL and “Eppie.”

By the looks of the last con
ference for the New York and New 
Jersey youth training- schools, 'it 
seems like the plaris (or (he. School 
are getting on at a fast pace.' Three 
comrade^ Were eledted to fihd a'place 
for the, schb(jl| a place,outside of the 
city- where' it would* bė possible to 

.haVo all kind of sports activities. 
’Com.į Petkiene1 is to, search Great 
| Neck and to rind wayfe ' and' means 
of having the school there, Com. 
Razanskiene is visiting the farms

i in ,Ne(Vj Jepęey in the ^hppe, of finding 
the ideal spot, and Com. Finkel is 
searching all1 the - camps ’ for ’ the one 
and joply place. After all this effort, 
we are sure to have, a spot for the 
school that is just the thing. ’

The school is scheduled for July 
so if you are still employed, see

REGISTRATION BLANK,

to i^ind wayfe and' means

that , your vacation comes in July. 
Start collecting funds on your blank 
So that you may be one of the 50 
fortunate attending the school, or get 
your favorite organization to send 
you. The registration ‘is $5.00. Fill 
the registration blank at the bottpm , 
NOW. Registration is limited.

I The expense of the; school will i' 
amount to at least $500. That means 
that in addition to the registration 
fees, $250 will have to be raised by ( 
donations. Use all your organiza
tional .influence to see |hat the orx 
ganizations contribute. Get a blank 
from the National Youth Committee' 
and start collecting NOW. Get your 
parents and friends to stand solid
ly back of the 1 Youth Training 
School. Make it one big thing. .

the Name

1,000 Workers Greet Amter In Scranton
For the first time since the arrest 

Į of Comrade Foster during the elec- 
! tion campaign in Scranton, a meet
ing was held here without any police 
interference. * \

1,000 workers packed St. Mary’s 
Hall at 308 West Market - St., Pro
vidence Scranton, to listen to I. 
Amter when he came to Scranton 
on his tour for Unemployed Councils.

The Įiall had. only enough seats 
for about 300 workers and the rest 
of the ;700 workers stood up through
out the evenjr^g to .listen. , to the 

. speakers. A large percentage of the 
workers were youth. Jim-McNamara, 
Dan Fallon ąnd Joę Dougher, speak
ers for the* RANK1 A!hJl> FJLE’grbup

meeting showed the workers that 
only through organization and pres
sure upon the proper authorities 
could we win the right to free 
speech and assemblage—without in
terference from the police who have 
broken up our meetings till the pre
sent time.

Unemployed Council of Scranton.

Jig-saw Puzzle Party

ers for the* RANK* A:
'in the UAJWjA iięalĮ A^tF IjhddbnW j 
wage cut in the Anthracite and how

NEWS AND THANKS
FROM MARIE

Address

City

Age Student or worker

Employed or unemployed

Will you need financial support?

State

the Negroes their first taste 
“wage slavery” by hiring for $10.00 
a month. Tn South Carolina the 
Negroes armed 
every available 
heard that the 
were returning.
a brave struggle for the land which 
they felt was rightly theirs, Presid
ent Johnson intervened and decided 
in favor of the planters.
groes feared that they had been 
tricked. They refused to accept the 
compromise to turn them into share
croppers. Share-cropping and forced 
labor smelled acutely of the old days. 
If freedom meant anything it meant 
the land and the vote.

The Beginning of Defeat

of

to organize to stop it—pointing out 
thąt . jthef reąsoHj the... • .. are
all shutting down, hdw" especially,’ 

rwas to put across the wage - cut.
Questions were asked from the floor 
deattn^ mairily with:1 Roosevelt’s Re
forestation camps, the connection of 
the Communists to the Unemployed 
Councils and about the kind, of press' 
workers should read.

Despite the fact that the majority 
of the' workers- present were un
employed, , a collection was taken 
which covered all expenses of the 
hall, etc. ; ■ . . . , ■ :

The nieeting has had a tremendous 
effect on the workers of Scranton 
since it is. the ' first time that a 
meeting of this kind has ever been 
held. 150 applications were handed 
in for Unemployed Council. The

themselves with 
weapon when they 
former landowners, 
After putting. . up

The Ne-

The very slogans which the bour
geoisie had used to win the support 
of the Negro masses, were taken 
seriously by the Negroes and acted 
upon. Trf reply to the’ efforts of the 
bourgeoisie to starve the. Negroes 
out by declaring lockouts' in the 
workshops. ąndf by .driving /them ,off 
the plantations, Lewis Lindsay, a 
Negro worker i of Virginia, declared 
that “before any of lp$ cjiijdręn 

for food, the streets 
should run knee-deep 
he thanked God that 
had learned to use 
and ramrods.”. Con-, 

ventions weye held where Negręes 
fought against discrimination, for 
self determination, for thę right, to 
be on a jury, and in many cases the 
cry for land was heard incessantly. 
In the Black Belt where the Negroes 
held complete power, they were dis
armed and gradually beaten until 
the counter-revolution seized 
power.

The Negroes gave in, inch 
inch, but not without putting up 
bravest fight for the ideals for which 
they had organized. Armed clashes 
between forces of Negroes and the 
government, battles for the retention 
of their bitterly fought-for land and 
possessions, and finally the crushing 
defeat was what the Negroes ex
perienced. ' •

should suffer 
of Richmond 
in blood; and 
the Negroes 
guns, pistols

full

by 
the

w

Eliana Forman; 19 year old fighting 
leader of the Uniontown strikers. 
300 girls are;in the strike against a 

i 25 percent wage cut.
■ ‘ j 1' • h ; 1 '

A Revolutionary Force Today

The struggle for land and freed
om, r today, of the Negro people is 
playing no insignificant role in the 
preparation of a proletarian , revolu
tion. The contemptuous reference to 
the Negroes* as an “inert mass” or 
“ignorant mass” coined b.y the bour
geoisie gives the Negro petty-bour- 
goisie gives,lie to the fact that the 
Negroes were and are a revolution
ary force. That the Negro masses 
form a strong alliance with the rest 
of the working class is not to be 
denied. What was left undone in the 
bourgeois-democratic revolution will 
be finished in the proletarian revol
ution in which the Negro worker and 
sharp-cropper will help sweep away 
all the rubbish of the past.

■ ' ■ ’ > Bi' F.

The centei' of attraction for 
Lithuanian Youth of Waterbury 
the 7th of May, 1933, will be 
“Jig-saw Puzzle Party” to be held 

’at 774 Bank Stteet by įthe'Hy»uth 
(members of the LtyS. /mie (party 
will start at about oP. M.’ drid con
tinue until the most energetic <has 
gapped his vitality, and the admis
sion is only 25c.

The first hour or so will bę given 
to a Jig Saw Contest and ‘to the 
victor shall go the spoils’-—not rub
bish, but an appropriate prize. Thep 
will follow the dancing. Refresh
ments will be served in the intermis
sions. For 
your fancy will also be served.

From the proceeds of this affair, 
the primary costs of joining the LDS 
youth branch will be partially de
frayed, such as the medical examin
ation fee and initiation fee. This 
will remove the barrier that stands 
in our way because of our diminish
ed finances caused by the crisis.

So let uš make this the largest 
gathering of Lithuanian youth that 
has ever been seen in Waterbury 
and besides enjoying yourself, you 
will be aiding those members who 
are unable to join the youth branch 
because of limited finances. So 
youth, hear the call and respond, as 
on this day all roads lead to one 
'spot for thorough onjoyement, and 
that is 774 Bank St.

A. Youth Member.

the 
for 
the

the card enthusiasts,

Newsflashes From 
The Field

News keeps ' pouring in 'from 
Scfanton about thę .work of the 
youth and the formation of an LDS 
yfruth branch.“ They1 have organized 
a baseball, team that played the, 
Cubs winding 6 to 0. ‘ Atta boy, 
Scranton!!' By-the (way, tjie team is ; 
known as “Al’s Radicals.*’ They are. 
also forming a volley ball team 'and' 
already have a <swihaming team. 
Good work, Scranton!

What’s happened to Wilkes Barre ? 
We’d like to get some news of the 
youth work ’there. What happened 
to the members who wanted to join 
the LDS? No money? Well, what 
do you think about forming a sport 
section undęr the guidance of the 
YCL or Chorus? We hope you will 
write to us. . •

Com. Young of the youth com
mittee is probably now in Pittston 
trying to help the Pittston youth in 
the organization of an LDS youth 
branch. (}ome on, Pittston! Don’t 
let Scranton get away with it. ’Col
lect your forces. Com. Young will 
help you in every way.

We don’t hear much from Con
necticut. What happened to the 
plans made* at the LDS conference?- 
Write to, the Youth. Section about 
your work. WE’RE WAITING. ’

: ' A ' ; A, Ya ’ .

Dear Editor:—
You must pardon me for not writ

ing sooner to thank you and the 
young workers and students, espe
cially Bertha Fulton for sending me 
and my parents the best paper in 
the world, which you know is the 
“Laisve.”

There isn’t very much I1 can say 
about conditions out here except 
that men who were working are 
not working 'now. They have to go 
down every . day because the boss. 
won’t tell them when the mines will 
start working. If they' miss a dayt 
they will be. fined so the members 
have to walk for nothing. My father 
worked there and now he . ip outjnf 
a job. My sister and I will have to 
look for work. ’ ; 1 " ' •

If my dkd starts* ^Working again, 
we will gjajdly’ repay,you. I ■ •

I have nearly forgotten—there is 
a very rich man ■ here whd has an 
independant mine. , There were 
people working for over three 
months ahd not a cent did' they get, 
so the men went on strike. And now 
there are scabs taken into work at 
the mine instead of the old workers; 
and they are escorted by the police 
in ahd out of the mines. The old 
workers get neither relief on ac
count of working nor their pay. So 
what do you think of that?

Well, as that is all I’ll say about 
the conditions, I’ll sign off, but not 
without thanking you again for the 
“Laisve.” ‘ ,

Good-bye and good luck.
Marie Palima

Let’§ Have This Comrade’s 
Enthusiasm

Dear Comrade Editor:—
I have read in the “Young Worker 

and Student” the announcement 
about the youth summer training 
school and I would like to put in my 
registration, now.

I would like very much to train 
myself for the class-struggle and to 
be able to lead other workers and 
students. I 'am also enthusiastic 
about knowing something of prole
tarian art, and sports.

I have a collectioh list for' the 
school and ąm. trying my best to col
lect some money to help the school 
financially. 1 '

Comradely yours,
■ : ’* ; Mildred Burba.

More Students Register For 
School

Day or evening classes ?

Fill out and send to National Youth Committee, 46 Ten Eyck Street, 
BROOKLYN, N. Y.

WE ARE CREATING A NEW LIFE FOR YOUTH
Babushkin was moody that day. plans according to the real pos- 
? sat in his chair opposite me ahd labilities. ' * 

t nlfOAQ /nv 1 lib nrnrmctarl Ci .... - -
He _____ .
worked; out plans for , t^lifj proposed 
provincial, national and internation
al organization - of the . youth.! . I 

That was in the Provincial Com
missariat of People’s Education, the 
staff vfhjch, consi,sted| of V\yo people: 
the provincial Commissary and ipy- 
'self,1 his sėctetary. < We 1 occupied a. 
small * room below ' thd “People’^ 
Assembly.” . } .. . . •

I , had n lot of work to . do. In 
addition , to niy duties consisting of 
receiving ‘Jone pr two people in two ’ 
or three | days, I edited the provin
cial paper which consisted entirely of 
clippings. This work occupied about 
two hours of my time in handling 
the scissors.

The r6st of my 
to work in the 
League which had just been formed.

Now as to Babushkin.
He spoke and I was dreaming. I 

didn’t know how long that would 
have lasted had I not accidentally 
hit him with my scisšors.

This had the sobering effect. Our 
conversation took a more concrete 
form.

Discuss Youth Paper_
“First of all we must issue a 

paper,” said I, giving vent to an old ’ 
dream of mine. “First we will write 
it and then you will see the 
of Russia will participate and 
later,..”

Vaška is. a practical man. 
walking several, times up and 
the room he got hold of Vanya’s 
hand and said:

“Let’s go.”
“Where to?”
“To the printing shop, and we will 

see.”
On the way we agreed to appear 

serious and in generhl hot to ’build 
castlps in :the ;air, but to make our Page).

Dear Comrade:—
Concerning the • Youth Training 

School that you are expecting to 
have this summer,' we want you to 
know that two students are expect
ing. to attend from Paterson, N. J. 
The ALDLD Branch 84 at their 
meeting decided to send, one person 
to this camp and agreed to 
$5!00 needed, 
under my own 
registered. It 
help raise the

Please register two students for 
the Youth Training School. We do 
not yet know who the other student 
shall be 
Comradely yours,

id agreed to nay the 
I also intend to go 
expense if I cąn be 
was also decided to 
extra $200.00 ’needed.

Adele Bimba.
Youth Meetings

Com. A. Yeskevich will speak at 
a -meeting in Linden, N. J. i on Sa
turday, May 6, at 1601, Wood Ave
nue. All the youth in Linden and 

■ the ; vicinity should • mobilize and at
tend this meeting. Every reader of 
this section should come and bring 
his (friends to the meeting. į - . • ,

time I dedicated
Vladimir Youth

whole 
later,

After 
down

. Strange to Isay, however, for some 
reason or other it took us at least 
hn: hour J to get to the printers, al
though it was right across the . 
street. Everyone of us arduously add- ’ 
ed į th* the plan-, the isystem of dis
tribution and tl)e formulation of the 
'importance of ‘ Starting such: a thing ' 
"as a trtiwp p

But -finally we arrived. I hfeld 1 
out my portfoliq conspicously as I 
thought that it adde<J weight to my 
carriage and importance, and said:

. “We want to publish a weekly 
eight-page paper. How much will 
it costt us? And can vta pay for 
it after it has been sold? We have 
already received telegrams with sub
scriptions from Moscow, Petersburg 
and

I 
but

other towns.”
wanted to add “from abroad,” ‘ 

lost heart. .I
Victory

figuring went ' on slowly, 
tick of the counting frame

The 
Every 
touched our heart-strings.

“Two hundred and ninety-three , 
roubles. We can wait with the 
money.”

Victory.
For two days we were discussing 

in the League the question of the . 
greatest importance—the name of ’ 
the paper.

The meetings resembled a gather
ing of people trying to trace the ‘ 
impossible.

Names were suggested and re- ' 
jected. For five minutes in succea- 
sion there would be silence and deep 
thinking. Someone would get an 
idea and jump up. A controversy 
would ensue and again silence.

(The next and last installment oi 
this story will be printed next week 
in the Young Worker and Student

’ • . ;i <

' The lower photo shows a group of them assembled in the house 
at 532 Natoma St. from which they were evicted.

1 The upper half of this photo shows the San Francisco homeless 
boyš looking from the windows of the house which they seized.
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Gossip and Comments from 
Aido Chorus, Brooklyn

Who are the two boys that like 
to work jig-saw puzzles and 
while the meeting is going on?

read

Beware! I just discovered that 
one of our first sopranos is a vamp- 
ress. She drinks blood.

Ah! Who is the bass that one of 
our second sopranos has a crush on. 
A secret passion.

What is the matter, Anna S. ? 
why do you run away when you see 
a boy coming in your direction?

Helena, who is the boy from Sun
day? I challenge you to get 
to become one of us. His sister,

him 
too.

Al’sWhy dpes “Marge” prefer 
company dn the way home?—I won
der.

Why are all the girls and others 
teasing “Al” about Plymouth? Is it 
“Binks?” huh?

Hefcry, you’re challenged to 
Josephine G. to‘join the chorus.

get

Myself.
J j L U .-----------

H - jShenandoh Gossip
> * < ; 1 ' » ' ■

‘ . Here goes one of the sleepy heads 
that -Woke up. I hope you will like 
her.

Who is that little toughy in the 
LDS? Watch out, Will. You’ll be 
scaring the members yet.

Who is the best little orgąnizęr in, 
Penna.? Is it Della?—you bet it is!

We, the Scranton LeaDęrS,, here
by challenge any LDŠ or YCL in 
all tl|e neighboring t(>wns such as 
Wilkes Barte, Pittston', Shenandoah, 
etc. in baseball, or formation of the 
LDS, volley ?ball, or any other out-j 
doom sportai Anyone Wishing to get 
any further information, answer 
through the Youth Section in “Lais- 
VČ.” ■ ■ !

“Snooper.” i

I take notice that our leaders, 
Pete, Hank, and Popeye are beginn
ing to attend the Ladies’ 
Circles.

Snapshots From Workers 
Center

Sewing

Our Blanche was rather 
Monday nite at the dance, 
what the reason was, Blanche.

lonesome
I wonder

Hello everybody. This is Key
hole Snooper who is bringing you 
the Snapshots from the Workers 
Center.

Shoestack, quit bumming cigar
ettes and give somebody else a 
chance.

Hank was the best carpenter in 
Shenandoah before ladders were in
vented.

Navadunsky, be a gentleman and 
quit sponging beers.

Wonder why the Zemaiteses left 
our chorus. Why don’t you be sports 
and come back? We need you!

I see Stank is quite a wizard at 
puzzles. Where do you get the 
patience, Stank?

Swenson, be a little more careful 
with your driving, we don’t want to 
lose any singers.

What ails our singers? They seem 
to have no desire to attend their 
meetings. Buck up and let’s see 
more of you. All be there next 
time!

Why 
certain 
tion ?

did Eddie D. try to bribe a 
girl from the Stanton sec-

When is that big struggle going to 
take place in Plymouth?

Why
Wilkes

doesn’t Popeye come 
Barre ?

haveWhy 
Choir girls?

the boys boycotted

Cookie is
Lonely Hearts Club.

a candidatte for

When is Ann and Red going 
that hike.

to

the

the

on

. Penktąd., Gegužes 5, 193o
T?'?-!' 'J L”! 1,1
vaL po. pietų,»toil ^Fairmount 
Visi bedarbiai ir dalį dirbanti dar
bininkai kviečiami dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus svarbių praneši
mą iš beda.rbi|| kovų. Sekr.

PHILADELPHIA, PA.
. PraugŲos yi’a kviečiamos nereng

ti jokio parengimo gegužės 28 d. 
ir birželio 18 dieną, nes LDSA 11 
kuopa' rengs draugiškus išvažiavimus 
Komunistų Partijos, ir kuopos naudai.

Komisija.
(105-107)

;;;;:NpwAR^,N.
, ALDLD 5 k p. ir Tarptauti
nio Darbihlnkiį Apsigynimo 
k p. abidvi kuopos laikys ben
drai susirinkimą, 5 dieną ge
gutės, Lietuvių svetainėj, 180 
New York Avė., 7:30 vakafe. 
Visi nariai privalot dalyvaūt, 
nes turim daug'svarbių dalykų 
aptart.

Org. Geo Zukaucko.

gapizacijos .reikalais.
. . Į mūsų miestą atvažiuos d. 
K. Karosienė kalbėti. Ji čio
nai' kalbės gegužės 7 d., 6 vai. 
vakarė. LU Kliubo svetainėje.

■ Drg. Karosienė nelabai se
nai lankėsi Sovietų Sąjungoj 
ir ten tyrė gyvenimo sąlygas. 
Jinai per paskutinius tris mė- 
nėsiii's važinėjo su prakalbo
mis po įvairias lietuvių kolo
nijas. Teko matyti drg. Ka- 
rosienei ne tik Sovietų Sąjun
gos darbininkų ir- darbininkių 
gyvenimas, bet plačiai ji pa
matė ir kaip Amerikos darbi
ninkai gyvena. Tad mums kal
bėtoja labai daug'naujo pasa
kys ir padarys palyginimus 
tarp kapitalistinės Amerikos ir 
socialistinės Sovietų Sąjungos.

į * 1> Taigi, .visi, lietu^iąi mūsų ko
lonijos ir apielinkių,. būkite 
prakalbose., Turiu pridurti, 
kad, apart prakalbų, bus puiki 
■koncertinė programa: dainuos 
Liaudies Choras naujas dainas.

Gegužės 14 d., Union! Hali, 
321 Common St., kalbės Nat 
Kaplan apie 30 valandų bilių 
ir panaikinimą užtikrinimo 
auksu popierinių pinigų.

Prakalbos prasidės 7 :30 vai. 
vakare.

j pranešimai iįiMįTik? aplaikiau knygas “Be
darbė” iš Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos centro raštinės mūsų 
kuopos nariams. Mūsų narių 
jrra daugelis nedirbančių, o 
knyga kaip tik tuo klausi
mu ir kalba. Tai jums, drau
gai, ta knyga reikalinga tu
rėti savo kambaryj ir perskai
tyti: Kuopos susirinkimas
įvyks apie pabaigą ‘gegužės 
mėnesio; tad nelaukdami su
sirinkimo ateikite pasiimti kny
gą sekamu antrašu : 63 Rubber 
Ave., Naugatuck, Conn.

Dabar kąs iiėčia knygoj [tu
rinį. Aš ją baigiu jau skaity
ti. Kad kiekvienas .ALDLD 
narys ,ją atydžiai perskaitytų 
ne vieną kartą, bet po kelis 
kartus, tai map atrodo, turėtų 
eiti bedarbių organizavimas į 
Tarybas ir Blokų Komitetus 
keleriopai didesniu maštabu. 
Iš tos knygos darbininkas 
įgaus nesumušamų argumentų 
orientuotis bedarbės klausimu; 
persitikrins, kad pastovesnių 
gerų laikų ir darbų prie ka
pitalistinės sistemos nesusi
lauks; pamatys, kur link ei
na alginė vergija, vargas ir 
nelaimės, kurias kenčia dar
bo žmonių klasė del netiku
sios, kapitalistinės “tvarkos.” 
Ir tik nuvertus kapitalizmą ir 
įsteigus sovietinę respubliką, 
tegalima bus darbo žmonėms 
įgyti laisvę ir gyvenimo užtik
rinimą, 
gi reikia 
vienytis 
reikalus 
klasę, į 
frontą ir smulkiuosius ūkinin-* 
kus.

Tai, draugai, ALDLD 75-tos 
kuopos nariai, mes sekamą 
susirinkimą turėtume nusitarti1 
parsitraukti šios knygos ir 
platinįmui, kad kiekvienas lie
tuvio darbininkas Union City 
ir;iNkugątų.ck’e‘’ttokią knygą 
turėtų savo“ namuose. Taip 
turėtume padaryti, kaip dabar 
darome su knygele “Religija 
Sovietų Sąjungoj,” kurią ga
vome iš Chicagos, išleistą 
“Vilnies.” Kiekvienas narys 
pasiima po dvi knygeles ir už
simoka. Tai mūsų pareiga, 
kaipo narių tokios apšvietos 
organizacijos; turime būti 
švietėjai kitų savo draugų dar
bininkų.

Dar noriu atkreipti draugų 
atydą štai į ką. Mūsų ALDL 
D ir LDS kuopos rengiasi pa
sveikinti “Vilnies” dienraščio 
bendrovės suvažiavimą, kuris 
įvyksta gegužės 7 d. Chicago, 
Ill. Mūsų organizacijos savo 
ižduose pinigų neturi, o “Vil
niai” finansinė parama reika
linga apsiginti nuo reakcionie
rių užpuolimų.' Draugai, ku
rie suprantate reikalą, tai at
važiuodami knygų pasiimti, 
paaukokite kiek ir “Vilnies” 
pasveikinimui.

■ Seki’; G. Kuraitis.

DETROIT,' MICH.
i . ■

LDP( Kliubas, rengia metinį balių 
nedėlioję, 7' difeną gegužės (May), 
Lietuvių 
ir 25th. 
vakare* 
grieš L.

N. S. PITTSBURGH, PA.
Nedėlioję, 7 d. gegužės, Lietuvių 

Darbininkų Kliube, 1335 Medley St. 
yra rengiamas draugiškas vakarėlis. 
Prasidės 4 vąl. pp ; pietų ir tęsis iįki 
vidurnakčio. Bus vakarienei šokiai 
prie geros orkestras ir hiuzįkhle pro
gramų, Kviečiame visus( dalyvauti 
ir bendrai pasilinksminti ir paremti 
darbininkų judėjimą. : . - ’

; K, P. 5 Distrilfto I^ięt. Biura/s.

PHILADELPHIA, P Al i ; <
• Liet. Darb. Susiv. 5 kuopoj susi
rinkimas įvyks 8 d. gegužės, 8 vai. 
vakare, 995 N. 5th St. Visi naridi 
dalyvaukite ir naujų narių atsiveski
te. Sekiv J. S.

,(105-106)

Svetainėje, Vernor Highway 
Programa prasidės 6 vai. 

Dain’ubs Laisvės Choras ir 
L T. Orkestrą. . , . :

Tam tikslui pasiekti 
, visiems darbininkams 

delei kovos už savo 
.ir prieš kapitalistų 

įtraukiant į bendrą

Gegužės 16 d., 7:30 val. 
vakare, Progressive Hall, 287 
Irving Ave. kalbės profesorius 
H. W. Dana. Jis nesenai su
grįžo iš Sovietų Sąjungos, kur 
studijavo teatrus ir kaip su 
pagelba scenos revoliucioni- 
zuoja kultūrinį gyvenimą dar
bininkų valdomoj šalyje.

L. K. Biuras.

PHILADELPHIA, PA.
Scottsboro Jaunuolių rinkliava 

įvyks 5 ir 6 dd. gegužės. Visi lietu
viai darbininkai būtinai turite daly
vauti šioj aukų rinkliavoj. Turime 
visi dėt pstangas, kad galėtume pa
siųsti delegatus į Washington^, kurie 
pateiks ponams darbininkų reikalavi
mą paliuosuoti 9 nekaltus jaunuolius.

Kenukai rinkimui aukų bus galima 
gauti šiose vietose:

ir Ritner Street 
Tasker Street 
S. 5th Street 
Locust Street 
N. 5th Street 
N. 41 st Street 
N. 62nd Street

50th ir Thompson Street
2222 Master Street.

8th 
1208 
1829 
1036

995 
1137 
434

(105-106)
HAMTRAMCK, MICH.

LDSA 130 kp. susirinkimas įvyks 
petnyčioj, gegužės 5 d., 7:00 vai. va-

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Bedarbių Tarybos svarbus 

susirinkimas įvyks 6 d. gegužės, 2

EASTON, PA.
Paskutinieji šio Sezono šokiai
Lietuvių Darbininkių Susivieni

jimo Amerikoje, 14 kp. rengia šau
nius šokius subatoje, gegužės 6 d. 
Easton Baking Co. svetainėje, 34 
N? 7th St. Prasidės 8:00 vai. vaka
re. Vakarėlis bus labai linksmas, 
nes bus gera orkestrą, kuri grieš 
amerikoniškus ‘ir lietuviškus šokius. 
Bus skanių užkandžių, naminio pyr 
rago ir “keiksi,” ir gero 'alaus. 0 
kas svarbiausia, tai dąlyvąus su mu
mis jEastono delegatai į Tom Moo- 
nęy Kongresą, ką tik sugrįžę iš 
Chicagos. Pasimątykįte (su jai^,, pa
sidalinkite įspūdžiais! Dalyvaukite 
visi ir rtsois ir1 lihškntai užbaigkite 
žeminį parengimų sezoną. Įžanga 
tik 15 centų. Vaikams veltui.

' ' (104-106)

EASTON, PA.,
Nedėlioję, gegužės 7 d. kaip 7:30 

vai. vakare, įvyks Tarptautinip Dar
bininkų Apsigynimo, Tom Mooney 
kuopos susirinkimas, Easton Bak
ing Co. svetainėje, 34 N. 7th St. 
Easton, Pa.

Visi nariai privalo dalyvauti, tai
pogi ne nariai lietuviai darbininkai 
atsilankykite susirinkiman ir stoki
te į šią organizaciją. Susirinkimas 
bus tuomi svarbus, kad bus išduotas 
raportas iš Tom Mooney Paliuosavi- 
mo Kongreso, bus kitokių svarbių 
reikalų aptarta. . Dalyvaukite skait
lingai ir moliėkitės mėnesines duok- ■ 
les. Sekretorius. i

(104-106) i

LINDEN, N. J.
Svarbios prakalbos su koncertine 

programa, rengia Liet. Darb .Susi
vienijimo 135 kp. įvyks subat^e, 6-tą, 
dieną gegužės (May), 1933,nLind 
Hali, 1601 jWood Ąve., Linden, ' . ., 
pradžia 6-tą valandą vakare. Kalbės 
J. i Siurba; “Tiesos” rėdaktorius, ii 
Amelija Jesįcevičiūtė, ąnglų kalboje. 
Po prakalbų bus šokiai.’ !Į prakalbas 
įžanga veltui. Maža įranga į šo
kius. (104-105)

READING, PA.
ALDLD 143 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėliojo, 7 d. gegužes, pas 
drg. Paužą 46 į Neversink St., 
pradžia 7 vai. vakare. Visi nariai 
ir narės malonėkite dalyvauti ir at
siveskite naujų narių į susirinkimą.

(104-105)

.1.....
WILKESj BARRE, PA.

AlyDLD 43 kuopos vakarienė ren
giama 30 d. balandžld, del tūlų kliū
čių' iri priežasčių ne įyyjco. Del iš
vengimo nuostolių, atidėta vakarie
ne ant 7 dienos gegužės (May), sek
madienio vakaro. Vakarienė įvyks 
toje pat vietoje, Crystal Ball Room, 
325 E. Marint St., Wilkes-Bar^ Ta.

Kurie turite pasipirkę tikietus iš 
anksto, del vakarienės, jie bus geri 
i r ant 7 dienos gegužės rengiamos 
vakarienės. Kviečiame vietirt^ ir 
apielinkės draugus ir drauges — 
abelnai simpatikus skaitlingai atsi
lankyti j rengiama vakarienę. Jūsų 
atsilankymas suteiks paramą kuopai, 
kuriai labai yra reikalinga. Taipgi 
turėsite progą pasilinksminti bei 
draugiškai apie darbininkų reikalus 
pasikalbėti. Rengimo Komisij.

(104-106)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia nėpaprastus 

šokius, įvyks Lietuvių svetainėje 29 
Endicott St. 'Kurie paklius į “Spot 
Light” spindulius, . gaus dovanas 
Įžanga 25 centai. (104-106)

Gegužės 7-to aidiečiai rengia 
nininkų parę Otympia Parke su h 
zįka ir programa, pradžia 4 vai. pc 
pietų, įžanga 50c. Aidiečiai kviečia 
draugus ir d ra ii ges skaitlingai atsi
lankyti. (104-106)

is6)
Wide Awake.

SVARBIOS PRAKALBOS
4much about? «■

that good driver in Ply-

for $2?

.Why doesn’t Olga write to George?

Do You Know That—

LAWRENCE, MASS

Tai

Civilian Reconstruction

Who is 
mouth?

Why is Alberts saving up
What for?,'

So Mr. John Lewis (Jim 
back among us again.

Who is this fellow who sends Jen
nie letters in a bunch, from Shenan
doah?

living ‘of the worker^ 
burden • of inflation will 
working class?

New 
away

We have some hot blooded Basses, 
they took a dip into Lake Quin- 
sigamond last Sunday, April 23; 
how was it, boys? Br-r-r-r-r-r Very 
good.

Why is Cookie telling a certain 
girl from Stanton to save her mo
ney? . -

A child of fifteen was sent to 
of T. B. when they kicked him 
of the Hebrbw orphan asylum 
out a cent? .

Why don’t all the boyš follow 
Walter’s actions and be gentlemen 
like him?

die 
out 

with-

What will a certain miss do when 
the strong wrestling I ass goes to 
Chicago? What will he without 
that miss.

Is .there a. reason for (Doley’s) 
going up to Pinky’s to play volley

alone?—I winder? i *

Who \thinks he’s boss in the 
Workers Center?

That-in Tfew ■''YorR-rt retail-šalęs' 
•fhf has been pSssed Wising PRICES 

OF ALL COMMODITIES ? 3 '

“Popėye*’ said that .he nęVer left 
Whrj&ster, . Now, coul<l he, fee in 
Wilkes' Barre or Shėriandoah? T 
think he - should come to 'fehearrs-

Sidelights On Worcester 
Chorus, ' ’ { 1 • t----- -- «--

What two altos served as waitres
ses at the Sklok’s supper April 23? 
Why? Come clean, girls?

Why did our teacher and hubby 
go to the Sklok’s concert? Did she 
want to hear run-away members 
yell? Sklok’s Mnd Ai,do Chorus 
members shouldn’t mix/ How about 
it, members?

Nice little crowd at our dance, 
Sat., April 29, the financial success 
is not 
Millie 
during 
Eddie,

known yet, BUT-Eddie and 
were successful in hiding 
the spot light number—Oh, 

how nicely you dance.
-------- į--------

If I remember correctly, the “Lais
ve” was never read as much as on 
Sat., at the dance. The chorus be
came very literate. Everyone was 
reading the English page. Keep 
reading, you’ll learn something.

Joe Kelley was getting a nice sun
burn April 30 to match our organi
zers red jacket. IS MY FACE RED? 
Now, let’s skip rope, Mary.

Those two yodeling tenors should 
not waste their talent, at the lake, 
they should use *it ' at “rėhehrsals; 
hpw about it, boys? -Oh-Le-Ah-Ee.

I make a motion, “Blfuno.”
------- ?! , . . . ,

They say, Red is going to run 
for Mayor .of Bfooksidę. ; Į) I į ;

• Who is this Adella that Frankife:V. 
speaks so

Why is a certain Bass from the 
Choir leaving for S. U.?

Answer—Because a certain girl is 
leaving for Shenandoah.

Keyhole Snooper.

A Home Relief Bureau of 
York City threatens to take 
the baby of Mrs. Work 195 E. 13 
Street, unless she' stops attending 
the block committee pneetings and 
taking part in struggles for relief ?

• . Twd billion -dollfaBs Jverej given to 
the rail/oads aiid banws by the Rq- 

X ‘cOnstfU’Ction Finance Corporation and 
thąt, oąly , ; ęf,, tfyehe Idans have

. “been repaid?
als on Wed. nights so we could be 
sure he’s teįling the |rp|h. E?ow. Į, 
abbot it, “Popaye?*

I. 1 1 • i i> t 4 A

'Well, chofus members, don’t foi"-f 
get our dance May 6, at Endicott 
St., yes and our banquet at Olympia

- P#rk ,May 7. Come and bring your 
friends. You know you’ll have ą 
g6od time. Let's put it over big!

Well members, don’t; fail to read 
the “Laisvę” English page. Its your 
page. Write for it! Let’s all write 
once in a while.

One of Us.

Snapshots For Scranton’s 
LeaDėrS *

That even the bourgeois papers 
such as the New York. Times admit 
that inflation will force down the 
standard of 
and that the 
lay upon the

That the
Corps or reforestration army is un
der the control of the war depart
ment, and that the boys are being 
trained at the army camps TO 
SHOOT? > 1 ;

*-------—.
That the five bęmbs that explbdod 

on May Day in Chicago were plant
ed by >t gdvėrnhięiĮt agents to whip 
up a frenzy against the demonstrat
ing workers and šeriė as a pretext 
for artestin# communist1 and in- 
vadlrig čommūHi^ Jnsfitutions ? , . B,

Apie LDS > Kp. j ir Kairosiepes 
! .. Prakalbas »

f Balandžicf 9 d. LDS kp./tu- 
rėjo susirinkimą, kuriame da- 
lyvavė kuone visi nariai
'ląbM pagirtinas dalykas. Mū- 
'si^ ; auga nariaijfeį ■ įiTik 
praeitą susirinkimą gavome 
tris naujus narius. Kuopa 
štato sau už pareigą' | gauti 
daug naujų narių, ir paskirtą 
vajaus kvotą męs išpildysime.

Sekamas susirinkimas įvyks 
gegužės 7 d., 1 vai. po pietų. 
Sekretorė išsiuntinės atvirutes. 
Taigi ir į kitą susirinkimą, vi
si draugai, sueikime tartis or-

1 ■ 1 l-r>- ■' .t.| uįjį^ I. ■■ ■■■ . f. ...■■I. ... I

That the Chicago police arc using 
the bomb plot provocations tb inter
fere with the Tom Mooney Con- 
gi’Čss ?

Mike—-Which is the Boss’s» glass 
eye?

< Teddy—The one with- the kind 
look.. ,

$

Su Koncertinę Programa
RENGIA LIETUVIŲ DARB. SUSIVIENIJIMO 135 KUOPA i ...

Įvyks Subatoje, 6-tą d. Gegužės-May, 1933
UNDEN HALL 1601 WOOD AVENUE, LINDEN,. N. J.

Pradžia 6-tą Valandą Vakare
Kalbos J. SIURBA, “Tiesos Redaktorius, ir Amelija Jeskevičiute, angių kalboje

4 < "hm■ 9Jy f AE h.
J Kv TUt* TOB* a ■■■ i; b’

’J
B. -

Dainuos Bangos Choras iš Elizabeth, N. J.

Po prakalbų bus šokiai. Į prakalbas įžanga veltui. Maža įžanga į šokius.
Prakalbose bus paaiškinta, koks yra skirtumas tarp Lietuvių1 Darbininkų Susivienijimo ir 

lokalinių pašalpinių draugijų; bus nurodyta, ką turi daryti lokalinės draugijos, kad apsisau
goti nuo subankrutavimo. Prie to bus išaiškinta, kas yra pipigų infliacija ir ką ji reiškia 
darbininkams, e* j

Kviečiatne visus lindeniečius atsilankyti. Patys būkite ir atsiveskite savo draugus bei pa
žįstamus.



FIODOR GLADKOV

pas

—r

DIENOMIS Į

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS
\ I I j

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Avė
ir So

F*

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių

A; Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

4 J. GĘGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų (žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.

I

Taipgi bus puiki muzikalė programa ir bus prakal
bų. Pasitenkinsite visi, kurie tik atsilankysite. Todėl 
kiekvieno pareiga išanjksto ruoštis ir įsigyti tikietą. v •

Visus Kviečia Rengėjos.

Majoro Šnipai Areštuo-ig“‘X>>p‘Xghusav viešbučiai b°.tai j.au be kyšio nepaIeis-

New Yorko gatvėse pasku
tiniais laikas priviso daug par
sidavinėjančių vyrams merge
lių. Jas prie to priverčia be
darbė ir tiesioginis badas, 
ypač kad pavienėms mergi
noms faktinai neduodama jo- du dabar kas naktį areštuoja- 
kios pašalpos iš Relief biurų, m’a tuzinai merginų, tame skai-

Bet tos į prostituciją varo-, čiuje ir visai nekaltų. Mat, 
mos gatvių vaikščiotojos už- grafteriai šnipai, prikibę prie 
kliuvo didiesiems viešbučiam, kokios merginos, . reikalauja

Penktai., Gegužes 5, ii)3Š • penktu
ww

Verte D. M. šOLOMSKAS.
kišo jam 'gerklę, parodyjdaj-j 
mas, kad tas įstatymas visai 
nėra pritaikomas pfie. po litinių 
lapelių. Tada teisėjas nieko 
daugiau negalėjo (/kryti, 
tai kalinį paliuosuoti.

tik-

Motia žiūrėjo į jį klausančiomis akimis. Jis 
tartum į Savčuko žodžius atsakė:

—Tai tiesa. Daša be manęs pavirto į 
merginu Ir kaip tas atsitiko—nežinau. 
Ji išdidi ir nenori papasakoti savo praei
ties. ’ ' ; '

Motia pažiūrėjo į jį ir karštai pradėjo:
—Glėbai, tu geriau to nei nekalbėk. Sa

vo nusiminimą jai nerodyk. Tu palikai Da- 
šą bado sąlygose, tad ją dabar nepaimsi pli
komis rankomis. Negudravok, aš tave su
prantu. Jeigu ji yra tokia, tai ne tavo ir 
valia. Tusu ja kalbėkis, jūs abu juk par
tijos nariai. O laš .tau nieko nepasakysiu 
apie ją, jeigu ji pati tau to nepasakė. Taip 
lai ir bus...

—Ha-ha-ha!—nusijuokė Glėbas,——ir> per
malanti iš tavęs moteris. Motia, kas tiesa, 
tai tiesa. Nėra pirmesnės Dašos, o kas su 
ja atsitiko, kas ją perkeitė, taip ir nežinau. 
Jaučiu, kad yra kokios tai slaptybės. Gal 
būti, ji griešijo ypatiškais moters darbais? 
Lai jau pasakytų: tiesa, ir viskas būtų ge
rai.

Motia ir vėl pažiūrėjo į Glėbą ir supra
to, ko jis nori sužinoti.

—Oi, Glėbai. Kaip tau ne gėda bandyti 
iš manęs tą sužinot? Glėbai, eik namo ir 
gulk miegot. Veltui neaušink burnos. Glė
bai, kažin kodėl aš labai myliu Dašą? Tik 
man nepatinka, kam ji' atidavė Niurką į 
vaikų namus. Niurką buvo pas mane ir 
galėjo būtį. Kaip gali gyventi moteris be 
vaikų ir bė vyro? Oi, koki jūs vyrai žiop

li, jūs tikrai nejaučiate moters!—Prieangy
je, kada ji išleido Glėbą, tai kietai suspau
dė jam ranką ir mergiškai nusijuokė.—Glo
bai, tu vis man savas žmogus. Tu nežinai, 
nežinai, kokis man džiaugsmas. Glėbai, aš 
būsiu motina, motina...—O duryse atsidū
sėjo ir pridėjo:—Glėbai, toki jūsų reikalai! 
Nemanyk, kad ; galėsi sugyventi; su Daša. 
Beįt. jums thip ir reikiaL kitą’kartą nepa
liksi^ moterį be vyro____ •

(Bus daugiau)

(Tąsa)

—Na, nusiramink, tu šėtono dūšia. O 
kam aš vakar kaulus mankščiau? Ar jau 
užmiršai?

—Tu patsai neplepčk nesąmonių!—karš
čiavosi pašokus Motia.—Prisimink, kam 
vakar žandus lyginau, ar ne tau?

—Smagūs'jūs, mano draugai,—nusijuokė 
Glėbas.—Na, drauge Savčuk, nuo dabar aš 
griežtai tau uždraudžiu rankas mankštyti 
ant Motios kaulų; jas geriau pasaugok 
darbui fabrike...

Motia sušuko iš džiaugsmo Ir, užmiršus 
apie • savo nuogas krūtis, pribėgo, prie 
Glebo: ' . ' ' r ■

—Taip, taip, Glėbai! Oi, kaip reikia 
darbo! Kad greičiau būtų darbo! Miela
sis Glėbai, nėra gyvenimo be fabriko! Bu
vo darbas—buvo* vaikučiai, užmirė fabri
kas, numirė ir jie.—Ji apsiverkė ir nusisu
ko nuo jo.
—Na, Glėbai, jeigu nebus darbo, tai mano 

rankos dirbs ant tavo nugaros. Rytoj ei
nu į fabriką pažiūrėti, kaip stovi mano 
mašinos... Na, ir padūkus tavo žmona, 
kaip ji ponavo jo susirinkime.

Motia vėl pažiūrėjo į Glėbą. Taip pažiū
rėti gali tiktai moteris.

—Nežinau, kas jau su Daša. Bet kaip 
ji galėjo palikti vaikų name Niurką? Kaip 
ji galėjo palikti ant svetimų rankų Niur
ką, kaip kokį šunytį? Moteris be kūdikių 
ir be namų—tai laukinė moteris. Daša ir 
mane kvietė į savo bobišką armiją, bet aš 
ne tokia kvaila. Ne, jau aš greičiau nu-i 
mirsiu....

—Velniška tavo moteris! — pyko Savču- 
kas, suduodamas kumščiu sau į kelią.— 
Komunistų kuopelėje ji su bobų šaika, kaip 
čigonas su arklių pulku.

; Glėbas žiūiįėjo j Motią, tąrtum .jis ko^ių 
ž0džių tik įr hautyė. Ąr suprato jį IVĮotia, 
ar ji žinojo apiė besuprantamą jam jo gy
venimą ir Dašos atsinešimą? Tik > vienos 
moterys ir gali tokius dalykus suprasti.;
-------------p . ' -.U -p -- ‘"■■"-f -r — vį -r-,— 
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| parsidavimą vyrams; bet kai 
sve- tokis O’Brieno šnipas priki-

ja Nekaltas Merginas 
Kaio Prostitutes

!gi užšriubavo majoro O’Brieno 
valdžią gaudyti tas nelaimin
gas gatvių mėrgšės. O’Brien 
todėl paskyrė 250 tam tyčia 
šnipų, kuriems per metus ma
žiausia bus išmokama puse 
miliono dolerių iš miesto iždo. 
Jie pradeda kalbą su nužiū
rima mergina, derasi apie 
apie “good time;” ir areštuo
ja, kaipo prostitutę. Tuo bū-

Teisme jis po kelis kartus krei
vai prisieks, kad jinai prosti
tutė, ir tiek; o teismas pasiųs 
ją į baisųjį urvą, moterų ka
lėjimą.

Kad New Yorko demokra
tų valdžios agentai, policija 
ir teisėjai tatai ųuolat daro, 
gana aiškiai yra pasirodė jau 
iš pirmesnių bylų prieš tuos 
“tvarkdarius.”

Miestas Neturi Įstatymo 
prieš Politinių Lapelių 

Dalinimų Gatvėse

Matas Tuloba Atsidaro 
Užeigą Brooklyne

Daugeliui žinomas Maspetho 
pilietis Matas Tuloba rytoj 
atsidaro naujai įrengtą užeigą 
išsigėrimui ir užkandžiams po 
num. 148 Powers St., prie 
Union Ave., Brooklyne. ? Vie7 
ta didelė ir gražiai įrengta.

Rep.

LDS 13 Kp. Susirinkimas _ _ i_ ; !'■ i :

' Lietuvių Ddrbininkų'Susivie
nijimo 13-tos kuopos susirin- 
kimaš įvyks gegužės 8 d., po 
num.' 933 Glėnmore Avė., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Visi nariai, dalyvati’kite su
sirinkime, nes yra svarbių da
lykų aptarti-; ir nepamirškite 
užsimokėti duokles, idant ne
būtumėte suspenduoti nuo li
gos pašalpos bei pomirtinės.

K. J.

Dar Vienas “Greitos 
Gerovės” Pranašas

NEW YORK. — Myron C. 
Taylor, pirmininkas Jungtinių 
Valstijų Plieno Korporacijos, 
nuo 1929 metų nuolat prana
šauja, kad geri laikai “tuojaus 
sugrįš.” Tą pranašystę jis pa
kartojo ir dabar Salaveišių 
Armijos susirinkime. Bet ji
nai pasiliks tuščiu blofu, kaip 
ir visi pirmesni jo pranašavi
mai. Tačiaus didelė darbinin
kų. dalis vis tiki tokiais mo
liais, nors, rodos; gana jau 
mus kapitalistai primulkino 
per vįsą šį krizį, pradedant su 
Hooverio gerove “už 60 die
nų” ir baigiant su Taylorio 
pranašystėmis “tųojaus.” Ką 
mes turime darynį tai organi
zuotis į Bedarbių Tarybas ir 
ne juokais kovoti už reguliare 
piniginę pašalpą , visiems be
darbiams ir už bedarbių ap- 
draudos įstatymą. Kitaip 
tūkstančiai mūsų turės mirt 
badu, jeigu pasitikės išnaudo
tojų žadėjimais ir melagingo
mis pranašystėmis .

Bedarbis.

Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
Prakalbų Maršrutas

CHICAGO, Illinois — 
šios apielinkės lietuviai dar
bininkai senai laukia atvažiuo
jančio seno ir nenuilstančio 
veikėjo revoliucinių darbinin
kų tarpo Dr. J. J. Kaškiau
čiaus, ir pagalios mes jo su
laukėme. Jis kalbės temoje:

.y ■ į m. ■ t > TTTrr'

?‘Darbininkij| j 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; f nes daug 
žmonių be darbo,; tai ir die
nos Jaiku gali ateiti į prakal
bas; dieną, po pietųj turėtų 
būti surengta vienoms mote
rims, o vakare vieniems vy
rams, bet kur vienas ręngsit, 
tai bendrai vyrams ir moter
ims.

5 ir 6 dienas turėsime susi
rinkimus. i :

7 d. “Vilnies” B-vės šėrinin-
kų suvažiavimas. ‘ • • <• •

8 d. Rockford, Ill 1,1 .
9. d. Waukegan/ Ill. , f
10 d. Kenosha, Wis.7
11 d. Racine, Wis.1 " /
12 d. Westville, Iii? '
13 'd. Indiana’ Harbor, arba 

Gary, Ind.
14 d. Chicago]. . ,
šį maršrutą tvarko ALDLD

Pirmas Apskritys ir kur kolo
nijose vietinės kuopos nepa
jėgs surengti ir padengti iš-

* A'*1'-.
laidas, tai prisidės Apskritys. •]

1 Visais reikalais 
Pirmą Apskritį: ;

; 8116 So. Hahted St., - 
Chicago,

BRAND

KENUOTI PRODUKTAI

— — M — — — —., .

Sergančių; Vyrį ir Motery
■ Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien atei
kite delei < savo 
sveikatos išty- j 
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
S i' 1 p n u m a s, 

___ Skilvio, Žarnų 
ir Mėšlažames Ligos,, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir‘Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau

joviškais, moksliškais būdais.
X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, , 

Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
, bei čiepų Jšmirkštimai.

Prieinama Kaina
1 Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

DR. ZINS I
110EAST 16lhST. R T.
Tarp 4th Avė, ir Irving Place ■ 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

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
f ' < •

t z < Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS- VIRINIŲ
' NELMA STURGEON

SPRATS IN OIL .L/,,. SANDRE-SUDAK
. (Strimelės)

i h STUFFED PEPPERS
' (Su moromis) > , , <

AugŠčiaiį suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir nešą pelną krautuvninkams. Del smulkmin- 

gesnių (informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

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

Cal. ir 354 South Spring St., Los Angeles, Cal.

TELEFONAS ATDARĖ DIENĄ
Pulaski S-10S0 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

DIDELE IR SKANI

VAKARIENE
Rengia L.D.S.A. 10 >KuoĮ)a

BUS ŠOKIAI GRIEŽIANT GERAI ORKESTRAI

įvyks Nedėlioję, 7 d. Gegužės (May), 1933 S
PO NO. 79 JACKSON ST., NEWARK, N. J.

Svetainė Atsidarys 4 Valandą Po Pietų
Vakarienė Bus 6-tą Vai. Vakare. Įžanga 50c.

NEW YORK. — Karts nuo 
karto policija areštuoja drau
gus už dalinimą darbininkiškų 
bei politinių lapelių, žemieji 
teismai kai kada dalintojus 
nuteisia dienai kalėjimo arba 
užsimokėt penkinę pabaudos. 
Bet tie teisdariai paprastai 
labai, skubinasi, idant negau
tų laiko ateit Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo advo
katas. Teišėjai ir policija ži
no, kad miestas visai neturi 
jokio įstatymo prieš dalinimą ( 
politinių lapelių. Yra tik 
miesto įstatymų Skyrius 25-to 
paragrafas 15-tas prieš dalini
mą bizniškų lapelių gatvėse.

Pereitą šeštadienį buvo areš
tuotas Charles Sicgal už sklei
dimą gatvėse lapelių, šaukian
čių darbinihkus į Pirmosios 
Gegužės demonstraciją. Jį 
apginti atėjo Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo advo
katas Samuel Goldberg. Tei
sėjas mėgino nurodyti į įsta
tymą .prieš lapelių dalinimą; 

bėt adv. Goldberg tuojaus už-

BREMEN-EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

patogiausią 'kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUS1S KELIAS 1 SENĄJĄ TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, 

arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

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

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

visį naktj ant trečių lubų, oringam kambary—S5c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandfeniu. Lapuotos vantos išslpėnmui 
veltui! MOTERIMS PA NEDALIAIS 1R; UTARNIN- 
■KAIS, nuo 10 valandos diena iki 12 vhl. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Tur- Į - 
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- i 
TORANĄS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IB FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N- Y.

KELRODIS: B. M. T. • eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
I B; M. Ti (.subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisninotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILAD1L PHIA. PA.

Telefonai) Bell—Oregon 1116 
Keystone—Main 1417



New Yorke

1 ’

INC

5W»
.1,1 An.k,

TEL. STAGG 
2-5043

Ofiso valandos nuo ,1 iki 
nuo 6 iki

LAFDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
aht visokiu kapinių; pąrsamdo au
tomobilius ir, kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

nedaliomis ,j (I

.-...J--

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

r Williamsburghe:
252 Berry St., » , ; Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
' 5 Telefonas Evergreen '6-3959

4 kas dien, eeredomą ir subatoms 
7:30 vai.

5.
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SUSIRINKIMAI

PARDAVIMAI

Kai-

Fronto Komiteto pirmas susi'

Leidimas Rinkt Aukas

Nuglosto Balsy Klastuotojus

jtę ją dasidirbt pragyvenimui I^a^sav^m^’'^ur ^UVo kai
lis vyrų I savimų inspektorėmis. Dau-

džiau-

t '

7-*

\ f

O kurių organiza- 
tarpu 

tai jąsias turi kon- 
atstovaut jųjų ko-

su Victoria 
kaltino tuos 
jie užpuolę 
tavoriniame

Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ka “barbemė” ir “Beauty Parlor” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos. ,

PARDAVIMAS
PARSIDUODA kriaučių šapa.

na labai žema. Yra visi priren- 
gimai. Atsišaukite ant viršutinių lu- 
bu 188 Mooje St., Brooklyn, N. Y’.

(105-107)

šeštadienį, gegužės 
Union Square, New 
Viši lietuviai 1 kriau-

draugams pasidar- 
kad į konferenciją

PARSIDUODA trys namai, vienas 
mūrinis, du mediniai, vanduo tik 

šaltas. Randa į menesi $63.00, pen
kių šeimynų kambariai tušti. Į.eigų 
$98.00, kada visi kambariai išranda- 
voti. Lietuviai rąndauninkai. Kai
na už 3 namus $5500. Atsišaukite: 
Otto Nikly, 129 Ocean Parkway, 
Brooklyn, N. Y. ' (103-105)

i • 'U 7

PARSIDUODA restaurantas, savinin
kas eina į kitą biznį. Gėra vieta 

pasidarimui puikaus pragyvenimo?* 
102 Grand St;, Brooklyn, N. Y.

' ' (104-106)j

vių, Brooklyne. Visi 
kurie likote paskirti 
fronto I konferencijoj 
sekmadienį nuo jūsų atstovau
jamų organizacijų, būtinai tu
rite šiame susirinkime daly
vauti, nes bus išrinktas pasto
vus veikiantis komitetas ir 
įvairios komisijos ir bus iš
dirbti planai veikimui ir plėti
mui veikimo už bedarbiams 
tuojaUtinę pašalpą ir abelnai 
už bedarbių reikalus. Iš to 
aišku, kad susirinkimas bus 
labai svarbus ir del to, kiek
vienam komiteto nariui daly
vauti jame yra būtinas reika
las. '

Konf. Sekr. A. Ta^aška.

( ( H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold
President 3-5341 , . . Minnesota 9-7222

PARDAVIMAS
PARSIDUODA ’bučeme, geroje biz

nio vietoje, tirštai lietuviais apgy
ventoje vietoje, parduodu iš priežas
ties nesveikatos. Parduosiu pigiai. 
783 Grand St.,. Brooklyn, N. Y. Gy
venu 307 Hewes Št.

■ : • < v (103-108)

Visiem Bendro Fronto
Komiteto Nariam

...v r-M'* »

New Yorko lietuvių darbi
ninkų pręjąj>i^ą^įjų Bendro

re, “Laisves” svetainėj, kam
pas Teri Eyck ir Lorimer gat- 

nariai, 
bendro 
praeitą

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau unitas ir chrioni&kas ■ vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER f
156 W. 44th St. ‘ Room 302 

^šew i York, ' V. |'
Valandos Priėmimo t

Ryte nuo JO iki 1. go pietų uuoSr , 
iki 9 ivai. vakare .

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

SO. BROOKLYN^ N. Y. ! 
i i .

LDS 50 kuopos ispsirinkimas įvyks 
penktadienį, 5 d. gegužes Hanover1 
Kliube, 738—5th Avęnue. * Visi drau
gai ,if draugės kviečiami dalyvauti 
šiarąe, susirinkime ir atsivesti nau
jų fiarių? Fin. Sekr. E. M.

11)2 Metropolitan Avenue 
(Arti! Mąrėy Avėriuel 

BROOKLYN, /N. Y.
ll.l.lHI Į-Į "■'■■II UI IM Iii lum.lK IBI IU I II II i I

'ffD ūii I. 7u,.T?;i i m ą ii|i

SKAITYKIT IR PLAT J N 
KIT “LAISVĘ”

MOLLYN’S BARBER SHOP
■ • ir .j

BEAUTYPARLOR
Kuris pirma buvo,'578 'Grand 

St., Brooklyn, N. Y., dabar yra 
perkeltas ant

447 GRAND ST.
Pries Republic Teatrą

RODOMA ŠIANDIEN
Nepaprastas Sovietų kalbi

nis Judis

‘SHAMB’
5th AVE. .THEATRE

Broadway ir 28th Street 
jžanga iki 1 vai, 15 centų 

t Matykite jį!

MASPETH,- N. Y.
: • . i;' v

LDSA 91 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmAdierfį, 8 dieną 
gegužės,, pas.., dyąugę, . Uiukąįtįęnę 
6445 Perry Avenue, 8 vai. vakare.

Visos narės būtinai dalyvaukite 
šiame. susirinkime, nes' turime dau|? 
svarbių ddlykų aptarimui.

Org. A. P. j
... ( j ' < < (105-106)

,------------- —f------ |. ......

V v \

Puslapis šešta* Penktad., Gegužes 5, 1933

(Šelpimo Biurai Visai ;
Nemokėsią Bedarbių

r Šeimyną Randą

Jaunnolii; Dienos Svarbi 
„Konferencija

Teismas Nori Nubaltini Maršuotojy į Washing- 
žmogžudžius Užpuoli- toną Išlydėjimo Miliu
kus ant Revol. Unijos ge Kalbės Ruby Bates

NEW YORK.—Nors siuvyk
lų bosų atsiųsti gengsteriai už
mušė vieną bedarbį, padary
dami ginkluotą užpuolimą ant 
revoliucinės Siuvėjų Unijos, 
Centro baladdžio 17 d., ta-, 
čiąus kapitalistinė Grand 
Džiūrė neįkaltiuo tuos razbai- 
nirikus žmogžudystėje. Jiems 
padarė tik tokius kaltinimus: 
už užpuolimą su tikslu žudy
tų už piktadarišką .pasielgimą 
ir už ginklų nešiojimąsi.

Kailių ir kitų drabužių ga
mybos bosai išvien su social- 
fašistinių unijų vadais už
siundė tuos galvažudžius, 
idant nugalabintų vadus ir 
darbuotojus Industrinės Siu
vėjų Unijos. Bet raštinėje bu
vusieji darbininkai gabiai ap
sigynė ir pasiuntė kelis užpuo
likus į ligoninę. Kai del geng- 
sterių atliktos žmogžudystės, 
tai keli liudininkai matė, kaip 
jie užmušė žmogų. Bet kapi
talistiniai teismininkai, palai
kydami fabrikantų pusę, taip 
pat gelbėdami kailį krimina
lių gengsterių, visiškai neda
rė žmogžudystės kaltinimo; ir 
žudeikos veikiausia bus paleis
ti po nedidelėmis kaucijomis 
iki reguliario teimo.

Industrinė Siuvėjų Unija 
šaukia didelį masinį protesto 
mitingą 
13 dj 
Yorke.
čiąi, taip pat it kiti darbinin
kai privalo važiuot’ į mitingą 
ir prisidėt prie protesto prieš 
valdžios bandymą nubaltinti 
žmogžudiškus užpuolikus.

NEW ‘ YORK. šiandie 
vakare bus masinis -mitingas,į 
kaipo išlydėjimas negrų iri 
baltųjų maršuotojų į Washing- 
toną; ten t demonstruoti ir rei
kalauti, kad tuojaus būtų par
leisti- devyni Scottsboro negrai 
jaunuoliai.! 'Šio vakaro mitin
gas įvyks St. Nicholas Arena 
svetainėje, 6’6th Si. ir Colum
bus Ave., New Yorke.

Tarp kitų kalbėtojų, bus ir 
Ruby Bates, viena iš liudinin
kių Scottsboro byloje.

Pirmame scottsboriečių teis
ime jinai išvien
Price melagingai 
jaunuolius, būk 
jąsias žaginti
traukinyje. Už tą nebūtą nu
sikaltimą jie buvo sykį jau 
nusmerkti elektros kėdėn, tik 

'juos iki šiol išgelbėjo Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni

urnas ir masinis darbo žmonių 
judėjimas.

Dabar Ruby Bates labai gai
lisi, kad jinai pirmame teisme 

įmelavo; ji sako, aš visai ne- 
! žinojau, kad tie negrai vaiki
nai bus taip baudžiami. Bet 
Ruby Bates tikisi, kad ji dali
nai jau pataisė savo didelę 

i klaidą. Nesenai įvykusiame 
naujame teisme prieš Hay- 
vvoodą Pattersoną, vieną iš 
minimų jaunuolių, jinai pareiš
kė, kad nei Patterson nei aš- 
toni juodveidžįai jo draugai 
nedarė jokio pasikėsinimo ant 
jos nei Ant Victprijos Price; 
čia ji liudijo, kad jbdvi pirma
me teisme melavo.

NEW; YORK. — Užvakar 
i sužinotaį kadvmiestiniai be
darbių šelpimo biurai^rengiasi 
visai sustabdyt apmokėjimus 
bedarbių šeimynoms už kam
barius. Taigi ir tos šeimynos), 
'kurių randos buvo apmokamos 
iš Home) Rejieįft Bjurų, greįt 
•atsidurs gatvėje. ,
b Kurie bedarbiai dar neužsi
registravę biuruose delei pa
šalpos, tidms jau nebus duoda
ma maisto- ;.čekių; bet ir tie,;

■ ką užsiregistravę;- bet kol kas 
dar negavę pašalpos, bus to
liau paiiėkąmi be jokios para- 
mos(—kaip kad ‘yra sužinota 
iš ; tarnaujartčių Hohfe '< Relief 
Biuruose. ■ Nors reikalaujančių 
pašalpos bedarb. registravimas 
bus ’ir daromas, tačiaus tik 
del svieto akių,—idant žmo-1 

mės (bergždžiai) tikėtųsi gra
žiuoju gaut'pašalpą ir nesidė- 
tų į Bedarbių Tarybas ir ne
kovotų už maistą ir pastogę. «

Šelpimo biurų ' siuntinėjami 
tyrinėtojai, lankydami bedar
bių šeimynaš, duos patarimus 
“eit gyvent pas gimines” arba 
į miestinių nakvynių namus.

Tuos ponų planus bedarbiai 
tegali sulaužyt ir pašalpas iš- 
sikovot tiktai per plačiausią ir 
energingą masinį spaudimą į 
vietinę valdžią ir kapitalistus.

Lietuvių jaunimo organizaci
jos, ’ chorai ir kt. privalo iš
rinkti po du delegatus į Jau-1 
nuolių Dienos ,prirengimo kon
ferenciją. ši. konferencija 
įvyks sekmadienį, gegužės 7 
d., 1 yal., po, pietų, Stuyvesant 
Casino, < 9th St. ir 2nd Avė., 
New Yorke. -Pati Nacionalė 
Jaunuolių Dieba bus gegužės 
30.

: — Ve
žėjai Schiffli Co? Organizuo
jasi į revoliucinu uniją. 'Bė
gyje vieno męnęsįo jie iškp- 

i_ vojo vįjeno mėnesio p Jie iškp- 
s- gų j.Įr

Kaip konfęrepcijos, taip 
Jaunuolių Dįenos pamatinė 
reikšmė yra kova prieš impe- 
rialistinį v karą; jv ; ^oyietų 
Sąjungos apgynimą. •

Jaunųjų Komųųistų Lyga 1 I,savo atsišaukime d.eįei , kon
ferencijos nurodo, kad Roose- 
velto valdžia rengiąsi pastatyt 
dar 30 naujų karo laivų ir 
pradžiai darbo skiria $46,000,- 
000, bet tatai veidmainiškai 
vadina “viešaisiais darbais,” 
kur bedarbiai galėsią gaut už
siėmimo. Į pūsiau-kariškas 
neva “miškų atauginimo” sto
vyklas Rooseveltas verbuoja 
250,000 jaunuolių, kurie taip
gi bus naudojami karo tiks
lams. šiaip gi jaunuoliams 
bedarbiams jokios pašalpos 
nėra.

Sekmadienio konferencijoj, 
tačiaus, privalo turėt savo 
atstovus ne tik jaunimas, bet 
ir suaugusių darbininkų orga
nizacijos.
cijų susirinkimai tuo 
neįvyksta, 
ferencijoj 
mitetai.

* Reikėtų 
buot,
įtraukt jaunuolius ir iš kitų, 
nerevoliucinių organizacijų, 

i . ’.V v. ) '

Nėra Pinigų Apšvietai, 
Sako Ponas Majoras

NEW YORK. — Miestinių 
kolegijų profesoriai-viršinin- 
kai kreipėsi į majorą O’Brieną, 
reikalaudami pinigų, už- ku
riuos galima būtų palaikyt 
įvairius; mokslo kursus Hunter 
ir »City Kolegijose.’' Majoras 
atsakė, įkąd. ir taip perdaug 
miesto- pinigų esą išleidžiama 
mokslui; jis*dar pridūrė, kad 
mokyklų1, viršįninkai mepriside-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA • •

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium .

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKR1NS1T
Pabandykite/

I. SAVININKAI MARGIUKAI, Į .
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN. N. Y.

Laisve Gaunama ant 
i Sekančių Stočių

JONAS STOKES

Brooklyne:
Irving Ave.

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

FOTOGRAFAS
Siuomi pranešu savo koštu 
riams, kad perkaliau savo stu< 

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

Naujoj vietoj 
s,t u d i j a daug 
geriau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausL <

136
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 . 1 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 

■BoWery and Houston Street 
3rd Avenue and Mth Street 
Chatham Square
Deshrosses land ‘Greenwich’ St. 
■685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

JONAS STOKES
K12 Marion SU kampas Broadway 

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysJSs, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iŠ priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymoą—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
**ujausiais vokiškais būdais be 
opC?acijų.

Vxrr.jetys specialistas New Yor
ke ap^ubežiuoja savę praktiką 
vien tik gydymui kojų li&ii: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldiei.JM) nuo 2 iki 6

Teismo prokuroras' norėjo 
Ruby Bates supainiot, jos liu
dijimą suardyt, bet jam nepa
vyko, nes Pattersbno teisme 

. , , , , , jinai gryną tiesą kalbėjo,
Scottsboro Berniukam Ruby Bates, kuri dabar ran

dasi New Yorke, sako, jog tik 
’paskutiniais laikais pradėjo 
jai atsidaryt akys į kapitalis
tų neteisybes ir į reikalą vie
nytis baltiems ir juodiems 
darbininkams kovai už gyveni
mą. Jinai pati yra didžiausią 
vargą pergyvenus, bedirbda
ma kapitalistams. Iš pradi
nės mokyklos penkto skyriaus 
turėjo eiti į medvilnės dirbtu
vę užsidarbiauti gyvenimui; o 

338 jb°sas ial mokėdavo tik po 
'_ -j $2.75 į savaitę, ir tai vadina-

,mais gerais laikais. , Tuo būdu 
j skurdas ir badas buvo ,priver-’

; NEW YORK. — Miesto ma-j 
jpras O’Brien trečiadienį davė 
leidimą Scottsboro negrų jau
nuolių gynimo komitetui rink
ti, aukas gatvėse ir požemi
niuose gelžkeliuose delei tų 
jaunuolių, išgelbėjimo bylos. 
Rinkliavos tęsiasi visą šią sa
kaitę. Dėžutės yra gaunamos 
Brooklyne po num. 61 Graham 
Ave. ir New Yorke po num 
799 Broadway, Room 
Draugai ir pritarėjai visi pri- Į 
valo pasidarbuoti.

Rakandų Darbininkai Dar 
Vieny Kovą Laimėjo

BROOKLYN. — Iš Feldstei- 
no 'rakandų apmušimo dirbtu
vės aht Union Ave. buvo iš
mestas vienas darbininkas. 
Tuomėt visi kiti darbininkai iš
ėjo streikam Bosas buvo greit 
priverstas priimt atgal tą 
darbininką. Šiam veiksmui 
taip * pat vadovavo revoliuci
nė Rakandų Darbininkų Uni
ja. Kelios dienos atgal jo
sios vadovybėje buvo laimė
tas Newport rakandų kompa
nijos darbininkų streikas.
., ' - • i ■ ? ’ * '• - * • i i

Dabar Ruby Bates
! giasi, kad išvydo klasiniai- 
darbininkišką kovos pasaulį ir 
proletarinę šviesą. Pati sa
ko, kad pirmiau buvus “akla?’ ' - ’ ■ ’ i ' • -j -

Draugai darbininkai) ir dar+ 
bįninkės, dalyvaukite ‘šio1 va- 

, karo mitinge t išlydėjimui : mar- 
šuotojų( į Washingtoną; kurie 
ten kovos už i nękaltų a negrų 

. vaikinų paliuosavimą. . .
............. i .i —n-------- -4—; į Į >

Juozas Jokubonis Sveiksta

da prie taupymo vietihei (val- rinkimas «įv^ks^ .pęnkfadienį, 
džiai lėši/.i ifBet majoras yra gegužes 5? d., 7:30 vai. vaka- 
prisisodinęs naujų dykaduonių 
valdininkų, 1 kuriems' mokama 
nuo-7 iki 15 tūkstančių dolerių 
per metus visai veltui; paties 
majoro, alga yfax40 tūkstančių- 
dolerių ; bet tam 'ignordritui ir 
miesto, pinigų eikvotojui .neat
eina galvon mintis taupyti lė
šas, numušant tokias valdiškų 
parazitų algas. 1 . <:

NEW YORK. — Vietinio 
augščiausio teismo teisėjas 
Daniel V. McNamee dovano
jo 'bausmę dvienl poniutėm, 
Marei O’Brien ir Blanchei S. 
Marcus, kurios buvo nuteistos 
už balsų vogimą laike pereitų

giausia jos balsų nuvogė1 nuo 
komunistų, socialistų ir kitų 
mažesnių partijų.

Keliolika kitų balsų vagių 
taipgi buvo atrasti • kAltais; 
jiems dar bausmė nepaskirta-

J'eigu ••/tie* politiniai žiurkės 
būtų vogę balsus ■ tiktai nub 

..i ■ \\ >’■ \ ■ r ’■■ •

komunistu, teismai būtų pro 
pirštus praleidę tok? nusikal
timą; bet kad buvo vagiami 
balsai ir ,nųo rępublikonų, so
cialistųir, kt.,, o tie. turi ga
lios tarp stambių, biznierių, to- 
dęl bal^ų kl^stįuętojaį , turėjo 
būt patraukti tiesom , y » 7

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 • 
Nedėliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray
patinusias gyslas įčitškinimais

Telephone, Evergreen &-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

ilgą lailfcą.’ir jsunkiai sirgo' 
Juoząs, Jokubonis,. kovingas 
Amalgameitų Unijos narys 
prieš bosus, o už darbininkų 
reikalus. Dabar jis yra jau 
žymiai pasveikėjęs įr gali 
vaikščioti, bet dar.nėra galu
tinai pagijęs, ir daktaras siunC 
Čia jį į sanatoriją. J. Joku- 
bonis sanatorijon išvažiuo3 
apie gegužės pabaigą, tiraur, 
gai turėtų jį lankyti. Jokūbo-* 
nio adresas yra toks: { 87-15 
76th St., Woodhaven. '

Rep.

Empire Cornice & Roofing Ca.
CORNICES AND SKYLIGHTS

uMdN AVENUE 

;•!/

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

' ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

,!* : BĖbbicĖid, n:
; Near So. 2nd! S^efejf.’'. f

ir
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NOTARY 
PUBLIC

• < . - .... • -, -

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)* 'į ‘ '

231 Bedford Ayenue 

BROOKLYN, N. Y

MATHEW P. BALLAS I
1 ) ( B I E L A U S K A S )> 

GRABO R I U S- 
UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN; N. Y.

. MUSU ‘ IŠTAIGA ATLIEKA. SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR įlš ČIA 
PAS1UNČ1AM (. KUR KAM REIKIA; TURIM; PIRATIŠKĄ < Ij 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINL (įKUtč»MOBIL3U, * 
KURIUO PATARNAUJAM HUVEŽTt *U IfcONIN^ IR 

? PARVEŽTI. TURIM MOTEr( MIRUSIOMS tyOTERlMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽI A y IETĄ SAVO, 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VJ$AIS TAIS REIKALAIS, KREIPKITĖS ( MUS, O*MES' 
(• kuočeriausiaMpaTarnausim.

Mūsų RAŠTINE ATDARĄ DIENĄ,<R NAKTIE MUSU' 
j T£UEFQNA9 NIE|<AD NEMIEGA. * r ‘ «

4 M
SiNuo 10 iki 12 vai. iš ryto 

f j ■t i f 1.1J i $ < 15

vakąrais.
t • ‘t 5 i. f V

FLATBŲSR OFISAS 
2220 Avenue J 

t Kampas Eį 23rd St,, >5 ’




