
Iš lietuves
Išnaudoįa ir Melstis Liepia

ŽIDIKAI. — Dvarininkas 
Romanauskas bernus ir 
mergas šventėj varo į šalę 
dvaro esančią bažnyčią. Ku
rie neina, tuos kolioja. Pa
silsėt neduoda nei sek
madieniais. Neišleidžia nei 
pas tėvus nueit. Duoda įvai
rius darbus. Bernas kelioms 
valandoms sekmadienį po 
piet išvyko pas draugą. 
Dvarininkas pamatęs, kad 
berno namie nėra, tuoj 
siuntė jo jieškoti ir į 
mus pakviest. Už kelių 
landų bernas jau buvo 
statytas. Bernui nieko
davė, ką jis buvo jau uždir-

• bęs. Esą, už nepaklusnumą 
ir teismas tau nieko nepa
dės. Bernams moka 200 iki 
300 litų metams. ^Kumečių 
visai nebelaiko, mat bernai 
pigiau apsimoka. Mergoms 
moka nuo 150 iki 200 litų. 
Maistas labai ’blogas. Ilgai 
samdiniai pas jį pabūti ne-
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lynn, Mass. — 2,000 ap

avų darbininkų laimėjo ko
vą prieš išnaudotojus. Jiems 
alga pakelta ant 10 nuošim
čių. Streiką vadovavo re
voliucinė unija.

VOKIETIJOJE FAŠISTAI UŽDARE VISUS N^šiškos Karo Provo-
KOMUNISTU LAIKRAŠČIUS i kacijos Prieš SSSR

VISI Į DEMONSTRACIJAS PRIEŠ RADį-. į |
UŽDUONĄ .T

Palys Fašistai Užkūrė Reichstago Namą, Kad Gavus Progą 
Puolimui Ant Komunistą. Vokietijoje Paskelbtas Karo 
Stovis. Uždaro Ir Socialistą Laikraščius 1

Klaipėdos Bedarbių Skaičius
Gruodžio pradžioj įregist

ruotų bedarbių Klaipėdoj 
buvo 900 žmonių. Savaitei i 
praslinkus, bedarbių skai
čius pasiekė 1,200, o 16 
gruodžio buvo jau 1,450 be
darbiu. Ir kasdien bedar
bių skaičius smarkiai didėja 
ne tik Klaipėdos mieste, bet 
ir pačioj Lietuvoj.

Johnstown, Pa. — Alka
nųjų kolumna, kuri maršuo- 
ja ant Harrisburgo, priver
tė policiją nusileisti, ir su
ėjo į miestą.

Newark, N. J. — Strei- 
kierių jaunas vadas N. Ball- 
ar mirė. Jį skaudžiai sumu- 

I šė streiklaužiai prie Hollan
der & Sons dirbtuvės.

w I

Bedarbių Susirėmimai su i 
Policija

Sausio 28 d. du tūkstan
čiai Klaipėdos bedarbių su
ruošė demonstraciją, protes
tuodami prieš bedarbių 
draudimo bloginimą. Kada 
policija bandė demonstraci
ją išsklaidyt, įvyko susirė
mimas, per kurį tapo dauge
lis sužeista.

Warren, O. — Kapitalis- 
■ tų valdžia pasirįžo sumažin- 
! ti ir taip menką bedarbiams 
• pašalpą. Darbininkai nuta
rė kovoti prieš šį ponų žy
gį. }

Winnipeg, Man. — Hud
son Bay Mining & Smelting 
Go. kasykloje griuvo akmė- 
nai, užmušė tris mainierius 
ir 14 sužeidė.

Darbininkai Įdomaujasi 
Komunistiniais Lapeliais 
MAŽEIKIAI. — Prie ba

lasto (žvyrio vežimo trauki
niais) dirba apie 30 darbi
ninkų. Jie gavę komunisti
nius atsišaukimus skaito 
tarpusavyj. Paskui kalbasi 
perskaitytais klaus imais. 
Dažnai dargi teiraujasi pa
tys pas daugiau susipažinu
sius tais klausimais darbi
ninkus. Balasto darbinin
kai dirba ne mažiau 16 va
landų į dien^. Uždirba iki 
5-6 litų į dieną, bet užtai tu-

Tokyo. — Japonijos impe
rialistai susirūpino, kad A- 
merikos imperialistai pradė
jo rengtis prie karo Philip- 
pinų prieplaukose.

s Chicago, Ill. — Darbinin
kai rengiasi iškilmingai pa
minėti 50-ties metų K.Mark- 
so mirimo sukaktuves. Bus 
didelis susirinkimas Ashland 
Auditorium 14 d. kovo, 7:30 
vai. vakare.

Vienna, Austrija. — Visi 
traukiniai vienu kartu buvo

ri savo ploščadkose ir mie- sulaikyti per dvi valandas. 
Tai protestas gelžkelio dar
bininkų prieš nukapojimą 
algų.

Mexico
ton sala galutinai pervesta 
Francijai; Ji ten( įrengs ka
ro laivų ir '• orlaivių: stotį.' 
Italija prieš tai protestuos

got, nėra kada ir namo par
eit.

Lauko Darbininkų Padėtis 
: Nepakenčiama

Kairiškių dvaro) lauko 
darbininkų sąlygos ' nepa
kenčiamos. Kumečiai ir 
šiaip padieniai dirba nuo 5 
vai. ryto iki saulei nusilei
dus. Kumečiai per metus 
gauna 40 centnerių javų, 
180 litų, ir po 4 literius pie
no kasdien. Kumečiai turi 
turėti dar po vieną antri
ninką, kuris turi 40 dienų 
eit veltui pas dvarininką 
dirbt. Butai visiškai ankš
tus. Vos po vieną kamba
rį visai kumečio šeimai.
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Berlynas. — Fašistų spau-: 

dos vadas W. Funk pasikal
bėjime su užšienio*1 kores
pondentais išreiškė,1 kad jie 
neleis gyvuoti . komunistų 
spaudai.

London. Anglija netiki, 
kad Amerikoje , pasibaigs 
bedarbe su Roosevelto už
ėmimu prezidento vietos. 
Nėra ko ir laukti.

- 800,000 chinų
Washington. — Hooveris 

ačiuoja savo atstovui J. R. 
Clarkui Meksikoje, kad jis 
tinkamai atstovavo Ameri- pareiškė, kad jie skelbs la
kos imperialistų reikalus. ponijos tavorams Boikotą.

Sanghai 
darbininkų per savo unijas

ponijos tavorams boikotą.

BERLYNAS. — Vokieti
joje paskelbtas karo stovis. 
Ginkluotos gaujos fašistų ir 
policijos puola komunistus. 
Berlyne areštavo 130 komu
nistų. Hanoveryje 140. Vi
so į parą laiko areštuota 
400 komunistų. Fašistai ir 
Hindenburgo valdžia užda
rė visus komunistų ir socia
listų laikraščius iki pereis 
rinkimai. Bet fašistų kal
bėtojai šaukia: “Nebus 
daugiau komunistų spaudos -----—----
Vokietijoje!” Komunistai'jis nieko bendro neturį su 
turėjo 48 dienraščius ir sa
vaitraščius. Visi uždaryti.

Berlyne komunistų na- liucionieriais' pądegė Reich

Fahne” išleistuvė, paverstas 
į fašistų armijos centrą. 
Virš jo jau užkabinta fašis
tinė vėliava.

M. Van Der Leubben, ku
ris yra areštuotas ir fašis
tai skelbia jį komunistu, yra 
kontr-revoliucionierius. Hol- 
landijos Komunistų Partija 
du metai atgal jį išmetė iš 
savo eilių kaipo kontrrevo
liucionierių. Holla ndijos 
Komunistų Partija išleido 
atsišaukimą ir nurodo, kad

mas, kuriame.. buvo\ K. P. 
centras iv organo “Rote i

komunistais. Vokietijos fa
šistai patys sų kontr-revo- 

js ‘ pądege Reich- 
stagd/ mamą,!'J?ad.r užpuolus 
komunistus.,

LONDON. — Anglija, 
Franci j a ir kiti imperialis
tai neva padarė nutarimą, 
kad neparduos ginklų Japo
nijai ir Chinijai. Tas pa
daryta po imperialistų Tau
tų Lygos komanda. Vakar 
Japonijos ir Chinijos atsto
vai vienu laiku Anglijoje už
sakė 1,000,000 kanuolių kul
kų ir 35,000,000 šautuvų • tik 
vienoje amunicijos gamini
mo firmoje. Gi šiandien iš 
Rygos pranešama, kad būk 
Sovietų Sąjunga Leningra
de gamina amuniciją ir per 
Mongoliją gabena Chinijai. 
Tai bjauri karo provokaci
ja prieš SSSR. Patys impe
rialistai. duoda ginklus, bet 
tuom pat kartu nori suvers
ti bėdą ant SSSR ir išpro
vokuoti kara.

Ar pripažins SSSR
JAPONAI VERŽIASI GILYN | CHINIJį!

‘ PEIPING. — Po trijų 
dienų didelio mūšio japonai 
užvaldė Paishihtsurian per
ėjimą per kalnus. Taip pat 
jie jau užėmė ir Shamao- 
shan perėjimą. Pirma ir 
antra japonų armijos prisi
artino prie miesto Chihfen
go, prie kurio chinai rengia
si duoti didelį mūšį. Japo
nai sako, kad jie užmušė 
3,000 čhinų. Chinai prane-

ša, kad viename mūšyje kri
to 800 japonų. \

■ Japonija kaltina, kacbchi- 
nai jau naudoja nuodingus 
gazuš, nuo kurių žuvo 170 
Japonijos kareivių.

Kraujas liejasi ant dvie
jų šimtų mylių fronto. Ja
ponai grūdasi prie Wukung- 
fu ir Chihfengo fronto, ant 
kurio Chinija koncentruoja 
armiją ir rengiasi prie dide
lių mūšių.

Daugiau ‘Apsaugojimo’ Austrija Gaudo Vokietijos
Banky ta

Ekonominis krizis, purto 
kapitalistinę sistemą- Ame-

■ . L’'< ?. L'i bt

tikojė. t įNųo ptądžįbs; WW° 
jau apie 2,000 bankų uždarė 
savo duris/■ Žuvo labai c!au-

l- ’ /!('.< f t .1 j J ;<t ? ' », »

gelio 'įdėliai'. .'Dabar griėbė-. 
si valstijoj ^gėlbėti” įjahkuš.4

. . : , I -,.“•••» ! r? t . i, j 
Jos uždraudžia depęžįtpr 
riams išimti jų pinigus arba 

■i • t /iii v • * t * v
labai apirboja/Tokius “gel
bėjimo” apribayimus jau pa
dare Ėenn’ą, Kentucky; 
Indiana, Ohio ir Arkansas 
valstijos. Michi ganė, West 
Virginijoje, Delaware ir 
Marylande jau pirmiaus 
pravesta. Dar daugiau pa
didins darbininkų vargus, 
nes. kurie dar turį bankųp- 
še pinigų, tai negalės, išsiim
ti maistui ir kitiems reik
menims. ’

kitiem reik;

Kovo 4 Diena Yra Bedarbių ir Dirbančių Darbininkų Masi
nių Demonstracijų Diena. Visi Kovai Prieš Badų,.De
monstruokime Už Duoną!
Draugai, kovo 4-tą dieną 

Rooseveltas užima preziden
to vietą. Laike rinkimų‘jis 
ir jo partijos žmonės kal
bėjo apie “užmirštus žmo
nes,” apie bedarbius. Jie 
žadėjo išnaikinti vargą ir 
skurdą, grąžinti “gerus lai
kus.” Dabar jie užima vie
tas ir tampa valdininkais.

Rooseveltas užima prezi
dento vietą, kada šalyje yra 
17,000,000 ' bedarbių, kada 
apie 40,000,000 šalies gyven
tojų stovi jrieš badą ir 
skurdą! . Tuom kartu pilni 
sandėliai maisto, drabužių, 
apsiavų ir kitokių reikme
nų. Bedarbius mėto iš na
mų; o didžiausi namai stoVi 
tušti, i Nuo darbininkų at- 
imdinėja namelius, kuriuos 
jie įsigijo, už kruvinus cen
tus, už nemokėjimą tak
sų ir morgicių. Darbo 
žmonių gyvenimas vis blo
gėja. Kas lieka dary
ti? Privalome veikti, or
ganizuotis ir reikalauti iš 
valdžios tuojautinės para
mos bedarbiams, darbininkų 
draudimo, pašalpos bied- 
niems farmeriams, paramos 
vargingiems namų savinin
kams!

Šio krizio metu kapitalis
tų pelnai paaugo, nes 
darbininkams nukapojo

l:
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ni ir lėbauja. Kapitalisti
nė valdžia šimtais milionų 
dolerių skiria karo reika
lams, gaminimui naujų’ ka
ro laivų, orlaivių, kanuolių, 
kulkų ir. kitokių žudymo 
įrankių. Eina karo laivy
no manevrai Ramiajame 
vandenyne, kur kiekvieną 
dieną praryja milionus dole
rių vertės turto!

Draugai ir draugės darbi
ninkai! Nepaisant politinių 
skirtingų pažvalgų, religinių 
įsitikinimų, tautiškumo ir 
kitokių skirtumų, visi lygiai 
kenčiame ir visus badas, j: .4 
smaugia! Visi ir visos su- , 
glaųSkime savo eiles! Masi- . 
niai demonstruokime prieš U1* 
badą ir vargą. Kovo 4-tą j 
dieną visi į gatves! Už tuo- 
jautinę bedarbiams pašalpą, I 
už darbininkų draudimą, už | 
paramą biedniems tarme- į 
riams!

REVOLIUCINIS JUDĖJI
MAS LENKIJOS ARMIJOJ

| VIENNA. — Austrijos 
į valdžia pradėjo gaudyti ant 
Austrijos ir Vokietijos rube- 
žiaus komunistus, kurie ■ iš 
Vokietijos bėga nuo fašisti- 
ųio( teroro^ . Suimta keli to-i 
nlai literatūros, daugiausiai.! 
knygų, kurias norėja perga-. 
benti įf Austriją; kad išgel
bėjus nuo fašistų. ; t r ?

J Ar vien Dejuot Reikia?
j Fašistų / "Mūsų Rytojus” 

rašo: Apie Jezną valstiečių 
dauguma "dar neūžsimokė- 
jo mokesčių,; o kitus skolos 
spaudžia ir paskolų laidavi
mas (žiraritai)...” Daug 
ką tenai "aplankė antstolis 
ir aprašė ūkius.” Del to 
valstiečiai "labai, sielojasi ir 
kalba apie ūkįų pardavimą.” 
Ar padės ką nors valstie
čiams, dejavimai? Ręikia ne 
dejuot, o (kalbėt /apie kovą 
ir ruoštis prie /kovos. ; :

jieško išėjimo iš krizio. 
Darbininkai privalo -reika
lauti, kad Roos0velto valdžia 
tuojaus pripažintų Sovietų 
Sąjungą įr ątsteigtų norma
lius ryšius. > • :

jie 
al- 
Šio 
tie, 
su-

Revoliucinis j u d ė j i mas 
Lenkijoj plečiasi. Į jį įsi
traukė ne tik plačios darbi
ninkų masės, bet ir valstie
čiai. Vis dažniau į tą judė
jimą įsitraukia ir kareiviai. 
Kareiviai pasiųsti prieš dar
bininkų demonstracijas ne 
vieną kartą patys prisidėda
vo prie demonstrantų. Bu
vo atsitikimų, kada kal
viai, pasiųsti malšint sukiTų- 
sius valstiečius, patys prisi-

O

WASHINGTON./--'A. E. 
Smith,^demokratų vadas Se
nato komisijoje išstojo su 
pasiūlymais, kaip "grąžinti 
Amerikoje gerlaikį.” Jis 
tarpe kitų pasiūlymų stoja 
už pripažinimą Sovietų Są
jungos. Smith sakė: “Mes 
privalome pripažinti Rusiją. 
Nėra reikalo po skraiste ve
sti su ja prekybą. Aš nega
liu tikėti, kad mes turėtume 
būti prieš pripažinimą tik 
todėl, kad Rusija turi to
kios valdžios formą, kurios 
mes nemylime.” Kapitalistų 
atstovas kalba taip, nes jie

gas iki bado padėties, 
vargo metu, kenčia tik 
kas viską pagamino ir 
tvėrė—darbininkai. Šio ba
do metu, mūsų valdininkai 
ir išnaudotojai yra visko pil-Įdėdavo prie sukilėlių. Buvo

—----------------------------------Z, ir savistovių kareivių išsto
jimų ir, prieš žiaurį^ 
liną, ir pries, netikus mai
stą, ir del kitų priežasčių. 
Paskutiniu metu kai kurio
se kariuomenės dalyse, ypa-

; tingai daug buvo kareivių 
išstojimų. Kovai su tais iš
stojimais Lenkijos fašistų 
valdžia įvedė karo stovį Lo
dzės, Lucko ir Varšavos ka
ro apygardose. Kareiviams 
grąsina karo lauko teismais 
įr sušaudymais.

TOKYO. — Japonija ma
no, kad Anglijos nutarimas 
neparduoti jai ginklų palie
čia jų draugiškus santikius. 
Japonija primena Anglijai 
ir Francijai, kaip jų karo 
laivai smaugė jų kolonijų 
sukilimus. Japonija į Chi- 
niją žiūri, kaipo į savo ko-

I loniją. f:

‘ i

Ką Darote ‘Daily Workerio’ Pageltai?
■ y a /.v; ! f .l ■ >■. }■;! [vr

Draugai, mūsų parti- ; 
jos organas “Daily Wor
ker”' yra kritiškiausioje 
padėtyje. Kiekvieną die
ną galime netekti savo 
masinio organizatoriaus 
ir agitatoriaus. Ką darytų 
Amerikos darbininkų kla
se be “baily Workerio?” 
Kas nurodytų kelią ko
voms prieš algų kapojimą, : 
žiaurias darbo sąlygas, 
kapitalistinį išnaudojimą 
ir pavergimą? Kas or
ganizuotų mases demonst
racijoms už bedarbių rei- ; 
kalus? Baisu ir išsivaiz
duoti, kas atsitiktų, nete
kus "Daily Workerio!” O 
jo gyvybė kiekvieną dieną

------ ‘ J , J ... H c2 : 
yra pavojuje, , Negana

: darbininkai ateina jam I į 
įpagelbą.) , r >< < ; ;

Vokietijoje fašistai dra- 
sko mūsų įstaigas ir nai- 

’ ■ T . k ■ / * i f

; kiną komunistų spaudą, 
nes jie supranta, kaip ji 
pavojinga išnaudotojams. 

:• Amerikoje krizio našta ir 
finansinis n e d a t e k liūs 

i smaugia mųsų dienraštį.
!. * i

Ateikite į pagelbą tuo- 
aus! • Rinkite aukas! 
kaukite naujų skaitytojų! 
Patys užsirašykite sau 
‘Daily Wotkerį!M Visus 
rinigus siųskit: "Daily 
Yorker,”50 E, 13th SL,

ill
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ANGLIJOS IR AMERIKOS VEIDMAINYS: 
TE DELEI JAPONIJOS ŽYGIU CHINIJOJ

Naujos Provokacijos Prieš Sovietų Sąjungą; Nankingo Val
džia Padeda Japonijai; Anglija Ir Amerika Faktinai Pa
gelbsti Japonijai Plėšti Chiniją; Rengiama Bazė Karui 
Prieš Darbininką Tėvynę.

Jie gudriai ma- 
uždraus ekspor
is vienos pusės,

Rytuose gaisras plečiasi. Japonijos armija veržiasi 
gilyn Chinijon. Jehol provincijos miestai užgriebiami. 
Karo fronte kasdien krinta tūkstančiai kareivių.

Ką daro Chinijos nacionalistinė valdžia su Chiang Kai- 
sheku priešakyje? Ogi nieko. Mes sakėme, kad nacio
nalistinė valdžia yra konspiracijoj su Japonija. Šiaurinę 
dalį Chinijos užgrobs japonai. Tai bus barjerą .prieš ko
munizmo plėtimąsi Chinijoj ir bazė kariniam puolimui ant 
Soyįetų Sąjungos. Dabar Chiang Kai-shek pareiškė, kad 
nacionalistinė valdžia nesiūs nė vieno kareivio karui prieš 
japonus. Ji visą apsigynimo darbą paliekanti Jehol pro
vincijai. »

O ką daro Tautų Lygos imperialistai? 
nevruoja. Anglija garsiai pareiškė, kad ji 
tavimą į Rytus amunicijos iš Anglijos;
tas uždraudimas daugiau atkreiptas prieš Chiniją, negu 
prieš Japoniją. Tą pripažįta visi. Tą pareiškė Chinija. 
Antra, iš Londono pranešimas atvirai sako, kad šis už
draudimas neliečia esamų kontraktų del amunicijos gabe
nimo. Dar visą vieną mėnesį gaminimas ir gabenimas 
amunicijos bus tęsiamas. Taigi, pasak pranešimo, Ang
lijos valdžia pilnai patenkinta, kad jinai “morališkai” pa
sirodė “prieš karą,” bet medžiaginiai jos Amunicijos 
prąpionė nenukentės. Vadinasi, Anglijos ^imperialistai 
veidmainiauja, kuomet jie sako, kad: jie priešingi Japo
nijos plėtimui Chinijos. 1 ’ ’ • • ’ •' >

Amerikos kapitalistų valdžia taip pat “moraliai” prieš 
Japoniją, bet faktinai padeda Japonijai. Komunistų Par
tijos organas “Daily Worker” iškėlė faktus, kurie parodo, 
kad bėgyje paskutinių trijų mėnesių iš Amerikos išgaben
ta Japonijon šešiolika tūkstančių tonų nitrato, amunici
jai medžiagos. Tą nitratą pasiuntė amunicijos trustas 
“DuPont Plant.” Taip pat tūkstančiai tonų išgabenta 
skrępinės geležies, kuri vartojama šrapnelių gaminimui. 
Taigi, Hooverio valdžia žodžiais neva prieš Japonijos žy- 
gitfš Chinijoj, bet darbais apginkluoja Japonijos plėšikus 
to karo vedimui.

Imperialistų tikslas aiškus. Jie rengia karą prieš dar
bininkų tėvynę. Vėl pradėjo veikti melų ir provokacijų 
malūnai. Iš Londono leidžiami provokatoriški melai, būk 
Sovietų Sąjunga turinti slaptą sutartį su Chinija prieš 
Japoniją ir slaptai gabenanti daugybę amunicijos Chinijos 
armijai. Japonijos militaristai Mandžurijoje pradėjo naų_ 
juš žygius prieš Chinų Rytinį Gelžkelį, kurio pusė pri
klauso Sovietų Sąjungai.

Naujo kąro pavojus labai padidėjo. Jau net New York 
“World-Telegram” editoriale pripažino, kad šiandien ka
rui sąlygos'daugiau pribrendę, negu buvo išvakarėse per
eito pasaulinio karo. - a• .

I<;ą turi daryti Amerikos darbininkai? žodžių prieš ka
rą neužtenka. Reikia spėkos. O spėka randasi organi- 
zadijoje ir kovose. Tik galinga kovų audra prieš alkį 
ir prieš algų kapojimą, > tik drūtas bendras visų darbi
ninkų frontai pažabos Amerikos imperįalistfnius plėšikus.

KoVo 4 d. bus bedarbių ir dirbančiųjų protestas ne tik 
pries alkį, bet taip pat prieš naujo imperialistinio karo 
pavojų. Dalyvaukime tose demonstracijose. Lai nebus 
ne vieno lietuvio darbininko, kuris kovo 4 d. sėdėtų na
mie, kupmet Amerikos bedarbiai milionais išeis į gatves 
ir pareikalaus nuo Roosevelto valdžios pašalpos iy ap- 
draudos bedarbiams.

ĮUNERSVILLE, PA

SĮL.A. 13 kp. laikytame su
sirinkime, vasario 5 d., 1933 
m., po ilgų diskusijų liko vien
balsiai nutarta išnešti protesto 
rezoliucija prieš SLL.A. Pildo
mos Tarybos žygius sekreto
riaus reikale.

S.UA. konstitucijos paragra
fas 10 pažymi, kad apleidus, se
nam sekretoriui ^vietų pašaukia
mas sekamas kandidatas, dau
giau gavęs balsų paskutiniuose

I rinkimuose, Antras kandidatas 
i daugiau gavęs balsų yra Miliau^ 
skas iš McKees Rocks, Pa., tai 
jis ir turi būti pašauktas už- 
ifti Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj sekretoriaus vietą. •

Mes S.L.A. 13 kp. visi nariai 
stojame už narių teises ir tų 
kandidatų, kurte sulyg konsti
tucijos turi užimti organizaci
jos viršininkų' Vietą. /

Rezoliucijų Komisija:
V. Sintillištia,.
Aleks Chaponis.
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APŽVALGA
Ko Biurokratas Lewis Nori?

Darbo masių būklės blo- 
gėjimas išjudina miliohus į 
kovą prieš šią badavimo sis- 

f . • 

temą. Darbininkų kovinge- 
jimo reakcinių unijų biuro
kratai labai bijosi. Lewis 
pasiuntė laišką senatui, ku
riame ragina nudaryti grei
tam veikimuį komitetą. (

Lai^kč 'skaitome: ' • ’
“Reikalinga sudaryti grei

tam veikimui komitetas indus
trijai ir finansam kontroliuoti, 
dabartiniame ;krizyje ir' duoti 
Amerikos Darbo. Federacijai 
pilnai veikti industrijose.

“Mūši] . respublikos įstaigos 
negalės tinkamai. veikti susi
grupavus visokiems progresy
viam elementam... Jeigu duo
tų mums veikti didžiausiose 
industrijose, mes galėtume tin
kamai dirbti prieš komunistus 
ir kitokius elementus. Mes ga
lėtume geriau tai atlikti, negu 
valdžia.”

Lewią kreipėsi į repub- 
likonus politikierius reika
laudamas, kad senatas įs
teigtų tokį' komitetą, kuris 
būtų diktatorium. Jis rei
kalauja, kad Amerikos Dar
bo Federacija galėtų turėti 
mušeikas, kokius dabar turi 
daugelyje industrijų, terori
zavimui kovų j ančių darbi
ninkų. Tokią 
wis jau turi 
Frankfort, Ill
grupė valdo kasyklas,. Jiems 
algas moka ’ 
narių duoklių.

Amerikos 
prisieis griežt 
reakcinių un 
tais.

4* » f
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Darbininkai turėtų vieną 
kartą ant visados įšitėmyti, 
kad juos daugiau negalėtų 
tie sukčiai apgauti, vilioda
mi pinigus.

Socialfašistai Ir Hitlerininkai
• Italijoj ir nekurtose' šalyse 

fašistai smurtu pasigrobė 
valdžią,, steigimui kapitdlis- 
tų diktatūros, Vokietijoj 
buvo kapitalistų valędžięš 

f pakyiėSti pulti' ir ; mėsinėti 
fda r bininkus, , kovojančius 
prieš badavimo sistemą.

Lietuviški socialfašistai, 
per geltonlapį “Naujienas”, 
eina į talką hitlerininkams. 
Vietoj kviesti kovoti prieš 
fašistus, tai parašė sieksninį 
editorialą niekinimui Sovie^ 
tų valdžios ir bolševikų. 
Prie pabaigos pareiškia: /

Hitleris Vokietijoje daro tąį 
ką Mussolini pirm jo padarė 
Italijoje. Iš įįesų, tai šitokią 
priemonę savo) galios sustipri
nimui vartoja visos diktatū
ros. . Rusijos bolševikai čia 

. nesiskiria nuo fašistų.

Grigaičiui patinka,, kad 
fašistai skerdžia karingus 
darbininkus, mat, fašistai 
gelbsti buržuaziją nuo re- 
yoliucinio judėjimo. Socia
listų rolė prirengti dirvą fa
šistams. Jie jaučiasi Vokie
tijoj savo darbą atlikę.

JAUNIME, KA TAU ŽADA VALDŽIA IR 
1J KAPITALISTAI? ‘I' I

j

•v-Valdžia negali nugniauž- 
ti aktualiu faktų, kad apie 
vienas Imilibnhs jauhuoliųrr 
vaikinų ir merginų4 apleido 
namus, bastosi nuo miesto 
į miestą; nuo vieno šalies 
krašto į kitą, jieškodami 
darbo, bet jų pastangos vel
tui. Oficialiai raportai ro
do, kad šiuo žiemos metu 
'kelyje' randasi 300,000 jau
nuolių, , jieškančių lajinės, 
kurios hera ir rasti negali
ma.
> Ką kapitalistų valdžia siū
lo tiem benamiam jaunuo
liam?' Ką kapitalistų klasė 
ir jų “civilizacija? turi dūo-, 
ti jiems?'Po kelių metų ken
tėjimo* senatorius Courzen 
iš rankovės ištraukė štai ko
kį prižadą. Jis- pasiūlė se
natui bilių, kad skirtų $20,- 
000,000, militarinėms ^kem
pėm,” kur jaunuoliai ber
niukai būtų suvaryti nuo 15 
iki 21 metų ir lavinami ka
riško amato—būtų muštruo- 
j.ami naujai imperialistinei 
skerdynei.

Tėvai išaugino vaikus. 
Patys neteko duonos, jų vai
kai pastumti badauti, kuo
met maistas pūva sandėliuo
se"."” Kapitalistu klasė bena
miam jaunuoliam pasiūlo 
mokintis, kariško muštro. 
Kam, ar alkani 
Ginti nuo ko ?

’ Brisbane per • pusę lūpų 
prasitaria kam. Jis, rašyda
mas apie Japonijos 50,000 
•kareivių ( konceritrayimą ’ ;į 
Jehol provinciją, sako : “Tai 
faktinat pradžia karo su 
Rusiją.”
/ Senatorius Courzen liepia 
priruošti tuos šimtus tūks
tančių jaunuolių kanuolių 
pašarui. Gi Thomas Mery- 
weather, vedėjas Susivieni
jimo Išvengti Kriminalys- 
čių, sako, kad Philadelphi- 
joj netiktų tokios “kempės” 
steigti, bet jos būtų labai 
gerai įsteigti Floridoj, • Cali- 
fornijoj ir Texas valstijose.

Tai bendras imperialistų 
prisirengimas naujan karan 
už rinkų ir kolonijų peršida- 
linimą., Armija reikalinga 
palaikymui savo rankose 
Lotynų Amerikos rinkoš, tu-

o

Kas Daryt-Nūo (to Pradėt*? 
'•Pirmąj vietoj, reikia steig
tis jaunuolius įtraukti į £o- 
vą už įškovojimą bedarbiam 
geresnės pašalpos ir visur 
reikia išstatyt reikalavimas- 
pašalpos. jaunuoliam. Mies
tuose* reikia iškovoti, kad 
būtų atidaryta gimnastikų 
vietos, kur jaunuoliai galė
tų žaisti. . Reikia organizuo
ti juos tai kovai didinti.

O kaip su mergaitėm? Ar 
jas paliksime gatvėse, kad 
išstatytų save'ant pahsida- 
vinėjimo turtingiems vy
rams, kad pulti į prostituci
jos glėbį? Merginas‘ reikia 
organizuoti kartu su vaiki
nais. ; ‘ r

.• » » i ; i i t i ■ ii

Ką. lietuviai jaunuojiaj 
yra .padarę įr ]ką jie gali 
atlikti ? , , > . >

' Rytinėse valstijose lietu
viai • jaunuoliai labai rūpes
tingai pradėjo savo likimu; 
■domėtis. Žygis, kokis pada-« • 
ryta Paltanavičiūtei ir Bim
bai su prakalbom važinė*’ 
jant, labai didelis ir naudin
gas. Norwood’e, Waterbu
ry, Montello, Lowelly, Brid- 
gewatery, Hartforde ir kituo
se miestuose susitvėrė jau
nuolių organizacijos. Ledas 
pralaužtas. Daugiau triūso , 
ir rūpestingumo jaunimo or
ganizacijų budavojimo lau
ke. Kiekvienam mieste rei
kia pritaikyti taktiką phie 
esamų sąlygų. Turi jau
nuoliai turėti savo progra
mą ir kartu su suaugusiais 
darbininkais kovoti už jau*' 
nuoliam palengvinimus. Pir
mą vietą, turi užimti kovą 
už didesnes algas jaunuo- 
liaių įdarbąviętėse ir ,už pa
šalpą jaunuoliam .bedar
biam. Reikalavimas miesto 
ir mokyklų gimnastikai vie
tos yra būtinas reikalas. 
Organizacijos turi išrinkti 
komitetus kartu su jaunuo
liais eiti į valdžios įstaigas 
ir reikalauti. Reikia reng
ti jaunimo demonstracijas 
ko^ai už pašalpą, už vietas 
mankštinimuisi; prieš mili
tarizavimų jaunimo ir prieš 
imperialistinį karą.

Pennsylvanijos lietuvių 
jaunimas dar nepajudintas. 
Reikia pradėti juos organi
zuoti. Jaunuolių organiza
vimu suaugę darbininkai tu
rime jautriau susirūpinti. 
Nuo generalių kalbų eikime 
prie praktiško darbo. Pa- 
vaikščiokim po namus, gau
kime -keletą vaikinų ir mer
ginų ir suriškime juos su 
organizacija; politine, dai
lės bei .sporto kovai už ge
resnį rytojų.

Bežemis.

I

'«.■

rėti Pietinę Chiniją savo im
perialistinėse ' rankose ‘ ir 
prie progos pulti aut Sovie
tų Sąjungos. Patarė kon
centruoti ten, iš kur paran
ku tuos tūkstančius išmuš- 
truotų jaunuolių mesti per 
Pacifico vandenyną į Toli- 

;m,us Rytus ir į Sibirą, kad 
nuversti darbiriinkų valdžią.

Kode! Jaunuoliai / 
Namus?

•Jie apleido namus ne iš 
išdykumo ir noro bastytis 
vieškeliais' ir būti be nuolat 
tinės vietos. A, ne!

štai ’ką sako tas- pats Me
ry weathef :
; “Didelė didžiuma jaunuo
lių apleido namus, ’ kad ne
buvo kas valgyt; apleido 
namus iš gailesčio, kad pa
lengvinti kitiems šeimynos 
nariams gyvenimą, nes pa
šalpos, kokias gaudavo jų tė
vai ir mažesni broliukai, yra 
mkžos.”

.Ir toliaus tas ponas nuro
do:

“Mes gaunam pranešimus 
iš įvairių šalies dalių. Tuo
se pranešimuose klausia, ar 
mes norime, kad tuos ber
niukus sugrąžintų iš Spoka
ne, Wash., ir ar iš kurtos 
kitos vietok.” Ir,atsako: “Jei 
mes parvešimu t^i M mes 
turime tiem jaunuoliam pa- 

: siūlyti? Maisto kaip buvo, 
taip ir yra mažai, o darbų 
nei kiek nė daugiau.”

f Tas ponas toliau tęsia: 
Jis manąs, kad į tas milita- 
rines' kempes nebus galima 
visus jaunuolius suimti, o 
tik mažą dalį, nes vieni iš 
jų fizikiniai, o kiti dvasiniai 
netiks muštravimui.

Žinoma, kad tūkstančiai 
tų jaunuolių taip fizikiniai 
nuvargo-suvyto, kad jie 
vargu kada atgaus sveika
tą; Gi antra, jie patyrė, kas 
yra kapitalistinė sistema ir 
jau niekad nebus ištikimi 
turčiam. Čia tas ponas ir 
turi tą omenyje, kad jau
nuoliai dvasiniai netinka— 
supraskie, jie klasiniai są
moningi; juos išlavinti ka
riško muštro ir duoti šau
tuvą, darosi pavojinga pa
tiems kapitalistams.

PATERSON, N, J.
•* a 1 ■* 41 , • i1. v r i »

i ■ n

biurokratai .iš

JERSEY QTY, N. J. ..;

l> .

darbininkam; 
ai susidurti su 
i jų biurokra-

(Ji^tatūrą lie-1 
įvedęs; West* 
Ten mušeikų

Darbininkes*

’ 4 dieną kovo (March), bus 
įvezdinimas nkujo prezidento 
Roosęyelto. Tų dieną , bus į- 
duota nuo bedarbių tarybos 
delegacijos,

Atsišąukjmas j /patersono,' N.'

Vokįetijbs fašistams-rožėmis kelią nuklojo Social-demokratų ' 
partijos vadai, kurie visą laiką kovojo prieš Komunistą Partiją. 
Dabar fašistai atsimoka ir jiems ir socialistą laikraščips uždari- 
nėdami. Eiliniai socialistai vis daugiau jungiasi su kojnuhistais.

Kur Kupiškio Liaudies Namas
Socialfašisti ojanti elemen- ’/us dagininkų nuosavybių

šie reikalavimai: 
Socialė apdrauda, nuo 

bedarbes apdrauda, greita 
'pašalpa bedarbiams; sustab
dymas pardavinėjimo per še-

mentai, jų priešakyje Grai- 
čiunas ir Kulis, rinko pini
gus pastatymui liaudies na
mo Kupiškyje,, Lietuvoje. 
Tam tikslui ir kliubus buvo 
sutverę, kad finansuoti tą 
užmanymą. Dabar social-7 
fašistų “Naujienose” A. Š. 
Kovoliunas rašo:

Antras .didelis smūgis Liau
dies namui, tai žuvimas 850 
dol. Umvei’sal banke, Chicago- 
je. Už tą nekaltinu valdybos, 
bet ir Kredito neduodu, kad, 
.prie to privedė ir pražudė su
dėtus žmonių centus. ‘

Toliau skaitome:
Mes j uk Jo. gražiais žodžiais 

r /nepastatysime,/reikalinga «ma- 
1 žiaušiai sukelti, apie TO,O0O 
; dol,,( bęt kaip J sukelti,: -kad cla- 
bar retas kuris dirba. O Jei ir 
dirba, tai vargiai' gali, pęąsi- 
maitinti. ‘ ‘ ‘ ; \ '

Taigi mums • kupiškėnams 
reikia apsistpti dirbus ir* lauk
ti ateities, kuri viską nulems.
Surinko Iš žmonių kelis 

šimtus dolerių, sukišo į. Eli- 
jošiaus banką ir baigta. Da
bar jie laukia geresnių lai
kų. 'O- kaip tik tuo pačiu 
kartu renka pinigus laisvų 
kapinių steigimui fašistinėj 
Lietuvoj. Tai bus kapinės 
palaidojimui visokių ben
drovių,- kurių socialistai, 
tautininkai ir klerikalai, bu-, 
vo priorganizavę, milionus 
dolerių surinko, Jbetvisos, 
dvėsė.

už nemokėjimą taksų, nuošim
čių ir morgičių. Todėl, kad 
paremti šiuos reikalavimus, 
yra rengiama demonstracijos 
visoj šalyj.

Patersono liet, darbininkai 
šaukiami dalyvauti demons
tracijoj 4 d. kovo, 12 vai. per 
pietus, prie City Hali.

Bedarbių Taryba.
T

SOCIALIST 
Party

Sekmadienį, kovo 5 dienų, 
Daily ’Workerio” redaktorius 

Harry Wicks duos lekciją, apie 
rolę darbininkų spaudos. Pfe- 
lekcija prasidės 3:30 valandą 
po pietų, 638Newark AV&,' 
Jersey City. .

Tą patį vakarą, kovo 5 d., 
6:30 vai. vakare, Ukrainų Dar- 
bininkų Name rengiamas kon
certas “Daily Worker” naudai;

Programa bus įvairi. Bus dai
nų, muzikos ir paskui šokiai.

‘ Shanghai. — Shensi pro
vincijoje badauja 2,00ty 

’gyventojų, štai ką dut
Chinij^i Ci 
valdžia.

S.UA
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The YOUNG WORKER »>.. STUDENT
THE FUTURE BELONGS TO THE YOUTH

DEMONSTRATE MARCH FOURTH Either “Pie In The Sky”, Or Struggle For Bread
I 1 .

Puslapis trekai

Challenge •
r • U—jj..;.... ’ '

ii, »i.

for 
We 
the 
We 
we

On- March 4, all the workers, black and white, young 
and old will demonstrate all over the United States 
unemployment insurance and immediate cash relief, 
young workers and students must show our fist to 
boss class and come out in hundreds and thousands, 
will be doing our fightihg against the bosses when
organize our friends, student friends, and other youth 
and come out with them on the street March 4.

Demand immediate cash relief!
All war funds to the unemployed! >
Down with the Couzens Amendment which is the bosses 

latest scheme to militarize the youth!
Protest against the sentencing of Angelo Herndon to 

20 years on the chain gang!
Demand the freedom of the nine Scottsboro boys!
Fight all the bosses plans to fascisize ,the youth 

against the workers struggles!
Down with all the preparations for a new imperialist 

war!
Defend the Soviet Union!
Join the Young Communist League!

EDITORIAL COMMENTS
On March 14, we shall commemorate the 50th anniversary 

of Karl Marx’s death. Karl Mai-x and Frederich Engels de
veloped the theory of scientific socialism. At that time the 
contradictions of capitalism were beginning to show them
selves more and these contradictions were clearly analyzed by 
Marx who scientifically proved that the proletariat would be 
the instrument to abolish capitalism. Capitalism created the 
proletariat who in turn would dig the gpave for the capitalist 
state, do away with it through revolution, and establish a state 
machinery under the dictatorship of the proletariat. He also 
developed the theory of surplus value by which he proved 
how bosses made profits on the workers. In our next issue we 
want to have as many articles about K. Man, his life, his the
ories as we can. All comrades are urged to write about him 
and even send in some poems, on this subject. Watch for 
an article on Karl Marx in the next issue and be sure to read 
it. Send in your materials before Tuesday.

Proletarian youth of today, what, 
does the future hold in store for 
us? It has been told to us (lied to 
us) that we might like Abraham 
Lincoln rise to be the highest ex
ecutive of the United States or like 
Horatio Alger rise to undreamt of 
riches and luxuries.? Let us pause 
a moment and think whether or not 
it is really possible for the great 
mass of American youth to l attain 
these goals. uAder the capitalist 
system where everything is cpntrol- 
le by a few, how can this be pos- 

. sible ?
Instead of glorious dreams of “Pie 

in the Sky” we see stem ' realities, 
the crisis ever ' deepėning,• with it 
more wage cuts, lay-offs, greater 
and greater speed-up systems, and 
its path leading to unheard of mass 
exploitation and misery. Are we 
going to allow, without the slightest 
bit of resistance, the heel of capital
ism to grind us deeper, and deeper 
into this mass misery, or will we 
organize for a right to exist as 
human beings? Our way out of this 
crisis is to fight for relief, unem
ployment insurance, better pay, bet
ter working conditions, and through 
mass organization strike our real 
enemies, the capitalists, and set up 
a workers’ government.

We see that the pet phrase of ca
pitalism “Prosperity is just around 
the corner,” turns out to be more of 
the demagogic ballyhoo that capital
ism has up to the present time had 
big results with in doping the minds 
of the worker-youth in particular.

With all the ballyhoo and plans -for 
the return of the patron saint “Pros
perity” the crisis still persists and in 
fact gets worse and worse. Under 
capitalism, the burden is carried by 
the masses so that the profits of thė 
bosses will not be diminished. In or
der to keep up the high rate of 
profit the boss class cap .see only 
two solutions to the crisis—more 
wage cuts’and lay-offs,'and another 
imperialist jvhr.

Yo.uth is made to share an unfair 
burden for which we ‘are ' not re-' 
sponsible. . A young worker may j be. 
given preference in jobs in several 

' incidents for the simple reason that 
he| can be hired , at: a lower ^pay and 
yet yield a higher production. On 
the. grounds that he has no. family 
to support, he is the first to be 
laid off. When he attempts to seek 
charity for a means of existance, he 
is discriminated against and even 
insulted. “Where is your pridė, a ‘ 
big strong, husky, young man like, 
you asking for charity! Why don’t 
you go out and work?” are the 
remarks the young fellow has to 
meet. Why doesn’t he work.????? 
What irony! The young girl in the 
same position often resorts to pros
titution which accounts partly for 
the increase in disease and crime.

The capitalist class brutally drives 
the youth to desperation and pros
titution.

jPhew! That whš a tough job. 
The hardest bit of work- Dever did. 
Snooping, delving, in everybody’s 
way,' and -what have you. But this 
challenge must see the ligh£ of day 
—nothihg can;stop it. Letfs go.

The Ukrainian Youth Section of 
the Ukrainian Daily News Challen
ges the Lithuanian Youth Section to 
Create a {letter Youth Page in Three 
Months.

The Ukrainian Youth Section and 
Organizers Challenge the Lithuanian 
Youth to Build 25 Youth Branches 
in Three Months.
j We have put in a special appeal 
to all of ouu Ukrainian youth sup
porters that they should work to de
feat the , Lithuanian youth in orga
nizing .

Don’t forget to accept our chal
lenge !
, National Secretary of the 

Ukrainian Youth Section.

We Accept The. diallenge

SNAPSHOTS
■ S 1 \ ‘ ■ ■_________■

Bits of News from 
’ Scranton Chorus
better take this warning, “Box-Al

^ng and girls don’t mix.” Watch 
out! -

Henry, watch those letters, she 
blushes every time she reads them.

I think Dot Zdaniute is aj good 
professor and I hope everybody thinks 
So too. Go to it, Dot!

What did Margaret say to Nell 
about Jack? lA it something* nice or 
not? Try and find out she might 
tell you.—

’ JDoes our secretary. AJdona blush?. 
Just take, notice sometime and then 
you’ll knoW. 1 ! t ‘ (

t

Henry bught: fo bp.’ąjlittle mor© 
serious.

fl

THE LETTER BOX

about ,two weeks and just started to 
enact motions. They looked just like 
a portion of Roxy’s ballet.

Had it not been for our own Viney • 
his fiddle, and Paderewsky, thefte 
would have been no dancing. That’s- 
what I call loyalty; when the hour 
comes they are prepared. They made 
the evening complete and most en- 
joyable.

’ -- - - • V'h /I

We all‘had a good time, thanks tp . 
the splendid arrangements of the 
New Britain Committee. t It was a 
real pleasure to perform And we are 
well satisfied that our efforts were- 
not for naught.

Shadow.

Gossip and Cpn^ments from 
• fĄido Chorus, Brooklyn.

u

C. Strauss.
(Note: The rest of Comrade 

Strauss’ article will appear next 
week. Every young worker and stu
dent should not fail to read it).

I will writ# more next week and 
every week 
YCL work,

Long Life
Comradely

after that about the

The setting fire' to the Reichstag building in Germany gave 
another excusd’to Fascist Hitlėr’for more bloody attacks upon 
the -working class movement. The arrested “Dutch Commun
ist,” who is alleged to have started the fire is notorious as a 
police prov^pateur in the ranks of the Dutch workers’ move
ment, and was expelled by the Dutch Communist Party over 
two years ago for counter-revolutionary activity.

The whole Communist press of Germany has been suppress
ed for four weeks by the government- Twelve Communist 
Reichstag members were arrested already and orders have 
been given to arrest all. Gone are the demagogic promises of 
Hitler for the workers; every effort now is being concentrated 
to drown any struggle or protest by the workers in blood.

t Apdiek locked three boys in an ice car for three days and 
when the boys finally staggered out, half-frozen, and shiver
ing in New York, they told a story of great hardship which 
they endured on the “road-” They toid of beatings and jail- 
ings, and days spent without a morsel of food passing their 
lips. When asked why they went on the “road” they gave the 
answer that no more support could be given them at home 
consequently, they left to look for jobs that couldn’t be found. 
As many as 200 such homeless boys have been found on one 
train which shows to what extent the crisis has forced the 
youth of America. The Young Communist League calls up
on all the young workers and students to fight for immediate 
cash relief of $1.00 a day and unemployment insurance for all 
unemployed youth. We must fight the schemes of the bosses to 
herd us into military camps.

If your article does not appear in this issue then,, you may 
be sure it will be in a future one because we have only onie 
page for ourselves and we are getting very many articles. 
Watch for Jod Gricius letter from Bridgewater and many 
more interesting articles-

From A Schoo! Paper
f

Youth Meetings

( We won’t foi^tet the- challenge, 
either. Our youth organizer has al
ready worked out* a* three months 
plan whereby we will aim to achieve 
systematically nbt 25 youth branches 
but also to raise a youth fund of 
$200 to carry on youth work and. 
to invest a certain amoupt of. it in 
literature which will bė distributed 
among all our youth branches, and 
choruses. A work'irig committee for 
the youth has been elected and at 
the first meeting they will proceed 
to carry put the plans. We are 
going to send out circulars to all 
the adujt branches of the various or
ganizations and ask them for sup
port. Lithuanian Youth Don’t let 
this Challenge go Unheeded! Show 
Your Support by Sending in Articles 
and Helping Your Youth Section! 
We MUST Beat the Ukrainian 
Youth.! We WILL DO it if We All 
Pull Together!

LiQi. Youth Director.

I wonder if Irish just pretends he 
doesn’t know the girl Joe 
about. It’s a puzzle to me.

talks

Here’s something nice..’ The Chorus 
is having a Tea Social, Saturday 
March 4, 1933, at the French Roof 
Hall, 16,10 Washburn Street. Ad
mission 25c. Everybody welcome.

See. you later. .
Just Me.

> Fifty years from,now the week of' 
February 26, wjll be a national hqjt£ 
day. Parades of cheering children,' 
the shouting and screaming of merry
makers will everywhere be a common 
sight, foi’ they will be commemorat
ing the fiftieth \nniversary of our 
column. My three deąr readers, re
joice, for you are witnessing a hi?/ 
toric fact. Yes, this week we start ■ 
our “gossip and comment” column.. 
Let uš “set columns astir,” and go on 
with the “gossip and comment.”

Song Of The Wheel

Gossip from Hartford 
Chorus

Marge, D loved you so, but when* 
he came to you for advice on how to, 
break the cold in his head why did 
you have to say, “Use a hammer/* '*'

be

“This afternoon, the boys and girls 
were filling small bags of 
grain and tying them up. As they 

x worked, they talked about a cold 
f wave and a snowstorm. ‘What’s 

that,’ I asked Susy but she was all 
tangled up in the string and did 
nut pay any attention to me.

I was just nosing around some of 
the bags and was doing a little pri
vate investigating when Billy’s fa
ther came into the clubhouse. The 
boys toki him that they were send
ing bags of grain to Mr. and Mrs. 
Hungry. Bird on a rural route near 
a city where there had been heavy 
snows.” • '

What about some of us children 
who are coming to school without 
any breakfast? Comrades, do you 
think that is fair? I don’t! We must 
organize. We must fight that the 
city government feed us instead of 

* feeding birds. I got the story out 
Uk of , our school paper.- Emily Klimas.

ELIZABETH, N. J. March 12/1933., 
Sunday at 2 o’clock. The meeting 
will be held at the Lithuanian Li- 
betry Hall, 269 Second St. Com
rade Vete Zablack&s will speak for 
the youth.

AMERICAN ATHLETES PRE- 
PARE FOR WORLD 

SPARTAKIADE

Dear Comrade:
We organized an LDS youth sec

tion about a month andK a half ago 
with hopes to start a revolutionary 
movement of the Lithuanian youth 
in Rochester. So far we regret that 
we have not succeeded in our chief 
aim but we have succeeded in getting 
youth from other nationalities. We 
have a membership of 65. ,

It’s quite a tough job to organize 
the Lithuanian youth in Rochester be
cause of neglected organization in the 
past and of a strong church organi
zation which holds m'osv of the youth 
in their hands. However we vyill 
fight until we win the youth into our 
ranks. > • ”

I hope through this short introduc
tion you will help us in our fight to 
build the LDS youth section in Ro
chester. If you don’t mind pltease 
print the following in the YW and S. 
section:

The LDS youth section of Roches
ter held a concert and dance at the 
Gedemino hall on February 18 which 
due to the co-operation of*1 the fol
lowing soloists we had succes: Bruno 
Brooks, tenor, acc. by Francis Yan- 
chis on the piano; Ann Kyrk, piano 
solo; Edna Viavoda, soprano, acc. by 
Ann Klimas on the piano; E. Costa, 
tenor; Fred Druseikis, violin solo, 
acc. by Helen Chelkis who also play
ed a piano solo; Mrs Lacavich, sopra
no. Comrade Chemey was the speak
er on the program.

Comradely yours,
Edward Miller.

Rita V. Sends in a Poem
Dear Bertha,

Having read that you 
some poems, I am sending 
add to the collection.

Workers young and old 
Seem to have no bread or
Many starve, both young and old 
Living in houses bare and cold.

By Rita Vezdzunas.

wanted 
one to

gold,

What Feverish Excitement!
The Yeung Worker and Student 

Page seems te be all the rage around 
here. It has hit us'harder than the 
jig-saw, puizle fad. Everyone is’in 
a fever of exęitement whenever it 
makes its’appearance, I ■ •’ F;

Where ever th^re are any Lithuani
ans roaming ufoundj all, I jhear is, 
“Hey, have you jread the Laisve?”

I hope that the interest Jast» imd 
rpay the page live and flourish1 for
ever. : ' f,

Yours while there is Youth, / '
Jeanette “Pepper” Krūtis.

-t-..........  < J

Such Enthusiasm!
Dear Comrade Editor: ? 1

As soon as I; heard, that there Was 
going to be an English Youth Sec
tion, I was very anxious to read it. 
I was hoping for a long time that 
there would be an English Section 
because I can’t read Lithuanian very 
well. „

I enjoyed reading every bit of the 
page and also found the articles 
educational. I think that the °Let- 
ter Box” should be one of the most 
important features because when one 
reads about what others arę doing 
it makes one enthusiastic.

In Stamford, the Young Commun
ist League is organizing block com
mittees ’ and is getting along quite

The Labor Sports Union is holding 
a campaign to send a delegation of 
American athletes to participate in 
the coining 1934 Spartakiade in Mos
cow. The LSU is planning a series 
of local and district meets which 
will culminate in a national meet the 
winners selected and sent to the 
Soviet Union. Many sports organi
zations here are taking an active 
interest in this World Spartakiade 
and the idea is becoming very popu- well. We are also working in two 
lar among these sports organizations, opponent clubs.

to Our English Section!
yours i ;

Mildred Burba.

Well, well, well, after .all that ex
citement and enthusiasm we can 
hardly catch our breath. It’s very 
good to see such letters come in, but 
we would appreciate a letter or two 
of critisism because there are dome 
weak and bad points i thit! fnu&ii be 
corrected in this youth section. An 
adult comrade did write in some con
structive criticism ih which he men- 
tjons^that the beaming for o.ur pąge is 
not attractive at 'all. Wė'mušt get 
a better heading’ Ah'd ’ it will' be’ * up' 
to the comrades* ’reading Our page 
Who will work out one that will solve 
the problem. This comrade also' 
states that the column, “Do, You 
Know That....” should be longer 
and a permanent feature. We didn’t' 
intend to make it permanent but you ' 
can write in and tell us what you 
like and don’t like.

BOOK REVIEW
Hunger and Love

This is a story of the physical, 
mental and emotional development of 
a young proletarian—Arthur Phelps. 
Chiefly, it is the story of his edu
cation in bourgeois society, but it 
also tells of his hunger for culture. 
Arthur emerges a rebel and as an 
avowed enemy of the bourgeoisie, 
he is forced into the war where the 
author says he was “lost.”

The author makes his criticism of 
society largely through the story 
of the single character. But, he also 
shows just how the workers are 
kept from leading full, intelligent 
or even decent lives, by the oppres
sion of the bourgeoisie and how their 
finest aspirations and hopes are frus- i 
tatęd through '- the combined forces | 
of law, police, army and church.

The book is over 500 pages long 
and no dpubt could have been mqch 
shorter. The writing is lively and 
full of sardonic comments on bour
geois stupidity. Anyone interested 
in I revolutionary writing should want 
to read if.

' , t Adele Pakali.
t | -- r ...... . Į - - - - - -
EXHIBITION of sculp

ture, PAINTI^iQ, AND 
DRAWING f .-k

The John Reed Club ife holding an 
< exhibition Of ,workst ;of i arįt; At 450 
6th Ave. Becaiisė the attendance was 
so large the> time Of the display was 
extended frdm Fefcriiary 16 th1 to 
March 6, giving everyone a Chance 
to see this exhibition of the work of 
our proletarian artists. The building 
up of workers’ art is, progressing 
rapidly as the capitalist crisis has 
caused many to change their social 
viewpoint and they < are supporting 
the side of the proletariat Those 
who appreciate proletarian art should 
attend ,this art display. The admis
sion is only 25c.

I

One worker; to another? “Don’t 
you know Prosperity is“ Just around 
the corner?” , s-

Second worker: “Yeah, well I live 
on the top floor 'and when I got 
down to the 
already.”

comer r it was gone 
' I

4
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Sam Peyzner.
Capitalism)(The Wheel under 

Whirl....'........
Of iron and steel, 
We cannot feel, 
We riile the w'oHd! 
You give us ,all, , ( 
Until you’re dead, 
Our spokes tbrn red; 
ThenI w,e are oiled* 
And . those who toiled 
Are ’replaced by more 
Whom we shall gore. t 
So when you’re dead 
We still shall, whirl 
Our ymeful tįųnę: .

»“You' pobr; loon, ‘ ' ' ' .;
You'too fehalljllrop, ’ ; •
Your heart-beats step, 
We still shall whirl............... ' *
Whirl...............

(The Wheel in the Soviet Union) 
Whirl....(.....
Of iron and steel > 
We build and build! 
The red star shines 
On fields and mines. 
The proletariat 
Builds the future, 
Builds the future.. 
The red flag flies, 
The youth outcries, 
Hail the Soviet! 
The 
The 
We 
We 
The 
Builds the future. 
No more mere steel, 
Wte now can feel, 
We whirl and whirl \ 
To build the future 
Of the Soviets! 
WHIRL........... .
(From “Poems for the Workers”)

Only a month away there will 
a big concert in which the four cho
ruses of Connecticut are taking part. 
Some choruses are'already preparing. 
What about our group; are we sleep
ing? I hope not. Let’s be on hand 
at each rehearsal in order to pre
pare ourselves well for the concert.

Is Stanley Marks going to get a 
haircut or buy a violin?, What do 
you think ?

We wonder what Would happen if 
we tied A. V. and H. B. to some 
chairs . while someone played a hot 
tune.

Last Sunday Comrade Bimba and 
Comrade Fulton made speeches at 
the Lyric Hall. . The chorus sang a 
few ,songs at the meeting. , It was 
surprising to ^ee ‘everyone down; 
usually • when we! are called upon to 
sing <?nly about half show up. I’m 
glad’ we’re beginning to realize that’ 
half can’t sing as well as a full cho
rus, or maybe the speeches were the 
attraction?/ į ( • ( , , ■ , j

We arb riow i*ehearsing an Operet
ta called, .“Inkvizicija.’’ Everyone; 
must attend the rehearsal. Every 
operetta we had we put over big, 
let us not fail this time in spite of 
the “depression.” *

An LDS youth branch was formed 
at the meeting last Sunday. Were 
any more members brought in? 
Everyone should join and help make 
this youth branch as large and as 
attractive as the Bridgeport and 
New Haven Branches. • What do you 
say, Bertha ?

Reporter.

One of our chorus members became 
so hungry during a rehearsal that he 
started eating his song sheet. Have 
some consideration, T. Y. and don’t • 
eat it all, Pete’s hungry, too.

Words of wisdom. (Especially to 
one of our first sopranos).
Melodious tones will seldom come 
From jawing mouths that are chock 

full of gum.

Arti you game, chorus? Try thia 
for your “arterio sclerosis” (high 
blood-pressure to you!). Warily, sneak 
up behind Lena K., tap her on the 
shoulder and as she turns around, 
grab a “Labor Defender” or a “Work-’? 
ers’ Musician” from her, thrust ten 
cents into her hand and immediately 
disappear. For complete success, all 
this has to be done in 1.1 seconds. I 
advise you to have an accomplice rea
dy to catch her when she faints (the. 
surprise of having made a sale might 
be too much for her). j '

■rs-
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What is the matter with all the, 
back bench sitters that come to Lais- 
vex Friday evenings ?' Why don’t they 
join the chorus ? They must know the 
songs by heart already.

Johnny B., congratulations! At the 
last rehearsal you were so quiet that 
I might have heard a bomb go off if 
it had exploded. But all will be for-, 
given if you get Albina to 
chorus.

join the

In order 
learning

-.'(U

i

din of hammers 
swish of sickles, 

build, we build, 
grow, we grow! 
proletariat

Phil Students Sing The Inter
national in School

I attend the Central High School 
and there are students of many na
tionalities and beliefs here.

Communist propaganda is spread 
by secretly pasting leaflets in, the 
toilets, the penalty, for this being 
suspension. We have quite a few 
sympathizers as was shown when we 
held a, straw vote during ,the presi
dential . (elections. The first candj- 
dates and party nominated were Fos
ter and Ford and1 the Communist 
Party. The Communist Party re
ceived 6 votes, the Socialist one vote, 
the Democrats 0 vote, and ttie Re
publicans'30 votes.

In our German class the professor 
has liberal ideas about the mode of 
teaching and is very fair. If we 
want to sing he lets us. Once we 
asked him to let a boy *sing. The 
boy started to sing the “Internation
al” in Jewish and we accompanied 
him by humming loudly- The pro
fessor ^approved of this and even went 
so far as to* say that he oppose Hit
ler and favors the Soviet Union. An
other professor said that he doesn’t 
blame the 'workers for having radical 
ideas and he himself would become 
revolutionary if he was hungry;

> Student.

Riddle
If a hen and a half lays an egg 

and a half in a day and, a half, how 
many eggs will six hens lay in seven 
dqys? , i

The answer will be given > next 
Thursday.

Glimpses of Vilijos Chorus, 
Waterbury, Conn.

Looks like we had to take a back 
seat and like it. We sure do have to 
hand it to the PEST of Wilkes Barre 
for beating us in this respect. We 
have been writing a similar wall
paper for the past two months and 
still you beat us to the draw. Don’t 
expect as little competition in the fu
ture. They say revenge is sweet.

A word to new members, 
to hasten your progress in 
the tune and words of the English 
songs I advise yol to get a copy of 
the Red Song Book. The price is 
only 10c. to chorus members. Adele, 
our secretary is in charge of their, 
sale.

To those of you who have received <r- 
mysterious valentines: If your\alen- 
tine mentions something about your 
“conscience” bothering you, I’ll haunt 
you, then you’re in for it. The culp
rit is a determined little soprano who 
has a little mole one inch and a half 
above her left knee.

Henry.

Negro Lad Killed By Ten 
Uniformed Policemen

the

and

Last Sunday, the chorus made an 
excursion to New Britain, Conn., 
where they presented the play “Be
darbiai” and also a musięal program. 
About 11 o'clock in the “morgan” (a. 
m.), the members all piled in the spa
cious motor bus (2 ton Ford truck) 
and among cheering throngs drove 
through the streets enroute to 
metropolis of New Britain.

The trip was well; enjoyed
everyone seemed in the best of spir
its aš hvas *manifested < by their song; 
It was , very pleasing to hpar. that the 
songs from the Red Song Book over
shadowed s the songs of boye.t I'guess 
that it was too light qn the way up 
and cbming back—must I say ? ’ 1 ’ ‘

i t > j ... ■ . . t

Mary seemed to be in a giddyish 
mood-through the whole musical pro
gram. When she leaned a little bit 
too much during the sextette motions, 
she tried to rectify her error by her 
personality. Perhaps I am wrong, 
but that’s the only reason I could 
find to explain the grin on her -face.

Everything came out! so well that 
the artists did not have an opportun
ity to display their artistic temper- 
ment. Judging by the condition that 
the piano was in, some previous vir
tuoso took out his temperment on it.

The Oakville Cowboys have made 
another foothold in their conquest for 
bigger and better territories. Just 
another example of organization, for 
they work to-gether, and are the re
sults spectacular?

The sextette took the prize for the 
I evening, They have been together for

įjįįįįiį^

MEMPHIS, Tenn., Feb. 27.—Levon 
Carlock, 19-year-old Negro youth, was 
wantonly shot to death by six Mem
phis police officers here Saturdy mor
ning. The excuse for this brutal mur
der was an unfounded charge of' 
“rape” on Ruby Morris, .practicing 
prostitute, who did not even go 
through the formality of indentifyinjr 
qarlock as her “assailan,” an invest 
igation by the International Labor 
'Defense reveals. ;

The I LDS has taken steps here to . 
organize broad neighborhood com
mittees; and hate issued leaflets call
ing fqr the widest organized protest, 
raising the demands for the removal, 
arrests, open trial and death penalty . 
for the six policemen involved, and 
for ar end to the reign of terirdt' 
against Negroes, which is aimed at 
crushing the resistance of the Ne
gro masses to the worsening starva
tion conditions. The demand is also 
being raised for payment of indem
nity to Mrs. Carlock. Protests can be 
wired to Police Commissioner Cliff' 
Davis of Memphis and te Gov. Hill 
McAlister at Nashville, Tenn.

All right there!” Tendered the 
subway guard as the door closed. 
Suddenly from the submerged depths 
a sweet, quivering voice arose:

“Oh, please wait. I must get my 
clothes on!”

Necks twisted, eyes popped..., 
a girl entered with a basket 
laundry. »

of
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g Puslapis Ketvirty# ' lįAISV^ Ketvir tądien., Kovo 2,

augo iki ?4&j,660; p šetlovėže' 
nuo 49,000 iki 380,006. Fermio 
miestas į metus laiko išaugo'nuo 
nuo 125,000 iki 185,000 gyven
tojų. Tagil į metus ir pusę 
nuo 60,000 pakilo iki 209,000. 
Kizel nuo 26,000 iki 71,000. Be- 
reznikai nuo 20,000 iki 57,000. 
Ir taip visur po visą SSSR.

Valgyklos-Fabr ikai
Augant fabrikams ir mies

tams, turi būti ir aptarnavimas, 
parūpinimas maisto. Po Visą 
SSSR steigėsi ir steigiasi dide
lės valgyklos-fabrikai. Uraltna- 
šinstrojo valgykla-fabrikas gali 
pagaminti į dieną 100,000 pietų. 
Stalingrade prie Traktostrojaus 
—225,000 pietų. ( Ir tam pana
šiai. 1929 metais visoje SSSR 
valgyklos-fabrikai ir užeigos 
galėjo paganantį į dieną 11,- 
000,0010 piętų, o 1632 metų, ga
le, jau 38,500,000,: .Bėgyje, Pęn- 
kių Metų. PĮanp pagelta .valgyk
lų skaičius nuo 700 Ssu 72,0,000 
pietų iki 17,700 • valgyklų , ir 
40,000,000 pietų kasdien. 1928 
metais valgyklose valgė 550, 
000 darbininkų ir patarnauto
jų;, 1931 metais—11,300,000; o 
1932 metais—14,000,000.

vžeines Ūkis
Pradžioje Penkių Metų Plano 

buvo 24,100,000 atskirų vals
tiečių ūkių. 35 nuošimčiai iš jų 
apdirbdavo žemę senoviniu bū
du—arklo pagelba. Jie apdirb
davo 113,900,000 hektarų že
mės. Valstybė surinkdavo 660,- 
000,000 pūdų grūdų. Kulokai 
pagamindavo 600,000,000 pūdų.

D. M. Šolomskas.
(Bus Daugiau)

šti Ė^ltijos5 jūfdrhis; padfery£a 
pradžia j (larlįo apjungimo .Ima
mos ūpėb- ir- pir ją<! Volgds van
dens sistemos .su šiarinėmis jū
romis.^ J ' J

Laivų Budavojimas. Sovietų 
valdžia veik nerado laivyno. 
Dalis jo buvo paskandinta per
eitame imperialistiniame kare. 
Dalį jo pavogė kontrrevoliucio
nieriai ir pardavė užsienyje. Ca- 
ristinėje Rusijoje laivų būdavo-, 
j imas buvo apleistas. Per try- 
liką metų, nuo 1905 iki 1917 
metų, Peterburgo ir Nikolajęvs- 
ko laivų budavojimo fabrikai 
viso nuleido, tik 9 laivus su 
įtalpa nuo 2,100 iki 3,800 tomį. 
SSSR pef lenkių Metų Planą’ 
tik tų miestų1 laivų budavojimo 
fabrikai nuleido 86 naujus lai
vus su įtalpa nuo 1,000 iki 
18,700 į tonų^ Vien Baltiškas 
fabrikas, Lenipgrade, į 4 metus 
laiko pabujavojo 40 naujų gar- 

. v. . .v. i -..-..r v v- . I laivių. SSSR išrado naujos fu-galas ir čionai atsižymėjo, jis šaudė ir pa- Z, knd 9.

jis • . i <. • ■■ - , • • 4 ■ • , <

J. STRAUJAN Vertė VALSTIEČIO SŪNUS i

GIRIU BROLIAI
~ \ . ■■■■'. ■■■ — ■■■■ ,—.. .   .. .................................... . ........................... ,L , - -,1-

(Tąsa)
Girioj buvo pilna atsidavimo nuo tirps

tančio sniego, eglių kvapsnio ir pernykščių 
lapų.

pra- 
BŪr

Gai-

* Jis 
tar-

» # * *

Ne lengva buvo gyventi pabėgėliams ba
landžio mėnesį laike lietų. Vanduo persi
sunkė per būdos stogą į vidų, drabužiai su
šlapo. Lankovskis ir Andrius sirgo ir dre
bėjo, naktimis jie klajojo. Negalima susi
kurti ugnį, nes net šautuvų patronai ati- 
drėko. Maitinosi duona ir varške, kurią 
parnešdavo kalvis ir Okun,

—Darbininkiška liaudis mus nepamirš
ta,—kalbėjo kalvis, parnešęs maisto.

Bet lietūs greitai pdsib&igė. Serganti 
draugai išgijo ir visąs: ratelis greitai pra
linksmėjo. Pradėjo medžioti antis. ! Ghi-

«* * * %

Kovotojai pasidarė gyvesni. Veidai 
linksmėjo, akys pasidarė smagesnės, 
doje pasigirdo juokai ir net dainos.

—Špokai atskrido,—kartą pranešė
galas, sugrįžęs iš medžioklės.—Taip ir čiul
ba beržuose girios pakraštyje, netoli nuo 
girios sargo namų.

—Špokai!...—atsiduso < Andrius.
prisiminė vienkiemyje gyvenimą, kur
navo-jo tėvas, kada Andrius dar buvo kū
dikis. Ten arti daržinės stovėjo galingas 
aržuolas. Andrius prie aržuolo šakos pri
taisydavo špokams dėžutę-lizdą, kur kiek
vieną metąjapsigyvendavo ir vaikus vesda
vo pora juodų dainininkų; jie nuolatos už 
tą dėžutę vesdavo didelę kovą su žvirbliais.

—Greitai ir antys parlėks,—džiaugėsi 
Gaigalas. Jame sujudo medžiotojo krau
jas, ir per ištisas dienas jis vaikštinėjo po 
girią iš vieno į kitą kraštą.

Saulėtas dienas, pakeitė debesuotos. Nak
tį’ smarkiai lijo ir paryčiu jau mažai buvo 
likę sniego, kaip kur po eglėmis. Smar
kiai bėgo vanduo upeliu, kurio kraštai ap
augę alksniais ir karklais.

, *lš pietų pusės lėkė pulkais antys ir žąsys. 
Kaip klynas, perkirsdinėjo orą, garsiai rėk
damos gervės, jų riksmas per ištisas dienas 
buvo girdimas virš girios. Sučiulbėjo, su
žibėjo krūmuose >. nedidelės paukštelės, 
skambėjo, ulbėjo, čirškėjo visokios gra
žuolės.
‘'Giria atgijo, sujudėjo. Ir kartą tamsią 

naktį prasidėjo girioje laukinis'šokis. Tar
tum prakiuro dangus, vanduo upeliais lie
josi, medžiai sukosi po galinga vėjo muzi
ka. Galingi šimtmetiniai aržuolai tvirto
mis rankomis kabinę josi su liepomis, ku
rios, tartum nuotakos^puolė jiems į glėbį; 
nuolankūs berželiai lingavo prieš išdidžias 
abuses, tamsios ir augštos eglės dainavo ir 
giliai alsavo. Visus nugirdė pavasario lie
tus, visi šoko sulig vėjo muzika... O'ryte 

' tai čion, tai ten gulėjo ant žemės jaunas 
berželis, kvepianti eglė, vietomis susvyravo 
ir*nulenkė galvą šimtmetinis aržuolas. Gi
riai veltuj nepraejo pirmas pavasarinis ba
lius. / \

taikydavo į skrendančias antis. Andrius 
gėrėjosi jo gabuųiu. ’

—Andriau, tu daA nemoki antis šaudyti, 
—kalbėjo Gaigalas.—Jeigu antis ant tavęs 
lekia, taikink į orą apie septynias pėdas 
prieš jos snapą. Jeigu ją pabaidei ir reikia 
šauti iš užpakalio—mušk iš apačios, tarp 
kojų, tiesiai į snapą./.

Prityrimai jo medžioklėje buvo dideli, tą 
pripažino visi draugai. Ant kalnelių prieš 
saulę pasirodė pirmas žalumas. Pro eglių 
spyglius ir pernykščius lapus prasimušdi- 
nėjo paparčiai. Kartą saulėtą dieną And
rius parnešė mokytojui pirmas žibuoles.

Prabėgo dar kelios dienoj. Tarpe tam
saus eglių žalumo išdidžiai pasirodė pasi
puošęs berželis. Atidarė geltonus pupkus 
liepos ir apušės. O ten pražydo jaw ir pir
mieji žiedai. Pralinksmėjo lakštingala ir 
per ištisas naktis ji ant desėtkų skirtingų 
gaidų, tartum garsusis muzikantas, čiulbė
jo, ulbėjo ir dainavo.

Pradėjo išleisti gyvulius į laukus ir gi
rias. ' Girios pakraštyje girdėjosi šunų loji
mas, karvių bliovimas, veršiukų balsai. O 
greta to visko gaidžių ka-ka-rieku. 1 
•1 ' • * * * 1 '

Pabėgėliai jau nuo senai rengusi aplan
kyti savo valsčių. Svarstė ir darė planus 
užpuolimui ant svarbiausių šaudymo suki
lėlių ir deginimo namų ,atliktų žiemos me
tu, kaltininkų. Gelbėjusių čaro komandie- 
riams buvo daug, bet ypatingai atsižymėjo 
trys; baronas Danas, jo perdėtinis ir vals
čiaus staršina. Kovotojai nusprendė pir
miausia nužudyti juos ,■ ?. ‘

(Bus daugiau)

683&'’ Superior Avė.; 'LDS 44-65: ;ir 
113 kp. rengia! dideles 'prakalbas. 
Kalbėtojom < bus; Dr/ |J> X KąSkiaų- 
Čiūs. ’Vilų 'Amėrikote lietuvių darbi
ninkų gerbiamas ir mylimas uppa- 
rimus ir raštus apie darbihinkų svei
katą. Taipgi ClevelandieČiam bus 
proga išgirsti prakalbą, kuri nau
dinga kiekvienam ir kiekvienai mum 
darbininkams. "Laisvės” skaitytojai 
mūsų pareiga netik patiems būti šio
se prakalbose, bet kartu yra užduo
tis pranešti, kaimynam ir draugam, 
kurie Dr. J. J. Kaškiaučiaus prakal
bų ' nėra girdėję.

! : Komisija.
(51-52)

4 d. Kovo Bedarbių 
Demonstraci  j a

Demonstracija prasidės 2 vai. po 
pietų ant .Public Square. Lietusiai 
darbininkai, - kuriem; paranku ir pri
klausote . prie Bed. Tarybos 17 kp: 
susirinksime, 12 vai. ryto, Lięt. L|ar- 
bini'nkų svetainėje,; 920 E. 79th ,St. 
Iš’&a maršuosime'į So. Slavų Dar
bininkų svetaine; 5607. St. Clair Ąve., 
su jais susijungė į skirtą Vietą.

Dab&r mūsų visų pareiga mobili
zuoti masėą deĮ 4 d, kovę demon- 
tracijos. . Bedarbis.

l':,‘ (51-52) •
' , » ~T‘-.------T-------- ------------  , ‘

, HARTFORD, CONN.
Demonstracija už bedarbiams ap- 

draudą ir reikąlavimai, kad Roosevel- 
tas išpildytų savo prižadus, įvyks su- ___ r
natoje *4 kovo; ant Windsor ir Main kare, 
gatvių. Pradžia 7:30 ’ 
Ant Park ir Lawrence gatvių 5 vai 
po pietų. Lietuviai <...... ....... —

stracijose.

ftiaš Įvyks, kovo 7:30 vai. vakare. 
Abudu įsusirinkimai įvyks L. T. Na* 
mo mažąm- kambaryje, visi nartai 
atkreipkite <domęi į šiuos susirinki
mus, nes labai yra daug svarbių rei
kalų, kurie turi būt apsvarstyti, kaip 
tai: demonstracija kovo 4-tos ir pri
sirengimas ’prie alkanų maršavimo 
April, 2.

Org. G. Shim aitib.
(50-53)

SO. BOSTON, MASS.
LDSA 13 kuopa rengia paskaitą, 

sekmadienį, 5 d. kovo, 8 vai. vakare, 
Piliečių kliubo svetainėje, 376 Broad
way. Paskaitos tema:’“Moterų Ro
lė Evoliuciniam Ūkyje ir Politikoj. 
Paskaitą yra labai svarbi, naudinga 
kiekvienam išgirsti jią, skaitys drau
gė M. Tamosanskienė. Taipgi bus 
gera muzikais programa, po progra
mai bus duodama arbatos vakarienė.- 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. įžanga į paskaitas bus visiems 
veltui. Kviečia .Rengėjai.

(50-52)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

sekmadieny, * 5 d.‘ koVo, 2 vai. po pie- 
itų« Lietuviu Klųibę, 339 E. 4th St. 
Draugai malonėkite visi ateiti, nes 
turim (daug naujų ■■ svarbių reikalų, 
kurie reikės apsvarstyti. Atsiveskite 
nauju -nlariųJ Sekr. P. Kašarauskas.

i < - ■

PHILADELPHIA, PA., ,
Kovo (March)( 2-rą d. įvyksta 

svarbus lietuvių bedarbių ’susirinki
mas, Į011 Fermount Avė., 7 vai. va- 

. Visi bedarbiai draugai ir drg. 
vai dieną dalyvaukite šiame susirinkime turi- 

> v Ji me aptarti daug svarbių tarimų ir 
k- • v • P1**6 to išgirsite raportą iš komisi-- - r darbininkai jr majsto rinkimo, delei be-

skaitlmgai dalyvaukite siose demon- darbių maršavimo į Harrisburg vals-4
I tijos sostinę. • Valdyba R. K.

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partijos vietinis sky

rius rengia balių subatoj, March 4, 
Lietuvių svetainėj, 315 Clinton St.

S garlaivių tipus, kad 2,400 i 
h200 tb’nų įtalpos garlaiviai 

galimybę vežti po 550 ke
liauninkų. Išvystyta plačiai mo

dernizuotų žvejojimo laivų, ga
myba. Smarkiai plečiama upių 
laivynas..

Elektrifikacija
SSSR pakėlė elektros energi

ją nuo 1,900,000,000 kilovatų 
iki 13,500,000,000 kilovatų, Iš- 
budavota desetkai naujų galin
gų stočių ir desetkai pagelbinių.

Dneprostrojus budavotas 5 
metus. Pabaigoje prie darbo 
dirbo apie 45,000 darbininkų. 
Stotis užbaigta ir jau paleista 
darban. Tai didžiausia pasau
lyje .stotis. Jos jėga 588,000 ki
lovatų. Ji aptarnaus 17,000,- 
000 gyventojų ant 70,000 ke
turkampių mylių pločio. Jos ir 
kombinato išbudavojimas lėšavo 
šimtus milioilus rublių, bet į 
kelis metus atsimokės, teikda
ma elektros energiją ir Dnep- 
To vandens kelias, kuris pasida
rė vienas iš svarbiųjų. ,

SSSR plės gamybą elektros 
pajėgų. Jau išdirbtas naujas 
Penkių Metų Planas. Kada bus 

i pravestas, tai SSSR Jjasiddrys 
pirnda šalis1 pasaulyje elektros 
gamyboje.. •

Pradėti darbai ir padaryti 
planai budavojimui milžiniškų 
stočių Sibire, ant Angayos upės, 
ant Volgos ir Kaųkazįjoje bei 
kitur. , į

Seniau SSSR elektros stotims 
turbinas, perleidus ir kitas ma
šinas I pirkdavo Jungtinėse Val
stijose ir kįųr. Dabar jau pa
sigamina savo.

“Elektrosila” fabrikas . 1924 
metais galėjo pagaminti turbi
nas tik 500 kilovatų pajėgų, o 
1932 metais jau gamino po 
50,000 ir 62,000 kilovatų. Tai 
didžiausi pasaulyje atsiekimai!

1927 metais SSSR pasigami
no tiktai 22,000 elektrikinių 
motorų su 175,000 kilovatų jė
ga. 1932 metais jau pagaminta 
180,560 motorų su pajėga, vir
šijančia milioną kilovatų.

Ufos mieste pradėtas budavo
ti naujas fabrikas gaminimui 
motorų, prie kurio dirba 15,000 
darbininkų, šis fabrikas su
teiks šaliai po 100,000 motorų 
į metus, kaip tik jis bus baig
tas it. įrengtas.

1927 metais Sovietų Sąjunga 
pasigamino ‘tik po 300 kilovatų 
pėrlaidus, d dabar jau gamina 
po 200,000 kilovatų. • Savo fa
brikuose pasigamina kiekvieną 
dalį;1 teikalingą prie elektros 
stbčių. ‘ i 1 j ‘

■ ■ Miestai. • . >. i
Kur seniau buvo idykumos ir 

tuštumos/dabar yrą miestai, tu
rinti po 100,000 ir daugiau'gy
ventojų.- Laike Penkių Metų 
Plano atsirado virš 100’ tokių 
miestų. Buvusieji pakilo gy
ventojų skaičiumi.

Kur seniau buvo kalnas, da
bar ' galingas Magnitogorsk© 
kombinatas ir miestas su 250,- 
000 gyventojų. Kur seniau bu
vo Kužneck/u 4,opo gyventojų, 
datyar,jau« miestas* su . 200,Q00 
gyventojų^ Leninsk dar tiVdu 
metai atgal turėjo 35,000, o da
bar jau 50,000. Gi prie caro 
tai buvo fik sodžius, 
žer buvo sodžius, o

PRANEŠIMAI Iš KITUR
’ • • į -

(51-52)

WILKES BARRE, PA.
v • J *

APLA 51 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 5 d., 2 vai, 
E. Market St., Wilkes

Visi nariai būkite susirinkime nes 
šiame mitinge bus balsavimas cent
ro komiteto sekantiems dvejiems me
tams. Reikia išrinkti tinkamas ypa- 
tas, kad gerai, vestų organizacijos 
reikalus. Taipgi bus renkami dele
gatai į sekantį APLA 25-tą seimą. 
Pasirūpinkite užsimokėti duokles, kad 
nesusispenduotumete.

Sekr. P. Maslaveckas.

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 4S kp. mėnesinis susirinlamas 
įvyks kovo 5, ryte, kaip 10 valanda.

ALDLD- 6 kp, jm^nesinįs susirinki-

• po pietų, 325 visi darbininkai-kės lietuviai kvie- 
Bayre, Pa. čiami atsilankyti. International Or-

chestra grieš šokiams. Įžanga ypa- 
tai 25 centai. Kom. Rep.

(50-52)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia smagų balių 

su šokiais 4 d. kovo-March, Laisvės 
Choro svetainėje, 59 Park St,, 7 >30 
vai. vakare. Draugės ir draugai, jūs 
gerai žinote, kad Laisvės Choras yra 
darbininkų klasės choras, kuris da
lyvauja su darbininkais ir palinks
mina visus savo darbininkiškomis dai- 
pomis.- Tat visi privalo atsilankyti 
ir paremti chorą.’ Gera orkestrą šo^ 
kiams. < (49-51)

Čia

į

Apie Sovietu Sąjungos AtsiekimusI
to the WORKING WOMAN

Name

Address

City StateMes turime

ir aptarti vi
sa

[r

I

KAINA $60.00
*•

Dr

Kovo

* 
I
■

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

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

8701 JOS.iCAMPAJJ AVĖ. DETROIT M,ICH.
.....—■ ■—» ■

gg Bundle order rate 4 cents per copy

• An- 
da- 

bar turi 75,000 gyventojų, grei
tai’ bus 250,000. Stnlinskas iš-

■f Woman’s paper lo be in hew, magazine form

I THE WORKING WOMANf 50 E. 13th St. New York, N. Y.
First issue to be ready for Int’l Women’s Day March 8
ENCLOSED FIND 50 cents for one year’s suscription 

4* 30 cents for six month’s subription

• SUBSCRIBE NOW FOR THE

7,150,000 tonų. Kasyklos jau 
mechanizuotos ant 51 nuoš., o 
pradžioje plano buvo tik ant 
1.8 nuoš. Jis aprūpins Uralo 
milžinus anglimi.

ęelžkeliai-Transportas
Penkių Metų Planas išpildy

tas ir gelžkelių srityje. Praves
ta Turksib gelžkelis ir viso nu
tiesta 22,000 kilometrų naujų 
gelžkelių. Daugelis moderni
zuota ir pradėtas elektrifikaci
jos darbas. Nupigintas perve
žimas tayorų. Pagaminta Š,- 
700 naujų garvežių, , Išrasta 
nabjos lįūjšį^s keletas tipų gar
vežių. “IS” (Josif Stalin) tipo 
garvežiai turi 1,000 arklių jė
gą ir gali traukti traukinį, tu
rintį- 125 vagonus. ' Stalinske 
ir Omske baigiama budavoti. 
nauji garvežių gaminimo fabric 
kai, kurių metinė produkcija 
bus po 600 f garvežių. Pagal 
penkmečio planą btiyo užsibrėž
ta pagaminti 12,000 naujų va
gonų, o pagaminta 18,609 va
gonai. Garvežiai “IS” tipo pa
siekė greitumą 100 kilometrų į 
valandą.

Oro Keliai
Sovietų Sąjunga pastatė ant 

augšto laipsnio orlaivininkystės' 
gamybą ir šioje srityje visiškai

>•
laivis “ANT” No-9” yra vienas 
iš didžiausių visame pasaulyje 
sausžemio orlaivių. Penkiamo- 
torinis ir visas padarytas iš So
vietų medžiagos. 1928 metais 
SSSR turėjo tik 1,666 kilomet
rų oro kelių, o 1932 metų gale 
jau buvo 51,350 kilometrų. At
likta daugybė ilgų kelionių. Or
laiviai naudojami kovai prieš 
javų naikintojus ir laukų apsė- 
jirriui, bei kartografijai—trau
kiniui žemlapių. Nepereinamos 
tundros ir kalnai nugalėti su pa
gelba' “Sovietų sparnų.’ ’ Jų ap
tarnautojai stovi pirmoje vieto
je pasaulyje savo prasilavinimu 
ir todėl nėra, > arba 'labai retai 
pasitaiko orlaivių nelaimės.

Kanalizacija ,
Prakastas kanalas tarpe Bal

tųjų ir Baltijos . jūrų z per eilę 
ežerų. Jo ilgis siekia "apie 600 
kilometrų, vien prakasimų ilgis 
226 kilometrai. Atliktas dar
bas į 11 mėnesių laiko. Pavyz- 
džiui, Anglija Suezo kanalą 
(164 kilometrai) kasė 10 metų, 
o Jungtinės Valstijos Panamos 
kaalą (82 kilometrai ilgio) ka
sė per 9 metus.

Vedamas dalbas prie prakasi- "' 
mo kanalo tarpe Maskvos ir 
ąugštutinės Volgos. Padaryta 
planai prakasimui dviejų kana
lų tąrpe Volgos ir . Dono bei 
Azovo jūrų. Pradėta darbai sib

• (Tąsa)
t Selmusstroj. šis mjlžinas yra 

•Charkove, jis jau veikia., 
p^budavojimui sunaudota 50,- 
000 vagonų medžiagų, sukrauta 
32,000 kubiškų metrų cemen
to, 27,000,000 plytų ir sunaudo
ta 3,800 tonų geležies. Jo me
tinė produkcija sieks 115,000,- 
060 rublių vertę į metus laiko. 
J>s pagamins 100,000 vežimų; 
160,000 arklinių grėblių.; 100,- 
0Q0 traktorių plūgų40,000 pė
das rišti mašinų; 30,000 sėjamų 
mašinų; 10,000 traktorinių akė
čių; 10,000 gruntrinių;; 10,000 
Jckokių traktorinių mašinų; 6;- 
7^0 mašinų šieną pjauti ir tt. 
Siam fabrikui į metus reikia 
30,400 vagonų medžiagų, arba 
ktfekvieną, dieną* 90 .vagonų. Bet 
uį tai .kiekvieną ;valandąI jis 
d H oda šaliai 174 haujas rha- 
šinas žemės apdirbimui.

“JCzczbosas, Po garsaus anglies 
DQnbaso, antras anglies centras 
yi? Kuzbasas. Kuzbasas tur
tingiausias pasaulyje anglies 
centras. Jau dabar apskaitliuo- 
jamą, kad ten yra 400,000,000,- 
OOO tonų anglies.

Pradžioje Penkių Metų Plano 
ten buvo tik 11 kasyklų. Buvo 
planuojama išbudavoti 12 naujų 
ir pakelti metinę produkciją iki 
5,920,000 tonų anglies. Išbuda-Į pasiliuosavo nuo kapitalistinių 
vofa 40 naujų kasyklų ir ang-į šalių priklausomybės. Visas da
ilės produkcija pakelta net iki lis pasigamina save krašte. Or- jungimui Dniepro vandens kelio

SO. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių ■ Kliu- 

bas rengia:didelius šokius įvyks šeš
tadienį, March^4-tą d., 1933 m. pra
džia kaip 8-tą vai. vakare, 376 ‘ W. 
Broadway, ' ant 3-čių lubų, grieš ge
ra Orkestrą. • •

Kviečiame visus atsilankyti ir 
smaąiai laiką praleisti, Įžanga ma
ža. ■ i t. : - j

Kviečia Rengęjai, , 
, . , , ’ (51-52)• • - -I ___ ____ __________ I. i H •

PHILADELPHIA; PA- b .
r March 4*to d.' šeštadienį, 12 ; vai. 

dienoj Reyburn Plązą įvyksta dide-! 
lė bedarbių ir dirbančių demonstraci
ja.

Šioje demonstracijoje, dalyvaus ir 
išduos raportą tik ką grįžę iš Har
risburg bedarbių delegatai.

Taigi lietuviai darbininkai irdar- 
bininkės dalyvaukite šioje demons
tracijoje ir kartu su visos šalies dar
bininkais pareiškime valdančiajai kla
sei galingu protesto balsą kąd; mes 
darbininkai nebadausime, ilgiau o 
vienysime spėkas ir kovosime netik
tai prieš pono Roosevelto prižadus, 
bet ir visos šalies valdonus, kurie 
prižadais bedarbius maitina.

Bedarbių Taryba.
(51-52)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kuopos susirinkimas 

įvyks 5 dieną kovo, 7 vai. vakare, 
L. U. Kliubo kambariuose. I susi
rinkimą kviečiame ir LDSA 8 kuopos 
nares.-

Visi draugai ir draugės dalyvauki
te šiame susirinkime.
aptart daugelį dalykų. Reikia pri
sirengti prie mokyklos 

eilė kitų klausimų.
Sekretorius S. Penkauskas.

(51-52)

ELIZABETH, N; J.
Bedarbių demonstracija įvyks su- 

batoje 4 kęyę, 3 vai. po , pietų, Union 
Square. Visi lietuviai darbininkai 
kviečiami dalyvauti. ‘ ■ i

Sekr. A. Lukaitis.
(51-52)

BAYONNE, N. J. { Į 
ALDLD 212 kuopas susirinkiniate 

įvykę nedėlioję, 5 kovo, 10,vai.iry
le 197 Avė., E ir ,19t)i St. Visi,na
riai dalyvaukite ir atsiveskite nau
jų; aplikantų į. draugiją. •

L. A. U. Kliubas rengia linksmą 
vakarą1 nedėlioję, 5 kovo, 7:30 vai. 
vakare, -197 Avė, E. ir 19th St. Bus 
smagūs šokiai prie geros muzikos.

, ■ (51-52)

PHILADELPHIA, PA.
; Komunistų Partijos 13 sekcija ren
gia bazarą, kuris įvyks subatoje ir 
nedėlioję, 4 ir 5 kovo, Rusų Darb. 
Name, 995 N. 5th St., pradžia 7 vai. 
vakare. Kviečiame lietuvius daly
vauti šiame parengime. Bus skanių 
užkandžių ir. šokiams gera piuzika. 
Čia pigiai galėsite įsigyti daįktų, ku
rie jumb reikalipgi/- ir visose kal
bose literatūros rasite, kurios visi 
pageidaujate. Kviečia Rengėjai.

(51-52)
.R IĮ . U, ,„,r

CLEVELAND, OHIO
J. Karkiančius Kalbės 

' 9 Kovo «
9 d„ Lietuviu svetainėje

PER “LAISVF GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

“La.i^yė” gali pristatyti jums į,namus šių metų, vė- 
hausid išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

Portable maširia, tik šį rude- >/ . 7
nį patobulinta su naujais paran- 
kumais prietaisais dabar gali
ma ją įsigyti per “Laisvę.

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

kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi ‘‘key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitais, ant naujos sistemos 
“keyboaydo.”

RAŠYKITE: "LAISVE”
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.



Puslapis penktas

Darbininkų Korespondentų Mokykla ir Jos 
Didelis Tikslas

Gilėjant krizini, didėjant 
bedarbei, darbininkų kovos 
už būvį žymiai paaštrėjo. 
Valdančioji klasė persekioja 
kovo jančius darbininkus, 
kemša į kalėjimus kovingus 
darbininkų vadus tuo tikė
damiesi sutriuškinti darbi
ninkų kovingumą.

Kovingi industriniai dar
bininkai, suprasdami klasių 
kovos reikalus, priėjo prie 
išvados, kad jei mes nori
me būti laimėtojais šiose 
kovose, tai turime stipriau 
organizuotis, lavinti naujus 
kovotojus, naujus darbinin
kiškus veikėjus, kurie galė
tų vadovauti; lavinkim dar
bininkiškus rašėjus, kurie 
sugabiau ir teisingiau nu
pieš dirbtuvėje padėtį, para
šys iš pikietų linijų, iš be
darbių kovų, iš demonstraci
jų, žodžiu sakant, kad mūsų 
komunistinė spauda būtų at- 
spindis darbininkų kovų. 
Mes turime sutverti mokyk
lą lavinimui darbininkų. Pa
stangomis kelių draugų ta
po sutverta Brooklyne pa
naši mokykla, kuri gyvuoja 
jau 10 savaičių ir kurią lan
ko 35 mokiniai, didžiumoje 
industriniai darbininkai. Pa
mokos įvyksta sekmadie
niais nuo 10 vai. ryte ligi 2 
po pietų. Mokykla vaduo
jasi komunistine disciplina. 
Mokiniai ateina laiku ir iš
eina kai pamokos pasibai
gia. Jeigu kuris pavėluoja 
kokias 5 minutes, tą sekre
torė rekorduoja. Mūsų mo
kytojai tai yra ’pavyzdys

mums mokiniams. Jie atei
na anksčiau, negu jų paskir
tas laikas, tai lekcijas pri
rengia šimtu nuošimčių, kuo 
suprantamiausiai darbinin
kui.

Daugelis studentų skirs
tydamiesi išsireiškia, kad 
bolševikas idealistinis mo
kytojas griežtai skiriasi nuo 
dolerinio, kuris tik už “pė
dę” mokina. Su mumis, mo
kiniais, kas kita. Mes dar 
neišmokome įvertinti tą di
delį mokyklos tikslą ir savo 
užduotį, kaipo mokinio, kad 
taip išmokti užduotas lekci
jas, kaip iš mūsų reikalau
ja mokytojas. Daugelis at
ėję į mokyklą vienas kitam 
pakuždame ir sakome, kad 
visai mažai mokinomiesi, 
arba visai neturėjom laiko. 
Tai negerai. Mes turime 
nugalėti savyje tą silpnybę; 
turime išmokti, kaip reikia 
mokintis ir kaip šurasti lai
ko. Pusė valandos arba 
valanda į dieną duos pakan
kamai galimybės del prisi
rengimo prie lekcijos. O jei
gu mes tai praktikuotume 
per met ąlaiko, tai taptume 
gerais rašė jais arba žino
vais bile kokio klausimo, ku
rį studijuotume.

Mokykla baigsis 16 balan
džio. Laiko neperdaugiau- 
sia. Tad pasistengkime tą 
laiką sunaudoti taip, kad 
galėtume jaustis stovinti 
ant tvirtesnių ;kojų darbi
ninkiškam veikime.

Mokine T. V.

, A. Jieškau dieną ir naktį,
K .Kur jūs einat jieškoti?
A. Visur imčiau, kad tik 

gaučiau. s
K. Ar turi giminių?'
A. Turiu, dėdę.
K. Ar jūs bandėt pas jį 

prašyt pagelbos ?
A. Kad jis pats tokis kai 

ir aš, bedarbis-
K. Tavo pati ar turi gimi

nių ?
A. Mano pačios giminės vi

si išmirę. ,
K. Ar turite pažįstafnų ar 

kaimynų, kurie jums pagelbė
tų ?

A. Mano kaimynai ir pažįs
tami gelbėjo mane per ilgus 
laikus, bet dabar ir jie rei
kalauja pagelbos. 1

K. Ar jūs priklausote' prie 
kokios bažnyčios?

A- Ne, nes;! neturiu pinigų, 
o bažnyčiose negražu, 1 kurie 
pinigų neturi.

K. Ką jūs turėjote pusry
čiams šį rytą?

A. šmotuką 
dūką kavos.

K. Ką jūs 
vakarienei?

A. šmotuką 
dūką kavos-

duonos ir puo-

turejote va k a

duonos ir puo-

pieno neturite

ant kredito?
nes visiems skolin

dalį paduodu tų 
ką J. Smith buvo

Welfare turi 27,-

MONTELLO, MASS, dolerių ant rankos, o tu nian 
duok $25 atgal.

Savininkas apžiūri Čekį, at
rodo geras, bet banke nėra pi
nigų ir apgauna žmogų. Bet 
išėjo ant laimės, kad neturė
jo pinigų ant rankų, o kitoj 
vietoj tas žulikas nerado šei
mininko namie- Reikiar sau
gotis nuo apgavikų.

Šalna.

turėjo
Viso
Ant-

BALTIMORE, MD

Lietuvių Darbininkų literatūros Di 
Antro Apskričio Kuopoms

nariai

Jaunų Komunistų Lygos Kuo- 
pa Turi 20 Narių, Jau
nuoliai Žengia Pirmyn

Susirinkimai įvyksta sekma
dieniais. Didelis būrys jau
nuolių dalyvauja. Susirinki
mai būna Lietuvių Tautiškame 
Name School Room.

Vasario 13 ir 14 dd. 
lavinimosi mokyklėlę, 
dalyvavę 20 jaunuolių,
ru kartu buvo 30 jaunuolių 
ir 10 suaugusių. Instruktoriai 
buvo draugai Weiss ir H. Gu
ge. Lekcija 45uvo politinė eko- 

7 nomija ir komunizmo princi
pai. Mokykla visi suintere
suoti, lankosi daug darbininkų. 
Nutarta turėti kasa penktadie
nį vakare 7 :30 augščiau pažy
mėtoj vietoj.

Jau šešta savaitė, kaip čio
nai darbuojasi drg. J. Bublys, 
worcesterietis. Jis daugiausia 
tarp jaunimo. Jam sekasi 
jaunuoliai organizuoti- Būtų 
gerai, kad pasiliktų ant ilgiau. % • 1

Komunistų Partijos
laikė susirinkimą ir nutarė rei
kalauti majoro leidimo kovo 
4-tai bedarbių demonstracijai. 
Jei leidimo negaus demons
tracijai, tai tą dieną bus di
delis masinis mitingas L. T. N. 

4 svetainėj.
Mus miestas jau rengiasi 

prie valstijos alkanų maršavi- 
mo. Tam reikalui išrinktas 
komitetas. Komitetas kreip
sis į draugijas, kad draugijos 
prisidėtų prie maršavimo, iš
rinktų maršuotojus ir prisidė
tų prie lėšų padengimo.

Tam reikalui yra šaukiama 
konferencija kovo 12 d., L. T.‘ 
N. svetainėj, 10 valandą ryte.

Pas mus atsirado žulikų. 
Bedarbės laiku yra daug tuš
čių ruimų. Apgavikai eina ne- 

> va ruimų randavoti. Sutinka 
su viskuo.^ Sako aš tau duodu 
čekį $35.00, tai lai bus dešimt

Kaip kam gali atrodyti, kad 
the Family Welfare Associa
tion yra viena iš geriausių 
motinų.

Bet tik ne tie, kurie jau ban
dė- ją.

štai vienas Baltimorės be
darbis turėjo vargo pakol jis 
priėjo prie Welfare Associa
tion.

Bedarbis John Smith išbuvo 
be darbo daugiau, metų laiko. 
Jis išleido paskutinius centus, 
ką buvo sutaupęs. Skolino pi
nigus ant forničių, ant Life In
surance policy, nuo giminių 
t.t. Ant galo priėjo, kad Jau 
turi eiti pas Welfare- J. Smith 
turi pačią ir 3 vaikus.

Čįa paduodu klausimus <ir-
atsakymus: bū.

* K i

K. Kaip jūsų vardas, adre
sas ir kiek metų ? L

K. Ar jūs rezidencija Bal- 
timorėje? i.

A. Taip. . , ; a

K. Kaip ilgai Baltimorėj gy
venate ?

A. Aš gimiau Baltimorėj.
K. Kokį darbą dirbote pas

kutiniu laiku?
A- Dirbau “Drugstoryj” 

prie “Fountain.”
K. Kaip ilgai dirbote pasku

tiniam darbe?
A. 12 metų. - i
K. Kodėl apleidote tą dar-

vaikam?
Ą. Kaimynai duoda kaip ka

da mažiausiam vaikui paintę 
pieno.

K. Ką jūs dabar namuose 
turite valgyti ?

A. Apie pusę svaro kavos, 
viskas, ką aš turiu.

K. Ar jūs turite užmokėtą 
rendą ?

A. Jau trys mėnesiai, kaip 
nemokėta ir jau namo savinin
kas varo mane lauk.

K. Ar jūs gaunat iš krautu
vių valgio

A. Ne, 
gas.

čia tik 
klausimų, 
klaustas.

šiandie
214 šeimynų tr. 114,732. pavie
nius. Tik 6 nuoš. ateivių, ku
rie gauna pašalpos. Ateivių 
yra didelis skaičius Baltimorė- 
je, bet kiek iš jų gauna pa
šalpą. Galima suprasti, kaip 
pašalpa lengva gauti ateiviam.

Ateiviai turėtų pasirūpint 
apie ateitį, nes jau matote, kas 
šiandien dedasi. ’ Welfare ne
bus visada darbininkų gelbėto
ja, nes jau vėl šaukiasi pas 
miesto majorą, kad padarytų 
naujus planus. Welfare išsi
reiškė, kad namų savininkai 
paveda savo namus del Wel
fare. Sako, imk mano namą, 
užmokėk taksas ir leisk be
darbius gyventi.

Tai matot, darbininkai, prie 
ko jus kapitalistų valdžia ir 
jų sistema privedė. Ar dar il
gai

Rytinių Valstijų Lietuvių 
Komunistų Frakcijų suva
žiavimas šaukia progresyvę 
lietuvių visuomenę į bendrą 
frontą kovai prieš gręsiantį 
karo pavojų, už greitą pa
šalpą bedarbiams, prieš mė
tymą bedarbių iš stubų ir 
prieš atiminėjimą namų ar 
kitokių nuosavybių nuo tų, 
kurie negali išsimokėti mor- 
gičių ir valdžiai augštų tak
sų. Jau arti mėnuo laikoj 
kaip ’ tilpof spaudoje Frakci
jos suvažiavimo rezoliucija, 

’-kurioje ' šaukiama 1 organi
zuoti bendrą frontą išvysty
mui kovos , už minėtus rei
kalavimus. Tačiaus; mūsų 
apskričio ribose dar mažai 
tesimato darbo toje srityje. 
Ypač New Jersey valstijoje 
dar veik nepasijudinta orga
nizavime bendro fronto.

Pirmieji žingsniai linkui 
bendro fronto turi būt ren- o
giamos diskusijos, kur visų 
sriovių darbininkai, progre
syviai (darbininkišką judėji
mą remianti) profesionalai 
ir smulkūs biznieriai liuesai 
galėti! išsireikšti savo nuo
monę tuo klausimu ir nu
rodyt, kokiu būdu sėkmin
giau būtų galima išvystyti 
veiklų bendrą frontą. Nors 
kai kuriais atžvilgiais ir ski
riasi mūsų politiniai nusi
statymai, vis vien, norėda
mi veikti labui darbininkų 
klasės, turim rūpintis įš-dir- 
bimu bendro plano, kuriuom 
remdamiesi galėtume, vystys 
ti i kovą prieš tai, iš ko visi 
matome sau pavojų. ,

’ 1 ■ ; 1 1 : • :
Į diskusijas reikia oficia

liai kviesti draugijas, nepai
sant ar jos yra kunigų, tau
tininkų ar socialistų įtakoje.

Įgali pasiskubinti su išleidimu 
knygų, šiemet, kiek pastebė
jau laikraštyj “Laisvėj”, bus- 
išl.eidžiąmoą brošiuraitės svar- 
biaisĮ klausimais- Tas .padės 
mūsų organizacijoms praplėsta 
platesnį veikimą.

Literatūros platinimo 
simu, mes esame priėmę 
rezoliucijų. Gyveniman 
sur bandoma įvykdinti.

džiu užkviesti į bendro fron- terbury draugai ir draugės, 
to veikimą. Tuo būdu tei-kiek man žinoma, pusėtinaii ge- 
singus žmones iš sau prie
šingų sriovių mes patrauk
sime prie bendro fronto vei
kimo, o tie, kurie ^alinsis 
nuo bendro f ponio,, darbi
ninkų akyvąizdoie patys pa
sirodys esą ne. darbininkų 
draugąis, ale buržuazijos če- 
b^tlaižiais. Kiękviename 
mieste .ar miestelyje kuovęi- 
kiausia reikia rengti disku
sijas, tuojau organizuoti be
darbius į bedarbių tarybas, 
kuo greičiausia reikalauti iš 
miesto pašalpos, jiems ir 
pradėti kovą.prieš mėtymą 
stubų ir prieš atiminėjimą 
namų už paskolas nuo be
darbių.

Bedarbių organizavimas 
reikia vesti bendrai su Ko
munistų Partijos organizuo
jamomis bedarbių tarybo
mis, kur jos yra, o kur nė
ra tokių tarybų, 
fronto komitetas tuojaus 
privalo tiesioginiai organi
zuoti bedarbių tarybas ir 
reikalauti iš miesto pašalpos 
bedarbiams. • ALDLD kuo
pos turi imti iniciatyvą tuo 
reikalu ir veikti stropiai.

18 d. birželio, Elizabeth, 
N. J., įvyks ALDLD , 2-ro 
Apskričio: konferencija. To
je konferencijoje, bus rei-į 
kalaujama kuopų raportuo
ti iš veikimo bendro fron
to [klausimu. Tat, draugai, 
į^anksto pasidarbuokite ip 
konferencijoje pasirodykitę 
su rezultatais. . (

ALDLD 2-ro, Apskričio { 
Komitetas. ■

Diskusijų rengėjai turi siųs
ti savo atstovus į draugijų 
susirinkimus ir, kur tik ga
lima gauti balsą, gyvu žo-

klau- 
daug 
nevi- 
Wa-

rai platino literatūrą. Bet šiais 
metais aš neklysiu sakydamas, 
neina nei trečios dalies, kaip 
pora metų atgal.

Tai tie klausimai turėtų at
kreipti atydą Centro. Kad bū
tų skelbiama apskąitliavimai, 
kiek kuri kolonija literatūros iš
platino. 1

ALDLD 3-čio Apskr. f. sekr.
; į Geo. Kuraitis.’

>. ■

SSSR Valstiečiai palaiko 
Sovietų Planą

io ASK V A. — valstiečiai 
ir kolektyvų žemės ūkio 
darbininkai energingai re
mia Sovietų valdžią ir jos 
planą pavasarinių pasėlių. 
Jie žino, kaip sunkiai jiems 
gyvenosi prie caro, o dabar 
jų reikalai nuolatos gerėja.

bendi'o $1,430,000 Nuostolių 
Reichstage

Conn. Vai ALDLD 3-čio Apskričio Reikalai

nesusiprasime ?
V-kus.

NEWARK, N. J.
Mūsų mieste darbininkai 

si judina į platesnį veikimą. Lie
tuviai irgi turėtume veikliau da
lyvauti. Sekmadienyje mes tu
rėsime lekciją ir kitokių paren
gimų. . - . / •: ■
-Kovo 5 d., 2:30 po pietų, 

L.W.O. H&all, 347 Springfield 
Ave., kalbės M. J. Olginas, žy-: 
mus darbuot., apie socialistų 
partiją, kaipo kapitalistų parti
ja. •

A. Mano darbdavis išėjo iš 
biznio.

K. Kada ir kur jūsjieškojot 
darbo po (arh ?

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galimą gauti

J. GEGŽNĄ 
412 W. Susquehanna 

\ t

Taipgi pas jį galimą gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rO- 

sies kenuotos žuvys.

pas

Ave
ir So

Kaipo Apskričio Veikiančio (suorganizuota, rodos, dvi nau- 
Komiteto narys, užimąs vietą 
finansų raštininko, tai būtiną 
matau reikalą su kuopų drau
gais pasidalinti mintiYnis grei
to veikimo reikalais.

Apskričio metinėn konferen- 
cijon ne visos kuopos prisiun
tė delegatus. Tokiu būdu li
kosi neužmokėtos metinės duo
klės į Apskritį. Todėl,. Jrau- 
gai, kurie sekretoriai ir val
dyba, kreipkit domės į tai. 
Prisiųskite duokles. Kuri kuo
pa neturi ižde pinigų, reikia 
nuo narių sukolektuoti po 15c. 
Reikia atsiminti, kad šiemet 
įmokame už 1932 metus. 1933 

iš- metams narinės duokles į Ap
skritį bus numažintos jki 10 
centų nuo nario-Taip nutarę 
metinė konferencija.

Šiemet Apskričio iždas nu
sekęs žemai, o. darbų; turinje, 
kurie lėšuos finansų. Todėl 
finansai - skaitliuojfąmi centais, 
kur jų reikia; gauti. Antra, 
Apskritys tokia įstaiga, . kuri 
rūpinasi silpnesnes, kuopas sur 
stiprinti veikime ir organizuo
ti naujų, kur. randasi lietuvių 
darbininkų būrelis. Tam dar
bui mums reikalinga turėti su 
savimi literatūros ir 1.1. Ne
galima darbas varyti sėkmin
gai, kuomet Apskričio iždas iš
sisėmęs. Tai; dar pakartosiu: 
Kuopos, kurios nemokėjote, 
tai netęskite laiko ilgiau. Siųs- 
k'itČ. tuojaus sekamuj antrašu: 
Geo. Kuraitis,į.63 Rubber Avė., 
Naugatuck, Conn-’ 1 - , •

ALDLD 3-čio Apskrido vei
kimo santikiai su kuopomis tu
rėtų būti atnaujinti. Kąip ku
riose koįonijųse buvę veikimas 
įsiūbuotas pusėtinai gerai ir

jos kuopos. Buvo naudoja
mos savo jėgos pakalbėti kolo
nijose, susirinkus draugams. 
Rengėme diskusijas, buvome 
gerame ūpe, pakilę organizuo
ti tarpsavinio lavinimosi mo
kyklėles. Man atrodo, mes 
pradėjome tais klausimais at
aušti.

Dabartiniu momentu, kuo
met klasių kova aštrėja diena iš 
dienos, tai mūsų Apskritys tu
rėtų turėti tankiau posėdžius. 
Nejaugi mums neapeina kla
sių kovos reikalai. Ypatingai 
prieš 4-tą dieną kovo mėnesio, 
kuomet rengiamos demonstra
cijos po visą šalį. Už tą, žinor 
ma, negalima vieno kaltinti, 
čia visiems prisieina susidomė
ti daugiau augščiau minėtais 
reikalais. . , , , ,

ALDLD centro reikalai,. tai 
mūsų visų Apskričių ir kuopų 
reikalai, šiemet: mes turėtume 

. daugiau domės .kreipti palaiky- 
'mui narių. .žinoma, šiemet ( 
daug daugiau mūsų narių yra 
paliestų bedarbės, negu metai 
atgal. Tuo klausimu vietinė 
kuopa turi rūpintis. Kuris 
draugas negali užsimokėti, tai, 
žinoma, nebus prašalintas ir 
nuskriaudžiamas n e g a v i mu 
knygų. Bet aš čia paduodu 
savo individualę nuomonę, ku
rie nariai nedirba ir negali už
simokėti, turėtų gauti, po nau
ją narį. Aš manau, tas gali
mą .padaryti; tik reikia pasi
šventimo dirbti. Mes visi tu- 1 
rime draugų/ " J

Centrui kuopų metinės duo
kles mokėti turėtų nesitęsti iki 
pusmečio ar daugiau. Kuomet i 
Coptras turi visus finansus, tai j

WBB

mėnesiui laiko: prie sunkių; 
darbų, arba 15,000 marki# 
pabaudos. Kalėjimo bausrt 
mė gali būti padidinta netC 
iki 6 mėnesių arba rųirčiį 
baust politinius prasikaltęs 
liūs. Štai ką reiškia fašis
tinė diktatūra.

“Bepročią Riksmas”

MASKVA. — Sovietų 
jungos spauda atsiliepė apie 
provokaciją karo prieš SSS 
R, kuri yra surišta su Ame
rikoje pasklydusiomis netei
singomis $100.00, kurias 
platino vokiety s orlaivinih- 
kas Von Bulov ir Dr. Bur
ton. SSSR spauda vadina 
šią provakaciją “bepročiu 
riksmu.” Taipgi nurodo,’ 
kad jau desėtkai buvo pana
šių provokacijų Vokietijoje. 
Anglijoje ir kitose, kapitale 
šalyse. Vis tai imperialistų 
ruošimasis prie užpuolimo 
ant Sovietų Sąjungos.

.. ■■»........ '

SKAITYKIT IR PLATIN-
z KIT “LAISVĘ” V

BERLYNAS. — Reichstago 
namo išbudavojimas ir įrengi
mas atsiėjo $6,000,000. Gais
ras, kurį padarė fašistai pro
vokacijos tikslu prieš komuni
stus, atnešė nuostolių apie 
$1,430,000. Fašistai, matyda
mi, :kad dirva smunka iš po jų 
kojų, sunaikins dar ne vieną 
namą , bei Jtitokią įstaigą, kad1 
tik ilgiau išsilaikyti. Jie bijo
jo sekamų rinkimų, nes1 jų įta
ka labai susmuko. Jie manė, 
kad tękių provokacijų pagelba 
galės sukurstyti balsuotojus 
prieš komunistus.

Fašistiniai Patvarkymai

BERLYNAS.^- Fašistai 
įveda įstatymus, kad bile pi
lietis, kuris drįs kalbėti prieš

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S. šiandien atei- 

kite delei savo 
Ą sveikatos išty- 
| rimo, o jums 

Hu bus išaiškinta, gn kaip jūs fiziš-; j kai stovite.

S' J Odos NušašS- F / jimai, Nervų 
Ų Ligos, Abelnas 
f Si11 p num as, 

Skilvio, Žarnų 
ir Mešlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. • . . • ‘ rj

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

X-SpinduliaL Kraujo Ištyrimai^ 
LftbOlatorinia? Tyrimai, • Serumų 
bei Ciepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina ,
Sąlygos pagal jūsų išgalr 

Ištyrimas ir Patarimas Ve-----
Kalbame lietuviškai .

DR. ZiNS
110EAST 16tb ST. N. T.

I Tarp 4th Avė. ir Irving Place
I įsisteigęs 25 metai ' " 
i Valandos—9 AM. iki 8 PM.; » 
• o Sekmadieniais/9 AM. iki 4 PM.

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 8-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM. Manadžeris
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ 50c SUBATOS VAK. 75c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per

visą naktj ant trečiu lubu, oringam kambary—85c_.
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su modar- ^7
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išalpėnmui 
veltui I MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KA1S, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. t 1 t
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.t

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

C?E3OE XOE=XOE$
JUOZAS KAVALIAUSKAS H

Durniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

01=101

■■I Bfl

1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Oregon ilM 

Keystone—-Main 1417

10=301

■HMM ■H
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DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J ' BROOKLYN, N. Y.

Valanti oa: nuo Į /iki 8 po pi«atq ir ųųo 6 iki 8 vakare
Telefoną*, Midwood 3-6261

Jauniklis.

k u-:
ri

LDSA 1 Kuopos Narėms

Pirma Scena Iš Komedijos 'Suiro Tėvelio Nervai’

turi

Weins teiną Pasiuntė j Sing

Pagelbininkas.

! Sąryšio Organizaciją Žiniai 150

JO.

DUODA CLUB RIO-VIEW AND ČABARET

402

klasė badu 
17,000,000 
yra išmes-

Metropolitp.n Avenue 
(Arti Marcy A venue) 

BROOKLYN, N* Y.
.... ! i'ii.i.i ui ■>■!■■! iiįi ..n

bus ir šokiai. Todėl visiem 
vakaras patiks. Įžanga tik 
25 centai.

Kovo 4 Demonstracija Ir Delegacijos 
Išleidimas

Pereitą' nedėldienį

................. 1 j { 'Į . 1 ..I 1

Telephone, Stagy 1-4401

Taip pat kiekvienas narys 
turi gauti naujų narių. Pa
darykime, kad kuopos tarimas 
pjepkĮįkių tik ant popieros. O 
tas tarimas yra, kad kiekvie-

Pirma sce- 
daine-

Kuopa yra nutarus kas ket
virtadienio vakarą susirinkti į. 

ten 
bet 
šiol

Demonstruokite Prieš Imperialistinį Karą Ir Už 
Pašalpas Bedarbiams

Draugai ir draugės, kurie 
'esate kuopos bei kitų organi- 
'zacijų valdybose ir einate tas 

gas-' pareigas, tai nepraleiskite se- 
pasi- kančiame susirinkime arba

yra gana smarkaus jaunimo, 
kaip vaikinų, taip ir merginų. 
Visi vikrūs, smagūs, juda,-— 
tartum gyvas .sidabvąs. Būtų 
smagu., kad jie* visi būtų mūsų 
darbininkiškų organizacijų na
riais !

tarife1 kunigo ir parapijonų ko
va. * Linksmutis ' gyvenimas, 
kuris žydi ant parapijonų var-

NEW YORK- — Tuo pačiu 
laiku, kuomet masės darbinin
kų rinksis į Union Square rei- 

; kalant?, kad Rooseveltas pil- 
1 dytų savo prižadus, tai ir dar

bininkų delegacija išvažiuoja 
i į valstijos sostinę Albany. De
legacija išvažiuoja busais ir 
sustos Union Square laike de
ra onfraci jos.

, Darbininkų demonstracija 
reikalaus, kad bedarbiai dar
bininkai būtų aprūpinti mais
tu ir pastoge. Demonstraci
joj bus priimta reikalavimai -ir

■ pasiųsta naujam prezidentui, 
i kad jisai imtųsi darbo t įvesti 
bedarbių -apdraudos įstatymus,, 
sulig kuriais darbininkai be
darbiai galėtų gauti užtikrintą 
pragyvenimą, kad jiem nerei
kėtų badauti.

kovo (antradienį), 1 vai. die-' 
ną, įteiks New Yorko valstijos 
seimui (legislatūrai) darbinin
kų reikalavimus ir darbininkų 
siūlomus bilius-

Delegatų Išlaidos Ir 
Paliudijimai

Kiekviena organizacija, 
siunčia delegatus į šią dar-; 

bininkų legislatures konferen
ciją, turi prisiųsti paliudijimus, 
ir $7.00 lėšų padengimui Lai
kinai Komišijai. Reikia ad
resuoti : Provisional Committee 
of the Workers’ conference for 
Labor Legislation, Room 224, 
799 I Broadway, New York 
City.

Su paliudijimais reikia pa
siųsti ir pinigai ($7.00) kelio
nės ir išlaidį. Tai reiškia, 
kad nedidelės išlaidos.

Delegatams Infonmacijos

Visi delegatai, kurie jau yra 
išrinkti, jei jų mandatai pa
siųsti arba ne, turi patys atsi- 
lankyti' ketvirtadienį arba 
penktadienį į minėtą vietą, kur 
gaus tikietus ir kitas informa
cijas apie konferenciją. Ku
rios organizacijos dar nepa
siuntė mandatus ir’kelionės iš- 

delega-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmian ir chroniikaa vyrų ir 

moterų liga* kraujo ir odon.
Padarau iityrimg kraujo 4r ilapuma

DR. MEER
W. 44th St., Room 302

New York. N Y.
Valandom Pričmimoi

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo t 
iki 9 vai. vakare

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

pas, harys turį gauti f yo yieną; 
riaują- narį, i ' r 8 ’

Kuopos Valdybą. ,

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ DIENĄ ‘

Veltui * Atdara per Naktį

LORIMER RESTAURANT

Puslapis šeštas

; LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKR1NSIT ’ 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
. . . ~ . BROOKLYN, N. Y. .
<-Y "I •* i * ' 1 • S) t f ’ '

INCW MATHEW P. BALLAS 
| ( B I E L 6 U S K A S )

® G R A B O R I U S
UNDERTAKERS AND EMBALMERS $ 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIAS į DARBUS: 
?I MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ Vl£ų ŠALIŲ, 1B >IŠ ČIA 

PASIUNČIAM į KUR KAM REIKIĄ. TURIM, PlįVATlŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį | AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI £ LtGONINĘ IR 

• įPĄRVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
' prižiūrėti, duodam'graživietą; SAVO' ' 

MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TĄIS REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 
, lr. ŠKUOGBrtlAUSIAI RATARNAUSIM.

Mūsų RAŠTINE ATDARA DIENĄ, (Ę .NAKn MŪSU* 
j T^LEFONĄS ^lEKĄD NjEMIEGA. . 1 . ’ ~

NOtORY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

JONAS STOKES

New Yorke:

BROOKLYN, N. Y,

Laisve Gaunama ant
* * v • •
•v ; . 1 ' i

'i Sekančių Stočių

Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 

Grand Street

UNDERTAKER
LAIDOTtfVIV DIREKTORIUS 

libalzamuoja Ir laidoja numirusiur 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijųms, 
krikitynome ir pasi^ažinfijiipairB

A 231 Bedford Avenue

Telephone, Evergreen «-M10

J. bARŠVA

Graborius

I
Dr. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau {čirškimu; krdiijč ir pūsles 

analrzai

107 E. 17th STREET

Near 4th Avė. (Union 1 Square)
Vai.: 10-1, 4-8, s Nedejiom: 10-12Pilna Egzaminacija $2.00

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos; šlapinimos ir ’ 

gimdymo organų r> •
DR. M. FILURIN

, 215 E. 12th St.
Tarp 2nd> ir > 3rd Avea •

f!U NEW YOĘKE , ■ >
• . Valandos nuo lt iki 1

Nuo 4 iki 8 .
' Neflžliom nuo 1® IM 1

Odos ligos gydomos su X-rty ir 
patinusias gyslas Jčirškinimais

Telėfohas: Stagg 2-91 OŠ

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street

Brooklyn, N. Y.
^-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki , 8 vai. vakare 
Penktadieniais, ir' Šventadieniais 

, tik susitarus - ;

SPORTĄS
» . J

Visi Darbininkai ir Darbininkės yra Kviečiami Dalyvau
ti Kovo 8 dieną, Tarptautinėj Darbininkių Dienoje, 
Masiniame Susirinkime, Kuris Įvyks Royal Palace Sve
tainėje, 16-18 Manhattan Avė., Brooklyne
Šį masinį susirinkimą sau- sės, kapitalistinė 

kia Komunistinės Partijos Sek- marina ir šaldo 
cija Williamsburg apielinkės. I darbininkų, kurie 
Visos organizacijos ir klasiniai ti į gatves ir negali rasti dai 
sąmoningi darbininkai ‘ mato, bo/ 
kad pasaulinis karas artina
si dabar labiau, negu kad ka-1 
da pirmiaus. Dabar jau mes i 
esame liudininkai, kad krūvi-: 
nas karas eina Tolimuose Ry- i 
tuose, taip pat karas žudo dar- i 
bininkus Pietų Amerikoj. Pa- i 
galiau viso pasaulio imperia-! ...... , . v. . ... o . o i būkles pagerinimus,tįstai ruošiasi pulti Sovietų Sa-1

Niekas kitas neveda kovas 
prieš karo , pavojų, prieš algų 

'kapojimą, kaip tik patys dar- 
jbininkai turi vesti griežtą ko- 
jvą. Darbininkai turi kovoti už 
i daugiau pašalpos, už socialę 
'apdraudą ir kitus darbininkų

jungą—tą vienatinę darbinin
kų tėvynę. Tad darbininkų 
pareiga yra sulaikyti šį karą 
masiniu veikimu. Darbininkų 
pareiga atmušti^ imperialistų 
karo pasikėsinimus prieš So
vietų Sąjungą, kurioj darbinin
kai budavoja socializmą.

Kapitalistinė klasė ir jos 
valdžia kiekvieną dieną pasi
kėsina daugiau ir daugiau ka
poti darbininkų algas, kad pa
darius darbininkus dirbančiais 
ir badaujančiais. Iš kitos pu-

Todet- šioje Tarptautinėje 
Darbininkių Dienoje pakelki
me protestą prieš šias netiku
sias sąlygas. Pareikalaukime 
daugiau pašalpų, apdraudos, 
protestuokime prieš karo pa
vojų. Tam padaryti ateikime 
masėmis ir kitus veskime į šį 
masinį susirinkimą, kuris įvyk
sta Royal Palace svetainėj, 16- 
18 Manhattan Ave., Brooklyn, 
N. Y., 8 vai- vakare .

Komunistų Partijos Sekcija 
Šešta

Delegacija Į Valstijos 
Konferenciją '

Veik visos organizacijos, ku
rios siunčia delegatus į New 
Yorko valstijos konferenciją, 
jau yra paskyrusios ir išrin
kusios delegatus. Prirengimo 
Komitetas pasiuntė N. Y. val
stijos gubernatoriui ir seime
lio kalbėtojams laišką, kuria
me išdėstyta, kad darbininkų , laidas, tai įduokite 
konferencija bus laikoma ko- tams, kad jie, eidami minėtų 
vo 5, 6 ir 7. Konferencija informacijų, galėtų nusinešti ir 
išrinks delegaciją, kuri 7 d. pinigus.

RISTYNĖS
Sekanti ketvirtadienį 9 ko

vo bus smarkios ristynės “Lais
vėj.’ Risis > žymūs ristikaį: 
J. Šimkus,' tris' kartus buvęs 
pasaulio čan pi jonų ; John Va- 
kturof (H:ot-Chaj) plačiai pa
garsėjęs;- Antanas Kasparai
tis, atvykęs iš -Lietuvos ir jau 
turintis gerą vardą kay?o risti- 
kas; George Lasanas^ newyor- 
kietis narsuolis; Jonas Gudic- 
kas, jaunas ristikas brookly- 
nietis; Tedy Kosoff, rusų at
letų kliubo čampijonas; Sam 
Kramer drūtuolis ir vodevilių 
akrobatas. Tai artistas, kuris 
parodys savo stiprumą, k '

Visi įsigykite tikietus iš an
ksto ir pasirūpinkite dalyvau
ti šiame ypatingai puikiame 
atletiškame parengime. Pra
džia 8 vai. vakare. >

FOTOGRAFAS į 
fiiuomi pranešu savo kostume-1 
narna, kad perkėliau savo studiją 

. i * ’ naujon vieton,
po nu me r i n 
512 Marion St., 

___  kampas Broad- 
way« Chauncey 
Street stotis K__________ Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
Kerjau 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

' JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Nepaprastai Pavyko
"Bedarbiai” South 

Brooklyn®
go (kaip greitai parapijonai 
susipranta), pavirsta į ‘peklą’-

Todėl nepraleiskite šios ge
ros komedijėlės. Ją vaidina 
“Laisvės” svetainėj, kovo 5 d-, 
7 . vai. vakare; Aido Dramos 
Grupė. • < < ‘

Paskutiniu laiku ‘Laisvėj’ 
įtaisyta naujas steičius. To
dėl ir šitas veikalėlis yra vai
dinamas dar tik pirmu k a Ft u 
ant naujo steičiaus. Pelnas 
eis “Ląisvės” naudai. Kitaip 

dainuoja. įsakant, tai yra , padengimui 
no nofin. I nailini itfii<svtn etnini 9 na loan

Iš komedijos, kuri bus vai
dinama sekmadienį, “Laisvės” 
svetainėj, 7 vai. vakare, pa
imame tik pirmą sceną, kuri 
jau labai daug pasako.

Parapijonai dar, geri,, neke
lia re voliucj jos prieš kunigą ir 
jo gaspadiriv, tai klebonijoj 
yra linksmas gyvenimas- Ku
nigas prisivilioja jauną, gra
žią “gaspadinę”, o pinigų pa
rapijonai dar duoda, tad ir 
jaunai gaspadinei dar links
nius gyvenimas. Jinai smagi, 
linksma, šokinėja;ir ? 
Bet jaunoji gaspadinė netin-; naujai įtaisyto steičiaus lėšų, 
gi ir pasinaudoti parapijonų j Tai reiškia, kad dalyvavimas 
skatikais. Jinai prašo, jei ku- šiame parengime yra ir parė- 
nigėlis pats nesusipranta, kad mimas mūsų dienraščio. At- 
jisai jai papirktų ganėtinai siveskite ir kitus draugus į šį 
naujų suknelių. Tąd apie tai parengimą. Po vaidinimui dar 
jinai ir dainuoja

atsidaro su sekama

Oi tu šelmi bernužėli, 
Tu šventasis kunigėli. 
Pirksi naują man suknelę, 
Jei myluosi šią mergelę.

Ir kojines dar pridėk,
Gražiau bus,—tik žiūrėk.
Seną bobą išlydėk.
.Mane jauną pamylėk!
Tai dainelė, kuomet 

padinė viena. ’ Paskiaus 
rodo kunigas, prasideda ro-; valdybos posėdyje, nutarti už- 
mansas. Bet neilgai. Urnai ; simokėti į Sąryšį jūsų organi- 
paptebi*1 senesnėji gaspadinė jzacijos mokestį, 
kunigo neteisingumus ir veid- i _ . • _
mąinystes. Jinai pradeda su- Jau eina trečlas mene8‘s po 
aiprasti. Pastebi tai ir para- nau^. me.
pijonai, tuomet jau prasideda Kan,2.a,cl«- ku™s neralm.°.- 

ir nnrnniinnn VA. k«J? UZI 31U0S metUS | SąrySĮ.
Tad paraginame tai atlikti.

Sąryšio Sekretorius.
.—.— --- —i—'-j.--------------------------------------------------------

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PETNYČlį IR SUBATĄ

Antrašas, 44 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tarpe Kent ir Wythe Avenue

“Laisvės” svetainę ir iš 
eiti organizuoti bedarbių, 
labai mažai draugių lig 
lankėsi. k '

Draugės, šį šeštadienį
įvykti didelė demonstracija už 
pašalpą, ir apdraudą < bedar
biams. Jos sėkmingumas pri
klauso nuo mūsivisų-i Tad avi
sos sueikime šį vakarą, ketvir
tadienį, lygiai 7 vai., į “Lais
vės.” svetainę. Iš čia poromis 
eisime dalyti lapelių ir aiškin
ti darbininkams, delko jie tu
ri demonstruoti > šeštadienį. 
Vaikščiosim tik apie valandą 
laiko, tad visos spėsit sugrįž
ti į susirinkimus.

Bedarbių Komisija.

NEW YORK. — Valdinin
kai nepaiso, kad darbininkų ' 
organizacijos ruošia apeliaci
ją ir reikalauja naujo teismo 
del darbininko Weinstein, jį 
jau išsiuntė į Sing Sing kalė
jimą. ; i

Weinsteiną pasiuntė į kalė
jimą veik slaptai. Apie' tai 
nepranešta nei jo advokatui, 
nei šeimynai*. Neprileido nei 
seserį Weinsteina pamatyti. 
Darbininkų organizacijos rei
kalauja, kad Weinsteinas būtų 
paleistas. Advokatas Joseph' 
Brodsky reikalauja naujo teis
mo. • f ; ’ '• a > ’ I

Darbininkų organizacijų rei
kalinga moralė f ir finansinė' 
parama šiame veikime. Aukas 
reikia siųsti Weinstein De
fence Committee, < Room • 838, 
N. p ) j ■ ■ i i.
799 Broadway, New York, N.Y;

LDS 1 Kuopos Susirinkimas 
Šį Vakarą

Lietuvių Darbininkų Sųsivie- 
įnijimo 1 kuopos mėnesinis su- 
■ sirinkimas įvyks šį vakarą, ko
vo 2 dieną, 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj.

Kiekvieno nario yra parei
ga dalyvauti kuopos susirinki
me. Mūsų kuopos nariai pa
skutiniu laiku negana skaitlin
gai lanko susirinkimus. Ro- 

idos, kad kiekvienas narys 
/li ateiti į susiririkimą kartą į 
mėnesį. , Kuopos,( spsįriukimai 
dabart|riiul laiku |sĮ15ąi-tvarkiai 

[eina.

South 
Brooklyhė įvyko gana smagūs 
parengimas, arba, geriau sa
kant, koncertas ir šokiai) ‘ Šį 
parengimą stirdošė LDS 50-ta 
kuopa ir tik- ant greitųjų. į 
Koncertinę programo dalį iš-, 
pildė Aido Choras; solo dai
navo Lilija Kavaliauskaitė, P. 
Pakalniškis ir Aido Choro 
Merginų Sekstetas. Kaip cho
ras, solistai Merginų Seks
tetas—visi* sudainavo gana en- 
'ituziastiš^ai, kadangi publika 
visus su gausiais komplimen
tais pakartotinai iššaukė ant 
estrados.

Lošėjai gana puikiai suvai
dino veikalą ‘Bedarbiai.’ Nors 
steičius, kaip del tokio veikalo 
biskį permažas, bet vienok mė
gėjų sutartinumas tą trūkumą 
nuėmė. Lošimas nuo galo iki 
galui ėjo gana gyvai ir žmo
nės, nežiūrint, kad kimštihai 
pilna svetainė buvo, vienok už
silaikė labai ramiai- Tas pa
rodo, kad šis' veikalas nepa
prastai publiką suįdomino, ir 
ypatingai antra dalis veikalo 
publiką net sugriaudino.

Southbręoklyniečiai, mato
mai, myli matyti darbininkiš- 

'kus veikalus ir įdomauja dai- 
įle. Tiesa, teko pastebėti net 
ir iš kitų miestų keli asmenys, 
bet didžiumą sudarė vietiniai 
darbininkai.

Kada įžartga ir nedidelė bū- 
vo, vienok<liks dar ' ir pelho. 
Rengimo ' k'dYnisija' ‘ sakė, jog 
dalį pelno Skirs' Aiidb Chorui, 
—tai braVo už tai southbrook- 
lyniečiai!‘ • u' ' !' '

' Šokiai buvo taipgi gana 
smagūs, tik šokėjai nusiskun
dė, jog mindžibjasi ^ieni ki
tiems ant kojų, nes perdaug 
šokėjų, o svetainė nelabai di
delė. Orkestrą t taipgi gana 
gera ir smarkiai griežė, tik 
biskį perdaug pasilsėti norėjo.

O, beje, South Brooklyn^ ' ' '• . ! I f ’ ’

Sovietų Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
“Laisvę.” \rą 5. j*ūšįų. Po 15, 
18, 20 ir 22 centus keliukas.’

Gera nuolaida krautuvėms, 
kurios, ims po 50 kenų vienos 
rūšies. Duodame ir po ma
žiau, bet brangiau kainuoja.

Norintieji’ naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekančių, antrašu:

/‘LAISVĖ”
427 Lorimer SŲ, \

> Brooklyn, Y.

Brooklyne:
1$6 Irving Ave. ) 
1538 Dekalb Ave.
SO. 4th and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 s Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St.
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue ‘ 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

Allen ir CanAl St.
Bowery and Delancey/Street 
Bowery' and Houston Street 
,3rd Avenue and > 14th Street 
Chatham Square
Desbrdsses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th AVenu'e a>id 42hd Street 
1st; Avenuė arid 4th Street

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslSs. 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas’*, reumatiSki įcojų skaudėji
mai,’ kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymoa—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

Vokietys specialistas New Yor
ke aprubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54tn St.; 
jo pfiso valandos yra kasdien 
(apart nedūldienių) nuo 2 iki 6

u DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jq sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus. ! '* < ‘ ‘ *

a




