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Darbininkai Visų šalių* 
Vienykitės! Jūs Nieko. 
N e p r alaimesite, Tilt 
Retežius, o išlaimūaitė 
Pasaulį!
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Streikai Kauno Įmonėse.
KAUNAS, Lietuva. — 

Gurvičiaus trikotažo įmonėj 
sausio 8 d. suštreikavo visos 
ten dirbančios darbininkės 
prieš algų sumažinimą. Sei- 
zono trikotažo įmonėj dar
bininkės sausio 11d. sustrei
kavo prieš algų sumažinimą 
25 nuošimčiais ir dar prie to 
reikalavo 8 vai. darbo dienos 
ir reguliariai išmokėt algas. 
Kaplano knygrišykloj darbi
ninkai paskelbė streiką. 
Streikas iškilo del to, kad 
senasai savininkas perdavė 
įmonę kitam, kuris norėjo 
skaityt darbininkus naujai 
priimtais, kad tuo būdu įgi
jus teisę išmest darbininkus 
nuo darbo be'jokios kom
pensacijos. D a r b i n inkai 
reikalauja: Skaityt visus 
darbininkus senais ir atiduo
ti senas darbo knygutes, 
mokėt reguliariai du kart į 
mėnesį algas, nieko neatsta- 
tyt iš darbo ir sumokėt už 
streiko laiką. Gliko avali
nės darbininkai sustreikavo 
prieš algų numušimą.
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> Ratmanienės Dirbtuvė
Ratmanienės d i r b t u vėj i 

dirba 3 darbininkės. Jos 
dirba po 10 vai. į dieną ir 
per mėnesį uždirba iki 50 li
tų. Bet ir tų pinigų samdy
toją reguliariai neišmoka. 
Dabar gi, girdėt, išnaudoto
ja ruošiasi dar pailgint dar
bo dieną ir sumažint algas. 
Tai tokia yra/ darbininkių 
padėtis fašistų Lietuvoj.

Draugai ir draugės, kovo
kim del geresnių darbo sąly- 

i

Mitingas “Florence” 
Fabrike

Nesenai buvo suruoštas 
mitingas “Florence” fabri
ke. Mitinge dalyvavo apie 
25 darbininkės ir 3 darbi
ninkai. Mitinge kalbėta 
apie darbininkių bei darbi
ninkų padėtį ir apie organi
zavimosi reikalingumą.Taip- 
gi'darbininkai buvo šaukia
mi protestuot prieš baltąjį 
terorą Lietuvoj ir raginami 
švęst Raudonosios Pagelbos 
savaitę.

Statybos Darbininkų 
Pasitarimas

Kęstučio gatvėj buvo pra
vestas statybos darbininkų 
pasitarimas, kuriam daly
vavo apie 30 žmonių, vyrų ir 
moterų, o taipgi ir keh jau
nuoliai. > Pasitarimu darbi
ninkai buvd labai susiintere- 
savę. Darbininkai buvo ra
ginami organizuotis nelega- 
lėse profsąjungose ir išrink
ti savo komitetus, kurie va
dovautų kovai prieš išnau
dotojus.
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t * PIVONIJA
(Ukmergės apsk.)

Lemano koklių dirbtuvėj 
dirba apie 20 darbininkų. 
Rudenį gi dirbo apie 60, bet 
didžioji dalis buvo atstaty
ta. Į savaitę dirbama tik 3- 
4 dienos, po 8 vai. į dieną. 

. Per dieną suaugęs vyras už
dirba tik apie du su puse li
to, tai yra į savaitę apie 8-9 
litus. Darbas labai nešva
rus ir bjaurus. Administra
cija labiau susipratusius 

1T darbininkus persekioja.
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Pirmhs Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
'First Lithuanian

Workers* Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

“BANKŲ ŠVENTE” PRAILGINTA NERI
BOTAM LAIKUI; KRIZ1S TEBESIPLEČIA
Prezidentas Rooseveltas Gavo iš Kongreso Diktatorišką Ga

lią, o Tai Reiškia Am. Valdžios Tolimesnis Fašistėjimas
WASHINGTON. — Kong

resas pildo prezidento Roo- 
sevelto norus. Į kelias va
landas savo sesijoj užgyrė 
visus prezidento pasiūlymus 
ir apginklavo jį diktatoriš
komis spėkomis “išrišimui 
šio finansinio krizio.” Vadi
nasi, padarytas vienas žing
snis prie fašistinės diktatū
ros Amerikoje.

Pirmoji bankų “šventė”' lizmo 
(bankų uždarymas) pasibai
gė užvakar, kovo 9 d. Bet fi
nansinis krizis eina savo ke-

! liu. Ponas Rooseveltas pa-

VOKIETIJOS FAŠISTAI SMURTU NELEIS 
KOMUNISTŲ Į REICHSTAGĄ

Griauna Karolio Markso Paminklą; Liebknechto Namą Per- 
sikrikštino Fašistiniu Vardu; Hitlerinės Gaujos Užviešpa
tavo Visoje Vokietijoje ■

BERLYNAS.. Faktas 
Goering, Reichstago prezi
dentas, užkvietė dalyvauti 
Reichstago sesijoj visas par
tijas, apart komunistų. Va
dinasi, fašistams socialde
mokratų partija yra priim
tina. Gi vidaus reikalų mi- 
nisteris, Frick pareiškė, kad 
išrinkti komunistai bus ne
leidžiami dalyauti Reichsta
go posėdžiuose. Girdi, kaip 
greitai komunistai pasiro-

Japonų Darbininkų 
Kovos

Fašistai Bijo Bendro

Plieno Kompanijos Darbi
ninkai Reikalauja Kompa
nijos Viršininkų Rezigna
cijos ir Algų Pakėlimo. 
TOKYO. — Ne viskas ra

mu pačioj Japonijoj, kuo
met . imperialistinė valdžia 
plėšia C him ją. / Japonijos 
Plieno . Kompanijos darbi
ninkai eina į streiką.. Rei
kalauja, kad kompanijos 
viršininkai rezignuotų, kad 
darbininkams algos būtų 
pakeltos ir kad darbininkai 
nebūtų persekiojami. Svar
bu tas, kad šios kompanijos 
80 nuoš. kapitalo kontro
liuoja Jungtinių, Valstijų 
kapitalistai. ,, .

Kanuoles Lydi Propaganda
CHENGTEH, Chinija. — 

Japonijos ir Manchukuo ar
mijos ne . tik ginklais plėšia 
Chiniją. Kartu su armija 
traukia specialiai propagan
dos traukiniai. Juose veža
ma literatūra ir iškabos, ku
riose skelbiama, kad japo
nai yra “chinų išgelbėtojai.”

skelbė naują “bankų šven
tę,” bet šį sykį neribotam 
laikui. Jis sako, kad ateity
je, “gerieji bankai” bus ati
daryti, o kiti bus “perbuda- 
voti.” Taip pat kongresas 
užgyrė išleidimą naujų pini
gų, kurie, žinoma, neturės 
auksinės valiutos.

Visi šitie valdžios žygiai 
parodo, kad ekonominis ir 
finansinis Amerikos kapita-

► križis tebesiplečia, 
kad valdžios rūpesčiu yra 
ne 17 milionų bedarbių rei
kalai, bet bankierių intere
sai.

dys, bus suareštuoti ir su
kimšti j’kale j imą. ’ , 1

Fašistinių būdelių ^didžia; 
užgrobus Komunistų PartiJ 
jos buveinę, Liebknechto 
Namą, perkrikštijo į “Horst 
Wessel Namą.” Tai tūlo fa
šisto vardas.

Be to, milžiniškas Karo
lio Markso bronzinis pamin
klas griaunamas. Metalas 
bus sutarpintas ir iš jo nu
lieti, Hitlerio ir Hindenbur- 
go atvaizdai.

Darbininkų Fronto po. išblaškyti.

COLOGNE, Vokietija, —j 
Čionai socialistų organizaci
ja “Geležinis Frontas” ruo
šė demonstraciją. Komuni
stai nutarė joje dalyvauti. 
Fašistų policija išleido pa
reiškimą, kad bile kokia de
monstracija, kurioj daly
vauja' komunistai, ’būtų iš
taškyta. Todėl1 neleido so
cialdemokratams i demonst
ruoti. Polięija dreba prieš 
bendrą darbininkų frontą, 
dreba prieš ^omuhistus.^ <!

Japonijos Armijos Naujos - 
Atakos prieš Chinus >

i c . , S
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C H IN C HOW, Mandžu- 
rija.—Japonijos karinis šta
bas įsakė savo armijai tuo
jaus pradėti naujas atakas 
Jehol provincijoj delei su
naikinimo chinų armijos li
kučių ties Chinų. Siena. Per 
paskutines kelias dienas mū
šiai buvo kaip ir apsistoję. 
Dabar, matomai, užverda 
naujas kraujo liejimas. ■
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Amerikos farmerių streikas. Jie sulaiko veži
mą su pienu ir išlieja, neprileisdami prie miestų, 
kur nori pristatyti streiklaužiai.

šiandien ir rytoj, kovo 11 ir 12, po visą Ameriką bus 
Nacionalė Tag Day del rinkimo aukų Komunistų Partijos 
organui “Daily Workeriui.” Nepaprastas “Daily Wor- 
kerio” gelbėjimo komitetas atsišaukia į visus darbinin
kus ir darbininkes padėti dienraščiui išgelbėti savo gy
vybę. “Daily Workeris” randasi kritiškoj finansinėj pa
dėtyje. Dar toli gražu nesukelta reikiamų $35,000. Per 
šias dvi dienas aukų rinkimas nuspręs “Daily Workerio” 
finansinę padėtį.

Mes nuo savęs karščiausiai raginame visus komunistus, 
visus komunistų sįmpatikus ir visus klasiniai sąmoningus 
lietuvius darbininkus ir darbininkes dalyvauti šiandien 
ir rytoj aukų rinkime del “Daily Workerio.” Komunis
tų angliško dienraščio gelbejiiųas yra šios dienos svar- 
biausiaš klausimas. Lai tūkstančiai darbininkų pasilei
džia darijjįų. Surinksimo po dolerį kitą ir ijsgelbesime tą 
svarbų kovos organą nuo finansinės katastrofos. Tai 
mūsų ^pareiga. Mūsų revoliucinė užduotis. 
.........  ..................................................—----------------------- —*.-------------------- .-----------------------------------■

Padėkime "Daily Workeriui;” Dalyvaukim 
Rinkime Aukų per Nacionalę ‘Tag Day”

AustrijosKariuomene
- Malšina Bedarbius

VIENA. — Kovo 10 d. iš
šaukta federate kariuome
nė ir žandarmerija prieš be
darbius mieste Neunkiche- 
ne. Bedarbiai rengė alkanų
jų maršavimąi Bedarbiai:ta-

Nanking® Valdžią Siun
čianti 60,000 Karei

vių į Jehol t
, PEIPING. — Čionai pri
buvo pats gen. Chiang Kai- 
shekas, kuris iki šiol ■bandė 
š<u malk i n t i -k omunistus 
Kiangsi provincijoj. < ^arde 
Nankingo valdžios pareiškė, 
kad tuojaus būsiąs pradėtas 
puolimas ant japonų Jehol 
provincijoje. Esą susitarta 
su - šiaurės generolais del 
bendro veikimo prieš įsiver
žėlius japonus. • Nankingo 
valdžia esanti pasiruošus pa
siųsti 60,000 kareivių į Je
hol provinciją. į < ,

Tai. ar tik nebus naujas 
Chiang Kai-sheko blofas, 
idant pasigauti Chiriijoš 
žmonių pasitikėjimą. * ’ -

Zangara Nesibijo 
Mirties vienas miliciantas šoble per

kirto man veidą.
“Tos valandos, kurios pra-

i ėjo tarpe suareštavimo irMIAMI, Fla.—N u m i rus 
Chicagos miesto majorui teismo, buvo, baisiausios bai- 
Cermak nuo kulkos, kurią 
Zangara taikė Rooseveltui, 
Zangara teisiamas išnaujo 
už žmogžudystę. Laukiama 
mirties bausmės. Teisme 
Zangara ir vėl pasakoja, kad 
jis nesibijo mirties, kad jei
gu turėtų progos, jis vėl 
bandytų nužudyt RooseveL 
tą ir t. t. Jis skundžiasi, 
kad jam pilvą skaudą nuo 
6 metų amžiauSi Sako: “Aš
noriu nužudyti.visus kapita-1 rifag priėjo ir reikalavo,
Iistus. Iš kapitalistų kaltės 
žmonės neturi duonos, štai 
kąs x svarbu, o ne pinigai. Aš 

. esu tos > nuomonės nuo 14 
metų amžiaus.?: ■ ; ■ . i ■
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Žmonės Slepia Dolerius

WASHINGTON. -^.‘Su
drebėjus kapitalizmo finan
sinei struktūrai, Amerikos 
žmonės pradėjo gaudyti pi
nigus ir laikyti namie, vie
toj dėti į bankus. Valdžios 
grūmojimai nieko nereiškia, 
šiandien cirkuliacijoj esa
ma $6,720,000,000, arba 
$901,000,000 daugiau, negu 
mėnuo tam atgal. Vadinasi, 
tuos šimtus milionų dolerių 
žmonės laiko savo j rankose 
ir neleidžia* svietam .

PIRMAS PASIKALBĖJIMAS SU JAU
NUOLIU R. WRIGHT APIE VALDŽIOS

SUOKALBI NUŽUDYT SCOTTSBORO 
r* T1T1THH *TV*1/^ITXY Y/N IT 1 ffZITH I 'DEVYNIS NEGRUS VAIKUS

Jaunuolis Wright Atidengei Faktus apie Valdžios Suokalbį, j |
Kurie iki šiol Buvo Slepiami; Griežtai Užginčina Jauouot i 
liams Primetamą Užpuolimą ant Baltveidžię Merginą H | Į-|

■. r4, » i * - r '

Po Prievarta Buvo Priverstas Liudyti prieš Savo Drau
gus; Budeliai Bjauriai Sumušė Jaunuolį Ten Pat Tęis- 
mabutyje Laike Teismo; Wright Tebenešioja žymę ant 

Savo Veido. * \

BIRMINGHAM, Ala. — 
Pagaliaus valdžia buvo pri
versta leisti Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ad
vokatui Irving Schwab as
meniškai pasimatyti ir pasi
kalbėti su vienu iš Scottsbo
ro jaunuolių, būtent Roy 
Wright. Kartu su Schwab 
buvo , vienas laikraščių re
porteris.

Didžiausios svarbos ati
dengimus padarė jaunuolis 
Wright prieš tą kruviną 
suokalbį, kuris buvo val
džios ir bosų padarytas 
prieš nekaltus jaunuolius. 
Štai Wright pasakojimas 
trumpoj sutraukoje:

“Štai ant mano veido — 
sako jaunuolis—matote ran
dą. Kuoįnęt mus suarešta
vo traukinyje prie Paint 
Rock, pribuvo milicija mus 
‘apsaugoti’ Bet pirma, ne-_ ________ _______ _
gu mane įmetė į kalėjimą;, merginos. Per du sykiu tos

merginos užsigynė, kad jos 
mūs nepažįsta, nežino. At
vedus trečiu sykiu, Price jau 
sakė, kad ji mus pažįsta. 
Bet Bates ir trečiu sake, kad 
ji nepažįsta ir nežino.

’ “Dar daugiau, mus mušė'?! 
ir kankino ne tik prieš teis
mą, bet taip pat po nuteisi
mo.” ;

Tai šitokius dalykus pasa
koja jaunuolis Roy Wright. 
Kampanija už paliuosaviiną 
Scottsboro jaunuolių turi e> 
ti pirmyn.

mes ir kankynių valandos.
“Valdžios paskirtas advo

katas Roddy prikalbino pri
sipažinti kaltu, idant gavus 
amžiną kalėjimą, vietoj, gir
di, mirties elektros kedėje.

Sumušė ir Sužalojo Teisme
“Laike teismo aš sėdėjau 

priešakiniam suole' prieš tei
sėją, kuomet viena iš tų 
merginų liudijo. Vienas še- 

kad aš liudyčiau prieš savo 
‘draugus. Aš atsisakiau, nes 
aš nieko prieš juos nežino
jau? Tada teismo procedūra 
tapo sulaikyta ir aš buvau 
išvestas į kitą kambarį. Ten 
mane baisiai mušė ir reika
lavo, kad liudyčiau priėš ki
tus jaunuolius. Kuomet aš 
nebegalėjau iškentėt kančių, 
pasakiau, kad liudysiu. Su
grąžino į teismo kambarį ir 
prieš teisėją Hawkins pasta
tė mane. Sakiau, kad; ma
čiau'tam Vagone su tomis 
merginomis Weems iv Nor
ris. Bet tai buvo netiesa, 
išgauta per mušimą.

i “Aš, mano brolis Andy, 
Paterson ir Williams pasi
gavome tavorinį traukinį 
Chattanoogoj ir važiavome 
į Memphis darbo jieškoti. 
Aš jokių merginų tam vago

ne nemačiau. Taip pat ne
mačiau baltveidžių vaikinį;

“Kuomet mus suėmė, nie
kas nieko nesakė apie mer
ginas. Gauja mus suarešta
vo i? pastatė prieš šautuVCtš. 
Vienas atėjo ir sako: ‘“Tu, I
nigeri, pasakyk mums, kas 
tuos baltus vaikinus išmetė 
iš vagono?’ Sakė, kad mane 
paleis, jei pasakysiu, kas iš
metė. Bet aš atsalčiau, kad 
aš nieko nežinau. Tada ki- r 
tas sako: ‘Tu, nigeri, žinai, 
kad mes čionai netoleruoja
me juodukų. Ir jeigu kitą 
kartą pagausime kur nors i t * 
arti, tai nušausime,. O da
bar nešdinfatės.’ Mes ėjo- '
mė šalin. Bet vėliau mus 
atgal pašaukė, surišo rankas 
ir įmetė į Vežimą.

“Po suareštavimo į kalė
jimą tą dieną po pietų per 
du atveju buvo atvėstos tos 

Lawrence Darb • •
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Kovo 9 d. išėjo į streiką Gil* <’
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(Daugiau žinių 5-tam pu
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bininkai. , Darbininkų ūpas 
pakilęs. Prie išvedimo į 
streiką prisidėjo Haverhill 
streikuojanti darbininkai. x

Pikietas eina nuo 9 valan
dos /ryte trimis gatvėmis: 
Jackson St., Canal St ir 
Union St. Susirinkimų 
tvarka dar nėra galutinai 
nustatyta.

Naujoji unija paskle 
daug lapelių. Pataria 
kieriams būti ant sargybos 
ir tėmyti vadus, kad jie ne
parduotų streiko.



—’■* ;.fii < i*.................................................... .............. ........ į f f ...................... - „ ir  ..........................................., T

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Inc., 

■very day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

T..........  ■ ■-wr-WR W ..^ų. ><«>■■-«»»■»■*..........   ■■pi*!.......... .ijTlM —1 '■■■*><1. jil/r.iį.y/M' W* -.

APŽVALGA
. .šeštądien., Kovo 11, 1933

fiffl^tantinio®arbininky Apsigyni Vak
t L

■b ■□r.R 4

Baited States per year------
■ropklyn, N. Y., per year.
Foreign countries, per year...T___ . _
Vanada and Brazil, per year.. $5.00 Canada and Brazil, six months $2.50

SUBSCRIPTION RATES:
$5.00 United States, six months... .$2.50 

per year....$7.00 Brooklyn, N. Y., six months...$3.50 
’...$7.00 Foreign countries, six months..$3.50

Watered as secon class matter March 11, 1924, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y.» under the Act of March 3, 1879.

Jungkimės į Bendrą Frontą Kovai 
prieš Didinamą Darbo Masėm Skurdą

Bankų Krizis ir Dolerio Infliacija Neša Darbininkams Nau
jų Vargo Naštą; Valdžia ir Bosai Tesirūpina Savo Rei
kalais; Darbininkai Turime Ginti Savo Gyvenimą nuo Ka
pitalistų

Jau antra savaitė uždarinėti bankai. Prezidentas Roo- 
seVeltas dabar sako, kad bankai bus uždaryti neribotam 
laikui, Kongresas posėdžiauja ir leidžia naujus įstaty
mus- bankų krizio reikalu. Valdžia ruošiasi išleisti du 
bilionu dolerių, kurie bus paremti ne ant aukso, bet ant 
įvairių bankinių obligacijų. Paleidimas tų pinigų į apy- j 
vartą reikš dar didesnį dolerio nupiginimą—infliaciją.

Rooseveltui duota nepaprasto laiko teisės veikti bankų 
krizio klausime. Skelbia, kad tuoj bus atidaryta 5,000 
tvirtų bankinių įstaigų, kurios būk sustiprins Jungtinių 
Valstijų finansinę sistemą. Bet valdžia nesako, kas bus 
su tais desėtkais tūkstančių bankų, kuriuose yra sudėta 
apie 42 bilionu dolerių depozitorių pinigų. Nėra mažiau- 
sioš abejonės, kad depozitorių pinigai randasi dideliame 
pavojuje. Ką turi šitam atsitikime depozitoriai daryti? j

Turčiai savo reikalus aprūpins lėšomis biednuomenės. i 
Jei.maži depozitoriai nesusiorganizuos ir neprispirs val
džią, kad grąžintų jų taupinius, tai dalis tų taupinių ran
dasi dideliame pavojuje.

Ekonominis krizis visos šalies plotu eina didyn. Plie
no gamyba nupuolė iki 15-16 nuošimčių. Praeitą savai
tę automobilių produkcija sumažėjo. Gurno gaminamą 
daug mažiau. Raportai apie anglies iškasimą sako, kad 
paskutinėmis savaitėmis produkcija žymiai nupuolė. Tai
gi, bedarbė visais kraštais didėja.

Nuo ’dienos paskelbimo bankų šventadienio daugelis 
prpduktų pabrango. Pirmoj vietoj, tai maisto produktų 
kaiiips. Doleris smunka žemyn, o gyvenimui reikalin
giausi daiktai kyla augštynf)llDarbininkų gyvenimas da
rosi skurdesnis ir alkanų skaičius auga su kiekviena 
diena/

Amerikos Darbo Federacijos biurokratas Green jau 
pareiškė, kad jis padės kapitalistam vesti dolerio.infliaci
ją. : Trečiadienį vakare, kalbėdamas New Yorko Preky
bos Komiteto puotoj, jis pasakė: “Turi būti pakeltos al
gos ii* prekių kainos, kad prašalinti bedarbę.”

Fabrikantai ir spekuliantai jau pakėlė kainas, supran
tama, ponas Green nė piršto nepajudins, kad darbininkų 
algos būtų pakeltos.

Socialistų partijos vadai irgi už dolerio infliaciją. Nor- 
mąnMThomas “New Leaderyj” rašo, kad infliacija paaks- 
tins gamybą ir palengvins dabartinį ekonominį sunkumą. 
Nė socialistai, nė senų unijų biurokratai nieko nedarys, 
kad'kovoti prieš darbo žmonėm sunkėjančią padėtį.

. Ką Darbininkai Turi Dalyti?
Kdtnunistų spaudoj buvo labai ryškiai iškeltas bendro 

fronto klausimas. Daugelyj vietų bendras frontas buvo 
suorganizuotas ir pravestos kovos ųž būtinuosius-kasdie- 
ninius darbininkų reikalavimus. Tačiaus lietuvius darbi
ninkus, plačiame maštabe, dar neįtraukėme į bendras ko
vas, į bendrą frontą prieš alkį, už bedarbių apdraudą, 
apgynimą mažų depozitorių taupinių ir prieš atėmimą 
natneįįų nuo darbininkų.

Ęąltimore, Md., lietuviai darbininkai šaukia bendro 
fronto konferenciją kovo 26 d. Brooklyno lietuvių orga- 
riiząęijų bendro fronto knferencija šaukiama bąlandžio 
23-tfją dieną. Į šias bendro fronto konferencijas turime 
patraukti katalikus, socialistus, tautininkus ir visų kitų 
sridvių organizacijas, susidedančias iš darbininkų. Kiek- 
viėh’&š darbininkas, nežiūrint jo politinių ir religinių pa
žiūrų, J^ra labai skaudžiai krizio paliestas, Kiekvieną 
vienaip ar kitaip dabartinė padėtis verčia perkratinėti 
sitųąciją ir jieškoti išeities. Taupiniai, stub.elkos, o už
vis alkis kankina milionus ir jų tarpe desėtkus tūkstan
čių "lietuvių bedarbių ir jų šeimynų.

KitekViename mieste ir miestelyje pakelkime šių dienų 
dafrbinįnkų reikalus ir kvieskime į bendro fronto konfe
rencijas. Iš anksto išdirbkim reikalavimus, jungdamiesi 
su kitų tautų darbininkais ir bendru frontu kovokim prieš 
alkį, už pastogę bedarbiam ir prieš atėmimus menkutės 
nud^ąvybės įs darbininkų, ar tai būtų pavidale padėtų 
dolerių bankuose, ar tai nuosavų darbininkų stube.lkų.

Mūšy Fašisty Kaimyno “Vie
nybės” Bėdos ir Vargai

SLA organas “Tėvynė” 
sekamai aprašo fašistinės 
“Vienybės” seimą ir jos ne
laimes:

Iš raportų paaiškėjo, kad 
praeitą metą vien parengimais 
^Uždirbta virš $1,400. Visos 
apyvartos tačiau turėta kur 
kas mažiau, negu kitais me
tais—-būtent apie $68,000, 
kuomet išldidų susidarė apie 
virš $1,500 daugiau, ^negu pa
jamų. Todėl bendrovė iš įbiz- 
nio per praeitą metą turėju^L 
tiek ir nuostolių. Bendroves 
namas pajamų duoda apie 
$3,000 metuose, o jo ųžląįky- 

,mas atsieina apie. $4,000,. kas 
bendrovei kasmet nuostolių 
duoda apie $1,000. Dabar, 
kuomet namo dalis neišrenduo- 
ta—nuostolių bus dar daugiau.

Paaiškėjo, kad bendrovė yra 
apskųsta dviejų žmonių—vieno 
antro morgičieriaus, kuris rei
kalauja virš $2,000 antro mor- 
gičiaus, kuriam laikas jau iš
sibaigęs, ir vieno lietuvio iš 
New Yorko, kuris reikalauja 
iš bendroves $50,000 už ap
šmeižimą laikrašty. Abi bilos 
dar teisme. Taipgi paaiškė
jo, kad į Chiniją pasiųsta p. 
M. šalčiui pinigai kelionei į 
Ameriką ir jis kviečiamas 
“Vienybes” pirmuoju redakto
rium.

Beje, knygų revizija, per p. 
Klingą, seimui rekomendavo, 
kad prašyti morgičierių, idaht 
jie dovanotų visus morgičių 
praeito laiko nuošimčius. >KaJ 
bendrovę atstačius geron padė- 
tin—reikia $5,000. , j > < :

Pakelta klausimas “Vieny
bę” padaryti savaitinių laik- 

. raščiu. Kalbėta ir apie parda-, 
vimą namo. Šiuose dviejuose 
Tėikaluose pareikšta tikx įvai
rių nuomonių, bet jokio nutari
mo nepadaryta.

Kai kas kalba, kad seimas 
buvęs istorinis, nes. nė 
tarimo nepadaryta.

džioja menševikų pasaulinį 
teoretinį vadą poną Kąųtą- 
kį. Kuomet šiandien Vo
kietijoj darbininkų kraujas 
liejasi, kuomet hitleriniai 
budeliai šėlsta visam krašte 
ir ketina sugrąžinti ant sp- 
sto kaizerį, Kautskis puto
ja sekamai:

Maskvoje sėdi proletariato 
priešas... Vieningas darbi
ninkų frontas susikurs, kai 

: ^Ipgs NĮaskvoę .<Įiktąt,ūra, įpes, 
be jo.Si visų ; šalių komunistų 
partijos mirs... Komunistų 
diktatūros bdvimas Sovietų 
'Rusijoje yra‘didžiausias pavo
jus darbininkų klasės išsiva
davimui iš kapitalizmo ver
guvės. . ; 1 ■ : ’ 1

Šitaip bjauriai ąpie Sovie
tų Sąjungą gali rašyti tiktai 
paskutinis politinis niekšas. 
Bet gi Grigaitis sako: “Tai, 
be abejonės, teisinga nuomo
nė.” (“N.” kovo 7 d.).

Taigi, menševikai deda vi
sas pastangas, kad pagelbėt 
imperialistiniams plėšikams 
Anglijos, Amerikos, Franci- 
jos ir Japonijos sukurti in
tervencijos karą prieš Sovie
tų Sąjungą, idant nuvertus, 
kaip jie sako, “Maskvos dik
tatūrą.”

Spirgučiai
l : . ' :

vieno

VARSA VA.—Pačioj Var- 
savoje ir kituose Lenkijos 
mieštuose eina darbininkiį 
streikai ir demonstracijos

kis panaikiųo bedarbių ap- 
draudą, suvaržę miestų savi
valdybių teise.s ir t. t. Ke
liamas visuotino stręiko 
obalsis.

yąųją, bet jų giųklai visur; ’ ' ‘ ’
yąytojąp|i. Tai kurioj iš' 
kąpitalistįnįų valstybių ■ yra 
gęrbuvį^?

SHąįĄĮpės Iš-Wo|neh and nuo bižnierių, taip ir buvo pa 
by Grace Hutchins, daryta. .

I Waterbury, Conn. —18 
; d. vasario atsibuvo TDA va- 

, prie kurios buvo jau 
nuo senai ’rengtasi. Kaip bu- 

’• vo nutarta padaryti rinkliavą

War,”
Ve ką pereitas karas da

vė darbininkų klasei: 10 
milionų užmuštų kareivių; 
3 milionai nesurastų^ grei
čiau bombų sunaikinti; 13 
milionų užmušta civilių žmo
nių; 20 milionų sužeistų ka
reivių; 3 milionai nelaisvių, 
kurių daugybė buvo išžudy
tai bei badu išmarinta; 9 mil. 
karo našlaičių; s 5 mil. karo 
našlių; 10 mil. pabėgėlių, 
kurių visas turtas buvo ka
ro sunaikintas. Jie liko 
ubagais.

Ateinantis karas bus ne
apsakomai baisesnis.

Pereitas karas Amerikoj 
nekuriem buvo tikras pikni
kas, nors tuom pačiu laiku 
žuvo 110 tūkstančių Ameri
kos kareivių, darbininkų, ir 
40 tūkstančių sužeistų, ku
rie darbui nebetinka. O 
150 tūkstančių lengviau su
žeistų. Aš manau, kad ir 
doras beprotis turi priešin
tis karui.

. Ačiū komisijos pasi
darbavimui, tapo surinkta ne 
mažai valgių ir gėrimų. Surin
kimu daiktų del vakarienės 
daugiausiai darbavosi M. Stri- 
žauskienė, V, Krasnickas ir 
P. Bokas. Nors pastarasis ir 
nebuvo komisijoj. Drg. L. 
Mankienė patarnavo su au- 
tomobilium, suvežė visus su
rinktus daiktus į svetainę.

Iš drg. Burauskienės yra ge
ra gaspądįne. Ji su pagelba 
drg. B. Ęęjieųčs pagamino ska
nią vakarienę, ;

čia paduodu vardus visų 
biznierių ir šiaip geros valios 
žrųonių, kuriė prisidėjo su au
komis parengimui: Brass City 
Bottling Co., Colonial Bottling 
Co., Riverside Bottling Co., 
Brooklyn Bottling Co., A. 
Marcinkus, Chas. Clemente, 
J. Rakauskas, P. Valūnas, M. 
Paugis, Frank Kazlauskas, 
Klemensas Budrius, Kazys Stri 
kulis, J. Paltanavičia, M. Li
sauskas, Vį^toras Radžiūnas, 
St. Vaitelis, Joe. Stanevičius, 
J. Jenelionis, Ed. Sautra—-Jim
mie žičkus, St. Katinas, J. Ze- 
leniakas, Agnes Asevičiutė, St.

Sinkevičius iš Southburio,. D. į 
McGrhth, John Devito, M.*Ci£« 
priano, Ignas Žukauskas, Lie- [ 
bričks, J. Štokeš, J. Bugališk»; -7 
V. Povilaitis, Ipol. Kotelis;^ 
-Brooklyn Baking Co., Lietuvių 
Valgomų Daiktų Korporacija, 
Brooklyn Public Market.

ši vakarienė skyrėsi nuo ki
tų atsibuvusių vakarienių. Vie
na, skaitlingas atsilankymas 
publikos; antra, tai didžiuma 
publikos susidarė iš čia augu
sio jaunimo. Įžanga buvo vi
siems prieinama, tik 50c. Vi
lijos Choro Merginų Sekstetas 
sudainavo keletą revoliucinių 
dainų angliškai. TDA org. 
d. Zukerman pasakė trumpą 
prakalbą, padėkuodamas or
ganizacijom. 1 Buvo renkamos 
aukos delei alkanųjų marša- 
vimo' į Hartford, Conn, vals
tijos sostinę, kuris prasidės 21 
d. kovo.

V. Krasnitskas.
P. S. Jeigu kurių vardai ne

užrašyti taip, kaip turėtų būti, 
arba jeigu per klaidą nepami
nėti, tai meldžiu atleisti arba 
praneškite, tai bus pataisyta. 
Taipgi visiems aukavusiems ir 
prisidėjusiems darbu prie šio^' 
parengimo, taip pat ir visiems’*' 
atsilankiusiems, varde TDA, 
tariame ačiū.

HARTFORD, CONN. BALTIMORE, MD.

Vo.kiefijoj fašistai,, iš.vąi- 
-kė Reicį$tągą;įr patį'namą 
sudegino, . kaipo daugiau 
“nebereikalingą.” Bet pa
matę; kad tokiomis nįek- 
šystėmis1 negales ir aklįąu- 
sių pasekėjų, įtikinti, ’tuoj 
grobėsi ;“apdoyanotin Vo
kietijos ( Komunistų > Partiją 
tuomi įpurvinu darbui. • ■> i

Panašios provokaęijos da
romos visose 'kapitalistinė
se šalyse, horš ir ' kitokioj 

I formoj, j Prie 4pono Roose-, 
velto susilauksime panašių 
“triksų”1 ir Amerikoj.

Bedarbių Taryboj nugir
dau porą lietuvių su rusais 
argumentuojant temoj: Ką 
Pruseika. su Ko. darytų iš
kilus- 'reakcijai prieš Kom. 
Partiją. Pčiėjo prie išva
dos, kad jeigu duotų Pru- 
seįkai po dolerį puo “gal-, 
vos/’ tai netik komunistus,‘ 
bet ir savo pasekėjus išduo
tų į Valdžios1 nagus. -■. ■

Aš' sakau* 'kad kitaip ir 
nebūtų. O gal dėlto Pru
seika pasiglemžė nemažai 
antrašų iš “Laisvės”?

Kor. M. Studentas, J. ž.

Socialdemokratų Rolė 
Vokietijos Situacijoj

Kas padėjo buržuazijai 
sukriušinti Vokietijos prole
tariato revoliuciją 1919 me
tais? Ponai socialdemokra
tai.

Kas per paskutinius de
šimts metų gelbėjo Vokieti
jos 1 
darbininkus ? Socialdemok
ratai. .

Kas padėjo išrinkti Hin- 
denburgą prezidentu^ kuris 
dabar užleido ant Vokieti
jos darbininkų hitlerinių 
kraugerių gaujas?- Ir vėl 
socialdemokratai.

Šitie yra istoriniai faktai, 
■kurių niekas niekados nė su 
dantimis neiškąs. Bet gi 
Chicagos menševikų “Nau
jienų” j Grigaitis ga,idįškąi; 
užsimerkia ir žakęį:’ .“tiž- 
Hitlerio pąrgalę yra atsako- 
mingas bolševizmas” (“N.” 
koyo 8d.). Ten pkt ir taip 
pat “drąsiai”’- Grigaitis rei
kalauja,; kad Sovietų Sąjun
goj būtų nuversta Sovietų 
valdžia ir afsįteigta panaši 
buržuazinė demokratija, ko
kia per šiuos kelis metus 
viešpatavo Vokietijoj ir pa
sibaigė kruvina ir atvira..'fa-' cius, tai “tikrus Šokius” pa- 
šistų diktatūra. Jis reika- matysit. \ 
lauja, kad Sovietų Šąjungo-: 
je būtų leista oirgani^UQtis ir į 

veikti: kohtr-revoliųcįniąms 
menševikams, kurie jau še
riai virto darbėmiais ir bur
žuazijos uodėgoriii$,

Bet “Naujienų” nęįąin^in- 
gas redaktorius tik pamėg-

Apie American Scantic 
Linijos Laivą "Scanmaif

Williamsburgo Bedarbių 
Taryboje priviso nemažai 
veltėdžių, kurie netik nieko 
neveikia, dar ir iš veikian
čiųjų juokiasi. Norint kur

buržuazijai smaugti pasiųsti, k. t., į Relief Biurą 
linkus? Socialdemok- ar kitur, tai atsakymą gau-

ni, kad “pavargęs.” Ką vei
kei? “I was eating,”—tai 
atsakymas.

Turbūt B. T. laukia pava
sario, bijo į šaltį tinginius 
išvyti.

Veik visi laikraščiai rašo, 
būk Amerika, Anglija siun
čia arnHją ir karo j pabūk
lus Japonijai , ir 1 Chinijai.-

'Minėtos šalys pasisakė daū-1 
giąu, “nebesuįst” nęi kąyo 
pabūklų,-.nei\ ąrpiijos,' 5 nę^ 

k dabar■, pradės j jau vežte -vežr 
‘ti. •

Dar tepka susidurti su 
tokiomis moterėlėmis, ku
rios keikia šokių rengėjus 
“gavėnioj.” t Tokiom aš pa
tariu kokį grąžų vakarą 
įsibriauti į Vatikano palo- ; . ♦ i' A r/. m , v i • . • >,, L; ■

• x • į-. «. -J ' . • ’ v '
" Kai kur galimą išgirsti 
nusiskundimų, kad 'karas 
gyeit neįvykstantįs, kuris,: 
mat, atnešiąs • “daug dar
bų”—gerbūvį. Aš čion tu
riu pašakyt, ką’d karas dar- 
nebūvo sustojęs nuo 1914

“Laisvės” No. 54 tilpo Te-, 
mytojo aprašymas, parent 
tas ilga citata iš “Naujienų,” 
apie SLA. rengiamą ekskur
siją Lietuvon American 
Scantic Linijos laivu “Scan- 
mail.”

Kadangi ten buvo pasaky
ta, kad laivas tavorinis, ir 
kad ekskursantai bus gabe
nami bendrai su arkliais ir 
karvėmis, tai tos kompani
jos atstovas atsikreipė prie 
dienraščio “Laisvės,” nuro
dydamas, jog aprašymas ne- 
atatinka faktams. *

Trečiadienį, kovo' 8 d., 
“Laisvės” reporteris nuvy
ko apžiūrėti 1 laivą “Scan- 
mail.” J. F. Smitrus, kaipo 
kompanijos atstovas, išve
džiojo jį po visą laivą. .

Apie laivą “Scanmail” da
bar tiek galima pasakyti: 
Laivas nemažas, vifšd.1,000 
tonų. Iš prekybinių laivo 
pęrbudavotas gabenimui pa- 
sažierių. Gali gabenti apie 
100 pasažierių. Patogumas 
pasažieriams matosi geras.

Be minėto laivo, kompani
ja* dar turinti tris kitus pa
našius laivus. Apąrt;kįtų 
Europos prieplaukų, laivai 
plaukia ir į Leningradą. Po
nas Smitrus aiškino, kad tai 
yra vienatinė L Amerikos 
kompanija, kurios laibai 
plaukia į Sovietų Sąjungą.

Pas mus diena dienon dar
bai mažėja. Net kapitalistų 

» t Į Z

laikraščiai pripažįsta, kad da- 
bartiniu laiku yra dvidešimts 
penki tūkstančiai bedarbių 
Hartforde. Pašalpas gauna ir 
miesto prieglaudos namuose 
maitinama šešiolika tūkstančių 
bedarbių.

Mes, l^urie dirbame, tai ir tik 
po diedą kitą į savaitę. Gali
ma sakyti, kad dirbame kuone 
veltui. Pirmiau buvo mažos 
algos, bet dabar visai numaži
no nukirsdami po dešimts cen
tų nuo dolerio. Fabrike, kur 
aš dirbu, darbas nuo stukių. 
Darbininkai neorganizuoti, tai 
darbdavys su darbininkais el
giasi kaip jam patinka.

Daugiausia įvargina darbo 
laukimas. Nueisi dirbti, gausi 
kavalką darbo, tą padarei ir 
lauk, iki gausi kitą. Už pra
lauktą laiką nieko negauni 
mokėti. Būna dienų, kad nie
ko neuždirbi, o vis tiek turi 
būti, nes nežinai ar bus darbo 
ar ne. Royal Typewriter Co. 
garsinasi, kad darbininkai gau
na dirbti po dvi dienas į sa
vaitę, bet iš tų uždarbių dar
bininkas su šeimyna jokiu bu
riu negali pragyventi. Skaito
si gerai uždirbančiu, jei vyras 
gauna 48 centus j valandą. 
Moterys jei uždirba 32 cen
tus į valandą, tai jau labai ge
rai. Tos, kurios dirba nuo die
nų, tai gauūa tik 22 centus į 
valandą.

Jeigu paimam gyvenimo iš
laidas, tai randam mažą atpi
gimą’. Namų -randos augštos, 
kaip ir buvo. Kiek švaresnė)' 
vietoj $30 į mėnesį. Kiti gy
venimui reikalingi daiktai irgi 
brangūs.

N ' ’

Gazas ir elektra čia bran
giau, negu kur kitur. Ne tik 
reikia mokėti už elektrą, bet 
ir už “myterį” po dolerį į mė- 
pesį. Kompanija gauna į me
tus tik vien už “myterį” $12, 
na, o kur elektra? Brangumo 
slogutis spaudžia darbininkų 
šeimynas.

Kaltė yra ir mūsų darbinin
kų, kad nesiorganizuojame ir 
Ąekdyojąme prieš sunkias gy
venimo sąlygas.

-Sėnas Hartfordietis.

po 7c. 
2i/2c. 
3y2c.

kom-

Jos* agentūra yja “Intour
ist” Lenįngrąje ir Maskvoj.

“tais * “ ~

Baltimore Publika Veltui ....
Džiaugiasi

Kapitalistų laikraščiai uždė
jo didelius antgalvius: “Elek*-— 
tra žymiai Nupiginta del Bal
timore Publikos.” Garsina, kad 
bus nupiginta nuo 7c. iki 5 ir • 
vieno ketvirtadalio už kilowat” 
valandą. Gi ištikrųjų, tai taip' 
atrodo tik iš tolo pažiūrėjus.-'*

Nekurie baltimbriečiai net 
padėkavojimus elektros kom
panijai šokd siųsti, manydami, 
kad ištiėsų bosai simpatizuoja* 
bedarbiams.

Tadgi pažiūrėkime ar elek
tra, mažam vartotojui, bus 
bent kiek nupiginta?

Senesnė elektros kaina bu
vo tokia:

25 kilow. valand. 
$1.75; 152 kilow. vai. 
$3.80; 200 kilow. vai. 
$7.00 (?—Red.)

Nauja kaina, kur būk 
panija nupiginus, bus tokia:

50 kilow. valand. po 5J4c. 
$2.62; 152 kilow. vai. po 21/2c. 
$3.80; 175 kilow. vai. po J^c. 
$6.12.

Tai kur čia tas nupigini- 
mas? Didesnio pasityčiojimo 
nereikia. Kapitalistai bando 
apgauti darbininkus visokiais 
būdais. Jie dolerį apsuka ki
tu galu ir bando (tikrinti, kad 
doleris jau turi didesnę-vertę. *

Kaip yra ištikrųjų? jei kom
panija norėtų, tai galėtų nu-’ 
piginti elektrą ir gazą labai" 
daug. Kompanija dabartiniu 
laiku perka visą materiolą 
daug pigiau, negu keletas me
tų atgal. Darbininkų šimtus 
atleido iš darbo, o likusiems, 
algas numažino. Tai kodėl 
kompanija nenori numažinti - 
gazo ir elektros kainas. Vi
siems turi būti aišku, kad jie*4 
nori pasidaryti daugiau pel-’ 
no. Darbininkai turi reikalai! 

‘ti nupiginti elektrą ir gazą." 
Bet atskirai, pasidalinę, darbi
ninkai 
Reikia 
kovpti. 
me.

nieko negalės atsiekti, 
suvienytomis jėgomis ‘ 
Tuomet kovą laimėtu-’

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Komunistui, Argentina.—Jū

sų straipsnelius “SocialiataL. 
a n a r c h i stai-komunistai” ir 
Kultūra ir tikrenybė” peržiū
rėjome. Per silpni spaudau 
Visoj eilėj svarbių klausimų, 
neišlaikote kpmunistinės li% 
nijos. Skirtumus tarpe socia
listų, anąrchistų ir komunistų
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Sieniniai Laikraščiai

Buolio Sūnus.
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Kas Reikia Veikti Masę Choruose

Henry

jaunimo neįtraukė
Veikimo Būdai

Sieninio Laikraštuko Svarba

J. Butkus.
11-15-33. Detroit Mano manymu, visi chorai, ' . i t r . ■ .

prie pirmos

Jau pabunda mūsų broliai 
Tamsybėj miegoję laikais, 
Tai mūsų žemės artojai 
Pasirodys kovoj milžinais.

Užsėš jie plačius laukus, 
Sėkla grynų; gražių javų, 
Greitai žmonės pamatys, 
Derlingiausių vaisių, jų..

Darbai mūsų tik pačių, 
Laisvę žada del visų, 
Tai partija komunistų 
Nušluos gaują parazitų..

Saulė-gi maloni švies 
Lygiai tada del visų. ’ 
Tvarka*gi bus ne dykūnų 
Bet žmonių dirbančių.. .

Galinga spėka darbininkų, 
Išdirbs gražiai dirvoną, 
Išraus iŠ po pat šaknų, . , 
Visokį dagį—žmogų tironą

Įspindo saulė, nubučiavo
Miškus, lankas,

Tik gero nedavė ji nieko 
Į mūs rankas.

Lietus atanešė gaivumą 
Gėlių žiedams,

Bet nieko gero nesuteikė 
Alsiems jausmams.

Vargdienio Viltis

Jau šviečias padangė! 
Gražus rytas prašvis, 
Užtekės šviesi saulė, 
Išnyks tamsūs debesys

galime pasiūlyti sekamus veiki- 
Juos reikia taikyti gyveniman 

Jei vienas būdas ne

garsiai sakyti
išlieti. Jaus-

Mūs jausmui teikia siekio geismą 
Tiktai audra,

Kovų keliais tik gali švisti , .
Diena gera.

Jaunimas 
kurios

Ką Mes Randame Vilijos Choro Sieniniame 
Laikraštyje

Scenos Taisyklės Mėgėjams 
Aktoriams

Apšvietos ir Bedarbės 
Klausimai

Kovos del žmonių naudos, 
Prieš skriaudas, vargus— 
Priespauda mus nenaudos 
Sudaužys skurdo retežius.

4. Agitacinės Dramos Grupės reikia steigti. 
Mūsų tradicija yra, tai seni veikalai, kurie 
veik visada nesiriša su šių dien 
Mes kenčiame nuo to labai daui

Komunos bendrai dirbs, 
Miestuose ir laukuose, 
žmogus žmogų gerbs, 
Naudai žmonių darbuose

progoą,1 savo mėnesiniuose susirinkimuose 
turėtųš| svarbų klausimą pakeltu

Daugiau žinių apie sieninius laikraštukus 
tilps; sekančiame Meno Skyriuje.

Pjautuvas.

žodžių nemo- 
mikčioja, o ne 
tik retkarčiais
paragrafą, c

Tad mes 
mui būdus, 
taip, kaip kur galima 
galimas, jei jam dar neprirengta dirva, tai 
bandykite kitą būdą. Svarstykite sekamus 
pasiūlymus.

1. Sieniniai laikraštukai (buletinai), kaip 
kad daro Vilijos Choras (Waterbury), yra la
bai geras būdąb saviems reikalams ir tinka
mai propagandai. Tokį planą paėmusi tai 
reikalinga paskirti tinkami, gabiausi draugai, 
kurie mokėtų paliesti ir surišti vietinius cho
ro reikalus su politinėm problemom ir prole
tariniu menu.

2. Literatūros platinimas yra labai svarbus 
klausimas.' Amerikos jaunimas yra “užkrės
tas” su įvairiausių šlamštų skaitymų. Reika
linga platinti tarpe jaunimo sekamus žurna
lus anglų kalba: “New Masses,” “Workers 
Theatre,” “Worker Musician,” “Workers Life” 
ir kitus. Prie to, reikalinga patarti skaityti 
geresnes knygas (noveles) ir tt. Kiekvienas 
choras gali turėti literatūros agentą arba ko
misiją. Tokios komisijos pareiga kiekviename 
choro susirinkime ir praktikoje turėti tinkamų 
žurnalų ir knygų “parodą.” (Pasidėti ant 
stalelio, kad būtų galima kiekvienam jas ma
tyti, j

3. Diskusijos ir prakalbėlės. Patartina su
rasti būdus, padaryti gerus planus, kad būtų 
laikoma diskusijų kuodažniausia. Kai kurie 
chorai jau praktikuoja diskusijas pamokose. 
Jie tam tikslui skiria 15 minutų. Tą 15 mi- 
nutų galima sunaudoti pertraukoje arba pa
baigus praktikus, jei dar lieka laiko.

žinoma, per 15 minutų nedaug galima pa
sakyti. Bet kuomet geras planas, tai ir tai 
bus naudinga. Pavyzdžiui, galima patvarkyti 
sekamai: Tam darbui reikia paskirti komi
sija. Tokia komisija paruošia temą kiekvie
nam tokiam diskusijų susirinkimui. Gali pa-

1. Paėmęs aktorius rolę mokintis turi gerai 
visą veikalą išstudijuoti, kad suprastų, ką vei
kalas' perstato. Gi susipažinus gerai su vei
kalu, būna labai lengva įeiti į tos ypatos gy
venimą, kurios rolę vaidini.

2. Pradėdamas aktorius lošti turi persis- 
tatyti pats sau, kad jis yra tikrai toji ypata, 
kurios rolę pradeda lošti ir taip išlaikyti per 
visą lošimą.

3. Lošiant gi reikia taip tikrai užsiimti 
rolės nudavimu, kad nebūtų progoj arba ląi- 
ko’ matyti svetainėje sėdinČiį publiką ir mas
tyti apie ją. '

4. Tuos tarpuose, kur, aktoriui būnant ant 
scenos, nereikia kalbėti, reikia labai interesuo
tis kitų aktorių kalba ir lošti savo rolę judė
jimu, jausmu ir būdu, o ne laukti be veikimo, 
kol ateis eilė žodžius sakyti.

5. žodžius aktorius turi mokėti labai. ge
rai iš atminties ir žinoti po katro aktoriaus 
kalbai jis turi pradėt kalbėt, 
kant atmintinai, aktorius tik 
kalba. Sufliorius reikalingas 
kada aktorius pamiršta savd 
ne kad visus žodžius pasakytų.

6. žodžiai reikia aiškiai ir 
ir sykiu jų prasmęs jausmas 
mas gi išsilieja tik tada, kada aktorius iš tik
ros širdies jaučia, ką jis kalba. Pavyzdžiui, 
jei žodžiai reiškia verksmą, tai reikia ir verk
ti tikrai, naturališkai ir jausmingai, o ne bai- 
koms mėgdžioti jų prasmę.

7. Judėti reikia pagal žodžių prasmę ar
ba žodžių prasmė išpildyti judėjimu. Niekad 
nereikia varžytis judėjime, nes varžant judė
jimą, negalima išpildyti žodžių prasmės. La
bai esti negražu, kada aktorius, varžydamas 
judėjimą, net rankų nebežino kur padėt, žo
džiu sakant, judėti reikia drąsiai ir liuesai.

8. Jeigu aktoriui reikia kas nors dirbti 
ant scenos, tai jis turi ir dirbti tikrai, kaip 
gyvenime yra daroma, o ne tik parodyt, kad 
dirba. Daleiskim, jeigu reikia šluoti aslą, tai 
reikia ir šluoti tikrai, vaikščiojant po kam
barį, o ne stovipt ant vietos, krutinant šluotą.

9. Kalbėti aktorius turi tikru, savo balsu. 
Daleiština mainyti balsas tik tada, kada kito 

’žmogaus Žodžiai ir mimika reikia kartoti.
* 10. ’ Kalbėdamas aktorius ttv'i nekuriu žo

džių skiemenis labai smarkiai iššaukti; kitaip 
sakant, dįiot ant jų smarkų kirtį. Visas sa
kinys pasakytas vienodu smarkumu, esti mo
notoniškas ir mažai teduoda naudos, štai sa
kinys, iš kurio galima imt pavyzdys: “Taigi, 
užsilaikykit labai ramiai, kad nei plaukas ne
krutėtų.” Sakydamas šitą sakinį, smarkiai iš 
šaukite žodžio “labai*’ skiemenį “bai” ir 
žodžio | “plaukas” skiemenį “plau”. Tada 
suprasite, kam tokie iššaukimai reikalingi, 
žiūrėtojai gerėjasi tų aktorių kalba, kurie 
kalbėdami iššaukinėja augšČiau minėtus iššau
kimus, o ne tų, kurie kalba žodžius kaip ko
kius poterius.

11. šnapsas aktoriui gerti prieš lošimą vi
sai negalima. Alkoholis apsvaigina, suparaly
žiuoja smegenis ir kitas kūno dalis ir akto
riuj lošimui' nebetinka. Tie aktoriai, kurie 

(Tąsa 4-tam puslapyj)

skirti draugę bei draugą, kuris gali padaryti 
įžangėlę apie 3 ar 5 minutas laiko, tai dar 10 
minutų lieka kitiems išsireikšti. Išsireiškimai 
neturėtų ilgiau tęstis, kaip 2-3 minutas. Ta;- 
Čiaus galima ir visa 15 minutų sunaudoti vieno 
draugo prelekcijukei.

Tokios diskusijos gali ,būti. įvairiais , klau
simais : Buržuazinis ir proletarinis menas, 
dainos, muzika, veikalai, judziai, literatūra, 
streikai, bedarbė, kovos ir tt. 1

Jei choras gavo naują dainą arba pradėjo 
tokią dainą mokintis, tai tos dainos klausimu 
galima pirmiausia turėti diskusijas, čia ga- 
Įima išsiaiškinti dainos reikšmę, prasmę, su
rasti ar ji ^revoliucinė, liaudies daina, buržu
azinė ar proletarinė.

Vadinasi, galima surasti šimtai klausimų, 
kad ir 15 minutų diskusijoms. Bet jei nepri
imtinas toks planas (15 minutų laike prakti
kų), tai choras gali surasti kitokius metodus 
diskusijoms, kad lavinti savo nkrius^ir jauni
mą. i

Mes jau rašėme ir vėl turime rašyti, kas 
reikalinga veikti mūsų choruose. Ypatingai 
dabar, kuomet jaunimas vis daugiau pradeda 
eiti į mūsų chorus. Kita pamatinė priežas
tis, tai dabartinė padėtis, krizis 
dar vis pilnas iliuzijų. Studentija 
Meno Sąjungos choruose yra nemažas nuo
šimtis, mano už metų-kitų palikti profesiona
lais. Studentija dar taip aštriai nejaučia 
krizio. Didžiuma to jaunimo yra dar tėvų 
užlaikomi.

Todėl pas tokį jaunimą, kuris dar nejaučia 
tikrojo gyvenimo, buržuazinis supratimas ir 
apie meną giliai įskiepintas. Tiesa, yra jau 
ir studentijoj radikalis judėjimas. Bet tas 
judėjimas dar nėra plačiai išsivystęs. Tam 
judėjimui reikia padėti. Meno Sąjunga ir ki
tos mūsų organizacijos turi padėti jaunimui. 
Reikia padėti jaunimui suprasti jų pačių atei
ties gyvenimą. Reikia revoliuciOnizuoti jau
nimas.

Kaip Meno Sąjungos chorai gali gelbėti jau
nimui? Šitas klausimas buvo kalbėtas ir per
eituose mūsų suvažiavimuose. Pirma, reika
linga daugiau platinti literatūrą. Taip pat 
reikia skleisti propaganda proletarinio meno. 
Tačiaus jaunimas reikia supažindinti su mark
sistine idėja, su klasių kova.

Kaip tai reikia atlikti? Mūsų laikraščiai 
jau yra įsteigę anglų kalboje jaunimo skyrius. 
Vienok dar jaunimo daugiausia mes turime 
Meno Sąjungos choruose. Kitos organizaci
jos dar tiek

Kovų keliai mums—darbo klasei 
Nebaugūs, ne!

Vienybėn, matom, eina, spiečias 
Plati minia!

gyvenimu.
Todėl ir 

raginimai pereiti prie naujų metodų mūsų 
scenoj eina labai sunkiai. Chorai savo su
sirinkimuose turi svarstyti šį klausimą rim
čiau ir konkrečiau. Trumpų veikalėlių, ku
rie surišti su šių dienų kovomis, klausimas 
reikia pastatyti tinkamai. Ypatingai prie to
kių veikalėlių reikia traukti jaunimas. To
ki veikalėliai dažniausia yra simbolistinės 
formos. Jų vaidinimas yra skirtingesnis nuo 
senesnės formos veikalų. Bet jie turi dviver- 
tę naudą. 1 ■ ‘

šie nauji veikalėliai tiksliai parašyti propa
gandai. Jų forma yra tokia, kad tinka prakal
bose ir kituose masiniuose mitinguose vaidin
ti. Dažnai jie gali pavaduoti prakalbą. Pas- 
kiaus, tai pats jų vaidinimas lavina ir supa
žindina su dienos klausimais tuos jaunuolius, 
kurie tokius veikalėlius vaidina.

Tad mes darome išvadą, kad dramos gru
pės reikia kelti be atleidimo. Kolonijose,, kur 
kartais nėra kalbėtojų, tokios grupės.galį juos 
pavaduoti. Reikia organizuoti grupęs į du 
skyrius:1 viena dalis gali vaidinti ilgus, natū
ralinius veikalus, ,o kita grupė gali vaidinti 
angliškus, agitacinius veikalėlius.

Minėtus klausimus mūsų drabgai turėtų 
rimčiau svarstyti. Reikia surasti būdai, kaip 
traukti ir lavinti jaunimą musų judėjimui. 
Šitas darbas yra labai svarbus. Tuo darbu tu
ri susidomėti visi veiklieji draugai ir darbi
ninkų organizacijos.

Pirmas laikraštukas .pasirodė 30 'd. gruo-' 
džio 1932 m. Ląikrąštukas pavadintas “Of
ficial Organ of Vilijos Chorus,” bet darTik- 
ro savo vardo neturi.,: i . <

Jau pirmajam laikraštuko pasirodyme, 
mes randame biskį savikritikos. Kritikuojami 
choro nariai, kurie nelanko choro pamokų 
reguliariai ir atžymima veiklesni nariai, ku
rie ateiną į pamokas laiku. Taip pat atsi
šaukia į choro narius, kad, pirm išleisiant 
antrą numerį, choro nariai duotų sugestijas 
.laikraštuko pavadinimui.

Antras numeris pasirodo, bet dar pavadini
mo neturi. Antram laikraštuko numeryj mes 
randame pasveikinimą Alkanųjų Maršuoto- 
jams, grįžusiems iš Hartfordo, pridavus savo 
reikalavimus. Trumpais bruožais nušviečia 
Alkanųjų Maršuotojų reikšmę ir reikalingu
mą kovoti., • . . ,

Taip pat nepamiršta pastebėti vidujinės 
choro padėties. Choro narių netikslumus, 
netikusį užsilaikymą pamokų laike ir t.t.

Trečias numeris jau daug turiningesnis. 
Jau šiame numeryje matyti dalyvauja ben
dradarbiai, jau yra įvesta bendradarbių sky
rius, kuriame telpa Satyros formoj kritika ir 
daugybė pastabų choro pagerinimui.

Pasirodo ketvirtas numeris, šis numeris 
pašvęstas Lėniiio paminėjimui. - Trumpais 
bruožais nupieštas Lenino gyvenimas, jo dar
bai, kovos prieš buržuaziją. Pažymėta Le
nino gimimo ir mirimo; dienos. Pabaigoje 
telpa trumpą poezįja apie Leniną, po antgal- 
viu “Lepin’s Triumph.”, , Pirmas punktas 
skamba sekamai:' '

<ltenin, Leriih1, įh'e nahie loudly jriiigs," ’ ' 
From ever^ faithful follower’s lips it rings, 
From workerd-in'countries' near and far 
In Germany, China and USSR.

( Frances Burauskas.”
Penktas numeris pasirodo su vardu. Pa

vadintas “Spąrks” (“Kibirkštys”) šiame nu
meryje kalbama vien apie choro auklėjimą: 
kaip reikės mokintis dainuot? Keliose vię- 
tose (parengimūose) turės dalyvauti Vilijos 
Choras ateinantį mėnesį ir kaip turės dar
buotis ateityje.

Paskiaus atžymėta, kokius laikraščius cho- 
riečiai skaito ir kokius jie. dabar užsiprenu
meravo. Pabaigoje seka Visa eilė klausimų:

Kas buvo Internacionalo kompozitorium ?
Kokie revolideiniai mūsų rašytojai yra žy

miausi? Ir visa eilė kitų klausimų.
Tai šitokis paviršutinis paveikslas Vilijos 

Choro sieninio laikraštuko. '

Naujariybė Mūsų Chorams (’•
- t - ‘ j - 1 i < t > j {

Dar pirmu kartu'|ALPMS gyvavime pasi
rodė sieninis Įaįkrašfis. , . . , J , , ;

Niekur kitur Amerikoj nebuvo bandoma 
tokie laikraščiai populiarizuoti, išskiriant 
Jaunųjų Komunistų Lygos narių tarpe. Bet 
štai, tą pavyzdį paima vienas iš ALPM Są
jungos narių ('būtent Vilijos Choras, Water
bury, Conn.). Tą darbą pradėjo vest drau
gas Strauss (jaunuolis Strižauskas, Vilijos 
Choro mokytojas). Tas parodo, kad mūsų 
jaunieji chorų mokytojai ir darbuotojai su
sirūpinę mūsų1 chorų auklėjimu. Sieniniai 
laikraštukai turi didelės reikšmės mūsų cho
rams. Jeigu mes įstengtume pravesti tą 
mintį visuose mūsų choruose, dramų grupė
se, tai būtų labai didelis žingsnis pirmyn. !

Nutarta daugiau kreipti do
mės į mūsų jaunuolius. Dau
giau aiškinti, ką reiškia pro
letarinis menas, dalyvavimas 
darbininkų tarptautiniam su
dėjime, davimas jiems progos 
pasirodyti dailėje: vaidinime, 
dainavime ir šokime. Tvėri
mas duetų, kvartetų ir teatra
liškų grupių, ypatinga ddrh'Č 
kreipiama į berniukus. Apskri
čio valdyba pasisakė griežtai 
šį darbą vykins gyveniman.

Kalbant apie jaunuolių pri
traukimą prie darbininiškų 
chorų ir jų palaikymą pasto
viais nariais, prisiminta apie 
įvedimą dienraštyje “Laisvė
je” anglų kalba jaunuolių 
skyriaus, šį žygį konferenci
ja pilnai užgiria, pabrėžda
ma : Kadangi kiekvieno susi
pratusi© darbininko namuose 
randasi “Laisvė”, tad tokio 
tėvo pareiga savo vaikučius 
pratinti skaityti “L.” telpan
čius anglų kalba raštus, mo
kintis atmintinai ten telpančias 
eiles. Reikia iš jaunų dienų 
supažindinti jaunuolius su šiuo 
gyvenimu. Jaunuolis, darbi
ninkiškoj dvasioj auklėjamas, 
ne tik tėvams bus geresnis, 
bet ir paūgėjęs visuomenei bus 
tinkamas. “Laisvėje” telpanti 
rašinėliai aiškina, kad šimtai 
ir tūkstančiai vaikučių neturi 
tinkamo maisto, ir kad šią al
kio šmėklą kapitalistų valdžia 
pastatė prieš mūsų akis. Taip
gi aiškina, kad kapitalistai vėl 
rengia naują skerdynę, tai 
visapasaulinį karą, kur dar
bininkai vienas kitą pjaus, o 
valdančioji klase tvers sau 
turtus iš mūs ir mūsų jaunuo- 
liųnHdjamo kraujo.

Toliaus mokina, kad per ap- 
švietą, darbininkišką susiprati
mą, susiorganizavę į galin
gą Komunistų Partiją, nuver
sim šią išnaudojimo sistemą, 
įsteigsim Sovietų valdžią^ o 
paskui panaikinsim karus, 
skurdą, alkį ir naudosimės pa
gamintais turtais. Per apšvie- 
tą ir kovą į geresnę ateitį.'

Meno Sąjungos III Ap 
skrieto Konferencija 
Už Bedarbių Orga-. 

nizavimą

> ; War drums are beating in China. Germa
ny is seething with discontent. South Ame
rica is .being ripped apart by internal strug
gle, The world is speedily being precipitated 
toward another world carnage of unparal
leled deadliness and misery. Under our im
perialistic governments these wars are a 
necessary link in the chain of business re
vival. . > •

Under the stress of whr hysteria and mi
sery, the bubble of capitalism will burst. 
The proletariat will vise against their “bloo
dy-handed” foe.

It is then that We, as members of a re-' 
vojutionary chorus, will , fulfill pur our task 
as .chorus .members. For in addition to our 
duty to fight against capitalist oppression, it 
will be up to ūs to imbue into the worker 
a dauntless, bold spirit that only songs can 
instill. The strenght of songs lies in their 
emotional appeal and therefore in its im
portant effects on the masses. Was it not 
a ragged horde of proletariat marching 
triumphantly to the strains of the “Inter
national” that overthrew the bloody rule of 
the Russian czar?

We should profit by this historic fact and 
not underestimate the powers that our train
ing in the chorus gives us. Some day, when 
marching on the picket line, or in a revolu
tionary army, we will do our extra task and 
teach the proletariat to sing out their griev
ances and a new song for the victory of the 
workers.

šeštadien., Kovo 11, 193#

Visų pirmiausiai sieninių laikraštukų pa
laikymas' mūsų choruose, tai būtų savitarpi
nis lavinimasis, savo rūšies mokyklėlės. Pa
vyzdžiui, visokios rūšies klausimai turi būti 
atsakyti per tą laikraštuką. Jeigu choro na
riai nepajėgia atsakyti į tuos klausimus aiš
kiai arba atsako neteisingai, tai tuomet laik
raštuko redakcija turi į tai atsakyti ir išaiš
kinti. . 1 - ' <■ *

Dar daugiau, choro nariai ne vien kad gau
na progą susipažipti su klasiniais veikėjais, 
bet tąip pat ima Valyvumo veikime. Jeigu 
nori kją rašyti, tai jau čia- reikia pajleŠkoti 
medžiagos. . Ir štai, nariai 'tuomet pradeda 
atkreipti afydą į Savo kuopeles / ^pradeda* 
[gilintis į savo Organizacijos veikimą ir stėn-, 
giasi laikraštėlyje nušviesti gerą, ar blogą 
organizacijos pusę, kas taisytina, kas galima 
patobulinti ir t., t.

Dar viena sieninio laikraštuko geroji pusė, 
tai sekama:

1. Visus choro vidurinius ginčus it nukry
pimus, atskirų narių netikslumus, pilnai gali
ma apdiskusuoti ąntlvietos ir atžymėti savo 
vietiniame laikraštėlyje, neuž,imant bereika
lingai svarbios vietos mūsų laikraščiuose.

2. Choriečių pasidarbavimai, atsižymėji- 
mai, vakarienių aprašymai, rengėjų ir gas- 
padinių išgyrimai,—abelnai visi bizniški da
lykai, pilniausiai galima atlikti p^gelba sie
ninių laikraštukų, paliekant daugiau vietok 
Meno Skyriuje i pamatiniams: straipsniams, 
poezijai, apysakom ir Lt.

Bedarbės Klausimas

Bedarbių organizavimas į 
Bedarbių Tarybas yra būti
niausias dalykas. Pažvelgus 4 
plačią visuomenę, matosi šim
tai tūkstančių žmonių, kad 
kasdieniniam jų gyvybės pa
laikymui reikalinga pašalpa. 
Vienus draugai sušelpia, kitus 
įvairios . draugijos, daugelis 
slankioja patvoriais, ar kokios 
apipuvusios bažnyčios pasie
niais, kur gauna iš sąšlavų 
išvirtos kavos puoduką ir rie
kutę senos duonos. Taip pa
sivaišinęs, susitraukęs į šiokį 
tokį apsivilkimą, žingsniuoja 
sau. Bet kur? Nes gyvenimui 
namų neturi. •

■ /Bet stoti į B. T. ir reikalau
ti iš valdžios gyvenimui namų 
ir tinkamo maisto sau ir šei
mynai, tai visokiais būdais at
sisakinėja. Mat, juos tuose 
proto nuodijimo užkampiuose 
įgązdina, sakydami, jei jūs 
dėsitės prie “raudonųjų”, tai 
mes jus prakeiksime ir neduo
sim nei šios pašalpos. Iš tų 
vargdienių išsireiškimų aišku, 
kad valdančioji klasė bijo or
ganizuotu darbininkų ir visaip 
mulkindama tolina nuo Bedar
bių Tarybų. s 4

Todėl ši konferencija pasi
sakė ne tik mūsų choruose, 
bet prie kiekvienos progos alk
stančius žmones traukti į B. 
T. be skirtumo rasių ir jų įsi
tikinimų ir reikalauti jiem tin
kamo užlaikymo.

A.L.P.M.S. III Apskričio
Rašt. J. PaukŠtaitis.
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ŠešEadien., Kovo 11; 1933

(Tąsa)
Andrius, nejausdamas ką ir darė, išleido 

visas kulkas iš revolverio ir pasileido bėgti. 
Iš užpakalio girdėjosi šūviai ir riksmas. 
Bėgo nepasirinkdamas kelio ir nežinoda
mas kur. Ausyse dundėjo, tartum kanuo- 
lių šūviai. Visas apdraskytas šakų ir su
plėšytais drabužiais jis blaškėsi po girią, 
pagaliaus, netekęs spėkų, parkrito ant vie
no kelmo... >

. « * *

Ant miško užplaukė debesys. Medžiai 
tartum pabudo iš miego ir pradėjo kuždė
tis, siūbuotis ir drebančiai klausytis prie 
besiartinančios perkūnijos. Pusę dangaus 
uždengė dideli tamsiai-pilki debesys ir atro
dė, kad galingas vežimas važinėjo per ak
menis, sukeldamas žaibus. Medžiai siūba
vo, paukščiai nutilo, tiktai dausoje virš gi
rios plaukė debesys, tartum tūkstančio ar
klių traukiami. Perkūnija vis didėjo ir ar
tinosi. Visa giria siūbavo, dejavo, skun
dėsi, kam taip tvirtai ją laiko žemė, kad ne
gali atsiskirti nuo jos krūtinės ir lėkti kar
tu su audra... Bet praėjo audra, toli nu
važiavo dundantis vežimas ir ant girios 
puolę besileidžiančios, rodos, nuplautos sau
lutės skaistūs spinduliai.

Atsipeikėjo Andrius, kada netolimai nuo 
jo trenkė perkūnas į galingą aržuolą. At
sistojo, pažiūrėjo į perskeltą ir nudraskytą 
medį, apsidairė: vieta visai nežinoma. Ėjo 
be plano. Ar gi ne vis tiek pat? Jau nėra 
geriausio draugo, jį sušaudė dragūnai, už 
tai, kad jis nenorėjo išduoti draugus. Ir 
Andrius negalėjo jį išgelbėti. Ar gi ne vis 
tiek pat dabar? Virš jo ūžė audra, braškė
jo, dejavo medžiai. Jis ėjo, kur jį vedė

Jau temo, kada Andrius išėjo ant kokio 
tai tiko, iš abiejų pusių apaugusio krūmais. 
Vietą pasirodė žinoma. Ėjo taku. Kvep
ėjo pušys ir paparčiai. Visai Sutemo ir 
Andrius paklydo. Išėjo prie vienatinio ber- 
žfelioj apsuptcBpušimis ir eglėmis. Apsidai
rė. feuvo aišku, kur jis yra, girių brolių 
būdą radosi visai arti, tik keletas žingsnių 
nuo t>erželio.

MONTREAL, KANADA
... 'j - ......... f- 4 ‘ j'j

Susitverė Proletarinių Rašytojų
Ratelis

Keletas Navaičių atgal, ak- 
tingesnių draugų pastangomis, 
sudaryta komitetas įsteigimui 
proletarinių rašytojų ir kores
pondentų mokyklėlės. Pasiė
mę pareigas draugai per trum
pą laiką spėjo prisiruoštį ir 
darbą jau pastatė ant kojų. 
Turėjome jau dvi pamokas. 
Pirmoj dalyvavo 10 mokinių, 
o antroj jau 15. Pastarojoj jau 
skaityta ir taisyta mokinių ap
rašymai užduotosios temos ir 
dvi iš jų rasta tihkamos tuo- 
jaus pasiųsti spaudai.

■ i I
Noras lavintis ir entuziaz

mas pas mokinius ( matosi ge-. 
ras, lodei reikią tikėtis, kad, 
ir pasekmes busi geros. Jau 
iš ftirmų pamokų gabumų pas 
draugus pasirodo labai daug ir 
prie atydaus lavinimosi netoli
moj ateityj mes galėsime turė
ti ne tik' korespondentų, bet ir 
dailiosios literatūros kūrėjų 
bei pagrindinių politinių klau
simų gvildentojų. Yra vilties 
įtraukti, dar didesnį kiekį mo
kinių. Tai natūralūs ir girti
nas reiškinys. Kuomet dabar 
tiek daug bedarbių, turėdami 
laiko, prie kortų ar šiaip be 
naudos jį leidžia. Tai dabar 
yra galimybės tą laiką sunau
doti pačiam lavinimuisi ir dar- 
'bininkų klasei atnešant labai 
didelę naudą, galint su plunks
nos pagelba dalyvauti klasių 
kovose. Imkime pavyzdį iš 
“Priekalo,” kuris kiekvienam 
numeryj turi literatūros sky
rių ir visas gyvenimo proble
mas nagrinėja dialektiniu ma
terialistiniu pagrindu.

Instruktorius i turime atsa
kančius tam darbui. Plėtimui- 
si darbo šibj srityj nematyt 
jokių kliūčių. Tik drąsiau, 
ir daugiau j pasitikėjimo savi
mi, savo dar neišlavintais ga
bumais. Klaidinga pas neku- 
riuos draugus nuomonė pasi- 

, reiškia, kad “niekas iš . ma
nęs: nęišeiS/’?/?aš .nemokytas,” 
ir-1, p. Darbininkai perėję 
geriausią vargingo, gyvepimo 
'mokyklą, kas daugiau reiškia, 
negu išlepėlis buržujus perė
jęs universitetą;

Kviečiame daugiau darbi
ninkų, o ypatingai darbinin
kių prie lavinimosi. Sunaudo
kime laiką tikrai naudingiems 
tikslams ne tik mums patiems, 
bet visai pavergtąja! skurdžių 
klasei.

Mokyklėlėj pamokos paskir
tos į dvi lekcija—politinė ir 
kalbos '(gramatika, teorija).

Mano nuomone, Montreąle 
galima būtų turėti dvi tokios 
mokyklėlės, rytinėj ir vakari
nėj miesto dalyje. Tuomet ne
reikėtų draugams taip toli 
vaikščioti ar važinėti į pamo
kas ir antra, galima būtų 
įtraukti daugiau darbininkų la
vintis.

Mes tikimės, kad mums pa
dės seniau dirbanti literatūros 
darbą Suvienytų Valstijų bei S 
SSR draugai, duodami pasta
bas bei patarimus.

ant girios, kur, policijos supratimu, slapsto- Ce^'^udaT jTnuo "likusio, 
pęįno rengėjams duoti 25 nuo
šimtį. Darbą apsiėmė Bangos, 
Choro atstovai. Pikinikas bus 
rengiamas Linden, N. J.

! ’ ‘NųtaTtk’ patikėti iš 'Apskri
čio iždo Centrui $10; veikalų 
ir dainų leidimui,

' šiem metam valdyba: J. Na- 
lįv£ikja,r J£ Shįilėnas, P. Poš
kus, A.? Kvedarą ir Jr Paukš- 
taitišj Alternalai: Makutėnie- 
nė ir Ą. Bočkiutė.

j Sekretoriiis'Ji Paukštaitis. ?

kurios buvo kitame apskrityje. Jis galvo
jo užmegsti ryšius su kelių apskričių gru
pėmis ii’ pradėti piliečių karą visoje guber
nijoje...

—Draugai, pas mus nėra pinigų,—kalbė
jo Kodolas,—o reikia šis tas nusipirkti. Be
galiniai suplyšo mūsų drabužiai, o tas mums 
labai kliudo išlysti iš girios.

—Pinigų nėra?—nustebo Auzanas:—Tai 
reikia gauti. Tai labai paprasta. Degti
nės sandėliai neuždaryti, žmonės geria, ten 
pinigų yra, ir reikią padalyti reviziją., -{ , (

Padaryti ant “valdžios, sandelių reviziją” 
išvyko Auzanas, kalvis ir Oku'ri. ’' •• • 1' D 1

4* v v

“Revizija” pavyko gerai ir davė pakan
kamai pinigų: apie 300 rublių. Lankbvskį 
pasiuntė į miestą apmokėti už literatūrą, 
kurią seniau parvežė mokytojas,, ir patro
nus ir nupirkti reikmenų.

—Žiūrėkite, be mano žinios jokių skan
dalų nepadarykite, pas baroną į svečius nei
kite,—juokavo atsisveikindamas su drau
gais LankOvskis. Ir dar ilgai girdėjosi dai
navimas jo mylimos dainos: “Dega rytai, 
šviečia aušra, numirti einame mes—nyksta 
tamsa.”

z . • * * *

Padėjo Gaigalas nuo Jonelio, parsinešė 
žinių! apie baroną ir laikraštį. Jame rado 
žinelę: “Bandant pabėgti, tapo užmuštas 
nesenai areštuotas žinomas razbaininkas ir 
žudytojas, buvęs mokytojas Albertas Grin.”

Mirtis draugo reikalavo atmonijimo, tą 
suprato visi girios broliai. Girdėjosi jų 
tarpę balsai apie būtinai reikalingą užpuo
limą ;ant barono dvaro. Girdėjosi nepasi
tenkinimai Kodolo “nedrąsa.”

—Kas mes,—revoliucionieriai ar ne? — 
piktai kalbėjo buvęs kareivis Auzanas.— 
Jęigu ne, tai einame pas kunigą prašyti 
griekų atleidimo. O jeigu taip, tai einame 
ant barono dvaro...

Kadangi baronas paskutiniu laiku sėdė
jo dvare, Auzanas siūlė užpulti nakties me
tu ant dvaro, įsilaužti į barono kambarį, 
kur jis miegojo, užmušti jį, nors tą atsie
kiant' in girių broliai turėtų atsiskirti su 
gyvenimu.

—Nusiramink, drauge Auzanai,—ramiai 
kalbėjo Kodolas,—baronas nuo mūs neišsi- 
geibėfc..;

Paskutinėmis dienomis Kodolas tankiai 
kur tai’išeidavo. Jam pavyko užmegsti ry
šiai dar su dviem “girių brolių” grupėmis,

* * ❖

Po dviejų dienų Lankovskis turėjo grįž
ti atgal. Andrius ir Gaigalas išėjo pasitik
ti, kad pagelbėjus parnešti reikmenis, bet 
grįžo tuščiomis.

Sekantį vakarą buvo išėję pasitikti Ko
dolas ir Auzanas, bet taip pat veltui—Lan- 
kovskio nebuvo. Visi girių broliai nuliūdo. 
Bet kol kas dar vis ir ramibQsi. Juk daug 
priežasčių galėjo sulaikyti jį mieste. Tik 
kada praėjo ketvirta ir penkta,-diena, o jo 
vis nebuvo, tai visi persitikrino, kad dar 
vienu sumažėjo jų įbūrelis. ■ ■

—Pražuvo niūsiį raštininkas, tąip... — 
prabilo prię ugnies sėdėdamas kalvis ir sun
kiai atsiduso.. • .

Andrius parnešė laikraštį ir skyri'ujė: 
“Miesto Gyvenimas,” Kodolas surado seka
mą aprašymą: . . ...

“Susišaudymas ant Stolbovaja gatvės. 
Policiją pasiekė žinios, kad name po No. 17, 
Stolbovaja gatvė, įrengta slapta, revoliucio
nierių užeiga, kur slapstosi kaip kurie, jau 
senai policijos jieškęmi, revoliucionieriai. 
Kada naktį policija nuvyko į minimą namą 
su tikslu padaryti kratą, tai. ją pasitiko šū
viais. Pašaukta kareiviai. Bet ir jiems ne 
iš karto pavyko įsigauti į kambarį. Tiktai 
po aštuonių valandų apsišaudymo, kada na
mą pradėjo ąpšaudyti iš kanuolių, pasiprie
šinimas sulaužytas. Laike apsišaudymo, 
kaip kuriems blogdariams, matyti, pavyko 
pasprukti, nes kambaryje atrasta lavonai 
tiktai dviejų vyrų ir vienos moters. ' Prie 
vieno iš užmuštų vyrų atrastas pasportas 
vardu Jan Bekman.”

Girių broliai žinojo, kad tokiu vardu pas
portas buvo parūpintas jų draugui Lankov- 
skiui.

' A.L.P.M.S. III Apskričio me
tinė konferencija įvyko vasa
rio- 19 d., 1933 m., Lietuvių 
Svetainėje, 180 New , York 
Ave., Newark, N. J. Konferen
ciją atidarė org. J. Saulėnas, 
12 vai. dieną.

V Mandatų sutvarkymui pa
skirta draugės: A. Bočkiutė ir 
C. Lauksmenaitė. Jos tuojaus 
sutvarkę raportavo, kad daly
vauja 10 delegatų, atstovau
dami 4 chorus.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas J. Nalivaika. Buvo 
skaitytas iš pereitos konferen
cijos surašąs ir priimtas be pa
stabų. 1 ;

Valdybos Raportai
. , . • 1 ! ! ■' , , Į ' ,

' s Iš organizatoriaus ir .tarimųt 
rjišt. raportų ( pasirodė, kad 
del ekonominių, ir politinių tū
lų priežasčių (sklokos), nieko 
naujo nesuorganizavo, nei gy
vavusį Laisvės Chorą ne,atgai
vino. Turto rašt: . 'raportavęį, 
kad nuo koncerto ir pikniko^ 
įvykusio 1932 m., pelno liko 
$61.95. Trys vienetos dar sko
lingos apskričiui už operetę 
“Nebaigta Kova”. Visi 4 cho
rai nėra mokėję j Apskritį 
duoklių už 1932 m., o Sietyno 
Choras nemokėjęs už 1931. 
Pinigų iždę randasi $65.19.

Iždininkas su raštininko ra
portu sutiko. Raportai priim
ti.

Chorą Raportai

Newarko Sietyno Choras 
turi 40 narių, didžiumoj jau
nimas, mokina B. šalinaitė. 
Susimokino operetę “Alkis”, 
vaidino du kartų, dainas dai
nuoja P.M. Sąjungos išleistas, 
lietuviškas ir angliškas. Daly- 
vavb 28 parengimuose, remia 
darbininkų: ju$ęjimądel kovų 
vędimo išaukota $14; pinigų 
turi $24.

Brooklyno Aido Choras turi 
50 narių, veik visi 'jaunubliai.; 
Mokina . Ę. Šąlinąįtė. , Turi 
Dramos Grupę,, Merginų Seks
tetą; dalyvauja darbininkų ju
dėjime ir tarptautiniuose pa
rengimuose. Dainuoja angliš
kas ,dainas; finansiškai silp
nas. ( , ; ; ;

Great Necko Chpra^ Pirmyn 
turi 30 narių, mokina V. Žu
kas. Kaipo- tokioje mažoje 
buržujų apgyventoje kolonijo
je, tai choras stovi gerai. Re
mia ir dalyvauja darbininkų 
kovose; platina žurnalą °Prie- 
kalas”; ižde turi $24.

Ėlizabetho Bangos ’< Choras 
turi 30 narių; turi Merginų 
Sekstetą; mokina V.. Žukas, 
paiunoja lietuviškas ir angliš
kas proletarines dainas, remia 
darbininkų kovas, priklauso 
prie T.D.A. Finansiniai silp
nas.

Apskričio Reikalai

Visapusiškai apkalbėjus, 
tarta visus keturis chorus
liuosuoti nuo Apskr. duoklių 
iki 1934 m.

Nutarta dar kartą reikalauti 
iš vienetų skolos už 
“Nebaigta Kova.”

' Nutarta surengti pikniką :

nu-
pa-

* * *
• ■ ' f

Girios sargo žmona persergėjo “girių 
brolius,” kad yra laukiamas užpuolimas

operetę

PLYMOUTH, PA.:
ALDLD 97-tos kuopoš susirinki

mas įVykš utarrjipke, ' kcfvb ’• 14 did- 
ną, Strayinskd svetainėje, *42 Ferry 
'St., 7 vai. vakare. Visi nariai ir 
nares dalyvaukite.

M. O. R. Sekr.
(59-60)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 12 kovo, 10 vai. ryte, 
Darbininkų Centro svetainėje, 325 
East Market St. Draugai-gės, malo
nėkite visi ateiti, nes turime daug 
naujų svarbių reikalų, kurie reikės 
apsvarstyti. Atsiveskite naujų nariu.

Sekr. ‘

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 

Amerikoje, 54 kuopos susirinkimas 
įvyks 12 kovo, nedelioje, 111 West 
Market St., 2:30 vai. po pietų. Visos 
nares atsilankykite ir atsiveskite nau 
jų prirašyti prie kuoops.

Sus. Sekr. o. J.
(58-59)

EĄSTON, PA.
ALDLD . iŠ kp.' susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 12 d. kovo—March, Easton 
Baking Co. svetainėje, 36 N. 7th 
St. Prasidės kaip 3 vai. po pietų. 
Visi nariai atsilankykite, nes yra 
daug svambių reikalų, kuriuos turėsi
me apsvarstyti. Taipgi po susirinki
mui 
kite

turėsihie diskusijas. Todėl bū
vis!. Atsiveskite ir naujų narių.

, (58-59)

PHILADELPIA, PA.
Tarptautinės Moterų Darbininkių 

Dienos apvaikščiojimas įvyks šešta
dienį, 11 d. kovo, 701 Pine St. Pra
sidės 8 vai. vakare. Bus gera kon
certinė programa ir kalbės viena iš 
geriausių moterų kalbėtoja Ameriko
je. Patartina visoms lietuvėms mo
terims ir vyrams dalyvauti šiame ma
siniame parengime.

(58-59)

Extra, Lietuvių Bedarbių Tarybos 
susirinkimas įvyks sekmadienyj, 12 
d. kovo, 2 vai. po pietų, 1011 Fair
mount Ave. Bus svarbūs raportai 
delegatų, tik ką sugrįžusių iš Har
risburg, Pa. po įteikimo bedarbių rei
kalavimus gubernatoriui Pinchot. Ap
art delegatų kalbės ir drg; A. J. Pra
naitis darbininkų mokyklėlės klausi-

: ! GREAT NECK, N. Y. •
TDA kuopos mėnesinis susirinki-. | 

mas įkyks pirmadienį, 13 ko vo^ March 
pas torg? Ktinigienę, 11 Mortis Lahe. 
Draugai, apsileidimui, dabartiniu lai
ku nėra vietos. Visi nariai būtinai 
turime dalyvauti Siame susirinkime, 
nes yra daug svarbių reikalų'aptari
mui.

Org. F. K.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 13 d. kovo, 7:30 vai. va
kare, 53 Park St., Choro svetainė
je. Gerbiamieji, malonėkite visi at
silankyti ir naujų draugų atsivesti.

Sekr. J. Rudžinskas.
(58-59)

. NEWARK, N. J.
Komunistų Partijos 14 Distriktas 

rengia bazarą naudai “Daily Worke- 
rio” ir pačiam distriktui. Bazaras 
įvyks 11 ir 12 kovo, subatoj ir ne
dėlioj, 25 Belmont Ave, gražiausioje 
Newarko Auditorium salėje. Suba- 
toje šokiai prie geros muzikos ir 
John Reed artistai pieš paveikslus. • 
Taipgi bus laikrodininkas, kuris pa
taisys laikrodžius už pigiai ir bus ' 
okulistas, kuris išegzaminuos akis ir 
pririnks akinius arba pataisys senus 
irgi už žemą kainą. Įžanga abiem 
vakaram tik 25c. Kurio renkate ba- 
zarui aukas ir kurie galite kai ką 
paaukoti, viską pristatykite iki suba- 
tos j Distriktą, 7 Carlton St., arba 
pas M. Dobinį, 374 Elm St.

(58-59)

Philadelphia
ROUND TRIP SJOO

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY- REDUCED

BALTIMORE ______ ____  $3.50
WASHINGTON ____ _____  4.25
BOSTON __________ _____  2.00
RICHMOND _______ _____  6.25
PITTSBURGH___ _ _____ 7.00
DETROIT _________ ____  11.00
CLEVELAND ______ _____  9.00
CHICAGO_________ _____13.00

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

mu. Reikalinga visiems bedarbiams , 
būtinai dalyvaut šiame susirinkime.

Bedarbių Tarybos Valdyba.
(58-59) |

IMI M

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 Broadway New York, N. Y.

Yra smagu keliauti Hamburg—American Li
nijos garlaiviais by kuriuo metų laiku dėlto, 
kad garlaiviai turi

SUPIMĄ SULAIKANČIUS PRIETAISUS 
(anti Roll Tanks)

Kurie Sumažina Garlaivių Supimąsi 
iki Minimumo

Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko į Hamburgą su greitu geležinkeliais su
sisiekimu į Lietuvą.

Iš New Yorko į Kauną py 3.50
ir atgal Trečia Klase 1 iZM
Informacijų klausikite pas vietinį agentą arba

i

| Čia
DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 

randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekoriiis Savininkas 
8701 JOS. CAA^PAU AVE. DETROIT M,ICH.

Mokinys.

4t ) $

no/sia, panašus į gir
KAINA $60.00

“Laisvės” Skaitytojams

Grimiruojantis reikia labai žiūrėti am-

Brooklyn. N. Y.

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

Portable mašina, tik šį rude
nį patobulinta su naujais paran- 
kumais prietaisais dabar gali
ma ją įsigyti per “Laisvę.”

Scenos Taisyklės Mėgėjams -’ Aktoriams
----- Į,------------

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
mano, kad išsigėrus geriau sekasi lošti, labai 
•klysta. i

žius, kad būtum toks senumo, kaip kad role 
reikalauja. Labai esti negerai, kada motina ir 
duktė atrodo to pačio senumo. Grimas tu
ri parodyti tipą. Daleiskim, jeigu reikia loš
ti tipas girtuoklio, tai reikia ir nusigrimuoti,

PRANEŠIMAI Iš KITUR
r < • . J J • ■ ’ s 4

BROOKLYN LABOR LYCEUM
Paręiniukv jstaiqa
Salta del Balta; Concerto, Ban- 
kietų. Vestuvių, Sutrinkimų ir 
tt. Puikus Stelčius su naujau- 

Keturios kp-

949-959 Willoughby Ave,
’ Tęl., Staęgmt,

MENO SKYRIAUS DALIS ’

si girių broliai. Kaip ką prasitarė jos vy
rui girtas būdamas policijos uredninkas.

GiriojeGirioje pasirodydavo laikas nuo laiko ko
ki tai nužiūrimirprąęįviąi ir kaip tikėtose 
vietose, kur pirjniąus ųį^kąs nepasirody 
davo. - - . • ' t . f f

„ J,Bus daugiau)

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

kad būtum su . raudona 
tuoki į.

13. Aktorius visada tuvi kalbėti atsigrįžęs
prieš publiką, arba kad nors pusė veido būtų 
prieš publiką, žinoma/ yra ir tokių rolių, ku
riose reikią nusigrįžus nuo a publikos kalbėt, 
bet jų labai mažai yra. ' '' ' e

14. Išeiti nuo scenos reikia taip: Jei nori 
eiti į dešinę pusę, tai reikia su dešinia koja 
pradėt žengti, o jei į kairę—su kairia. Taip 
darydamas, tfiękad nepadarysi klaidos išėjime.

J.

READING, PA. >
ALDLD 143 k^. ir LDSA 3 kp. 

susirinkimas įvyks nedėlioj, kovo— 
March 12 d. 1112 Chestnut St., iš už
pakalio, 10 vai. ryte.*" Vįsos narės 
ir nariai susirinkite, nes garėsime ap
svarstyti labai svarbių darbininkiškų 
reikalų. :

O. Pauziene.
(59-60)

WATERBURY, CONN.
Kovo 14, 774 Bahk Št., ALDLD 28 

kuopos įvyks svarbus susirinkiihas, 
t. y., antradienio vakare,/8 vai. Kiek
vienas narys būtinai dalyvaukite šia
me susirinkime, nes yra daug labai 
svarbių dalykų aptarimui . Kas ne
pribus, pasirodys esąs tinginiu ir ne
sirūpinančiu savo klasės reikalais.

* ; ‘ < (59-60)

Didelė Nuolaida
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 
“keyboardo.”

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St.



/

Policija Puolė Bedarbių Demonstraciją

MCKEES ROCKS, PA.

Sovietų Chocolate Saldaines

NARZAN IR BORJOM
pas

TORRINGTON, CONN,
NAUGATUCK, CONN

PADARYTOS SU VAISIAIS IR MEDUMI

Brooklyn, N. Y.427 Lorimer Street,

WORCESTER, MASS.
VIS

nu

DučDa

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

Geležinkelių Kompanijų 
Įlpaukos ir Pelnai Paaugo

Fašistai Areštuoja Komunis 
tus, Socialistus ir Žydus

Baisi Tragedija Vienoj 
Farmerio Šeimynoj

Apie {vykusį “Laisves” ir 
“Vilnies” Naudai Koncertų

ąko.ippąnija 
'ė Y $&00'0,000 

padarė 
Tadgi bi- 
s nubank-

GERIAUSIA DUONA 
^SCHOLES BAKING k 
) 10 SCHOLES STR. BROOKLYN JW

bet ir prieš socialistus, ku 
tie tai diktatūrai pagelbčjc 
įsigalėti. Du socialistų laik

Ir Austrijoje Buržujų 
Diktatūra Siunta ’

VIENA.—premjero Doll- 
fus diktatūra pradėjo ata
kas, ne. tik prieš komunistus,

Perkantiems nuo Q iki 12 dėžučių, kaina 28c už 
dėžutę. Perkantiems po du tuzinu dėžučių 

ir daugiau, kaina 27c už dėžutę.

lietuvių be- 
susirinkime nutarta

Juokingas incidentas mūsų 
mieste su kunigu. Dvasiškas 
italų tėvelis pasigriebė mergi
nų ir kur tai dingo .Tėvai įieš
ko duktės, o parapijonai kuni-

’. : t; t' ■< ' i •<.
kląuso.ir paskui nieko nesakę 
dūrė pro duris lauk. Kad ir 
skurdas slegia, bet dar vis rkh- 
dasi tokių darbininkų, kurie 
tikisi', kad jiem ką iiors atneš 
ir nadės ant stalo nežinoma

ALDLD 11-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyko 26 die
ną vasario, 1933. Daug svar
bių dalykų nutarta. Pakeltas 
klausimas ateinančiam sezonui 
mokyklą suruošti, žinoma, rei
kalinga finansų. Draugai su
metė $1.25. Iš iždo paskirta 
$1.75. Viso $3 del mokyklos. 
Taipgi iš' iždo paskirta $5 “D. 
Workeriui” auka.

J susirinkimą atsilankė at
stovas nuo suvienytų draugijų

ANNABERG, Vokietija 
Kruvinieji 
sumedžiojo, 
kųmunistūs, 
žydus ir sukimšo į kalėji

Bendras Susirinkimas Svarbiu 
Reikalu

Kovo 19 d., Lawrence Mass., 
2:30 vai. po pietų rengiamas 
“Daily Worker’’ naudai kon
certas, Rusų svetainėje, 287 
Irving Ave. į koncertą įžan
ga tik 25 centai.’ Parengime 
bus išleista $2.50 laimėjimui, 
šitas koncertas labai svarbus 
ir turime rūpintis, kad kuo- 
daųgiausiai sutraukti publikos.

♦ L. K. Biuras.

Kovo 4 d., vakare įvyko 
Liaudies Choro vakarienė. Pu- 

♦ blikos buvo pilna svetainė ir 
visi jautėsi užganėdinti. Cho
ras sudainavo keletą dainų, ku 
rias publika lydėjo delnų plo
jimu. Draugė Croll, N.O.D. 
U. organizatorė pasakė entu
ziastišką prakalbą. Buvo ren
kamos aukos areštuotų draugų 
Croll ir Liebie bylos vedimui. 
Sumesta $10.45.

mas 
mo

kviesti 
Ir dėlto, 
pirmiau, 
tik pas- 

Tas netiesa.

Fašistai Užgrobė Bavariją
BERLYN. — Iki šiol Ba- 

varijos valstija dar vis pro
testavo prieš Hitlerio smur
tą. Bet dabar pasidavė, fa
šistai galutinai užgrobė, se
nas kabinetas pasitraukė. 
Tuo būdu dabar visa Vokie
tija randasi po hitlerinių 
gauiu diktatūra.

NEW YORK. — Pirmo
sios klasės geležinkelių į- 
plaukos ir savininkų pelnai 
per sausio mėnesį pakilo net 
18.6 ntlos. Tuo gi 'tarpu ge
ležinkelių darbininkams al
gos bjauriai nukapotos. 
Šimtai tūkstančių geležinke-1 
liečiu išmesta į bedarbių ei-

$E3OI= 
n JUOZAS KAVALIAUSKAS

12 Dėžučių Parduodama už $4.25 
Du Tuzinai Dėžių už $8.00

Viena Dėžutė Sveria Virš Svaro ir Parsiduoda 
Po 49 Centus

LAWRENCE, Mass. — Kovo 
4 d. čionai buvo surengta be
darbių demonstracija. Darbi
ninkai buvo kviečiami demons
truoti prieš alkį, algų kapoji
mą ir už bedarbių apdraudą. 
Demonstraciją surengė Nacio- 
nalės Audimo Darbininkų Uni
jos. Oras pasitaikė gražus. 
Susirinko apie 3,000 darbinin- 

‘ kų. Drg. J. Croll pasilipo, pa
kvietė publiką prie tvarkos ir 
pradėjo kalbėti. Tuoj atlė
kė policijos vienas ir kitas 
skvadas. Puolė prie kalbėto
jos ir suareštavo. Kuomet kiek 
pavedė į šalį drg. Croll tai pa
silipo jaunuolis Liebie ir pra
dėjo prakalbą sakyti. Poli
cija puolė ir jį ir kirto su buo
že per galvą. Bet vaikinas 
smarkus ir kumščia smogė\po- 
licistui į nosį, net akiniai itu- 
lėkė. Pripuolė daugiau poli
cijos ir areštavo jaunuolį. Nu
vedė policijos stotin, pradėjo 
klausinėti ar jie yra komunis- 

• tai. Jie atsakė, kad jie turi 
tiesą kalbėti, nes tai jų šalis ir 
konstitucija jiems tą teisę lai
duoja. Pradėjo grąsinti drg. 
Croll, kad jie sumuš ją, kaip 
Edith Berkman. Croll atsa
kė, kad ji nepaiso, kad ją ir 
užmuštų, bet ji kovos už dar
bininkų reikalus. Čionai pasi
rodė ir American Woolen Co. 
šnipai. Bet nieko nelaimėjo.

Matydama policija, kad ne
galės prikibti prie areštuotų, 
už 500 Croll ir už 1,000 dole
rių kaucijos Liebie sutiko pa
leisti.

Darbininkų vargai ir aima
navimai. Dirbtuvėj tenka su
sitikti su įvairių pažiūrų dar
bininkais. Daugelis jų nusi
skundžia ir beviltingai žiūri į 
ateitį. Aną dieną suėjom kele
tas darbininkų-mechanikų ir 
kalbamės.

Vienas iš grupės bėdavoja, 
kad negalima pragyventi. Gau
na dirbti tik 16 vai. į savaitę. 
Iš algos negalima prasimaitin
ti. Kitas jam pritardamas 
kalba, kad nieko geresnio ne
simato. Mašinos labai ištobu
lintos ir jos atima darbus. 
Jis nurodinėja, kad dabar ma
šinos per dvi valandas padaro 
tiek produktų, kiek karo, lai
ku padarydavo dirbant 13 va
landų. Esą, padarėme mašinas, 
o dabar turėsime daužyti. Pir
mesnis perkirsdamas ima aiš
kinti, kad nepraktiška daužy
ti mašinas. Tačiaus jis nesa
ko, ką praktiško reikia daryti.

Aš įsikišu į jų kąįb.ą: Išto
bulinimas mašinų turėtų būti 
darbininkam naudingas 1 daly
kas. Mašina^, kuriąs,, ,dąrbi- 
nįnkai padarė, turi pasiimti į 
sdvo rankas. Bet pirma reikia 
pasiimti valdžią į $dčd ' ran-* 
kas. Bet tai jau tolimesnis 
reikalas, tačįąus ką reikia pa
ryti neatidėliojant? Darbiinin- 
.fcąi turi susiorganizuoti visų 
šalies plotu ir kovoti Už trum
pesnes darbo valandas ir aug
ėlesnes algas. Tuomet /jei 
dirbtume ir 16 valandų, 
jęi gautume po $1.50, tai 
tiek galėtume gyventi.

Tai visos kompanijos 
bankrutuos,—pirmesnis prade 
jo bėdavoti. Nebus kur dirbti.

Aš sakau 
1910 m. • į 
pelno,' 1981 
pelno $68,000,000. 
jotis, kad kompanij 
pūtuos mums neprisieina., Jie 
išsigando mano kalbos ir apsi
dairė, a,r kąs iš pąšąlįų ųc-

ALDLD 175 kp., LDS 124 
kp. ir Lietuvių Piliečių Poli
tinio Kliubo susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 12 d., 2 vai. 
po pietų, Linden Park svetai
nėje. Kviečiame visus kalba
mų organizacijų narius daly
vauti šiame susirinkime. Taip 
pat užprašome, kad ateitų ir 
kiti darbininkai, ypač “Lais
vės“ skaitytojai į susirinkimą.

Draugai darbininkai, Nau
gatuck ir Union City! Kiekvie
nas atkreipkite atydą į šį svar
bų susirinkimą. Visi, kur kas 
galite, kvieskite darbininkus, 
kad mitinge dalyvautų. Susi
rinkimas yra šaukiamas, kad 
pasitarti apie bankų uždary
mus ir kitus būtinus reikalus. 
Waterburieciai išsijudino į ko
vą už bedarbių pašalpą ir 
prieš augštas gazo ir elektros 
kainas. Mes irgi turime reika
lauti nupiginti elektrą.

Kitas labai svarbus klausi- 
, tai ateivių teisių gyni- 
konferencija, kuri įvyks 

kovo 19 d. Tadgi padėkime 
visus kitus reikalus į šalį atei
nantį sekmadienį ir dalyvauki
me augščiau minėtame mitin-

Literatūros Draugijos 6-tas 
Apskr. surengė baįių-koncertą 
“Laisvės“ ir ^Vilnies“ naudai 
vasario 25 d., Wilkes-Barre, 
Pa. Nors tą dieną lijo ir snigo, 
bet žmonių buvo nemažai. Pel
no liks apie $40. Bet tuos pi
nigus visus dar negaliu pri
duoti, nes draugai turi pinigų 
už tikietus ir dar nesugrąžino. 
Kaip greitai bus sugražįnti, 
pasiųs juos kur priklauąo. , ,

Ryšyje su tuo parengimu 
reikia geriau išaiškinti keletas 
dalykų. Korešpondencijoj bu
vo rašyta, kąd a’pąįcričio komi
tetas nenorėjo chorą 
dalyvaut parengime, 
girdi, choro nekvietė 
bet pašaukė ‘ dainuot 
kutinėj minutėj 
Komitetas išrinko iš savo tar
po du draugu—Globičių ir Vit- 
kuną, kad užkviestų chorą da
lyvauti programoje. Tai buvo 
padaryta koks mėnuo prieš 
koncertą. Tie draugai yra 
choro nariai. Kas atsitiko, 
jeigu jie nepakvietė, tai jų da
lykas.

Kitas užmetimas, tai kad 
komitetas . chorą boikotuojąs. 
Tai užsipuolimas tų draugų, 
kurie rašė korespondenciją. 
Yra kiti draugai, kurie turi 
vienas prieš kitą piktumus ir 
taip rašo, idant pasėti piktu
mus tarpe draugų. Apskričio 
komitetas neturi nieko prieš 
chorą. Jis nori, kad choras 
augtų ir kiečiau susirištų su 
darbininkų judėjimu.

Kiti draugai kaltina komite
tą,. kad nepakankamai buvo 
Sovietų minariliško vandens. 
Bet komitetas nekaltas. Jis 
užsakė vandens pas draugus 
Valinčius ir Zdanį. Bet tame 
vakare Valinčius nepridavė nė 
vienos bonkos, o Zdanisi pri
statė tik vieną keisą. Nors 
publika reikalavo daugiau 
vandens, bet mes negalėjome 
jo gauti. -

Vienas iš Komiteto.

kuopoj. r 
susirinkimas 
šitame su$i- 
diktas būrys

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 11*6 
Keystone—Main 1417

Kovo 3 dieną, mirė draugė 
S. Usonienė, palikdama- nuliū
dime savo gyvenimo draugą ir 
du sūnų. Laidotuvės įvyko ko
vo 6 diena.

Velionė kadaise biy/o veikli 
draugė, :priklausė prie LMPS 
vietinės kuopos ir buvo jos se
kretorė. Vėliaus nelaboji liga 
pakirto jos spėkas ir, nors su 
geriausiais norais, negalėjo 
dalyvauti darbininkų judėjime. 
Taip velionė buvo ligos kan
kinama apie 8 metus laiko. 
Jinai pasiliko laisva nuo baž
nytinių burtų lig savo mirties, 
už ką reikia atiduoti velionei 
pagarbą.

Iš Lietuvių Bedarbių Veikimo
Bedarbiai laiko susirinkimus 

kas pirmadienį ir penktadienį, 
2 vai. po pietų, Lietuvių Ge- 
demino salėje, 575 Joseph Av.

Susirinkimuose kyla gan gy
vų ir žingeidžių pasikalbėjimų, 
diskusijų, prakalbėlių ir būna 
raportai apie veikimą Roches- 
terio Generalęj Bedarbių Ta
ryboj. Patartina kaip bedar
biams, taip ir dirbantiems vy
rams ir moterims atsilankyti į 
virš minėtus susirinkimus, 
kuomet laikas pavėlina. Dabar 
yrą labai svarbu, kad ko dau
giau iškėlus * reikalavimų fe
derate! valdžiai bedarbių ap- 
draudos klausimais. Todėl 
darykim susirinkimus skaitlin-' 
gus.

Paskutiniame 
darbių 
rengti lietuvių bedarbių pasi
linksminimo vakaras. Paimta 
Gedemino svetainė, kur laiko
mi mitingai, ant kovo 17 d., 
7:30 vai. vakare. Vakaras 
rengiamas su tikslu, kad su
kelti kiek) finansų del agita- 
tyvio veikimo.

Diskusijos yra rengiama 
draugijų suvienytomis spėko
mis bedarbės klausimu. Įvyks 
kovo 12 d., sekma^įęįiį, 2-rą 
valandą po pietų, Gedemino 
svetainėj, 575 Joseph Ave.

šešių draugijų vakarienė 
įvyks 11-tą d. kovo, Gedemino 
svet. Tikimasi daug svečių 
turėti. / < <

lišsipėrimo: Rusiškas, Tur- 
aro vanojimosi kambarys. Taip pat RES- 
su geriausiu garantuotu patarnavimą.

Perąiuntimą Apmokame. Pinigus Prašome Prisiųsti 
Kartu su Užsakymais.

Laisniuotas Grabuos
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Užtikrinu, k^d mfcno pa
tarnavimas b.us atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

fašistai čionai 
kiek sučiupo, 
socialistus ir

Sergančių Vynj ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S šiandien atei

kite delei savo 
sveikatos išty-: 
rimo, o jums 
bus' išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

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

ir Mėšlažarnes Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumaiiški Nesveiku
mai. I ■ .

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgale 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

Dabar galima gaut;
J. GEGŽNĄ 

412 W. Susauehantži

TUOJAU REIKALAUKITE IR NAUDOKITE JAS
' JLlff

GENESEE, Pa.—Alfred 
McGinnis, ‘55 metų farme
ry s, jo sūnus 12 metu ir dar
bininkas HąĮe, (i^hletų, ras-į 
ti nušauti tvarte. Ant ry-i 
tojaus, už šešių mylių nuo 
šio miestelio, automobiliuje 
rastas negyvas vyresnysis 
sūnus, 16 metų, amžiaus. 
Baisios tragedijos priežastis 
nežinoma. . i

Taipgi pas galjfna. gauti 
vietų žųvų. *Taj puikiausi 

sies kenuotos žuvys.

DR. ZINS 
no EAST 164 ST. HY.
Tarp 4th A,ve. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 -mętai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

su pakvietimu rengti bazarą, 
kurio pelnas bus skiriamas Lie 
tuvių Namo palaikymui. Jis 
kvietė mūsų kuopą prisidėti 
prie to darbo. Nutarta prisi
dėti. Išrinkta trys draugai tam 
tikslui darbuotis. ę

11-tos kp. Kprespond. _
J. A. Kvalita.

raščiai konfiskupta. Socia
listams uždrausta laikyti 
viešus ^u^irinkimus.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TE1TĘLBAUM. ManadJeH* 

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

Visą naktį ant trečiv ’ ‘ '
Naujai perdirbta Rus 
niškais pagerinimais, 
das su _
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UT&RNIN 
KAIS, nuo 10 valandos dieną ik; 12 vai. vakare. Tryf 
gariniai kambariai delei Iii 
kiškas ir 
TORANĄ „ 
29-31 Morrell S(, tarpę Cook ir fehoise 3tr«ęb

^OOKL^N, N. Y.
KELRODIS: B. M.( T. elevoiteriu; išlipt ant Flushing Aye. stpties 

B. M. T. subway—išlipt ant. Montrose Avd. stoties; visąis 
Broadway kąrais—išlipt ant Flushing Ave.

jėga.
Apie trečią darbininką no

riu pasakyti, kuris save stato 
susipratusiu:

Trečias darbininkas įsikįąo 
ir pradėjo pasakoti, kad dar
bininkai negali susitaikyti del 
religijos ir kitokių skirtumų. 
Tame ir yra visas kapitalistų 
“triksas,“ laikyti darbininkus 
pasidalinusius. Užtai turime 
sudaryti bendrą frontą įvairių 
religijų ir pažiūrų darbininkai.

Kuris taip kalbėjo, kad dar
bininkai niekad nesusivienys, 
tai savo laiku buvo neva susi
pratęs?, vėliaus tekąitėsi prūsei- 
kiniu1 menševikui lo dabar lai
kosi kunigų skverno. > • ’ ■ >

‘ . T-gąs.

j : i ' ATDARA DIENA
IR NAKTĮ 

NAUJAUSIOS MAbOS

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
visokius Pyragus bei keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną vAL, 
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsitė; tai nereikės išmor 
keti gydytojui. , ? r .

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam if‘ 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

mų. Fašistiniai teroristai 
(jarbūojaži dieną ir naktį.

SOVIETŲ MIŠRIOS SALDAINES
Dėžutėse PO VIENĄ SVARĄ, KAJNA 39c

PHILADELPHIA, PA
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

Kovo 5 d., sekmadienį mes 
dirbome išsijuosę. Bet ir nau- 

įdos padarėme. Suorganizavo
me LDS kuopą iš 13 narių. 
Draugas Grybas, norwoodietis 
ir draugas Dr. Repšys^ padėjo 
mums darbuotis. Visį draugai 

i nariai buvo išegzaminuoti ir 
po tam atlaikyta susirinkimas.
• Darbas pradėta labai gerai. 
Dabar rūpestingai auginkime 
kuopą, kad trumpu laiku tu
rėtume 100 narių

ALDLD 37 kp. 
įvyko kovo 5 d. 
rinkime dalyvavo 
narių. Komisija raportavo apie 
tarptautišką veikimą. Rapor
tas, apkalbėjus, priimtas ir pa
likta komitetas veikti ant to
liau. Aptarus “Daily Worker” 
sunkią padėtį, nutarta paau
kauti iš iždo $5.00. Draugai 
K. Grodeckas ir S. Penkauskas 
išrinkti į miesto komitetą su
kėlimui finansų del angliško 
komunistinio dienraščio.

Korespondencijoj, “Laisvėj“ 
buvo pasakyta, kad kovo 5 d. 
bus “Daily Worker” naudai 
parengimas, o tokio parengimo 
nebuvo. Reikėtų, kad draugai 
susisiektų su L. K. Biuru, tai 
tokių klaidų nepasitaikytų-.

lubų, oringam kambary—35c__ 
škai-Turkiška Pirtis su ipodęr- 
Įtaisyta didelis plaukimui prū- 

vandeniu. Lapuotos vantos išsipgrimui

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvąrd St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėlioipįs ir šyentadieniais: 

10-12 ryte



LAISVI

‘Daily Worker’ Tag Day

Didžiulis Markso Paminėjimo Mitingas

Dailydės Stoja Kovon

išleistame
bedarbiams

iš generalio

Puslapis šešta*

Valgykie Gerą 
Vakariene

g

Sekmadienį, kovo 12 d., ren
giamas didžiulis mitingas 50 
metų sukaktuvių nuo Karolio 
Markso mirties. Marksas su- 
budavojo mokslinio socializ
mo teoriją ir davė raktą dar
bininkams išsiaiškinti ekonomi
nius ir politinius klausimus iš 
materialistinio taškaregio.

Mitingą rengia Komunistų 
Partijos 2-ras Distriktas, 7:30 
'vai. vakare, Nicholas Arena,

Valgykie gerą vakarienę, 
klausyk linksmų dainų ir šok 
prie smagios muzikos! Tai to- 
kis Aido Choro obalsis sekma
dienio vakarui,. “Laisvės” sve
tainėje, o kad tas vislias bus, 
tąi Aidas užtikrina.

Maistas bus įvairus: gausite 
vištienos, dešrų ir chiniško mi
šinio (Chop Suey.) Tokis mais
tas bus duodamas dar pirmu 
sykiu “Laisvės” svetainėje. !

t . i. j. 1 • i

Šokių orkestrą susidės iš 7
W.Į
bus

66th St. ir Columbus Ave., 
New York City.

Mitinge kalbės Komunistų 
Partijos ; Centro sekretorius 
Earl Browder, Clarence Hath
away ir kiti.

Bus ir daugiau Markso mir- muzikantų, tai orkestrą 
ties paminėjimo mitingų, bet Norris. Laike vakarienės 
šis mitingas yra-rengiamas vi7 dainų!-programa, 
so miesto plotu ir lietuviai dar’! . r , 
bininkai turėtų jame skaitlin-f! ^aMnenės 'takiems :75 cen- 
gai dalyvauti. , . • ■ I tai ypata!; šokiams, be vai-
_____________ _________ ; gių, 25 centai.

' Kviečia Aido Choras- ’

(carpenters) su-1 Susirinkime bus išstatyti se
kami reikalavimai:

1a Sustabdyti algų kapoji
mai ir įvedinėjimai skubumo 
darbe.

2. šešios darbo valandos į 
dieną ir penkios dienos į savai-

. Taip pat turi būti nusta
tyta minimum alga.

3. Reikalauti 
pašalpos ir kad būtų pradėta 
viešieji darbai.

4. Reikalauti 
dailydžių unijos ofiso, kad bū
tų panaikinta apdėjimai narių 
mokestim.

Dailydės 
brazdo kovon, kad gintis nuo 
bado.
’Trys New Yorko dailydžių 

unijos lokalai šaukia mitingą, 
kovo 11 d., 1 vai. po pietų, 
Nicholas Arena, 66th St. ir Co
lumbus Ave.

Dailydžių lokalų 
lapelyj, skirtam šaukiamam 
mitingui, nurodo, kad jų algos 
buvo nukapotos 50 nuošimčių. 
Prie darbų įvesta skubumas. 
Pasekmė to, dabartiniu laiku 
80 nuošimčių dailydės randa- 

. si bedarbių eilėse. Lapelyje 
sakoma, kad biurokratas Hut
cheson, kuris skaitosi daily
džių unijos prezidentu, visai 
nesirūpina jų reikalais. Vis
kas, ko tas biurokratas nori, 
tai didelę algą ir padėti bo
sams darbininkų alęas numa
žinti.

Areštavo Lapeliu Dalintojus 
Šaukiant Depozitorių Mitingą

5. Reikalauti federalės be
darbių apdraudos turtingųjų 
ir valdžios lėšomis.

Dalydės išstato pažymėtus 
reikalavimus ir mobilizuoja jė
gas kovai už juosius.

< Staliorius..

šaukiant mažų . depozitorių 
susirinkimą buvo areštuota la
pelių dalintojai, A. Pollack ir 
kiti. Lapelių dalintojus palei
do.

Mažų depozitorių mitingas 
įvyks sekmadienį, kovo 12 die
ną, Irving Plaza, kampas 15th 
St. ir Irving Place. Mitingas 
prasidės 3 vai. po pietų.

Nemažai lietuvių darbininkų 
pinigų įkliuvo bankuose. Ki
taip savo taupinius negalėsime 
apginti, kaip tik susiorgani
zuodami ir statydami valdžiai 
reikalavirtius. Tad dalyvauki
me kalbamame mitinge.

. ' Depozitorius.

JONAS STOKES

Brooklyn, n. y.
♦

Dr. Martin Luther Draugystes me
tinis piknikas įvyks 23 liepos—July. 
Prašome vietos draugijų tą dieną nie
ko nerengti' ir kvįečiaįnie dalyvauti 
mūsų pikniku ' -Piknikas atsibus 
Klaščiaųs Clintdn * parke; .Maspeth, 
N. Y. i [' ' f.M

(58-60)

PRAMOGOS

PAJIEŠKOJIMAI

(59760)

40th

(58-62)

XXXXXXXXXXXX
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Laisvė Gaunama ant
‘ < <>?.<*■ i; < ... •

»Sekančių Stočių

PASIRANDAVOJA kambariai, yra 
elektra, maudynes ir visi paranku* 

mai. Yfd 3 kambariai. Pasiranda- 
voja su visu fomičįu. Labai priei
nama renda. 451 Keap St., ant Šlu
bų, klauskite Anna, Brooklyn, N. Y.

(55-60)

PARSIDUODA lietuviška užeiga ar
ba reikalauju partnerio. Turiu du 

bizniu, tai vienas negaliu tinkamai 
prižiūrėti. 148 Grotton St. ir Varrick 
Ave,, Brooklyn, N. Y, Telef. Stagg 
2-7311. kitas biznis 131 North 4th 
St.,, tarpe Bedford Ave. ir Berry St., 
Tel. Evergreen 7-9635.
I . • (57-59)

, t r m l
PAJ IEŠKOJIMAS

PAJIEŠKAU 1 pusseseres ’ Marcelėj
Dąbnienės,, kuri apie ,9 metai atgal 

gyveno Philadelphijoj, o dabar gir
dėjau, kad gyvena New Yorke. Atsi- 
šaukit: Konstancija * * Pranaičįutė,
190 Scholes. Street, Brooklyn, N. Y.

■ (57-59)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas ryrg ir 

motery, ilgas kraujo ir odos. ?
Padarau ištyrimą ; kraujo ir Alapuma

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

New York. N Y.
Valandos Priėmimo?

Ryte nud 10 iki 1, Po pietg nuo B 
iki. 9 irai, vakare

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

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA fomišiuotas 

kambarys, tinkantis vedusiai po
rai arba pavieniui. Labai žema mo
kestis. Atsikreipkite: 451 Keap St., 
Brooklyn, N. Y., ant 3čių lubų, klaus
kite Anna.

Į PARDAVIMAI
'NORIU • PARDUOTI Visą Arbh ga- 
■ lesiu priimti, partnerį j restoranto 
Sbizriį. Geros išlygos.. .Prašau kreip
kis šiuo antrašu: 731 Wythe Ave., 
Brooklyn, N. Yi

šeštadien.. Kovo 11, 1933

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
» .

Pabandykite!
SAVININKAI MARČIUKAI

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
BROOKLYN, N. T.

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

FOTOGRAFAS !!
ftiuomi pranešu savo kostumfr- 
narna, kad perkaliau savo studiją 

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

Naujoj vietdj i 
studija daug 

F geriau (rengta. 
, todėl paveikslai 

padaromi kuo
pų iki ausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

• Brooklyne:
' i t • f> ' -* •

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

* New Yorke:

‘ “Daily Worker” randasi 
sunkioj finansinėj ’padėtyj, 
palaikymas dienraščio .yra bū
tinas Reikalas ir,' suprantama, 
tuo reikalu nesirūpins kapit. 
Todėl, draugai, šeštadienį ir 
sekmadienį visi dalyvaukime 
aukų rinkime.

Sekamose stotyse galite gau 
ti skardiniukes ir reikalingas ' »■ tinformacijas:

LOWER EAST SIDE—11 
Clinton St., 96 Ave.; C, Work
ers Cėnter165 IE. Broadway, 
East Side Workers Club; 122 
Second Ave.

MIDTOWN N. Y.—267 W. 
25th St., 419 W. 53rd St.,’ 131 
W. 28th St. (vien tik sukatoj), 
103 Lexington Ave. • : ' 
; :• HARLEMl—650'Lenox Av-., 
prie iWorkers- Center;; 15 W- 
126th St.,; Finnish Hall;, 35,0 
E. 81st St., lĮungariąn Work
ers Home; 347 E. 72nd St., 
Czechoslovak Workers.

LOWER BRQNX. — 1157 
Sduthei'h 1 Blvd. / 801 Prospect 
Aye.; 569 Prospect Ave., 260 
E. 138th St.

UPPER BRONX. — 
Bronx Park East, 2075 
ton Ave., arti 180th St., 
Boston Rd A

BROOKLYN. — 764
St., Brooklyn, 1109 45th St., 
2006 70th St., 27th and Mer
maid, Coney Island Center; 
1818 86th St., 136 15th St., 
Workers Center; 73 Myrtle 
Avenue.

BROWNSVILLE. — 105 
Thatford Ave., Brownsville 
Workers Youth Club; 1813 
Pitkin Ave., Brooklyn Work
ers Center; 313 Hinsdale St., 
Hinsdale Workers Club; 524 
Vermont St., E. ’ N. Y. Work
ers Club.; : ■

WILLIAMSBURG. — 61 
Graham Ave.; 226 Throop Av., 
385 Rodney/St., 46 Teri: Eyck 
St./ ; i ■ r-, '• v. ,,.. ■ ; ■ .

JAMAICA, L. I—148-29 
tybpyįy S|ų Workers} pppfer.

Grąžina Auksą į Bankus
Per [paskutines kelias, ųedė- 

lias, prieš bankų1 “šventadie
nį,” labai smarkiai auksas sly
do t lauk iš bankų, .i Roosevel- 

(tas, paėmęs prezidento vadeles 
įsakė uždaryti bankus neapri
botam laikui ir grąžinti auksą 
į bankus. Pagrasino bausme 
tiems, kurie auksą itegrąžins į 
Federal Reserve System.’. ,

Dabar skelbia, kad tik vieną 
ketvirtadienį sugrąžino auk
so $15,000,000 vertės ir per 
visą savaitę apie $50,000,000 
vertės. Tai tik vien New 
Yorke tiek aukso sugrąžinta. 
Paėmus visos šalies grąžas, sa
koma, yra apie $200,000,000. 

■ žinoma, auksą buvo sugro
bę turčiai bei tie, ką stovi ar
ti tų bankų. Nebus jiems bė
dos ir taip. Gi maži depoži- 
toriai aimanuoja ir nežino, 
kas atsitiks su jų. tąupiniais.

. Ne Depozitorius-

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslSs. 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių (degi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatišla koių skaudėji
mai, kojų pūliuojsfritf skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

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

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

Koncertas ir Šokiai

d

INC

Darbininkas.

Flushing, L. i., Moterų Misfo HoOVcHs HZ RoOSCVcIta

d., su-

t

/ •

Areštuotas Polic. už Trau

«

402

Bedarbis.

I z

TEL. STAGG 
2-5043

ko-
ka-

šeštadienio- vakare, kovo 
... “Laisvės

v • - t ■ • '•

Rengimo Komisija.

UNDERTAKER . .
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja Ir laidoja numirusiai 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vesėiijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

Moteris Vyskupo “Range”

Telephone, Stagg 2-4409 ‘

A. RADZEVIČIUS

nrerkų ■ .‘Susivienį$m[ąs Jaikė 
puotą ir ponią Herbert Ruckes, 
kuri Meksikos misija* rūpina
si, pakėlė į Vyskūpo “rangą.”

1 ■ • ■ t '

įDr. M. Maišei, Specialistas
! Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
I chroniškas kraujo ir odos ligas, 
I gydau įčirškini u; kraujo ir pūslės 
j ' analizei

107 E. 17th STREET
I Near 4th Avė. (Union Square)
; Vai.: 10-1, 4-8, Nedėliom: 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

Nuo 4 iki 8
Nedalom nuo 18 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusius gyslas (čirškinimais

Telephone, Evergreen 4-4110

J. GARŠVA 
j > | 

Graborius

REIKALAVIMAI
REfKALINGAS .patyręs darbininkaš 

dirbti ant farinos. Turi mokėti: 
karves melžti ir visą farmos darbą; • 
Prašome atsišaukti: Peter Kodes, 
Hartfield. Pa.

■ ■1*i

Mooney Paliuosavi- 
mui Prakalbos

.šeštadienį, kovo 11 d., “Lais 
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., yra rengiama didžiulis mi
tingas. Šitas mitingas labai 
svarbus, nes kova už Mooney 
paliuosavimą yra kartu 
va ir už visų kitų politinių 
linių paliuosavimą.

Ant rytojaus, kovo 12
viso New Yorko miesto darbi
ninkų organizacijų konferen
cija įvyks Irving Plaza, 15th 
St. ir Irving Place. Konfe
rencija prasidės 10 vai. ryte. 
Lietuvių darbininkų organi
zacijos pasiųskite delegatus į 
tą svarbią konferenciją.

šeštadienio vakare, “Lais
vės” svetainėje, bus kalbėto
jų anglų ir lietuvių kalbomis. 
Prakalbos praėdęs 7:30 vai. 
vakąre.

Bedarbius Vaiko nuo 
Pašalpos Biurą

Ketvirtadienį, kovo 9 
sirinko bedarbių ' minia prie 
Home Relief Bureau, Belmont 
ir Christopher Ave., Brooklyn, 
N. Y; Bedarbiai reikalavo, 
kad duotų jiems pašalpas. Pa
naši bedarbių demonstracija 
buvo ir 158 Belmont Ave.
• * V i’ (J 'r J

Ąbiejose vietose biurų vir
šininkai pašaukė policiją, kuri 
pribuvus išvaikė bedarbius. 
Tūkstančiai bedarbių šeimynų 
negauna pašalpų. O negauna 
todėl, kad užpakalyj tų šei
mynų nėra galingos bedarbių 
organizacijos. Kol kas, dar 
vis lūkuriuoja bedarbiai ir ti
kisi be organizacijos gauti pa
šalpą. Kuomet išalksta ir eina 
reikalauti, tai policija užpuo
la ir išvaiko alkaną minią.

Jei būtų organizuoti, to ne
galėtų padaryti. • ,

Kriaučių Lygos 
Vakarėlis

18 
d.,- “Laisvės” svetainėje, bus^ 
linksmas vakarėlis,* kurį įren
gia kriaučiai—Uygreciai. 
...Brooklyne senai /jau tturėjo 
kriaučiai vakarėlį, tai dabartį-- 
nis vakarėlis bus visais atžvil
giais skirtingesnis už visus ki
tus, kurie buvo pirmiau ren-, 
giami. Kodėl šis vakarėlis bus 
skirtingesnis? Todėl, kad tu
rėsime ant programos šokikus 
ir visą eilę kitų artistų^ ku
rie prisidės prie programos iš
pildymo. Aš esu 'tikras, kad 
dar brooklyniškė publika to
kių šokikų ir dainininkų nė
ra mačius ir girdėjus, kokius 
užkvietė kriaučiai.

*Beje, būčiau pamiršęs apie 
muziką. Muzikantus turime 
nusamdę kuo puikiausius. Ka
da jie grieš apatinėj svetainėj, | 
tai šokti , galėsime abiejose ! 
svetainėse. Jie grieš z nenuils- ( 

:tančiai,-lietuviškus ir ameriko- 
i niškus šokius.

Prašome skaitytojų tėmyti 
| v£kart|li$ pagarsinimus, tai su
žinokite programos sudėtį.

Taip. pat lygietės turės pa^- 
gaminę gerų užkandžių.

Pradžia šio vakarėlio 7 
vai. vakare. Įžanga » :tik-25c. 
Tikietus galite gauti pas lygie- 
čius.

Kovo 11 d., 8 vai. Makare, 
Tarptautinio . Darbininkų Or- 
deno 557 kuopa įrengia'“Dai
ly Worker” baramai vakarą. 
Koncertas įvyks Italų Proleta
rų Kliube, 197 Humboldt St., 
visai prie Meserole St., BroOk-'. 
lyne.

Tarp kitų dailės spėkų daly
vaus ir iRušų 'Balalaikįųj prkes- 
tra. Jau lietuviams darbinim 
kams teko susipažinti su ta 
šaunia orkestrą^ Bė abejo; ir 
šį kartą daugelis lietuvių dar
bininkų dalyvaus parengime ir 
prisidės prie parėmimo komu
nistinio dienraščio.

'< ProIetAras.

Ši gadynė visus buržuazijos: 
pastovumus verčia j šiukšly
ną,. Pirmiau jei kas būti] sa
kęs, kad reikia moterį pakel
ti į vyskupus, tai būtų apšauk
tas bedieviu, bet šiose kapita- 
i lizmo krizio dienose, tokia per
maina ir buržuaziją riegązdi- 
na

./I . ) f :' • ,! i ) s. /

Ragina Bedarbius Siųsti
i Faunas

Fred Lehman, kuris buvo po- 
licistas prie Vermont policijos 
stoties, Brooklyne ir jo kole
ga W. Hessler buvo areštuoti 
už reikalavimą, kad jiem Mrs. 
May Fuller duotų $200. ;t.

Tai jau ne pirmas kartas iš
keliama aikštėn policijos tokie 
darbai. Jie prisikabina prie 
gerai atrodančių moterų, ver
čia jas u^siimdinėti su vyrais 
ir policijai duoti kygiu^ kad’ 
neareštuotų už prostituciją.
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Tūlas ,Vąp Urka ragįųą, kad 

valdžia duotų 50,000 akrų že
mės bedarbiam apgyvendinti. 
Sulig to pono plano, Itai prie 
paskirtos žemės bedarbių šei
mynom 'Reconstruction Finan
ce Corporation turėtų duoti pi
nigų ir lai jie ten sau gyvena, 
žinoma, jei bedarbiai kięk su
taupytų, tai jau paskui turėtų 
tuos pinigus sugrąžinti. Tai 
nieko naujo. Jau senai bur
žuaziniai politikieriai planuo
ja, kad kaip nors milionus be
darbių išsiųsti iš miestų ir lai 
jie ten skursta ar badu mirš
ta. Mat, rpięstuose milionai 
alkanų darosi /pavojingi kapi
talistinei ^įęt^mai

Sovietų Žuvys . ■
Buittiabšids rūšies kenuotų 

Sovietų Ž.ųvų įgalimą gauti per 
“Laisvę.’r Yra 5-rūšių. Po 15, 
18,. 20, ir, 22 .čeptus kenukas. 

A Gerri nuolaida krautuvėms, 
kurios ims po 50 kenų vienos 
rūšies. ' Duodame ir po ma- 
žįaų, beį brangiau kainuoja.

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tųojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

427 Lorimer St-, 
Brooklyn, N. Y.
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NEW YORK. — Grįžda
mas iš Washingtono, ponas 
Hooveriš čipnąi, pąre;škė, 
Ijcad jis pilnai (pritariu Roo,- 
sevelto.politikai ir šaukia yi- 
sus remti naują ;administra- 
ciją. i Kaip 1 mes visuomet 
sakenie: tarpę ‘ republikdiih 
ir demokratę nėra jpkio 
skirtumo.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN 

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

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

: SUSIRINKIMAI
• EAST NEW YORK, N Y.

LDSA 111 kp. susirinkimas įvyks 
13 kovo, pas dd. Bieliauskus, 88-31 
E6th St., Woodhaven, pradžia 8 vai. 
vakare. Drauges, • pribūkite' į ■ laiką, 
nes yra daug svarbių dalykų apta- , 
rimui.

! • Sekr. T. V.
> ' !< ■' J.Ki'rr ■ (59-61).i

Metropolitan Avenue
(Arti į Marcy Avept

BROOKLYN, N. T

MATHEW P. BALLAS 
(BIELfiU SKAS) 
G R A B O R l U S 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU $ALIU, IR iŠ ČIA 
PASIUNČIAM t .KUR kAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINI AUTOMOBILIU, 
KURHJO PATARNAUJAM t^UVĖŽTI t LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTEfU. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIOrETI. DUODAM GRAŽIA, yiČTA. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I. MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKT(. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DEKAVOJU PACIENTAMS
AS dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano' profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir afi pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVĖNŪE j' BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare




