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Minėjimas 50 metų nuo Karo
lio Markso mirties visur iššau
kė didelio susidomėjimo. Sovie
tų Sąjungoje kiekviename mies
te ir kolektyve buvo laikomi su-
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sirinkimai. “Pravda’’ ir kiti 
laikraščiai pateikė daug marksi
stinių straipsnių. Sovietų Są
junga tai tokia tvarka, kokią 
nurodė Karolis Marksas tarpe 
kapitalistinės ir komunistinės 
visuomenės—proletariato dikta
tūros laikotarpis.

Anglijoje Darbiu. Protestuoja 
prieš Fašistus

Pas mus Amerikoje K. Mark
so minėjimas atrado didelio su
sidomėjimo lietuvių darbininkų 
tarpe. Marks izmo-leninizmo 
klausimu mums reikia daugiau 
prelekcijų ir pamokų. Prisiei
na daugiau panaudoti ir mūsų 
spaudą aiškinimui marksizmo 
dėsnių.

LONDON. — Centras La
bor Party ir Unijų kongre
sas nutarė prisidėt prie Ko
munistų Partijos pakvieti
mo bendram protestui prieš 
fašistus ir kovai už darbi
ninku reikalus. Bus išleis- c
tas bendras atsišaukimas į 
visus darbininkus.

VOKIETIJOS FAŠISTAI VIEŠAI 
PASKELBĖ DIKTATŪRĄ

Ir Vėl Imperialistą Tarpe 
Ginklą Skandalas

Senelė Klara Zetkina, vokietė 
komunistė, nepaisant senų me
tų, darbuojasi revoliuciniame 
judėjime. Kovo 8-tą dieną, lai
ke minėjimo tarptautinės darbi
ninkių moterų dienos, draugė 
Zetkina “Pravdoje” davė pama
tinį straipsnį: “Lenino Nurody
mai Viso Pasaulio Darbo Mo
terims.’’ Ji didžiumą laiko gy
vena Sovietų Sąjungoje.

Šiandie New Yorke De
monstracija prieš Fa

šistus

BERLYNAS. — Reichstage 
fašistai ir kiti reakciniai 
gaivalai 441 balsu prieš 94 
balsus paskelbė atvirą dik
tatūrą, pervesdami visą ga
lią ministerių kabinetui šu 
Hitleriu priešakyje. Fašis
tai del viso ko atliko tą bal-> 
savimą, kad “demokratijos” 
keliu įvedus kruviniausią 
diktatūrą ir darbininkų per
sekiojimus. Socialistai atsi
sakė balsuot prieš Hitlerio 
kruvinąją diktatūrą, tokiu 
būdu jie dar kartą pagelbė
jo Hitleriui įvedime kruvi
nosios diktatūros. Komunis-

kad

Sovietų Sąjungoje pradėjo ga
minti trokus su elektrikiniais Visi 
motorais. Šie automobiliai v 
dinami “E L E K T R O M O B 
LIAIS.” Jiems visai nereika
lingas kūras-žibalas, nes jie tu
ri po du elektros akumuliato
rius, kurie ir suteikia jėgą.Iš-

Komunistų Partijos ant
ras distriktas šiandieną (su- 
batoje) šaukia masinę de- tai atstovai/ nebuvo įleisti į 
monstraciją prieš Vokietijos, tą Reichstago posėdį, 
fašistų terorą. Demonstra
cija įvyks 10 vai. ryto prie 
Vokietijos konsulo namo, 

susirinkite masiniai

kų protestų, pareiškė, 
komunistų vadai Thaelmann 
ir Torgler yra sveiki ir sau
gūs kalėjime. Visų darbi
ninkų pareiga nešti protes
tus ir reikalauti juos paliuo- 
suoti.

Reichstagas suteikė visą 
galią fašistams ir jis būs> 
paleistas, veikiausiai, neap
ribotam laikui, gal būti ke
liems metams. Tokiu būdu 
jis save išplaks. Tai dar 
vienas įrodymas, kur veda 
skelbiama socialistų demok
ratijos taktika—prie fašisti
nės diktatūros. Komunistų 
Partija šaukė socialistus į 
bendrą frontą kovai prieš

PRAGUE, čechoslovaki- 
ja. — Vėl prasidėjo skanda
las, būk 40,000 karo šautu
vų iš Italijos buvo pristaty
ta į Austriją. Daugiausiai 
skandalina Anglija ir Fran- 
cija, kurios šimtais tūkstan
čių siunčia šautuvus į Len
kiją, Rumuniją ir kitur. 
Dūksta ir čechoslovakija, 
nes ten yra milžiniški ginklų 
gaminimo fabrikai Skoda.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Niagara Falls, N. Y. — 

Senis J. Furlung, 82 metų, 
kuris per 50 metų dirbo prie 
vandenpuolio, išvedžiodamasFašistinis ministeris Goe

ring, atsakydamas į daugy- fašistus, bet socialistai ne- j vizitorius ir jiems išrodyda-
bę iš viso pasaulio darbinin- priėmė pasiūlymo.

a- prie South ir Whitehall gat- K jt S da
► 1-1 MTiiv nrir/AlT l<o a m 4

boro Jaunuoliusvių, netoli nuo Battery 
Parko.

Visi darbininkai ir darbi
ninkės, dalyvaukite ir pro- 

sibaigus akumuliatoriuose ener- testuokite prieš kruvinąjį 
gijai, jie ir vėl papildomi ja. fašistų terorą ir reikalauki- 
šiūos elektromobilius išrado so- te paliuosuoti visus komuni- 
vietinis inžinierius Saveliev. Ga
mina Maskvos automobilių .ga
minimo fabrike.

Sov. Sąjungoje Maisto Rei
kalai Pagerėjo ’

mas vandenpuolį, patsai 
įkrito ir užsimušė.

stus ir taip kovingus darbi
ninkus. -Masiniai j demonst
raciją!

SOVIETŲ SĄJUNGA TEIS ANGLUS , 
S ABOTAŽNINKUS

josi teismo, kad teisme bus 
įrodyta sabotažninkų prasi
kaltimas, tai reikalauja ir 
grūmoja Sovietų Sąjungai, 
kad inžinieriai būtų paleis
ti be jokios kaucijos. Ang
lijos imperialistai grūmoja 
Sovietų Sąjungai paskelbti 
boikotą nuo 17 dienos balan
džio, tai yra neįleisti pre
kių. Nieko jie neatsieks. 
Anglijos imperialistai nu-

MASKVA. — Sovietų Są
jungos valstybės prokuroras 
A. Višinskį pareiškė, kad 
anglus sabotažninkus inži
nierius teis balandžio vidu
ryj. Taipgi, kad trys inžinie
riai W. H. Thornton, Cush- 
ny ir Gregory gali būti pa
leisti po kaucija. Už pirmą
jį reikalauja 25,000 rublių, o 
už du antrus po 15,000 rub
lių. Kas del ketvirto inži
nieriaus, W. H. Macdonal-1 degs nagus savo boikotu, 
do, dar nepadarytas spren-1 Sovietų Sąjunga gali apsiei- 
dimas. Metropolitan Vick-, ti be Anglijos. Sovietų Są- 
ers Electrical Co., kurioje junga teis sabotažninkus ir 
jie dirbo, rengiasi išimti paskirs jiems • tinkamas 
juos ant parankos. bausmes, nepaisant ar ang-

Anglijos imperialistai bi- lams.tas tinka ar ne.

Vokietijos fašistų provokacija 
su padegimu Reichstago namo 
galutinai numaskuota. Jie ban
dė paskelbti kontr-revoliucinį 
elementą Van der-Liubbę komu
nistu, bet susmuko, nes tas ele
mentas senai išmestas iš komu
nistų tarpo už kontr-revoliucinį 
veikimą.

Tada bandė sufabrikuoti jam 
pasportą, bet dar daugiau su
smuko. Fašistai, sufabrikuoda
mi, panaudojo raidę “ū’\ ku
rios visai nevartoja hollandų 
kalboje, o vartoja tik vokiečių. 
Matydami, kad niekaip negali jį 
primesti komunistams, fašistai 
nutilo.

Bulgarijoje Puolimai 
Ant Komunistų

Didėja
pir-SOFIJA.—Ministerių 

mininkas N. Muškanoff įsa
kė pradėti pasiutusį puolimą 
ant komunistų ir komunis
tams pritariančių darbinin
kų. Jis nusigando, kad ko
munistai veda propagandą 
ne tik tarpe darbininkų, bet 
mokyklose ir armijoje. Pir
miausiai puls ant “Darbi
ninkų Partijos,” kurią bur
žuazija skaito komunistų

Fašistams buvo reikalingas 
sudeginimas Reichstago namo, 
kad pradėjus pasiutusį puolimą 
ant komunistų, kad tūkstančius ... T. . ■ . ,.v 
geriausių darbininkų klasės ko-i ?artlJa; ?Ie rengiasi išvyti 
votojų sugrūdus į kalėjimus, komunistus is parlamento, 
kad uždarius komunistų spaudą Nepaisant žiauriausio’ tero- 
ir išdraskius organizacijas. ' Jie 
atliks dar ne vieną provokaciją 
prieš darbininkų judėjimą, nes 
tai paprastas darbininkų priešų 
būdas.

Oportunistal iŠ! Fįrh^ęikps ir 
Butkaus kempės taipgi užsiima 
provokacijomis. Jau “Laisvės” 
skaitytojai žino, kaip renegatai 
apsimelavo Petro • šolomskd 
klausime. Bet jid dar nebai
gė šnipų darbą. ’ Jų Stabukas* 
pasiuntė vienam žmogui į Dzu-i

ro laike pereitų Sofijos mie
sto rinkimų, komunistai ga
vo didelį* didžiumą ;balsų. 
Nesunaikins ir ■ dabartinis 
valdžios teroras komunistinį 
judėjimą. , J ;1 i.

Laisves , r» v* • m. .. <• g 
renegatai rasistinis teroras Auga

LenkijosVARŠAVA. •
Į konsulas Vokietijoje nuvyko 

kiją laišką, siūlydami pinigų už. į Reichstagą ir įteikė prote-
J-! 1 i •< lit * ' t ' i • "T9 • T—

BIRMINGHAM, Ala. — 
Visa kapitalistinė spauda 
pietų valstijose .yra mobili
zuota niekįnimui nekaltų 
Scottsboro negrų jaunuolių, 
kurie bus teisiami pirmadie
nį, 27 d. kovo.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pašaukė 23 liu
dininkus, įteikiant jiems pa
kvietimus. Darbininkai, sius 
kite telegramas Alabamos 
gubernatoriui ir reikalauki
te išteisinti jaunuolius.

MASKVA. — Susidomė
jus Komunistų Partijai, val
džiai ir fabrikų administra-i 
cijoms bei apvalius daugelį 
kooperatyvų nuo biurokra
tų, maisto reikalai neišpash- 
kytai pagerėjo. Sviesto 
kitų reikmenų kiekis padi
dėjo. Kainos į smarkiai ne
puolė. SSSR, pradėjo jau pa
vasarinius pasėlius. - Dau
giausiai dedama svarbos į 
sovchozus Ir kolektyvius 
ūkius.

.Seattle, Wash. — Rusų 
baltagvardietis vyskupas A. 
Pokrovsky atvyko iš 
kos. Jis pasakoja, 
daug kartų , jį dievas 
būklingai” išgelbėjo..

Alas- 
kaip 
“ste- 
Kar- 

tą valtis apsivertė ir 14 žmo
nių prigėrė, o jis liko. To
kių “stebuklų” labai daug 
būdavo caristinėje Rusijoje.

“Daily Worker” Prašo 
Paramosnū

Japonija Pasilaikys Salas

Roma.. — Mussolinis lau
kia ir mano, Lad visa Euro
pa bus, fašistinė. Romoje 
įtaisė 400 garsiakalbių ir jis 
rengiasi pasakyti fašistus 
garbinančią prakalbą.

TOKYO. ■— Japonijos ka
ro laivyno ministeris išleido

I .. < • ■

1 brošiūrą, kurioje jis sako,- 
j kad Japonija . pasilaikys

“Daily Workerio” vajus 
už sukėlimą $35,000, kad 
jis galėtų padengti skolas ir ( 
toliaus eiti, dar toli neat-' 
siektas. Ypatingai pasta-1 
ruoju laiku sumažėjo aukų1 Maršalines ir kitas salas 
įplaukos. Komunistų Parti- ' Ramiajame v a n d e n y n e . 
jos oficialio organo admini
stracija ir Centro Komite
tas kreipiasi į visus darbi
ninkus ir prašo siųsti aukas 
ir rinkti naujas prenumera
tas; . kad sukėlus . Xą 
“Daily \Vorkeris” ^yrą vie
nas iš- geriausių darbininkų 
klasės reikalu gynėjas, or
ganizatorius ir propagandis
tas. Visas aukas siųskite: 
“Daily Worker?’ 50 E. 13th 
St., New York,'N. Y. ‘

London. — Anglijos amu
nicijos gamintojai kalba apie 

; apribavimą siuntimo ginklų 
į Japoniją ir Chiniją. Bet 

’’kas kart vis daugiau jų 
siunčia Japonijai.

Pirm pereito karo jos pri
gulėjo Vokietijai. Po ka
ro buvo pavestos Japonijos 
globai. ' Dabar ji jas galuti
nai .prijungia prie1 savo; im
perijos.* Amerikos imperia
listai del to dūksta. L ' j

Tolimesnės Provokacijom

Cukraus Darbininkams 
Kapoja Algas

stą. Jis privedė 25 pavyz
džius, kur fašistai užpuolė 
ant Lenkijos piliečių—žydų 
tautybės, gyvenančių Vokie
tijoje. Daugelyje atsitiki
mų fašistai atima nuo jų vis- sumažino iki 500. Jau tris 
ką, nuauna batus, užkabina kartus darbininkams kapojo

tai, jeigu tas suteiks kokių nors
“žinių” apie Pettą. J Lauksime 
naujų “žinių” “Klampynėje”—- 
naujų provokacijų, . ; ’ ,

Nepaisant bjauriausio fašis
tų teroro laike,pereitų Reichsta-, 
go rinkimų, komunistai daugiau
siai is visų partijų balsų gavo' g^os iškabą ir taip, varo algas į trumpą laiką. / Dar- 

Per «įies^> o^Yarę yž mie-į bo sąlygos baisios, daugelis 
gavo gavo į 
daugiau.Prūsijoje, negu pir
mesniuose rinkimuose. > , | budus.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Penn. Sugar Co. dirbtuvėje 
pirmiaus dirbo 2,500 darbi
ninkų, o dabar, jų skaičių

Prague. — Aplaikytas nuo 
Vokietijos fašistų protestas 
prieš Čechoslovakijos laik
raščius,! kurie aprašė fašis
tų žiaurumą, i < • .■ : •

Buenos Aires. — Karas 
tėrpe Bolivijos ir Paraguay 
vis plečiasi.'1 Prie tvirtumos 
,Gondra eina1 dideli mūšiai..

Maskvą., -r- Sovietų Są
jungos medicinos skyrius iš
rado paujas mašinas, su ku-

PEIPING; Chang Kūi- 
sheko? generolai čir minister 
riąi ir Vėl kalba, kad jie ka
riaus Cprieš Japoniją. Tai damas kraujas kitam asme- 
paprastos provokacijos; kad niui. 
vesti Japonus giliau į Chini- > --------
ja prieš : Sovietų < Chiniją. Dani1„ _
Kaip. tik . jąponai apsistoja, ■ ‘ J/6” . g n’ . L' . 
tai Chang Kai-sheko gene- Darbimnkų orgamzacųos w 
rolai: paerzina jtjos ir trau- ?roitestll8
kia paskui savęs gilyn j Chi- Pnes Vokietijos, fašistus.. 
nij ą. rUhang Kai-shekui bu
vo pasiūliusi.Sovietinės Chi-' Berlynas.

Reikalauja Pinigu

MIAMI, Flo. — Areštuo-

Žibalo Tanko Sprogimas,— i Ir Vėl iš Lindbergo 
3 Darbininkai Žuvo

ELIZABETH, N. J.—Ko- 
vo 23 d., 7:45 vai. iš ryto 
trys aliejaus tankų statyto- tas tūlas G. Globridge, 33
jai darbininkai likosi ant metų amžiaus New Yorko 
vietos užmušti, o 8 labai; gyventoias, kuris buvo pa- 
sunkioj padėtyj guli ligon-|rašęs Charles Lindberghui 

grūmojantį laišką ir reika
lavo $50,000. šitas reika
lautojas buvo padavęs net 
pilną savo antrašą. Tai bus 
pąparąsta k a p i t a 1 istinėš 
spaudos auka, kuri nuolatos 
rašo apie tokius dalykus.

bučiuose. Tai vis Standard 
Oil kompanijos kaltė, ka
dangi nesiranda užteiktinai 
apsaugojimui p r i e m o nių. 
Vietinė policiją ir Union 
County viršininkai pradėjo 
tyrinėti Šią baigią nelaimę. 
Bet drąsiai galima sakyti, 
kad tikrųjų kaltininkų nesu
ras. šie darbininkai likosi 
užmušti: John/Hoens, 60 m. 
amžiaus, Įhonias Carolan; 
trečio pavardę nepatirta.

“L.” Reporteris.

LENKIJOJ BEDARBĖ 
DIDĖJA

VARŠAVA.—Pirmos sau
sio mėnesio savaitės laiku 
oficialiai užregistruotų be
darbių skaičius užaugo 10,- 
944 ir sudaro dabartiniu lai
ku 231,239 bedarbius. Auga 
nedarbas tarnautojų ir tech
nikinės inteligintijos tarpe. 
Laikraščio “Gazeta Varšav- 
ska” daviniais iš šešių ir pu
sės tūkstančių inžinierių są
jungos, 2,200 arba 39 nuoš.] 
yra bedarbiai.

> O dar tūkstančiai bedar
bių yra neužregistruotų, ku
rie kenčia badą ir skurdą.

MAŽINA bernams
' ALGAS

“Lietuvos , Ąidas” rašo: 
.. “Klaipėdos srities vals

tiečiai savo susirinkimuose

400 Alkan# Maršuotojy

HARTFORD, Conn.—400 
alkanųjų darbininkų atsto
vų atvyko į Connecticut val
stijos sostinę ir įteikė valsti
jos seimeliui bedarbių reika
lavimus. Bedarbiai susirin
ko iš visų valstijos dalių. 
Jie yra pasiryžę kovoti už 
tuoj autinę pašalpą bedar
biams ir darbininkų klases 
draudimą valstybės ir kapi
talistų lėšomis.

Geneva. — Imperialistai 
riejasi Tautų Lygoje del gin
klų išvežimo. Kiekvienos ša
lies imperialistai nori dau
giau išvežti ir kitiems už
draust.

SCRANTON, PA.

rių pagelba lengvai perdųo-' kelia klausimą apie sumaži-
nimą algų bernams. Nuo 
naujų metų samdant bernus 
algos sumažinamos nuo 20 
iki 25 nuošimčių.”

• Buožės organizuotu fron
tu puola kaimo biednuome- 
nę, numušinėja ir taip men
ką jų uždarbį. Fašistų val
džia buožėms ir kitiems 

- Du komunis- naudotojams padeda smaug- 
nijoš valdžia bendrą frontą tai Klaasen ir < Longeville, ■ ti darbo mases, atimdama iš

ant 300,000 balsų1 sto> 'išveja. Fašistai varto-1 darbininkų dirba po. 12 va- kovai .prieš, Japonijos- impe- kurie buvo areštuoti, tapo jų visas teises organizuotis 
^sijoje,’ negu pir-, ja .viduramžių žiaurumus, ir landų į dieną, .kada kiti :yra rialistus,ibėi Charig Kąi-she- ; nužudyti. Sako, būk- jie ir bendromis jėgomis ginti

I kas nepriėmė to: pasiūlymo; i <rbahdė pabėgti.” į gavo reikalus.| metami laukan.

Kovo 29-tą dieną, seredo- 
je, yra šaukiamas vi
sų darbininkų spaudos skai
tytojų ir darbininkiškų or
ganizacijų narių ir jaunuo
lių susirinkimas. Dalyvaus 
iš Bnooklyno d. A. Bimba ir 
jaunuoliai Bertha Fulton ir 
Charles Young.

i Susirinkimas įvyks Leo
nardo svetainėje, 111 W. 
Market St ir prasidės 7:39 
vai vakare. Draugai, dėki
te pastangas, kad į šitą pa
sikalbėjimą kuodaugiausia 
jaunuolių atvedu^.
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Juodi Socialdemokratų Politikos Vaisiai
II

Daugiau kaip 10 metų atgal, 1922 m. sausio mėnesį, Komuni
stų Internacionalo Pildantysis Komitetas atsikreipė į visų šalių 
darbininkus su pašaukimu: Sudarykite visi 'bendrą frontą—ko
munistai ir socialdemokratai., anarchistai ir sindikalistai, nariai 
laisvą ir katalikišką darbo uniją, organizzioti ir neorganizuoti 
darbininkai—visi stokite į vieną kovos frontą prieš kapitalistą 
daromus užpuolimus, prieš reakciją visuose josios pavidaluose ir 
prięš pavoją kariško įsiveržimo į Sovietą Sąjungą.

Komunistų Internacionalo Pildantysis Komitetas šaukė į vieną 
frontą visų šalių darbininkus ir laike pirmos palyginamosios ka
pitalizmo stabilizacijos (“nusistovėjimo”), ir laike dabartinio 
krizio. ‘

Socialdemokratija gi ne tik neparodė palankumo prisiimti 
tuos komunistų atsišaukimus, bet jinai ir toliau tęsė politiką 
susitarimo su buržuazija, vadino provokacijomis komunistų pa
siūlymus ir ardė bendrą frontą ten, kuri jis būdavo subudavo- 
jamas.

Socialdemokratija, aiškindamas!, kad ji pasirenka “iš dviejų 
blogumų mažesnį blogumą,” traukėsi atgal, kada kapitalizmas 
spustelėdavo; ir net septynios mažosios “nepriklausomos par
tijos,” kurios atsikreipė į Komunistų Internacionalą, turėjo pri
pažint štai ką,—jog Antrasis Internacionalas “pražūtingai dis
kreditavo save tuom, kad jis pakenčia kapitalistinę politiką, kuri 
skelbia, kad darbininką klasė turi bendrus reikalus su kapitalis
tais ir privalo sandarbininkauti su jais. O ta politika katastro
fiškai blogina darbininką klasės b.ūklę.”
p Bet pačiais paskutiniais mėnesiais ir dienomis Antrojo Inter
nacionalo partijos, sykiu ir vadinamos “nepriklausomos parti
jos,” tęsė tą pačią politiką, nepaisydamos, kad komunistai darė 
pasiūlymus organizuotis kovai.

Norvegijos “darbo partija,” kuri pasirašė po viršminėtu atsi
šaukimu “nepriklausomųjų,” dar nesenai pasisiūlė į vieną frontą 
su partija stambaus kapitalo, žadėjo paremti (kapitalistinius) 
liberalus, idant tuo būdu sudaryt didžium^ valdžioj.

Čechoslovakijos, Švedijos ir Danijos socialdemokratų partijos 
randasi valdžiose ir dabar, kur pravedinėja įstatymus prieš dar
bininkų reikalus. O čechoslovakijoj yra uždarinėjamos masinės 
komunistų organizacijos; komunistai seimo atstovai ten yra ati
duodami buržuazijos teismui,—nekalbant jau, kad yra laužoma 
streikų kova. ’ \

Vokietijos Komunistų Partija ir revoliucinė opozicija darbo 
unijose atvejų atvejais siūlė vokiečių socialdemokratijai ir Są
jungai Vokietijos Darbo Unijų subudavot vieną frontą kovai 
prieš kapitalistų daromus užpuolimus ir prieš fašistinę diktatū
rą. Socialdemokratų vadai vien tik pašaipomis atsakė į tuos 
pasiūlymus. Bendras darbininkų klasės frontas kovai prieš fa
šizmą liko nesutvertas tik per kaičią socialdemokratą partiją!

Hitlerio valdžia Vokietijoj pradėjo niekšišką medžioklę prieš 
kopiunistus ir paskelbė kovą, idant visiškai išnaikint marksizmą 
Vokietijoj, šimtai ir tūkstančiai pažangiausių darbininkų-komu- 
nistų tapo sumesti į kalėjimus. Komunistai seimo (Reichstago) 
atstovai visi areštuojami. Vokietijos darbininkų vadas drg. 
Thąelmann pasodintas kalėjiman. Tamsiavelniai vykdo savo 
šlykštų darbą. Dviem savaitėm uždaryta net socialdemokratiniai 
laikraščiai Prūsijoj, kur dai’ tik 8 mėnesiai atgal socialdemokra
tai turėjo valdžią savo rankose, fašistai ardo socialdemokratinius 
susirinkimus, užpuldinėja socialdemokratų partijinius, unijinius 
ir kooperacinius namus. Socialdemokratiniai darbininkai vis la
biau vienijasi su komunistais delei bendros kovos prieš fašizmą. 
Ir Komunistų Internacionalo Pildančiojo Komiteto atsakymas į 
Antrojo Internacionalo atsišaukimą duoda dar sykį galimybę so
cialdemokratams pasirodyti, ar jie nori eiti kovon prieš fašizmą 
ar . rengiasi pasiduot Hitleriui. "

Komunistų Internacionalas savo nurodymuose Komunistų Par
tijoms stato pačius paprasčiausius, kiekvienam darbininkui su
prantamus reikalavimus.

"dis siūlo veikti, nematydamas reikalo sykiu bendrai rašyt ko
kius ten pareiškimus, platformas, atsišaukimus ir t. t. Komu
nistų Internacionalo Pildantysis Komitetas sako, kad laikui tų 
revoliucinių veiksmų, bet tiktai jąją laikui, komunistai atsisa
kys nuo “užsipuolimų” ant socialdemokratinių organizacijų. Jis 
praktikoje parodo, jog komunistai visai nėra priešingi susitari
mams, jeigu tie susitarimai būna atkreipti prieš buržuaziją, o ūž 
darbo .minių reikalus.

t Savo atsišaukimu Kom. Internacionalas atima iš socialdemokra
tijoj visokią galimybę kalbėt,‘būk komunistai esą /priešingi .vie
nybei, jeigu eina kalba apie vienybę kovai. Bet jįs gana ryškiai 
nurodo, jog. komunistai ves begailestingą kovą prieš visus tuos, 
kurie laužys vieningo fronto sąlygas, kurie ir toliau varys poli
tiką santaikos su buržuazija.

Socialdemokratija turi duot aiškų ir neišsisukinej&ntį atsaky
mą, ar ji sutinka eiti į kovą prieš buržuaziją ir fašizmą, ar jinai 
ir toliaus tęs savo politiką susitarimo su buržuazija, ir išduos 
datbininkų klasę, kad fašistinė reakcija galėtų sauvališĮtai apsi- 
dirbinėt su darbininkais. s

Jeigu socialdemokratija bet kur sutiktų eiti į tikrą revoliucinę 
kovą prieš kapitalo ir fašizmo daromus užpuolimus, tai kpmunis- 
'tai džiaugsis tokiu bendru frontu. O jeigu socialdemokratai ne
priims komunistų pasiūlymų, tad visa darbininkų klasė, net atsi
likę jos sluogsniai, žinos, kad tiktai socialdemokratija pastoja ke
lią atmušimui fašizmo ir apgynimui darbininkų klasės!

.Vokietijos socialdemokratijai ypač tenka šiandie pasirinkti vie
ną iš dviejų: ar jinai susitaikys su fašistais ir tuo bųdu gaus 
progą laisvai gyvuot savo organizacijoms, ai* ji, pasekdama ko
munistus, stos į kovą prieš fašistinę diktatūrą.'

Vis tiek, kokią politiką socialdemokratai ves, tačiąus, vienin
gas darbininkų frontas bųdavojasi ir budavos.įs kovoj prieš bur
žuaziją ir prieš fašizmą. Komunistų Partijų intaka, kaipo tos

APŽVALGA
Tas Pat Ten, Kaip ir Čia

Argentinos lietuvių darbi; 
ninku laikraštis “Rytojus”' 
paduoda sekamų davinių:

San Julian (Sant Cruz teri
torijoj), nekurtuose dvaruose 
pradėjo mušti avis. Viename 
palivarke 3,000 galvų išpjauta 
ir išmesta su kailiais ir vilno
mis. Apskaitliųojama, kad 
tiktai šioje apielinkėje yra su
naikinta 60,000 avių dėliai per- 
viršiaus mėsos.

Kaip kad kviečius išmeta 
laukan arba supūdo, taip;pat 
ir gyvulius sunaikina, kad pa
laikyti kainas, darbininkams 
neprieinamas. Ir kada daugy
bė maisto sunaikinama laukuo
se, tūkstančiai bedarbių kenčia 
alkį ir skurdą. Šitas yra bru- 
tališkiaušias kapitalistinės sis
temos prieštaravimas.

Bedarbiai! Buržuazija sten- 
' giasi geriau sunaikinti šitą vis

ką negu atiduoti bedarbiams.
Bedarbiai turi organizuotis 

ir reikalauti per 
jiems būtų 
duona ir kiti reikmenys!
Jungtinėse Valstijose taip 

pat naikinami javai ir gyvu
liai, idant palaikius augštas 
kainas. Tuo tarpu septy
niolika milionų bedarbių ir 
jų šeimynos kenčia didžiau-į 
sį nedateklių maisto. Kapi
talistinė tvarka visur tokia.

......................... ........................................ ......

Scottsboro jaunuoliai — visi 
jįe turi teisę ir “advokatu 
naudotis” ir “po kauciją įš- 
ei!” Veteranai Washingto
ne, o ypač draugas Juška, 
irgi turėjo visas tas teises!

Argi ne aišku, kad “Nau
jienų” redaktorius atvirai 
gina Amerikos kapitalisti
nius budelius! Jis taip pat 
gynė kruvinąjį Hindenbur- 
gą, kuris dabar užleido ant 
Vokietijos hitlerines gaujas.

Tai dar ne viskas. Gri
gaitis baisiai pyksta, kodėl 
tuo jaus nebuvo pūskelbti 
apkaltinimai prieš anglus 
inžinierius. Bet kuomet pa
skelbė , kad jie kaltinami 
Dnieprostrojuje į turbinas 
pylime smėlio, tai G. šaukia: 
“fantastiškas prasi many
mas, nes vargiai rasis pa-

šaulyje sveiko proto inžinie
rius, kuris taip darytų.” Va
dinasi, negerai, kada neskel
bė, o dar blogiąu, kada pa
skelbė!

Ponas Grigaitis taip pat 
drąsiai atihia visas Sovietų 
valdžiai teises vesti namie 
tokių tvarku, kokia naudin
ga darbininkams ir valstie
čiams. Jinai turinti klau
syti kitų šalių—imperialisti- 
niųjšalių. Girdi, “negalima 
taip pat pripažinti, kad so
vietai, kaipo suverene val
džia, turi teisę savo teritori
joje elgtis, kaip jiems patin
ka.” Žinoma, jie turėtų vi
suomet atsiklausti Chicagos 
menševikiško cibųko ir visų 
kontr-revoliucionierių pat
rono.

Dar sykį “Naujienos” at
virai pasisakė už Sovietų Są
jungos neprietelius, už liau
dies priešus, už sabotažnin- 
kus ir kontrrevoliucionie
rius. -

KA PASAKOJA LIETUVOS PIANISTAS S 
DVARIONAS APIE SOVIETU SĄJUNGĄ

kovą, kad 
duodama mėsa,

Grigaitis Vėl už Kontr- 
Revoliucionierius

“Naujienų” No. 68-fam 
ponas Grigaitis išdrožia il
gą pamokslą Sovietų val
džiai. Bara jis ją ir kolio- 
ja, kaip jinai drįso pakelti 
ranką ir paimti už sprando 
anglus sabotažninkus bei 
panašius rusus kontrrevo
liucionierius. Sovietai esą 
visai necivilizuoti ir nemo
kyti. Jie stačiai nesuprantą 
teismų procedūros, kuomet 
jie be jokių ceremonijų gau
do kontr-revoliucinius tara
konus.

Kas kita, girdi, Anglijoj 
ir Amerikoj. Klausykite, 
bet nesijuokite:

Pavyzdžiui, Anglijoje arba 
Amerikoje suareštuotas asmuo 
turi teisę reikalauti, kad per 
24 valandas jam būtų tiksliai 
pasakyta, kuo jisai yra kaltina
mas. Suimtasis, be to, turi 
teisę naudotis advokato pata
rimu ir, užsidėjęs kauciją, iš
eiti iš kalėjimo (išimant žmog
žudystės atsitikimus).

Pavyzdžiui, keturi nušau
ti darbininkai prie Kordo 
dirbtuves, nužudyti Saęco ir 
Vąųzetti, v Tom Mooney ir

Kaip SLA Ponai Laužo Konstituciją ir Mindžioja 
SLA Narių Teises po Savo Batų Purvinais Padais

“Tėvynės” num. 10, til- kinimą, ir tuo pačiu sykiu 
pusiam Pildomosios Tary- balsuoti už d. Miliauską, 
bos paskiausio suvažiavimo 
protokole, II Sesijoj, kalba- sio®. Tarybos suvažiavime
ma apie kandidatus į SLA 
Centro Sekretorius. Ve ką 
sako: “Apsvarsčius kandida
tus į sekretorius, M, J. Viji
ką, J. Miliauską, P. Bajorą 
ir M. A; Raginską, eita prie 
balsavimų. M. J. Vinikas 
gauna 3 balsus, J. Miliaus
kas Į balsą, P. Bajoras 1 
balsą, ir M. A. Ragingkas 1 
balsą.1 Balsavimas’ kandida
tų .seka toliau./' M. A. Ra- 
ginskas gauna 3 balsus ir M. 
J. Vinikas 3 balsus.”

Kas reiškia, kad šiuos du 
kandidatu į SLA Centro se
kretorius Pildomoji Taryba 
pastatė ir liepia nariams nu
balsuoti prieš SLA konstitu
ciją ir prieš narių teises, nes 

’draugas J. Miliauskas yra 
narių nominuotas ir rinki
muose (narių balsavimuose) 
yra gavęs nemažai balsųy ir 
taip pat seime yra didžiumą 
balsų gavęs po Jurgeliūtės. 
Kaip nusako SLA konstitu
cija, jis vienintelis ir visapu
siškai tinkamas į SLA Cent
ro sekretorius. Jam tiesotai 
priklauso ši vieta. Bet Pil
domoji Taryba pastatė du 
reakcionierių į SLA Centro 
Sekr. urėdą ir liepia na
riams už juos balsuoti. Visi 
nariai turi griežtai protes
tuoti prieš tokį Pildomosios 
Tarybos konstitucijos lau
žymą ir narių teisių panie-

' • • c < 1 ,kovos orgąnizuotojų, eis didyn; komunistai ves griežtas kovas, 
kad atmušt kapitalo 4r fašizųio atakas. Komunistinio .judėjimo 
pasisekimams neužkirs kelio nei fašistinis teręrąs,, nei išdavystės 
iš socialdemokratijos pusės.

Kavą prieš komunistus jau daug metų veda visps “tvarkos 
partijos,” visos senojo režimo partijos. Nebuvo tokios niekšys- , 
tės, už kurią atsakomybė nebūfų suverčiama ant komunistų. Da- j 
bar gi nachąliškį provokatoriai, Vo.kietijos go.rgulovięčiai, sten
giasi sukelti žmonių mases prieš didvyriška Vokietijos Kom. 
Partiją, darydami niekšišką kaltinimą, būk komunistai padegę 
Reichstagą. Tai ne naujiena! Tai pakartojimas senų buržua
zijos priemonių. “Po didelio gąisrę Chicagoj,—rašė ,savo laiku 
Marksas,—-telegrafas išnešiojo po visą žemės kamuolį žibią, kad 
tai velniškas Internacionalo darbas. Reikią tik stebėtis, kaip ne- 
priskąitė šėtoniškam jo įsimaišymui tą viesulą, kuri padarė sunai
kinimą Vakarinėje. Indijoje,” '

Bet kas dieną randasi vis mažiau žmonių, kurie tikėtų tokio
mis pasakomis (prieš komunistus). Fašistiniai provokatoriai 
jau liko už, rankos sučiupti. Nepąvyks jiems įbauginti Vokieti
jos darbo mases nei prpvokacijumis, nei teroru, nei šmeižtais! 
Tos mases stoją į Komunistų. Partijos, pusę, ir šios Partijos vą- 
duvybČje jos pądarys gąlą fašištiniąm režimui! ' .

“Pnavdav.

Tame pačiame Pildomo-

Sesijoj IV, A. M. Mikalaus
kas raportuoja, kad jis su 
S. E. Vitaičiu dalyvavo Dar
bo Sekretoriaus p. Doak 
sušaukto j konferencijoj, ku
ri nutarusi sukurti pastovią 
organizaciją “ateivių apsau
gojimui nuo išnaudojimo.” 
Mes labai, gerai žinome, kas 
buvo Darbo Sekretorius po
nas Doak. Jis ne tiktai ne
apsaugojo ateivių nuo išnau
dojimo) bet visus tuos atei
vius, kurie kitus organizuo
ja į darbo unijas ir kovoja 
prieš išnaudotojus, depor
tuoja iš šios šalies. Kaip 
tik dabar bandomi išdepor- 
tuoti draugai Frank B o rich 
ir Vincent Kemenevičh, du 
žymiausi Nacionalines Mai- 
nierių Unijos darbuotojai. 
Reiškia, Darbo Sekr. Doak 
su ponais Mikalausku ir Vi
taičiu sukurtos organizaci
jos tikslas ne apsaugoti at
eivius nuo išnaudojimo, bet 
daugiau juos išnaudot ir 
persekioti. Juk Vitaitis vi
suomet bedarbių demonstra
cijas vadina “raudonųjų pa
rodomis.” Mat, tas žmogus 
taip yra persiėmęs kerštu 
prieš visus tuos darbininkus 
bei bedarbius, kurie kovoja 
už duona ir sviestą, kad ne- 
gali iš pykčio susilaikyti ir 
visaip juos niekina. Tas po
nas gauna algą iš SLA ir 
jam jokios demonstracijos 
nereikalingos,' nes jo pilvas 
visuomet yra pilnas.

Apie prakalbas, kurios 
ko kovo 12 dieną, jau buvo ra
šyta, bet iki šiolei nepaduo- 
ta pavardės aukautojų komu
nistinei propagandai ir bedar
bių reikalams.

Su ąiikomis, paremdami re
voliucinį judėjimą, prisidėjo 
šie* draugai:

A Balčiūnas aukavo $1.00; 
J. Kentrus, M. Užl^urėnąs, 
Darbininkas, Budrienė, A. Ke; 
turvitis, Labanauskas, Ch. Si
mon ir Rukenas aukavo po 50 
centų. Po 25 .centus aukavo 
šie draugai: į. Butkus,. Z. Sta- 
siulis, A. Saulonas, U. Slan-

Nesenai Sov. Sąjungoje lan
kėsi žymus Lietuvos .pianistas 
Dvarionas, kuris koncertavo 
Maskvoje ir Leningrade. Tai 
bpvo pirmas iš Lietuvos daili
ninkas, kuris aplankė didžiulius 
Sov. Sąjungos centrus—Maskvą 
ir Leningradą.

Sugrįžus Dvarionui į Lietuvą 
daugelis jo pažįstamų ir žur
nalistų klausinėjo jį ar jam “ne
buvo baisu Sovietų Sąjungoje”. 
“Kaip jie (sov. piliečiai, Red.) 
atrodė ir “kaip sekėsi.”

Laikraštis “Diena” vasario 5 
d. patalpino Dvariono pasikal
bėjimą su žurnalistais.

Užklaustas Dvarionas: “Na, 
kaip, ar nebaisu buvo, kuomet 
įvažiavot į Sovietų teritoriją?”, 
Dvarionas šypsodamasis atsakė: 
“žinoma įspūdis buvo didelis, 
kuomet pamatėm GPU kareivį. 
Bet vėliau pripratom ir jau 
Maskvoje jie jokio ypatinga 
įspūdžio nedarė, Ten žymiai 
didesnis būtų nusistebėjimas, jei 
gatvėj pamatytum kunigą pra
einantį”.

—“Maskva ištikrųjų yra di
delis miestas. Maskvoje dabar 
yra daugiau 3.5 milionų gyven
tojų. Gatvės asfaltuotos. Di
džiausias gatvėse judėjimas. Ir 
štai kas pirmiausia į akis me
tasi kiekvienam svetimšaliui, 
patekusiam Maskvos gatvėsna, 
nė vieno nepamatysi, kuris “šli
fuotų” gatvę. Rodosi, nėra nė 
vieno, kuris šiaip sau vaikštinė
tų, o visi tik eina, kur tai ko
kiais reikalais skuba ir iš viso 
to gaunasi stebėtinai galinga 
gyvenimo sriove (tempas).”

žurnalistai nerimavo ir jiems 
rūpėjo kaip Dvarionas Sovietų 
Sąjungoj buvo sutiktas. Jie jo 
klausė: “Kaip rusai jus sutiko, 
kaip priėmė pirmą lietuviškos 
•muzikos atstovą?”

—“Kaip galima nuoširdžiau, 
šilčiau,”—be jokio svyravimo 
atsakė Dvarionas. “Jau galiu 
palygint rusus ir vokiečius. Per
eitais metais, kaip dirigentas aš 
gastroliavau Berlyne. Kuomet 
aš atsistojau prieš orkestrą ir 
ėmiau lazdelę į rankas, kaž ko
dėl 
ne 
siu 
čia

tai gyvas dvasinis gyvenimas?’
—“Na kaip jums atrodo da

bartinis sovietų teatras?”
—“Visų pripažinta,” sako 

Dvarionas, ’’kad už vis geriau
sias pasauly teatras yra japonų, 
•bet netenka abejoti, kad sovietų 
teatras, jeigu ne pirmoj vietoj 
eina, tai tikrai, užima antrą 
vietą. Tiesa, sovietų teatras per 
10 metų dar nenusistovėjo ir 
vis dar randasi formiravimosi 
ląipsnyj, vis j ieško ko tai naujo, 
šviežio. Viena tik aišku, kad 
ten teatras neatsilieka nuo gy
venimo ir ištikrųjų yra kultū
rinio gyvenimo vadovu. Jog 
ten prie kiekvienos maždaug, di
desnės .dirbtuves yra salė, estra
da, kur rengiami spektakliai ir 
koncertai. Išvados iš to aiš
kios, darbininkas, vietoj to, kad 
girtuokliaut, visai kultūringai 
praleidžia vakarą.”

“Bendrai Dvarionas stebisi— 
rašo “Diena”—kad kiti mūsų 
dailininkai nenori tos progos iš
naudoti. Jog niekur daugiau 
pasaulyj e—sako Dvarionas—ne
ras tokios dėkingos auditorijos 
ir tokių patogių gastrolėms są
lygų. Tiesa—priduria Dvario
nas—dolerių iš ten neatveši, bet 
turėsi auditoriją, gausi reikalin
gą maisto normą ir gali sau va
žinėti.”

Pianistas Dvarionas gėrisi 
sovietų teatru, .sovietų auditori
ja, jį stebina organizuotumas ir 
tvirtas dvasios pasiryžimas.

Dvariono prieteliai buvo labai 
“persigandę,” kad Sovietų 
jungoje jo baimė perdaug 
apimtų, kuomet jis Sovietų 
rubežio kareivius pamatys.

Dvarionas, Sovietų Sąjungoje 
niekur nieko tokio nesutiko, kas 
jį “gazdintų,” o atbulai visur 
matė nuoširdų, šiltą priėmimą.

Nors Dvarionus savo pasikal
bėjime su buržuaziniais spau
dos atstovais nieko ypatingo ’ir 
naujo apię Sovietų Sąjungą ir 
nepasakė, bet jo klausinėjančius 
jis savo atsakymais be galo ste
bino, nes iki šiol fašistinės spau
dos žurnalistai buvo pripratę 
vien šmeižtus kartot apie Sovie
tų Sąjungą, o dabar jie nuo sa
vo žmogaus išgirdo, kad senos 
pasakos šiandien nebeatatinka.

Są- 
ne- 
pa-

pama.niau, ar nemes į ma- 
koks hitlerininkas supuvu- 
apelsinu ar kiaušiniu. O 
buvo visai kas kita—jau

čiau, kad nė vienas .garsas ne
praeina pro klausytojo ausį”.

—“Koncertai buvo kuogeriau- 
siai organizuoti. Prieš kiekvie
ną koncertą buvo paaiškinimai 
apie lietuvių muziką, o salės 
visuomet buvo pilnos.”

Dvarionas davė 7 koncertus. 
Užklaustas: “Koki elementai 
dabar sudaro Rusijoj teatrų pu
bliką?”.

—“Be abejonės, sako Dvario
nas, “kad publika visai ne ta, 
kaip anksčiau buvo ir visai ki
tokia, kaip pas mus. Mūsų 
publika visai vienoda. Saky
sim, į mūsų premjeras lanko
si elegantinė publika — fra
kuose, smokinguos. O ten už
vis didžiausias įvairumas: jau
nimas, studentai, darbininkai 
tarnautojai, jūrininkai, raudon
armiečiai, jų šeimynos ir tt. 
Netiesa, kad ten publika esan
ti apdriskusi. Tiesa; gražių 
kaklaraikščių nedaug pamątysi, 
bet visi gerai apsirėdę. Tea
trai visuomet pilni. Bilietai iš
perkami dar dviem savaitėm an
ksčiau, abonementų tvarkoje, 
nes dirbtuvės ir fabrikai perka 
daug bilietų savo darbininkams. 
Tokį nepaprastą susiindomavimą 
daile Rusijoj gal būt galima 
paaiškint tuo, kad ten nepapras-

čau.skas, P. Ęomoška, Kalnie- 
tienė, A. Kateiya, V. K. She- 
relis, B. Budris, Laukšminie- 
uė, M. Bieliauskienė, V. Lau- 
rinienė, D. .Petručionis, P. že- 
meįkis, Rėklaitis, F. šiaklis, 
Budreckis ir Stadalnikienė. 
Viso $9.50. Smulkių $6.93. 
Daiktai sudėjus $16.43.

Varde Bepdro Fronto, taria
me širdingai ačiū.

D. K.

WORCESTER, MASS
Priešfašistinis K o m i te t as 

pradeda gyviau veikti ir rū
pintis įvairiais reikalais. Ko
vo 21 d. turėjome susirinki
mą aptarimui svarbesnių rei
kalų mūsų kolonijoj.

Susirinkime buvo diktai kal
bėta apie bendro fronto kon
ferenciją. Išklausius delega
tų pranešimą, raportas buvo 
priimtas. Nutarta pasiųsti 
protesto rezoliuciją Vokietijos 
ambasadoriui į Washingtona 
prieš terorizavimą Vokietijos 
darbininkų ir jų vadų, Thael- 
mann, Torgler ir^kitų.

Buvo plačiai kalbėta apie 
prisidėjimą prie Massachusetts 
valstijos Alkanųjų Maršavimo. 
Nutarėm prisidėti ir išrinkom 
komisiją rinkti aukas: pini
gus, maistą ir rūbus alkanųjų 
maršavimo reikalui.

Prisirengimui laiko teliko 
tik vienas mėnesis. Maršavi- 
mas iš Worcester prasidės ba
landžio 27-28 dieną ir Bosto
ne bus gegužės pirmą dieną.

Buvo tartasi ir apie darbi
ninkiškų laikraščių paskleidi
mą. Komitetas nutarė parsi
traukti gegužinio “Laisvės” 
numerio tūkstantį egzemplio
rių. Prieš pat maršavimą nu
tarta išleisti lapelius lietuvių 
kalboj ir juos plačiai paskleis
ti. Z X

Surengimas bendro fronto 
diskusijų tai svarbiausias
klausimas, kurį turime greitai 
išpildyti. Diskusijose bus
gvildenama, taip pat, faši 
mo pakilimas Vokietijoj •• 
kur link jis eina.

A. J. Ruseckąg.
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Maskvos Meno Teatras ir 
Stanislavskis

| Daugelis žmonių teiravosi ir teiraujasi apie 
meną, muziką, teatrą ir kitas šakas kultūros, 
kurios vystosi po revoliucijai Sovietų, Sąjun
goj. "Kad į tą klausimą atsakyti, tai^galima \ 
pakalbėti apie Maskvos Meno Teatrą ir K. S. - 
Stanislavskio darbuotę meno, teatro srityje.

Dabar tik suėjo Stanislavskiui 70 metų nuo į 
gimimo dienos ir 50 metų jo darbo teatro sri- I 
tyje. Kritikai pripažįsta, kad Stanislavskis 
pakėlė teatro meną Rusijoje, o dabar Sovietų 
Sąjungoj augščiau visų kitų kultūrinių šalių. 
Iš Maskvos Meno Teatro, kuriam vadovau
ja Stanislavskis, mokinasi ne tik Europos te
atrai, bet ir Amerikos Teatras Guild. Taip 
žymūs menininkai, kaip kad Eleanora Duse, 
Sarah Bernard, Ellen Terry ir Gordon Craig 

♦pasinaudojo Stanislavskio' geniale kūryba ir 
mokinimais.

Taip gerai žinomi Meyerhold, Vakhtangov ir 
dar daugelis kitų, yra Stanislavskio mokyk
los menininkai.

Kad Stanislavskis minėjo 50 metų sukak
tuves teatro veikime, tai jo darbai toli siekia 
į caristinę praeitį. Ir tais laikais jau Stanis
lavskio teatras mokėjo išsiskirti iš kitų 
laikų teatrų. O kuomet atėjo 1917 metų 
voliucija, tai Stanislavskis Lunačarskiui 
reiškė:

“Aš niekame nesipriešinu revoliucijai, 
suprantu jos pasišventimą ir gilumą. Aš 
sipažinęs su jos dideliais idealais ir sentimen
tais. Bet mes bijomės, kad šita naujo pasaulio 
muzika dar ilgai neras kaip išsireikšti artis
tišku žodžiu, artistiškoje dramaturgijoje. Jei 
šitie augšti revoliucijos idealai bus išreikšti 

^.neartistiškai, tai jie gali pataikyti į klaidingą 
gaidą... Tuomet mes galėsime gelbėti tik biskį 
revoliucijai ir sumažinsime mūsų artistišku
mą”. • '

Tai buvo “"kalbėta dar 1917 metais. Dar
bininkai, kurie^buvo revoliucijos priekyje, taip 
pat nevisai pasitikėjo Stanislavskiu. Jie jau
tė ir žinojo jo idealizmą ir sentimentalizmą. 
Bėt greitai laikai pasikeitė. Stanislavskio te
atras greitai pradėjo naują orientaciją. Pas
tatymas veikalo “Ginkluotas Traukinys” iš
vaikė tas abejones. Paskiaus sekė veikalai 
“Duona” (Kiršono), “Baimė” (Afinogiene- 
vo). Tie veikalai parodė, kad gera propagan
dai, yra ir geras menas.

Tad vėliaus, 1922 metais, Stanislavskis jau 
t kalbėjo kitaip. Jisai rašė, kad “revoliucija 

davė mūsų teatrui naują misiją. Jinai atidarė 
milionams duris į kultūrinį apsišvietimą“.

Istorija Stanislavskio ir Meno Teatro
Pradžia Stanislavskio veikimo ir teatro pra

sideda su 1897 metais, kuomet tik du draugai 
nutarė steigti naują teatrą. Stanislavskis bu
vo pirmutinis šiame darbe. Tais laikais Sta
nislavskis jau įmatė begendantį caristinės Ru
sijos teatrą, šio naujo teatro tikslas buvo: 
turinys—liaudies, forma—geras (gerai lavin- 
tas} artistiškumas. Stanislavskis matė, kad 

t esamas teatras jau neatlieka artistinę misi
ją.. .Dramaturgija Čechovo, Ibseno, Haupt- 
manno ir kitų, reikalavo naujo teatro. Gyve
nimas to reikalavo taip'' pat.

Naujas .teatras turėjo mintyje jau netik 
“natūralizmą,” bet ir psichologinį sentimentą 
vaizduoti. To laiko Stanislavskio teatras ga
lima pavadinti revoliuciniu. Jo kūrėjai krei
pė domės ir į įžangos kainas, kad jo kūrinius 
galėtų matyti ne tik saujelė, bet didesnė ma
sė studentijos ir darbininkų.

Pirmą vaidinimą šitas teatras pastatė spa
lio 14, 1898 metais. Buvo vaidinama Tolsto
jaus, yeikalas “Caras Teodoras”, šitas vai
dinimas dav$ paspirties naujai grupei. Pas
kiaus sekė Dostojevskio “Broliai Karamaao- 
vai”, Puškino—“Boris Godunov”, Andriejevo— 
“Anathema” ir kitų autorių veikalai.

Stanislavskio mokinimas priėmė obalsį, ku
ris dar ir dabar tarpe aktorių ir direktorių yra 

w gerai žinomas: “Nėra nežymią rolių, *tik 
nežymūs aktoriai“.

1902 metais Maskvos Meno Teatras 
susikraustė į savo budinką. šiuo laiku 
sirodė M. Gorkis su veikalais, kaipo drama
turgas. Tais laikais jau prasidėjo ir dides
nis darbininkų bruzdėjimas. Stanislavskio va
dovaujamas Maskvos Meno Teatras pirmiau
sia vaidino Gorkio veikalus, kaip tai: “Filis
teriai”, “Nakties Nakvynė”,, ir kitus.

Vėliaus, 1906 metais, Maskvos Meno Teat
ras pradėjo turus į užsienį. Kritikai pripa
žino šiam teatrui daug kredito. Kai kurie 
veikalai, kurie kituose teatruose išėjo sudar
kytais, nebuvo suprasti (kaip Čechovo “Jūra 
Guli”), tai Stanislavskio teatre išėjo gerai ir 
geniališkai.

Teatras Nėra Tik Fotografija
Dar 1906 metais Maskvos Meno Teatras pri

ėjo prie išvados, kad teatras negali būt tik 
gyvenimo fotografija. Teatras, kaip ir me
no kitos sritys, yra ir socialė funkcija, to gy
venimo palaikytojas arba neigėjas. Mene turi 
matytis ir idėjos. Iš gyvenimo fotografijos 
menas turi išsivystyti idėja. Tai toks paliko 
tikslas Stanislavskio teatro.

Po Spalio Revoliucijos Stanislavskio teatras 
gavo kitą paspirtį. Audiencija pasikeitė. Re
voliucija atidarė šio teatro duris mllionams 
darbininkų, kurie dirba fabrikuose. Maskvos 
Meno Teatras yra dabartiniu laiku darbinin
kų mylimas ir gerbiamas. Stanislavskis apdo
vanotas Raudonuoju Ordenu. Jisai skaitomas 
Sovietų Sąjungoj, kaipo pagarbos vertas artis
tas.

Tai reiškia, kad revoliucija nesunaikino ge
nijaus, revoliucija gerą meną, gerą artistą tik 
gali pataisyti ir dar. labiau išvystyti. Revo
liucija auklėja meną, artistus, menininkus ir 
kultūrą. Kiekvienas tikras menininkas, tik
ras artistas turi matyti gyvenimo kovas ir ide- 

realistas. 
meninin-

tų 
re- 
pa-

su-

yra

jau 
pa-

praplėsti

jas. Sėkmingas artistas turi būti 
Kapitalizmo bankrotas turi .artistus, 
kus daryti revoliuciniais.

Mes, lietuviai darbininkai, turime 
savo teatrą. Mes turime revoliucionizuoti te
atro turinį ir sukurti naujas, revoliucines for
mas. Taip pat mes turime žiūrėti, kad mūsų 
teatras pagerėtų ir artistiškai. Mūsų naujos 
grupės, kurias mes organizuojame, turi ne tik 
vaidinti daugiau veikalų, bet reikia ir geriau 
juos vaidinti.

Menininkas

O tų veikalų išlei- 
“Spartakui” dar ir

kad darbininkams .nurodyti .kęlią. ii; ,veiks- 
mus kovai prieš besmunkantį kapitalizmą, 
tuo dar daugiau reikia rengti visokių pa-( 
rengimų ir prakalbų ir jas pdįvairinti pro- 
letmeniška programa. Dabar svarbu turėti 
medžiagos lengvam prirehgimūi programos. 
Seni veikalai' daugumoj atgyvenę savo die
nas ir neatatinka šių dienų reikalams. Nau
jų nesuspėja pagaminti ir išleisti, o visur la
bai reikalinga darbininkiški veikalai.

Menas yra pačio gyvenimo padaras; ypa
tingai proletarinis, kuris yra darbininkų gy
venimo nuotrauka—peveikslas ir kelrodis. 
Mes neturime laukti, kol universitetus bai
gę menininkai sukurtų ką mūsų scenai, nes 
šiandieną daugumoj menininkai prostitutiš
kai tarnauja buržuazijai, parsiduodami už 
dolerį. Nors, tiesa, maža dalis ^ina su dar
bininkų revoliuciniu, judėjimu.""-Proletarų 
meną mes patys darbininkai turime kurti, 
rašyti veikaliukus,’ dialogus, monologus, iš 
to, ką matėm, k& jautėm, ką' pergyvenom. 
Ne būtinai reikia ^’ieškoti labai komplikuo
tų dramatiškų ar komiškų ( siužetų. Mes 
galime rašyti scenos vaizdelius iš darbinin
kų kovų, streikų, bedarbių gyvenimo, disku
sinius dialogus, perstatant du skirtingus 
charakterius bei -kitus revoliucinius, antika
rinius scenos kūrinėlius, kuriuos būtų gali
ma vaidinti be didelio prisirengimo, kaip 
tai: piknike, prie dirbtuvių, ant scenos ir be 
scenos. Tokius veikaliukus kuria ir vaidina 
Vokietijos darbininkai.

Dar vienas dalykas, tai man teko girdėti 
iš draugų, kad galėtų parašyti veikaliuką, 
bet nesuranda tinkamo plano. O kiti drau
gai turi planą, bet nesugeba parašyti. Ma
no nuomone, kad tokie draugai, kurie turi 
gerus planus del scenos veikalų, bet nesu
geba ar neturi laiko parašyti, tai turėtų 
tuos planus perduoti Meno Sąjungos Centro 
Biurui, kuris galėtų įteikti norintiems gamin
ti veikalus ir jie galėtų daug ką iš jų pasi
naudoti. .

Išleidimas veikalų netaip svarbu, kad jie 
būtų išleisti gražioj knygutėj, su gražiu vir
šeliu. Svarbu, kad tik būtų viduj kūrinėlis 
geras, proletarinis. Geriausiai leisti taip, 
kaip pigiau atsieina, mimeografu arba per 
laikraštį, kur trumpesnius. Bet leisti reikia, 
negalima laikyti Meno Sąjungos raštinėj.

Su vis beaugančiu revoliuciniu darbininkų 
judėjimu turi sykiu kilti ir plėtotis proleta
rinis menas. O niekas kitas, kaip tik mes, 
darbininkai, turime būti proletarinio meno 
kūrėjai.

Rl. Svyrūnėlis.

Vajus Už “Priekalą” Jau
Reikia Pradėti

Kritikos, ų' teorijos klausimais mes be “Prie
kalo” negalime apsieiti. jAmeidaž'nai randame 
geros kritikos mūsų menui, mūsų veikalams, 
poezijai. Ypač dabar, kuomet darbininkų kul
tūros centras yra Sovietų Sąjungoj, tai “Prie
kalas” yra dar reikalingesnis Amerikoj.

Dar viena ir labai svarbi “Priekalo” dalis, 
tai Sovietų Sąjungos kultūra ir socializmo 
auklėjimas. Jame nušviečiama pramonės, fab
rikų 'budavojimas, darbininkų padėtis, jų gy
venimas ir kultūra, šios žinios ir vaizdeliai 
yra būtinai reikalinga skaityti amerikiečiams.

Kaip Pravesti Vajų Už “priekalą“
Kad sękmingiau pravežti šį vajų,.kurį skel

bia Meno Sąjunga, mes siūlome šiuos patari
mus :

1. Pirmiausia, tai kiekvienas darbininkas,
o ypatingai meno organizacijos: chorai, teat
ro grupės—turi mestis darban. 1 Kiekvienas 
narys turi gauti naujų skaitytojų: t

2. Artimiausiam savo susirinkime reikia pa
kelti šį kląusimą, skaityti laišką (jei jis yra) 
iš Meno Sąjungos Centro. Reikalinga nutar
ti kiekvienam veikti ir darbuotis, kad gauti- 
“Priekalui” metinių prenumeratų.

3. Kiekviena mūsų organizacija, o ypatin
gai chorai turi išrinkti “Priekalo” Vajaus 
Komisiją. Tokia komisija turi eiti į stubas ir 
rinkti prenumeratas.

4. Kiekvienas mūsų organizacija turi “Prie
kalą“ užsirašyti pati sau. šitas numeris rei
kia skaityti visiems pasidalinant. Jei yra kny
gynas, tai galima padėti į knygyną, kad galėtų 
ir kiti pasiskaityti.

5. “Priekalo” kaina Amerikoj $1.50. Pre
numeratoriai gaus laikraštį tiesiai iš Sovie
tų Sąjungos. Prenumeratas reikia siųsti per 
Meno Sąjungos Centrą. Galima adresuoti.:

Men)?. Sąjunga
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Pradėkime Darbą Jau Dabar
Meno Sąjunga kreipiasi ir į kitas mūsų or

ganizacijas, kaip tai: ALDLD, LDS, LDSA. 
kuopas ir kliubus. Nelaukite kol gausite pak
vietimus ir paraginimus. Pradėkime šį darbą 
jau dabar. Jei yra jūsų kuopos susirinkimas, 
tai imkitės to darbo dabar, šiame susirinkime.

Darbininkų kultūrinis darbas reikia varyti 
pirmyn. Mes turime padaryti šį vajų sėkmin
gu. . Pasibrėžkime, kad šiame vajuj gausime 
500 naujų “Priekalui” skaitytojų. Tą kvotą 
galima, gauti, jei mes visi padirbėsime.

Tiesa, Amerikoj yra bedarbė, krizis, su do
leriais labai sunku. Tačiaus dvasinis mais
tas taip pat reikalingas, kaip ir fizikinis. $1.50 
į metus darbininką neišmaitins. Tokia su
ma labai mažai gali paliesti jo gyvenimo ger
būvį. Tačiaus dvasiniai, kuomet darbininkas 
skaitys “Priekalą“, jisai gali labai gerai pa-

Puslapis tretiae
. ....... .  . • i . H

11 Proletary Meno 4-to 
Apskričio Vakarienė

WATERBURY, Conn. -rt,.. 
Praėjusioj Proletmeno 4-to į 
Apskričio konferencijoj buvo 
nutarta suruošti didelę vaka
rienę. Vieta buvo paskirta « 
Hartford, Conn., kad visiem 
būtų paranku, tik pusę kelio 
atyažiuoti. Prie apskričio 
priklauso keturi chorai. Hart
fordo Laisvės Charas vakarie
ne^ surengimu rūpinasi. Drau
gai choriečiai energingai dir
ba, besirengdami prie vakarie- 

; nes, kuri įvyks balandžio 2 d., 
14 vai. po pietų, Agora Hali, 
Į 320 Ann St., Hartford, Conn.

Prengimas, kuriame bus 
koncertas ir šokiai, tęsis iki 
vėlumui nakties. Tikietas į'šį 
puikų bankietą tik 50 centų.' 
šokiam yra pasamdyta puiki 
orkestrą, o laike vakarienes 
bus patiekta šauni vokalinė^ii’ 
styginė programa.

Neprisieina abejoti, kad bus 
gera programa, nes visi žymes
ni dainininkai ir muzikantai 
iš visos apielinkės vakarienėj 
dalyvaus. Hartfordiečiai rū
pestingai prisirengdinėja prie 
šio, visos valstijos, menininkų 
rengiamo bankieto.

Turiu prisiminti, kad dar 
pirmu kartu toks parengimas 
yra ruošiamas C o n n e cticut 
valstijoj. Svetainė labai rui
minga. Joj gali sutilpti apie * 
tūkstantis svečių. Tai jums 
bijotis nereikia: vietos už
teks visiem.

Dalyvavimas šioje vakarie
nėje turi ir antrą gerą pusę, 
tai parėmimas proletarinio 
meno organizacijų ir ypač 4-to 
Apskričio. Mūsų chorai vaidi
na nepavaduojamai svarbią 
rolę darbininkų judėjime. 
Stiprūs, galingi ir su plačia 
įtaka chorai gali patraukti la
bai daug jaunimo ir nuošaliai 
nuo darbininkų judėjimo sto
vinčios publikos į revoliucįnj 
j Ū i ėjimą.

Scenos Veikalai ir Jų Leidimas
Per pastaruosius kelis metus Proletaru 

Meno Sąjunga išleido kelis didesnius scenos 
veikalus. Tačiaus, del tų veikalų neprieina^ 
mumo, labai mažai tapo kur jie suvaidinti. 
Kaip tai: “Spartakas”—tik, tu r būt, Brook- 
lyne ir Chicago j buvo suvaidintas. Niekur 
kitur. “Už Dievą ir Tėvynę” ir neperdau- 
giausiai buvo vaidintas, 
dimas pinigais kainavo.
muzika gaminta.

Nežiūrint, kiek tie veikalai būtų geri ar 
blogi, tačiaus jų išleidimas neapsimokėjo nei 
moraliai, nei finansiniai dėlto, kad juos vai
dinant tegalėjo matyti vos maža dalelė dar
bininkų didmiesčiuose, o mažesnės lietuvių 
kolonijos jais nepasinaudojo. Ypatingai 
“Spartakas” sunkus su kostiumais, kaip ran
duoti, taip ir padaryti brangiai kainuotų. 
Svarbiausia, del pastarosios priežasties ma
žai kas galėjo suvaidinti ir tuo jo išleidimas 
nepasiekė pageidaujamo tikslo.

Praėjo daugiau metai nuo “Alkio” pa
sirodymo, bet vos keliose vietose tebuvo su
vaidintas.. Gal “Alkis” nebūtų taip jau sun
kus suvaidinti, bet’Nis vien visai didžiumai 
lietuvių darbininkų kolonijų neįkandamas. 
Prie “Alkio” dar reikia gero muzikos moky
tojo ir neblogų dainininkų, nes muzika sun
ki ir tas padaro daug išlaidų susimokinimui, 
kur yra mokytojas samdomas. Tas ir sulai
ko “Alkio” demonstraciją scenoje. Kiek te
ko matyti iš atskaitil, kiek “Alkio” išleidi
mas kainavo, tai galima spręsti, kad “Alkis” 
atneš finansinių nuostolių.

“Inkviziciją,” kaip pasirodo, taipgi ne- 
perdaug kas griebiasi vaidinti: kiti nusi
skundžia, kad perdaug lošėjų reikia, ypa
tingai Vyrų. Kur yra ganėtinai jėgų ir ga
lima suvaidinti, tai reikia stengtis parodyti 
virš minėtus veikalus darbininkams.

“Kova už Idėjas” ir “Nebaigta Kova,” 
nežiūrint į jų proletarinę vertę, gana pla
čiai buvo vaidinamos po visas Suvienytas 
Valstijas ir net Kanadoj. Vis tai tik del to, 
kad jos buvo lengvai prieinama: kostiumai, 
scenerijos, dainos ir muzika. -

Mano nuomone, Proletarų Meno Sąjungos 
Centro Biuras, ateityje turėtų kreipti dau
giau domės pirma Įeisiant veikalą, kainuoti, 
kiek jis bus naudingas ir kaip bus prieina
mas plačioms lietuvių darbininkų masėms. 
Tada tik veikalas gialės duoti pageidaujamas 
pasekmes. Paimkime dabar paskutinius 
Meno Sąjungos leidinius “Bedarbiai” ir “Su
iro Tėvelio Nervai.” šie veikaliukai, kaip 
matosi, gerai eina į sceną, dėlto, kad jie vi
sur prieinami ir su mažais trukumais, arti
mai surišti su šių dienų darbininkų ir jų 
priešų gyvenimu.

Proletarinis Menas yra labai svarbus revo
liucinės kovos ginklas, per kurį ne tik žo
džiais, bet ir vaizdais, kalba į publiką. Mi
liūnai bedarbių skurde gyvena. Į darbinin
kų parengimus, perstatymus dauguma be
darbių neįgali įžangos tikietų nusipirkti. Bet

Nėra reikalo daug aiškinti apie “Priekalo” ; 
naudingumą ir reikalingumą platinti. Visi 
lietuviai darbininkai, kurie matė bent vieną 
“Priekalo” numerį, gerai žino, kad šitas žur
nalas yra pareiga kiekvienam darbininkui 
skaityti ir platinti. /

Su 1 diena balandžio Meno Sąjunga pra
deda vajų už “Priekalą". “Priekalas” yra 
leidžiamas Sovietų Sąjungoj, Maskvoj. Ame
rikoj “Priekalą“ iki šiol platino tik ALDLD. 
Centras. Tačiaus daugiausia “Priekalas“ par- 
siduodavo tik pavieniais numeriais. Prenume
ratų kUmsimas veik nebuvo paliestas. Tuo 
klausimu kreipėsi į mus ir “Priekalo" redak
cija. Todėl Meno Sąjunga (ALPMS.) nutarė 
priimti šį draugų pakvietimą ir platinti “Prie
kalą" prenumeratų formoj. Amerikoj “Prie
kalas“ metams tik $1.50.

Meno Sąjunga kreipiasi į kitas organizaci
jas ir kuopas šiuo klausimu. Kiekvienas mū
sų organizacijos susirinkimas turi tą klausi
mą pasvarstyti, reikia išrinkti komisijos tam 
darbui.

Kodėl Reikalinga Platinti “Priekalą"
Amerikoj mes neturime mėnesinio žurnalo 

kultūros, teorijos ir meno klausimais. Išleis
ti ftokį žurnalą dar nėra įmatomų galimybių 
ir Jėgų. Pati padėtis reikalauja tokio žurna
lo tarpe Amerikos lietuvių .darbininkų. Ka
pitalistinės kultūros krizis, socializmo buda
vojimas Sovietų Sąjungoj, plėtimas mūsų me
no tarpe lietuvių darbininkų, tai dienos klausi
mai. Tos sąlygos sudaro reikalą mėnesinio 
žurhalo. 1 ' ■•■■■-

“Priekalas” yra mėnesinis žurnalas. “Prie
kalas” padengia tėbretinius klausimus. “Prie
kalas" leidžiamas pačioje širdyje dar. meno ir 
kultūros—Maskvoje. Jame galima rasti nau
jas kryptis ir formas mūsų proletarinės kūry
bos. Teoretiniai “Priekalas” yra stipresnis, 
negu mūsų amerikiečių laikraščiai. Prie “Prie
kalo” yra susispietę geriausi mūsų darbinin
kų rašytojai ir teoretikai. Prie jo, dirba drau
gai Varnėnas, žalionis, Kapsukas, Angarietis 
ir kiti.

Kita pusė “Priekalo”, tai jo meninis turinys. 
“Priekalas” talpina poezijos kiekviename nu
meryje. “Priekalas” yra ir literatūros žur
nalas. Jame randame lengvų, darbininkiškų 
pasakaičių, kurios piešia Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos darbininkų gyvenimą. Kiekvienas 
darbininkas, kuris lavinasi, kuris bando raši
nėti vaizdelius, gali rasti “Priekale” medžia
gos ir gebu pamokų. Jame yra gerų pasis
kaitymų kiekvienam skaitytojui.

kilti.
Todėl pradėkime darbą šiandien. Eikime į 

stubas, pas lietuvius darbininkus ir gaukime 
“Priekalai’* prenumeratų.

Meno Sąjunga, Sekretorius V.'Bovinas

Kaip Reikia Rašyti Recenzijas
Kam mes rašome buržuazinių veikalų re

cenzijas? žinoma, ne tam, kad jais pasigėrėti. 
Mes rašome ir reikia rašyti buržuazinių veika
lų ir judžių recenzijas, kad iškelti tų veikalų 
veidmainystę, kad sukritikuoti jų turinį ir nu
rodyti skaitytojams, kaip toki veikalai klaidi
na žiūrėtojus. Mūsų pareiga, tai numaskuoti 
tuos veikalus, kurie klaidina darbininkiją ir 
padėti suprasti jų netikusį turinį.

Recenziją rašant reikia iškelti tikslus vei
kalo propagandos. Mes turime kreipti dau
giau domės į tai, kokį įspūdį veikalas palieka 
į žiūrėtojus. Reikia parodyti, keno gyveni
mas buvo vaizduojamas, kas tame veikale .iš
aiškinama. Imkime domėn tai, kaip toki vei
kalai skiepija buržuazinę propagandą.

Nereikia rašyti taip, kad paduoti smulkme
niškai veikalo turinį be kritikos. Tuomet tokia 
recenzija tik klaidina darbininkus ir skaity
tojus. žinoma, reikalinga duoti mintis turi
nio, kiek tai reikalauja nušvietimui to veika
lo tikslų.

Tačiaus reikia rašyti recenzijų ne tik bur
žuazinių veikalų ir judžių. Mes turime nefiL_ 
gailėti kritikos ir “savo” veikalams. Taip 
mes galėsime išvystyti kritiką, taip mes galė
sime auklėti ir skaitytojus suprasti buržuazi
nį veikalų ir judžių turinį.

Kritika neturi būti tik atmetimo arba užgy-\ 
rimo. Kritika, gera recenzija turi veikalą ana
lizuoti. Reikia nušviesti veikalo geras ir blo
gas puses. Tokia kritika galės gelbėti auk
lėti ir pataisyti naujus menininkus. Tokia kri
tika bus pamokinanti.

Recenzija, kuri tilpo pereitame Meno Sky
riaus numeryj apie “King Kong”, yra dar silp
na. .Recenzija paduoda veik smulkmeniškai 
veikalo turinį, bet joje nėra kritikos. Nenu
šviesta to veikalo ideologinė rolė. Nepasaky
ta, kodėl buržuazija imasi tokių fantazijų, ne
pasakyta, kad tas veikalas, tai buržuazinės 
kultūros ( krizio išdavas. Reikia parodyti to
kių veikalų efektą į žiūrovus.

Bet kitu kartu tas draugas jau parašys ge
riau. Jisai paims buržuazinį veikalą kritiš
kai. Todėl reikia daugiau kritikos, daugiau 
recenzijų.

‘Menininkas.

Taigi jūsų atsilankymas ir 
parėmimas apskričio yra labai 
reikalingas. .

J. Strižauskas

Dainų Diena Hudsono 
Paupyj

Ateinantį gegužės mėnesį 
įvyks Proletmeno 3-čio Apskri
čio rengiama Dainų Diena, ant 
Vaičionio farmos, New Jersey 
valstijoj. Toji menininkų Šven
tė bus sekmadienį, gegužės 28 
dieną. ,

Todėl prie Apskričio pri
klausančios vienetos, chorai ir 
kitos menininkams pritariančios 
organizacijos — prašomos ne
rengti jokių piknikų bei išva
žiavimų, idant neišskaldžius 
darbininkų publikos į kelias da-, 
lis, kad bendrai galėtum 
ryti vieną didelį pikniką, 
žiavimą.

šiame piknike turėsime
ramą du sykiu: vieną progra
mos dalį išpildysime trečią va
landą po pietų, o kitą šeštą va
landą. Tai bus pirmu kartu 
duodama tokia programa New 
Yorko apielinkėj. Dainuos ke
turi chorai ir kalbės du kalbė
tojai.

Prie Apskričio priklausanti 
chorai rengkitės prie minimos 
dienos.
šiuo bedarbės laiku skambučiai 
lošia didelę rolę, trukdo žmo
nes 'nuo ėjimo į parengimus, ta
čiaus, suglaudus visas spėkas, 
manome išlaikyti savas organi
zacijas.

Nuo šio pikniko pelnas ski
riamas Proletmeno Centrui, kad 
'jis turėdamas pinigų galėtų iš
leisti daugiau darbininkiškų vei
kalų, dramų, komedijų ir dai
nų.

Apskričio Pirmininkas,

suda- 
suva-

prog-

Nors mes žinome,- kad

«įl v.
J

1
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E Atsibuvusios Union County Bedarbių 
Konferencijos

MINERSVILLE, PA. LOWELL, MASS.

Kovo 19-tą dieną Eliza- pripažinimą Sovietų Sąjun- 
betho darbininkų judėjime gos, už paliuosavimą Scotts- 
pirmu sykiu atsibuvo be ga-( boro negrų jaunuolių, prieš 
lo svarbi ir pasekminga kon-! militarizavimą bedarbių 
ferencija iš visų Elizabetho 
apielinkių. ši bedarbių kon
ferencija tai pirmas žings
nis ir pradžia padėjimui 
tvirto pamato delei platesnio 
organizavimo ir : 
bendro fronto obalsio visoj 
šioj apielinkėj, išreikalavi- 
mui bedarbių apdraudos nuo 
federalės valdžios.

Kaip svarbu kelti bendro 
fronto obalsį tarpe bedar
bių šioj apielinkėj, tai visi 
dalyvaujanti delegatai galė
jo suprasti iš kilusių disku
sijų ir raportų. Iš draugės 
Bennett raporto, varde 
Union County bedarbių ko
miteto, štai žymėtini faktai: 
Visam Union County įvestas 
verstinas darbas visiems be
darbiams už beskę valgomų 
daiktų, vertės nuo penkių li
gi trijų dolerių. Bedarbiai 
yra verčiami po prievarta 
keliauti pėsti į paskirtą vie
tą darban, nežiūrint blogiau
sio oro. Vaikai negauna jo
kio pieno bei užkandžių mo
kyklose. Bet to negana. 
Nesenai tapo išleistas įsta
tymas per šelpimo direkto
rių, kad namų savininkams

Verstino Darbo Darbininkų 
Streikai ič “Daily Workeriui” 

Parama
Pennsylvanijos valstija duo

da bedarbiams, badą 
tiems, šiokia 7 *•

pat įi rūpinasi apginti ateivius dar-, linkės draugijų , nerengti\ąųt. .virš 
‘ .* j TDA atmuša bilius* afei- minėtos 'dienos ir‘ ktifečlA dalyvauti

įui.; štai ir Conn. P; 
greit ėmėsi atmušti; l

bininkus.
vių regi
valstijoj.’
įneštą bįlių ateivius registruot. Visi 
priklausykim prie jo U ž-nė.

(70-71)

'artaj'oš piknike.' • 1
Antras. Dištrikto ir . - , s 

dai [piknikas įvyks 20 dięną. rugpjū
čio (August), Hillhide ar' Unionville, 
dar tikrai nežinoma vieta, bet laikas 
jau nustatytas. Todėl draugijos pra
šomos atkreipti savo atydą į Aių 
dviejų parengimų 
ant jų jau dabar.

Platesnės žinios 
paskelbta vėliaus.

>U‘

Katalikai ir Pažangūs Darbi
ninkai Dedasi j Bendrą Frontą 

Kovai prieš Alkį
Mūsų kolonijoj yra net ke

lios pašalpinės draugijos. Al
girdo^ Draugiją kunigas laiko 
po savo reakciniu skvernu. 
Jis parapijonus apgaudinėja 
pasakomis, kad krizis tuoj pra 
eis. Kunigas gauna iš Raudo
noj o< Kryžiaus miltų, tai duo
di} po kelis svarus tų miltų 
bedarbių šeimynoms ir tuo bū
du jis bando pasirodyti gera
dariu.

Bet vis- daugiau lietuvių ka
talikų darbininkų atsiranda, 
kurie pradeda šalintis‘nuo ku
nigo ' ir organizuotis,1 • kad iš 
miesto išreikalauti žmonišką 
ūmią bedarbiams pašalpą.

Loiwellyj viena iš pažangiau 
šių pašalpinių draugijų, tai 

Dukterų

velkan- 
(tokią gyvybės 

palaikymui maisto pašalpą. 
Už tai miesto valdininkai ver
čia tuos bedarbius miesto dar
bus dirbti. Tuo tarpu miesto 
apmokamus darbininkus palei
do; reiškia, bedarbius verčia 
skebauti. Todėl tokio darbo 
čia liko iššauktas streikas. 
’ Bedarbių, Taryba, 17 kovo 
ryte, išvedė apie 100 bedar
bių į pikietą. Priėjus prie 
verstinai dirbančių grupės iš 
16 ir paaiškinus dalykus, visi 
metė darbą; 14 susivienijo su 
pikietu, o 2 atsisakė bent sy
kiu maršuoti ir nuėjo namo. 
Darbo perdėtinis visaip kolioT 
josi ir mėgino vieną kitą, stum
dyt. Bet matydamas, kad tuo-1Lietuvos Sūnų ir 

___xx xxxv^ mi nieko neatsieks, atsivežė ” 
miestelių. Nemažai dalyva-' miesto burdžių (gaspadorių), 
vo delegatų lietuvių organi
zacijų, ypač iš Elizabetho. 
Bet labai peiktinas dalykas, 
kad mūsų elizabethiečiai lie
tuviai delegatai laike užkan
džių apleido šią taip svarbią ...
bedarbių konferenciją. Ži-!kyti» kiti metė darbą, 
noma, ne visi, bet didžiuma.! , 
Ir tai padare nelaukiant an-' 
t ros sesijos, kur buvo svar
stomi svarbiausi dalykai. 
Sakau, draugai, tai tikra 
sarmata. Duodate labai pra
stą pavyzdį mūsų jauniems 
draugams. Jeigu būtų rei- 

nebus mokama už bedarbių I kalas, bet dabar apleidote be 
randas po $15, bet nuo $10'jokio reikalo, nepaisant vi
lki $8. Xas reiškia, bedar
biai bus priversti gyventi 
laužu namuose, kur nebus 
jokių sanitarinių įtaisymų 
bei nuo gaisro apsaugojimų. 
Šimtai bedarbių šeimynų 
bus įmesti mirties pavojun, 
nes namų savininkai reika
laus savo nustatytos $15 
randos.

Atmušimui visų šių išnau-! 
dojimų ir privertimui vai-i 
džios šelpti bedarbių šeimy-, 
nas, ši konferencija išdirbo 
sekamus planus:'organizuo
ti bedarbių tarybas ir be
darbių komitetus tose vie
tose, kur jų nėra. Organi
zuoti bedarbių pašalpos ko
mitetus ir kelti bedarbių 
klausimą visose organizaci
jose ant bendro fronto pa
mato. Iškelti bendro fronto 
klausimą Socialistų Partijos 
lokale, nusiunčiant plačią 
bedarbių delegaciją varde 
Union County bedarbių ko
miteto ir šios konferencijos. 
Surengti bedarbių eiseną 7- 
tą dieną balandžio prie 
Union County Court House, 
įteikiant bedarbių reikalavi
mus į Board of Freeholders. 
Prisirengimui prie šios de-

jaunuolių, už paliuosavimą 
Tom Mooney ir vedimui agi
tacijos tarpe organizacijų 
pasiuntimui delegacijos į 
Tom Mooney kongresą, ku- 

išplėtimo' ris jvyks Chicago j balandžio 
’30. Taipogi pasiųsta teleg

rama Vokietijos ambasadai 
Washingtonan, reikalaujant 
paliuosavimo draugų Thael- 
mann ir Torgler.

Pačioj konferencijoj daly
vavo 32 delegatai nuo įvai
rių organizacijų su 874 na
riais iš šių vietų: Roselle, 
Hillside, Linden, Plainfield, 
Garwood, Cranford ir kitų

bet ir tas negelbėjo. Tad abu 
nusiskubino pas kitą dirban
čių grupę. Ir pakol pikieti- 
ninkai atmaršavo’, tai jie, dir
bantiems buvo įkalbėję, kad 
neklausytų pikieto ir dirbtų, 
čia jiems pasisekė keli sulai-

prie 
arti 
kad 

girdėjo.

Nekurie,

jų Maršąviipą. Išvažiavo, 15 
bedarbių ir didžiumoj jaunuo-■ . { • ’ « 
liai. Buvo užsiregistravę va
žiuoti 30 bedarbių, bet tą die
ną, kada reikėjo išvažiuoti, 
pasitaikė labai bjaurus oras, 
lijo ir šalta buvo.
matyti, neturėdami kuo tin
kamai Apsitaisyti,
važiuoti. Tačiaus ir penkioli
ka delegatų, tai tinkama at
stovybė. Reikia pasakyti, jei 
būtų graži diena1 pasitaikius, 
tai būtume turėję du kartu 
didesnį bedarbių būrį, kurie 
būtų patraukę į valstijos sosti
nę reikalauti socialės apdrau
dos ir bedarbiams pašalpos.

Prieš bedarbių delegacijos 
išvažiavimą į Hartford, Conn., 
ątėjo moteris su dviem kūdi
kiais į Bedarbių Tarybos bu
veinę. Vaikąi visai maži. Vie
nas vos pradėjęs vaikščioti, o 
antras tįk pusės metų. Mote
ris nusiskundė, kad ji neturi

pabijojo

BAYONNE, N. J.
Skani vakarienė su programa, 

įvyks kovo (March) 26-tą d., nedė
lios vakare; pradžia 7-tą valandą, 
Kliubo salėj, 197 Avė. E. Cor. E19 
St. Rengia LDSA 45 k;>.

Šioj’e vakarienėj’e, aptart skanių 
valgių taipgi bus dainos, muzika ir 
šokiai. Dainuos visierfis gerai žino
mas drg. A. Višniauskas ir kiti.

Šį vakarienė yra rengiama “Vil
nies” dienraščio naudai ir Darbi
ninkės.

Įžanga tik 50centų. Kviečia Rengė
jai.

(70-71)

PHILADELPHIA, PA.
Lenkų darbininkų delegatas sugrį

žęs iš Sovietų Sąjungos kalbės seka
mose vietose:

March 25th 2:30 P.M. on Pulaski 
Hall at Germantown and Hunting 
Park Ave., Mar. 27th 7:30 P.M., 
Kaczynski Hall, 2376 Oithodox .St. 
Phila., Pa., Mar 28th 7:30 P.M. Lith
uanian Hall, Richmond St. and Al
legheny Ave. Phila., Pa.

svarbą ir rengtis

ir programas bus

G. A. Jamison. 
(70-71)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos rųenesinis su

sirinkimas įvyks nedėldie^į, 26 kovo, 
10:30 vai.' ryte, Lietuvių Svetainėje, 
29 Endicott St.

Visi nariai malonėkite ateiti ir 1' 
nepamirškite naujų atsivesti, taipgi 
užsimokėkite už šiuos metus savo 
mokestis.

Sek r. J. J. B.
(70-71) •

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10-tos kuopos susirinki-., 

mas bus pirmadienį, kovo 27 d. 
1933 m. kaip 8 v. vakare Rusų na
me, 995 N. 5th St. Visi nariai atei
kite, nes svarbių tarimų yra aptarti 
ir malonėkite užsimokėti už šiuos 

Kovo 26 bus rengiama vakarie- metus duokles, nes greit gausim 
(Bridesburg) svarbią brošiūrą šių metų. Stengki- 
įžanga 75c. Į tės gauti naujų narių.

Sekr. Jul. Vaitkus.
(70-71)

nė, 2822 Bridge St., 
Phila. Pradžia 7 P.M 
porai. Čia ii’gi dalyvaus Sovietų ' 
Sąjungos delegatas.

(70-71)

Draugija. Vasario 12 d. drau-'nieko valgyti ir kur gyventi, 
gijos susirinkime buvo pakel
tas bedarbių klausimas. Po 
plataus apkalbėjimo sutikta, 
kad reikia rikiuoti spėkas ko
vai už bedarbių apdraudą ir 
kitus reikalavimus. Po disku
sijų buvo nutarta atsišaukti į 
kitas organizacijas ir pašaipi
uos draugijas kviečiant suda
ryti bendrą frontą veikimui už 
bedarbių reikalus. Ant vie
tos buvo išrinkta du delega
tai, kurie pakviestų prisidėti 
ir kitas draugijas, taip pat 
sušauktų Lowellio miesto or
ganizacijų bendram veikimui 
konferenciją.

Kovo 5 d. buvo šv. Juozapo 
Draugijos susirinkimas. Lietu
vos Sūnų ir Dukterį) Draugijos 
atstovai atsilankė į juozapinės 
mitingą ir užkvietė dėtis prie 
bendro fronto. Draugijos na
riai suprato bedarbių sunkią 
padėtį. Nekurie iš jų jause
nas laikas nedirba. Po ap
kalbėjimui nutarė prisidėt prie 
bendro veikimo ir išrinko de
legatus. ' Buvo kviesta ir tre
čia, j Algirdo pašalpinė drau
gija, bet ši atsisakė prisidėti 
prie ° kovos už bedarbių rei
kalus. Mat, šią draugiją ku
nigas turi savo įtakoj, tai jis 
įkalbėjo, kad neprisidėtų prie, 
bendro veikimo prieš alkį.

Kunigas palaiko kapitalistų 
pusę ir kartu dirba su poli
tikieriais. Jis viską daro, kad 
pakrikdyti darbininkų vieny
bę, idant bedarbiai nesusior
ganizuotų ir neprispirtų kapi
talistinę valdžią išleisti bedar
bių apdraudos įstatymą ir duo
ti žmonišką ūmią pašalpą be
darbiams.

Kunigas pamokslus sako 
prieš pažangius darbininkus 
ir visaip grasina, kad katali
kai darbininkai nedraugautų 
su komunistais. Jis net liepė 
išsižadėti giminių, brolių ir se
serų, kad neužkrėstų juos ko
munistinėmis idėjomis.

Sargas.

Ji pasakojo, kad buvus mies
te, bet, apart prižadų, nieko 
daugiau negavus.

Bedarbių Taryba išrinko 
komitetą iš keturių draugų ir

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro mėnesinis susirin-

pasiuntė eiti kartu su mote-1 kįmas įvyks kovo (March) 27 d,, pir- Philadelphia
ROUND TRIP

ONE WAY $2.00
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE _ 
WASHINGTON 
BOSTON ____
RICHMOND __ 
PITTSBURGH 
DETROIT ___
CLEVELAND . 
CHICAGO ___

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

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

ria į miesto bedarbių pašalpos 
raštinę ir ten perstatyti daly
ką, v

Koumet komitetas nuėjo su 
moteria į raštinę ir pasakė, 
kad reikalauja pašalpos, tai 
viršininkas pareiškė, 
palauktų iki ai 
nas. Laukė dvi 
kito pono vis 
Bedarbių Tarybos

madienį, 180 New York, Avė. Visi 
draugai ir draugės turite būtinai 
dalyvauti punktuališkai 7:30 vai. 
Labai daug reikalų susikuopė ir tu
rime rimtai Apsvarstyti. Kaip tai: 
koncerto, dainų ir visos eilės kitų 
svarbių neatidėliotinų darbų apdirb
ti. Choro Komitetas.

(71-72)

$3.50 
4.00 
2.00 
6.25 
7.00 
9.00 
9.00 
9.00

į darbo. Pikietą mėgino 
neprileisti, bet jų balsus, 
ir iš tolo, dirbanti
Vienas kitas metė darbą, o 
kiti, kaip ir iš gėdos, kavo- 
dami akis, sklido į kalną! Už 
tai porą Bedarbių Tarybos 
narių suareštavo. Bet kada 
mūsų draugai atėjo paliuosuo- 
ti, d. G. Kaminskas užklausė: 
“Kiek reikia kaucijos?” Tai 
atsakė, kad nieko, ir paleido. 

, Jau 20 kovo, Bedarbių Ta- 
: komitetas 

raportavo, kad jie, varde Be
darbių Tarybos, privertė mies
to konsilmanų pirmininką su

stabdyti tą verstiną darbą už 
■pašalpą. Ir jis sustabdė bent 
iki sekančio konsilmanų mi
tingo. Todėl, kad šis mitin
gas bus, tai kuo daugiausiai 
bedarbių - darbininkų 
susirinkti prie konsilmanų 
lės, kur B. T. komitetas 
legaliai kovoti už visiškai 
naikinimą tokio darbo.

“Daily Workeriui” Parama
Kovo 18, LDSA draugių mo

terų pasidarbavimu, buvo su
rengta krutamu paveikslų va
karas. Drg. B. Burnet, K. P. 
organizatorius, operavo pa
veikslus ir aiškino žodžiu. Pa
veiksluose rodė iš pasaulinio 
karo, Kerenskio-Bolševikų re
voliucijų ir Amerikoj demons
tracijų. Rodymas, su d. B. B. 
prakalbėlęmis, buvo gana il
gas ir žingeidus! Patartina 
tą parengti ir kitur.

/ Piniginės naudos buvo apie 
$19 už įeigos tikietus ir $8 
su centais simpatiškos kolek- 
tos. Viso apie $27. Viskas 
paskirta darbininkų svarbiau
siam kovotojui, komunistiniam 
dienraščiui “Daily Workeriui.” 

Šiuomi išreiškiame, varde 
komunistinio judėjimo, pade-

sos susirinkusios delegaci
jos. . ! . -

Atsižvelgiant į oro sąly- ’'ybos:JiUSI';inli‘":e 
gas tą dieną, tai konferenci
ja buvo pasekminga.

Jonas Blinda.

WATERBURY, CONN.
Šis Ta? IŠ Waterburio 

žinoma, Kaip ir kitose kola 
nijose, taip ir čia, ir visoj Wa- 
terburio apielinkėj, siaučia 
baisi bedarbė, žmonės vargo 
spustelti pradeda mąstyti, kas 
bus sekamą dieną. Jie prąsi- 
blaivo, pamato, kad vienas ke
lias tėra, tai eiti su kovingais 
darbininkais, patraukti komu
nistų nurodytu keliu. Reikia 
prisiminti tai, jog gaila, kad 
mums trūksta gabių organi
zatorių. Išauginti vadovauja
mus draugus ima laiko ir rei
kia aplinkybių.. Paimkim, pa
vyzdžiui, kad ir praėjusį mūs 
susirinkimą. Ką mes atsiekė
me, ką naudingo atlikome, tu
rime savęs paklausti. Galima 
sakyti, visai be naudos pralei
dom laiką. Taip yra todėl, 
kad nėra mūsų pačių tarpe 
aiškaus supratimo.

Kliudo mūsų veikimui ir . 
kalbos nežinojimas. Mitingus 
laikome anglų kalboje, o jos 
net vadovaujami draugai tin-

turi
sa- 
eis 
pa-

WATERBURY, CONN
Miesto Viršininkai Išsigando

kad ji 
kitas po- 

J&landas, bet 
era. Tuomet 

komitetas

Newarko ir Apielinkės Darbi
ninkiškoms Draugijoms

Žinotina
Komunistų Partijos New Jersey 

pareikalavo, kad moters nusi- valstijos 14 Distriktas rengia “State
skundimas būtų svarstomas ir Picnic” nedėlioję, 25 birželio (June) 

rp i visos New Jersey valstijos didžiausį 
* pikniką Metuchen, N. J., prašo apie-jai duodama pašalpa, 

lauktas ponas tuoj atsirado ir 
pradėjo klausinėti komitetą, 
ką. jie turi bendro su moteria. 
Komitetas . pareiškė, kad jie 
yrą iš Bedarbių Tarybos ir rei
kalauja, kad tai moteriai būtų 
duota kambariai,- maistas ir 
kiti [gyvenimui reikalingi daik
tai. Viršininkas nubėgo į ki
tą, kambarį, jis iš ten atsivedė 
dvi moteris ir keletą nutuku
sių vyrų. Nutukę ponai pradė
jo šaukti, kad Bedarbių Tary
bos komitetas išeitų, nes virši
ninkai nieko bendro neturį su 
bedarbių komitetu. Nežiūrint, 
kaip viršininkai purtėsi, bet 
jie buvo priversti parūpinti 
vietą moteriai ir duoti jai ir 
kūdikiams pašalpą.

4<ada bedarbiai susiorgani
zuoja, tai jie gali laimėti. Vir
šininkai bijosi iš tolo alkanų 
masių, susiorganizavusių į Be
darbių Tarybas.

Bedarbis.

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 nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus mieštus.

monstratyvės demonstraci
jos prie Union County Court 
I^ouse, visuose Elizabetho 
apielinkės miesteliuose reng
ti Jokales bedarbių demonst
racijas. Paskleidimui agita
cijos, nutarta išplatinti 5,000 
lapelių, taipogi išleisti lape
lius lietuvių, rusų, lenkų, 
vengrų ir kitomis kalbomis.

Platesniam varymui be
darbių organizavimo, išrink
tas platus Union Coupty^be
darbių komitetas, šis Union 
County bedarbių komitetas 
turės sušaukti panašią? kon
ferenciją 16 d. balandžio 
platesne papėde prisirengi
mui prie pirmos gegužės.

Baigiant konferenciją, su
sirinkę delegatai išnešė eilę 
rezoliucijų: už tuojautinį

karnai nežino, kai iš mažiau 
prasilavinusių, tai ir tikėtis ne
galime.

žmonių susirenka nemažai, I 
bet jie pasiklausė nesupranta
mų kalbų, užsidėjo kepures 
ir, nelaukdami mitingo pabai
gos, apleidžia svetainę 'ir eina 
kas sau.

Aš manau, draugės-draugai, 
mes galėtume padaryti taip: 
Kada’ sueina daug lietuvių ir 
randasi keletas anglų ir kitų 
tautų darbininkų, tai reikėtų, 
kad pakalbėtų angliškai ir tą 
patį lietuviškai. Kuomet žmo
nės suprastų, apie ką mes kal
bame, tai tikiu, kad turėtume 
daug geresnes pasekmes. Tai
gi, jei mes norime patraukti 
mases paskui save, tai ir tu
rime kalbėti tokia kalba, kad 
tos masės suprastų^ ko mes 
norime ir apie ką mes kalba
me.

K. A. P-lonis.

kos žodį gerbiamai publikai 
už simpatiją ir medžiaginę pa
rama.n

Arbačauskas.

NEWARK, N. J.

Bedarbių Tarybos Atstovų
Waterburio bedarbiai pa

siuntė skaitlingą delegaciją į 
Connecticut ' valstijos Alkanų-

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvek-o, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir vakare
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ife.

Iš “Bedarbių” Perstatymo
Kovo 19 d. Brooklyno Aido 

menininkų grupė sulošė veika
lą “Bedarbiai.” Oras pasitaikė 
toks bjaurus, kad bjauresnio 
šią žiemą dar nebuvo: snigo 
ir lijo, sudarant tokią plutą 
kelių colių makalienės, kad nė 
eiti, nei važiuoti. Del tos prie
žasties Draugijų Sąryšis turės 
keletą dolerių nedatekliaus. 
Prisiminus tai lošėjams, drau
gai brooklyniečiai neėmė nei 
kelionės lėšų. Vadinasi, drau
gai aukojo ne tik savo darbą, 
spėkas, bet ir kelionės lėšas iš 
savo kišeniaus pasidengė. Už 
tai dd. brooklyniečiams dide-

lis ačiū.
Sietynięčiąi, vadovaujami 

jaunos mokinės A. Stelmokai- 
tės, išpildė dainas prie veika
lo. Ačiū jiems ir publikai,, 
kuri atsilankė (apie 100) to
kiame bjauriame ore.

Lošėjai didžiuma turėjo 
trūkumų, išskiriant 3-4. Di
džiuma buvo lyg ir atšalę, 
nelankstus 4r tykią! kalbėjo. 
Pats veikalas geras šiuo mo
mentu vaidinti, bet trūkumų ir 
tūlų neaiškumų turi nemažai. 
Tačiaus, trūkumus apeinant, 
ar pataisius, vaidinti lengvas, 
tinkamas, ypatingai antra sce
na gan jausmingai užsibaigia, 
net ašaros matosi žiūrėtojams.

G* Albinas,
• • t i ’ ,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
‘ :* . • i

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kuopos mėnesinis su

sirinkimas sękmadięnį, 26 kovo, 10 
vai. ryte, 407 Lafayette St. šis 
susirinkimas yra svarbus, nes sugrį- 
žią iš bendro fronto konferencijos, 
del^gtai išduos raportą, kuri įvykę 
Hartforde. Taipgi delegatas iš ma
sinio alkanųjų maršavimo į Hart
fordą išduos raportą.

HARTFORD, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo lietuvių kuopos mėnesinis susi
rinkimas kovo 27, vakare, 59 Park 
St. Draugai priklausanti prie šios 
darb. apgynimo organizacijos būti
nai atsilankykit. TDA labai svar
bią rolę• lošia darbininkų klasės la
bui, kiek daug ji apgina kovingų 
darb. nuo kapitalistų teroro. Taip

Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

Iltį II

HAMBURG-AMERICAN LINE

(anti Roll Tanks) 
Kurie Sumažina Garlaivių Supimąsi 

iki Minimumo

50Is New Yorko

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

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

r Kauną $1^7 
ir atgal Trečia Klase Jį JT
Informacijų klausikite pas vietinį agentą arba

RPG

[ DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA
| čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug
| prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
j A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
Į 8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.
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Turi “Laisvę” už Organą

J,

Montrealo Kp. Nare.Komisija.

ELIZABETH, N. JNEWARK, N. J MONTREAL, KANADA

jau

vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktacjięnio 
vakare ; pradžia 7 :30 valandą.

pas

Avė.
ir So-

LOWELL, MASS
< >

o

< •>

DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARET
proletari

« >Aš tikiu
< >

punktą,—

pagerinus

vai.

labai spy- 
pradeda

j,
j,

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

O

sister.
ver- 

iš jU 
prik-

Kovo 29, APLA 3 kuopos 
svetainėje, Carnegie, Pa. Pra
džia 7 :30 vai. vakare.

sve-
Pa.

rei- 
dir- 
Na-

naktimis 
dalyvauti 
Taigi jų

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

62 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek-

adatos, ves darbininkes stoti į mūsų 
ir sujungtam spėkom,

; Lawrence,
Ne paslaptis, kad mes

VIENA NAKTIS SALĄVEI- 
ŠIŲ ARMIJOS PRIE

GLAUDOJ

Drauges Darbininkes, Subru^- 
kime Darban.

tarnaitė jiem 
prašinėtų ir ke
tai atidirbtų.
tarnaičių algos

7th St., Steubenville, 
Pradžia 7:30 vai. va- 
Rengia ALDLD 101

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

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

šies kenuotos žuvvs.

Susirinkimų vietą galite su-
na-

p radėjo 
Jie negali 
pamokose, 
turime pasirūpinti už-
naujais dainininkais.

šokiam muziką. Bet cho- 
nariai ne vien linksminasi, 
tuo pačiu kartu dalyvau- 
ir visame plačiame dar-

“LAISVĖ”
427 Lorimer St-,

Brooklyn, N. Y.

st.
Box 4,

140 Mechanic St.

j.

j.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 1-1080 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

šaltas ir drėgnas, 
matyt, yra sergan- 
beveik kiekvieno 
išsidžiovinti nėra

Kiti sako: kad tik oras 
ten 
ne-

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

GARDNER, MASS
A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius', M. Šleiva, 
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis, 
6Crawford 

Finansų raštininkas, A. Siekis, 
F. O.

Protokolu raštininkas, S. Rasimavičius

savo.
Kriąučius Albinas-

<♦>

< >

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Įžanga Veltui Atdara per Naktj

šeštadienis, Kovo 25, 1933 Puslapis penktai

VIETINĖS ŽINIOS i 
mo diena, bet tie, kurie 
eisite į mūsų ruošiamą koncer
tą, neapsigausite.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos ir 
Lietuvių Darbininkų Susiyieni- 
jimo kuopos komitetai prašo 
kuogausiausia paremti Mus, 
atsilankant į šį puikų koncer
tą.

at- Įsisteigtume | Tad kviečiame visas liętų- DrAUglJŲ AiJrCSai, KuilOSiš mūsų tarpo.
savo tikrą industrinę
uniją, su .kurios pagęlbą išsi-Į eiles
kovotume sau geresnes sąly-' kartu su • vyrais darbininkais, 
gas, taip, kaip kitų miestų dar! kovoti prieš kapitalistų klasę, 
bininkai kad išsikovojo.

Gana snausti, tuščiai kai-1 žinoti per ..organizacijos
bėti ir keikti Hillmaną, laikas (res bei vyrus darbininkus, ku- 
eiti prie veikimo, o užtikrinu J rie priklauso prie Literatūros 
kad organizuotai atsieksime Draugijos.

Sovietų Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
“Laisvę.” Yra 5 rūšių. Po 15, 
18, 20 ir 22 centus kenukas.

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

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tuoj aus klauskite 
informacijų sekančių antrašu;

LIETUVIU SAULES PASALPIN. 
DRAUa(jQS, LINDEN. N.

Naujoj Valdybę* Adresai 1933 Metų
Pirmininkas A, Mazonas, 310 W. Price St.,

Linden, N. * 
Pirm. Pagęlbininkaą G- Kaslaskas,

715 X. King St.. Elizabeth. N.
Protokpjų Ražt. R. Tratulia,

1411 Clinton St., Linden, N.
Finansų Ra,št. K. Lenarth,

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

1601 S. Wood Ave., Linden, N.
Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir

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

Maršalką, K. Meskauskas.
1802 So, Wopd Ave.., Linden, N.

Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir
mą seredą mėnesio, 7:3Q Valandą Vakare, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J, 

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

, ir išmazgojo 
dabar pradėjo- 

ime ir mes ruoštis į guolį. Su
sidėjome po du suolu, tai ir 
lova, čeverykus nusiavę pa- 
sidėjome ant suolo, o kepurę 
ant .čeverykų—tai priegalvis.

Per dieną nuvargę, greitai 
užmiega, bet greit vėl pabun
da, drebėdami nuo šalčio, nes 
kambarys 
Didžiuma, 
ti. Kojos 
šlapios, o 
kur. 
atšils^ eisime į parkus, nes 
galima geriau pasilsėt, 
kaip šiame urve.

šešta valandą iš ryto 
reikia keltis. Valgyt duoda 
du sykiu per dieną—pusryčių 
ir vakarienės. Pusryčiai 
kie—trys riekutės
šaukštas trintų 
šaukštai avižinės 
to trupiniukas ir 
lių kavos. Kava 
do, kaip sriuba.

Kas septinta diena čia 
kia dirbt. Kurie tą dieną 
ba, tai gauna ir pietų, 
mas savyj talpina suvirs porą 
tūkstančių .benamių.

Čie vienas didelis kambarys 
| perdirbtas į svetainę; viduryj 
tos vadinamos svetainės stovi 
estrada, nuo kurios retkarčiais 
duodama koncertinė progra
ma, o daugiausia religiniais 
burtais nuodijama ir taip su
vargusią šių žmonių dvasią. 
Pilioriai apkabinėti Jėzaus pa
veikslais.

Tai toks benamių gyveni
mas Salaveišių Armijos “flap- 
hauzėje.”

Koresp. Mokinys K. B.

Prisirengimui prie Pir- Į k™; 
mos Gegužės Konferen

Komunistų Partija šaukia 
visas darbininkų organizaci-* 
jas į bendro fronto konferen
ciją surikiavimui jėgų del pir
mos dienos gegužės. New 
Yorko darbininkai ' visuomet 
iškilmingai apvaikščioja pir
mą gegužės, darbininkų klasės 
tarptautinę kovos- dieną.

šiemet darbininkų skurdas 
dar erdviau paplito, negu ki
tais metais ir darbo minios tu
ri išeiti pirmą dieną gegužės 
su daug skaitlingesnėm eilėm 
ir reikalauti palengvinimų.

Paroduoti gatvėmis ir reng
ti demonstraciją Union Square 
leidimas jau gautas. Dabar 
darbininkų organizacijos turi 
skaitlingai dalyvauti rytoj, 
sekmadienį, kovo 26 d., ben
dro fronto konferencijoj, pri- 

e sirengimui prie pirmos gegu
žės demonstracijos. Konfe
rencija įvyks Manhattan Lyce
um, 66 East 4th Street, 10:00 
vai. ryte.

Neturi būti nei vienos lietu
vių darbininkų organizacijos, 
kuri nebūtų atstovaujama toj 
konferencijoj.

(Tąsa, iš 6 pusi.)
Nuogaliai jau visi išvaikš

čiojo gult. Dabar pradėjo ir 
mūsų kambarį šluot. Pakilo 
didžiausias debesys dulkių, 

> net gerklėje kartu. Paskui

Ceveryky Dirbėju 
Streikas

HUDSON, Mass.—Kovo. 20 
d. Corbin and Kohns Co. dar
bininkai paskelbė streiką. Dau 
giau, negu keturi šimtai dar
bininkų išstojo į kovą prieš 
nepakeliamai sunkias sąlygas. 
Visi darbininkai išėjo į strei
ką ir laikosi vienybėje.

Corbin and Kohns Shoe Co. 
tik vien' praeitais metais dar
bininkams algas nukapojo 40 
nuošimčių. Ne tik algas nu
mažino, bet įvedė skubumą 
darbe tokį greitą, kad darbi
ninkai apsvaigsta bedirbdami. 
Formanai, tai tikri carukai. 
Prieš juos burnos nevalia at
verti ir už mažiausią dalykėlį 
prie darbininkų prisikabina ir, 
jei kaip, tai veja lauk. Per di
delį skubinimą pasitaiko ir 
darbas sugadinti, tai jau tuo
met “look out.”

to- 
duonos, 

bulvių, keli 
tyres, svies- 
pora puode- 
tiršta, atro-

Mūsų miestas, kadais buvęs 
gaivus medvilnės audimo cen
tras, apiręs, nušepęs stovi. 
Darbų labai mažai, o kurie ir 
dirba, tai vergiškos algos. Be
darbių daug ir jų kentėjimai 
kas dieną darosi didesni. Pa
staruoju laiku ir lietuviai be
darbiai ir dirbantieji subruzdo 
rikiuoti jėgas į bendrą fron
tą. Bet jau apie tai buvo ra
šyta kitų korespondentų. Pri
sieis apie tai atskirai parašyti, 
tai dabar nekelsiu to klausimo.

Bet dabar noriu kaip ką pa
rašyti apie mūsų mieste ruo
šiamą parengimą. Tai bus 
didžiausia naujiena visiems, 
ne tik mūsų miesto darbinin
kams, bet ir visai apielinkei.

Mūsų mieste dar nėra bu
vę tokio puikaus parengimo, 
kokis bus balandžio pirmą. 
Mes turėjome gerų vakarie
nių, šokių vakarų ir kitą ką, 
bet šitas parengimas, kuris

Darbininkai organizuoti į >įvyks balandžio 1 d., 7:30 vai. 
uniją šimtu nuošimčių ir pasi-i vakare, 361 Bridge Street, 
ryžę kovą laimėti. Darbinio-Į Lowell, bus vie'nas iš gražiau- 
kai nereikalauja', kad jiem j šių, nes jame turėsime progra- 
tiek grąžintų algų, kiek buvo mos pildytojus iš Lawrence, 
nukapota, bet reikalauja de- i Mass. Ne paslaptis, kad mes 
šimts centų algos pakėlimo ir Lowelly neturime meno spč- 
uniją pripažinti.

Kompanija greit sutiko iš
pildyti pirmą darbininkų rei
kalavimą, tai yi-a, pakelti al
gą 10 nuošimčių, bet atsisa
ko išpildyti antrą 
pripažinti uniją.

Iš pradžių bosai 
rėsi, bet dabar jie 
darytis labai švelnūs. Bando 
įkąlbinėti darbininkams, kad 
grįžtų prie darbo nepaisydami 
unijos. Bet darbininkai žino 
bosų tikslus. Darbdaviai sten
giasi atgal į dirbtuvę suvilioti 
streikierius, prižadėdami ir be 
unijos nediskriminuoti darbi
ninkų-, o kuomet jų ūpas at
slūgtų, tai tuomet išmes iš 
darbo drąsesnius darbininkus 
ir tada jie vėl galės jodinėti 
ant sprando darbininkams.

Darbininkai nepasiduos ir 
neleis save suvilti. Mes lai
komės vienybėj ir kovą lai
mėsime.

Streikierys.

kų, bet mums į talką ateina 
darbininkų dailės jėgos iš 
Lawrenciaus. Garsusis Liau
dies Choras duos puikią kon
certinę programą. Dainuos 
mišrus choras ir duos .duetų. 
Be to, Lawrenciaus’jaunuolių 
muzikalė grupė paįvairins 
mūsų koncertą. Bet ne viską 
mes turėsime importuotą. Mū
sų miesto jaunuolių grupė ir
gi stropiai rengiasi prie kon
certų. Jie me tik dalyvaus 
programoj, bet ir grajys šo,- 
kiams, lietuviškus ir ameriko
niškus kavalkus.

Taigi ir sakome, kad bus, 
nepaprastas vakaras. Pagal 
dabartinį sunkų laiką įžangą 
nebrangi: suaugusiem 25 c., 
jaunuoliam tik 15 centų. Gi 
vaikai bus leidžiami veltui.

Teko nugirsti, kad Liaudies 
Choro mokytojas W. Petruke- 
vičius rūpestingai rengiasi prie 
mūsų koncerto. Paprastai, 
balandžio pirma būna apgavi-

Iš Kriaučių Vergijos
Gal nei jokios kitos industri

jos darbininkai nėra taip bjau 
riai išnaudojami ir skriaudžia
mi materialiai, kaip krraučiai 
darbininkai.

Ne visiems yra žinoma, kad 
kriaučių darbas yra sezoni
nis. Dirbama 5-6 mėnesiai į 
metus. Visur darbas akordi- 
nis. Mokestis, tai žemiausios 
rūšies, rodos, ant juoko mo
kama ir ne be pamato kliau
čiai kalba, kad greitai | lai
kas ateis, kad turėsime dirbti 
už dyką ir dar džiaugtis,kad 
bosai darbo duoda. Rodosi, 
dabar kaip tik geriausias se
zonas, pavasarį, prieš Velykas, 
ir darbas turėtų eiti visais ga
rais, bet taip nėra. Dirbama 
po 3-5 valandas į dieną. Su
laukus užmokesčio dienos; gąu 
ni 6 iki 10 dolerių; bet di
džiu ma—ypatingai moterys, 
merginos—gauna kokius 3-7 
dolerius. Iš tų dav atimama į 
taip vadiriamą uniją duoklės 
po dolerį ir du kiekvienos 
“pėdės,” tai ir atlieka tik ant 
cigaretų ar pauderio. O kaip 
sakiau, kad darbas sezoninis, 
tai išrokavus per metą neuž
dirbi daugiau, kaip 50 centų 
į dieną. Na, kas iš jūsų gali
te pragyventi dar su šeimyna 
už 50 centų? Argi tai nesPty- 
čiojimas iš darbininko žmo
gaus ?

Ką Daro Mūsų Popierine 
Unija?

Per pastaruosius 5-6 metus 
nei vieno mitingo nėra sušau
kę nei lokalas, nei šapos, kad 
apkalbėjus sunkią darbininko 
padėtį. Mūsų “atstovams” 
(biznio agentams) tas visai ne 
apeina ir jie su paprastu algi- 
niu darbininku visiškai nesi
skaito. Mat, jiems vis dar ge
ri laikai. Gauna po 50 dolerių 
į savaitę ir sėdi raštinėse ir 
kaziriuoja. O kada pradeda 
darbininkai dirbti, tai per te
lefoną prisako bosams, kad 
atskaitytų nuo kiekvieno “pė
dės” po 1-2 dol. į uniją 
mėnesinių duoklių ir pasiųstų 
jiems į raštinę, ką bosai su 
mielu noru išpildo. Tos mo- 
kestys visai nežinomos, nei 
kiek jų sumokama, nei kaip 
“unijistas” stovi su mokesčiu, 
nes knygučių jokių niekas ne
turi ir jų mūsų biznio agentai 
neišduoda, sakydami, kad jum 
nereikalingos, mes rašome į 
knygas ir tuomi sutaupiname 
unijai išlaidas. Ar tai ne juo
kingas unijos (popierinės) biu
rokratų aiškinimas ? Ar tai 
ne bjaurus darbininkų apgau
dinėjimas ir iš jų tyčiojima
sis?

j

Kokie Išeitis iš Šios Padėties?
Draugai kriaučiai, darbinin

kai ir daj’bininkėSį Mūsų eko
nomiška padėtis pasiekus zer 
miausią laipsnį ir ant toliauš 
nebegalima taip vergauti. Jei
gu mūs ponai biznio agentai 
nieko nedaro, kad pakėlus 
mus afit augštesnio ekonomi
nio laipsnio, kad pagerinus 
sunkias sąlygas, tai mes turi
me patys eiliniai darbininkai 
jięškoti išeities. Kiekvienoj 
šapoj turime sudaryti tam tik
rą 'eilinių narių veikiantį ko
mitetą, kuris aiškintų darbi
ninkams bledį šios unijos ir 
šios padėties, žodžiu veiktų 
tarpe dąrbininkų, o susitarę su 
šauktų visų Newarko kriaučių 
šąpų masinį mitingą ir ten iš- 
diskusuotų savo problemas. 
Išrinktų beądrą eilipių narių 
komitetą ir pareikalautų se- 
nyjųJįiznio agentų pasitraukti | dojimo.

Remkime ir Stiprinkipie 
Bangos Chorą

Elizabetho darbininkai turi 
■ šaunų Bangos Chorą. Tačiaus 
i dar yra daug lietuvių jaunuo- 
; lių, kurie ir kurios nepriklau- 

vįeta 
šioj dailės organizacijoj. Jūs, 
prigulėdami prie choro, galė
tumėte linksmai penktadienių 
vakarus praleisti, kartu su ki
tais chOriečiais, kurie jau se
nai darbuojasi darbininkiškos 
dailės plėtime.

Ateikite į Bangos Choro pa
mokas ii* pamatysite, kaip cho- 
riečiai puikiai pasilinksmina, 
dainuodami liaudies ir darbi
ninkiškas dainas. Gį po pa
mokų, kas penktadienio vaka
rą jaunuoliam yra proga pa
sišokt, nes mokytojas parūpi
na 
ro 
jie 
ja 
binirikiškame judėjime.

Paskutiniuoju laiku keletas 
choriečių 
dirbti, 
choro 
spraga 
pildyti

Bangos Choro pamokos bū
na kiekvieną penktadienį, L. 
D. P. Kliubo svetainėj, 408 
Court St., Elizabeth, N. J.

Manau, kad kiekvienas jau
nuolis bei jaunuolė, o taip pat 
ir suaugęs darbininkas gali 
rasti, liuoso,- laiko . dalyvauti 
chore. Taigi, suraskite vieną 
dieną į savaitę 
nei dailei ir visam darbinin
kiškam judėjimui, 
kad kas sekamą penktadienį 
mes turėsime keletą naujų na
rių į Bangos Chorą.

Bangos Choro Org. Ch. K.

Siaučiantis ekonomini^ kri- 
zis diena iš dienos didina mo
terų bedarbių eiles. Toms^ 
kurips dar šiek tiek dirbame, 
tai algos taip nukapotos, kad
yos galime, apsiginti ■ nuo ba- so prie choro. Gi jų 
do. Kad mes turime organi
zuotis ir kovoti už pašalpą 
bedarbiams, apie tai ir kalbos 
negali būti. Tik pagalvoki
me, kokioj padėtyj randasi 
milionai moterų darbininkių. 
Vienos palikę be darbo, kitų 
vyrai bedarbiai ir jos su ma
žais vaikais badauja; tos, ką 
dirbą, tai prie skubumo 
mos įvedimo fabrikuose 
gėmis paverstos, atimtos 
dirbtuvėse, visos žmogui
lausančios teisės. Moterys 
darbininkės; kaip ir vyrai, pa
vergtos. Jos yra mašinų da
limis ir bosų gainiojamos, kaip 
gyvuliai, kad tik daugiau iš
traukti pelno iš jų raumenų.

Darbdaviai vyrus išmeta iš” 
dirbtuvių ir jų vieton samdo 
moteris darbininkes, nes jos. 
prasčiau organizuotos ir pi
giau dirba. Darbininkės už tą 
patį darbą gauna tik pusę 
tiek, kiek vyrai darbininkai.

Bet ir tą alginės vergystės 
“laimę” maža dalelė mūsų 
draugių turi. Toms, kurioms 
tenka pas buržujus namuose 
tarnauti, dar blogesnės sąly
gos. Jų algos mažesnės, jos 
labiau pririštos ir daugiau pri

klausomos nuo parazitų kla
sės. .

Jų darbo valandos neribo
tos ir jei kur nori išeiti, tai 
atsisakyk ir darbo. Gi, jei 
kurios tarnaitės išsiprašo liuo- 
są popietį, tai ponai vartoja 
politiką, kad 
nuolankautų, 
lis kartus už

Didžiumoj,
šiandie $5-$10 ir $15 į mėne
sį Taigi už tuos kelis dole
rius jokiu būdu negalima įsi
gyti gyvenimui reikalingus 
daiktus. Yra daug atsitikimų, 
kad moteris vedus, turi kūdi
kius, bet .alkio stumiama pa
lieka vaikus, vyrą ir eina pas 
ponus tarnauti. Jos viską d$ 
ro, kad tik pagelbėti alkanai 
šeimynai.

Tai tokias me§ gyvenimo są
lygas turime ir kas dieną jos 
sunkėja. Prisieina paklausti: 
ar mes, moterys darbininkės, 
pasirengę j ieškoti kelio, kaip 
išeiti iš to& vergiškos padė
ties? Ne. Mes dar tebeklauso
me kunigų pasakų bažnyčiose 
apie laimę už debesų ir skai
tom buržuazinius laikraš
čius, kurie dumia mums akis, 
būk buržuazinė sistema teikia 
laimę moterims.

Kapitalistąi ir kunigai tai 
daro savo lobius gindami, ku
riuos susikrauja iš mūsų sun
kaus darbo. Jie, įbrukdami 
buržuazinę ideologiją' 'prati
na mus būti nuolankiais, pa
klusniais kąpitalistų tarnais- 
tarnaitėmis. Į jų puolimus 
mes turime duoti atsakymą, 
bet tai galima padaryti tik su
siorganizavus ir masiniai vei
kiant.

i Mūsų Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimas Amerikoj ir už
siima tuo darbu. Mūsų vieti
nė kuopa šaukia moteris glau
sti savo jėgas po mūsų kuopos 
spaynąią. čia' kuopą gyvuoją 
jau kelinti metai ir ji nūpesr 
tingai stengiasi organizuoti, 
moteris kovai už palengVinį- 
mus, ir už galutiną pą^įliųosąr 

|Vimą nuo kapitalistų išnaą-

Drg. Karosiene Kalbės Seka 
mose Vietose Pittsburgho 
Apielinkėje

Kovo 27, Lietuvių svetainėj, 
428 S. 
Ohio, 
kare, 
kuopa.

Kovo 28, 40 McAdam Ave., 
Washington, Pa. Pradžia 7 :- 
30 vai. vakare.

Kovo 30, Me Kees Rocks, 
Pa.

Kovo 31, Liet. Sūnų Draugi
jos svetainėje, 818 Belmont 
Ave., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Pradžia 7:30 vai.-vakare.

Bal. 1, Liet. Sūnų Draugi
jos svetainėje, 110 State St., 
Wilmerding, Pa. Pradžia 2 
vai. po pietų.

Bal. 1, Liet. Mokslo Draugi
jos svet., 142 Orr St., Pitts
burgh, Pa. Pradžia 8 vai. va
kare.

Bal. 2, Mainierių Unijos sve
tainėj, New Eagle, Pa. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Bal. 2, Lietuvių Kliūbo sve
tainėj, 156 E. Duquesne Avė., 
Duquesne, Pa. Pradžia 8 
vakare.

Bal. 3, APLA 9 kuopos 
tainėj, New Kensington, 
Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Bal. 4, Wandergrift, Pa.

ROCHESTER, N. Y<
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS

• ANTRAŠAI:
Pirmininkas BuguliSkls P., 

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis. P., 

62 Dale Street
Protokolu rafitininkas Gendrenas. S., 

67 Cutler Street
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai

Evans J.,
I

Dnukas, Geo.,
Iždininkas Druseikis J.,
Maršalka Valeėka A.,

L. D. P. Klinbas laiko

į Sergančiu Vyry ir Motery 
I Chroniškos Ligos Gydomos 
■ šiandien atei

kite delei savd 
sveikatos išta
rimo, o jums 
bus išaiškinta^ 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušašę- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 

______ Skilvio, Žarnų 
I ir Alėšlažarnės Ligos, Nervų jde- 
i girnas bei Reumatiški Nesveiku- 
I mai._______________________ *

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

į X-Spindųliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Jšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

, Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

! DR. ZJNS 
1110 EAST 16th ST. N. T. 
J Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
I įsisteigęs 25 metai
| Valandos—9 AM. iki 8 PM.;
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PĖTNYČlį IR SUBATį

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

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM, Manadieris 
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75e 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Z3OC3OC5
JUOZAS KAVALIAUSKAS

S3

Laisoinotas Grahorins
Pennsylvania ir New Jer 

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

1439 South 2nd Street
PHILADBL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116
Keystone*—Main 1417



JONAS STOKES :

IŠRANDA VO JIM AI

New Yorke
polic-

pasidaryti

Telephone, Evergreen 6-5310‘“H , i i ' •
eit į Gold ; lengviau verstis 302

Dr. H. Maišei, Specialistas
pirma-1i

tarp 
alka-

pas- 
ap- 
nuo

pa-
fil-
no- 
ša-
nu-

kartu prisimaišė 
ir išskirstė diskusantų

Jiem bus 
nemokant 

tūkstančio dolerių už leidimą.

Jūreiviai reikalavo, kad

atsišaukti arba jei kas žinote, malo
nėkite 'pranešti, už ką būsiu dėkin
gas. Victoras Eringis, 666 Broad
way, Brooklyn, Ni Y.

•• ' :: ‘ (70-72)

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

laikas man grįžt pas
Dabar, man su-

CXXXXXXXXX
NOTARY
PUBLIC

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St, Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

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

i nuo 6 iki 7:30 vai. vakarąis.

Puslapis šeštas LAISVE šeštadienis, Kovo 25, 1933

Viena Naktis Salaveišių 
Armijos Prieglaudoj

Komunistu Partijos New Yorko Distriktas 
Šaukia Darbininkus ir Visas-visus Jų Or
ganizacijų Narius Šiandie j Demonstraciją 

Prieš Fašistinį Terorą Vokietijoj
Demonstracija prie Vokietijos Konsulato Kovo 25 d., 10:00 

Valandą Ryte, South Whitehall St., Netoli Battery Park
Darbininkai įvairių tautų ir ti reakcijos 

religinių pažiūrų eikite į de
monstraciją pareikšti protes
tą prieš kruvinąjį hitlerininkų 
terorą. Vokietijos darbinin
kai, valstiečiai, tautinių mažu
mų įmonės terorizuojami ir 
žūdorni. įsigalėjimas fašistų 
Vokietijoj reiškia didesnį dar
bininkų išnaudojimą ir karo 
pavojaus padidinimą. Atrem-

įsigalėjimą Vo
kietijoje ir visame pasaulyje 
tegalima sujungtomis jėgomis 
ir masiniai išstojant prieš fašis 
tus, tūKstanSiams dalyvaujant 
protesto demonstracijoj. Ne
turi būti nei vieno darbinin
ko, kuris šiandie pasiliktų ne
dalyvavęs taip svarbioj ko
voj už laisvę, už darbininkų 
klasės reikalus.

čia .gyveni?J—Jai! porą mėne
sių, jis atsako; tai yra geriau
sia vieta <š/visų New Yorko 
“flaphaužiųčS O aš panų 
niau viens sau, kaip gali 
dąr blogiau ?

(Tąsa /.5-tam pusi.)

būt

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA 4 ar 5 kam
bariai, dviejų šeimynų name. Visi 
šviesūs, garu apšildomi, visada 
šiltas vanduo. Labai žema renda. 
Pageidauju lietuvių šeimynos. 4.43 
Atkins Ave. Brooklyn, N. Y., išlip
ti ant Montauk Ave. stoties.

(70-72)

Šiandie Būkite laisvės 
Svetainėj Po Piety ir 

Vakare

Minia Sveikino Jūrei
vius, P i ki e t (lojančius 
Vokietijos Konsulatą
Ketvirtadienį, kovo 23 d., 

Marine Workers Industrial 
Union, su iškabomis parodavo 
prie Vokietijos konsulato ir 

i North German Lloyd ir Ham- 
! burg-American laivų kompani- 

Pikietavimas bu-

Po pietų, tarp trijų ir ketu
rių valandų, jūs girdėsite kon
certą iš Maskvos “Laisvės” 
svetainėj. Labai svarbu iš
girsti dainininkus ir muzikan
tus proletarinės šalies.

Kitas labai svarbus punk-I jų raštinių.
tas, tai 7:30 vai. vakare bus wo surengtas protestui prieš 
judis iš Sovietų Sąjungos. Apie I fašistų terorą. Jūreiviai vaik

ščiojo su iškabomis pietų lai
ka, kuomet daug raštinių dar
bininkų eina užvalgyti. Mi
nia apstojo ir delnais plojo 
sveikindami jūreivius, protes
tuojančius prieš žvėrišką Hit
lerio terorą Vokietijoj.

Konsulas reikalavo areš
tuoti pikietininkus. Tammany 
Hall mašinos ųžšriubuota po-

Ant W. 14th St., New Yor
ke, po num. 130, yra gražus 
Salaveišių Armijos namas. Į- 
ėjau į vidų. Netoli durų pa
statyta stalas su žalia apdra
skyta popiera ant viršaus. 
Prie jo sėdi senis, salaveišių 
uniforma apsirengęs.

Priėjau; sakau, gal turėsite 
i man nakvynę? Senis į mane 
visai nepažiūrėjo, tik, valan
dėlę patylėjęs, sako: Dar per- 
anksti; ateik po šeštos'valan
dos; čionai vyras bus iki vi
dunakčio. 1

; Buvo dar tik 4 vai. po pietų, 
i Išėjęs laukan, pasidairiau ir 
patraukiau link Union aikštės. 
Čia vargšai, grupėmis sustoję, 

: diskusuoja, daugiausia apie 
bankų užsidarymą. Vienas 
ponas priėjęs sako: Nors aš 
nebalsavau už Rooseveltą, bet 
džiaugiuosi - jo darbais. Jis 
dabar apvalys visą valdžios 
aparatą nuo graftedų.

Kiti, darbininkai, jam 
tebėjo, kad Rooseveltas 
valys paskutinius centus
darbininkų, o ne grafterius. 
Tas ponui, matyt, labai nepa
tiko, ir jis pradėjo tulžį lieti 
ant Sovietų Sąjungos, darbi
ninkų valdomos šalies. Bet!

Šiandien Prasideda T. D.
A. Tag Days

’ šiandie prasideda Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo, 
Naw Yorko Distrikto/>’ aukų 
rinkimo savaitė. Skardinukes 
gaukite iŠ “Laisvės” raštinės, j kaip Amerikoje, apie' 14 metų atgal 
kurini nnrnninq TDA 17 kuo- gyveno BrooklVne- Prtišau jo paties Kūnas pampins lu/y j i kuo- i ia„

pa. • v •,
šioji TDA savaitinė rinklia

va prasidės kovo 25 dieną ir 
baigsis balandžio 2 d. .Tai 
Scottsboro jaunuolių gynimui 
Tag Days, kad /Sukelti pinigų 
jų bylos vedimui.

Lietuviai darbininkai visuo- ;
met atsiliepia į svarbiuosius 
dienos klausimus ir neabejo
jamai galima sakyti, kad vei
kliai dalyvaus ir šioj «.rinklia-

i'voj.

Butlegeriai Sako, kad 
Jie Nepasiduosią 

Saliuninkams
Amerikos kapitalistų ger-

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau’ itxSvo' Stepono Eringio, 
iš Lietuvos Kauno gub., apie 25 m.

PARDAVIMAI■ f
PARDAVIMAS

PARDUODU farmą 18 ekerių su 
gyvuliais, paukščiais ir visi farmos 
įrankiai geriausiam užlaikyme, geri 
budinkai., Parduoda pats savininkas;

I klauskite F. M; Bertulis, Box 181 
Stratford, Conn. Telefonas 70-973 M. 
Arba Charles Staniulis, 162 Metro- 
palitan Ave. Brooklyn, N. Y.

(66-72)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykitel

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

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

FOTOGRAFAS
Siuomi pranešu savo kostum®- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

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

PASIRANDAVOJA
Pasi randavo ja storas ir yra 3 

kambariai gyvenimui. Per 20 metų 
čia buvo kostumerskas kriaučių?), pa
geidaujama ir vėl tokio pat biznio, 
bet išranduosime ir kitokiam bizniui. 
Savininkas gyvena vienais trepais po 
kairei, 107 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Randa labai prieinama, pra
šome greit atsišaukti. (69-71)

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja 4-5-6 kambariai la

bai pigiai. Pageidaujama lietuvių. 
Ant vietos yra džianitorius, kuris 
viską prižiūri. Atsišaukite: 192-194- 
196 John Street, Brooklyn, N. Y.

(67-71)

jam vienas darbininkas grei- j Įsikiš, paremtas ant alaus pu
ltų, tuojaus ateisiąs. Triūkš- 
muoja ir kalba, kad kaip alų 
pradės daryti, tai saulė žeme 
pradės ristis. Tokiam atsiti
kime, kaip kas gal mislyt, kad 
dabar butlegeriam bus kaput. 
Bet spikyzių savininkai sako, 
kad jie biznį varysią tuomet 
dar geriau. Alus jiem bus pa- 
sigarsinimas, o munšainėlė pa- 
žmonys, ir iš to plauks pelnas 
dar geriau, negu kad ij<i šio
lei ėjo.

Skirtumas gali 
trap tų, ką pirks laisnius ir 
kurie ^butlegeriaus.

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojstnti 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 ligų: Dr. j 
Otto Meyer, 208 West 54tn 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 Ąvęnue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmiau ir chronitkas vyrg ir 

moterų ligan kraujo ir odoa.
Padarau iityrimų kraujo ir ilapuma

DR.MEER
156 W. 441 h St., Room 

VorL Nv, Y. t' 
Valandos Prflmimoj

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo B 
, iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 Iki 1 po pietų 
Telefonas Lackawanna 4-2180

tai kaulą įgrūdo į gerklę, pa
sakydamas: O, tu spangas šu
nyti I Tu matai tūkstančius 
mylių per vandenį, o visai nie
ko nematai porą blokų apie 
save; nematai, kad ir 
mūsų čia yra didžiuma 
ni.

Tuo 
manas 
būrelį.

Jau
salaveišius.
grįžus, padavė lapą popieros 
pasirašyt pavardę; paskui pa- 

i davė antrą, ma'žesnį lapuką, 
su kuriuo liepė <
Dust Lodge po num. 40 Cor- 
lears St., New Yorke.

Atėjau į tą vietą. Dideliš 
budinkas. Matyt, čia pir
miau buvo koks tai fabrikas.

Šaltas . vėjas pučia. Suvar
gę, apšepę bedarbiai žiūri į 
duris pro kampus, laukdami, 
kada gaus sueit į vidų ir pa- 

' Hitlerio valdžia paleistų areš- sislėpt nors nuo šalto vėjo, 
rtuotus kovingus jūreivius 
• Hamburge, Vokietijoj.

judį buvo daug rašyta ir 
kaks pasakius, kad šitą 
mą Amerikos kapitalistai 
rėjo uždrausti rodyti šioj 
lyj, nes joj labai aiškiai
šviečia imperialistų darbus ko
lonijose.

Taigi paskutinis pakvieti
mas visiem būti, kad išgirsti 
koncertą iš Maskvos ir pama
tyti filmą, kurioj parodo, kaip!]icija areštavo jūreivį Harry 
Chinijos darbininkai ir vai- Jackson, 
stiečiai kovoja už laisvę.

Mažiau Sužeidimų
Automobiliais Maa VAy

Difterija

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau jčirškimu; kraujo ir pūslės 

analizai ,
107 E. 17th STREET

Near <th Avė. (Union Square)
V«l.: 16-1, 4-8, Nedėliota: 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į 
" • ■ -J
i Išbalzamuoja ir laidoja numirusius? 

ant visokių kapinių; parsamdo au-| 
| tomobilius ir kerietas veselijoms, į 
| krikštynoms ir pasivažinėjimams. I

231 Bedford Avenue J

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimoa Ir 

gimdymo organų
DR. M. tlLURIN 

215 E. 12th St. / 
Tarp 2nd ir 3rd Ave«

NEW YORKE
Valandos nuo lt iki 1 

Niio 4 iki 8
NedėHbtn nuo lt iki 1 

Odos ligos gydomos su X-ray
patinusias gyslas jčirlkinimais

ten Eyck St Bedarbiu Ko
miteto Susirinkimas

Susirinkimas įvyks 
jdienįį kovo ,27 d., ‘
svetainėj, 7:30 ,val. vakare. 
I Ten Eyck St. Bedarbių Ko
miteto susirinkimą kviečiame 
atsilankyti kuo skaitlingiausia 
visos apielinkės bedarbius. 

'Susirinkime svarstysime, kaip 
Išėjęs ~lau- visiems bedarbiams pa- 

kan, priėjau prie kitu vargšu iš Home Relief Biuro, 
ir klausiu: kaip čionai gyvuo- Daugelis negali užmokėti ran- 

Vienas iš jų sako: kai *r netupi ^uo atmokėti už

Įejęs į vidų, padaviau gau
btąjį popiergalį durų kontrolie- 
iriui. Pažiūrėjo; sako, sugrįžk 
už pusvalandžio.

Paskelbė New Y’orko mies
to nelaimingų atsitikimų ra
portą už pirmutinius šių metų 
du mėnesiu. Per tuos du mė
nesiu 1932 m. nuo sužeidimų 
automobUiais mirė 140 žmo
nių. Šiemet per tą patį laiką 
48 žmonėmis mažiau mirė 
nuo tokių nelaimingų atsitiki
mų.

Raporte sakoma, kad dau
giausia nelaimių atsitinka va- | 
žiuojant greit prie kampų.

Sumažėjo kiek nelaimių del 
patobulinimo mašinų ir page
rinimo signalų prie skersgat
vių, bet tai nėra pamatinė 
priežastis tokio dikto 
mių sumažėjimo.

Ekonominiam kriziui plin- j žymiai sumažino taja liga šu
tant, ( dąug rpažiau ąutomobi-i sirgimus. Tačiaus ; yra dar 
lių randasi ant kelių. Gi an- Į 600,000 vaikų, ’ kurie turėtų 
t^a, tai žmonių mažiau vaikš-jbūti nuo difterijos įskiepija- 
čioja į darbą, kurie būdavo ' mi. 
skubinasi ir pakliūva po ma-! 
šina. f ’ < i

nelai-

Policija Išblaškė Siuvėjų 
Demonstraciją . ,

Jau buvo rašyta, kad Red 
Cross Gibson dirbtuvių dar
bininkai laikė konferenciją 
prisirengimui kovoms prieš 
nuožmų išnaudojimą. Užva
kar siuvėjai surengė protesto 
demonstraciją prie Gibson 
dirbtuvės reikalaudami, kad 
priimtų atgal į darbą negres 
darbininkes, kurias išmetė iš 
dirbtuvės. Policija užpuolė 
darbininkus ir demonstraciją 
išblaškė.

BROOKLYN, N. Y. į
—4

New Yorko miesto Sveika
tos Departamento raporte pa
žymima, kad šiemet daug ma
žiau serga ta pavojinga liga, 
negu kitais metais. Per pa
skutinę kovo mėnesio savaitę, 
kuri baigėsi su 18 d., buvo tik 
36 difterija susirgimai.

Tai žemiausias kiekis mies
to istorijoj. Per pirmutines 
vienuolika savaičių buvę 521 
susirgimų ir 20 mirimų, o per
nai per tą patį laiką buvę 
1297 susirgimų ir 69 mirimų.

Daktarai tvirtina, kad įskie- 
! pijimas vaikų nuo difterijos

Tai tik apie vieną ligą. Prie 
i geros kūdikių priežiūros ji bū
tų galima labai sumažinti.

j ate ? 
geriau neturime, tai gerai ir 
taip; o kai pagyvensi, tai ir 
pats sužinosi.

Iš visko matyt, kad jie bi
josi ką nors prasitart, kad ne
praradus ir tą pastogę. Dar
bininkiško''supratimo pas juos 
dar mažai -matosi.

Atsidaro durys ir pradeda 
leist į vidų. Prie durų stovi 
keli vyrai ir kontroliuoja įei
nančius. Katrie buvome atėję 
dąr pirmai nakčiai, .tuos ats
kyrė ir pasiuntė Jširegistruot.

Atlikęs tas ceremonijas, nu
ėjau gaut' čekį del lovos. Vir-

gasą ir elektriką. Ateikite vi- 
| sf'pirmadienio vakare į Bedar
bių Komiteto mitingą ir ten 
pasitarsime, kaip išreikalauti 
bedarbiam patalpas ir kitus 
bedarbiams būtinus dalykus.

Amerikos vaikai gauna viso-'oda pasišiaušė.
kių ligų nuo nedavalgymo.

Koncertas ir Šokiai
Italų Proletarų Kliubas 

rengia puikų koncertą ir šo
kius sekmadienį, kovo 26 d., 
Rusų svetainėj, 118 Cook St., 
Brooklyne. Koncertas prasi
dės 4:00 vai. po pietų ir tę
sis iki vėlumai nakties.

Programos išpildyme daly
vaus Rusų Balalaikų Orkestrą 
ir Italų Proletarų Orkestrą. 
Įžanga į koncertą ir šokius 30 
centų.

Kapoja Mokytojams Algas
Politikieriai pasikėsino ant! 

m o k y t o j ų algų. Majoras 
O’Brien Skelbia, kad kapos, aL ' 
gas po 6 centus nuo dolerio. ' 
Daugelis mokytojų tegauna po j 
$1,000 į metus algos. Gi pats | 
majoras turi algos $30,000 ‘į | 
metįus ir nei girdėti .' nenori,

šininkėlis pažiūrėjo į mane ir i<ad j0-alga būtų numažinta; 
sako :• Tu negausi lovos, nes- jkį $1,000 į metus. / i 
mes neturime tiek daug lovų, ( -i : i i ' \ • 1
—ir parodė ranka į kitą kam
barį : eik ten, ir kai išduos tau 
popieras, tai galėsi gult ant 
suolo; ten jūsų bus daug, ne 
tu vienas. '

Man įėjus į tą kambarį, net 
Oras be galo 

tvankus; priminta popierų, 
prirūkyta dūmų. Tarp ketu
rių šienų tik du langai, ir tie 
patys uždaryti. Apšildymo 
jokio nesimato; asla cementi
nė. Ii’ čia beveik visi jau 
nuogi, o nuogiems ant kaklo 
užkabinta šniūras su numerių. 
Atrodo, lyg tie Vargšai būtų 
sunumeriuoti nužudymui. Mat, 
kurie lovas gauna, tai turi vi
sai nuogai nusirengti, eidami 
gult; o vietoj .drabužių gauna 
šniūrą ant kaklo. • 

prieinu priei vieno ; nuog;a^ 
liaus ir klausiu: Kaip senai

TTT*rT

H. Belsky
PResident 3-5341

ir
TEL. STAGG 

2-5043
•/

telephone, Stagg 2-4401

RADZEVIČIUS
GRABORHJS
(UNDERTAKER?

Metropoliten Avenue
(Arti M'afey 'AvenUet

BROOKLYN, N., Y?

1 *

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I E L fi U S K A S ) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS PARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU §AL1U, IR IŠ ČIA . 
PAS1UNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINl AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATAftNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS ' ‘ 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIĄ. VlgTĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS' PAŠARVOTI DOVANAI. " . •

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I. MUS, O MES , , 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUS1M. ' . I •

MUSU RAŠTINE ATDARA ,DIENĄ, IR NAKTL Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Tel STagg 2r3487 H. Housenbold
■ Minnesota 9-7^22

Empire Cornice & Roofing Co.
CORNICES AND SKYLIGHTS

DR. HERMAN MENDLOWITZ
DENGIAME VISOKIUS 

STOGUS
Atliekame išpjaustymus... švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

87 UNION AVENUE
i , .• Near So.

BROOKLYN, N. Y. 
2nd Street

t •'

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

. FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Si.




