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Mūsų darbuotojas drg. K. 
Romikaitis iš Reading, Pa., ra
šo :

“Aš kreipiuosi prie jūsų su 
patarimu, kas reikia daryti ir 
kaip organizuoti mūsų jauni
mas. Pas mus yra pusėtinai lie
tuviško jaunimo. Beveik visi 
bedarbiai ir neturi pinigų. Jau
nuoliai jau pradeda nelankyti 
kapitalistinių įstaigų ir neturi 
kur pasidėti. Yra gera proga 
juos organizuoti... Pas mus 
Jaunųjų Komunistų Lygos nėra, 
tai kokią organizaciją reikėtų 
tverti?”

Labai gerai, kad Readingo 
draugai susirūpino jaunimo or
ganizavimu, 
ti visų kitų 
buotojai.

Drg. R.
Lietuvių Jaunuolių Nacionaliam 
Komitetui, 1 
kymą ir patarimus.

Juos turėtų pasek- 
kolonijų mūsų dar-

laišką perduodame

s
*

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

First Lithuanian
Workers’ Daily)

išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių 
Vienykitės! Jus Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėsit* 

Pasauli!

ŠAUKIA GINTI SOVIETU SĄJUNGĄ NUO 1 TARPTAUT. APSIGYNIMO ADVOKATAI
PADIDĖJUSIO KARO PAVOJAUS CARDIFF, Itales, Angli- 

j a.—Parlamentiniuose rin-J .X- 1 A A X

įsigalėjimas Fašizmo Vokietijoj Sustiprina Pasaulinę Reak- kimuose čionai Komunistų 
ciją, Padidina Karo Pavojų, Grūmoja Visam Darbininkų' , kandidatas gay(o

Judėjimui
Sovietų Sąjungos Draugų 

Tarptautinis Komitetas iš
leido manifestą į viso pa
saulio darbininkus ir darbo 
inteligentus delei padidėju
sio karo pavojaus. Iki šiol 
Berlyne buvo to komiteto

kuris suteiks atsa- raštinė ir visoj Vokietijoj

Jaunuolių Nacionalis Komi
tetas yra išsiuntinėjęs visoms 
mūsų organizacijų kuopoms laiš
kus ir atsišaukimą delei finan
sinės paramos. Bet atsiliepi-. 
mų mažai tegaunama. O jau-! 
nimo organizavimo vedimui rei
kia finansų. Jaunuolių Komi-j 
tetas yra nutaręs sukelti tam 
tikslui du šimtu dolerių bėgy
je trijų mėnesių. Jeigu visos 
mūsų kuopos nors po dolerį pa
aukotų arba surinktų, tai šita

Sovietų Sąjungos Draugų 
organizacija veikė labai pla
čiai. Dabar hitleriniai fašis
tai užsimojo visą tą judėji
mą sugriauti.

Tarptautinio Komiteto 
manifestas sako:

“Vokietijos fašizmas skel
biasi tvirtove' prieš ‘bolše
vizmo pavojų,’ kitais žo
džiais tariant, prieš Sovie
tų Sąjungą. O kame gi So-

milionų bedarbių, tai'Sovie 
tų Sąjungoj bedarbė ir ma 
sinis skurdas panaikinta.

“Tad Vokietijos fašizmo!^1 
pakilimas sustiprina pašau- ' au^. _ .
linę reakciją. Jis ypatingai kandidatu buvo, 
padidina pavojų karo prieš. ^orner> maimernJ va as- 
Sovietų Sąjungą. Nuslopi-| 
nimas 
Draugų

MUNCIE, Ind.—Čionai ei
na teismas kunigo Conway, 
kurį apskundė Helen Huff
man, 18 metų amžiaus nėdė- 
linės mokyklos mokytoja. 
Kunigas padaręs ant jos pa-

PRIVERTĖ ATIDARYTI SURAŠĄ PI 
LIEČIU, IŠ KURIŲ RINKS DŽ1URĘ

11,000 balsų. Darbo Parti
jos laimėjo rinkimus su 14,- 
100 balsų, o liberalas tesu
rinko 7,800. Niekados pir- sikėsinimą gruodžio 29 d., 
miau šiame mieste komunis- 1932, išsivežęs į laukus auto- 

nebuvo surinkę tiek mobiliuje. 
balsų.

Mergina tvirti- 
Komunistų na, kad jai pavyko paspruk- 

draugas ti, bet jinai labai nusigan
dus.

Kova Eina už Visų Juodveidžiy Teises Pietinėse Valstijose; 
Valstijos Prokuroras Nervuojasi ir Protestuoja prieš 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo Taktikų

suma tuojaus būtų sukelta ke-. vjetų Sąjungos gyvavimas 
leriopai Mes turime arti pen- su(Jaro pavoju? Tik t 
kių šimtų įvairių kuopų. . , x. .. L _ . _ . kad socialistines kūrybos 

Charles pasisekimas Sovietų Sąjun
goje reiškia laimėjimą soci
alistinės ekonojnijos prieš 
kapitalistinę ekonomiją. Tik 
tame, kad Sovietų Sąjunga 
yra vienatinė ’šalis, kurios, 
nepaliečia baisus ekonomi
nis krizis. Kuomet kapita
listinėse šalyse sąlygos da
ros blogesnės, ypatingai del

Jaunuolis draugas
Young darbuojasi Wilkes-Bar
re ir Scrantono apielinkėje. Tų 
vietų organizacijos ir draugai 
privalo jam tame darbe pagel
bėti. Mūsų jaunuoliai neturi 
organizacinio prityrimo. Sene
snių draugų talka būtinai rei
kalinga.

Literatūros Draugijos Centro 
Komitetas išrinko drg. Kaškiau- 
čių delegatu į dienraščio “Vil
nies” suvažiavimą ir į Tom 
Mooney kongresą. Kaškiaučius 
ketina Chicagoj pabūti apie po
rą savaičių. Chicagiečiai turi 
pasinaudoti šita proga ir su
rengti jam < 
maršrutą.

Sovietų Sąjungos 
organizacijos Vo- 
parodo tikruo

sius tikslus ir tikrąjį po- 
! budį fašizmo ir fašistų vai-' 
1 džios atsinešimo linkui So
vietų Sąjungos.

“Todėl mes šaukiame vi
sus darbininkus, visus inte
ligentus ir visus liberališko 
nusistatymo vyrus ir mote
ris numatyt padidėjusį pa
vojų karo prieš Sov.Sąjungą, 
kylančio iš dabartinio Hitle
rio režimo Vokietijoje. Mes 
šaukiame, juos tuoj aus pra
dėti mobilizavimą visų spė
kų kovai prieš fašizmą ir už 
gynimą Sovietų Sąjupgoą,”

Manifestas ragina Šaukti 
masinius susirinkimus, kelti 
tą klausimą visose organiza
cijose ir nešti 1 protestus 
prieš fašizmo žygius Vokie
tijoje ir už gynimą darbi
ninkų tėvynės.

TĖVAS VISAI AKLAS, MOTINA SERGA,
0 KETURI VAIKAI MIRŠTA BADU

ANGLIJOS NEPRIKLAUSOMA DARBO 
PARTIJA IR KOMUNISTŲ PARTIJA SU

DARĖ BENDRO VEIKIMO FRONTĄ

DECATUR, Ala. — Paga- 
liaus teismas buvo privers
tas parodyti Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ad
vokatams surašą -piliečių, iš 
kurių bus renkama džiūrė 
Scottsboro jaunuolių byloje. 
Surašąs apima 2,500 vardų. 
Apsigynimo advokatai tvir
tina, kad jame nėra negrų. 
Valstijos prokuroras ponas 
Knight griežčiausiai protes
tavo prieš davimą surašo, 
bet teisėjas Horton to pro
testo nepalaikė.

! Šerifas Bud David prida-

Komunistę Internacionalo Manifestas Pradeda Duoti Rezul
tatų; Bendras Veikimas Anglijos Komunistėj Partijos ir u
Nepriklausomos Darbo Partijos Užduoda Smūgį Antrojo' vė^surašą.^Jis bažijosi,1 kad 
Internacionalo Vadams, Kurie Įsakė Savo Sekcijom Lauk- ■ jis jokių permainų surašė 
ti ir Nestoti į Bendrą Frontą
LONDON. — Į pakvieti

mą Anglijos Komunistų 
Partijos delei bendro fron
to prieš fašizmą atsiliepė 
Anglijos N e p r i k 1 ausoma 
Darbo Partija, kuri priguli 
prie Antrojo Internacionalo. 
Kviesta taip pat buvo Dar
bo Partija ir Generalė Tary
ba Darbo Unijų, bet jos sa
vo atstovų neprisiuntė.

Atstovai nuo Komunistų 
Partijos ir nuo Nepriklau
somos Darbo Partijos laikė 
susirinkimą ir išleido bend-

tijos visur šaukia darbinin
kus visų partijų ir pažiūrų 
į bendrą frontą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London. — Užsienio rei

kalų ministeris Simon pa
reiškė parlamente, kad Ang
lijos ambasadoriui Berlyne 
yra įsakyta įteikti Hitleriui 
protestą prieš persekiojimą 
daryti reikale suareštuotų 
žydų Vokietijoje.

didelį prakalbų' BROOKLYN, N. Y. — | Policija motiną paėmė ir. rą pareiškimą. Bendrai nu- 
Policistas Louis Lubliner nugabeno ligoninėn.

-------  užėjo šeimyną po numeriu 
Detroito lietuvių komunistų 194 Hull St baisiausioj ba- 

f rakei jų sekretorius rašo: 1 ™

v .. . do padėtyje. Šeimynos pa-“Mes svarstėme saukiamą vi- m J n rr,_ <
dūrinių ir vakarinių valstijų varde Towle.. Tėvas, 74 me- 
lietuvių komunistų konferenci-, tų amžiaus, visai aklas. Mo
ją, kuri įvyks Chicagoje. Nuta
rėme turėti porą didelių susirin
kimų balandžio pabaigoje—vie
ną spaudos reikalais, o kitą del 
prisirengimo prie gegužės 1.
Mes išanksto sprendžiame, kad Pes* 
jūs, draugai brooklyniečiai, va
žiuosite į tą suvažiavimą. Jei
gu dar nepasižadėję kur kitur 
tuo laiku būti, tai mes labai no
rime, kad atvažiuotumėte į Dęt- 
roitą kelias dienas pirmiau, 
idant mes galėtume įvykinti 
virš pasibrežtą planą...” 

Taip, keli brooklyniečiai keti
na važiuoti į frakcijos ir “Vil
nies” suvažiavimą. Bet galuti
nų planų dar neturime. Aiš
kus dalykas, Detroito neaplei- 
sime ir neužilgo draugams pra
nešime, kaip ir kas važiuos.

‘Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mas jvyks gegužės 7 d. Reikė
tų, kad visos mūsų organizaci
jos ir draugijos stengtųsi pa-? 
siųsti suvažiavimui savo pasvei
kinimą ir finansinę paramą. 
Jeigu ir ne po daug, bet jeigu

Vai
kus atidavė vaikų prieglau- 
don, o tėvą paliko namie, 
primesdami kelis dolerius.

Tai likimas darbininko 
šeimynos! Nuo pat mažens 
Towle dirbo ir krovė pelnus 
kapitalistams, o šiandien,

tina, 44 metų amžiaus, ser
ga. Kambariuose nėra nei!
šilumos, nei maisto. . Ketu-’
ri vaikai nebepanašūs į žmo-, .
nes. Emma 11 metų, Char- netekęs sveikatos ir akių, su 
lotte, 9, James, 7, ir Wilson visa šeimyna tapo nublokš- 
3 metų.

Stockholm. — Švedijos jū
rininkų streikas eina ašt
ryn. Streikieriai veda kovą 
su skebais. Socialistine val-

tas į bado nasrus!

pietinėse valstijose. Prieš 
išgavimą surašo, apsigyni
mo advokatas Leibowitz pa
šaukė septynis negrus — 
daktarus, mokytojus ir biz
nierius — paliudijimui, kad 
negrai neįleidžiami į džiū- 
rę. Visi jie paliudijo, kad 
jie turi visas kvalifikacijas 
tarnauti džiūrėje, bet nie- 

' kados nebuvo pašaukti. Jie 
taip pat liudijo, kad jie ne
atsimena, jei bent kada 
Morgano paviete būtų 
rai tarnavę džiūrėje. ♦1- 
bowitz sako, kad jeigu bus 
reikalas, jis pašauks net ke
turis šimtus negrų ir visi jie 
paliudys, kad jie niekados 
nebuvo kviečiami tarnauti 
džiūrėje.

Tai įrodymas, kad neg-

nedarė. Užklaustas, ar jis 
žino, ar surašė yra nors vie
nas negras, Davis atsakė, 
kad nežino. Paskui jis bu
vo priverstas parodyti jam | rams teisės užgintos, kad
žinomus vardus ir pasakyti, juos teisia ir baudžia balt- 
kokioš' rasės, yra tie žmonės, veidžiai ir t. t. Tai įrody- 
Davis neparodė nė vieno, mas, kad ir šiame teisme 
kuris būtų negras. Dar du bandoma neįsileisti nė vieno 
šerifai^ kurie dalyvavo su- juodveidžio į džiūrę, idant 
daryme surašo, bus pašauk- s e.k m i n g i a u nu žudžius 
ti peržiūrėti listą. Kuomet 
jie išrinks tuos, kuriuos jie 
pažįsta, likusieji bus pa
šaukti į teismą, idant pama
čius, ar jų tarpe randasi ne
grų.

Tai kova už negrų teises

Scottsboro jaunuolius. Val
stijos prokuroras labai bi
jo negrų džiūrėje. Buržua
zinė spauda rėkia, kad jei
gu bus Įleistas nors vienas 
negras, tai jaunuoliai nebuš 
nužudyti!

ATMUŠA MELUS APIE SOVIETU SĄJUNGĄ
“New York Times” kores-

džia eina su darbdaviais iripondentas Duranty plačiai 
skebais prieš darbininkus, rašo apie leidžiamus gan-
Konfiskavo komunistų laik
raštį kuris užtarė streikuo
jančius jūrininkus.

Kcnferuoja su Reakcir. 
Unijų Vadais, o Bedar

biam Uždaro Duris
, WASHINGTON. — Dar- 
bo sekretorė panelė Perkins 
susišaukė Amerikos Darbo 
Federacijos ir kitų reformi- 
stinių unijų vadus ir slap
tai laiko konferenciją. Be
darbių Tarybų Nacionalis 
Komitetas reikalavo, kad Į 
konferenciją būtų įleidžia
mi bedarbių atstovai, bet 
panelė Perkins reikalavimą

visos organizacijos tą padarys,1 atmetė ir bedarbiams duris 
tai bus graži parang Chicagos uždarė. Tai Roosevelto at- 
komunistiniam dienraščiui.

Taip p ai kolonijų draugai ga
li tarpe savęs sudėti dolerį ki
tą ir pasiųsti suvažiavimui kar
tu su pasveikinimu.

tam regimente. Bet, sako 
Duranty. tai buvo bjaurus 
melas, nieko panašaus ne
buvo atsitikę.dus Amerikos ir Anglijos 

kapitalistinėje spaudoje 
apie badą Sovietų Sąjungo
je. Tuos gandus paleidęs 
tūlas anglas Jones, kuris bu
vęs Sovietų Sąjungoje viso 
labo tris savaites. Duran
ty, kuris gyvena Sovietų 
Sąjungoje virš dešimts me
tų, griežtai? užginčija tuos 
melūsi; Tidsa, .sakb), kai kup
riuose distriįtuosę? yrą trū
kumų su ’maistu; 'bet nėra 
jokio badę- ,Jisai pajuokia 
Jones ir kitų pranašavimą 
apie sugriuvimą Sovietų Są
jungos. Girdi, tokių prana
šysčių pasaulis yra girdėjęs 
ne vieną, bet niekas iš jų ne
išėjo. Jisai nurodo, kaip at
vejų atvejais buržuaziniai 
rašytojai yra sufabrikavę ir 
paleidę svietan gryniausius 
melus apie darbininkų tėvy
nę. Girdi, du metai atgal 
vienas anglų koresponden
tas paskelbė sukilimą Mas
kvos garnizone, ir kad būk 
visa aikštė nuklota žuvusių 
lavoriais. Taip pat, girdi, 
nesenai vienas laikraštis pa
skelbė sukilimą Sovietų 55-

Keturiy Imperialistiniu 
Valstybių Bend. Frontas 
prieš Sovietų Sąjungą

tarta tuojaus pasiųsti kitą 
atsišaukimą į Darbo Parti
jos ir Darbo Unijų Tarybą, 
kviečiant į bendrą frontą.

Bendras frontas sudaro
mas prieš Vokietijos ir Aus
trijos fašizmą, prieš karo 
pavojų ir prieš Anglijos val
džios ir bosų puolimą ant Washington, 
darbininkų algų ir gyvenimo ' rio mgnesį visoj šalyje tepe. 

daryta 106,814 automobilių. 
Gi sausio mėneį buvo pa
daryta 130,114 mašinų. Va
dinasi, automobilių gamyba 
tebeiną.jžemyn.į j 1/ j 
';:b i z i > *

sąlygų. Nutarta bendrai! 
rengti masines demonstraci
jas po visą Angliją, kurios 
prasidės balandžio 2 d. Taip 
pat tabi partijos j ^susitarė 
bendromis spėkomis apvaik
ščioti pirmą dieną gegužės 
ir dėti visas pastangas, kad 
sumobilizavus kuoplačiau- 

I sias darbo mases į gegužinės

SOCIALDEMOKRATŲ
VADAS PABĖGO Iš 

2-ro INTERNACIONALO
; : Į ’£ ; / I '' ;

J , I........ Ą-'r-. j ft

1 BERLtN. ~ Vokietijos
Socialdemokratų Parti jos |
U“!taSA i demoTstraėijZ“ ‘ Ypatingai

šaukiami dirbanti darbinin
kai mesti darbą ir dėtis prie 
savo . klasines tarptautinės 
šventės paminėjimo. >

zignavo iš Antrojo Interna
cionalo. Jis smerkia Antrą
jį Internacionalą, kam jis 
pasmerkė dabartinę Hitlerio 
valdžią, n e p a siklausdamas, 
Vokietijos partijos, ką jinai

Per vasa-

TYTD A!LA1 IVA!
> f ’ *

; ■ r "■ Jh . ... » 
Iš Chicagas gavohie seka

mą telegramą reikale dien
raščio “Vilnies”, bylos:

“Kriminale byla prieš
šis Nepriklausomos Dar- ‘Vilnį’ išmesta kaipo nekon- 

mano apie fasistus. Tas pa- bo Partijos ir . Komunistų . . Lietuviška bur-
rodo kad Vokietijos social- Partijos bendras frontas tu- „ !..y ' . x , j., ;x..roao, aau v okicujos »uci«u ' • zuazija pasiryžus dienraštį
demokratu vadai neketina didžiausios! istorines ir v ; . .uemuKidių vdudi nenvLiiid _ _ užsmaugti. Visais budais
kovoti prieš fašistų smurtą pasaulines reikšmes visiems , s q prikibti Reikalin- 

darbininkams. Tą pavyzdį ^dys prilaim. Reikaiin- 
tūrėtų pasekti visos darbo £a Jfre?!a.fJn“e pagelb?

• is darbininkų ir jų organi-
ir terorą.

sakymas “užmirštiems žmo-l New York. — Medvilnių žmonių partijos ir suvienyti ■18 in* į” . v~ 
Jnėms,” kurių jis žadėjo ne- drapanų gamyba sumažėjo savo: spėkas kovai prieš fa-'1- į “ < F
'užmiršti laike prezidento. 2 npoš. bėgyje paskutines šizmą ir prieš kapitalizmo r Puoll*mo’ 

•> rinkimų. ■ • • . • \ •; i savaitės^ • . lofensyvą* Komunistų Par-I 1 “R. Mizaria.”

, LONDON. — Pagalinus 
iškeltas aikštei! Mussolinio 
pąsiūlymas delei sudarymo 
bendro fronto Italijos, Ang
lijos, Francijos ir Vokieti
jos “taikos palaikymui.” 
Dokumentas u ž v a d i n t as 
“Politinė Susipratimo ir 
Bendradarbiavimo Sutartis 
tarpe Keturių Europos Val
stybių.”

Anglijos premjeras Mac- 
Donaldas jau priėmė šitą 
Mussolinio planą. Manoma, 
kad užgirs jį Francija ir 
Vokietija.

O tikslas šitos keturių 
imperialistinių valstybių su
tarties, aiškus dalykas, nė
ra taika, bet karas prieš So
vietų Sąjungą, už palaiky
mą fašistinės reakcijos Eu
ropoje. . t %
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Imt bedarbius į karišką vergiją padeda vadai socialistų ir se
noviškų darbo unijų. Tokis Greenas, Darbo Federacijos prezi
dentas, užgiria Roosevelto pravarytą’ šalies kongrese įstatymą re- 
krutuot bedarbius į valdžios kariškas stovyklas, arba “kempes,” 
pastatant juos ten po oficierių komanda ir drausme. O socialistų 
vadas Norman Thomas meluoja darbininkams, būk “kempėse” 
ištikro nebūsią kareiviškos tvarkos. ; ' • » s ; - i

Patsai tos naujos vergijos įstatymas buvo išleistas kovo 29 d. 
po nekaltu vardu, kaipo bilius “miškams atauginti.”* Tam iš 
paviršiaus “garbingam” darbui valdžia galės suvežt į stovyk
las 250,000 bedarbių. O jeigu to neužtektų arba jeigu mieštuose 
alkani bedarbiai pradėtų perdaug šturmuot, tad fašistejanti Roo
sevelto vyriausybė galėtų praplatint įstatymą, ir dar šimtus tūks- 
stančių bedarbių sugrūstų į “kempes” po kariška disciplina. Mi
nėtina, kad prezidentas Rooseveltas iš pat pradžios reikalavo 
“aprūpint" 500 tūkstančių bedarbių tokiose stovyklose.

įnešus tokį kongresui sumanymą, tuojaus pradėjo zvimbti pro
testo telegramos nuo darbininkų iš visų šalies kampų. Kiekvie
nam buvo aišku, kad bedarbiai ten būtų vergais paversti. Su
bruzdo ir Amerikos Darbo Federacijos nariai, protestuodami, 
kad Roosevelto skiriama alga bedarbiams tose stovyklose būtų 
šlėga mušt iki dolerio per dieną algas ir kitiems valdžiai dirban
tiems darbininkams. Roosevelto pavyzdį, be to, pasektų ir pri
vatiniai darbdaviai.

Kaip Green ir Norman Thomas “Kovojo” Prieš 
Bedarbių Vergiją

Pagaliaus, Darbo Federacijos nariai išbaniutija savo preziden
tą Wm. Greeną stot Washingtone į kovą prieš prievartos darbą 

^su vergiškai žema alga. Greenas neva kalba prieš Roosevelto 
sumanymą ir, ką darys, turi priešintis dolerinei algai, bet jis 
abelnai taip “noriai” kovoja, kaip nepadori močeka siuva poduk
rai marškinius. Tuo tarpu ateina kuriam ten poįitikieriui (galį 
pačiam Greenui) laiminga mintis—prašalint iš :
o jo vietoj įdėt, kad prezidentas nustatys “piniginį primokėji- 
mą” prie stovyklose duodamo užlaikymo. Tai pro tą primokėji- 
mo skylę ir išlindo Darbo Federacijos prezidentas Green. Su to
kiu pataisymu įstatymas pasirodė Greenui gana geras,’ ir tas 
nonas jau nematė reikalo daugiau burną aušinti prie. verstiną 
Jarbą. “kempėse.”

Bet pataisymas ištikrųjų yra blogesnis, nekaip prądinisi įneši
mas kongresui. “Piniginis primokėjimas” dabar pasilieka vien 
Roosevelto valiai; o jis, kaipo algų kapojimo čampionas, galės 
skirti net daug mažiau, kaip dolerį dienai.

. į

Bet streiklaužis Darbo Federacijos galva Greenas .pasitenki
nęs: jis turi kuom nariams pasiteisinti ir juos mulkinti, būk ko
vojęs prieš žemą, vieno dolerio “atlyginimą.” J

Socialistų Partijos eiliniai nariai taip pat buvo pastatę į keblią 
padėtį tokius savo vadus, kaip Norman Thomasą, buvusį tos par
tijos kandidatą į prezidentus. Thomas irgi jautėsi priverstas 
būk tai “kovoti” prieš prievartos darbo įstatymą. O kaip jis iš
tikro “kovojo,” spręskime iš jo paties atsiliepimo apie preziden- 

I to Roosevelto planus.
Norman Thomas “Milwaukee Leaderyj,” savo partijos dienraš

tyje, kovo 22 d. tik glosto Rooseveltą, kad jo ‘intencijos gerbs” ■ 
kad “stovyklose nebus tikros kariškos drausmės, nors jos bus po 
karo ministerijos vyriausybe”; darbininkai galėsią išeiti iš sto
vyklos, bet “ne be (viršininkų) žinios.” O gyvenimas, anot 
Norman Thomaso, būsiąs stovyklose “sveikas.. .”

Taip Norman Thomas perša bedarbiams militarišką vergiją, 
kaipo “sveiką gyvenimą” ir dar su doleriu dienai.

Kariška Draifsmė Stovyklose
Bet kur kas daugiau teisybės pasako generolas Douglas Mc

Arthur, galva Jungtinių Valstijų armijos štabo. Jis ve kokias 
taisykles skelbia: Pati armija rekrutuos bedarbius į stovyklas; 
armijos daktarai egzaminuos jų sveikatą; bus jiems duota tam 
tikri uniformuoti drabužiai (kaip kaliniams) ; ir, jie turės pereiti 
tam tikrą, suprantama, karišką, mankštą ir muštrą.

Čia jau kiekvienam aišku, jog generolas McArthur pasako 
dalį šiurkščios tiesos, kuomėt socialistų vadas Norman Thomas I 
sužiniai prigaudinėja bedarbius, parduodama’s'juos į vergiją; kUV 
jie galės būt priversti ne tik miškus sodinti; juos armijos vadai 
galės pakinky t į karo priruošimo darbus. Taip' juk daro jau 
Kanados valdžia, kuri, paėmus 2,500 bedarbių į panašias sto
vyklas ir mokėdama jiems tik po 20 centų algos į dieną, pri-

! Delei Bendro Fronto
I

Komunistų Internacionalo 
išleistam manifeste, kuria
me ragino Komunistų Par
tijas kviesti socialistų parti
jas ir socialistines organiza
cijas į bendrą frontą kovai 

i prieš fašizmą,. išreikšta di
delio abejojimo apie Socia
listų Internacionalo nuošir
dumą sudaryti bendrą fron
dą. > ■ : • ■■ '

įSojCiaiislų. Internacionalas 
išleido pareiškimą, kuriame 
pasisakė . už bendrą frontą 
su komunistais1 prieš fašis
tus. Bet tuč po to vėl davė 
įsakymą socialistų parti
joms, kad jos nesidėtų su 
komunistais į bendrą fron
tą, kol negaus iš Antro In
ternacionalo įsakymo. Da
bar jau laikas pasakyti, ką 
Hitleris kalba apie socialde
mokratus, ir ką socialdemo
kratai daro.

Viename Vokietijos fašis
tų žurnale “Vadų Laiškai” 
paduodama Hitlerio prakal
ba, kur, tarp kitko, jys sako:

šeštadien., Baland. 1, 1933
J i * » * < lį i p i i y i į .. t
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Brazilijoj Buržuazija taipgi vis Labiau '[ innMllM Ai 
Persekioja Negrus ir Skirsto nuo Balty 111 * ■ ..

“Viskas buvo rankose social
demokratų: Prūsijos valdžia, 
policija ir visas valstybinis 
aparatas. Per 14 metų jis val
dė Prūsiją. Bet 1932 metais, 
liepos 21 dieną užteko pusė tu- 

. žino kareiviu, kad iššluoti lau- sumanymo doleri,I , ± v 2 , . *l kan tą visą struktūrą, kurią 
social-demokratai budavojo per 
14-ką metų. ,į į

*■ 1 “Kuomet sausio 20 dieną mes 
( 'Paėmėm valdžią, tai Prūsijoj, 

dar vist pasiliko gera dalis so- 
cial-demokratų viršininkų. Tar- 

. pe jų buvo vienas, kuris vienti 
sykiu t suvaidino nepaprastai 
didelę rolę Vokietijoj. Tuo
met, 1919 metais, apie jį buvo 
kalbama po visą pasaulį. Jis 
pasiliko istorine figūra. Jo 
vardas yra Gustavas Noskė. ”

Hitleris negali atsidžiaug- ru daviniu, 
ti Noske, kuris suvaidino 
budelio rolę, paskersdamas 
15,000 Berlyno darbininkų. 
Tačiaus dabar Hitleris sa
ko: “Aš atėjau skersti dar
bininkus ir apsieisime be 
jūs, o tuo tarpu jum nume
sime po nugraužtą kaulą, ir 
jūs patylėkite.

Toliau Hitleris sako:
“Bet kas ištikrųjų'atsitiko? 

Noskė atėjo pas mano vidaus 
reikalų miuisterį ir pasakė: 
‘Esu pasirengęs tarnauti nau
jai vyriausybei.’ ”
Hitlerio viršininkas pasa

kęs,. kad jiem skerdikas No
skė nereikalingas, nes jie 
savų budelių turi. Apie ki
tus socialistus skaitome:
v Severįųgąi 
džiąųgsĮnais 
jiems’buvo pasakyta, kad, ne-. 
paisant, jog jie yra pašalina
mi įš yaįdžips, jiems bus mo
kama po kelis tūkstančius mar-

Hitleris nusimano, ką, jisr 
kalba. Jis žino, kad trupi
niais galės užmokėti sociaL 
demokratijai už išdavimą 

■Vokietijos darbininkų kla
sės. . Per fašistų cenzūrą 
prasikošia žinios, kad social-

kitus miiitarinius darbus.
Todėl tai rooseveltinės vergijos įstatymą giria ne vien Greenai 

ir Norman Thomasai; jį garbina ir specialė kapitalistinė Wha
ley-Eaton agentūra, duodanti iš Washingtono tiesioginius prane
šimus laiškais stambiems buržujams.

Vien tiktai Bedarbių Tarybos ir kitos revoliucinės organizaci
jos, vadovybėje Komunistų Partijos kovojo prieš tokio įstatymo 
išleidimą. Ir nors dabar įstatymas išleistas, tačiaus revoliuciniai 
darbininkai nesiliaus vedę kovą prieš jo pritaikymą ir už federa- demokratų vadai laikė kon- 
lę bedarbių apdraudą; eis kova smarkyn ir prieš visokį prievartos fepenciją su Goeringu Hit-

Bedarbių Tarybos ir Komunistų Partija sako: Jeigu valdiš
kos įstaigos samdo bedarbį dirbt, tai turi jam duot 7 valandų 
darbo dieną ir: mokėt pilną unijinę algą; arba kad ne, tai kiek
vienam bedarbiui turi suteikt užtenkamai piniginę’pašalpą, kad 
jis galėtų žmoniškai pragyvent ne tik vienas, bet ir su šeimyna. 
Ir po šitokių teisingų reikalavimų vėliava ateina vis daugiau 
kovotojų prieš valdišką vergiją.

d- .’s'

lerio valdininku, kuriam so
cialdemokratai siūlę bendra
darbiavimą. Fašistai jau 
padare pareiškimus, ,kad; jie 
nekliudys sočia Idemokra* 
tams, jeigu jie pąsiliks pa
syvūs.

i. ; Iš visko matosi, kad so
cialdemokratijos vadai pri
sitaiko prie fašistų, o apa
čiose proletarai daro bendrą 
frontą su komunistais prieš 
Hitlerio režimą, kad atmušti 
fašistų terorą.

Amerikos Komunistų Par
tija išleido atsišaukimą į 
Amerikos Darbo Federaciją, 
į Spcialistų Partiją ir kitas 
organizacijas, kviečiant su
daryti bendrą frontą,; kad 
atmušti kapitalistų puoli
mus ir kad atremti fašistinį 
terorą. Kol kas Amerikoj 
socialistai neparodė mažiau
sio noro dėtis su komunis
tais į bendrą frontą.

Amerikos Komunistų Par
tija savo pakvietime į bend
rą frontą sako:

Socialistų Partija iki šiol vis 
atsisakinėjo nuo prisidėjimo 
prie vieningos konferencijos 
delei Mooney paliuosavimo ir 
atmetė pasiūlymus išvien lai
kyti Pirmosios Gegužės mitin
gus.

Socialistų Partija taipgi už
tyli arba ir užgiria tūlų Vokie
tijos socialistų žingsnius, ku
riuos jie ten padarė, nusilenk
dami ir pasiduodami Hitleriui.

Viso pasaulio socialdemo
kratija, matyti, eina pra
mintais išdavystės keliais,
tai atvirai, tai paslapčiomis iš to mokslo nedaug naudos, 
gelbėdama reakcijai sutriuš- nes tos mokytojos yra ne 
kinti revoliucinį proletarinių darbininkų klasės,., o kapita- 
masių judėjimą.

Užsiundė Šunis ant Negru Parodos; Policija su Ginklais 
Užpuolė Negrus Darbininkus; Du Tapo Nukauti

BRAZILIJA, Refinadora 
Paulis ta.—Šioje cukrinių 
nendrių plantacijoj gyvena, 
kaip sakoma, “tamsusis pro
letariatas,” kuris sudaro 
skaičių apie 8,000 darbinin
kų. Iš .to skajčįauą didžiu
ma yra juodveįdžįai. darbi
ninkai, kurie laikomi yra 
kaip vergai ir labiaus yrą 
išnaudojami, negu baltieji.

Del didesnio • darbininkų 
išnaudojimo tos > plantacijos- 
administracija turi įsteigus 
didelę futbolo aikštę, į ku
rią suvažiuoja tankiai iš 
apielinkių kitų fazendų 
(dvarų) darbininkai spar
dyt boles.

Jei nori darbininkai įeiti 
į tą aikštę, turi užsimokėti 
2$000 milreisų. O už tuos 
surinktus pinigus fazendos 
šuneliai pasidaro sau puikų 
balių ir geria šampaną už 
“darbininkų sveikatą.”

Rasinis Skirstymas Darbininkų * 
šunų, nuo kurių žuvo 
darbininkai.

Tie šių dienų įvykiai
kiai rodo, prie ko eina dhr- 
bininkų klasė. Iš karnava
lo parodos virto politinė ko
vą, kurioj šaukė viva Ge- 
tulio Valgas. 1

Reikia pažymėt dar tas, 
kad- Brazilijoj Komunistų 
Partija yra jaunutė ir iki 
šiol mažai buvo susirišus su 
plantacijų darbininkais. Tu
ri būt didinama skaičius 
Kom. Partijos narių tose 
vietose. Bet traukiant dau
giau darbininkų į Kom. Par
tiją, reikia būt labai atsar
giems, kad neįsiskverbtų ko
kis provokatorius, išnaudo
tojų agentas arba valdžios 
šnipas.

Todėl, kad pastatyt darbą 
į tinkamas vėžes, turi Sao 
Paulo draugai pasidarbuot 
ir užmegsti tamprius ryšius

Dabartiniu laiku čia įstei- su plantacijų ir mažų mies- 
gė dvi sales, kuriose papra- telių darbininkais, kurie ga- 
stom dienom mokina vaikus. 
Nors į mokyklą yra leidžia- 

,mi ir darbininkų vaikai, bet

Vidutiniai Pavykęs 
LDS Vajus ■

Lietuviu Darbininkų Susi
vienijimas turėjo ilgoką 
naujų narių gavimo ir nau
jų kuopų tvėrimo vajų. Su 
šiandien vajus pasibaigė ir 
jau dabar yra pusėtinai ge-

Paskutiniam 
“Tiesos” numeryj skaitom:

Dabar tiek galime pasakyti: 
nuo vajaus pradžios iki šiol 
jau turime sučrganizuotų 11 
naujų kuopų, 6 jaunuolių ir 5 
suaugusių. Rengiantis prie va
jaus buvom užsibrėžę suorga
nizuoti-10 naujų kuopų. Taigi, 
kas liečia kuopas, užsibrėžtą 
kvotą išpildėme.

Nuo vajaus pradžios iki šiol 
viso gavome 407 naujus na
rius, 82 jaunuolius ir 325 su
augusius. Aišku, dar kuopose 
randasi naujų narių aplikaci
jų, ir tik už poros savaičių ar 
dar-vėliaus visos aplikacijos 
naujų narių, gautų laike va
jaus, pasieks centrą; tik tuo
met bus galima pilnai žinoti 
pasekmės.

Vadinasi, gauta apie 500 
naujų narių. O reikia žino
ti, kad didėjančios' bedarbės 
metu tiek gauti .ųarių, tai 
yra didelis laimėjimas. Dar 
būr ir gan gerai įsigyvenę 
organizacijos puola žemynu 
kai' Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas smarkiai auga. 
Šitie faktai parodo, kad re
voliuciniai darbininkai mo
ka dirbti, kad Susivieniji
mui yra didelė dirva, ir kad 
lietuvių darbo masės rūpes
tingai glaudžią savo jėgas 
po kovingu savitarpinio šu- 
sišelpimo susivienijimu.

....u.— ; ,
Tuckahoe, N J Y. — Ligo

ninėj mirė Louiše Carstella, 
4 .metų;! amžiaus mergaitė, 
nuo žaizdų, kurias gavo, 
ktfomet jos suknelė užside
gė.

listų; todėl ir. rūpinas dau
giausia išmokint tik fazen
dos, šunelių vaikus, o ne dar
bininkų vaikus.1

Šventadieniais tose salėse 
rengia šokių vakarus, iš ku
rių daro sau gerus pelnus. 
Pavyzdžiui, pereitais metais 
per užgavėnes arba “karna
valą” buvo viena salė. Toj 
salėje surengė per 3 vaka
rus šokius, nuplėšdami nuo 
darbininkų po 5$000 milrei
sų; ir į salę uždraudė eiti 
juodveidžiam; del to buvo’ 
labai pasipiktinę darbinin
kai.

Šiemet per karnavalą dar 
labiau pasirodė skirstymas 
juodųjų rasės nuo baltųjų. 
Išanksto padarė dvi sales ir 
atskyrė juodus į vieną salę, 
o baltus į antrą, ir uždraudė 
eiti juodveidžiams pas bal
tus.

Negana to, ką tie šuneliai 
nuplėšė po 5$000 mil. nuo 
darbininkų, bet dar* atvežė 
alaus paskutinės rūšies, ku
rio bonka kainuoja po 900 
reisų; o jie ėmė po l$800 rei
sų, tai yra antrą tiek bran
giau.

Reikia pažymėti, kad ra
sinis išnaudojimas ne ,tik! 
šioje plantacijoj pasireiškė, 
bet ir bendrai visoj Brazili
joj. ; '1 y- - ' ' L

Teko sužinoti, kad netoli 
tos fazendos už 50 kilomet
rų Sao Carlos miestelyj su
rengė juodveidžiai tokią pa
rodą paminėjimui to karna
valo. Tada baltųjų govėd^s i tis produktas, 
užstatė automobiliais kelią,! 
kad negalėtų tie juddvei- 
džiai tolįau maršuoti. Tuo
met jie prasimušė į kitą gat- 
vę ir maršavo tolyn. Todėl 
miesto policijos valdyba iš
leido 'šunis, policiją- ir žval
gybą su’ ginklais prieš nieko- 

,nekaltus juodveidžius dar
bininkus, kur ir įvyko susi
rėmimas tarpe juodveidžįų 
darbininkų ir buržuazijos

Ii sulošti svarbią rolę besi
artinančiuose Pietų Ameri
kos mūšiuose, duodant stip
rią paramą didesnių miestų 
darbininkams.- Taip pat tu
rime stoti tarptautiniai, ne
žiūrint nei tautų skirtumo, 
nei rasių, visi -bendrai po 
Brazilijos Kom. Partijos 
raudona vėliava ir suduoti i
mirtiną smūgį, sugriaunant 
seną supuvusią’ kapitalistinę 
tvarką, o įsteigiant ir čia 
Sovietų Respubliką.

Pjautuvas.

šioje apielinkėje mažai lie
tuvių gyvena ir tie patys labai 
išsimėtę. Retai .pasitaiko, kad 
vienas prie kito gyventų ar
čiau, negu 4-5 mylias atstui. 
Nors ir labai pasiskirstę gyve
na, o esant reikalui visgi susi
eina ir niekuomet nepamiršta 
darbininkiškų reikalų.

Kovo 26 d. ALDLD 73 kp. 
laikė susirinkimą. Apsvars
čius organizacijos reikalui,;
paimta abelni darbininkų or
ganizacijų reikalai, šitoj ap- 
ielinkėj yra baisi priespauda. 
Darbininkų algos mažos ir dir
ba nepilną laiką. Dvi, tris die 
nas į savaitę. Iš* uždarbio ne
galima žmoniškai pragyventi. 
Ne tik kad algos mažos, bet 
kompanija vartoja ir kitus bū
dus. čionai anglių kasyklų 
savininkai turi savo krautuves 
ir iš tų'; krautuvių turi darbi
ninkai pirkti reikmenis. Kom
panijų’ krautuvėse viskas du 
ir net tris kartus brangiau; 
Pavyzdin, kiaušinių tuzinas 
dabartiniu laiku 45 centai. Pri
vatinėse krautuvėse galima 
pirkti tik už trečią dalį kai
nos, bet darbininkai neturi pi
nigų. Juos kompanija verčia 
pirkti jų krautuvėse. Kompa
nijos taip daro, kad mainie- 
riai niekur kitur negalėtų pirk

Tarplytinė Liauka ir 
Smegenų Gabumas

Sėklinės žmogaus liaukos, 
tai kaip kokis inžinukas, 
duodantis veiklumo visoms 
kitoms liaukoms (gliand- 
sams).

Sėklinės liaukos tarnauja 
ne tik veislės platinimui. 
Jos daro veikimą į celes 
(narvelius) t a r p 1 y t i n i o 
gliandso. O t a r p 1 y t i nis 
gliandsas išdirba ir išleidžia 
sultis, kurios gaivina ir 
veikimą kitas liaukas.

Visos šios liaukos abelnai 
daro didžiausios įtakos kūno 
sveikatai, proto veiklumui, 
normaliam nervų dirbimui, 
smagumui ir kt.

Imkime, pavyzdžiui, 
ir pituitarinę liauką, 
randasi prie smegenų 
mato.” Tai vadinama 
geninė liauka. Viena jos 
dalis tarnauja ypač proto 
veiklumui, antra dalis—au
gimui, kūno išsivystymui, 
abelnajai sveikatai. Bet 
smegeninė liauka turi svar
bių ryšių su celėmis tarply- 
tinės (intersticialės) liau
kos, taip kad smegeninės 
liaukos darbingumas labai 
priklauso nuo tarplytinės.

Bet nereikia sumaišyt 
tarplytinio gliandso celes su 
veisliniu gliandsu.

Veislinių liaukų celės į se
natvę numiršta; bet tarply
tinės celės pasilieka gyvos, 
kol tik pats žmogus miršta. 
Bet einant senyn tarplytinės 
celės irgi praranda daugiau 
ar mažiau savo veiklumo. 
Dėlto žmogus jaučiasi su
vargęs, ir jo protas lėčiau 
tedirba; sumažėja smegenų 
energija. Bet jeigu žmogus 
gauna geresnes gyvenimo 
sąlygas, gerą gaivinantį 
maistą, tyresnio oro, dau
giau ramumo, tai pagerėja 
ir įvairių liaukų veikimas.

Galima būna tada apsieiti 
be operacijų, apie kurias bu
vo rašyta pirmesniame 
“Laisvės” numeryje.

kad 
kuri 
“pa- 
sme-

Keturias Dienas Buvo Už
griūtas, Mirė Ligoninėj

MOUNT CARMEL, Pa.— 
Kovo 30 d. mirė John Ches- 
lock, 28 metų amžiaus. Jis 
buvo nuėjęs į užleistą kasy
klą anglies pasirinkti ir 75 
pėdų žemėse tapo apgriūtas. 
Darbininkai suėjo gelbėti ir 
darbavosi 100 valandų, ma
nydami, kad Cheslock senai 
miręs. Bet atrado dar gy
vą. Jam koja buvo prislėg
ta. Bet gyventi ilgai jam 
neteko, mirė ligoninėje. Jo 
draugas Orlsky, kuris sykiu- 
rinko anglį, spėjo pabėgti, 
kuomet kasykloj žemė pra
dėjo griūti.

Darbininkuose pasipiktini
mas labai didėlis prieš bosus, 
bet stoka organizuotumo, kad 
atsispirti prieš šitą žiaurų iš
naudojimą.

Literatūros Draugijos susi
rinkime buvo kalbėtą ir apie 
‘'Daily Worker”. Draugai su
pranta „ svarbą revoliucinės 
spaudos. Nutarta remti komu
nistinį diėnraštį Vilsais galimais 
būdais. Ant vietos sudėta au
kų. Drg. K. Motiejūnas auka
vo $1. -Kiti d ra u

manauskiene, J. Andrijaus
kas, K. Stanevičia, Tvajeris, J. 
Ramanauskas, ir J. Preikšą— 
po 50 centų. Drg. S. Šautuvas 
25c. Viso, aukų sudėta $4.75.

Kuopos komitetas instruk
tuotas pasiųsti aukas komunis
tiniam dienraščiui — “Daily 
Workeriui.”

Mūsų kuopa visuomet jau
triai atsiliepė į svarbiuosius 
dienos klausimus.
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Šalin, Senos Mintys
Šalin, senos mintys, 
Besmaugiančios viltį,

Jūs silpninat dvasios sparnus;
Neleidžiat skrajoti, 
Neleidžiate kilti,

Mums papročius peršat senus.
Mūs geismas—skrajoti
Po platų pasaulį,
Mes norim pasveikint 
Meilingąją saulę,

Mes norim apveikti tranus.

Mes norim nuplėšti 
Užudangą juodą—

Nubodo mūs dvasiai naktis.
Bet senosios mintys
Mus trukdo, neduoda

Surasti, kur yr’ išeitis.
Čia šmėklos tik švaistos, 
čia tamsūs šešėliai, 
Ne čia bebujoti 
Jausmingąjai gėlei,—

Jai graso nykimas, mirtis. . .

r

>

Šalin, juodos mintys, 
Ir mintys nusenę!—

Sušukim kaip vienas—visi!
Nelaimės dienelių
Tiek daug prigyvenę,—

Tekyla mums saulė šviesi!
Prieš tamsiąją jėgą 
Mes veskime kovą, 
O Lenino mokslas 
Tebus už vadovą,—

Iš kelio nuožmybė baisi!
6-X-29. Buolio Sūnus.

Ką Veikia Chicagos Menininkai

EAISV8
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PuBUpiS tretiae

HRIP
kalų reikšme, kokis yra skirtumas tarpe bur
žuazinės ir 
greitoj ateityj 
klausimu. Todėl
tartina daylvauti 
vių visuomenei^

darbininkų dailės, tai bus 
surengtos paskaitos meno 
nevien tik menininkams pa- 
paskaitose, bet plačiai lietu-

J. I). Bendokaitis

Į Visas Draugijas ir Simpatikus 
Connecticut Valstijoj

Bostono apielinkėje jau yra suorganizuota 
Darbininkų Muzikos Lyga. Joje priklauso 
veik visi mūsų chorai. Tat geras reiškinys. 
Bendrai veikdami, dalyvaudami tarptauti
niame judėjime, mes galėsime daugiau nau
dos padaryti darbininkų judėjimui.

Tik draugai turi žinoti, kad Darbininkų 
Muzikos Lyga neturi palikti tik parengimų 
rengimo ir tvarkymo įstaiga. Lyga turi duo
ti naujos kūrybos muzikos srityje, Lyga turi 
traukti chorus į bendrą veikimą. Kitaip sa
kant, tai Darbininkų Muzikos Lyga turi im
ti ideologinę vadovybę darbininkų chorų vei
kime. Jos pareiga tverti ir naujos muzikos.

kaipo garbes ženklą, 
užsitarnauti galima 
tik gerai pasistengsi 

Valio tėvynės sūnūs!

GOSSIP AND NEWS FROM 
LAISVES CHORUS, 
HARTFORD CONN.

man in

Or is it

Hoping 
do his

questio- 
No, it’s 
or Pres.

Well, Comrades, it looks as though 
we have but one more practice 
rehearsal before our concert here in 
Hartford. It is to be held on April 
2nd at the Agora Hall, 
that every comrade will 
best.

Clark Gable is a popular
Hollywood but, I think he’s mpre 
popular in the choruses, 
the spring, girls?

In case you miss the 
tune in next Thursday at
time to hear the results of our con
cert? and to hear more about the 
youth of our chorus.

The next program that you will 
read will be that of "A Critic**.

"The Crawler”.

vynę. . Kaip yra brangu užsitarnauti kryžių 
ir nešioti ant krūtines 
O karo fronte kryžių 
kiekvieną minutę, jeigu 

: nužudyti savo priešą.
Valio tautos didvyriai!

VETERANAS: Ei, ei, sustok! Kaip tau 
negėda kalbėti į publiką, jeigu ji dar nėra 
proto netekus,

PATRIOTAS: Kas tu toks esi, valkata?
VETERANAS: Aš esu didžiojo karo vete

ranas, kuris jūsų patriotinėm kalbom patikė
jęs tapau kareiviu ir štai, grįžau iš karo fron
to invalidas.

PATRIOTAS: Tai yra garbė ir gražų už 
tėvynę pavargti, pakentėti.

VETERANAS (karčiai) : Taip, jums gar
bė ir gražu, kada milionų darbininkų kraujas 
liejasi karo frontuose už jūsų veltėdžių inte
resus.

PATRIOTAS.: 'Kaip tai už mūsų? Tai už 
visos tėvynės laisvę ir laimę. «

VETERANAS (pamėgdžiojančiai) : Tėvy
nės laisvę ir laimę! Jūs vardan tėvynės išžu- 
dėt nekaltų žmonių milionus, kad ant jų lavo
nų subudavoti mažai parazitų klasei laimę. 
Jums patriotizmas reikalingas, kad apnuodin- 
ti tamsių darbininkų protą ir panaudoti juos 
kaipo įrankius karo veiksmam, užkariavimui 
naujų žemės plotų, pavergimui ir išnaudoji
mui darbo klasės žmonių.

PATRIOTAS (nervuotai dairosi) : Tėvynė, 
tai visiems tėvynė, reikia ją ginti.

VETERANAS: Jums ten tėvynė, kur jūs 
galite laisvai išnaudoti darbininkus. Bet mūsų 
darbininkų tėvynė yra Sovietų Sąjunga, ten 
darbininkų valdžia. Mes daugiau neisim sker- 
stis del jūsų. Mes ginsim Sovietų Sąjungą.

PATRIOTAS: Tai negalima, tai tėvynės iš
davystė !

VETERANAS: Jeigu jūs sukelsite ar išpro
vokuosite karą, tai jūs patys galėsite eiti į 
apkasus ir muštis, o ne darbininkus varyti, kai 
aveles į skerdyklą.*

PATRIOTAS: Mes tautos vadai, tai mums į 
apkasus netinka eiti. Mes tik iš užpakalio pa
duodant komandą, kaip reikia priešą pulti.

VETERANAS: Tu iš tų vienas, kuris nie
kados nebuvai karo fronte.

PATRIOTAS: Tai kas, kad aš nebuvau ka
ro fronte, bet aš apie tai laikraščiuose skaičiau 
ir karo paveikslus mačiau.

VETERANAS: Negana jums Čiulpti varg
šų kraujas. Dar vėl norite nuodyti sveiką 
žmonių protą, kad jie >sužvėrėtų ir eitų skers
tos vieni kitus už jūsų siurbėlių reikalus. Ma
no gyvenimo jau nėra. Karo' fronte prara- 
daug sveikatą. Sugrįžęs likau be darbo ir be 

’duonos-. Aš invalidas del jūsų likau. Mari 
dega krūtinėj kerštas ant imperialistų (užsi- 
moja ir kertą lazda).

(Tąsa 4-tam pūslapyj)

program, 
this same

“Darbininkų Teatras” (Workers Theatre) 
už kovo mėnesį jau išėjo iš spaudos. Jo kai
na pavienio numerio yra tik 10c., o pirmiaus 
buvo 15c. Visi mūsų chorai ir kitos organi
zacijos turėtų parsitraukti platinimui.

Šiame numeryje yra gerų straipsnių apie 
teatrą abelnai. Jame rasite gerą straipsnį 
apie Broadway teatrą ir meną. ' Tad visi rei
kalaukite, skaitykite tą žurnalą. Workers 
Theatre, 42 E. 12th St., New York City.

SIETYNO CHORUS 
TATTLER

As all hens know, it pays to ad
vertise especially when you men
tion a reward. At the last rehear
sal we joyfully perceived two males 
bashfully seat themseves in the te
nor’s quarter and shyly blend their 
soft melodious tones with the rest 
of the singers. Right then and there 
Comrade Shellan washed to give the 
lucky girl her reward. But, horrors, 
a youth of the stronger sex was 
responsible for the one tenor, while 
the other came of his own accord. 
Nevertheless, no matter how they 
come, from heaven or—they’re al
ways welcome in this cackling brood.

Talk about tenors, there’s one who 
doesn’t go in for romantic phrases 
such as "Birds on the Fields.” His 
version "žydai ant Laukų” seems to 
satisfy him perfectly. What can 
we do girls?

Are the 5 & 10 cents stores mak
ing money! Spend a Thursday night 
with us and you’ll convince yourself 
when you see the different costume 
pins represented. There’s Al with' 
her white dog Fluffy (warning! 
he doesn’t bark). Walter with his 
two hearts that are a warning to 
any girl. The two Lillians with 
cupid and his poisonous arrow, and 
even Miss Shellan with a clowning 
bug (dare not mention his name) 
parading before you. I wonder if 
they found the corner where old-man 
prosperity was hiding.

There’s an anxious and 
ning air around Newark, 
not the recent earthquake 
Roefcevelt’s economy plan, it is the 
coming Sietyno, all home-talent con
cert that’s going to shake the world. 
On the night, April 23, the youth 
will especially be conspicuous. A 

j short playlet "Hands Off” will be 
enacted with Edward Skučas, Frank 
Witkus and Walter Skeistaitis, in 
the leading roles of the League of 
Nations, United States and Japan. 
The girls will give a dance, "The 
Sailor’s Meeting.” Why it’s worth 
the price alone just to see the girls 
dance but, with the song-duet, the 
musical trio, and the chorus... it’s 
worth the Washington mint.

Advice to the boys: Do show 
some pluck, boys. Where are you 
when you are asked to give a per
formance before an audience? 
Goodness knows you do enough when 
you’re not on the stage. Now, let 
the others know you and of your 
capabilities. In other words get out 
of the mud of inferiority and be a 
man.

Ouch! Who stuck me? Did you 
get it too ? Get that little wftcen 
who goes around sticking innocent 
victims with pins. Oh, dear, she’s 
too big to take over our knee and 
spank. What to do? What to do? 
Ouch! We can’t sit down. Ouch- 
ooo-Auf Wiedersehn.

Reporters’ Collective.

Pereiti metai, galima sakyti, tai buvo ban
dymo "'metai mūsų chorams Connecticut 
valstijoj. Skirtumas nuomonių meno ir ki
tais klausimais pasireiškė net skilimais kai 
kuriuose choruose. Del to kai kurie chorai 
reikėjo perbudavoti išnaujo. Tačiaus da
bar mes galime pasakyti, be abejojimų, kad 
po tokių persiorganizavimų mūsų chorai na
riais didėja ir tie nariai jau supranta mūsų 
liniją.

Mūsų chorai sudarė jau gana tvirtą pa
grindą revoliuciniam judėjimui ir kultūri
niam gyvenimui. Mūsų chorai dabar jau 
pradeda jaustis dalimi to judėjimo. Mūsų 
chorai dabar jau jaučiasi dalimi ir klasių 
kovos. Taip pat mūsų chorai dabar daly
vauja parengimuose ir kitų tautų darbinin
kų. Kitaip sakant, jie dalyvauja tarptauti
niame judėjime. Dabar jau negalima už
ginčyti, kad ir daina yra viena stipri priemo
nė propagandos plėtimui.

.Bet viena problema prieš mus stovi, tai 
kaip mes galime sudaryti stiprų finansinį 
rezervą ? šitas senas finansinis klausimas 
kyla ir vėl. Bet šiuo kartu jis kyla labiau, 
negu kada pirmiaus. Su aštrėjimu ir gi- 
lėjim.u krizio, mūsų simpatikai mažiau ir 
mažiau gali mus paremti. Bet ar nebūtų 
kvaila paleisti mūsų judėjimo tokią svar
bią dalį gulėti ;ir pūti tik del finansų? (ži
noma, kad būtų neišmintinga. Tai būtų iš
metimas iš mūsų; rankų vieno svarbaus įran
kio, kurio pągelba galima kovoti už visų 

.darbininkų laisvę. , ; . i
Kad sukelti ganėtinai finansų mūsų chorų 

reikalams, tai Proletmeno Ketvirtas Apskri
tys 1 (Conn, valstijos) ruošia bankietą ba
landžio 2 dieną, 320 Ann St., Hartford, 
Conn. . i .

Todėl mes atsišaukiame į visas lietuvių 
darbininkų revoliucines organizacijas pa
remti šį parengimą. Kiekvieno simpatiko, 
kiekvieno darbininko ir organizacijos yra 
pareiga dalyvauti ir kitus raginti dalyvauti 
šiame parengime.

Labai gera programa yra tvarkoma šiam 
parengimui. Muzikališka programa susidės 
iš talentingiausių mūsų chorų jėgų, kaip tai: 
solistų, duetų, kvartetų ir sekstetų. Taip pat 
kalbės jaunuolė Bertha Fulton iš Brooklyno. 
Ji kalbės apie jaunuolių reikalus. B. Fulton 
yra geriausia jaunuolė kalbėtoja ir redakto
rė Jaunuolių Skyriaus “Laisvėje.”

Todėl visi, lietuviai darbinipkai, dalyvau
kite šiame parengime. Visi jaunuoliai da
lyvaukite, kvieskite ir kitus dalyvauti ir va
žiuoti į Hartfordą balandžio 2 dieną. Visi 
suaugę lietuviai darbininkai raginkite, savo 
jaunuolius dalyvauti šiame parengime, 
paremsite mus ne tik finansiniai, bet ir 
rodysite, kad lietuvių darbininkų masės 
su mumis.

ALPMS 4 Apskr. Sekretorius
C. Straus.

“Inkvizicijos” muzika jau gatava. Jei dar 
kas nori vaidinti tą veikalą, tai galite kreip
tis į Meno Sąjungos Centrą del muzikos.

“Inkvizicijos’ ■ muzikos kai kurios dainos 
bus galima naudoti ne tik vaidinant veikalą, 
bet ir šiaip chorams jos bus tinkamos. Dai
na “Draugams,” tinka chorui. Daina “Iš 
Purenu Geltonų,” yra soprano solo. “Sku
bėk Namo”—solo vyro balsui. “Aušta Ry
tas”—kvartetui daina. Tai smagi daina 
prieš policiją. Be to, pirmos dvi dainos yra 
vyrų duetai, bet jos netaip visur tinka be 
veikalo dainuoti.

Dar vienas labai svarbus mūsų meno 
punktas, tai metinių duoklių pasimokėjimas. 
Mes jau išleidome “Inkvizicijos” muziką, tai 
išleidome ir pinigus. Tad prašome draugų 
bei draugių susidomėti ir užsimokėjimu me
tinių duoklių į Meno Sąjungą.

Tiesa, kad laikai prasti ir finansiniai mes 
jaučiame nedateklių visame kame. Vienok 
už tą penkinę vietinę padėtį negalėsime iš
gelbėti, o Centre penkinė labai daug reiškia. 
Todėl juo greičiau gausime metines duokles, 
tuo bus geriau.

V. Bovinas Sekr.

“Priekalo” Vajus Balandžio MėnesįPer tam tikrą laiką tarpe menininkų pasi
reiškė lyg ir apsnūdimo. ALPMS I Apskričio 
komitetas mažai kreipė domės į bėgančius gy
venimo reikalus, bet paskutinėmis dienomis 
pasireiškė gyvumas netik1 tarpe Apskr. Ko
miteto, bet ir tarpe vienetų. Kovo 10 d. “Vil
nies” svet., ALPMS I Apskr. Komitetas laikė 
praplėstą posėdį, kuriame dalyvavo visų vie
netų valdybos ir veiklūs nariai. Apskričio 
rast., J. Bendokaitis, pranešė, kad 6 d. kovo 
Bendro Fronto Komitetas turėjo pasitarimą ir 
pateikė planą tolimesniam veikimui.

Baigiantis sezonui LKM Choras vaidins ko
mediją “Vagys.” O Liet. Darb. Aido Choras 
suvaidins operetę “Beprotnamis.”

Chorai šiuom tarpu yra gana skaitlingi na
riais, bet finansinė padėtis nepergeriausia, ka
dangi krizis palietė netik darbininkų šeimynas, 
bet ir visas organizacijas kartu. Todėl cho
ro vedėjas net patsai algą nusimušė.

Chorai veikia ne vien tik lietuvių tarpe, bet 
visam tarptautiniam darbininkų judėjime. Ka
dangi tarpe keleto chorų yra tik vienas cho
rų mokytojas, o tankiai prisieina dviem cho
ram dalyvauti vienu kartu skirtingose vieto
se ir vienas mokytojas negali abi vietas vienu 
kartu užimti, todėl chorai turi turėti moky
tojo pavaduotoją, kad reikalui esant užimtų 
choro vedėjo vietą. Ir chorų vedėjas turėtų 
vieną iš gabesnių dainininkų pasiskirti su val
dybos pritarimu sau už pagelbininką.

ALPMS Pirmo Apskričio tarimą ne tik vie
tos menininkai turėtų pildyti, bet ir kiti mūsų 
Sąjungos chorai šiuo klausimu turėtų susido
mėti.

Svarbiausia buvo paliesta sporto klausimas. 
Diskusijose dalyvavo veik visi susirinkime da
lyvavę nariai. Nutarta, kad prie Pirmo Apkr. 
Komiteto turi darinkti tinkamus pagelbinin- 
kus LKM ir LD Aido Chorai. , Kas bendrai 
sudarys planą su W. C. Federacija, kurioj 
šiuom tarpu priklauso apie 40 vienetų įvairių, 
tautų ir visokių meno šakų, čia sudarys pla
ną sporto veikimui ne tik vien tarpe lietuvių, 
bet visam jaunimui tarptautiniame judėjime. 
Tad ir lietuviai sportininkai galės užsiimti ne 
tik Basket Ball, muskulų lavinimu, bet kartu 
ir darbininkiškos sąmonės pakėlimu.

Dainų ir veikalų klausimas palikta, kad, pa
rinkti tinkamų dainų ir veikalų ir opere
čių ir kartu tartis su ALPMS Centro Komite
tu del jų išleidimo. ,

Pastaruoju laiku pasireiškia naujų veika
lų tarpe menininkų didelis trūkumas. Kad pa
laikyti visą menininkų veikimą vienoj bendroj 
linijoj, tai į kiekvieną ALPMS Pirmo Apskr. 
Komiteto posėdį privalo atsilankyti ir vienetų 
valdybos arba vienetą gali paskirti tam tiks
lui komisiją. Jis raportuos, kas yra veikiama 
ne tik vien ALPMS Pirmam Apskrityje, bet 
abelnai visam tarptautiniam meno veikime. 
Kad supažindyti vienetas su mūsų dainų ir vei-

Organizaciniai Klausimai

Jūs 
pa
yra

“Priekalo” vajus jau prasidėjo.- Su šiuo 
mėnesiu mes turime gauti 506 naujų “Prie
kalui” skaitytojų, i Kas tą darbą turi Varyti 
pirmyn? Suprantama, tai Meno Sąjungos 
organizacija, tylės kviečiame talkon ir ki
tas organizacijas, bet patys turime stoti pir- 
mon vieton. Chorai turi gerai ir veikliai 

1 veikti šiame reikale.
Išrinkite vajininkus, gaukite' daugiausiai 

prenumeratų. “Priekalo” kaina tik $1.50 
metams. Meno Sąjunga patarpininkauja, kad 
draugams būtų geriau užsiprenumeruoti.

Priekalo” prenumerata me- 
šiame vajaus 

draugė turi 
skaitytojų

Draugai, 
tams yra Amerikoj $1.50. 
laike kiekvienas draugas bei 
gerai pasidarbuoti ir gauti 
“Priekalui.”

paskirti ko- 
gavimui naujų 
Pinigai reikia

Kiekviena organizacija turi 
misiją arba vajininkus 
skaitytojų “Priekalui.” 
siųsti per Meno Sąjungą

•..“Priekalas” yra poezijos, literatūros, 
kritikos ir mokslo žurnalas. “Priekalas” 
vaizdžiai piešia Sovietų Sąjungos kūrybą 
ir kultūrą. Jame yra geras skyrius apie 
bedievybę.

Prie “Priekalo” dirba gedausi ir ga
biausi mūsų draugai, kaip V. žalionis, 
Varnėnas, Džiugas, V. Kapsukas, Z. An- 
garietis ir kiti.

Meno Sąjunga balandžio mėnesį pasky
rė vajaus mėnesiu, kad gauti daugiausia 
naujų skaitytojų del šio žurnalo. Visi 
draugai pasidarbuokite gerai. Prenume
ratas siųskite Meno Sąjungai.

V. Bovinas, Sekr., 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Nauji Nedideli Veikalėliai Galima 
Gauti Meno Sąjungoje

Rankos Šalin.—Nedidelis veikalėlis 
vieno veiksmo. Jame vaizduoja

ma, kaip ruošiama karas prieš 
Sovietų Sąjungą. Veikalėlis 
tinka vaidinti prakalbose, 

yra simbolinis.

Kova prieš Badą.—Vieno veiksmo 
veikalėlis. Labai lengvai suvaidi
namas. Tinkamas kovai už be

darbiams pašalpą.

Agitacinis veikalėlis an- 
Parašytas ritmiškoj

Žmogžudys

Charity. — 
glų kalba.
formoj. Tinkamas jaunuoliams, 

kurie kalba geriau anglų 
kalba.

GLIMPSES OF VILIJOS 
CHORUS WATERBURY, 

CONN.

Howdy, pals! Here’s another com
petitor for the coveted position the 
“Pest” now holds. The race is on!

Patrioto ir Veterano Dialogas
(Išeina ant scenos gražiai pasirengęs kapi- 

talistas-patriotas ir karštai kalba apie tėvynės 
meilę.)

PATRIOTAS: Brangūs tautiečiai, ponios ir 
ponai! Kaip yra brangi tėvynė kiekvienam 
ištikimam tėvynės sūnui, kurio širdis nors kiek 
plaka ir pumpuoja patriotinį kraują į visas 
kūno gyslas, tas visuomet privalo prisiminti 

, tautos kilnybės idealą ir atsitikus reikalui, ne
sigailint gyvybės, stoti ją ginti. Brangūs tau
tiečiai ir garbingos šalies piliečiai, stovėkite 
visi stipriai mūsų tautos sargyboje, kaip sto
vėjote karo metu, o tėvynė jus niekados ne
pamirš.

Su kiekviena diena auga pavojus mūsų ci
vilizacijai, kultūrai ir krikščionybei nuo vi
dui besiplečiančio komunizmo ir išlaukinių 
mūsų tautos priešų. Kad šį pavojų prašali
nus, užtai kiekvienas tėvynainis turi stoti gin
ti mūsų civilizaciją, ir visas mūsų tautos se
nobines tradicijas, kad jas išlaikyti čielybėj. 
Kuomet būsite pašaukti ginti tėvynės, turit 
stoti į kovą iki paskutinio kraujo lašo... Gar
bė tom motinoms, kurių sūnūs krito didžiojo 
karo" frontose. (Įeina veteranas ant Įdzdų pa
siramsčiuodamas.) Garbė toms motinoms, ku
rios pagimdė sūnus ir išauklėjo patriotinėj 
dvasioj. ’ Kaip yra kilnu kovoti ir žūti už tė-

Taipgi anglų 
Veikalėlis iš 8 scenų. Pa-

15 Minute Red Revue 
kalba.

gamintas kovai už Sovietų 
Sąjungą.

: . > j

Evikcija.—Vieno veiksmo vaizdelis 
iš darbininkų kovų už kasdieni

nius gyvenimo reikalus.

Renegatų Kuknelė.—Satyrinis veika
lėlis iš renegatų veikimo ir jų gy
venimo pabaigos įmatymas. Pa
taisytas ir trumpintas po per

leidimui per “Laisvę.”

I wish all the altos wouldn’t imi
tate Barbara. For example, when 
Barbara doesn’t sing the chorus of 
"Soup,” the others don’t sing either. 
Bashful Poet.

Yes, and who is the roaming gi
golo of the chorus? I ask you.

Don’t tell me you haven’t as yet 
noticed the smiles Barbara always 
has for Walter. Well, do, and see 
how enchanting they are. 
Oh my!

Oh me!

‘Prie Šviesos”.—Dviejų veiksmų ko- 
medijėlė. Veikalėlis iš Sovietų Są

jungos pradžios valstiečių 
švietimo

to Jakie 
left the 

______ _ noticed in last week’s 
wallpaper that someone figures he 
might be thinking of marriage. But 
why leave the chorus ? He’s been 
a member for such a long time that 
we all miss him very much.

Say, what 
Tamošaitis ? 
chorus ? I

has happened
Why has he

Kad paskubinti ir gerai atlikti šį darbą, 
tai jau dabar draugai turite imtis darbo. 
Kiekviena mūsų organizacija turi užsirašyti 
pati sau “Priekalą.” šio žurnalo skaitymas, 
tai šaltinis į darbininkų kultūros pasaulį.

Kiekvienos organizacijos komitetas, paste
bėjęs šį pranešimą, turi imtis darbo, šaukit 
susirinkimą, jęi galima, nelaukite mėnesinio 
susirinkimo, jei labai toli, pabaigoje mėnesio 
jis įvyks. Reikia surasti būdai veikimui ir 
be susirinkimo, jei jo nėra. 1 ‘ »•

Visus veikalėlius galima gauti Me
no Sąjungos Centre peržiūrėjimui 
veltui. Kuomet juos kuri grupė nau
dos, vaidins, tai Meno Sąjungai tu- . 
rėš užsimokėti po 1 dol. už veikalą.

1
5

I was glad to read that the New 
Britain Chorus is getting larger, 
even tho’ it means some work for 
us to keep them from beating us. 
With two nice sociable girls in the 
chorus (I’m not forgetting the boya) . 
one couldn’t expect less.

Prospective Leader

f 
I

MENO SĄJUNGA,
46 Ten Eyck St, Brooklyn, N
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MENO SKYRIAUS DALIS
Puslapis Ketvirtu

Bostono ir Apielinkės Chorai 
Sutvėrė Darb. Muzikos Lygą

Po 
di-

ra-

Vasario 19 d., 1933 m., atsibuvusioj kon
ferencijoj, The New International Hall, Rox
bury, Mass., susitvėrė Darbininkų Muzikos 
Lyga.

Delegatų pribuvo nuo sekamų proletari
nių chorų bei kitokių meno grupių : Ameri
can Workers Chorus, Roxbury; LLR Choras, 
Norwood; Laisvės Choras So. Boston; Dai
lės Ratelio Choras, Montello, Mass.; Ly
ros Choras, Stoughton; Liaudies Choras, 
Lawrence: Laisvės Choras, Haverhill; Aido 
Choras, Worcester; Rusų Dainininkų Grupė, 
Boston; Finų Benas, Norwood; Freiheit Cho
ras, Roxbury; Freiheit Choras, Dorchester; 
Freiheit Choras, Chelsea; Freiheit Choras, 
Fall River; John Reed šokikų Grp., Boston.

Viso delegatų suvažiavo nuo 15 grupių, 4 
chorvedžiai nuo 10 chorų. Drg. Ed. Sugar 
ir M. K. Bolys (chorvedžiai) nepribuvo 
konferencijom Pilnas protokolas tilps the 
Workers Musician. Todėl trumpai pabrė
žiu tik konferencijos tarimus. Po įžangi
nės prakalbos d. M. Cefkin, sekė skaitymas 
Workers Music League platformos. Diskusi
jose atkartota vėl skaitymas platformos, 
skaitymui antru kartu, delegatai didele 
džiuma balsų priėmė WML. platformą.

Toliaus sekė chorvedžių ir delegatų
portai. Abelnai imant, raportai buvo geri, 
delegatų didžiuma buvo čiagimiai jaunuo
liai, kurie energingai dalyvavo diskusijose.

Konferencija nutarė surengti koncertą del 
WML Bostone, kuriame dalyvaus visos gru
pės. Kiekvienas choras dainuos atskirai. 
Paskiaus visi chorai dainuos bendrai. Po 
koncertui prasidės šokiai, kurie tęsis iki ry
tui. šokiams grieš Bert Oris Orkestrą iš 
Montello. Diena paskirta balandžio 18, 
1933 m., Mechanics Building—Paul Revere 
Hall, Boston, Mass. Svetainė erdvinga, ku
rioje 1200 žmonių gali liuosai šokti.

Svarbiausia chorų užduotis dabar, tai iš
mokti gerai paskirtas dainas, garsinti gerai 
koncertą ir pribūti paskirtu laiku.

Muzikos biuras, susitveręs iš chorvedžių, 
rūpestingai darbuojasi, kad viskas eitų tvar
kiai. Išrinkta taryba, kurion įeina po vieną 
atstovą nuo kiekvienos grupės, jau turėjo 
savo posėdį, kuriame išdirbo gerus/ planus 
del koncerto.

Tolimesniam veikimui atstovai išrinko pa
stovų Veikiantį Komitetą iš trijų, kuris ener
gingai darbuojasi.

Rengkimės prie tos didelės iškilmės-—prie 
proletarinių menininkų demonstracijos. Ly
ros Choro (Stoughtone) ir Finų Beno (Nor
wood) delegatai apleido konferenciją nesu
laukę pabaigos ir dar neišrinko savo grupės 
atstovą į Pildančią Tarybą. Tos dvi grupės 
turėtų išrinkti savo atstovus ir dalyvauti W 
ML sekančiam tarybos posėdyj.

Visais WML reikalais kreipkitės pas susi
nėsimų sekretorių :

L. Yaffe, 110 Glenway St., 
Dorchester, Mass.

Ig. Kubiliūnas, Koresp.
Nuo Red.—Į Meno Skyrių draugai turėtų, 

plačiau parašyti apie WML pasibrėžtą veiki-

mui planą, tikslą. Taip pat reikia plačiau ir 
daugiau rašyti apie cjhorų veikimą—dainas, 
dalyvavimą veikime. Reikia ir tinkamos, 
konstruktyvės kritikos. Tas viskas parodys 
plačiau ir tai, kodėl reikalinga organizuotis 
į Darbininkų Muzikos Lygą, kame Lyga 
naudinga .

Žmegžudys
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

PATRIOTAS: Sustok tu, valkata, žmogžu
dy! Aš tuoj pašauksiu policiją (Išbėga).

VETERANAS (vienas) : Taip, aš “žmog
žudys,” tikrai žmogžudys. Ar jūs žinot, kodėl 
aš nesėdžiu už geležinių grotų, kad esu žmog
žudys; Todėl, kad aš buvau legališkas žmogžu
dys, buržuazinės moralybės žvilgsniu garbingas • 
žmogus. Tie kapitalistinės tvarkos gelbėtojai 
ir darbo žmonių pavergėjai apnuodijo mano 
protą patriotiniais nuodais ir aš tapau žmogžu
džiu. štai, šiomis rankomis nužudžiau dvi gy
vybes, kaip tie parazitai vadina, “priešus.” To
kius pat darbininkus, kaip aš. Kad užbovinti 
kareivius tuščios garbės troškimu, tai už gerą 
žudymą dovanoja kryžių, štai ir aš vieną ga
vau (nusikabina nuo krūtinės kryžių). Kry
žius gautas už žmogaus nužudymą. Brrrrrr.. . 
Koks jis baisus, koks jis kruvinas; kiekvienam 
metalinio kryžiaus atome spindi žmogaus 
kraujas. Koks jis šiurpulingas. Nereikia man 
jo! (Meta kryžių.)

Viskas vardan kryžiaus ir tikėjimo. Kada 
mes ėjom į karo frontą, tai kunigai palaimi
no ir davė kryžių pabučiuoti, kad tik geriau 
sektųsi žudyti kitus. Kitų šalių kareivius taip 
pat laimino kunigai. Palaiminti varstėm kul
kom vieni kitų krūtines. Kokia gyvenimo iro
nija! Kunigų palaiminti darbininkai, nežino
dami už ką, nepažindami vieni kitų, eina 
skerstis. Kunigai šaukia, kad jūsų dūšios be 
išrišimo, be persėdimo, eis tiesiai į dangų. Tai 
šių dienų civilizacijos vaisiai. Tai toks vete
ranų likimas. Kada buvom jauni, sveiki, pa
naudojo mus kaipo įrankius imperialistiniam 
planams vykdinti. Bet kada sužalojo, tada išr 
metė į šiukšlyną, kaipo nereikalingus žmo
nes. . . Bet mes nenutilsim, kol mums neat
lygins už padarytas skriaudas, kol nesunaikin- 
sim kraugerių tvarkos. Darbininkų jaunime, 
ar jūsų vieta su ginklu rankoje žudyti dar
bininkus, tokius pat, kaip jūs? Darbininkai 
turim sušukti, kad ne!... Parako dūmais ir 
nuodingom dujom aplinkui dvokia ir laukia 
milionų gyvybių praryti. Tolimuose rytuose 
kanuolės baubia, tankos, sėdamos ugnį ir kul
kas, raižo laukus ir šimtai kulkų pervertų gy
vybių šaukiasi pagelbos. Laikraščiai didelėm 
raidėm rašo, kad pasaulinis karas neišvengia
mas. Ginklų fabrikai eina dieną ir naktį, 
gamindami baisius žmonių žudymo pabūklus. 
Fašistai organizuoja, vardan “tėvynės” gyni
mo, patriotinius galvažudžių būrius sutriuški
nimui revoliucinio darbininkų judėjimo. Tuos 
ginklus reikia atsukti prieš tuos pačius darbi
ninkų skerdynės rengėjus ir paskelbti jų karui 
karą. O aš eisiu į nuskriaustųjų minias, kad 
suorganizuoti kovai prieš skriaudėjus, prieš 
imperialistinių karų rengėjus.

(Uždanga)
Rl. Svyrūnėlis.

amžinai supūti kalėjime arba 
sudegti elektros kėdėj, nes 
bosų valdžia nori darbininkų 
kląsę badu marinti ir visus 
veiklesniuosius draugus su
grūsti į kalėjimus. Todėl kiek
vieno darbininko bei darbinin
kės yra būtina pareiga stoti 
į Tarptautinį Darb. Apsigyni
mą. TDA gina visus tuos dar
bininkus, kurie tiktai yra su
rišti su darbininkų kovomis ir 
yra areštuoti.”

Šiose diskusijose buvo gau
ti tik du nariai į TDA, o kiti 
pakilę ėmė eiti lauk iš disku
sijų. Mat, darbininkai bei 
darbininkės nemyli tokių ne
pamatuotų užsipuldinėjimų bei 
ginčų. Tai šitaip Pruseikos- 
Butkaus sklokos suklaidinti 
.darbininkai priešinasi Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigy
nimui. Juk ir pačioj “Klam
pynėj” nėra nieko rašoma 
apie Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą. Pruseika ir But
kus yra griežtai priešingi šiai 

| organizacijai, tad ir visi tie 
darbininkai bei darbininkės, 

, kurie dar seka paskui skloką 
ir remia tą skloką, yra griež
tai nusistatę prieš Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą. Bet 
jau laikas ir labai laikas būtų 
visiems tiems darbininkams bei 
darbininkėms a t sipalaiduoti 
nuo Pruseikos ir Butkaus sklo
kos ir dirbti bendrai su Be
darbių Tarybomis, Tarptauti
niu Darbininkų Apsigynimu, 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija, Darbo 
Unijomis (Darbo Unijų Vie
nybės Lyga), Komunistų Par
tija Jungtinėse Valstijose ir vi
somis kitomis organizacijomis, 
kurios tiktai yra po vadovys
te Komunistų Partijos. Ne
reikia sekti Pruseiką-Butkų, 
kur šių gaivalų yra t____
klaidinti visus lietuvius darbi
ninkus ir iš tų suklaidintų dar
bininkų pasidaryti sau gerą 
pragyvenimą.

J. Gataveckas*

DETROIT, MICH
Sabotažninkavns Nesiseka 

smaugti Darbininkiškas 
Veikimas

"liepiu Kitiems Maršuoti, Pats Nemaršuosiu, 
Nes Aš Ne Bedarbis”

CARNEGIE, Pa.—čia kas 
seredą atsibūna diskusijos lie
tuvių kalboj APLA 3-čios kuo
pos name. Kovo 15 d., be- 
diskusuojant bedarbės .klausi
mą, buvo tema: “Ar Alkanų
jų Marsavimai suteikia kokią 
naudą bedarbiams?” Viena 
darbininkė pareiškė sekan
čiai: “Kodėl tie darbininkų va
dai ir kalbėtojai liepia kitiems 
maršuoti, demonstruoti, bet 
patys sako, kad aš nemaršuo- 
siu, nes aš ne bedarbis, šito- 
kis tų kalbėtojų elgimasis man 
nepatinka, jeigu jis yra darbi
ninkų vadas, tai jis turi eiti 
pats pirma ir kitus vadovauti, 
o ne sakyti, kad jūs marguo
kite, o aš nemaršuo<3iu.” šito- 
kis tos darbininkės pareiški
mas buvo mums naujas ir mes 
nežinojome, ką taip greitai 
atsakyti, nes kiek mums žino
ma, tai čia visi darbininkų kai 
bėtojai, amerikonai ir lietu
viai, kaip draugai Gasiunas ir 
Kairys, maršuoja bedarbių 
demonstracijose.

šakė “jūs maršuokite, o aš ne- 
maršuosiu, nes aš ne bedar
bis.” Ji atsakė: “Nugi Butkus, 
kuris paskiausiai čia kalbėjo.” 
Mes jai atsakėme, kad But
kus nėra darbininkų jokis va
das, nes jis tik dangstosi dar
bininkų bei komunistų vardu, 
bet jis visam darbininkų re
voliuciniam, ę ypatingai lietu
vių darbininkų revoliuciniam 
judėjimui yra griežtai priešin
gas. Todėl čia jo misija buvo 
tik mulkinti lietuvius darbinin
kus bei darbininkes, o ne juos 
organizuoti į revoliucines dar
bininkų organizacijais.
Pruseikos, Butkaus Suklaidinti 
Darbininkai Priešinasi Tarp
tautiniam Darb. Apsigynimui

Kovo 1 ir 8 dienomis be- 
diskusuojant, buvo pakeltas 
klausimas, kad sutverti tik iš 
vienų lietuvių Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo kuo
pą. J. čirvinskas vis “prita
rė” tam ddrbui, bet vis pa.ta- 

I rė atidėti ant toliau. Kuomet 
i kovo 15 d., bediskusuojant, 
i buvo eita galutinai prie su-

Tad buvo užklausta ši dar- tvėrimo TDA kuopos iš lietu- 
bininkė, kad ji pasakytų, koks vių, tai čia Čirvinskas ir vėl 
čia tas kalbėtojas buvo, kuris i sako, “atidėkime ant toliau,”

bet darbininkai susirinkę pa
sisakė, kad reikia dabar ką 
nors daryti. Kam tie vis ati
dėliojimai? Tuomet čirvinskas 
klausia, “ar renegatus prii
mate?” Diskusijų pirmininkas 
paaiškino, kad į Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą gali 
visi tie darbininkai bei darbi
ninkės prigulėti, kurie nesi
priešina TDA nustatytai lini
jai ir remia visas darbininkų 
kovas. Tuoj vienas iš darbi
ninkų 'sako: “užrašyk mano 
vardą.” Pirm, sako, tai labai 
gerai, ir pradėjo rašyti. . Tą 
pastebėjęs J. Čirvinskas, tuoj 
pašoko ir išraudęs ėmė rėkti 
sekančiai: “Gataveckas čia 
nori suorganizuoti kuopą, kas 
čia striokas su ta kuopa; kaip 
bus reikalas, tai bus suorga
nizuota ir be tavęs. Kaip tu 
suorganizuosi, tai tau bus gar
bė, dar nėra tokio strioko ir 
revoliucijos nėra.” Pirm. Ga
taveckas atsako: . “Taip, dar! 
revoliucijos čia Amerikoj nė
ra, bet eina darbininkų revo
liucinės kovos kas dieną, kur 
darbininkai bei bedarbiai ko
voja su bosų policija už duo
ną ir druską, žodžių sakant, 
už ''palaikymą savo gyvybės ; 
laibai daug būna areštuotų ir 
jeigu ne Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas, tai darbi
ninkams prisieitų labai daug 
nukentėti. Ne Vienas turėtų

ŠeŠtadien., Baland. 1, 1933
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

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

r' " ‘ ” *' ' nsw******-

ELIZABETH, N., J.
Antradienį, balandžio 4 plieną, at

sibus LDP Kliubo' susirinkimas, 408 
Court St., pradžia 8 vai. vakare. 
Draugai, nepamirškite šio susirinki
mo, nes daug ko turime svarstyti 
bei nutarti. Nepamirškite visi da
lyvauti ir naujų narių atsivesti.

Sekr. P. Poškus.
(77-78)

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

HpR i 
APC

Sekr. A. P.
(76-77)

WOODHAVEN, N. Y.
Liet. Darb. Susivienijimo 13 kuo’ 

pos svarbus susirinkimas įvyks pir
madienį, 3 > d. balandžio, 7:30 vai. 
vakare, • 933; Glenmore ’• Avčr Visi 
draugai būkite susirinkime ir pasi- 
mokėkite duokles, kad netaptumėte 
suspęųcĮuotais. . jTaięgi. nepamirškite 
atsivesti nauju piUrių; :

(77-78)

Butkui

Kitas 
‘Lais-

čia buvo jų reikalauta per 52 
kp. narius ir kitų organizacijų, 
kad stotų į debatus pats “pi
lotas” ir į tai sklokininkų bu
vo atsakyta: “Mes ne durniai, 
kad jums leisime savo vadą 
iškolioti. Mes žinome, ką da
rom.”

Sulig sklokininkų, išeina 
“graži” logika. Pirmiaus jie 
“žinojo,” ką daro, dabar gal 
būt, jau nežino, tai burnoja, 
šaiposi, kad jie to nori. Išei
na, kad nebežino, už ko besi- 
griebti, kur stovi, prie ko ei
na. Lyg iš medžio išpuolę, 
švaistosi į visas puses ir tik 
dėlto, kad renegatui 
čia misija nenusisekė!

) t ■
Sabotažninkų Darbai Darbi- 

ninkams turi Būt Žinotini
Kaip jau buvo minėta, kkd: 

52 kp. išrinko komisiją žiū
rėti ištikrųjų, ko sklokininkų 
gizeliai nori, ar jie tikrai ma
no stot į debatus, ar tik kelti 
nariuose suirutę, draskyti na
rių solidarišką vienybę, o pas
kiau per savo gazietą skleisti 
melus, kad darbininkiškos or
ganizacijos, kurios pilnai pri
tarė komunistiniam veikimui, 
bijosi stoti į debatus.

Kovo 23 d. 52 k p. išrinkto
ji komisija su renegatų sklo
kos keturiomis asabomis turė
jo susiėjimą, kad galutinai iš
spręsti debatų eigos klausimą. 
Iš pat pradžių, pradedant 
tvarkyti debatų temą, tuoj pa
sirodė, kad jų tikslas buvo ne 
kad stot atvirai į debatus, bet 
kad suklaidinti 52 kp. narius. 
Ir tą sabotažą sklokininkų ko
misija labai aiškiai'' parodė. 
Jiem buvo pasiūlyta gera pro
pozicija: Parsitraukit iš antro

n e p a j ėgs pruseikiniai už
smaugti darbininkišką veiki
mą. Ją darbai darbininkų 
klasės nariams yra labai aiš
kiai permatomi!

ALDLD 52 Kp. Narys.

CLEVELAND, OHIO
Bendro Fronto konferenci

ja prisirengimui prie Pirmos 
Gegužės įvyks balandžio 7 d., 
8 vai. vakare, 2030 1 Euclid 
Ave.

Visos lietu vii] organizacijos 
privalo prisiųsti delėgatus į 
šią konferenciją. Pirma Ge
gužės yra proletarų kovos ir 
jėgų vienijimo diena!/ Tinka
mai' prie jos prlsirengkime.

Laikinas Komitetas.
(77-79)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo trečio distrikto bazaras įvyks 
balandžio 14 ir 15 dienas. Visos or
ganizacijos kviečiamos prisidėti prie 
prirengmo šio bazaro, su aukomis 
daiktų, kurie būtų galima parduoti 
žema kaina. Lietuvių 9 skyrius nu
tarė turėti savo būdelę, ir paskyrė 
komitetą rinkimui aukų bei daiktų 
minimai būdelei. Todėl visos orga
nizacijos bei draugai turinti lieka
mų daiktų, kuriuos būtų galima su
naudoti, prašomi perduoti drg. Ra
manauskienės vardu 995 N. 5th St. 
Šiame bazare taip pat dalyvauja Ly
ros Choras, Vokiečių Choras, Stygi
nis kvartetas, smuiką, piano,'Grupė 
Revoliucinių šokikų, po vadovyste 
Edith Segal iš New Yorko. Balan
džio 14 ir 15 dienomis, Girard Ma
nor Hall, 911 W. Girard Ave. Visi , 
būkite ir paremkite organizaciją, 
kuri gina darbininku klasės reikalus.

A. D.
(77-78)

DETROIT, MICH.
LDSA ; 17 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 5 d. balandžio, 7:30 
vai. vakare, Draugijų Svetainėje, 
3600 Vernor Highway. Nares visos 
dalyvaukite ir stengkitės atsivesti . 
naujų narių. Sekr.

• (76-77)

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 3 d. balandžio, Ru
sų Name, 995 N. 5th Street, 8 vai. 
vakare. , v

Draugės, turime daug svarbių da
lykų aptarti. Taipgi pasistengkime 
pasimokėti duokles, $1.00 už metus. 
Užsivilkima s mokesčių apsunkina 
mūsų Centrą išleidime organo “Dar
bininkė.”

NEW KENSINGTON, PA.
Draugės Karosienės < prakalbos 

įvyks 3 dieną balandžio, 7:30 vai. 
vakare, APLA 9-toS kuopos name, ; 
1126—3rd aVo. Draugė Karosienė 
yra i dalyvavusi pąsauljniame prieš
kariniame jkopgresd i£ iš ten- nuvyko 
Sovietų Sąjungon, kur ji studijavč 
darbininkų padėtį. Įžanga veltui.

P. Povilaitis.
(76-77)

EASTON, PA.
I Tarptautinio Darbininką Apsigynimo 
, Narių Atydai!
į Tarp. Darb. Apsigynimo, Tom 
1 Mooney kuopa, pereitame susirinki- 
! me nutarė laikyti susirinkimus du 
kart į mėnesį, būtent, pirmą ir tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio. Se
kantis susirinkimas įvyksta nedėlio
ję, 2 d. balandžio, kaip 7:30 vai. 
vakare, Easton Baking Co. svetainė
je, 34 N. 7th S. Visi nariai įsite- 
mykite dieną ir laiką ir būtinai da- 

j lyvaukite susirinkime nes randasi 
svarbių reikalų, kaip tai: Tom Moo- 

i ney konferencija, kuri įvyksta 18 
■ balandžio, Bethlehem, Pa., T.D.A. 
| bazaras ir tt. Būkite visi laiku, tai
pogi atsiveskite naujų narių. Dabar 
reikia priminti kad nekurie nariai

j labai lėta mokasi duokles, draugai 
! kurie esate skolingi malonėkite šia
me susirinkime atsiteisti nes prie 
dabartinių didžiųjų kampanijų už pa- 
liuosavimą Tom Mooney, Scottsboro 
jaunuolių ir kitų politinių kalinių, 
pinigai mūsų organizacijai yra la- 
baireikalingi. Tat bandykime nors 
duokles rcguliarei mokėti.

Valdyba.
(76-77)

tikslas i sykio savo renegatą Butkų, tai 
įmes stosime į debatus. Nesu
tiko del .kelionės lėšų. Pasiū
lyta buvo, kada bedarbė'siau-' 
čia, jokios įžangos negali bū
ti imama iš publikos. Nesuti
ko ir ant to, r nori, kad būtų 
už įžangą jiems atiduota pusė 
įplaukų. Mūsų organizacijos 
visuomenė lanko po kelis šim
tus į parengimus. Sklokinin- 
kai keturi save atstovauja ir 
jie nori, kad jiems būtų pusė 
pelno atiduota. Pakeltas pa
čių sklokininkų klausimas, kad 
jie pageidauja ir to, kad lai
ke debatų būtų aukų rinkimas. 
52 kp. komisija su tuo sutinka, 
bet nurodo, kad aukos būtų 
paskirtos “Daily Workeriui.” 
Čia vėl išlenda yla iš maišo. 
Sklokos “archivyskupas,” Mi
kas, šaiposi šiaip ir taip. Pra
deda išmetinėti, kad “Daily 
Workerį” ne visi darbininkai 
remia.

Ir per kelias valandas prie 
nieko nebuvo galima su šklo- 
kininkais prieiti. Kad ir su 
viskuo išrinktoji 52 kp. komi
sija sutinka, tuomet atsistojo 
sklokos “gudruoliai” ir eina 
lauk, pridurdami, kad “nesu
tinkame, jūs nenorite debatų. 
Gal. mes diskusijas surengsi
me.” Ve, kad norėjai, nuo 
debatų jau prie diskusijų. Vie
nas ir tas pats, teisingiau iš
eitų, jei atvirai pasakytų : “nei 
mes debatuoti norime, iiei dis- 
kusuoti.” Ot, sabdtažuoti, tai 
kas kita, to, tai mums. nepa
duok !

Už-

COURTNEY, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų su 

sirinkimai įvyksta pirmą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio. Sekanti susirin
kimai bus 2 d. balandžio. Meldžiame 
visų narių isiterriyti ir dalyvauti. 
Visų organizacijų valdybos ir nariai 
susirinkite prieš 10 vai. ryte. Nes 
mitingai reikia atlikti prieš pietus, 
o po pietų, kaip 2 vai. įvyks drg. 
Karosienės prakalbos. Susirinkite 
kuo skaitlingiausiai ir atsiveskite sa
vo pažįstamus.

(73-78)
Laikytame susirinkime AL 

DLD 52 kp., 18 d. kovo, skait
lingas narių skaitlius atsilan- 
'kė. Apkalbėjus svarbius dar- 
(bininkų reikalus, kuriuose kuo 
pa ėmė pirmenybę, buvo keis
tų ir net juokingų dalykų. Tur 
būt visame sviete nėra tokių 
“pasišventusių” j u o k darių, 
kaip kad renegatų Pruseikos 
ir Butkaus pasekėjai skloki- 
ninkai. Nors čia yra tik ke
turios asabos ir labai gerai 
yra visiems organizacijų na
riams žinomos, kaipo draugi
jinės išmatos, bet iki šiol 
vienokiu ar kitokiu būdu sta
tosi save ant juoko. Tik to
dėl, kad bent kokiu sabotažo 
būdu ir bent kokiais judošiš- 
kais keliais užsmaugus darbi
ninkišką veikimą.

Minėtame susirinkime pasi
rodė du sklokininkų “gudruo
liai” ir priduoda iš savo pri
pratimo burnojantį atsikreipi- 
mą į kuopą, būk jie dabar 
tai jau pageidauja ir tikrai ži
no,) kad renegatas Butkus sto
siąs į debatus su bile vienu iš 
vadovaujamų centro organiza
cijų narių. Kad if su d. A. 
Bimba, “Laisvės” redakto
rium.

’■ ALDLD 52 kuopa, apsvars
čius dalykų stovį, sumanė iš
rinkti komisiją ir žiūrėti dar 
kartą, kas iš to išeis. Nors, ir 
buvo nuomonių, kad tai bergž
džias darbas, ir veltui laiko 
eikvojimas. Jau nebe pirmą 
kartą buvo reikalauta, kad jie 
viešai stotų į debatus ir ap
gintų savo poziciją, ką jie at
stovauja, prieš bile organiza
cijos narius, kurie. atstovauja 
komunistįnį. ju.(įėjiftią|> Viąuo-. 
met r sklokininkai atsakydavo' 
ir dar atkartotinai, kad jie 
“gudresni” už pačią Komunis
tų Partijos “arklinę” taktiką. 
Atsibalaiįlojo pats renegatas 
Butkus 12 d. vasario, š. m. Tr

Mano suprątimu, Eį2 kip.; na
riai tuvi daugiau nesiskaityti 
su sklokos tokiais “atsišauki
mais.” Faktai parodo, kad jie* 
po visas kolonijas tik varo^ 
juodžiaus] sabotažą, daugiau 
nieko. Renegatas Butkus ne-, 
stojo į debatus su d. V. An
druliu Chicagoj, debatus ren
gė ALDLD, Apskritys, 
faktas, tai kovo 9 d.
vės” laidoje, ALDLD 84 kp. 
komisija plačiai nurodo sklo- 
kininkų nestojimą į debatus. 
Ir juos faktais numaskuoja.. 
Kitaip ir negali būti su darbi
ninkų klasės priešais. Ameri
kos Komunistų Partija, būda
ma 4ll Internacionalo sekcija, 
veda griežtą kovą su sabąįaž- 
ninkaig renegatais. Todėl ir 
ALDLD 52 kp. nariai turi dar | 
labiau suglausti savo spėkas ir

PER
Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas 

visose klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplau
kimai iš New Yorko. Patogus ir greitas gele
žinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.

VIDUTINĖS KAINOS
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK

PER “LAISVI;” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

keyboardo.”

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



P St. '

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

M

Čia

<t>
pas <!>

DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARETAve. <♦>

<i>

<!>

<♦>
įžanga Veltui

i c/’

$3.50 
4.00 
2.00 
6.25 
7.00 
9.00 
9.00 
9.00

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

New York, N. Y.
N. Michigan Ave.

10 State Street
73 Monroe Street

rūšies. Duodame ir po ma
žiau, bet brangiau kainuoja.

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

Tą at- 
savo klasei 
darbą. Ki- 
darbininkų

” LAISVĖ”
427 Lorimer St-,

Brooklyn, ■ N. Y.

“staiios” mes
paliekam ki-

ir So-
Tai puikiausios rū-

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į vietinj agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St.,
Chicago, Ill., 181 
Boston, Mass. 
Detroit, Mich. _

Dabar galima gauti
J.( GEGŽNĄ 

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti 
vietų žuvų.

sies kenuotos žuvys.

ATDARA DIENA 
IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

E K S K U R S 1 J O S
M. L. Gripsholm.___ Gegužės 20

L. Kungsholm------ Gegužės 8
*M. L. Gripsholm.---------Liepos 27
"Tiesiog į Klaipėdą be persėdimo
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PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

^eštadien., Baland. 1, 1933

VIETINES ŽINIOS
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Tuoj Prasidės Darbininkų 
Mokyklos Pavasarinis 
Kursas

Praeitą žiemą Darbininkų 
Mokyklą lankė 1,600 mokinių. 
Lankyti pavasarinį kursą užsi

registravusių yra 350. Pava
sarinis kursas prasidės balan
džio 17 d. Norintieji lankyti 
mokyklą, kreipkitės: Workers 
School, 35 E. 12th St., Nėw 
York City.

Iš Darbininkų Kores
pondentų Mokyklėlės

Dvyliktoji Pamoka
Kovo 12 d. atsidarė dvylik

toji Darbininkų Koresponden- 
VŲ Mųkyklėlės pamoka, šian
die d. Valatka, mūsų lietuvių 
kalbos mokytojas, dėstė būd
vardžių laipsniavimą. Moki
niai atydžiai mokytojo nuro
dymų klausėsi ir ant lakšte
lių bandė praktikiniai laips
niuoti būdvardžius.

Lietuvių kalbos gramatika 
vis eina sunkokai, bet pas mo
kinius jau matosi žingsnis pir
myn rašliavoje,
mai su tuom, kiek jie težinojo 

> rašybos, kada pirmą kart at
ėjo į šią mokyklėlę.

Šiandie mūsų koresp. mo
kytojas d. Tauras nepribuvo į 
mokyklą iš priežasties ligos. 
Jo vietą užėmė d. J. Nalivai-

Trys merginos buvo paskir
tos nusilankyti į New Yorko 
Central Parką ir patyrinėti, 
kaip ten bedarbiai gyvena. 
Jos savo užduotį atliko ir pa
gamino du aprašymus, vieną 
lietuvių kalba, o kitą anglų. 
Abu rašiniu tapo priimti, kai
po tinkami spaudai.

Vienas skaitė apie miesto 
7 bedarbių šelpimo stoties vir

šininkų elgimąsi. Rašinėlis 
trumpas ir mokinai norėjo jį 
priimti, Ket pats autorius'pa
prašė, kad jam dar leistų jį 
patobulint. Leidimas suteiktas.

Skaitytas buvo analyzas Ko- 
minterno XII Plenumo tarimų, 
ypatingai, kokius reikalavi
mus šiandie darbininkai turi 
statyti kapitalistams ir kaip 
kovoti, kad patraukti darbiniu 
kų mases linkui komunistų. 
Keli buvo paklausimai, kur 
kalbėjo autorius apie kairumo 
ligonius. Taip pat buvo nuro
dyta viena formula, kuri ra- 
šinyj nėra taip aiški, kaip ji 
tirėtų būti suprantama. Pats 
autorius sutiko tas nurodo
mas vietas pataisyti.

Mokinių šiandie klabės j e ra
udosi apie trisdešimts. Kurie 
jau buvo bepradedą neateiti, 

Keli

n

Puslapis penktas

Tauras pribuvo laiku, jau pa
sveikęs. Vardošaukio nebuvo, 
nes d. T. Vasikoniutė, mūsų 
mokyklos sekretorė, išvyko 
prakalbų sakyti. Vadinasi, 
mes ne tik rašytojus mokyklė
lėj ugdome, bet ir kalbėtojus.

Draugas mokyktojas iššaukė 
liuosnorį paskaityti Komin- 
terno Centralinio Komiteto at
sišaukimą, kur socialdemokra
tinės partijos yra šaukiamos 
sudaryt bendrą frontą su ko
munistiniais darbininkais ko
vai prieš -fašizmą. Skaitė ne- 

■ blogai, bet galėjo geriau skai
tyti. Tarpais sustojo; atrodė, 
kad kas nutrūko.

Po perskaitymo buvo disku
sijos. Visi diskusantai kalbė
jo į tašką ir tinkamai išsiaiš
kino, ką bendras darbininkų 
frontas reiškia ir kodėl jis rei 
kalingas. Mokytojas taip pat 
konkrečiai apibudino bendro 
fronto reikalingumą, ypatin
gai šiuo buržuazijos fašistėji- 
mo momentu. Tokios diskusi
jos mokyklėlei yra reikalingos 
ir naudingos. Daugiau jų!

Vienas mokinys skaitė raš
tą : “Kodėl turi darbininkai 
pramokti geriau rašyti ir skai
tyti.” Tas straipsnis auto
riui, rodos, du kartu buvo su
grąžintas pertaisyti. Ir dabar, 
palyginus su pirmesniais jo 
bandymais, —žymus progre
sas. Bet dar mokiniai surado 
paklaidų ir trūkumų, tačiaus 
nutarė tuos jau menkus trū-

kumus neliesti, lai redaktoriai 
pataiso.

Antras mokinys ir jau antru 
kailu skaitė straipsnį: “Kas 
kaltas, ar tėvai ar vaikai?” 
Straipsnyje autorius nurodo, 
kad klasiniai susipratusių tė
vų vaikai, o nueina buržuazi
jai tarnauti. Jis nurodė, kad 
daugiausiai kaltos motinos, ir 
savo gyvenimo patyrimais 
straipsnį pavyzdžiavo. Tėvus 
jis kaltino, kad nesistengia 
pertikrinti motiųų į revol. dar
bininkų pusę. Straipsnis nepa
lyginamai su pirmesnių pato
bulintas. Mintis išlaikoma per 
visą straipsnį; matyt pas mo
kinį didelis žingsnis pirmyn. 
Bet ir taip mokiniai sveikų 
pastabų tam 'straipsniui dar 
pagerinti surado. Bet jau nu
tarė paleisti jį spaudom

Tree ias mokinys skaitė 
“Viena naktis salaveišių prie
glaudos name.” Rodos, šis mo
kinys dar pirmą straipsnį pa
rašė, bet gana vaizdingai nu
piešė savo patyrimus. Taip 
sau gražiai ir įspūdingai ap
rašyt, o dar pirmu kartu, tai 
mokinys užsipelno pagyrimo! 
Turėtų tas draugas daugiau 
panašių nuotikių aprašyti.

Mūsų mokytojas šiandie pa
tapo “demokratu” ir reikala
vo, kad kas liuosnoriai apsiim
tų viena ar kita tema parašy
ti. Bet liuosnorių nesirado, 
ir nežinia ar bus sekančiai pa
mokai raštų. Manau, mokyk
la yra mokykla, ir čia liuosno
rių neturėtų būt, bet parinkti, 
kas kam yra galima, ir paves
ti tą darbą atlikti.

Mokinys J. B.

ninkams. Bedarbis atsigultf'bių įvykių, t.y., paaštrėjusios 
negali net šuns būdoje, o kur kovos momentu.
jis pirtį gaus. Kapitalistai į 
daug skelbia savo įstaigas, bet 
kas iš to. Ar 
bet nėra iš ko.

Del kepurių 
nesirūpiname, 
tiem. Darbo “nedirba,” gal jo 
ir nenori. Taip, darbo be už- 
mokesnio nenorim, o klasinį 
darbą, tai dirbam, nes tai dar
bas visai klasei ir kartu sau.

Pirmoj vietoj išmokime įsi
traukti į darbininkų klasės 
darbą taip, kad tos silpnybės 
bus galimos išgyvendinti kas . 
kartas reikalaujant vis dau- t 
giau paties darbo. Tuo pačiu | 
bus pravedama kova prieš tas 
įt.akas, kuriose darbininkai yra 
Įblokšti.

I Įtraukime kuo daugiau dar- 
mes nežinome, b’ninkų į mūsų organizacijas 

ir pfaveskime organizacijose 
aktyvizavimo darbą, 
likdami, padėsime 
pravaryti platesnį 
taip mes būsime 
pasmerkti.

Tai' šios kelios aplinkybės, !■ 
kurios neleidžia pravesti pla- i 
tesne papėde suvienytą fron- 1 
tą technikiniai. O šios prie
žastys yra lengva išgyvendinti. 
Yra dar svarbesnių priežasčių, 
kas sulaiko nuo suvienyto fron 
to.

Kas Visuomet Reikia Atsiminti prie 
Bendro Fronto Organizavimo

Mūsų revoliucinis judėji- Jo gyvenimas prasideda tada, 
mas labai daug kenčia nuo ne- ! kuomet jis sėdasi už stalo, ei- 
mokėjimo vartoti suvienyto j na į smuklę, gulasi į lovą. 12 
fronto taktiką, arba, tikriau j valandų laike, jo triūsas del jo 
sakant, nito nesugebėjimo pa-1 turi tiktai. prasmę, kaipo už- 
žinti darbininkų pulsą. i darbį, kuris suteikia jam gali-
• Kapitalistinių kraštų darbi- Į mybės pietauti, lankyti smuk- 
ninkams, ypatingai dabartiniu ! lę ir miegoti lovoje.” 
metu, yra svarbiausiu klausi
mu turėti stiprus suvienytas 
frontas prieš išnaudotojus. 
Mes dar nevisi mokame panau 
doti visas galimas aplinkybes 
sustiprinimui suvienyto fron
to.

vėl grįžo mokyklon, 
nauji įsiregistravo.

—o— —o— —o—
Tryliktoji Pamoka ,

Kovo 19 d., kaip 10 vai.
ryto atsidarė 13-ta Darbinin
kų Korespondentų Mokyklėlės 
pamoka, šiandie mūsų mo
kytojas lietuvių kalbos gra
matikos d. Valatka, anksčiau
siai atvyko į mokyklą,
buvo pasirengęs veiksmažo
džių asmenavimui. Taip ir 
pradėjome.

Iš karto rodėsi, kad eis ge
rai, bet kada pradėta apie 
laikus kalbėti ir asmenuoti, 
pasirodė, kad darbas neleng
vas. O mokytojas 'pareiškė, 
kad su ateinančiu sekmadie
niu net dalyviai turi būti baig
ti, ir eisime prie sintaksės.

Na, pamąstykite sau: į ke
turiolika pamokų prieiti jau 
prie sintaksės! Tai smarkus, 
mokinimasis! O reikia, pri
minti, kad studentai dar ' ne- 
prisispaudė, kaip pridera; dar 
vis šlubuoja, bet jie vis tiek 

*gerai gavo per 13 pamokų su
sipažinti su gramatikos taisy- 
klėmis.

šiandie mūsų mokytojas d.

Marksas aiškiai suprato, 
kad darbininko gyvenimas tu
ri kur nors reikštis, ir jeigu jo 
gyvenimas reiškiasi ten, kur 
kapitalistai jam paruošė, tai 
visai natūralu. Paimkime bi
le darbininką, jei jo gyveni
mas atpalaiduotas nuo visų 
įtakų, jis lieka nebe paprastas 
darbininkas, bet revoliucionie
rius ir vadas darbininkų. Ypa
tingai aš noriu pabrėžti mo
ralistam, jei ant jūs jokios įta
kos nebeveikia, tai lemta, kad 
jūs atsistosite priešakyje, visų 
kovų, tik pirma, negu ten pa
teksite, turite išgyvendinti iš 
savęs senas, dvokiančias kapi
talizmo puvėsiais,. idėjas. Jei 
didelė dauguma darbininkų iš 
kapitalistinio dumblyno nega
li iškilti aro greitumu, tai nėra 
jų kaltė, bet kapitalistinės 
tvarkos, štai mūs vadinamų 
“progresistų, moralistų ir in
teligentų sagutės, kuriomis 
puošiasi: “Jis neinteligentas ir 
status; perdaug.” “Ęažin kaip 
alkanas, norėjau stačiai prašyt 
valgyt, tai nei šis nei tas.” 
“Kojos prakaitu paduoda, kad 
nors pirtin .nueitų.” “Kodėl ne 
gali pats pasirūpinti ekonomi
niai.” “Dirba daug, bet daug 
ir pagadina.” 4<Darbo nedirba, 
gal jo ir nenori.”

Tai tokios “žvaigždės” kal-

Darbininkai dar vis tikėjo į 
parlamentarizmą ir dabar dar 
tiki, nes jie dar negali supras
ti, kad buržuazinė diktatūra 
p r i d e ngta parlamentarizmo 
maska. Kaip tik darbininkai 
supranta, kad parlamentai 
daugiau niekas nėra, kaip tam 
tikra buržuazinė valdymo for
ma, jie ją pameta. Ir buržua
zija tą gerai pamatė, nes kiek
vienoje kapitalistinėje šalyje 
performuojamos valdžios su 
fašistais priešakyje.. Kiekvie
nos šalies buržuazija planin
gai išbūbnija del savęs didvy
rius, kurių pridygo visa eilė: 
Mussolini, Hitleris, Roosevel- 
tas, Bcnnett’as ir eilė mažes
nių diktatorėlių: Pilsudskių, 

.Smetonų, Horty ir 1.1.
Tam dirvą padėjo priruoš

ti socialistai, demokr. su An
truoju Internacionalu prieša^ 
kyje ir įvairios darbininkų, ju
dėjimo atskalos: /renegatai 

j Trockiai, Lovestonai, Prusei- 
kos ir jiems panašūs. Darbi
ninkų uždaviniai tuos visus 
sunkumus nugalėti ir kuo pla
čiausiai darbininkam išaiškin
ti, atiduodant pačius darbinin
kų pardavikus į teismą pačių 
darbininkų, kurie liūdymus tu
ri iš savo pamokų, kaip Vo
kietijoj ir kitur.

Jeigu mes pajėgsime įtrauk
ti darbininkus į bendrą kovą 
prieš kapitalizmą, tai reiškia, 
mes pajėgsime jiems parody
ti pirmesnes jų klaidas, aklą 
sekimą paskui tuos, kurie jų 
reikalus pardavinėjo kapitalis
tams.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

LINIJA
I ■

> R New Yorko 
j KLAIPĖDĄ

S Per Gothenburgį

GREITA 
__ Jš KELIONĖ 

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS“ 

PIGIOS LAIVAKORTĖS
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 
S. S. Drottningholm___ Gegužes 20

M. L. Kungsholm___ ____Birželio 3
S. S. Drottningholm______Birželio 12
M. L. Gripsholm____________ Liepos 3

MOTINOS KRAUJAS JOS 
DUKTERIAI

BUFFALO, N. Y. — An
geline Montari, 3 metų mer
gaite, sukniubo ant krėslo ir 
žirklėmis persidūrė kaktą. 
Žirklių galai sulindo į jos 
smegenis. Mergaitė greitai 
nugabenta ligoninėn ir pa
daryta operaciją. Kad iš
gelbėjus jos gyvybę, laike 
operacijos daktarai įleido 
jai jos motinos nemažai 
kraujo. Abejojama, ar mer- 
gaitė išgys.

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

«Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 

| į Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- 
E2 žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 

no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus.

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES* 

10 SCHOLES STREET
BROOKLYN, N Y Phone STAGG 9645

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

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

8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M.ICH.

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, PETNYC1A IR SUBATA
Antrašas, 44 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Tarpe Kent ir Wythe Avenue

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Atdara per Naktį

žinome, kad pavergtosios 
masės turi nevienodą .klasinį 
išsilavinimą bei nevienodą eko
nominį bei psichologinį pobū
dį. žiūrint į tai istoriniai, mes 
randame, kad jų interesai yra 
vienodi, bet, del tam tikrų iš- 
anksto buržuazijos numatytų 
aplinkybių, tarp jų yra pasėta 
ir atatinkama agitacija už 
buržuaziją. Mes taip pat ži
nome, kad darbininkai išvirši
niai turi daug skirtingų sąly
gų, bet mes nemokame jų pa
žinti ir iš tų sąlygų išskaityti

| ir išskirt bendruosius bruožus; 
nuo dalinu reikalavimų ir 
skundų turime prieiti prie ben- 

Turime išmesti iš savo
galvų troškimus padaryti sa
vęs kopiją iš visų darbininkų, 
Jeigu kartais atliktų jie tokių 
netikusių teorijų vykintojais, 
mums gal vėliau būtų gėda 

Jau ’žiūrėti į savo kopijinį veidrodį.
Turime išgyvendinti tą įskie
pytą moralinį principą, o tu
rime kurti naują moralę, visai 
nepriklausomą nuo' tos, kurią 
turime.

Daugumoje dar mano, kad bos dažnai apšviečia apielinkę. 
kiti darbininkai turi prilygti jo 
ekonominiam ir politiniam su
pratimui. Kapitalistai ir taip 
skelbia, kad mes turime, ko
dėl jie negali turėti. Bet ar 
jie (kapitalistai) > taip tiki? 
Visai ne. Jie puikiausiai ži
no, jeigu jie neišnaudotų kitų, 
tai to turto nebūtų pas juos.

Karolis Marksas savo vei
kale, “Samdomasis Darbas ir 
Kapitalas,” sako: “Darbinin
kui, kuris 12 valandų audžia, 
verpia, gręžia, stato ir t.t., šios 
12 valandų veikimo, jo gyveni
mo valandomis anaiptol nėra. jimo.

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,
Suvienytas frontas turi būt kurios ims po 50 kenų vienos 

pasiūlytas visiems organizuo
tiems ir neorganizuotiems 
darbininkams. Laike siūlymo 
suvienyto fronto galima dary
ti šie konkretūs pasiūlymai: 
1. Bendras frontas bedarbių už 
pašalpas. 2. Už politkalinių 
gynimą. 3. Spaudos ir susirin
kimų laisvę del darbininkų.
4. Prieškarinis frontas ir prieš 
fašistinis. 57 Už gyvenimo lyg- 
malos palaikymą. 6' Prieš ai- i 
gų kapojimą ir skubinimo sis-' 
tema! t i 

Jei mes visuomet tą turėsi- ' 
me mintyje, tai visuomet gali
ma laimėti darbininkų tarpe; 
darbininkai pailso del neat- 
laidžios kovos iš įvairių pusių. 
Kovingieji darbininkai jaučia 
kovos aštrėjimą ir apie poilsį 
visai negalvoja, bet jaučia,' 
kad jie gyvena išvakarėse svar

Rusiška PIRTIS Turkiška

į Sergančių Vyrų ir Moterų 
i Chroniškos Ligos Gydomos

šiandien apei
kite delei savo5 
sveikatos . išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
S< i i p n u m a Sį 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų jde-

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

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

visą nakt) ant trečiu lubų. oringam kambary—35c_. 
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,
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

tarpe Cook ir Deveboise Streets

Kam vertos tos mintys? Nei 
išvalgyto kiaušinio! Kas in
teligentas darbininkų klasėje? 
Tas, kuris moka darbininko 
mintis perduoti kitam ir su 
jais dirbti, darbininkus švies
ti, vesti paskui save į kovą. 
Kad valgyti nori, tai kas čia 
nuostabaus, jei gyventi nori, i. . <r. . iii.-tai Teikia ir valgyti.' Kas nus
tojo troškęs valgyti, tas po 
žeme senai. Kojos prakaituo
tos—-pirties reik ? Ar jau dar
bininkai ir bedarbiai nežino, 
kad pirtys yra del nusimazgo

jęs yra,’ nle no darbi-

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
< 278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRfDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedeliomis ir šventadieniais: 

i 10-12 ryte

ir Mėšlažarnės . ..
girnas bei Reumatiski Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir* Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

D R. ZIN» 
HOEAST I6th ST. KT.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

' įsisteigęs 25 metai
Vąląųdos—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

Laisniuotas Graborios
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai; Hell—Oregon 1116 
Keystone—Main 1417
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Demonstracija už pa-Kleins Kemp Krautu
1 liuosavimą Scottsboro
I Jaunuolių

viy Savininkas ir 
Darbininkės

Knygų Pardavinėtojai 
Išėjo į Streiką

Atmuškime Fašistų Terorų, Eikime į 
Madison Square Garden Mitingą

Amerikos Komunistų Parti-j žangaus bizuierio ir profesio- 
ragina visus New Yorko ;nalo pareiga.

i Šiandie, 
ival. prieš 
Whitehall

ja
darbininkus, visus smulkius 
biznierius ir intelektualus da-

balandžio 1 d., 11 
pietus, South ir 

St., New Yorko
lyyauti didžiuliame protesto jaunuoĮjaj rengia protesto de-
mitinge, kuris įvyks Madison 
Square Garden, balandžio 5 d. 
Visi darbo žmonės turi su
glausti jėgas ir išstoti į kovą 
prieš fašistus, kurie Vokietijoj ; 
skerdžia ne tik darbininkus, Į 
bet intelektualus ir tautinių , 
mažumų žmones.

Rabinas Jac. Golstein, kuris ■ demonstracijoj 
susirišęs su Columbijos Uni-■ prisirengti būti 
versitetu, išleido paraginimą, I Garden mitinge.
kad kuo daugiausia žmonių i Lietuviai, gyvenanti Vokie- 
dalyvautų protesto mitinge, jtijoj yra fašistų persekiojami, 
kuris bus trečiadienį. Lincoln j Mus fašistų teroras lygiai pa- 
Steffens, žymus rašytojas ir,liečia, kaip ir kitus darbinin- 
mokslininkas, pareiškė, kad.'kus.
šiandien yra du frontai; fašis-1valstiečiai yra 
tų ir komunistų. Fašistai yra Smetonos fašistų.
reakcijos nešėjai,'priespaudos fašistinį terorą yra kova prieš 
didintojai ir sulaikytojai pro-1 algų kapojimus, už bedarbiam 
greso, o komunistai nešėjai pašalpą ir už sutrumpinimą 
naujo gyvenimo, mokslo ir pa- darbo valandų. Mobilizuokime 
žangos. Kova prieš _ hitleri- spėkas, kad kuo daugiausiai 
nius fašistus yra kiekvieno lietuvių darbininkų stotų j ko- 
darbo žmogaus, kiekvieno pa- va prieš reakciją.

monstraciją prieš Vokietijos 
fašistų terorą. Nuo pažymė
tos vietos demonstrantai mar
šuos prie Vokietijos konsula
to ir ten įteiks protestą prieš 
Hitlerio kruvinąjį režimą.

Lietuviai darbininkai turime
i skaitlingai dalyvauti protesto 

šeštadienį ir 
Madison Sq.

Lietuvos darbininkai ir 
terorizuojami 

Kova prieš

Šiandie, balandžio 1 d., 1 
■ vai. po pietų bus-didžiulė de- 
imonstracija Harlem. Prasidės 
Inuo kampo 131st St. ir 7th 
j Avė., ateis iki kampo 110th 
St. ir 5th Avė. ir ten apsistos. 
Kalbės paskilbęs negras kal
bėtojas Richard Moore. Dar
bininkai susirikiavę paroduos 
gatvėmis reikalaudami, kad 
devyni negrai jaunuoliai būtų 
paliuosuoti.

Tag Days, kad sukelti lėšų 
jaunuolių bylos vedimui, eina 
visa savaitė. Rinkliava baig
sis sekmadienį. Tai skubiai 
dėkimės prie to darbo.

Byla bus sunki ir ilga. Ji 
lėšuos daug pinigų. Jaunuo
lių bylą veda Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas. Mes 
visi žinome, kad toji organi
zacija ne šimtus, bet tūkstan
čius politinių kalinių gina. 
Taigi manyti, kad Tarpt. Dar
bininkų Apsigynimas tur daug 
pinigų, būtų didelė klaida.

Vienas būdasypadėUYl 
nių negrų jaunuoTkMoylą 
mėti, tai veikliai dalyvauti 
kų rinkime. Galite gauti 
kliavoms skardinukes 
vės
St. ir sekamose vietose:

BRONX — 701 E. 136th 
St.; 492 E. 169th St.; 1400 
Boston Road;’ 2800 Bronx 
Park East; 792 E. Tremont; 
4215 Third Ave.; 288 174th 
Street.

MIDTOWN:—109 E. 26th 
St.; 419 W. 53rd St.; 265 W. 
25th St.

DOWNTOWN:—81.8 Broad 
way; 15 E. 3rd St.

BROOKLYN: — 136 15th 
St.;? 240 Columbia St.;; 4109 
13th Ave.; 172 Bay 31 St.; 
764 40th St.j,’ 316 57th St.

Ponas Kleins turi krautuves 
ne tik New Yorke, bet dauge
lyje miestų. Jis pardavinėja 
daugiausiai moteriškus rūbus. 
Moterų - išnaudojimas negirdė
tai didelis, kaip jo krautuvėse, 
taip ir kur daro moteriškus, 
rūbus.

Didelės knygų krautuvės, 80 
4th Ave., New York City, 
pardavinėtojai išėjo į streiką. 
Pardavinėtojams, mat, nukir
to algas 10 nuošimčių. Darbi
ninkai sako, kad bosai pasida 
ro didelius pelnus, bet jie tuo 
nepasitenkina; dar jie pasimo- 
jo nuo darbininkų algų 
kramtyti ir sau prie pelnų 
si dėti.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

nu- 
da-

(Daugiai* žinių 5-tam pusi.)

Reikalauja Home Relief Biuro Viršininkus 
Viešai Išklausinėti

Pirmiau Home Relief Biu
ro viršininkai buvo skirti Sea- 
bury komiteto. Tas komite
tas ažuot vesti darbą teisin
gai tai pasirodė visokių Ma
chinacijų ir bedarbių diskri
minavimų palaikytojas. Sea- 
bury paskirtas komitetas atsi
statydino ir jo vietoj majoras 
paskyrė komi-sionierių Taylor 
vesti visą bedarbių . šelpimo 
darbą. Bet ir dąbar diskrimi
nacijos 
mynos 
šalpų.

New
bų miesto komiteto 
rius, Karl Winter, lankėsi pas 
majorą ir Home Relief Biuro 
pirmininką Taylor ir reikala
vo, kad bedarbių šelpimo vir
šininkai turi būti viešai išklau- 
sinėjami.

Karl Winter faktais įrodinė
jo, kad negrai ir ateiviai be
darbiai yra diskriminuojami, 
jiems pašalpos duodamos ma
žesnės ir daug turi bėdos iki 
gauna. Gi miesto duodami

eina ir bedarbių šei- 
negali išreikalauti pa-

Yorko Bedarbių Tary- 
sekreto-

Mrs. McCourt, 223 Vermont 
St., Brooklyne, turi keturis 
mažiukus vaikus. Reikalavo 
pašalpos, bet ji negalėjo'gaut j 
per du mėnesius jokios para-* 
mos. Home .Relief Biuro vir
šininkai vienas nuo kito ją 
siuntinėjo, norėdami nusikra
tyti. Patys viršininkai pripa
žįstą tą -faktą, kad kas die
ną kreipiasi 2,500 nauji) be
darbių su reikalavimais, pašal
pų. Jų reik al a virti n-s. padeda 
ant lentynos ir ten stovi.

Bedarbiai turi organizuotis. 
Tik masiniu spaudimu galėtu
me priversti valdžią duoti Į 
žmonišką, ūmią pašalpą. Dė
kitės prie Bedarbių Komitetų. 
Būkite “Laisvės” svetainėje 
pirmadienį, 7 vai. vakare.

Bedarbis.

Trauks Teisman Bank of 
US Šėrininkus

žvy- 
lai-
au- 
rin-

Lais-
raštinėje, 46 Ten Eyck

Nepaprastas A m a 1 ga 
meilų Unijos Eilinių Na- 

riy Susirinkimas

Bank of US turėjo 62 ban
kinius skyrius. Tie bankai už- 

prasidėjus ekonomi
niam krizini Jungtinėse Vals
tijose. Kuone visi šio tVusto 
bankai buvo New Yorke bei 
jo apielinkėse. Bank of US 

šinTnkai turi viešai pasiaiškin- buvo 18,000 šėrų ir 7,000 sė
ti, j kode! jie daro ta.s ateivių rininkų. Tuos visus šėrininkus 
ir negrų diskriminacijas. Taip i planuoja šaukti į teismą ir | 
pat turi pasiaiškinti, kodėl reikalauti, kad jie prie kiek-j 
bedarbių šeimynos turi vaikš- vieno sero dar pridėtų 
čioti pas Home Relief Biuro mentų” po $25.
viršininkus, prašinėti pašalpų 
mėnesių mėnesiais ir jų gauti 
negali.
Tarybos mobilizuoja 
kovai, kad pegarinti ūmią pa
šalpą. Reikalaujama, kad bū
tų šeimynoms mokama po de
šimts dolerių į savaitę ūmios 
pašalpos ir po tris dolerius 
kiekvienam šeimynos nariui, 
jei šeimynoj yra daugiau, ne
gu trys žmonės. Be to, val
džia turi pavieniams vyrams ir 
mqterims bedarbiams mokėti 
po dolerį į dienąs

Faktai yra toki, net kapi
talistų laikraščiai negali pa
slėpti, kad po kelis mėnesius 
bedarbių šeimynos su mažais 
vaikais vaikščioja į Home Re
lief Biurą ir negali išreiką: 
Jauti pašalpų.

bedarbiams darbai, daugumoj Į sidarė 
duodama tik baltveidžiams ir 
tik piliečiams. New Yorko be“ 
darbiai pradėjo platų masinį 
judėjimą reikalauti, kad vir- 
šimn.................... ‘

moka nuo $6 į savaitę
Darbininkių išnaudo- 

labai didelis, šnipų 
įvesta kiekvienam de-

Merginos turi būti 18 metų 
amžiaus, kad gauti darbą. J^et 
reikalauja augštos micros ir 
kad turėtų gražią figūrą. Mer
ginoms 
iki $8. 
j imas 
sistema
partmente. Pasekmėj to žiau
raus darbininkių išnaudojimo, 
ponas Kleins turi metinio pel
no $1,000,000 ir jo agentai 
gauna po $200 Į savaitę.

Moterys darbininkės neor
ganizuotos. Jos, būdamos pa
sidalinę, negali tinkamai atsi
spirti prieš algų numažinimus 
ir skubumo sistemą. Tačiaus 
ir šitoj įstaigoj moterys pra
deda bruzdėti ir kalbėti apie 
reikalą organizuotis.

Mergina.

PARD AVIMAI.
PARSIDUODA1 reštaurantas visas, 

arba galėčiau priimti į partnerius.
Parduodu todėl, kad turiu kitą biznį.
731 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

. . (75-77)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRAND AVOJA furnišjuotas 

kambarys, apšildomas ii’ su
patogumais. Kaina labai 
Kreipkitės: A. J. 90-15 
Jamaica, L. L, N. Y.

įsais 
prieinama. 
143rd St.

(75-77)

Lietuviu Darb.
Organizaciją Nariam

Rytoj, šį sekmadienį, balan
džio 2 dieną, “Laisvės” rašti
nėj bus suėjimas lietuvių or
ganizacijų narių, kurie padės 
išgarsinti rengiamą protesto 
mitingą prieš Hitlerio valdžios 
terorą.

Draugės ir draugai! Mitin
go išgarsinimas labai svarbus 
darbas. Daug dirbti nerei
kės, bet, po biskį visi prisir 
dėdami, mes tą mitingą labai 
gerai galime išgarsinti. Būkit 

i “Laisvės” raštinėj, 10 vai. ry
te, ir prisidėkite prie labai 
svarbaus darbo.

Organizacijų Komitetai.

Amalgameitų unijos eilinių 
narių specialis mitingas bus 
pirmadieni, balandžio 3 d., 7 
vai, vakare, 126 University 
'Place, New York City.

Susirinkime bus apkalbama 
svarbieji kriaučių reikalai. Vi
si kriaučiai žino, kad <-----
stein siuvyklos darbininkai bu
vo išmesti reakcinių unijos 
viršininkų iš darbo, nes jie ne
prisiėmė algų nukapojimų. 
Goldstein dirbtuvės kriaučiai 
ne tik išstojo prieš algų kapo
jimą, bet jie pikietavo unijos i 
general) ofisą prieš viršininkų i 
algų kapojimo politiką. Tuos 
darbininkus viršininkai suaręs 
tavo ir bando dabar per teis- -- 
mą nubausti. I

šeštadienį, balandžio 1 d., | 
|bus viešos diskusijos (masinis1

Washington Tiltas ir Hol
land Tunelis

Tai du milžiniški keliai per 
Hudson upę. Vienas kelias po 
žeme—Holland tunel, o kitas

Cold i v^r^urn—Per tiltą. Už perva-
' žiavimą bile kuriuo keliu rei
kia mokėti pusėtinai augštas 
muitas. Praeitais metais Hol

land tunelis ir Washington til
tas davė pelno $2,600,000. Bet 

1 valdininkai sakosi, kad turė- 
iję pridėti prie iškeltų kelių, 
kurie yra pravesti New Jer
sey valstijoj, palei Newarka ir 
Bayonnę.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

forumas) 1 vai. po pietų, stuy | APLA 22 kuopos susirinkimas įvyks 
vesant Casino, 142 2nd Ave., i 3’ ’ I vakare, “Laisves svetainėje. Drau-
New York City. Ten bus dis-■ gaif visi' dalyvaukite šiame susirin- 
kusuojama krausimas, kaip kime nes yra svarbių dalykų, kaip 

‘ balsavimas Centro" Komiteto, 
Nepamirškite ir naujų narių atsives
ti. A. Bakaitis.

(76-77)

geriati padėti Goldstein darbi- jįjb
a^ses ’’^n^arnš atsispirti prieš reak- 
. ■ - [kinius vadus, kurie padeda bo-

[šam ii1 verčia darbininkus pri- 
įimti algų nukapojitnus? Be 

• :’;to, būs ir daugiau svarbiųApart to, Bedarbių Plėšikai Dradai Darbumai ' U ’ > i u . r.ųi mobilizuoja spėkas rieS1Kaf Ur?SlaI UarDU0Ja ( (klausimų pakelta, kūne palie-
ad pegarinti ūmią pa- ,r i . . . | ia_ .rl?u.C,L,S' . . ■ .>A-bnin • 1 „J U-, Trys jauni vyrai, gerai apsi- Taigi lietuviai kriaučiai tu-

taisę, ir su maskomis ant vei
dų, užėjo j Pacific Finance 
Corporation, 246 W. 5Ūth St. 
ir Broadway. , Jie rado viduj 
pėnkioliką darbininkų. Liepė 
visiems susėsti, iškelti rankas 
ir būti spakainiems. Plėšikai 
pasiėmė $2,000 ir išvažiavo.

Jie aplankė kitą 1 įstaigą, 
Gottfried Baking Ko. čia jie 
laimėjo daugiau. Pinigais ir 
čekiais pasiėmė $4,702 ir sau 
■sveiki išvažiavo. Na, - o kur

retų tame mitinge skaitlingai 
dalyvauti.

MASPETH, N. Y.

LDSA 91 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadie
nį, 3 dieną balandžio, 8 vai. 
vakare, pas draugę Laukaitie
nę, 64-45 Perry, Avenue.

Visos draugės, malonėkite 
dayvauti šiame susirinkime, 
nes yra svarbių dalykų aptari- • m • • i • *• • i

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT «
Pabandykite 1 • ,

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

’ BROOKLYN, N. Y.

Laisve Gaunama ant 
Sekančių Stočių

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th SI. 
187 
223 
222

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Siuomi pranešu savo kostume^ 
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

512 Marion 8t., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK) x

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room

York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Hyte nuo lO: iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

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

156 302

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8 
Nedėliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

Telephone, Btagx 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORJUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue 
(Arti .Marey , Avenue) 

BROOKLYN, N. T.
——
■ ? ,

6 1

O *

X

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

Empire Cornice & Roofing Co.
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie- 
sai. ir oru^ dar°me švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

8
L.TIHI.L ■ K ? . ■(

87 UNIOtyi AVENUE , t BROOKLYN,į N. Y.
Near So. 2nd Street

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

New Yorke:
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancęy Street 
Bowery- and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square i 
besbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 

! 1st Avenue and 4th Street

I
Dr. M. Maišei, Specialistas
'Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau įčirškimu; kraujo ir pūslės 

analizai

107 E. 17th STREET

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku 
mas”, reumatiški kojų skaudėji-, 
mai, kojų pūliuojanti 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. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; ’ 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldienių) nuo 2 iki 6

« 
Telephone; Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
| Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
į ant visokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir kerietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

j 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
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NOTARY
public

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A B O R I U S

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

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ VISU Š'ALių, |R IŠ ČIA

į PASIUNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ Į1
I PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINf AUTOMOBILIU, ĮĮj

S® 1 KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I LIGONINĘ IR 
W PARVEŽTU TURIM POTERI, MIRUSIOMS MOTERIMS 
W PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽI A VIETĄ, SAVO ( ■ ’ IK 

t . MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ‘ W
’Įj ‘ VISAIS TAIS ‘REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES , jį 

KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM. | ‘ i'<' ?
> . MŪSŲ.'RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL Mt)SU

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. - ' ' '

DR. HERMAN MENDLOMTZ
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 
. nuo 6 iki 7:30 , vai. vakarais. 1

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

’ Kampas E. 23rd St.
policija? Kuomet alkanas be- mui.; , Taipgi atsiveskite nau-

-___ n. i f i . . I ?

Org. . 
(77-78)

darbis pareikalauja Valgyti, j tu narių? 
tai jie smarkūs, bet. ; tik ne 
banditus gaudyti.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12* yai; įiŠ 'ryto




