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Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Buržuazija iš visų pusių lai
ko apsupus Komunistų Parti
ją. Persekiojinr\as jos veikimo 
didėja. Be to, organizuojasi 
grynai fašistinės organizaci
jos “kovai prieš komunizmą”, 
kaip, pavyzdžiui, išdygus 
“American Alliance of the Uni
ted States.”

Kaip geriausia ginti Komu
nistų Partiją prieš buržuaziją? 
Ogi taip, jeigu partijos simpa- 
tikai ir šiaip darbininkai ener
gingiau praves Kompartijos 
kampanijas ir kovas už prole
tariato reikalus. Antra, jeigu 
artimiausi simpatikai tojaus įs
tos į Kompartiją ir sustiprins 
jos kovingą armiją. ,

Tūlas laikas atgal New Yor-| 
-ko didlapiai pareiškė: “šiame 
mieste niekam neprisieis ken
tėti alkis bei šaltis”. Bet ne
praeina ta diena, kad tame 
New Yorke vienas ar keli be
darbiai neapalptų gatvėje nuo 
bado. Kiti miršta. Daktaras 
užrašė ant kortos: “Mirė nuo 
bado” ir pasibaigė vargdienio 
dienos. /

Oportunistų suvedžioti žmo
nės bėga iš Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Litaraturos Drau
gijos. Kitus, kurių pataisyti 
negalima, prisieina prašalinti. 
Nedaug tokių žmonių, tiesa, 
bet vienoj kitoj vietoj atsiran
da. Atsiranda ir tokių, kurie 
pagriebia draugijos pinigus ir 
neša juos kontr-revoliuciniam 
darbui.

Mūsų obalsis turi but toks: 
J vietą vieno pabėgėlio bei iš
mesto elemento mes 1 turime 
gauti du nauju, nariu mūsi^ 
draugijai. '■ Tai bus konstruk
tyvia ir draugijai naudingas 
obalsis. Jis labai lengva pra
vesti, kaip jau parodė visa ei
lė kuopų, pradedant Chicagos 
19 kuopa, kurios nariai išdrė
bė laukan Pruseiką ir Strazdą.

Beje, Chicagos Kanklių Cho
ras išmetė iš savo rėmėjų tar
po tuos pačius oportunizmo ri- 
cierius Pruseiką ir Strazdą. O 
tą chorą mūsų priešai skaitė 
savuoju. Gerai pasielgė Chica
gos menininkai.

Nepaisant negirdėto skurdo 
tikinčių darbininkų masėse, ku
nigai gieda savo nudėvėtas ap- 
gavingas dainas ir nuodija var
guoliams protą. Komunistų 
“Daily Workęris” paduoda su
trauką visos eilės kunigų pa
mokslų, pasakytų pereitą sek
madienį New Yorke. Pavyz
džiui :

“Kunigas Bagley numato di
delę pirmynžangą apšvietoje.”

“Kunigas Gillis atakavo teo
riją, kad sąlygos nustato žmo
gaus užsilaikymą.”

“Kunigas Casey prašė remti 
misionierius.’.’

“Kunigas Minot Simons pa
reiškė: ‘Mes pasitikim'e savo 
šalimi’.”

“Kunigas Cady pareiškė: 
‘Nepaisant blogų lytinių judžių 
ir raketierių, ačiū dievui, mes 
turime Ameriką, kuri yra gar
binga, švari ir saldi, persiėmus 
Jėzaus Kristaus dvasia’.”

“Kunigas Shulman pasakė: 
‘Mūsų šalis turi daug gero su
teikti del pasaulio’.”

“Kunigas Chapman gyrė 
Alaskos indijonus.”

“Kunigas Norwood pasakė, 
kad Amerikos kunigai daugiau 
apsišvietus grupė, negu bile 
kuri kita amerikonų grupė.”

Nė vienas iš tų parazitų ne
prisiminė apie badaujančius 
bedarbius parapijonus ir apie 
kovą prieš alkį. Mat, jie sto- 
tQs ir nutukę. O priežodis sa
ko:, “Sotus alkano neužjaučia.”
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Palestinos Mokytojai 
Paskelbė Streiką

JERUZOLIMAS. — šeši 
šimtai žydiškų . mokyklų 
mokytojų išėjo į streikų 
prieš algų nukapojimą. Vi
sos mokyklos uždarytos ir 
23,000 mokinių gavo “vaka- 
cijas.”

Paskelbė Chinijos - Ja-
ponijos Slaptą Sutartį

' ■
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Darbininkai Visų Šalių,
' ' •1 8.

Vienykitės! Jūs Njeko;„
N e ji r alaimėsite, Tik* J] { 
Retežius, o Išlaimėsite 

'Pasaulį!

ANTRAS MA1NIERIŲ VADAS i NU-
TEISTAS VISAM AMŽIUI KALEJIMAN

Uždaro Dirbtuves, Išme- 
, ta Laukan Darbininkus

TOKYO.— Japonijos val
džia paskelbė slaptą sutartį 
tarpe Japonijos ir Chinijos, 
įkuri buvo padaryta dar 
1905 metais. Toje sutarty
je Chinijos valdžia sutiko 
senosios Rusijos privilegi
jas Mandžurijoje atiduoti 
Japonijai. Antra, Chinijaj 
sutiko nebudavoti geležin- I 
kelio tam pačiam ruošte, 
kuriuo eina Japonijos pa- 
budavotas geležinkelis. Da
bar Japonija sako,- kad Chi- 
nija šitą slaptą sutartį su
laužė ir todėl Japonija “bu
vo priversta” užgrobti Man 
džuriją.
• Priežodis sako: “Kas no
ri mušti, tas suranda ir 
lazdą.” Taip dabar Japoni
ja grobdama Chiniją suran
da ’ to žygio pateisinimą.

Bekampis Nubaustas $225 
už Girtybę ir Važiavimą 
Automobiliu be Leidimo

“Courier-Post,” Camden, 
N. J., sausio 11 d., paduoda; 
sekamą žinią:

DELANCO, N. J.— Kal
tinant už važiavimą auto
mobiliu pasigėrus ir be lei
dimo, vyras iš Merchant
ville tapo nubaustas' užsi
mokėti $225, o po pati, kal
tinama važiavime automo
biliu be leidimo ir pabėgi
me iš nelaimės vietos, tapo 
nubausta užsimokėti $35 ir 
teismo kaštus.

Jie yra Juozas A. ir Elž
bieta Bekampiai, 205 Cha
pel Ave., Merchantville.

Ponia Bekampienė paėmė 
automobilį važiuoti, kaip 
jos vyras tapo suareštuo
tas. Ji važiavo iš Riverton 
į Bridgeboro, kur jos auto
mobilis susikūlė'su automo
biliu tūlo George Beswick, 
113 Ardmore * Ave., West- 
mon. Policija kaltina, kad 
ji apleido nelaimės vietą, 
o vėliau ją suareštavo poli- 
cistai iš Delanco barakų. '•

Bekampis yra vienas pru- 
seikinių sklokininkų, kuris 
niekina komunistus.

ORLAIVININKĄ BUVO 
UŽPUOLĘS BULIUS

Charlevoix, Mich.—Čionai 
ganykloje nusileido orlaivis. 
Atbėgo du vaikai pasižiūrė
ti. Bet būta ir buliaus, ku
ris baubdamas leidosi lin
kui orlaivio. Orlaivininkas 
greitai pamatė pavojų, pa
griebė vaikus, sumetė į or
laivį ir pats įvirtęs greitai 
pasikėlė ir nulėkė.

MOUNT STRELING, Ky. ir fizinėj kankynėj. 
—Buržuazinis teismas rado 
kaltu žmogžudystėj ‘ 
teisė visam amžiui kalėti 
Kentucky mainierių vadą ir 
organizatorių, m a i n i e r į 
William Hightower, šis mai
nierys yra 77 metų am
žiaus. Per virš penkias de
šimts metų buvo darbinin
kas, krovė kapitalistams 
pelnus, vargo ir skurdo ir 
dabar užbaigs savo gyveni
mo dienas, vietoj poilsy j ir 
ramybėje/— už geležinių 
grotų baisiausioj dvasinėj

Jis paskelbtas žmogžu-

STOCKHOLM.— Sausio 
14 d. Švedijos geležies pra
monės kapitalistai paskelbė 
lokautą ir išmetė 
91,000 darbininkų, 
darbininkai atsisakė

džiu todėl, kad kartu su ki-
i tais mainieriais gynėsi nuo
| valdžios ir ąnglies baronų ti algų nukapojimą.
nusamdytų užpuolikų. Gy-i----------------

OPORTUNISTAI PLĖŠYS VISĄ MŪSŲ 
JUDĖJIMĄ; TVERIA NAUJĄ PARTIJĄ; 
ATVIRAI KEIKIA K. P. PAREIŠKIMĄ

I

laukan
Mat,; - - - -

priim-! tunistų-rėnegatų organo “Vilnyj” tilpo Komtini^tų 
(pranešama, kad šiomis die- Parijos Centralinio Komi- 
(nomis Pruseiką ir Butkus rteto Kalbinio Department*) 

kuriame dar 
to ir visos New Yorko apie- kartą pasmerkiami oportU-’

Ten Įnistai ir jų leidžiamas or-

Paskutiniam numer. opor Nesenai “Laisvėj” i#
į

neš didvyriškai, į smūgius A1.D.L.D. 1 Anskritvs Į buvo sušaukę savo komite-! pareiškimas 
atsakė smūgiais ir todėl 1 HĮJolu lly a to ir visos New Yorko apie- kartą pasm
šiandien turi baigti savo 
dienas' katorgoje.

Tai jau antras mainierys 
nuteisiamas į amžiną kalė
jimą. Aną dieną buvo pa
smerktas unijos organiza
torius W. B. Jones.

Verbuos Narius į K. P. !“k®s ?“kimą.Z- ‘dano1 ir n am m

“Vilnis” praneša, kad A.

2

‘LAISVES’ BENDROVES SUVAŽIAVIMAS
Draugai: Mūsų dienraščio dalininkų suvažiavimas 

yra šaukiamas 14 d. vasario, sekmadienį, Brooklyne. Pra
džia 10 vai. ryto. Svetainę paskelbsime vėliaus.

Šis suvažiavimas įvyks momentu, kada kapitalistinis 
pasaulis gyvena didžiausį ekonominį krizį, o darbininkų 
tėvynė eina milžiniškais ■'žingsniais linkui socializmo 
tvarkos. Klasių kova yra paaštrėjusi. Buržuazijos ir 
jos agentų puolimas padidėjęs. Mes lietuviai darbinin
kai jau metai laiko, kaip vedame kovą prieš oportunistus, 
kurie nusigandę buržuazijos reakcijos perėjo į jos pusę 
ir veda nuolatines atakas ant mūsų judėjimo.. į, į

Pereitų metų suvažiavime tūla grupė žųionių 'stehgėsi 
atimti “L.” nuo Komunistų Partijos ir paversti*Jįiprieš- 
darbininki.šką Jaįkraštį. Jie dengėsi skraiste, buk norį 
išgelbėti “Laisvę” nuo pražūties. O kur jie dabar? Jie 
leidžią savo^ązietą, ■ puola Anus,' atsiimdinėjai Savo serus, 
atkalbinėja skaitytojus: ir Įdek įmanydami kenkia idieri- 
raščiui ir abelnai darbininkų judėjimui. ’

Draugai šėrininkai,. susidomėkite iir visi masiniai 'at
vykite į šį suvažiavimą. Jis yra1: didelės svarbos.’ Daug 
turėsime dalykų išspręsti. •Organizacijos, turinčios šė-' 
rus, rinkite delegatus. Šėrininkai ir delegatai -atvykda
mi atsivežkite ir šėrus.

•J. Weiss,.Pirmininkas.

naujas komitetas laikė po
sėdį ir nutarė įvykinti gy- 
veniman konferencijos tari
mą delei davimo 40 narių į 
Komunistų Partiją. Komi
tetas paskirstė kvotas įvai
rioms ALDLD. kuopoms 
tame apskrityje. Reikia tik 
Chicagos draugams palin
kėti, kad šitie planai nepa
siliktų ant popieros.

Shanghajaus Bankieriai 
Išgelbėjo Naują Valdžią

Svarbus Išradimas Kovoje 
Prieš Vėžį

“The American Journal 
of Cancer” praneša, kad 
sėkmingai tapo padarytas 
tam tikras chemikinis pro
duktas, kuris pagimdo žmo
gaus kūne vėžį. Tai. labai 
svarbus išradimas kovoje 
prieš tą baisią ligą. Žinant, 
kokie chemikalai, įlindę į 
žmogaus kūną, pagimdo vė
žį, buš lengviau atrasti che
mikalus, kurie anuos 
gimdančius chemikalus 
muštų, sunaikintų.

vezį 
už-

Valstija Gelbsti Bank
rutuojantį New Yorką

SHANGHAI.— Naujoji 
Chinijos valdžia, kurią ; su
organizavę ilKnomintango 
politikįėtei; pasirodė ant 
.bankrūto slenksčio.Chiang 
Kaį-shekas ir kiti vadai, 
pasitraukdami iš pirmesnės 
valdžios, valstybės iždą vi
sai ištuštino.

Shanghajaus bankieriai 
pasiskubino naujai valdžiai 
pagelbon. Jie sutiko ją fi
nansuoti, bet, žinoma, tie 
bankieriai U._ 
tos valdžios bosais.

Taip pat tikimasi,

daug ir 1 plačiai kalbėta 
apie tai, ar nereikalinga 
steigti nauja nacionalė dar
bininkų kultūros-apšvietos 
organizacija.” Ir, girdi, 
konferencija “vienu balsu 
priėjo prie išvados, kad rei
kia tverti pastovi kultūros- 
apšvietos organizacija,” tai 
yra, oportunistų partija. Ir 
baigia: “Chicagiečiai, bino
kly niečiai ir New Jersey 
draugai pasisakė už tvėri
mą naujos organizacijos.”

ganas. Dabar “Naujoji 
Gadynė” paskelbia, kad ši
tame Komunistų Partijos 
pareiškime “pilna bimbinių- 
andrulinių melų ir pletkų.” 
Vadinasi, jau visa Komu
nistų Partija virto jiems 
“bimbiniais - andruliniais,** 
“melagiais ir pletkininkais?* 

Mes šaukiame visus Ame
rikos lietuvius klasiniai są
moningus darbininkus stt- 
glausti savo eiles po revo
liucine Amerikos Komunis- 

Kitoj vietoj pranešama, tų Partijos vadovybe ir ne- 
kad jie užgrobtų visą A.L. leisti saujalei galutinai po- 
D.L.D. ir jos turtą, jeigu litiniai pagedusių oportunis- 
norėtų eiti j teismą, bet tų renegatų plėšyti mūsų 
neisią, todėl draugiją plė- organizacijas, mūsų visąju- 
šys, kMip išmano. (dėjimą. /

s

PROVOKATORIUS SUVEDE ŠEŠIS
JAUNUOLIUS Į MIRTIES KILPĄ

BUCHAREST.— Nesenai 
Rumunijos sargai, kurie 
pastatyti prie Sovietų rube- 
žiaus, nušovė šešis jaunuo
lius—tris vaikinus ir tris 
merginas. Vienas iš jų dar 
gyveno 24 valandas ir pa

bus • tikraisiais darė svarbų pareiškimą. 
Tas jaunuolis pasakojo, kad 

kad juos priviliojo eiti per ru- 
Chiang Kai-shekas neužil- bežių tūlas provokatorius, 

’go sugrįš paimti valdžią į kuris taip pat buvo šmu-
1 4* * * * New Yorko . savo rankas. Dabar jis tu-

valstija pasiskubino pasko-! - • d
linti New Yorko miesto val
džiai $15,000,000. Jeigu ne 
šita paskola, tai miesto mo
kytojai būtų negavę algų.

Jungi. Valstijų ir Kanados 
Buržuazinė Spauda

Atidarė Naują Kalėjimą
i d -r—

WHITE PLAINS, N.
Čionai tapo atidarytas nau
jas kalėjimas, kurio l pasta-‘ 
tymas lėšavo $900,000.i /Kai- 
pitaliztfiui trūnijant,-. auga 
prasižengėlių skaičius, o 
ypač didėja areštai darbi
ninkų, todėl valdžia rūpina
si naujais kalėjimai^.

Philadelphia, ?Pa. — Per 
1931 metus Jungtinėse Val
stijose: ir Kanadoje buržu
azinių x dienraščių skaičius 
dar paaugo ; ant< 23. Dabar 
tose dviejose šalyse yra ;2,- 
,415 di'enirhščių, ar 11,524 ša
rvai traščiai. -Skaitytojų šian
dien yra ,44,448^325, o metai 
atgal buvo *45,106,245. '». i ■ i.

GRAND RAPIDS, MICH.
Svarbus Pranešimas

kad

r,

gelninkas ir palaikė ryšius
rėsiąs dar didesnes diktato- su Rumunijos sargais. Kuo- 
riškas privilegijai. met jaunuoliai perėjo Ru

munijos rubežių ir jau buvo

Sovietų teritorijos pusėj, 
sargai buvo pašaukti įr jie 
pradėjo šaudyti į juos.

Tai bus veikiausia tikslus; 
bandymas išprovokuoti gin
kluotą susikirtimą tarpe* 
Rumunijos ir Sovietų Są
jungos. Užteko, pavyz
džiui, Sovietų sargybai at* 
sakyti šūviais į Rumunijos 
sargų leidžiamus šūvius So
vietų teritorijoj ir būtų ki
lęs ginkluotas susikirtimas. 
Bet Sovietų sargyba užsi
laikė šaltai ir nesidavė iš
provokuoti.

MIRĖ BADAUJANTIS 
KALINYS

Cairo, Aigiptas.—Hussein 
Taha mirė kalėjime nuo ba
do. Jis buvo nuteistas 7 
metams kalėti už pasikėsi
nimą ant premjero Pasha 
gyvybės. Kalėjime; jis pas
kelbė bado. streiką ir po 35 
dienų badavimo mirė.

Šiuomi 1 pranešame, 
sausio 17 d. nebus rodomi 
Sovietų judžiai, kaip buvo 
anksčiau garsinama.

Tie judžiai bus rodomi 
vasario 7,-tą dieną, nedėlio
ję. 4Delei tam tikrų techniš
kų kliūčių turėjome perkelt 
į vasario 7-tą d.

Todėl, draugai iš tolimes
nių kolonijų, atvažiuokit va
sario 7 d., o' ne sausio 17 d.

Darbininkų Kooperatyvo
Komisija

Per Lapkritį Išmetė 
56,170 Geležinkeliečių

Washington.— Tarpvals- 
tijinės Komercijos Komi
sija praneša, kad per vieną 
pereitą lapkritį Amerikos 
geležinkeliai išmetė iš dar- iš lenkų laikraščio
bo 56,170 geležinkeliečių. • • nxhlinvė 
Atleidinėjimas is darbo te
besitęsia. t ;

VEIKIAUSIA BUS GRYNAS MELAS 
APIE AREŠTĄ DR. MATULAIČIO

“Lietuvos Žinos” pagavo jokį Matulaičio nubaudimą, 
ir ear “Lietuvos Žiniose” pa- 

* " skelbimas tilpo gruodžio 23 
kad Sovietų i d:

j valdžia suareštavus ir iš-Į
\ \ I siuntus iš Minsko Dr. Ma- ‘ 

tųlaitį- Chicagos Socialfa- ■ 
sistų “N.” didžiausiomis I 
raidėmis tą lenkų spaudos7 
pranešimą išbubnijo ir vi- 
.saip išniekino Sovietų Są
jungą. Oportunistai savo or
gane taip pat pareiškė, kad 
“su Angariečiu ir jo maši
na Matulaitis visą laiką 
bloguose santikiuose.” Su
praskite, vadinasi, kad Lie
tuvos Komunistų Partijos 
vadas “atkeršijo” Matulai
čiui.

VISAAUDROJE ŽUVO 
■' A ŠEIMYNA

• • i ■ —L— •
• Trenton, N. J.—Sausio 15 
d; dviem ruožtais siautė bai
si audra, nunešdama senų 
stubų stogus. Visa D. W. 
Rice šeimyna iš . dešimties 
narių žuvo audroje.

TĖVAS NUŽUDĖ SŪNŲ

MILLERSBURG, Ohio.— 
James Stanhoūse prisipaži
no, kad trys metai atgal 
nužudė dviejų metų am
žiaus sūnų, kuris buvo be
protis. Nužudė, nenorėda
mas užauklėti nesveiką. •

West Orange, N. J.—Už
sidarė West Orange Trust 
kompanijos bankas;

Elizabeth, N. J.
Svarbus Lietuvių Susi

rinkimas

ii

Sekmadienį, sausio 17 d., 
2:30 v. po pietų, Aušros 
Draugija rengia labai svar
bų masinį lietuvių susirin
kimą ir prakalbas. Kalbės 
daktaras Kaškiaučius svei
katos reikalais, o d. A. Bim
ba aiškins dabartinę bedar-

įbę ir kaip reikia kovoti už 
Dabar gavome Minske iš- bedarbių reikalus. Įžanga 

einantį “Raudonąjį Artoją” visiems veltui, todėl kvie- 
už gruodžio 27 ir nieko ja- čiame ne tik Elizabetho, bet 
me nesakoma apie Matulai- k apielinkės lietuvius dar- 
čio dalyką. Taip pat d. Bu- bininkus ir darbininkes 
čiukas iš Minsko rašo laiš- skaitlingai dalyvauti, 
ką d. Mizarai. Laiškas da- C ‘
tuotas gruodžio 24 d. Ir Svetainėj, 269-73 Second St 
ten nieko nesakoma apie •

Susirinkimas įvyks L. L.

Komisija.
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Agentauja Kapitalistams
Kunigų organas “Drau

tarp narių darbininkų pir
ma nommacijtj
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CLEVELAND, OHIO
Visi Li|et Darbininkai, 

legatai, Rejtigkimes Prie 
j Parengimo
1 ’ * / 1 •

yotdjus; paJfkU darbininkuie 
.tinkamos jiepis vadovybės.* *
•' \ JįiekVienam iškilusiam strei
ke f pirmiausiai mes matome 
vąlęižios puolimą ant darbinin
kų streiko' komitetų. Streiko 
vadai areštuojami ir Darbo d e-
partmentas pnbuna su vjsa., 
deportavimo mašina. Tas Vei
kiama kiekviename iškilusia- ♦ 
me streike, kiekvienoj didjes- 
nėj demonstracijoj, kur darbi
ninkai reikalauja darbo arba 
duonos. Lietuvių tarpe turi
me visą eilę draugų, Darbo

1,348 .kų Svetainėjej įvyks Mooney- 
1,058 .. Kentucky-Scottsboro , konferen- 

374 j cijos lietuvių : draugijų atstovų 
. 795 ’ j ‘ Youngstowna

2 629 atstovai sudarė pastovų komi- 
2 098 tetą, nusitarė surengti šį pa- 
1,875 rengimą ne tik kad suteikus j Departmento nuspręstų išde- 
1 427 ! Mooney, Kentucky ir Scottsbo-1 ■

666 ■ ro kovotojams materialės para-1 gyS’ 
Ana'mos, t-2 1

bininkišką visuomenę supažin
dinus plačiąu .su, viršminėtos 
Ypungstowno konferencijos pą- 
sibrėžtomis Užduotimis. Būtų, 
pageidautina, kad delegatai-at- 
Stovai pr'ądėtų niuo dabar rink
ti ma'istą' nuo biznierių tam vąš
karui. Yra mūs^ simpatikų, 
kurie* noriai paaukoja geram 
tikslui^ maisto^ n draugės mote
rys šio bei to pagamina ir, tuo
met mūsų ( parengimai duofd^ 

I daugiau materialės naudos rei- 
kaląujamapi tikslui.

Visi žinome, kad vedimui 
[kampanijos už paliuošavimą 
j Tom Mooney, Kentucky mai- 
nierių, Scottsboro jaunuolių ir 
visų darbininkų ’ klasės politi
nių kalinių reikia daug finan
sų. Todėl reng.kimės planingai, 
kad panašūs parengimai galėtų 
duoti kuodaugiausiai naudos 
kaip iš materialės, taip ir kla
sinės apšvietos 
vių Darbininkų 
si rodė gerai su 
taip prakilniam 
darbe. Taigi neturėtume pra
leisti šaltai tų užduočių, kurias 
pasiėmėm atlikti sugrįžę iš 
konferencijos.

Mobilizacija reikalinga netik 
delegatų atstovų, bet ir visų 
darbininkiškų draugijų narię. 
Padarykime 24 d. sausio paren
gimą masine lietuvių darbinin
kų , demonstracija del paliuosa- 
vimo darbininkų klasės kalinių. 
Visų rpūsų pareiga pasiekti 
platesnes' mases darbininkų* tuo 
klausimu. • . , I

Mės tUrin)e savo klasės ;ko: 
votojuS-ivadūk* gelbėti iš kapita
listinių bastilijų.vjie mums da
bartiniu ■ momentui yra labai 
reikalingi kovai su išnaudoto
jais. Ekonominis krizis didė
ja, plečiasi. Skurdas-badas il
gais savo nagais smaugia dar
bininkus. O išnaudotojų kla- 
sė-parazitai, kaip tuko, taip dar 
tebetunka iš darbininkų pra
kaito, ašarų ir kraujo. Lietu
viai darbininkai padarė šiame 
klausime tinkamą žingsnį, pri
sidėdami prie šios kovos už pa- 
iiuosavimą Tom Mooney, Har
lan-Scottsboro ir visų darbinin
kų politinių kalinių.

Vienais Delegatų.
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■' i Dr. iii.* Jonikaitis/ . >.
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būtų pasiekęs 1 visus SLA. 
narius darbininkus savo pa- 
aiškihiinais, tai' nėra abejo
nės, kad perpus daugiau, 
darbininkų i būtų padavę įsą- 
vo ; balsus ūži = Darbininkų i 
Opozicijos Komiteto' i siūlo
mus ’* kandidatus? 'J. .! Gata- 
ve’cką/ 1 Cdrnėgie, Pa.;' M. 
Mbbkėvičių, SWayWPsyille, 
Pa.; J. Miliauską,'{McKeęš 

_ _ Rocks,1 Pa.; P. Mažeiką',
(No. 10)Į ’ a^iė y/iiRes-Barr.ę?1 ’ Paįį; ‘ .^ap-

vįnką, F^rąckviŲe,; Pjį; s ir 
K. Ąri$Qpąr RĮains,,. Ęa,. • „

>“Tėvynė” ’paduoda 'sekh-

gas” pasirodoi atviru kapi
talistų įrankiu. Kokį tik 
blofą prezidentas Hooveris 
nesugalvoja, tai “ D r a il
gas” užgiria, ir dar vis pri
deda, kūd ’“bedarbę sunią- 
žes.” ' 11 1 ! ' i ... ' r į 

Hooveris, Wall Streeto 
bankieriu diktuojamas, pa
skelbė $2,00Q,Q00,000 “rbkon-. 
strukcijos” įskymą. Sena- 

Įi >'UŽgyrė. O 
“Draugas” 
tai rašo: 

III ■ ! < ; . ‘
Pagalinus ir Jungtinių Vals- 

uvu., w tybii '̂ senatas susirūpinę; (eko-
inažas skaičhis klasiniai sąmoningų lieįtuyių darbininkų : t^H m'as^ Ad^

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Būdavo jimas Komunistę Partijos
Šiuo tarpu ir lietuvių darbininkų organizacijose svars

toma Komunistų Partijos budavojimas.
Nesenai Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių Cent

ro Biuras išsiuntinėjo laiškus musų darbininkiškoms or
ganizacijoms, ragindamas organizacijas prisidėti prie ....... ........
būdavojimo Komunistų Partijos; raginti klasiniai sąmo- įas'" įa ~biliu 
ningus darbininkus stoti į komunistų eiles.

Dabar įvairiose kuopose tas klausimas svarstoma. Tū
los kuojos pasižada gauti į partiją nuo penkių *iki. de
šimts ir daugiau narių. ' . » .1 i 1 i

Ir štai, pasirodo, kad tuo būdu bus. galima įtraukti ne- ’ v ••• • 1*1 • • 1 1 • • 1
< t

j Komunistų Partiją.
Iš Norwood, Mass., pranešama, kad A.L.D.L.D. 9 kuo

pos susirinkime buvo iškeltas tas klausimas. Kuopa nu
tarė per šį vajų, kuris tęsis iki kovo 18 d., gauti į Komu
nistų Partiją tris narius. Draugai Galgauskas ir Gry
bas tam pačiam susirinkime paragino darbininkus pa
tapti revoliucinės partijos nariais, ir tuoj aus trys darbi
ninkai išpildė aplikacijas įstojimui į Komunistų Partiją: 
Taigi, kuopos*kvota išpildyta ant vietos.

Tą gali padaryti visos mūsų’ darbininkiškų organiza
cijų kuopos. Juk ALDLD., LDSA., LDS., choruose ir 
kitose organizacijose yra labai daug klasiniai sąmonin
gų darbininkų ir darbininkių, tinkamų Komunistų Par
tijai. Kas svarbiausia reikalinga padaryti, tai tą klau
simą rimtai apsvarstyti organizacijų susirinkimuose, ra
ginti darbininkus ir darbininkes stoti į Komunistų Par
tiją, nurodant, kodėl yra svarbu išbūdavote Komunistų 
Partiją į tvirtą, masinę partiją.

Kokį gali turėti pasiteisinimą tie klasiniai sąmoningi 
darbininkai, kurie laiko už garbę save vadintis komunis
tai—bolševikais, o nepriklauso Komunistų Partijai? Tie, 

* kurie -pritaria komunistiniam judėjimui, o nepriklauso 
prie Komunistų Partijos, nėra komunistai-bolševikai; jie 
yra tik simpatikai. O atminkite, draugės ir draugai, 
kad neužtenka vien tik simpatizuoti. Ant simpatijos 
mes neišbudavosime tokio tvirto revoliucinio judėjimo, 
kuris galėtų užduoti galutinį smūgį Amerikos imperia
lizmui* Reikalinga darbo, reikalinga spėkų. Tbdel kla
siniai sąmoningi darbininkai, geri simpatikai privalo 

-te, tuoj aus stoti į darbą—privalę* patąpti Komunistų Parti
jos nariais, tikrais bolševikai-komunistais. ’ ,

’ ■' J te- ' t. • • ■ l •

Gerai Prisirengkime Prie Vasario 4

I ’ndmis priėmė įstatymą, 
riub autorizuojama ^uvink’ti , t 

•'$2-,60o,000,000bankų, geležin
kelių, a'pdraudos kompanijų ir' 
panašių įstaigų paramai, žino
ma/ paskolos pavidalu.
, Tas fondas padės bankams i 
ir kitoms' finansinėms įstai
goms pergyventi dabartinį į 
krizį. Galimas daiktas, kad 
tuo bus sustabdytas bankų už- j 
darinėjimas ir kitų įmonių i 
ban.krutavimai. Bus atgaiyin-1 
tas pasitikėjimas finansinėmis! ’■

Prezidentus . i 1 • > , .

F. J.; Bagočiųs ...... 1942
S. Gegužis ...........1488
J. V. Grinius ........... 1393
J. J. Bačiunas ...........  904
J. Gataveckaš ....... 694 
Viceprezidentus D Č . J . ',
J. V. Grinius .........  2,592
A. Mikalauskas ........ 1,937

. 698 

.- 667

Vis daugiau ir daugiau Amerikos darbininkų, kurie 
per-savo,nesupratimą patikėjo Hooverio ir kitų buržua
zinių politikierių biofams del “bedarbių sušelpimo,” pra- 

eda nuo tų blofų atsikratyti. Daugiau ir daugiau dar
bininkų persitikrina, kad tik per kovą darbininkai gali

įstaigomis. Pinigai, išimti iš 
bankų, pradės vėl ten grįšite 
Jie bus paleisti į apyvartą.! 
Tuo būdu atsigaus susmukęs; 
biznis. Išsijudins ir pramo
nė. Atsiras daugiau darbų. 
Kartu sumažės nedarbas.

\ • ■

‘ Tas skymas' nei kiek; ne
pagerins šaly padėties. Jei
gu kas turės’ iš to haudtfe, 
tai' stambieji kapitalistai— 
Wall Streeto finansininkai. 
Net tūli smulkiosios bųijžų-l 
azijos atstqyai . Wa^hingto-, 
ne (kaip, ( pavyzdžiui, La 
Follette iŠ WisConsty 
McFa'dderi 1S — —---rjf j—'-pT. \ 
^josį republikėri&i) saįšo, .kąęl 
tasai Hooverio \ bilius -. j yrą , 
skymas' apiplėšimui masių, 
yra gaudai 'stambiausių 
korporacijų., ‘ ■; '.‘i

Bet: “Draugas” pilniausia. 
užgiria tą finansinių plėši
kų skymą, Jis mulkina ka ' 
telikus darbininkus, s p.ąsa

M. Mockevičius .
Į Sekretorius I

M. J. Vinikaę..,, 
P. Jurgeliui^ .... 
, J,,Miliauskas. . ...

V. Čekanauskas
B. Varašius .. . '.
V. Vaišnora , . . 

\P: 'Bukšnailiš' . .’• i n < . ' ' ;

2,535(
1,891

. 691

. 6Ė6

. ‘ 528

. nė j 
. 109 j

Dr. A. j; Kafalids
Į Iždo Globėjus

J. Januškevičius 
S. Bakanas ...

! G. J. stungis .
M. A. Raginskas . . .
S:. Mockus ........j

i Bacvinka .............   • • • • 605
K. Aksonas* . .. i . . t. . '583

.. . f J. Sėkys i575
—i . į.)—i—_ _

Sklokininkų Pasiteisinimas
i :Oi, oi, laikai užėjo, > > • t

. > :Net mūs drąša subyrėjo.j . 
j Ką reik veikti, ką daryti, 
j. Gėda, net .'pasisakyti.; ■

Krizis Siaučia, kova ėina. '
: Tarpe ’ klasių aštri vaina. 

Ką, vytai, tiirim daryti,
i .Stačiai bjauru pasakyti.

’ Nebe ta, mat,jau, gadynė. 
'Tad sulindom į klampynę 
Ir po vardu “komunistų,” 
Dirbam del kapitMistų. 
šioj rėaikcijos gadynėj
Menševikiškoj klampynėj 
Vien tik išeitį tematom— 
Komunistams pinkl.es statom.
Nei reakcijos ranka,
,Nei pplįcijps, lazda, 
‘Nebandys1 čia mūs pasiekti— 
O kitur nereiks jau bėgti.
Oi, oi, bAisi gadynė.
Tad sulindom į klampynę, 
Ir po vardu “komunistų”

. Dirbam del kapitalistų.

Jr

American Woolen to. Dar Numušė 
Darbinį Al^as Maynard; Mass.

I I i i- ... .. A » . ■ . v . ..f. •

PennsvSanp AssabetMffl-A^dricah^ 
-ktopanij^. -<;šita

wpriVėrsti kapitalistus ir jų valdžią aprūpinti bedarbius i godamas, būk del to skymo 
tinkamesnių gyvenimu.

ŠUi pastaruoju laiku daugiau Amerikos Darbo Fede- 
' racijos lokalų pasisako už bedarbių apdraudą kapitalis

tų ir valdžios iškasčiu. Jie atmeta gryno, Woll ir kitų 
reakcinių vadų badavimo programą ir užgiria bedarbių 
tarybų kovos programą. Pavyzdžiui, New Yorko spaus
tuvių darbininkų lokalas (Journal-American-Mirror sky
rius Typographical Unijos) priėmė rezoliuciją, kad būtų 
i’vesta valdiška bedarbių apdrauda, kad tam valdžia su
geltų pinigus aptaksuodama dideles įplaukas, ir kad tuos 

fondus kontroliuotų darbininkų komitetai.
* Kiekvienam darbininkui dabar gali būt aišku, kad ka
pitalistų politikierių ir spaudos kalbos apie tai, būk įvai
rūs buržuaziniai “bedarbių šelpimo” komitetai ir kapita
listų labdaringos įstaigos tinkamai aprūpins bedarbius

' Ir jų šeimynas, buvo niekas daugiau, kaip blofas. Nei 
' New Yorke, nei Chicagoj, nei Detroite, nei kituose mies
tuose ir miesteliuose bedarbiai aprūpinti; bet priešingai, 
badas ir skurdas didėja. Bedarbiai mėtomi iš namų už 
negalėjimą užsimokėti randos. i

“sumažės nedarbas.”
Kodėl kunigų organas 

taip daro? Del to, kad jam 
•rūpi sumulkinti darbiniu-;1 
kus, sulaikyti katalikus be
darbius nuą kovos už tuo-: 
jautinę pašalpą ir bedarbių’ 
apdraudą. Kuomet jis sa
ko: žiūrėkite, senatas pa
naikins bedarbę, tai dauge
lis katalikų bedarbių gali 
tam patikėti, ir vietoj orga
nizuotis į bedarbių tarybas į 
ir kovoti, jie lauks “geres-

di^btiivį’ būMo;1 “uždaryte”- 
tend 1 '.d. lĄįikrlčio', 1931 m. 
'Vi^i dai’b’ihirikM škūbm'as į; 
dirbtuvę, bėt ‘s’argaš visus t 
sjiląįkę,; neleidžiu' viduhu 
leidžia tik tuos, kurie buvo 
btemiau; pašaukti iV dirbo. 
Bėt kūTie’ėjo pei* kitus'var
tus,J ten galėjo įeiti ir tid/- 
kurie 'dar buvo nepašaukti. 
Bet bosai pasakė: “Visi ei
kite į didžiąją raštinę.”

Visi susiren'ka prie rašti
nės; keli šimtai ■ žmonių - 
laukia, ką čia ■ pasakys ir 
ar daug priims į darbą. Bet 
tuoj bosas išėjęs pasakė: 
visi eikite namo ir laukite, 
kol aš jumis, pašauksiu iš 
namu. : • \
... ■ ■ • ■; ;• • •

O dar kas sako, kad mū- 
Į sų ponai. “negeri’-’—jie ne-* 
porų kąd darbininkai sušal-i

į^rbani”.i Jie,' mat, šimta- 
; procentini ak'amerikonai, o 

j jus , visi-'ateiviai, kurie' už 
mažesnės11 algas dirbat.

Tai'jau' antru ’sykiu algas 
njušaty Pabaigoje 1930 me
tų nufhūšė 12į%, bet tada 

tpati Ų.. Tį W. unija numu
šė. Tada sakė, kaip numu- 
šimę ąlga^, tai bus darbo 
pilnai, bet kaip nebuvo dar
bo, taip ir nėra. Pamaty
sime, kaip dabar bus.

Reporteris.

HARRISON, N. J.
• Pasmerkimas Priešdarbinin- 

. kiškai Sklokai
A.L.D.L.D; 136 kp. Harrison, 

N. J., metiniame susirinkime 
sausio 3 d., 1932 m., dalyvau
jant abelnai beveik visiem na
riam, apsvarsčius ir aptarus 
kp. bėgamu? reikalus, prieb 
ta prie apskričio reikalų eigos.* 
Pagvildenus nekuriuos dalykus 
ir išklausius delegatų raportą 

II Apskričioniu 4aiku Iia ! L • V lakiausius onių iaiKų, laipsnisKai , ną- tų,. ir. dar kurie gąli- ntunir-; 1 atsibuvusios' 
daudami. Bet tokis bjjaų- /
rus /‘Draugo” tarnavimąs Bostone ’ paskdbė, kad ge
kapitalistams turėtų. atida-

parengimas.
Dalyvavusieji toj konferencijoj

portuoti į Lietuvos budelių na- 
Lawrence d. Kraucevi- 

bet kartu Clevelan. dar-1 gjus Pennsylvanijoj — d. M.
žaldokas, Chicagoje — d. Ai- . j 
manayičius ir kiti. ,
. ..Neganą to, kad šios šalies 
valdžia visados puola .darbi
ninkus ateivius aršiausiu būdu 
jiems išėjus kovon prieš išnau
dotojas bosu. Dabar pradėta ' 
naujos atakos prieš ateivius— ' 
tai puolimas anti-fašistinio veL 
kimbi rr jų organizacijų.1 Pa
kartojama anų metų 4‘garsiu- p*’ 
jo” Palmerio provokacija, tau..te- 
siuntįnėjirųas pragariškų maši- ; 
nų krasa. Kaip apais melais, 
taip lygiai ir dabar, valdančio
ji klasė primeta revoliuciniam 
judėjimui atskirų asmenų žu
dymą.

Dabar kruvinasis Mussolini 
atėjo Hooveriui - Doakui pa- 
gelbon prieš kylantį darbinin
kų judėjimą už bedarbių ap
draudą, prieš algų kapojimą 
ir kovą prieš fašizmą. Šioj 
šalyj italuose darbininkuose 
yra didelio pritarimo anti-fa- * 
šistiniam judėjimui. Tas, ži
noma, pavojinga lygiai Kaip 
Mussoliniui, taip ir Hooveriui 
ir jojo klasei. Mussolin.io agen
tai pasiunčia bombas savo ad
resu, kurios nepasiekia adre- 
santų. Jų tikslas, tai padaryti 
provokaciją. Eastone užmuš
ta trys pašto darbininkai. 
Kas fašistams, kad žūsta trys 
pastos darbininkai, bile at
siekta jų kruvinas tikslas.

Po šios provokacijos seka 
areštai italų anti-fašistinio ju- 1 
dėjimo darbuotojų po visą ša- • ; 
lį. Be kitų miestų, Cleyęlande , į ; 
padaroma “raidap” ant vie- 4
tos italų, Anti-fašįstinio Komi-. 
teto. terorizuojami jo, na
riai. Policija juos suima, ka
mantinėja. Neturėdami įrody- ’ 
mų ir mažiausios nuožiūros, ' • 
grąsina veikliuosius darbuoto- i 
jus išdeportavimu. Štai kam 
reikalinga yra šioji suplanuo
ta “bombų” siuntimo provo
kacija. Reikalinga bosams. 
Ji reikalinga Hooveriams, Do- 
akams ir kitiems darbininkų iš- 

' naudotojams. šituo norima 
darbininkų geriausius kovoto
jus išdeportuoti į fašistų bu
delių nagus, kad juos nugala
binus ir palikus darbininkus 
bosų malonei.

Clevelando lietuviai darbi
ninkai, dalyvaukime visi virš 
paminėtoj demonstracijoj, kur 

j' bendrai su visais Clevelando
Sausio 19 d., Slovėnų Audi-j ateiviai darbininkais protes- 

toriųm, 6417 St. Clair Ave., i tuosime Hooverio - Doako už- 
yra rengiama masinė demone ; mačias deportuoti mūsų va- 
tracija prieš Hooverio-Doak į dus. Turime kartu pareikšti 

‘i darbininkais, kad 
Mussolinis atitrauktų savo kru
vinus nagus nuo Amerikos ita-

puses.“ Lietu- 
Draugijos pa- 
atstovybe tam 

savo klasės

Visi j Ateivių Gynimo

; Hooverio-Doak i dus. 
reakcinį užsimojimą ant at-1 su italais 
eivių darbininkų. Grąsina jie 
kovingus darbininkus deporta-
vimu į fašistines šalis, kur jų Ją darbininkų. Mobolizuoki- 
laukia kruvini fašistų budeliai 'mės. kad narodžius valdančiai 
Mussolinio suokalbis prieš An
Į___ t _ . . ... . .
yra niekas daugiau, kaip da- ■ esame prisirengę kovoti ir gin-

Raginkime yi- 
susiptatu- sus dalyvauti ir p'atys būkime.

,- Liet. Kom. Gynimui .

mės, kad parodžius valdančiai 
klasei ir pp. Hooveriams, Doa- 

ti-fašistinį veikimą šioj šalyje kams ir Mussoliniams, kad mes
ti\e(. Kapitalistų j įąikrašč.iai -Konferendijos, gruodžio 27 d 

ros'teaujienos^ May nardė 
____ ______ _______ _ J sayi>
dirbtūVę, 'kuriojeff ^ pradėsi 

rave n * f. ; n- A ..į diiteiti‘l,60b darbininkų? Tau
 Daiibip|l«U Opozicijos' kapitališt4 a'>m^asJ.jr-‘,Kilii!iFi 

nizaCijdš Jėngiasi prie Bedariau Dienos,, kuri bus. vasa-' Ran didūtūi GūVO Arti1 ‘: h įgyvenanti < dajtebwkjMi mą- ‘<•1 A /-I I rxJ 1 w i-I t . n i te! i » t ty ei ✓J v o n.'wrx ’
, ’ J J 3 i t... '

Kasdieną šimtai: L yuiku-;i..ryti ? akis kiekvieriamu kaU- ’jatidaW A/ Woolen Co
čių mokyklose alpsta iš bado. Ligos, plečiasi tarpbedar-! likui ^darbininkui 
bių šeimynų. • - .. h 1 m

1,
bių šeimynų. ; - - • -u . (.

Akyvaizdoj to,'kovingieji darbininkai, susiorganizavę 
į be^ąnbiy tarybas, kovingųjų darbininkų įvairios t or 

____________________________________..
rio 4. Tą dieną visoj ‘šalyj, kiekvienam mieste ir. mies-1 mvn nf i > j " < > •. i 
tely, įvyks darbininkų demonstracijos prieš badą-ir. skur-p/"^ l j > i 
dą, už bedarbių apdraudą, už tuoj autinę pašalpą. j| . organas7
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klausimą tuojaus plačiai apsvarstyti ir gerai prisirengti' {-Thb j ••
L prie vasario 4-tos dienos. • mosios i aryoos. npmipącųiį

J' ' ' ' pasekmes. > i {

2 teas Javna. Laikraščių da- i Jos rodo, kad SLA> (orga;

-

,1931 m., Bą’yoilne, N. J., na
riuose 'kilo J pasipiktinimas del ------- .

priešdarbin'inkiškos ' opozicijos, l*s Hooverio - Doak plano ir ti _c,s2®’ 
pasielgimo.1’ Ir tuo-būdu -buvo proypkacijos .priešu i 
išnešta vienbalsiai- griežta pas-i sius- .darbininkus šioje šalyje, 
inerkimoi rezoliucija, opozicijos'.kūrįe, kjarfu su .susipratusiais Į 
Vadams ir jos suklaidintiems j amerikoiiaįs darbininkais, sto-': 
pasdkejąm > o. i ;' >i J ja koyųn prieš algų kapojimą H 
t' j : ' : Rezoliucija ‘ rinimą badu. Fabrikantams - (G , fU l‘> !!>!;' r • ’ 1 ■ - • ’ 1............. -

Kadangi,. A.L.D.L-D-ja susi- • i 4 'i
deda didžįūrpojė iš darbininkų i^ai. 1S. darbininkų tarpo I 

-'‘eilinių narių, sujungtų ir p rita-D UJU’ istikirtiiausius vadus ko-' 

_ _, ___ __  ___ __ ___ _ , siekiančiam darbininkiš- 
',jo registrubtis/' nėžiūriht,! k(>s aiišviętos, kultūros ir to- 

i, c.ki Ai ..1 • •'•ni-j.iM r .’*•> j-. -is-ki.. hhulesnio sJufeinratirho. ’nėr mi-

;j-i'no, / kad i atsidaro 
heapfeigaukite.A - > <
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i Ir tub’būdu buvo proypkacijos .prieš

Visos mūsų darbininkiškos organizacijos privalo tą o n^kelhe ^LA' PiTdiJ 
fliiaima inmana rJamcM ‘ .Dabar, kutffe buvo pa-i'riąnčių proietariiiianl judėji-

šaūkti, tie Visi turi iš naū- Ujimui, te

IŠ LIETUVOS
Mūsų Or*7ešų Veikimas

viniaitepa<’jįteado“66o ko- nizacijoj ytd ■ 'šimtai ,klask!,^P ^ai šitoje d^b- ^{orB-jo^Sto°knygas.ml

- - - - -- inĮaj sąmonirigų darbininkų,
i

i f ardos teismas nuteisė Fuk- pnes^fasisius,,.ir sociali  a--1 nevisiems • vienodai. • „ P„-
kur daugiau, O' kai kur ma- Jįįj^jug... klasių kovai ir darbi- 

> kitose

1 r lunistinių atsišaukimų.
5 lapkričio Kauno apy-

Kadangi visose šalyse ant 
paviršiaus, ikurie pasiryžę* vesti kovą i : Algos; ir numuštos,. .. bet žemės paviršiaus išskiriant 

1A v. . , TZ- r (Sovietų! Sąjungą) dabartiniu i KUr jie uzgi one ap-
‘ INai . _ _____________skncio knygas, izda ir antsnau-laikotarpiu, paaštrėjus ir pa-. Nesenai Klaipėdoj buvo į. aitę & metams> Karlikaitę šistus .'' ‘'J/ , , . _______ ______ ______

1 ftrjįŠtuOtas tūlas Kugelma-./ metams ir Volonskaitę—3 SLA. Dąrbininkų Opozi- žiau. Kurie... dAugi&us tflž- hinkų judėjimui, kaip I.L__
metams. Kaltino jas užprLtcy^s Komiteto įsiuloihi kan- dirbo, tiems dideshį' nuo- I tautose ,taip ir lietuviuos, ypa- 
•• ' didatai gavę ąrti 700 balsų, šimtį ir numušė. Verpė-1 j tingai, darbininkiškose draugi-

9 lapkričio E. Paraščikai- TaJ Yra didelis skak jam daug numušė, > ba, jie'.organi?acijpsė, .atsirado 
_ O reikia .nępamiršti, *čia daugiausia ir< .uždirbo.i tds- dešimųjy oportunistų ir jų
už komunistinės literatūros, minėtas ^komitetas nę- Fi'rrfiiaū' jie.-iš.»višų-’’ jūokda-4$vįkaidyti^ 
laikvma. ;• turėjo ? pakankamaiiep'tr JnsL- .. .. .

nas. *. .’Buržuazinė spauda 
rašo, kad tai komunistų in- 

| struktoHus Goldbergas ir 
kad jis leido slaptą laikraš
ti “Raudonasis švyturys.” 

: .Iteprikio viduryj Šiauliuo-

klausymą komjaunimui. didatai gavo ąrti 700 balsų, šimtį ir numušė.
m _ • .     ..i.» n t • -i • • /

te buvo nuteista 4 metams C1US-

Verpė- Į tingai darbininkiškose draugi- 
ba jie j°se *r organi?acij.osė, ;atsirado 

uždirba Opiųjų oportunistų ir jų 
• i zi ’ suviltų pasekėjų, kurie pradė-

J į "J — , X' -,-^rr ----- x m ? j Pradėjo Kampaniją
ir prieš darbininku klasės ma- n • * •<•» o • • i
.. _ A A r ; j - Prieš Sovietų Sąjungą , 
indusfrialistams rūpi labiausia,! pRAGA.— Čechoslovaki- . < 

-jos buržuazinė spauda pra
dėjo įtūžusią kampaniją..- 
prieš Sovietų Sąjungą. Mat, 

q_.| Todėl, viršminėtos Dr-jos ir Į Sovietų valdžia sugavo Če- 
. i kp., nariai, griežta} pasmerkia-, choslovakijos atstovą Va

rne opozicijos pasielgimą ardy-;niak bandant išprovokuoti 
me darhmmky vienybės A.L.D.j^ ta),pe ssgR if Japoni_ 
_ _____ ~ ___ _ ___Jjos ir tą niekšą išvijo lau- 

skrfčio‘ knygas, iždą*ir antšpau- ‘ kan. Tas užpykdė tos ša- 
dą._____________________ ! lies buržuaziją.

ašli poortunistinius elemen-! 
tus iš proletarinių minių tar
po! Lai gyvuoja A.L.D.L.Dr- 
ja po vadovyste Komunistų 
Partijos! 

Rezoliucijos Komisija: 
• ' J. Slaviūnas,

UžSIDARe DU BANKAI
CEAN County (paviete), 

N. J., užsidarė du bankai— 
Lakewood Trust kompani-

buvo areštuotas, mokinys Balsas 1 vesti
S'. G ergelis, 
J. Paulionis

Nunešė iki dviejų miiionų 
depozitų. i
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tokių yra ne tik tūkstančiai, 
Už vieną pakilusią, tūkstan-
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Praplėskime Meno Veikimą

mūsų meno veikimas praplėsti. Tuo kar- 
buvo kalbėta ir padaryta tarimai, kad Me- 
Sąjungos dramos skyriai turi geriau veįk- 
Reikalinga atgaivinti dramos grupes ten,

Dar pereitą rudenį mes jau kalbėjome pra
plėstame Centro Biuro posėdyje, kad reikalin
ga 
tu 
no 
ti.
kur jos veikė, o dabar jau neveikia arba labai 
mažai veikia.

Mes kalbėjome ir rašėme mūsų Meno Sky
riuje, kad reikalinga lavinti mūsų menininkai 
ir chorų nariai. Tam tikslui geriausia gali 
pasitarnauti ruošimas prelekcijų ir paskaitų. 
Galima ruošti tam tikslui proletarinio meno 
vakarai, duoti tinkamus vaidinimus, 
skirtumus mūsų

Kaip kur jau 
mai gyveniman. 
pasiekėme savo
ir menininkai turi pasirūpinti šiais reikalais. 
Mes turime auklėti tikrąjį meną—proletarinį 
meną.

aiškinti 
meno nuo buržuazinio meno, 
bandoma pravesti šie klaus i- 

Bet dar toli gražu mes ne- 
pasibrėžimų. Mū^ų chordi

Proletarinių Rašytojų Kadros
Besitveriant tarptautinei unijai revoliuci

nių rašytojų, kylant tam klausimui ir Jung
tinėse Valstijose, pagaliaus, sugrįžus drau
gui Mizarui ir užmezgus artimesnius ryšius su 
Sovietų Sąjungos draugais, ir mes einame 
prie rimtesnio darbo meno srityje. Mes tu
rime pradėti burti į daiktų, į grupes proleta
rinius rašytojus.

Kaip organizuoti proletarinių rašytojų gru
pes, pas mus dar yra naujas klausimas. Mes 
turėsime daug tuo klausimu kalbėti, šiame 
straipsnelyje, veikiausia, mes tik pakelsime šį 
klausimą. Bet pirma mes turime pažvelgti 
į mūsų sąlygas, kuriose esame ir kokią med
žiagą mes turime.

Meno judėjime Amerikos lietuvių darbini- 
kų tarpe dalyvauja menkai lavintos jėgos. 
Mūsų judėjime dar tankiai tenka girdėti sa
kant, kad “aš ne menininkaš-^aš1 politikie- 

. rius”. Arba iš kitos pusės—-“aš‘nįenininkas, 
tai ne politikas”. Atrodo, kad menas’ nieko 
bendro neturi su politika, o politika su menu. 
Todėl mūsų mene ir jaučiama didelis ideolo
ginis atsilikimas. Nors teorijoj mes jau se
nai priėmėme teisingesnę liniją visam veiki
mui, bet praktikoj pasilikome senose vėžėse. 
Abelnas mūsų judėjimas ėjo ir dar tebeeina 
lig atskira vaga, o meno reikalai tai, rodos, 
dar kokia atskira “respublika.”

Mūsų meno veikimas yra stumiamas ma
žiau prasilavinusių draugų ideologiniai. 
Daug drąugų, kurie bando rašinėti veikalė
lius, kartais eiles, vaizdelius ir kitką, yra la
bai menkai susipažinę su literatūra. Kai kurie 
draugai tik savaime prasilaivinęf net pradinių 
taisyklių apie eiliavimą, vaizdelių rašymą, ne
turi. Vadinasi, draugams taip pradėti yra 
gana sunku. Bet pradėti, .kurie turi tame 
gabumų, reikia ir būtina.

Tad, kaip prasilavinti? Neabejoju, kad jei 
mes būtume turėję tokius Proletarinių Rašy
tojų Ratelius, kuriuose galima tinkamesnė 
duoti kritika ir nurodymai, tai, neabejoju, kad 
mes jau būtume toli pašistumę proletarinėj 
raštijoj/

. Mes turime tokius Proletarinių Rašytojų 
Ratelius organizuoti labai greitai, 
ma organizuoti prie Meno Sąjungos, 
kius Proletarinių Rašytojų ratelius 
jeiti visi tie draugai, kurie rašinėja 
kaip tai: beletristai, poetai — eilių
korespondentai > ir .kiti laikraščių bendradar- •' 
biai. -f ’ •' . . i

Veikimas galima apibudinti sekamai tokių 
ratelių. Susirinkime reikalinga perskaityti 
rašinėliai, kuriuos draugai turi parašę-^-eiles, 
vaizdelius, korespondencijas ir tt. Paskiaus 
eina kritika. Kritika turi būti konstrukty- 
vė, nurodanti klaidas, kurios randasi techni
koj, kaip tai: rašyboje, abelnoj kūrinėlio kon
strukcijoj. Pagaliaus ideologinės klaidos. 
Reikalinga nurodyti, kaip rašinėlis turi rištis 
su klasių kova, su darbininkų gyvenimu ir 
tt. Kiek jis geras, kiek ne..

Taip iškritikavus, autorius savo kūrinėlį i 
gali pataisyti ir siųsti spaudai. Į tokius Pro
letarinių Rašytojų Ratelius būtinai reikalin
ga įtraukti ir daugiausia prasilavinusius drau
gus, redaktorius (kur jų yra). Daugiau pra
silavinę draugai gali duoti daugiau patarimų 
ir nurodymų, apie pačias taisykles, techniką 
ir kitus reikalingus dalykus.

Jei tik mes pradėsime taip veikti, .tai ši
tie rateliai gali likti lig ir “darbininkų rašy
tojų universitetais.” čia galima skirti te 
mos draugams, kuris ką rašys: vaizdelį, ei
lės, korespondenciją, straipsnį, veikalą ir tt.

šitokiuose rašytojų rateliuose greitai bus’ga
lima patirti, kuris draugas kam tinkamas. 
Dar toliau, draugai gali laikyti ir lavinimosi 
vakarus, jei tik leidžia aplinkybės, ir laikas.

Užsienio Draugams
Gerai žinome, kad Sovietų. Sąjungoj, drau

gai ideologiniai yra geriau it augščiau pra
silavinę, negu mes čia. Ten yra draugų, ku
rie lankė mokyklas Sovietų Sąjungoj į ir, tuąį ; 
gerų literatinių patyrimų iš praeities, i [Tąd, 
Sovietų Sąjungos draugai gali labai, daug 
mums padėti. ’ ■
, Labiausia mums reikalinga,' tai konkrečių, 
pradinių ir pamatinių nurodymų amerikie
čiams, kaip reikia rašyti veikalus scenai, vaiz
delius, apysakas, eiles. 'Tokių nurodymų mū
sų menininkams labai reikalinga. Tai duoti 
gali draugai, kurie toliau pažengę ir prasila
vinę literatūroj.

Mes kviečiame Sovietų Sąjungos draugus 
į Meno Skyrių bendradarbiauti. Prie to, jei 
mes pradėsime organizuotai lavintis, naudosi
mės esama medžiaga, kurią galime rasti sa
vuose šaltiniuose, tai, neabejoju, kad žengsi
me pirmyn ir proletarinėj raštijoj.

V. Bovinas.

ta-Juraitės veikalas,, parašytas iš Lietuvoje 
buvusios Sovietų valdžios laikų, perdaug iš
plėstas—ilgas. O mes kaip tik gyvename 
greitosios sistemos periode,. kad viską turi
me atlikti greitai,' sugabiai. Atvaidinti ilgą 
dramą, kur hera daug bučkių ir dirbtinių 
pasiglamonėjimų, tai ne lengvas darbas. 
Kuomet jis bus sutrumpintas, jo vaidinimas 
užims apie 2 ir pusę valandas, tada mes juo
mi pasinaudosime. O sutrumpinimas veika
lo jo prasmės nepakeis.

REIKIA FINANSŲ
Draugai, menininkai! Dabartiniu laiku 

mes pergyvenaih; visokius kriziūs: kaip poli
tinius, taip ir finansinius. Bedarbė visur at
siliepia. Proletmeno. C. B© išleidęs porą 
veikalų ir pluoštą dainų,, sykiu išleido ir pi
nigus;' Yra ir daugiau, veikalų, bet jeigu1 

| mūsų,vienetai nepribus į pagęlbą, tai darbas 
labai susitrukdys.

! ’ "i 'Todėl, varde C. B., raginu visus mėninin-, , į * t 1 * į * ' *1 kus- pagalvoti ir apie mūsų iždą. Dabar žie
mos laikas, nors' bedarbė siaučia, žmonės 
žiūri daugiau, kad turėt duonos kąsnį, ta-? 
čiaus ruoškite parengimus ir C. B. naudai.

i Darbas peikia varyti pirmyn, o be pinigų

.........' 11 " ----------------------------- ' ...........

gražiai, o,kiekviena mergina mano apie sa
ve, kad jinai labai graži arba gražesnė už ki- 

1 tas, tai laimė ateis pati.
Kitos tokių laimių bejieškodamos nueina 

nupuolimo keliais, pakliūva į prostitucijos na
mus. Man jau teko ginčytis reikale net del 
šio' judžio-kalbio. Joms atrodo, kad tai labai 
gera lekcija, kaip išeiti iš darbininkų klasės, 
tai šis judis. O 
bet ir milionai. 
čiai puola aukų.

♦ *
Amerikonai korespondentai labai stebėjosi, 

.kuomet jie pamatė, jog pas jaunuosius rusus 
kompozitorius randasi šalę muzikalių veika* 
lų ir Markso ir Engelso veikalai. Kambarys 
papuoštas Lenino .ir kitų marksistų paveiks
lais.

Tai gera lekcija ir mūšį draugams. -Nega
li būti sėkmingas menininkas, jei jis arba 
nėra marksistai.

JI

■*

Kaip' Sovietijoj Draugai Žiūri į 
Mūsą Proletmeno Sąjungą

priversti b,ūsime stovėti ant vietos.
Jeigu kokia vienetą turtinga centais, tai 

prie pirmos progos aukokite augščiau minė
tai įstaigai. ■ šitas darbas yra visų mūs ir 
juomi turime rūpintis.

uz 
ir

J. N.

Judžiai-Kalbiti-M uzika

* 
J

Gavome mūsų žurnalą “New Masses” 
Į sausį. Mano supratimu, tai labai lengvai 
| traškiai skaitosi sekami du, apysakos formoj

parašyti, rašinėliai: “On to Washington”— 
parašyta draugų A. B. Magil ir Joseph North. 
“The Boy Who Died For Tammany”—Mi
chael Gold.

Yra gerų karikatūrų ir daugiau pasiskai
tymų. Verta kiekvienam darbininkui, ypač 
jaunimui tą laikraštį skaityti. Mūsų chorai 
turi jį gerai platinti.

* ❖ *

Jie gali-
Į šito- 
turėtų 

spaudai, 
rasėj ai,

Praeitą sekmadienį, sausio 10 d., “Lais
vės” name, drg. Mizara raportavo susirin
kusiems menininkams apie tai, kaip Sovie
tų Sąjungoj gyvenanti proletariniai rašėjai 
ir poetai žiūri į amerikiečių darbus meno 
srityj. : • !

Iš jo kalbos supratome, kad jie seka’jmūsų 
kiekvieną žingsnį; kad mūsų skyrius išker
pamas iš “Laisvės” ir “Vilnies” ir‘sukabin
tas ant sienos, su visokiais pažymėjimais, 
kur ko trūksta ir t. t.

Proletmeno Sąjunga, jūjų supratimu, lošįa 
didesnę rolę darbininkų gyvepimę,negų Dar- 
bininkių Moterų > Susivienijimas. O <mes, 
amerikiečiai, žiūrime į tai kaip ti]k( priešin
gai. Pas mus meno darbas visada vilkosi ir 
dabar tebesivelka, atsiprašant, kaip uodega.

Nuo pat Sąjungos pradžios mūsų literatai 
ir kalbininkai nieku neprisidėjo, idant jos 
kūryba, teatras, dainos ir poezija būtų ant 
ąugštesnio laipsnio. Visas darbas buvo ir 
yra palikta tik antraeiliams nariams, kurie, 
daugumoje, nei taiaykliškai rašyti nemoka. 
Susidėjus tokioms aplinkybėms, kaip gali
ma tikėtis, kad visas ideologinis darbas bū
tų atliktas pilnoj to žodžio prasmėj be jokių 
trūkumų, be nepermatytų klaidų*

Užrubežio draugai seka ir mūsų spaudoj 
tilpusias eiles. Drg. Buolio Sūnui pripažįsta, 
kad jis eilėraščių techniškumu žengia pir
myn. Bet ideologinis išsivystymas nepaveja 
techniškumą, silpnas. Jo eilės daugiau kai
miškos, kur gyvenimas atsilikęs. Jam pata
ria semti medžiagą iš industrijos centrų, kur 
kovos verda už duonos kąsnį, ir tą viską ei
lėraščiais nupiešti, priduoti ištvermės ir en
ergijos duonpelnių klasei; kelti jos dvasią 
ir pasiryžimą duoti paskutinį smūgį jau su
puvusiam kapitalizmui. Tai tokių eilių iš 
mūs reikalaujama. »

Geresniam pakėlimui meno kūrybos, rei
kia tverti rašėjų kadras (būrelius) ir savi
tarpiniai mokintis rašyti vaizdelius, eiles ir 
teatrus—perstatymus. Tik tokiu būdu, tap
sime proletariniais rašytojais ir išvengsime 
visokių nukrypimų.. Nes kada susiėję į 
plunksnabraižių susirinkimą perskaitysime 

■savo raštus, aišku, neįvyks; tiek visokių ne
tikslumų. ' > , . ' ( ; i"':..

Jeigu; šitokį būdą būtume vartoję praktir 
ko j e, bitume išvengę daug .nesusipratimu. 
Pavyzdžiui, Senas Vincas yra parašęs didelį 
skaičių vaizdų, veikalėlių. Pradžioje ir Vi
duryj jo darbo mažai kas darė pastabų krba 
pamokinimų. Tik paskutiniais laikais jo 
veik visi raštai pasiliko žalingi.

Jeigu Senam Vincui pirmiaus būtų duota 
kelios pamatinės kritikos, kaip d. Džiugas 
davė jo “Raudoniems žiburiams” ir jis būtų 
daręs klaidų, tada būtų galima sakyti, jog 
jis nepat’aisomas nukrypėlis.

Ant vietos pastebiu draugams, kad aš ne
teisinu Seno Vinco paskutinių žygių, tai yra, 
susidėjimą su prūseikiniais renegatais, kurie 
visi sykiu atsuko nugaras visai darbininkų 
klasei. Čia jau dabartinių dienų įvykis.

Susirinkime buvo kalbėta, kad, girdi, rei7 
Ida “užvažiuoti” ir Sovietijoj gyvenantiems 
menininkams, kad jie tik kritikųot mus mo
ka, bet kad ką padėti mums, tai jų nėra.

Jie bandė mums padėti, bęt mes atsisa-“ 
kėm pasinaudoti jųjų darbo vaisiais. Jurą- ,

yra 
ati- 

Visiribas.
ašį sekamų

niekis!

. Vargu bei bus paikesnis judis-kalbis rodo
mas, kaip .kad dabartiniu laiku yra New Yor
ke “veikalas,” vadinamas “Possessed.”

Veik kiekvienas “meiliškas” veikalas 
be galo dirbtinis, nuo tikrojo gyvenimo 
trauktas, bet šitas jau pereina ir 
tokie judžiai-kalbiai sukasi apie 
kalbų:

—Tu mano viskas, be tavęs aš
— O, net pats gyvenimas man nereikalin

gas be tavęs!
; —Atsimink, (u mąno širdie, kaip mes pa-
‘‘ simatėmė! KAip^uvo malonu!

i -i—Brangiausias, > aš jąu mirštu, tu mano 
; gyyepimas! < PuĮįjlą' į ^l|bį). , ..

Tokiam pasikalbėjimui “robinė” antspau- 
da—profesionališkas bučkis. Tai taip iprasi- 
d^da m baigi’asi '“idiliški”' veikalai.

Bęt .yeikąląs “J^pssessęd” yra be .galo irien-', 
_ . Jamę'jvęiki|a tik; frakuoti ponai ■

; nuo Bark Avė.' Darbininkai, i ypaę merginos,;' 
kurie. kilę iš cįarbįiphkų, tik pajuokai paro
dyta. Netašytos, nemokančios apsieiti.1 ‘

Patį pasaka .tiksliai, dirbtiniai padaryta, 
kad parodyti, kaip jaunos merginos gali ras
ti “savp laimę’j’ milionierių šeimynose.

Pati; pradžia-eina, sekamu siūleliu: Maža
me miestelyje -graži. mergina dirba fabrike. 
Jinai, turi vaikiną, kuris' taip, pat dirba ir gy
vena tame pačiame miestelyje. Bet stebūk- 
lingai pro miestelį važiuoja traukinys, kuria
me ponai baliavoja, geria šampaną. Tas 
traukinys pasitaiko pataikyti įšliaužti į mies
telį kaip tik tuo laiku, kai ta mergina eina iš 
darbo. Jinai pastebi, kad ponai tame traukiny
je baliavoja. Na, o vienhs jau girtas ponas 
net su bonka ir gatavomis stiklinėmis “ge
ria” išėjęs ant Vagdno platformos... Jišai 
susitinka, pasimato šu šia gražia mergina. . . 
Duoda jai šampano, duoda savo kortelę ir 
kalba merginai, kad jinai “gali likti turtin
ga,” jei mokės “prieiti prie ponų”. Girtasis 
ponas merginai įsako, kad jindi turi eiti į 
“miestą ir j ieškoti vyrų su pinigais.”

Mergina patiki girtam ponui, pameta savo 
vaikiną ir važiuoja į Mew Yorką. Pirmiau-

! dencijįnjs.

Radio naudojama politikai. Kaip kas sa
ko, kad tokio dalyko, kaip kad “proletarinis 

i ir buržuazinis” menas, nėra. Tai labai klys
ta tie darbuotojai ir menininkai, jei dar ku- 

| rie taip mano, i
į Pereitą savaitę radio savininkai skleidė- ne- 
į va muzikališką “veikalėlį” — pasikalbėjimą. 
! Na, ir kas gali manyti, kad Amerikos radio 

savininkams rūpit miręs Leninas, Trockis ir 
Stalinas. Galima netikėti, bet minėti asme
nys, kai kurie iš jų mirę, “kalbėjo per radio.” 

Muzikaliskai apdirbtai, tarsi iš kapų, iš li
gos patalo, “kalbėjo” Leninas (vaidylos as
menyje) ir smerkė Staliną už Trockio prava- 
rymą. Gal kas gali sakyti, kad tai tik “pri
puolamai” pasitaikė, kad Leninas iš grabo 
smerkė Staliną; būk pastarasis nepildo jo 
mokslą..

- ■ Ir ■" - ■

.. JŠTę, tai-.laboj .tiksliai padaryta. Vadinasi, 
, politika męne naudojama labai aiškiai. Kar
tais dar męs patys bijomės, .kad mūsų veika-

I lai nebūtų <‘perdaug agitatyviški”. Buržuazi
ją panaudoja net bjauriausią savo agitaciją, 
jini neva “Leninu” smerkia Staliną, kuris yra 
vienas artimiausių leninistų.
. Ir reikalinga pasakyti, kad labai jautriai 

atsiliepia į klausytojus tokia propaganda, kuo
met jinai'turi ritmą ir tinkamą muziką. Pro
letariniai menininkai turime'vesti kovą prieš 
tokį “meną.’N

Menininkas.

MH

Mass. Valstijos Choris 
tai ir Organizatoriai
Užimdamas A.L.P.M.S. 2-no

Apskričio organizatoriaus vie- L', 
tą, aš raginu visus Mass, vals
tijos darbininkiškus chorus 
prie gyvesni© ir platesnio vei
kimo 1932 metais. Visų cho
ristų ir chorų užduotis yrą da
lyvauti visuose darbininkiškuo
se parengimuose ir visados lai-,^ 
kytis su Komunistų Partija.

Mūsų choruose visados trū
ko įdejinio lavinimosi nariuo
se. Mes turime supažindinti 
darbininkų jaunimą su t prole- 
tariniu menu. Daug choristų nė-1 '’ J 

i supranta, kas tai yra klaninių: 
i darbininkų menas. Suaugusių/* "' 
choristų buvo kaltė, jie turi J , 

< bent vieną vakarą į mėnesį -įr! 
paskirti del supažindinimo na-* 
rių su proletariniu menu. ChO-./,r.. 
rai turi užsiimti platinimu me- į \ 

I nininkų žurnalo “New Mašses’\ . • 
; Šį metą Apskričio suvažiavi/' 
i mas nutarė laikyti prelekcijas.
Apskričio Komiteto suvažiavi-' 
mas įvyks ši mėnesį ir bus ap- ' v. 
kalbėta tas klausimas' plačiai. 
Vėliaus bus pranešta visiems.

i chorams, kaip rengtis prie'.-”-* 
I šių labai svarbių prelekcijų.
Taip-pat bus duota informaci- , 
jų, kaip rengtis prie Apskričioj ; 
revoliucinio koncerto, kuris - 
įvyks gegužės 8, 1932 metų. '

Chorų komisijos ir patys na- 
riai turi būti veiklesni. Visi;- 

[ prie darbo nuo šios dienos! 
į Pradėkite 1932 metus su smar- - . 
i kesniu veikimu; jau užteko vi- 
Į siems miegotų ir atsilikti nuo '” 
darbininkų meno ir veikimo. 
Jaunimas, daugiau domėkitės •••■ 
darbininkų klasių kova. Atei- 
na ta diena, kada jūs užimsite 
atsakomingas vietas ir turėsi- , 
te vesti ir platinti proletarų ■’ 
veikimą. Imkite didesnį daly—.’ y 
vumą, jums patarimus ir pa- 

i gelbą duos senesnieji nenuils-' ’• 
• tanti kovotojai. Koresponden- - 
i tai ir pavieniai nariai, jauni ir- • i 
į suaugę, rašykite į Meno S.ky-i ” 
p’iŲ- ’ • • 1 * ■
' Baigdamas, aš kviečiu var- 
de Antro Apskričio Komiteto 
visus Proletmeno chorus ir cho
ristus dirbti sykiu, stiprinti 
veikimą ir kalbinti kitus, kad 
prisirašytų prie darbininkų cho
rų; reikia vaidinti darbininkiš-' 

i kus veikalus ir operetes, dainuo-;”-; 
j ti revoliucines dainas ir dalyvau-. . • 
ti tarptautiniame revoliuciniai; 
me veikime po Komunistų Par- . 
tijos vadovybe. Aš atsišaukiu ” 
į proletarinius Amerikos rašy
tojus ir kompozitorius gamin-//-* 
ti tinkamus veikalus ir muzi
ką delei Proletmeno chorų. Vi- 
si prie darbo dėkime rankas!. • 
Padidinkime proletarų kovą!

Antro Apskričio Proletmeno 
Komitetas.:

Org.—D. Vaitdlis, 154 Perry 
Ave., Worcester, Mass.

Org. pagelbininkas—Ludwig * - 
Potsus, J84 Ames St., Montello, . 
Mass. .

Sekretorė — Aldona Lukaus- 
kaitė, 61 Maple St., Methuen, 
Mass.

Fin-Sekr.—A. Vasaris, 59
Dyer St., Montello, Mass.

Ižd.— M. Budrikis, 170 Mel- 
rose St., Montello, Mass. .....g

, Visais reikalais kreipkitės. 
•Į pas komiteto narius. g
J Organizatorius D. Vaitelis. ■

si

•1

■ i

Pagyrimas ir Patarimas
Šiuo laiku mes, broklyniečiai revoliuciniai 

darbininkai, turim pagirti Aido-Lyros Choro 
Merginų Sekstetą, kuris puošia beveik kiek
vieną mūsų komunistišką parengimą revo
liucinėmis dainelėmis. Jis ne tik kad sutar
tinai dainuodamas žavėja publiką, bet sy
kiu ją šaukia į k^ovą prieš išnaudotojus, nes 
dainuoja iš kovų lauko daineles. Nekurias 
daineles dainuoja su lošimu—judėjimu, tas 
irgi labai gražu ir tinka, nes su lošimu dai
nuojant daug geriau išsireiškia dainelės 
prasmė.

Minėtas sekstetas tai pirmas tikrai komu
nistiškos dailės tsekstėtas Brooklyn© apielin- 
kėj. Seniau: mes turėjom Brobklyne kvarte
tą;—“Ųfa,”, bęt jis dainuodavo tik komiškas 
ir meiliškas dainas ir be judėjimo—lošimo, 
žinoma, negalimą peikti už dainavimą ko
miškų ir meiliškų dainų, mums ir jos reika-

vaikiną ir važiuoja į Mew Yorką.
šia jinai sustoja pas tą patį poną ant Park 
gatvės. Bet pastarasis išvaro iš savo na
mų kaimietę. : Liepia j ai j ieškotis kitų pini
guočių. Na, ir U- paties, pono .draugas, milio-1 
nierių' advpkataįs, ateidamas pas šį poną, pa
sitinka merginą. Jipąi jį. kalbina, mat jau 
.“alkaną, .neturi peį, ceiįto.” ( • • | J. (j • ‘

‘ 'Taip ir prasideda ‘roi
r « ■ ' į' J' ‘V1®''7,0) V* VAX JĮ WJikiU X ^x«wxv~

advokatas veda merginą į gražų, ponų kliubą, kad yra daug reikalingesnės revoliucinės dai
‘romansas.' Milionierius

perka pietus. Nepaisantį kad ji “nėapSiren- 
; gus” tai vietai. Pagąlihus samdo jai . aparta
mentą, rėdo’ į šilkus 'ir tdip įsimyli, kad be 

. jos jau “negali gyventi.”
Bet čia jam; reikalinga būti kandidatu į 

gubernatorius. Jo drąūgai reikalauja, kad jis 
atsisakytų nuo kaimietės merginos išlaikymui 
“garbės.” Jisai čia atšisako nuo jos, meilu
žės. Bet rinkimuose skandalas—kiti iškelia 
jo meilužę. Tad čia misteriškai atsiranda 
vėl ši meilužė, ta pati kaimietė margina, kuri 
kovojo visą laiką, kad gauti tą milionierių 
sau už vyrą,—jinai čia būna žvaigždė, kuri 
išveda kandidatą iš skandalo ir jį aukoja vi
suomenei. f

. ■ v •

Todėl, kad kovojo už meilę, tai jinai paga- 
liaus gauna atgal tą milionierių. Kitaip sa
kant, sąvo ištikimybe, nuolankumu prasimu
ša kelią į milionierių šeimyną. Taip dauge- 

Ji§ m,ergi(nų ir manp, kad tik reikalinga būti

J lįngps, bet )tuomį pačiu sykiu reikia , žinoti

nos, kurios kelia ūpą darbininkam stot į ko
vą prieš išnaudotojus.

Patartina, kad Aido-Lyros Choras sutver
tų ir.' iš vyrų tokį kaip merginų sekstetą. 
Būtų labai geistina turėti mūsų scenoje vy
rų sekstetą, kuris lošdamas dainuotų revo
liucines dainas. Aš manau, kad Aido-Ly- 
res Choras nepraleis pro ausis mano pata
rimą, bet išpildys jį. „

Taipgi patartina ir kitų miestų chorams 
sutverti tokius sekstetus arba kvartetus, ku
rie lošdami dainuotų revoliucines dainas. 
Gi minėti sekstetai arba kvartetai labai gra
žiai puošia mūsų parengimus ir sykiu pri
duoda darbininkams energijos kovot už būvį.

Chorai, tverdami minėtus sekstetus, galite 
kreiptis pas Aido-Lyros Merginų Sekstetą, 
o aš manaus kad jis jums suteiks visAs in- 
forpiacijas.

' f Juškutis.

Iš Sovietu Sąjungos
» Stalingrado garsusis trak- • 

| torių - fabrikas ne tik išpil- ' < 
i dė, bet dar pralenkė pa- ? 
skirtą programą del gruo- ’ 
džio mėnesio. Pagal pro
gramą, per tą mėnesį ture- 

į jo būt padryta, 2,670 trak
torių, betgi išleista 2,725. 
Per visus 1931 metus fab

rikas padarė 18,410 trak-,, 
| torių.

Putilovo fabriko trakto- ' 
rių departmantas per me- . 
tus išleido 20,850 traktorių, 
o Karkovo fabrikas padarė .. 
1,304. Taigi, 1931 metais 
viso padaryta 40,871 trak- , 
torius. Gi 1930 metais te
buvo padaryta 13,100 trak
torių.
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nes Aido Choras patarnauja visoms L No. 180-2 New York Ave., Newark, 
draugijoms, kuomet esti kviečiamas, n. J. Meldžiame draugijas ir kuo-
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Pradžia

Įžanga 15c., 
lietuviai dar-

Rengėjai.

Prašome nesivėlinti į šį koncertą. Nes progra
ma bus turtinga ir bus skirtingas kiekvienas kaval- 
kas. Matykite visą programą.

.U.
$71

Kadangi mūsų proletarinio meno lankytojai pa
geidauja šokių, tat rengėjų pasirūpinimu turėsime 
šias dvi scenos žvaigždes, kurios mums gražiai pa
šoks.

Komitetas.
(13-14)

B

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras rengia Chop suey va

karienę su šokiais ir programa 27 
vasario (I?ebruary), Lee Park Hose 
House, Lee Park, Pa. Prašome drau
gijas nieko nerengti ant tos dienos,

Visi

pasistegkite užsi-
už šiuos metus.
M. Janavičiene.

(12-13)

pas nieko nerengti ant tos dienost 
ypač chorai, priklausanti prie 8 Ap
skričio vengkite bent kokių pasiža
dėjimų tai dienai, nes tuojau būsite 
pakviesti išpildyti programą.
• , Rengėjai.

(12-14)

WILKES BARRE PA.
Aido Choras pradėjo mokintis 

kalą “Pirmi Žingsniai.” Kadangi 
kalas be dainų ,tai lošimo ir muzi
kos komisija pridėjo apie 14 gra
žių dainų, tai veikalas bus lyg ir 
operetė. Manoma vaidinti 28 kovo, 

tiki bus galima gauti svetainę.
Komisijos Nare O. Zdanienė.

MMM M hMjR M M M M M RAMM M MMM

LAURA ANDERSON, 
Šokikė

BRIDGEPORT, CONN.
Lenino mirties paminėjimas bus 

ketvirtadienį, 21 sausio, Rakoczi sve
tainėje, 624 Bostwick Ave.
8 yal. vakare. Bus geri kalbėtojai 
ir šauni programa.
bedarbiams dykai. Visi 
bininkai dalyvaukite, v

ir svarstoma aukštesnių Įstaigų pa
tiekti planai būsinčiam Veikimui. Tat 
visi nariai būtinai ateikite ir nau
jų narų atsiveskite.

Sekretorius.
(13-14)

NEWARK, N. J.
A.L.P.M.S. III Apskričio metinis 

koncertas bus 5 kovo (March), po

WASHINGTON, PA
A.L.D.L.D. 236 kuopos susirinki

mas bus sekmadieni, 17 sausio, pa
prastoj vietoj, 2 vai. po pietų, 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų 
aptarti, Taipgi 
mokėti mokesčius 

Sękr.

SPRINGFIELD, ILL.
A.L.D.L.D. 7 kuopos susirinkimas 

buk ketvirtadienį, 21 sausio, pas La- 
gųnus, 1520 Pennsylvania Ave., 7:30 
vai. vakare. Visi nariai ateikite, yra 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
ir naujų narių.

Sekr. S. Rusaitis. ,
(12-13)

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- Į 

darbininkams mo lietuvių kuopos susirinkimas bus 
. pirmadienį, 18 sausio, Kubio svetai- | 

,■ '• ■ ne,j, 79 Jackson St., 8 vai. vakare. I
apsigyni- Į iįus raportai pereitų metų veikimo '

Puslapis KetvirtasSUBMARINAI

išnaudotojų Posaky-1 manuoja 
Ii • • 1

dė- kad jūreivis to nežinojo. Kreipiasi į kitą, v • i. 1 i • • nr . ' sz •

Oficieriai

<

be!”

Aido-Lyros Ųhoro merginų. sekstetas, kuris dainuos ir vaidins šiame koncerte.

(Bus daugiau)
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* * *
Šiandien laivyne sujudimas: caras

Ir tie nežino, 
ir komandieridi

Po šių žodžiu seka mėnuo 
Komandierius paėmė tą raštelį, 

, ir vėliaus įdėjo į

A. S. Novikov-Priboj 
Vertė D. M< šolomskas

obovą ir klausiu: .
—Na, kaip?
—Tuščia vieta, o gamta, pagal fiziką, 

nepakenčia tuštumos. ,Jis tik pastumdėlis 
Rasputino ir visos parazitų klasės. Bet

rusus, |)US jam įr j^ems.
vis tas pats, i

tapome jūrininkais; tartum kokia tai ga- ~ 
linga ranka pagriebė mus už sprando ir'žymėta:

v O ne liuosa|jr cHena.
Vienus išmokino paga- paip kokią šventenybę,

_ , kitus iš kanuolių rėmus ir pakabino savo kambaryje. Susi- 
minas (torpedas) iššau- Nkau 
17 ___Ii žmonių kokią

nuotas ir jų krūtinės padengtos medaliais; 
ir kryželiais. Gale apsistojo. Mums davė 
komandą eiti prie įrankių.

Ant vidurio laivo kiekvienas jūreivis 
stovi savo vietoje, kaip gipso stovyla. Ca
ras ir jo palydovai eina ir žvalgosi. Kiek
vienam įsakyta, prisiartinus carui ir kitai 
vyriausybei, atsukti į juos veidą ir žiūrėti 
į akis. Aš tėmiju, kaip bus, kada jis šu-

l sitiks akimis su Zobovu.i
Zobovas žiūri į carą iš augšto, žiūri, 

i kaip teisėjas į kaltininką. Susitiko jų žvilg-
Tai be žodžiu, o baisi kova. .Atro- 

i do, kad tuojaus išgirsi vieno balsą:
—Kam tu ir tavo klasė surengė šią 

|kraujo pirtį? ;
—Įkišt šį niekšą į kanuolę ii; iššaut,—:

(Tąsa)
' Mūsų “Murena” sugadinta, jos žiūronai 
sulenkti; bus ji paimta į laivų pataisymo 
fabriką. Reiškia, mes pabūsime kokį laiką 
ant sausžemio prieplaukoje. Taip, bazėje 
ant 'sausumos gyvenimas eina vienodai. 
Jūreiviai atrodo smagūs, bet tai paviršu
tiniai žiūrint: kiekvienas iš mūsų nori už
miršti vargą... Mūsų tarpe vis tankiau 
girdėti balsai nepasitenkinimo karu ir iš
metinėjimai:

I ; —Kada gi, galų gale, bus tam pabaiga, : 
kada liausis vieni kitus žudę? ' j i Y”)1 * I 1 —Et, karo galo dar nesimato nei nuo \ ’
augščiausio laivo bokšto..

—Kad taip susitarti su vokiečiais ir duo- j 
ti per* galvas patiems valdonams! Kam gi i 
mums kariauti vieniems su kitais? ką mes 
padarėme vokiečiams pikto, o jie mums? bus kito atsakymas. 
Reikia sukelti tokią bataliją prieš valdo-! —Aš ne vienas. Mūsų yra milionai, ir 
nūs, kad visa žemė užsiliepsnotų... į tu negalėsi visą Rusiją įgrūsti į kanuolę!—

—Prie to einame, ir labai greitai. Tiktai ! c]ar spės suriki Zobov.
jau tas bus daug tvirčiau,, negu buvo 1905; Nėra abejonės, kad caras suprato iš Že
mėtais. Prieš musų kerštą neatsilaikys ; bovo akių, kad tai jo priešas. Greitai jis 
nei patsai karalių karalius. apsisuko ir, taręs ‘Sudie, broliai!’ apleido

Man tankiai ateidavo į galvą, kaip mes mūsų laivą.
tapome jūrininkais; tartum kokia tai ga- Paliko mums raštelį, ant kurio buvo pū
linga ranka pagriebė mus už sprando ir'žymėta: “Aplankiau submariną ‘Murena. 
čionai atvilko. Taip ir yra; iš visų Rusi-!_ Nikolai II.”
jos kampų suvarė prievarta, < 
valia susirinkome.
minti elektros pajėgas, kitus—iš kanuolių 
šaudyti, trečius—i 
ti ir tt. Padarė iš ramių 
tai karo mašiną. Kalbu apie tai Zobovui. 

— —O tai yra todėl, kad dar didžiuma
žmonių suklaidinti,—atsako jis.

—Paimkime ar tai francūzus 
anglus, vokiečius ar ar kitus—

—Kaip tai ?
—Visi mes atliekame karo veiksmus ir 

pildome kitų vdlią,— 
x mus prieš savo norą.

Ir Zobov daro apskaitliavimą, kiek žmo
nių apvilkta karo rudinėmis, kiek dirba 
del karo fronto fabrikuose, laukuose ir ka
syklose. Nepraleidžia jis ir neitrales ša- 
lis, kurios pristato reikmenis karo frontui. 
Jis apskaitliuoja, kad del karo pasaulyje 
dirba žmonių 200,1)00,000 armija, ir tai ge
riausi ir tvirčiausi piliečiai, taipgi su auš- 
čiausips technikos mašinomis. Zobov įro
dinėja, kad, paleidus naudingiems darbams 
šią armiją, ji atliktų milžiniškus darbus: 
prakastų kanalus ir sujungtų jūras, ap
dirbtų dykumas, padarytų kultūriniais; 
miestus, išvestų drėkinimo kanalus Afri-' 
kos Sacharoje ir tt., ir tt.

—Gerai kalbi, drauge Zobov; po 
šios dienos kalba aš abiem rankom 
rašau.

šeštadienis, Sausio 16, 1982

WATERBURY, CONN.
■ ■ 1 '’"I'll... ..

Včl Diskusijos Ateinantį 
Nedeldienį

Sausio -10 d. įvyko diskusi
jos dviem, klausimais. Pirmas, 
ar yra reikalinga vesti kovą 
prieš kylantį' pasaulinį karą ? 
Antras, ar Lietuvos darbinin
kams reikalinga prigulėti prie 
Tarptautinio Darb. Apsigyni
mo ? *

Ateinantį nedeldienį, sausio 
17 d., vakare, 774 Bank St. 
vėl bus diskusijos klausimu: 
ar yra reikalinga skleisti dar- 
bininiškas idėjas tarpe, jaunuo
lių ? Antras, ar yra reikalin
ga Amerikos lietuviams darbi
ninkams remti Lietuvos Ko
munistų Partiją? Taigi visi 
būkite šiose diskusijose ir pa
kalbinkite savo draugus. Pra
eitą nedeldienį diskušijosV net 
buvo priešingos puses; Ma
tosi, kad priešingos puses 
draugai bijosi pasirodyti, nors 
buvo tokių, kurie nesutiko su 
mūs draugų nurodymais, kad I 
karo pavojus gręsia ir kad rei-' 
kia kovoti visokiais būdais ir 
kad lietuviams f 
reikalinga prigulėti prie tarp
tautinio darbininkų

mo. Bet neėmė į bAlso' ir. ne
kalbėjo. Bolševikai rengia dis
kusijas ir kviečia tautiečius, 
socialistus, katalikus, bet į dis
kusijas nestoja. Tas reiškia, 
kad jie visi bijo kalbėti. Šiaip 
sako, kas bolševikai tokie ir 
tokie, o kada proga yra stoti 
ir parodyti visuomenei bolše
vikų “klaidas,” tai neina. Reiš
kia, kad jie bolševikus šmei
žia Bet jeigu tautiečiai, so
cialistai ir katalikai rengtų dis
kusijas, aš tikras, kad bolše
vikai stotų į diskusijas ir gintų 
savo poziciją.

Darbininkas.

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9 kopos susirinkimas, įvyks 

pirmadienį, 18 sausio, po No. 995 
N. 5th St;, 8 vai. vakarė. Visi nariai 
ateikite ir nacijų narių atsiveskite; 
Kurie esate paėmę Lenino mirties 
apvaikščiojimo tikietus pardavinėti, 
malonėkite atnešti pinigus į šį susi
rinkimą. į ; i

Sekretorius.
(13-14)

Biznieriai, Garsinkites 
“Laisvėje.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir ”5046 CHENE ST., DETROIT, MICH. Į

S 
s

—Kada?
—Jau dabar visa Rusija apsivilkus ge

dulingais drabužiais. Verkia, dejuoja, ai- 
. Bet greitai tas jai įkyrės. Ir 

turi gi kada nors tam būti galas ir išnykti | 
ašaros. Visa darbo liaudis jau piktai grie
žia dantimis. Pažiūrės tiesiog į veidą vi
siems karo ir jo vargy kaltininkams. Su
krioks, kaip kokia galinga upe. ‘ Supran
ti? Visa darbo liaudis! Taip tai bus bai
sus jiems laikas, kruvinas kelias, bet jis 
išves iš dabartinio vargo ir išnaudojimo.

—Tu taip manai?
—Ne tiktai rųanau, bet kietai tam tikiu. 
Tylomis paspaudžiau jo ranką. Vaka

ras. Visi jūreiviai eina gulti, kalbos suka- 
, si apie caro apsilankymą:

—Štai mūsų “išpurtęs rienis”—virėjas 
; vis* priešingai.
i —Na, ką jis padarė? |
■ —Nagi, eina pro jį caras. Kaip žinote,; 

Pai pagal komandą, jūreivis turi ‘valgyti carą”.
i savo akimis. O jis žioplys įdebė savo akis- 
i ne į carą, o į admirolą...

daro! —Aš gi nežinojau, katras iš jų caras,— 
peržvalgą laivų. Kaip žinoma, karo fron- teisinasi virėjas.—Na, ir pasirinkau patį 
te jo armijai nesiseka. Todėl, kad pakelti dikčiausią, generolą, rūstų, su juosta per 
kareivių ūpą, kad jie drąsiau kautųsi už petį.

• savo išnaudotojus, tai caras tankiai va- —Kaip matote, kokie mes laimingi, net
žiuoja į karo frontą; neužmiršo jis ir lai
vyną.

. Prieplaukoje sujudimas. Ruošiasi ir mū
sų “Murena” priimti tą “svečią.” 
dininkai ir komandieriai sujudę. Prieplau
koje griežia muzika ir girdisi “Ura!” Vi
si laivai papuošti vėliavomis. Pas mus at
bėgo uždusęs komandierius Berg; jis iš
vertęs akis ir nesavu balsu šaukia:

—Už 15-20 minučių caras bus ir čia!... 
taip bus!... Aš perstačiau carui, kaipo ka
ringiausią, jūsų submariną... Kuo grei- 

„ čiausiai lai visi jūreiviai persirengiau..

KONCERTAS, TEATRAS IR ŠOKIAI
RENGIA AIDO-LYROS CHORAS

Sekmadienį, 17d. Sausio-.Jan., 1932
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE,

949 WILLOUGHBY AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 4:30 vai. Po Pietų
ĮŽANGA 65 CENTAI Iš ANKSTO. 75 CENTAI PRIE DURŲ

EUNICE VALATKA 
Šokike

patsai caras aplankė mus!—tyčiojasi Zo
bov. y

—Nutilk tu su ta “laime,”—kas tai įkir- 
Visi val-zto.

—Dėkavokite dievui, kad jo apsilanky
mas baigėsi gerai,—tarė Zaleikinas.

—O kas galėjo atsitikti?
Zaleikinas iškišo galvą iš po antklodės 

ir pasakoja:
—Rodosi, tai buvo laike jo apsilanky

mo Juodųjų Jūrų laivyne. Jis ten padarė 
tokį pat laivų peržiūrėjimą. Jis vaikščio
ja išilgai jūreivių eiles ir užduoda vieną 

Girdite?... Kuo greičiausiai persirengti! kitą klausimą. Pagaliaus, užklausia jūrei- 
Greitai persimainėm drabužius. Laukia- Į vio, ką reiškia dvigalvis aras? Pasirodo, 

me. Mes išsirikiavome ant “Murenos” i 
nio. Pribuvo ir caras; atsargiai jis lipa į trečią su tuo kalusimu. 
laiptais, o paskui jį seka jo admirolai, mi- Caras supyko, 
nisteriai ir kiti palydovai, 
dierius duoda jam raportą, 
pasveikina mus. 
kas yra vyriausias kapitonas “laivo,” 
dinamo Rusija. 7 
dėjau, todėl norėjau jį matyti; kitaip jį 
persistatydavau, o dabar jis prie mano 
akis.

Jis vidutinio ūgio, ant pečių—antpetės 
kapitono pirmos eilės. Ruda barzdelė, nu
vargęs veidas, nežvalgios akys; visame kū
ne jaučiama jo silpnumas.

Povaliai eina jis, o paskui jį seka jo pa
lydovai: visi žvilga nuo aukso ir sidabro; 
vieni barzdoti, kiti išsiskutę, stori, pilvoti ta jos. 
ir augšti, ilgais kaklais, kiekvienas galio-

Mūsų koman- dreba iš baimės. Vienas pečkūrys išėjo į; 
Caras neva priekį ir pakėlė ranką. Nusidžiaugė ofi-' 

Pirmu kartu matau tą, cieriai: mano štai jis išgelbės mus iš keb-į 
va- lios padėties. Caras klausia jo: Na, kas! 

Iš kūdikystės apie jį gir-i gi yra dvigalvis aras? Pečkūrys baso bal
dau jį matyti; kitaip jį su atsako: “Išsigimęs aras,' jūsų dideny-

* * *
Prieplauka ir miestas jau senai pasiliko 

užpakalyje, o mes vis einame. Ant krašto,! 
apart mūsų, nėra nei vienos dūšios.

Nenoriu eiti toliau!—pareiškė Paulinai 
ir krinta ant žolės.

—Gera vieta,—užgyriau, sėsdamasis gre-

PROGRAMOS DALYVIAI
Teatrėlį “SKUBINK” sulos Aido-Lyros Choro dramos, sekcija. Aido-Lyros Choro Merginų Sekste

tas, Vokiečių “Arbeiter” Choras, Aido-Lyros Choras, Aido-Lyros Vyrų Choras, Eunice Valatkiutč, šokike, 
Lillian Kavaliauskaitė, sopranas, A. Višniauskas, baritonas. Gražiai pašoks E. Valatkiutč su savo drauge.
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THE YOUTH SPEAKS
Chips off the Old Block

Although we can’t very well 
say that the L.D.S. (Associa
tion of Lithuanian Workers) 
is a very old organization, still 
the chips, which are the youth 
branches, have already shown 
great promises. It seems the

Laisve Hall, Monday, January 
4, a warm friendly atmo
sphere persisted in spite of 
the near-zero w'eather out
side. What with dues to 
settle, a play for future per-

youth have started to organize į interesting, and constructive.
• • T /''I 1 _ ' I Lt /N O 1 VA /A a-v vvx r\ z-J Ilf o ,1The main motion made was 
land, according to news going ! on' a something everyone will 
around, a youth branch has a ' like—a youth sports section, 
membership of forty and an I You know whąt that means, 
additional youth sports section Anyone wishing to join 
doing good work.

The youth branch in Brook
lyn is not going to be outdone 
and the members are not 
calmly waiting for things to 
happen but are pitching in 
with all energy for an increase 
in membership. When our 
boys and girls visit prospective 
candidates they may not suc
ceed at once in drawing a

• young worker into the branch, 
but with repeated efforts they 
should and will get results.

At the beginning, with the 
empty chairs staring us in the 
face, the prospects looked

in a serious way. In Cleve- j

WORCESTER, MASS
27 d. gruodžio, 1931 

Priešfašistinis- Komitetas 
rengė prakalbas atminčiai 

keturių draugų Lie- 
Kalbėjo drg. V. Bo- 

Aido Choras atidarė 
padainuodamas Inter-

šaudytų 
tuvoje. 
vinas.
vakarą,

m., 
su
su-

! kuris įvyks 19 d; 'sausio, kaip Fruit Corporation” paskel- 
7:30 vai. vakare, svetainėje ' -ino-i
po num. 29 Endicott St.

Raudonarmietis.

Pasikorė Darbininkas
KAUNAS.— Sausio d

i be savo raportu už 1931 me- i
i tu s. Pasirodo, kad šitas 
Ifruktų trustas padare gry- 
' no pelno $6,779,363. Visa 
i šita suma sueis į kišenius

parazitų, kurie turi susipir- 
kę serus toje korporacijoje. LIETUVIS GRABORIUS*

T—r*
Norintieji ge
riausio

formance to pick, and com-1 nacionalą ir dar keletą dai- 
mittees to elect, we filled a(nų, vadovaujant drg. M. Meš- 
busy evening, finding all very ! kienei.

Drg. V. Bovinas kalbėjo ge
rai, išaiškindamas fašistų įsi
galėjimą Lietuvoje ir fašistinį m o naštos, 
rėžimą ne tik Lietuvoje, bet ir 
kitur kapitalistiniam pasauly
je. Antru atvejų kalbėjo 
apie japonų užgrebimą Man- 
džurijos ir ateinantį pasauli
nį karą.

Po prakalbų dainavo solis
tai O. Serbentienė ir V. Tu-; 
maųis, ir Aido Choro K vartė-* į 
tas, kuris susideda iš šių drau- i 
gų : N.J. Meškus, J. J. Bakšys, i 

al- V. Tumanis ir J. Sabaliauskas.;
Auko-!

Anioliauskiutė ir i 
Can’t V. Jaučius po $1; N. Balčiu-’

Šančiuose pasikorė darbi- ’ * e
ninkas Florijonas Geraška, Dabar turiu ckillg 
20 metų amžiaus. Nelai-; stiprumo ir gyvumo 
inmgas atėmė sau gyvybę i 
delei nepakeliamos gyveni- i nŪ-

>9

US
i should step into Laisve Hall, 
Monday, Jan. 18, and become 
acquainted with the myste
ries of sports.

Still Rooting
So far, a few young work

ers have promised to support 
our English Youth Section with 
contributions and have
ready contributed. We should) Aukų surinkta $11.85.

! especially like to hear from* jo šie: E. AiYLllY 
other youth branches. C ” ...

i some ambitious members awa-pliene, J. Daugiela, T. Krapas, j 
ken a dozing secretary long Į J. Dovidonis, J. M. Lukas, N.

i enough to have her or him i J. Meškus ir M. Petkūnienė
i write in to us. There is va- j po 50 cent. Kitos aukos gau- ; 

dark; now with a comfortable luable training in exchanging Ita smulkiais.
group, working to build and exchanging experiences, as 
strenghten in every way our new ideas and improvements

tackling can be gotten in this way. We silankiusiems ■ šias prakaibas 
and | welcome any news from other l

[branches that are .perhaps a

branch, we are 
everything with more 
more enthusiasm.

It is not enthusiasm alone little bashful in writing. Don’t 
which spurs us in our tasks; wait for the revolution, write 
the fact that the L.D.S. is a 
good and beneficial organiza- “Laisve,

v* tion to belong to, encourages1 Brooklyn, Nev/ York.
7 us, too. At our meeting at! B. Paltanavičiute.

now I Address all mail to
46 Ten Eyck Street,

Youth Sports in the LD.S.
TheA new physical culture club ; which is being formed.

of the L.D.S. (Association of i instructor of the physical cul- 
Lithuanian Workers) Youth tul;e section will give perso- 
Branch has been formed. The (on safeguarding your 
main purpose of this club is’heaith> diet, and the prevent- 
to teach the youth 
subjects on health. For this 

rwe’ll have very well trained
instructors.
have sports such as baseball,
basketball, wrestling, etc., 
and for physical development 
we’ll have hikes, 
beach parties and

nal advice on muscular deve-

Priešfašistinis Komitetas ta
ria širdingą ir didelį ačiū at-

Fruktij Kompanijos 
Milžiniški Pelnai

; kutą yr
I Nūga-Tonc 
’ nesnių 
i sveikatų 
i esate 

«a-T<
I site ! didelį 
' neturi jo,

NEW YORK.-- ^United

“Ah noriu, kad kiekvienas žinotų kų I 
uga-Tonc man padarė,’ -rašo p< T. Galgaus- | 

I ka, Chicago, 111. “Aš esu GC metų am
žiaus. AS buvau silpnas . AS pradėjau imti j 
Nuga-Tone ir dabar turiu daug sti|>rumo ir i 
gyvumo. Aš jaučiuosi stiprus ir tvirtas ir 

at likti gerų dienos darbų. Mano svei- 
ra gera ir aS gerai miegu naktimis.” 

pastebėtinas; vaistas, del su
vyru ir moterų. Ji suteikia naujų 

.stiprumų ir tvirtumų. Jeigu jūs j 
selinsi ir silpnas, būtinai imkite Nu- i 

tiktai j kelias dięnas pastebė- 
pagerėjimų.. JcigŲ - aptiekininkas 
paprašykite jį užsakyti iŠ savo į 

N< pritinkite sųbstjtutų. Jokie i 
iii užimti Nuga-Tone vietos.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Centrui Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter S78I
OFISO VALANDOS:

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

Tel. Porter 3789

navimo
žemą

patar

ir už
kainą,

nuliūdimo va-
landoje šauki-
t ės pas: __

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ.
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

aukotojams, Aido Chorui ir 
visiems dainininkams.

Čia noriu prisiminti iš nu
veiktų darbų Priešiašistinio 
Komiteto. Prakalbas * suren- 

! gė dvejas, vieną pikniką, vie
ną “parę” ir vieną vakarienę, 
įplaukų aplaikyta $55. Auko- | 
ta $10 Daily Workeriui, $3 1

• Young Communist laikraštu-! 
| kui; kitų aukų nepamenu. .
j Priešfašistinis Komitetas taip- 
*, gi dalyvauja visuose masiniuo
se susirinkimuose ir padėjo 
rinkti aukas streikiei iams ir I 
alkanų bedarbių maršavimui; I 
išplatino surašą S.L.A. darbi
ninku statomu kandidatų į 
Pild. Tarybą, tarp S.L.A. na- !
rių. Visais tarptautiniais svar-j 38-įO Stag’g Street,various j ion of diseases, and other sub-

C.Lj jects in developing of the bo-! bosniais klausimais Priešfašis- ' 
dies of our youth. The sports’j tinis Komitetas irgi prisidėjo. I 

We’re goirife to 'directors will teach us boxing, j Nors tai . ne visa suįr,apl<;a iš 
uch as baseball, wrestling, games, and other! pereitų metų darbuotės, bet

interesting sports. The girls matyt, kad Priešfašistinis Ko- 
--*■------- (we won’t leave them out) mitetas gyvuoja ir nemiega, j
outings, į will be taught Russian and’ • • - • > - - ~ -•

anything > other > dancing, if necessary.
that should prove more inte- Don’t think dancing is not a 
resting to the youth. This can sport, it’s more than that.
not be done unless we have a
great number of young people you small, short, stout, plain 
interested in such sports. Not or handsome, male or female, 
only is this for boys—the girls i or even the in-between-sex.
have something to say about Į It’s free for the first two meet- 
it, too. They’ll have dancing, I ings, but from then on, there 
social gatherings (tea par- j will be rates, very small, to be 
ties), etc. sure, to fit everyone’s pocket-

The instructors will lecture book.
•'on various subjects, such as dues yet, but we are certain 

the ef-jthey will be very, very small
lII in the future.

We will meet every Monday 
night, starting Monday, the 
18th of January, at Laisve 
Hall, 8:00 sharp; and every I 
Monday from then on. Come ! 
and take advantage of this 
opportunity. It is for your 
sake. Think about it!

Charles Young. ;

alcoholic beverages, 1 
fects of smoking, and all 
other destructive habits. They 
will teach us the good points 
on safeguarding our health. I 
might say, though I am a 
smoker myself, I would like 
to get rid of this bad habit. 
The only way to get rid of 
it, as far as I can see, is to 
join the new organization

Everybody is invited, be

We have no definite

sūsirinkimus laiko kas 3-čią 
utarninką kiekvieno mėnesio. 
Todėl visi išrinkti draugijų at- ■ 
stovai, ateikit į šį susirinkimą,NEVIN BUS LINES
Komfortiška, Saugi, Garan
tuojama Kelionė už žemiau

sias Kainas į Visas Dalis 
Jungtinių Valstijų

Philadelphia ......... $2.00
Baltimore ................. 4.00
Washington ............ 4.75
Boston . . . . ;............ 3.00
Pittsburgh ................... 8.00
Detroit..................... 13.50
Cleveland .............. 10.50
Chicago ................... 17.00
St. Louis ................ 20.00
Los Angeles ......... 55.00

' Didele Nuolaida Pasažieriams, Kurie 
Perka Round Trip Tikintus.

NEVIN BUS LINES * 
1>11 W. 31st St., New York ;

, Telefonas Chickėring 4-1600
VIETINES ŽINIOS.

• > ■ f ■, t p.

! kenčia bailiausią ekonominį | = 
I krizį, dasigyvenęs jau iki. virš - 
r 40 milionų bedarbių. Nema- 
itydami gi kitokios išeities,'ka-( 
] pitalistai skubotai rengiasi 
i naujam imperialistiniam karui, 
į kuris visų pirma- taikofrias 
i prieš Sovietų Sąjungą.

o.i Lietuviai darbininkai, ypač 
lingiausias darbininkiška pu-! per savo organizacijas, mobili- 
blika ir entuziastiškiausias, j zuokitės į tą Lenino mirties I 
Visų darbininkų, ypač milionų ' aštuonių metų sukaktuvių de- 
bedarbių, akys šiandieną at- monstraciją. 
kreiptos į Sov. Sąjungą, ku- apie Sovietų nuveikimus iŠ 

j-iog vyriausiu revoliuciniu kū- draugų kalbėtojų, sugrįžusių 
rėjų buvo Leninas, didžiausias iš Sovietų Respublikos. Suži-1 
revoliucijos ‘vadas. Sovietai, nokite apie vis sunkėjantį ka- 
baigdami pirmąjį savo Penkių pitalistų gulimą ant darbinin- 
Metų statybos Planą į keturis kų; sueikite pasiklausyti apie 
metus, gamina jau antrą Penk- kovas, komunistinių darbinin- 
metės Planą, sulig kurio bus kų vedamas Amerikoj ir kito-

1 se šalyse už bedarbių ir dir- i 
bančiųjų reikalus. Demons-1 
truokite prieš imperialistų pla-; 
nuojamą karą, kreipiamą prieš i 

būklė dieną iš dienos gerėja, Sovietų šalį. Visi dalyvauki
te Lenino minėjimo demons
tracijoj! ' . ' •

Rengtis, j Lenino Mirties 
Minėjimo Demonstraciją

Nėra abejojama, kad Leni
no paminėjimo demonstracinis 
mitingas šiemet, sausio 21 d., 
vakare, Bronx Coliseum mil
žiniškoj svetainėj, bus skait- i

pralenktos pramoniškiausios 
kapitalistinės šalys. Ir tuo pa
čiu laiku Sovietuose bedarbė 
visiškai pranyko, darbininkų

—kuomet, iš antros pusės, 
visas kapitalistinis pasaulis

n-r

sukaktuvių de-
Išgirškite ten

Bell Phone. Poplar, /7545. A. F. STANKUS •
GRABORIUS-UNDERTAKEU 1

I*b»l»«mnoin (r laidoje nnn«lro«ln»
riaokių kapinių. Norintieji , geresnio pa-
UraaviMo ir už temą kainą nUiindiiMU 
valandoje tankitė* pa* wniit Pm wwnt 
galite gauti lotu* ant viaokb) kapinių ker 1 
0rląpalo«ę vieton Ir už £<>*•< kalvą „ |

1023 Mt. Vernon Street
Philadelphia, Pa.

VARPAS BAKERIES, Inc.
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose
Užtikrinp, 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: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 ■ IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

MODERNIŠKIĄUSI KEPTUVĖJE 
Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHĮJOŠ LIETUVIŲ. RADIO VALANDA . ■
- Rengiama Dubrow-Philco

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931
KIEKVIENĄ SEPTINTA 1)1 ENĮ 

nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų
Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles

Duoda L. DUBR0W & SONS, Ine..
Philadelphia, Pa. J:

Telpfonuokit, Lombard 1146 £
Norėdami išmėginti PH1LCO RADIO namuose g

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
įžanga Dieną ir Naktį 50c

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 7 Ck 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__ ,
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati-
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- U||
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsinėrimui veltui! f į
MOTERIMS PANEDĖLIALS IR UTAKS’INKAIS, nuo * /
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei i.šsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi' kambarys. Didelis, oringas miegojimui 

.kambarys; taip pat? RESTORANAS su geriąu^ių ga-
rantuotu patarnavimu. • >'!'•' - .

29-31 Morrell Si., tarpe Cook ir Deveboise Streets
. TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

3 420-422 South7 Street

•■rr.'rrrarrrrr.'rrfrricrrtcrtrrrtarrrrTai't'rrrrtrt'rrarrrarTrrm.'trrrrrrrrrtrrrTrrrr.aartc'trt'iirrrrri:

NUMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNĄ IR ATGAL 
PĘR HAMBURGĄ

j U. S. Karo Mokesčiai Atskirai
TREČIA KLASE ANT VISŲ MŪSŲ LAIVŲ 

"Viršininėla kaina dabar galioje ant visų mūs laivų
Del informacijų kreipkitės į lokalinius mūs agentus.

Hamburg -American Line
39 BROADWAY, NEW YORK

<4. Gerą DtJONA valgyt reikalingiausia kiękviė- 
Lam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. |||| 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- |įįj 
žam j štorus ir stabas, visoj aplinkei Brooklyn L2 
no ir New Yorko. Siunčiam, per pačtą ir į kitus F

nam.

miestus. V. iLUKOŠEVIČIA, Savininkas,

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

10 SCHOLES STREET
. v. Phone STAGG 9645

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite Šoferiu ar mechaniku. IA 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati* 
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokiu rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labaii liaus. Ekspertai instruktoriai. Už r___c
[ prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sckmadie-
j niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas lįlh Street NEW YORK, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETIIE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač k u o,m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos ų v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę .svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto, pa
rengimams it t. t., 
tik 8 . blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

TVANAS

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz-. 
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 8-8720

824

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant rieto*.

Ilnrdy»ftW, «Otai«ywa». *u»tr.ty*»s», «upr*«t elektriką Ir MagnetlcMą, ir vaitavimą. 
Ir planą automobilio; mokinėm dienom!* ir vakarai* lietuvių ir angių kalboaa. 
Mokytojai* yra iyw>0» ekspertai—L. TICHNIAVI0IU3, B. J. VAITKUNAS Ir kiti. 
Leidimą (Licenae) ir Diplomą Krnrnntuojewe už mažą užmokeatj. M ei padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užiiralymaa J mokyklą kiekviena dieną nuo 8 ryta 
iki 8-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po Pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
82K fe. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049
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VIETINES ŽINIOS
KODĖL TŪLI PRIEŠINASI POLITIKAI

PAŠALPINĖSE ORGANIZACIJOSE?

-PT .

Beliko Tik Viena Diena iki Aido- 
Lyros Choro Iškilmingo Koncerto

Nesenai Brooklyne, per su-
sirinkimą didelės Bull Moose žeidimuose, senatvėje ir t.t. 
pašalpinės draugijos (ameri
koniškos) vienas politikierius 
savo prakalboje užreiškė: “Ar 
žinote, kad mūsų pašalpinės

sija darbininkams ligoje, susi-

Aido-Lyros Choro koncertas, 
teatras ir šokiai jau čia pat. 
; Dauguma draugų yra pilnai 
pasirengę j šį koncertą. Gau
ta žinių, kad koncerte ne tik 
dalyvaus vietiniai Aido-Lyros 
Choro rėmėjai, bet daugelis 
pribus iš tolimesnių kolonijų, 
kaip tai, Port Washington, 
Great Neck, Elizabeth .ir kt. 
O ką jau kalbėti apie vietinius 
Brooklyno ir New, Yorko gy
ventųjų? Jie pulkais rengia
si į-tą iškilmingą koncertą.

' Koncertas bus gražus,, įdo
mus ir turtingas dailės ątžvjl- • 
giu. Visi įdomaujasi Vokiečių 
“Arbeiter” Choru, kuris susi
deda vien iš vyrų, labai gerai 
susidainavęs ir daug lavintų 
balsų turi. Mes tokių chorų 
labai retai gauname girdėti 
dainuojant mūsų parengimuo- ( 
se; šį kartą turėsime progą 
juos išgirsti Aido-Lyros kon
certe.

O ką jūs manote apie Ai- ' arba pas choristus, tik 65 cen- 
do-LyrOs Choro Merginų Seks-! tų, o prie svetainės durų 75c. 
tetą? Jos irgi nesnaudžia, 
repetuoja išsijuosę, kad šį sy

kį sudainavus dar daug geriau, 
negu kada praeityje.

Aido-Lyros dramos sekcija 
suloš veikaliuką — “Skubink.” 
Višniauskas baritonas, dainuos 
solus, L. Kavaliauskaitė, me
zzo-soprano, palinksmins lyriš
komis melodijomis. Dailiškai 
pašoks Eunice Valatka.ir Lau
ra Anderson. . -Didysis Aido- 
Lyros. Choras daiguos( revoliu
cines dainas. {Dainuos, ir Ai
do..- Lyros Vyrų Choras. : .

Draugas D. M. šolomskas 
kalife ’ a£ie{ mfeną 1/ abelnai 
apie šįų dienų Jjėgąnčivę klau
simus/ U ' v’ ‘ ’ U '

Po koncerto seks šokiai prie 
geros W. Norris orkestros.

Koncertas prasidės 4:30 
vai, po pietų, Labor Lyceum 
svetainėje, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne, N. Y.

Tikietas į koncertą pigus. 
Iš anksto perkant “Laisvėje”

Visi, kas gyvas, į koncertą!
P. F. P.

į Demonstraciją už
9 Negrų Gyvybę!

nusmerkimą 
Scottsboro negrų jau- 
Jie visai nekaltai yra 
sudeginimui elektros 
sulig išgalvoto jiems

Kairiųjų Kriaučių
Didelė Pramoga

Įvairiose Didžiojo New Yor
ko dalyse šiandie darbininkai 
ir bedarbiai, negrai ir baltie
ji, demonstruos, protestuoda
mi prieš mirtin 
devynių 
nuolių. 
skiriami 
kedėje,
primetimo, būk jie padarę ly
tišką pasikėsinimą ant baltų 
moteriškių. Demonstrantą!-rei
kalaus, kad tie^ negrai'’'darbi
ninkai būtų tuojaus paliuosuo- 
ti. < • ‘

Mes ypatingai kreipiame do- 
mę į Brooklyno demonstraciją, 
Šaukdami joj skaitlingai daly- 
vaut lietuvius darbininkus.

Bendroji demonstrantų susi
rinkimo ir demonstracijos pra
džios vieta — kampas Bed
ford Ave. ir Wallabout St.

Lietuviai gi ne tik komunis
tai, bet ir visi darbininkai ir 
darbininkės abelnai yra šau
kiami 1 vai. šiandie po pietų 
susirinkti į “Laisvės” svetainę, 
taip, kad galėtume sykiu nu-,--------
vykti ant Bedford Ave. ir tros kedeje.. 
Wallabout St.

Bedarbių Taryba.

Visi kriaučiai, kurie tik dir“ 
bate adata, siuvate mašina ar 
prosijate, dalyvaukite šiandie, 
sausio 16 d., parengime, ku
ris bus po num. 795 Flushing 
Ave., Brooklyne, N. Y.

Prasidės 7:30 vai. vakare.
Parengimas su gražia pro

grama ir šokiais. Kurie atei
site, visi -pilnai paąįtęnkinąite. 
*•' >J - * ^KrJau’čius.

Tag Days Delei Scbttslboro 
JaunuoŪy Pąliuosavimo '

Tarptautinis Darbininkų Ap 
sigynimas paskyrė šiandie ir 
rytoj, kaipo Tag Days -— rink
liavų dienas, gatvėse ir vaikš
čiojant po namus su dėžutėr 
mis, delei finansavimo bylos, 
kuri yra vedama už paliuosa- 
vimą devynių negrų jaunuo
lių. Tik per didžiausias dar
bininkų pastangas tegalima 
bus išgelbėt tuos nekaltus dar
bininkus nuo sudeginimo elek-

Federaciniai Spaustuvių 
Darbininkai Stoja už 
Bedarbių Apdraudę

pa- 
rei-

Rd.,

NEW YORK. — Nors Ame
rikos Darbo Federacijos vy
riausi vadai, Green, Woll ir 
kiti griežtai nusistatę prieš įve
dimą valdiškos apdraudos pen
sijų visiems bedarbiais, tą*, 
čiaus eiliniai > Federacijos. >ną- 
rjai įvairiuose lokaluose yįa 
daugiau pradeda reikalauti iš
leidimo bedarbių t apdraudos 
įstatymo. Prie kitų apdraudos 
reikalaujančių lokalų šiomis 
dienomis prisidėjo fir Jouyhal- 
-Ameųcan — Mirror spaus
tuvininkų lokalus/ prigulintis 
Amerikos Darbo Federacijai.

45 Randauninkai Streikuoja 
už Rendy Nupiginimą

NEW YORK. — Reikalau- 
darni, kad būtų 10 procentų 
nupigintos kambarių kainos, 
išėjo streikan 45 randauninkai 
po num. 581 ir 587 Beck St. 
Sykiu jie reikalauja, kad na
mų savininkai padarytų tam 
tikrus pataisymus. Kitaip at
sisakys visai rendas mokėti, 
kol. savininkai nepatenkins jų 
reikalavimų, šie streikieriai 
išrinko delegatus ir į bedarbių 
konferenciją, kuri bus; laikofna 
Sausio 17 d., 11; Jtutifea* 
riają. Workers Centre., 56,9 Pro- 
SPSQtc Ave. : ; . r, i • • C ;

M— »—-U—.M — M —•!» —«O—«

j Neužmirškite ir Manęs 
i Dovanom ar patys sau norėda- 
Imi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
plokite, kad pas mane 
■ sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
I

įjAUSIOS 
1UŽ PRIEINAMA

j KAINA

I Taipgi taisau visokius laikrod-* | 
i žius ir kitus papuošalų daiktus. ■ 
«Taigi kreipkitės pas mane, o aš i 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
9

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.

n — tfu —*• MU UN----- « IMI —— Ut> —— u« _ NU —.- IMI

daimantus j 
daiktų ži- j 
pigiau

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT ' 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

nu- ;

LAIK- '
NAU-

MADOS
B

O jeigu taip, tai rodos aiš- 
!ku, kad pašalpinės draugijos, 
susidedančios daugumoje iš 

je 
kovos už valdišką socialę ‘^p- 
draudą visiems darbininkams 
ir bedarbiams. Prisiminus gi 
apie bedarbę, tai jinai yra di
džiausia naikintoja, ypač ma
žesnių pašalpinių draugijų —j j 
negali bedarbiai tęsti duoklių j » 
mokėjimus ir būna priversti1 ? 
apleisti organizaciją, kuriai 
mokėjo per daugelį metų. Iš 
to matome, >kad, pąšalpinių 

bu r-1 draugijų prievolė . yra., eit iš-

organizacijos yra labai stipri kalbininkų, turėtų dėtis m
. . *. . w ................... knvnc n v valdiška qapiqia Turiatspirtis prieš komunistinį ju

dėjimą Jungtinėse Valstijose? 
Prie tokių pašalpinių draugijų 
priklauso desėtkai milionų 
žmonių ir jie čia, apsidrausda
mi ,taipgi auklėjasi tikroj ame” 
rikoniškoj dvasioj.” ■ ‘

Ir tas kalbėtojas pasakė di
delę dalį tiesos. ' Nds pašal
pinės organizacijos, kurioš nei
na kovojančių darbininkų ke- 

j lįu, dąž.niausiąi Ttąrnauja 1__
žuaziniam šuredyhiui; ypač jų. 
įvadai IdžĮUftiiųioję ;ą.t^įtįkin)ą 
tai sužiniai daro.

Nekalbant jau, kad buržu
azinės partijos tankiai taip ve
damas pašalpinės

vien su 
ir kovot 
biams.

čia ! tiktai pora pavyzdžių, 
‘kad pašalpinės

&

Bedarbių Tarybomis 
už, apdraudą bedar-

parbd Ančių, 
damąs pašalpinės draugijas I draugijos negali laikytis nuo- 
panaudoja savo politikai, —i šaliai nuo klasinių darbininkų 

į kapitalistams yra n: 
' kad patys darbininkai

kovų. O gal kai kas dar nesu
tinkate su tais . nurodymais ? 
Tad ateikite į pirmadienio dis
kusijas tuo klausimu, kurios 
bus “Laisvės” svetainėje, sau- 

7:30 vai. vakare.

į kapitalistams yra naudinga, 
kad patys darbininkai per sa
vo draugijas šelptųsi atsitiki
muose ligos, nelaimės ir mir
ties. Tas, mat, dalinai paliuo- 
suoja buržuaziją nuo įvedimo' šio 18 d., 
sooialės apdraudos, sulig ku- Įvadą į diskusijas padarys d. 
ria turėtų būt mokama iš vai- V. Bovinas.
džios ir kapitalistų iždų pen- Liet. Kom. Frakcija.

KRAUJO SPECIALISTAS 
. Gydyti uini^s,- ir chroniškas vyrų ir 

j! * , moterų.' ligas kraujo ir odos. 
Padarau ( iifSriirii} .kraujo ir įlaputno.

DR. MEER
156 \V. 44th St., Room 302 

Nevr York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakare 

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

% MOT. LAUKUS, Fotografas
'A 4 v*. .j - - _

i
!

Liet. Kom. Frakcija

W' t >
214 Bedford A ve., Brooklyn

Geriausia Studija liroohlųne. Ateikit Pet MU/ir z>ri

f . d 1
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Iš Tarptautinės Chorų 
Federacijos

Šiaučių Streikas
NEW YORK. — Su protes

tu prieš pavarymą vieno dar
bininko, tapo apšaukta strei
kas Pincus Tabias čeverykų 
kompanijos dirbtuvėje, kur 
dirbo 200 darbininkų. Strei
kui vadovauja kairioji Čevery
kų Darbininkų Industrinė Uni
ja.-

Posėdis įvyko sausio 9 d.; 
delegati) buvo nuo 12 chorų; 
14 delegatų nuo lietuvių. Tik 
Aido-Lyros Choras turėjo at
stovą. Kodėl kiti lietuvių cho- 

| rai neprisiųnčia atstovų? Vis 
galima nors vieną nuo choro 
prisiųsti. Tdrimas buvo pada
rytas kaip geriausia prisireng
ti prie Lenino paminėjimo as
tuonių metų sukaktuvių nuo. 
jo mirties, ir1 kaip daugiausia 
suorganizuoti dainininkų. Nu
tarta ■ dainuoti 5 dainas: ,Le- ,
nins Memorial Song, Comin-1. Lietuvių Amerikos Piliečių piubas

iįOj jiuosavąm nąrfi’e, 
Pradžia 7 vąl. vaka

re.'' Orkestrą Viū Retjkevičiąus. Už

(Daugiau žinių 5-tam 
puslapyje).

PRAMOGOS
BROOKLYN, N.- Y, ,

fprn Snlidaritv On thė Pick- rengia .,šaunų maskaradų balm šeš.- tęin, feonauiiLy, un vne vick , ( 16 jSausį^ nuosavam narri'e,
et Line ir The Red Air Fleet, šo Ūmom Aye.^.Pradžia 7 vąl. yaka-

. i '"1* ' re.' Orkestrą Viu Retjkevičiąus. U-
BendrOS tom delinom pamo- įdomiausius' kostiumu^ bus - duodama 

pirma- dovanos—-dvi? vyrams-, dvi mote-kos įvyks sausio 18 d 
diėnį,; 8 vai.vakare, Manhat
tan Lyceum, 66 E. 4th St., New 
Yorke. ' 1

Tai visi keturi lietuvių cho
rai: Sietynas, Banga, Aidas ir 
Pirmyn, būkite tose-pamokose. 
Po pamokų bus šokiai. Šios 
pamokos bus su “benu.” Taip
gi pamokas turėsime sausio 21 
d., Bronx Coliseum svetainė
je, E. 177th St. vakare. Turi 
būti choristai kaip 7:30 .vai. 
vakare. Choras dainuos gana 
anksti, 9 vai. vakare. Tai 
choristams iš tolinus bus gali
ma anksčiau parvažiuoti na
mo.

rims; pirmosioSj dvi auksu—$5.00 ir 
' ii Kvie-

AUJikJ, . VI V *

$2.50. Įžariga; 50c. asmęniiįn 
į čiame visus atsilankyti.

,Rengėjai.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠĖAU savo pačios Marijonos 

Paulauskienės, kuri suvirš 2 mėne
siai paliko manę su 5 mažais vai
kais. Manoma, kad ji išvažiavo su 
italu. Abu vienodo ■ didumo virš 5 
pėdų, jinai smulkaus vei,do, tamsiai 
geltonais plaukais, mėlynomis akim. 
Jei kas žinote kur ji randasi, malo
nėkit pranešti, duosiu $10 atlygini
mo. ■ -

ANTANAS PAULAUSKAS,
Box 550, Sag Harbor, L. I., N. Y.

(13-18)

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
£as, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas. 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

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 2

O’dos’ ‘ligos ’gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

.............—— - --------------------- --

ir

MEDICIN. DAKTARAS

S,A CERNOV
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir, moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerklės, 
nosies ir žinovas akių.

Valandos nuo 10 iki 1 
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

X 
X 
X 
X 
X 
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X

NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM iŠ VISU SALIU, IR iŠ Č1A 
PAS1UNČ1AM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1NJ. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyV 
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TEL. STAGG 
2-5043

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos. paprastamoo dienomis nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Teief. ALGANQUIN 4-8294

n 
iki 
iki

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naudoj vietoj 
studija daug 
geriau . įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiąusiai.

JONAS STOKES

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIU DIAGNOZA

GAZO ANESTET1KA
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

PARDAVIMAIKitas posėdis bus sausio 23 
d., šeštadienį, Manhattan Lyce 
um, 66 E. 4th St. New Yorke, 
4 vai. po pietų, apatinėj sve
tainėje. Kiekvienas lietuvių 
3-čio apskričio choras turi pa
siųsti nors po vieną atstovą, 
būtinai. Kelionės lėšas galė- 

padengti; 
kaip iki 
vietiniai 

įchorai, nepamirškite.
j ę , J, Saulėnas.

Gaukite dėžutes iš žemiau 
nurodomų vietų ir eikite 
rinkti aukų tam skubiam 
kalui:

Bronx — 1400 Boston
569 Prospect Av., 2800 Bronx 
Dark East.

Brooklyn *— 136 15th St., 
118 Bristol St., 118 Cook St., 
140 Neptune Ave.

Manhattan — 108 Ę.. 14th
St., 347 E. 72nd St., 15 West! tų choras iš iždo 
126th $t., 196 E. Broadway. ! daigiau nekaštuos, 

i __ ___*_____ ;__  . įdolerio. Tai, visi

iPolicija Atakavo Brooklyno j 
i Randauninku Streiką 1

Ketvirtadienio vakare poli- Bendro Fronto Konferencija s 
cija užpuolė randauninku, ber įeJ Darįimpkįj'KbVil , . ' ' 
darbių ir darbipinkų demonsp , '
traciją prieš namą po num. 1 ■ • ’ -m- rr. . « j , ; <
166 Scfyolęs. St., j ; Br-ooklyne. 
To namo randauninkai, ;mat, 
išėjo į streiką, įpro,testuodami 
prieš vienos bedarbių šeimy
nos išmetimą už neužsimokė- 
jimą už kambarius ir reikalau
dami nupiginti rendą 20 pro
centų. Streikieriąi turi pri
tarimą tūkstančių aplinkinių 
darbininkų.

Policija, .padarydama užpuo 
limą ant minėtos demonstraci
jos, daugelį darbininkų sumu
šė ir keturis areštavo; laike 
pirmesnio mitingo gatvėj prieš 
tą namą, trečiadienio vakare, 
buvo areštuota ,du darbinin
kai, 

r Viso to'nežiūrint, streikie
riai pikįetuoja namąį pasiryžę 
Hr toliausi raugti mdsines ten 
demonstracijas. . ....................
i::,;-;.’

126th $t., 196 E. Broadway.

’ NEW , YORK. —; Whi. Z. 
Foster ir'Ben Gold sekys’pra- 
kalbą? bendro frontd konfe-

PARSIDUODA farma, 45. akrai že
mės, 6 kambarių namas, yra 3 

kliai, 3 karvės, kiaulių, vištų, ančių, 
mašinerija, budinkai ir trokas. Kai
na $6,700. ________
R.F.D.

ar-

P. ATKUCUNAS,
2 Jamesburg, N. J.

(12-14)

PARSIDUODA užeiga — Cafe, ge
roj vietoj, geras biznis, apgyventa 

vokiečiais. Pardavimo priežastį su
žinosite ant vietos. Kreipkitės po 
Noi 552 Forest Ave.', Ridgewood, 
Brooklyn,’ N. Y. ■ » i ;

< /W 
PARSIDUODA valgyklos vieta. Gręi* 

tarh • pirtyikui parduosiu labai pi
giai. Gera proga, pasinaudokit. 
Kreipkitės po No. 157 Roebling St., 
Brooklyn, N.? Y.'' ’ < i i i į < i i •

■ ; : ..r . i f ,

, REIKALAVIMAI
REIKĄLJNGAS partneris. į vi^tų biz

nį, vyras ar moteris, nevedę, su 
Aš turiu puikią vietąKeliui;? uunaiy iiunio Kome- maža pinigų. aš turiu puikią vietą 

rencijoj, kuri įvyks Manhat- j Long Islande, netoli Brooklyn. Frank 
tan Lyceum, 66! East' 4th rSt'.,-! Bois, , 305 Jericho Pike, Floral ♦ • ' • ' v<If I I
sausio 24, 11 vai. dieną.

ši konferencija šaukiamą,
kad sutelkti visus darbininkus I ; Reikalingas partneris, kuris gale- 
į paramą kovojantiems- Ken-Įtų vesti biznį ir būti pilnu bosu, nes 

taip- pat i esu Real Estate ir Insurance

;,į 305 Jericho Pike, Florai 
I Park, L. I.

’ (11-13)

GARAGE

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Telephone, Greenpoint 9-J320

SKAITYKIT. PLATTN’KIT

Tftlephone. Stagg

; 231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

i ’ v
Petras' Naujokas

Savininkas ,

Tai
LIETUVIU 

išdirbystcs
CIGARAI

JONO ARBA 
i PETRO 
C? « t

Kainos po
10c ir 15e

Ilkalzamuoja ir laidojo numlruglu* 
iMit visokiu kapinių j phrtamdo au
tomobilius ir karietas Veselijoms, 
krikitynome Ir pasivažinėjimams.

Graborius
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIRBKTOKIUB

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDBRTAKliR)

402 Metropolitan Avenue 
* „JĄrti Marey Avbom) ' 

BROOKLYN, N. Y.

tucky mainieriams,^ 
rengiamam sukniasiuvių strei
kui ir dabartiniam Vokietijos 
jūrininkų streikui, einančiam 
trijuose laivuose, stovinčiuo
se Amerikos prieplaukose. — 
Vokiečiai jūrininkai streikuo
ja prieš 10 nuošimčių nukirti
mą nuo jų algos.

Kiekviena lietuvių darbinin
kų -organiząciją prjvąlo išrink* 
ti savo! atstovus į tą konferėhr

biznyj, tai neturiu laiko prižiūrėti. 
Partneriu gali likti turėdąmas nuo
savybę ir dalį cash arba visus cash. 
Joseph Vastunas, 227 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. Telephone Stagg 
2-7235.

., (9-14)

■i

. i

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 
i . palengvinimo kaip - ‘

PAIN-E^PELLER

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu
listišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

BIZNIERIAI ' GARSINKIT 
'.ĖS. “LAISVĖJE”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patęrnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš Urna vau per 28 
metus.

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J r BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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