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daugiau pasmarkin- 
mokėjimą. Kiekvie- 
privalo kolektuoti 

siusti i centrą. * i *r

Daugelis ALDLD kuopų jau 
prisiuntė duoklių už 1932 me
tus. Palyginus kiek buvo gau
ta duoklių 1931 metais, sausio 
mėnesį, tai šiemet mes stovi
me veik šimtine augščiau. Bet 
reikia dar 
ti duoklių 
na kuopa 
duokles ir

Gaunama ir naujų narių. D. 
K. Romikaitis iš Reading, Pa., 
praneša, kad į ALDLD 143 
kuopą įstojo 6 nauji nariai ir 
du pasižadėjo. Drg. A. Kau
kas, iš Chicago, Ill., prisiuntė • 
duokeles 4 naujų narių į 86. 
kuopą įstojo 6 nauji nariai ir 
tė po mažiau. Reikia naujų 
narių gavimo darbas tęsti su 
visą energija.

KRISLAI
Nauji ALDLD. Nariai.
Karas ir Brošiūra.
Darbininkų Atsiliepimai.

Rašo D. M. šolomskas

Mandžurijoje ir Chinijoje ei
na karas. Kanuolės baubia, 
karo orlaiviai sėja mirtį, tūks-! 
tančiai chiniečių krinta. Impe-; 
rialistai pasiryžo užgrobti Chi-! 
niją, pasmaugti revoliucinį ju-j 
dėjimą ir pulti ant Sovietų Są-■ 
jungos. Bet ir jų pačių tar-• 
pe eina rietenos. KUr link ve-i 
da Mandžurijos ir Chinijos įvy
kiai? Skaitykite brošiūrą 
"Naujo Karo Gaisras” ir suži
nosite. Platinkite ją tarpe lie- i 
tuvių darbininkų. ALDLD 
Centro Komitetas jos turi pa
kankamai platinimui. Kaina 
20 centų, bet del ALDLD kuo
pų ir narių, del platinimo, par
duodame tik po 10 centų. Dau
gelis kuopų jau užsisakė, bet 
reikia paskleisti kiekvienoje 
kolonijoje. Tas padės gauti 
ir naujų narių į ALDLD.

turėti po 
skaitlinės perei-

Drg. K. Cinkus, iš Winnipe- 
go, atsiliepė apie brošiūrą: 
“Naujo Karo Gaisras” brošiū
rą yra labai gerai 
ranka.
to karo aukų, kaip Žmonių, taip 
ir piniginės išlaidos, karo re
zultatai. Taipgi nušviečiama, 
kur veda dabartinė politika pa
saulinių imperialistų. Mano 
supratimu, daugiau leisti tokių 
brošiūrų, mažiau storų knygų, 
juk už išleistus į pinigus del 
“Aliejaus” buvo galima bent 
tris tokias brošiūras išleisti.” 
(Vien už “Aliejaus” apdarus 
buvo galima išleisti apie tris 
brošiūras.—Red.)

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Vasario (Feb.) 6, 1932

[BEDARBIŲ DEMONSTRACIJOS UŽ AP
DRAUDĘ IR PRIEŠ N AU Jį KARį BUVO 

[SKAITLINGOS IR REVOUUCIONIŠKOS
Nepaisant to, kad New 

Yorke ir beveik visur kitur 
oras buvo stačiai nepaken
čiamas, lietingas ir šaltas, 
tačiaus vasario 4 d. bedar
bių ir dirbančiųjų demons
tracijos buvo skaitlingos ir 
revoliuciniškos. Ypatingai 
New Yorke demonstracija 
buvo didelė. Komunistų 
“Daily Workeris” apskait- 
liuoja, kad demonstracijoje 
ties miesto svetaine dalyva
vo iki 50,000 darbininkų.

Clevelande demonstravo 
iki penkių tūkstančių. Bos
tone taip pat keli tūkstan-

čiai dalyvavo demonstraci
joje. Bet čionai policija de
monstrantus užpuolė ir visą 
eilę darbininkų sumušė ir 
kelis suareštavo. Iš kitų 
miestų dar negauti praneši
mai.

Dabar demonstracijų o- 
balsius reikia pravesti gy
venimam O svarbiausias 
bedarbių tolimesnės kovos 
darbas, tai organizavimas į 
bedarbių tarybas. Tik per 
organizuotą ir nuolatinį 
spaudimą valdžia bus pri
versta maitinti bedarbius ir 
jų šeimynas.

BROOKLYN) IR NEW YORKO AMALGA 
MHTU RŪBSIUVIŲ SUSIRINKIMAS

Daug bankų bankrutuoja; daugelio darbininkų paskutinius centus nuneša. Dar
bininkai depozitoriai turi organizuotis ir kovoti prieš kapitalistus plėšikus.

EXTRA! JAPONIJA SIUNČIA SHANGHAJUN

t

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Lietuviai amalgameitai 
rubsiuviai! šiandien, vasa
rio 6 d., lygiai 12 valandą 
dieną, yra šaukiamas visų 
Amalgameitų unijos narių 
susirinkimas, svetainėj Stu- 
yvesant Casinx), East 9th St. 
ir Second Ave., New Yorke. 
Dalyvaukite Jvisi ir visos. 
Tai be galo svarbus susirin
kimas, kad susimobilizavus 
kbvai prieš algų kapojimą 
ir prieš Hillmano mašiną.

Stokite į kovą! Organi- 
zuokitės! Hilmano mašina 
atnešė negirdėtą vargą eili
niams nariams! Štai tos ma
šinos prasižengimai:

1. Vėl pravestas 20 nuoš. 
algų nukapojimas visiems 
rubsiuviams.

2. Dar keli tūkstančiai 
darbininkų išmetama iš dar
bo kelių perorganizavimo 
šapų.

3. Hillmano mašina išei
kvojo apie milioną dolerių

paiso bedarbių kriaučių ir 
kirpikų.

5. Tūkstančiai dolerių al
gų, priklausančių darbinin
kams, atiduota darbdaviam.

6. Desėtkai tūkstančių ka- 
valkų -išvežama iš New Yor- , 
ko su pagelba Hillmano.

7. Hillmano taip vadina
mas amalgameitų bankas 
tarnauja tiktai fabrikan
tams.

8. Howard kompanijos 
darbas bus išvežtas į Phi- 
ladelphiją, kur bus pigiau, 
padarytas, o čia 1,500 dar-' 
bininkų bus išmesta lau
kan iš darbo.

9. Hillmano taip vadina
mas “generalis streikas” 
buvo bjauri apgavystė prieš 
kriaučius.

10. Hillmano taip 
ma “kova” prieš 
rius taip pat buvo 
apgavystė.

11. Amalgameitų

NAUJA KARIUOMENĘ IŠ 20,000 VYRŲ;
MŪŠIAI EINA MIESTO GATVĖSE

Branford, Conn., vas. 4.— 
Greyhound linijos busas 
įvažiavo į (troką ir nelaimė
je vienas žmogus užmuštas, 
o astuoni sužeisti.

SHANGHAI. — Chinais 
valdoma miesto dalis Cha- 
pei beveik visai sunaikinta, 
šimtai tūkstančių gyvento-1 
jų išgrūsti iš namų. Gi Ja-i 
ponijos karinis 1V.
miestą bombarduoja. Prac^jo didžiausią ofen-

Į Shanghajų pribuvo Jun- pnes chmus Shangha- 
gtinių Valstijų 1,000 infan- Į Jaus ™iest_e; ?s^eĮtos1S ^a1' 
terijos kareivių ir dar sep- '7^ pačios didžiausios kanuo- 

, lės ir tūkstantis kareivių. 
Japonijos admirolas pareiš-

SHANGHAI. Vietoji ta ir sunaikinta, jeigu chi- 
laivynas sustabdyti mūšius,• Japoni- |nai nepasiduos.

Mes gauname daug atsiliepi- tyni kariniai laivai.
t i—’-a: p--

šiuose krito tūkstantis chi- kad šešių-septynių my- 
! nų kareivių, o keli tūkstan- plote bus viskas nusluo-
čiai sužeista nuo pradžios  ~—        

mij apie reikalingumą leisti 
brošiūras. ALDLD. Centro Ko
mitetas pageidauja ir daugiau 
išsireiškimų iš eilinių draugų.

Shanghajaus gatvėse inū

Drg. Ig. Kartonas, iš Tucka- kiek tūkstančių civilių žmo- 
hoe, N. Y., prisiuntė aukų $1.00 nįų yra Žuvę, 
į Agitacijos Fondą ir sekamą ____ ‘
laiškutį: “Draugai, $1.00 au-[_ _

Trenton, N. J.— Laike 
prohibicijos agentų užpuoli
mo ant jų štoro, Josephine 

džia nutarė tuojau pasiųsti | Pollistrelli, 54 metų, nuo iš- 
‘ gąsčio krito negyva prie 
pat vieno agento kojų.

Dar daugiau, iš Tokyo 
praneša, kad Japonijos val-

į Shanghajų naujos ir gerai 
ginkluotos 20,000 kariuome
nės. Tas parodo, kad Ja
ponija ruošiasi užimti visą 
miestą.

New York. — šiemet au- 
gštosiose mokyklose esama 
210,000 studentu.

vadina- 
raketie- 

bjauri

"IWrtl~ nu... jAP0WjA UŽGR0B£ HARB1N|; S.S.S.R.
PROTESTUOJA PRIEŠ PROVOKACIJĄ

. • • i • Ir Buržujus Sako, kadtuvių Centro Biurui, kovai J >
Bedarbė dar Padidės

NEW Y0RK- — Per ra- 
Jie man siunčia dio kalbėjo ponas Ritche, 

Maryland valstijos guber
natorius. Net šis buržujus 
savo kalboj pabrėžė, kad jo-; 
kiu būdu negalima laukti 
darbų pagerėjimo. Priešin- 
gai, Ritche pasakė, kad dar 
turime laukti bedarbių ar
mijos padidėjimo!

HARBIN, Mandžurija. — 
Pagaliaus Japonijos kariuo
menė užgrobė šitą svarbų 
industrinį miestą šiaurinėj 
daly j Mandžurijos, kuris 
randasi jau anoj pusėj Ry
tinio Chinų gelžkelio, kurio 
pusė priklauso Sovietų Są

jungai. Be to, Japonijos 
1 kariuomenė užgrobė to gelž
kelio traukinius ir vartojo 
gabenimui kareivių ir amu-

prieš sklokininkus Pruseiką, 
Butkų, Strazdą ir kitus. Lai ši 
maža auka bus jums parama 
nulaužti renegatiškus ragus 
“Klampynės”. JL ___ 1
jos po keletą egzempliorų pla
tinimui. Siuntinėja tą priešų 
laikraštį ir kitiems “Laisvės” 
skaitytojams. Bet aš ir kiti 
“Laisves” skaitytojai griežtai 
pareiškiame ponui Pruseikai, 
kad nesiuntinėk tą savo buržu
azijos lapą, nes Tuckahoe, N. 
Y., darbininkus neapgausi! Po
ra metų atgal mums siuntinėjo 
“Naujienas”, “Keleivį” ir kitus 
priešų laikraščius. Bet darbi-

/ ninkai juos atmetė ir eina\ su 
“Laisve”. Dabar Pruseiką siiin- 
tinėja savąją “Klampynę”, bet 
ir ją mes iššluosime ant dum- 
pų. 1 
gynėja “Laisvė”!”

gai Ig. Kartonas, I. Budrevi- sari0.‘ 2 val- PO pietų, bcios. Pagaliaus kažin kas

WATERBURY, CONN.
Svarbus pranešimas vi

siems Waterburio lietuviams
Lietuvių Darbininkų Su-

Lai gyvuoja darbininkų sivienijimo 49 kuopa reų-

Raudona Vėliava ant 
Bažnyčios Genevoje

> rep- GENEVA. —■ Ištisas dvi 
gia labai svarbias prakal- dienas iškaboj o raudona vė- 
bas sveikatos klausimu, va-1 liava ant šv. Petro bažny- • 1 1 • 1 ! « a a v. .
svetainėj po numeriu 103čius ir K. Urbanavičius.

Tuckahoe draugai lai būęa Green St. Kalbės Dr. J. J. 
pavyzdys ir kitu kolonijų drau*, Kaškiaučius, žinomas rašė- 
gams. Atmesdami kontr-revo-[ jas įr darbuotojas. Kvie- 
hucinę “Klampynę’, neužmirš- £įame visus Waterburio lie- 

s,?"; **» **«* * w 
reguliarių duoklių niekas nemo- :• Kaskiauciaus kalbą 
ka. Visą agitacijos darbą tu- apie sveikatą. < 
rime finansuoti iš aukų. * J. S..

nicijos į Harbiną.
Sovietų Sąjungos amba

sadorius Japonijoj draugas 
Trojąnovskis griežtai už
protestavo prieš šituos Ja
ponijos provokatoriškus žy
gius. Užgrobimas Sovietų 
gelžkelio yra atvirai bandy
mas išprovokuoti ginkluotą 
susikirtimą su Sovietų Są
junga.

Paskui tuos šmotelius sūdė- * 
jo į daiktą ir rado tokį už
rašą: PRIEŠ KARO SIAU
BŪNUS. TIK REVOLIU
CIJA ATNEŠ PASTOVIĄ 
TAIKĄ. z

Policija sako, kad užka- 
binimas šito vėliavos buvo 
bolševikų darbas.per telefoną pašaukė polici

jos galvą, kad ant bažny
čios iškelta raudona vėlia
va. Policistų būrys nusis
kubino, bet negalėjo vėlia
vos nuimti. Tuomet buvo 
pakviesti ugniagesiai, bet ir už sulaužymą prohibicijos 
tie tik šmoteliais plėšydami įstatymo ir pabaudomis val- 
vėliavą galėjo nudraskyti, džia nuo jų gavo $262,000.

New York. — New Yor- 
ko distrikte buvo suareštuo
ta 9,800 žmonių 1931 m.

unijoj
Lima, Peru._ Valdžia iš- narių sumokėtų pinigų į Hillmano klika įvedė žiau-

leido įsakymą, kad visose Bcęlnrbių Fondą, 
bažnyčiose būtų iškabinta 
valstybės vėliava, idant pa- 
rapijonuose sukėlus patrio
tizmo dvasią!

Lima, Peru.— Valdžia iš-

Washington. — 1919 me
tais Jungtinių Valstijų far- 
mu produktų vertė buvo 
$17,914,377,000; gi 1929 me
tais bepasiekė $11,775,236,- 
000., Vadinasi, bėgyje de- 
šimties metų farmų produk
tu vertė sumažėjo ant $6,- 
139,141,000.

S0. BOSTON, MASS .

4. Hillmano mašina

EASTON, PA

rią diktatūrą ir terorą prieš • 
ne- eilinius narius.

Svarbus Lietuvių Masinis 
Susirinkimas

Sekmadienį, vasario 7 d., 
2 vai. po pietų, Easton Ba
king Co. svetainėj, įvyks 
svarbus lietuvių masinis su
sirinkimas ir prakalbos. 
Kalbės drg. A. Bimba, iš 
Brooklyno. Visi kviečiami 
dalyvauti. Įžanga visiems 
veltui. Svetainė randasi 
po num. 34 N. 7th St.

Rengėjai.
A.L.D.L.D. 2-ra kuopa ir 

Lietuvių Piliečių Kliubas 
rengia vakarienę su trum-j 
pa labai juokinga komedi-’p p. 
ja, nedėlioj, vasario-Febru-. GTUuU EkSDOltaS 
ary 7 d., 376 Brodaway, So. Į 
Bostone. Pradžia 7 vai. va
kare. Mūsų draugės gas- 
padinės rengia skaniausią 
vakarienę.
reikės mokėti tik 50 centų, bia, kad 1931 metais grūdų 
o tikri bedarbiai gaus ją eksportas pasiekė $106,046,- 
tik už 25 centus. Komedija 000; gi 1930 metais buvo 
tai bus‘priedas prie vaka-! $191,343,000. Reiškia, gru- 
rienės. Visus nuoširdžiai dų eksporto vertė sumažė- 
kviečiame. jo ant 45 nuoš. nėr vienus

Sumažėjo 45 Nuoš
. v -------- . - . WASHINGTON. — Ko-
Už vakarienę merei jos Departmentas skel-

GREAT NECK, N. Y
Svarbus darbininkų Orga

nizacijų Parengimas

Šiandien, vasario 6 d., 7 
vai. vakare, yra rengiamas 
gražus maskų balius. Ren
gia choras Pirmyn bendrai 
su T.JD.A. ir LDSA. kuopo
mis. Įvyks Community 
Church Svetainėje, 3 Third 
St., kampas Stoner Ave. 
Visi lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti, gra
žiai laiką praleisti ir pa
remti darbininkiškas orga
nizacijas.

Komisija.

Washington. — Preziden
tas Hooveris pradėjo “ka
rą” prieš krovimą pinigų, 
tai yra, laikymą namie. Gir
di, neleidimas pinigų cirku
liam j on gilina krizį.

(Daugiau Pasaulinių Žinių) 
5-tam puslapy!)

jo ant 45 nuoš. per vienus
K. B; metus! ',
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, Every day, except Sunday, at 4G Ten Eyck Street, Brooklyn, New York APŽVALGA Motery Darbas Kapitalistinėse Šalyse !
t ' ’f >■ į i: i ? i t r / ; h i .•) •* *-1:; n h

United States, per year........
• Brooklyn,, N. Y., per year.. 

Korei gn countries, per year.
... Canada and Brazil, per year

SUBSCRIPTION RATES:
.$6.00 United States, six months. J... .$3.00 
.08.00 Brooklyn,. N. Y., six months... .4.00 
.$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
.. 6.00 Cdnada and Brazil, six months. $3.00

i«»n ui................ m m į, u«j.iiu«ii —

Klerikalų Susivienijimas 
Nesitiki Gaut Naujų Narių

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

Balto Šovinisto Masinis Teismas

paskui jį su indais skambi
no rir* šaukėm žiūrėkit streik
laužys. į Vyras sugrįžo na
mo- ir streikavo kartu su ki
tais darbininkais metalis
tais.

Mes matom buržuazinėse 
šalyse ne tik moterų darbi
ninkių Skaičiaus augimą ga
myboj, ir jų vis sunkėjančią 
padėtį, bet ir vis platesnį jų 
įsitraukimą į kovą prieš ka
pitalistus ir jų klapčiukus. 
Aišku, tas verčia ir mūs 
priešus susirūpini moteri-

moterys 
darbininkės net drąsiau ko
voja;

------ ——v— ^'Kapitalistinis pasaulis kuriose vietose
Rietuvių Darbininkų Su-j prie* jo augančio ekonomu

\ gali iiio ir finansinio krizip, viš 
" - ' yAa Mačiau naudoja moterų

darbą, kaipo pigesnį visose kai.1«Italijos moterys pla-

sivienijimas auga ir 
augti del to, kad tai' y“ 
darbininkiška organizacija 
pilnoj to žodžio prasmėj, gil„amvhn„ xak„„G Pavvz(1. 
klerikalų susivienijimą ir ‘ ' V-d >
SLA kontroliuoja darbinin
kų priešai, nežiūrint, kad 

pus-1 ten yra didžiuma darbinin- 
kuris kų.

įvyko sausio 25-28 dienomis, \ ‘
plačiai svarstė 
naujiį narių prirašymo Vajų 
ir nutarė jį atidėti po Seimo.

Priežasčių vajaus atidėlioji
mui labai daug, bet; svambiau
sia,—sunki dabartinė ekono
minė krizė ir nedarbas, kurie1 
visu sunkumu yra- phlietę lie-! 
tuvius, kaip sunkaus ' darbo I 
žmones. Daugelyje kuopų na
riai dejuoja del negalėjimo su
mokėti narystės duoklių, o 
apie gavimą naujų narių ten 
nei nesvajojama. ši priežas
tis verčia bent laikinai .susi- ,

Lietuvių Rymo Katalikų 
Susivienijimo organas “Gar
sas” vasario 4 d. rašo:

Pildomasis Komitetas 
metiniam susirinkime,. Rasinė neapykanta, kuri adatos amato darbininkų.

- pasireiškia darbininkų kla- New Yorke yra apie 45,000 
sės eilėse, bus iškelta darbi- adatos amato darbininku, 
.įninku teisme sekmadienį, tarp kurių negrų yra ma- Į 
vasario 7 d., kuomet Joe-^žiausia 15,000.
Birns, baltasis kailiasiuvisj laikosi tokio nusistatymo, I 

u ir-r. narys Adatos Amatų1’
Darbininkų Pramoninės^U- 
fiijos, bus teisiamas New 
Harlem Casino, 122 
116th Street. Džiūrė busįkams prie tokio pat darbo, 
sudaryta iš dvylikos darbi- [ Pavyzdžiui, negrai prese-1 
ninku. riai gauna nuo $12 iki $15 į

'Birns turi atsakyti į kai- savaitę už tokį pat darbą,!
% tiųįmus, del ko jis nesenai | už kurį baltasis preseris
. /* *
<»• . bininkų Pramoninės Unijos |grų darbininkų algos nuže-’ 
^raštinę pradėjo niekinti ne-j minamos dar del to, kad! 
' * unijos organizatorę, ir naudojama bjauri, kontrak-1

kodėl jis turi tokias mintis, I tinio darbo sistema dirbtu-;
kurioj yra pragaištingos ne- j vėse, kur baltieji preseriai 'nijimas ir fašistų ir social- 

^-grų darbininkų interesams ■ samdosi negrus prėserius fašistų kankinamas Susi vie
toj prarponėj. Birns nese- juž labai mažą atlyginimą. Į nijimas Lietuvių Amerikoj 
nai pareiškė: “Butų daugi Prieš tą nepaprastą iš- negali gauti naujų narių, 
geriau, jeigu mes visai ne-1 naudojimą negrų darbiniu- tai Lietuvių Darbininkų Su
turėtume negrų toj pramo-; kų adatos amato pramonėj sivienijimas gauna šimtus 

„<.,Xiej.” [Adatos Amatų Darbininkų naujų narių be vajaus.
r JTeigu Birns bus atrastas j Pramoninė Unija nekovojo!

ori/anizaciįos Didieji Sukčiai

naudoja moterų negu vyrai darbįnin-

dalyvauja streikuos.
metalistų streike

vasario 7 d Darbdaviai i

kad mokėti negrams darbi? | 
ninkams tik pusę arba vie- i 
na trečdalį tiek, kiek moka-1 

100 West ima baltiesiems darbinin- 
Džiūrė

Chicagos “Vilnis”
Surasta, kad Cook apskri

ty $216,000,000 vertės priva
tinių/ nuosavybių .savininkai 
niekada, nėra mokėję ,• taksų. 
Tos nuosavybės yra: t Laivų 
savininkų, orlaivių savininkų, 
stock exchange, corporation 
capital stock ir t.t. Jei tos 
nuosavybės būtų aptaksuotos, 
tži į metus sumokėtų mažiau
sia $6,200,000.

f !

O smulkieji namų savi-

rašo:

čiai
Berlyno 
moterys ne tik aktyvai da

lyvavo ir inciatyvą kai kur 
I turėjo dirbančios moterys 
i darbjninkės metalistės, bet mis, kad įtraukus jas į sa- 
I parodė . aktyvumą ir meta- vo pinkles ir atitraukus jas 
j listų žmonos. Buvo atsiti- nuo bendros kovos. Q mūs 
įtikimų, kad nestrėikuojan- priešai paskutiniu laiku ro- 
,čių metalistų žmonos vertė do daugiau gyvumo šiame 
! savo vyrus streikuot. Pav., I klausime. Tąi mes pi’iva- 

metalistas nenorėjo i lome matyt ir. padaryt tfta- 
istveįkuot, o žmona spyrė jį,' tinkamas išvadas: sustip- 

Vy- rinkim mūsų darbą tarp

‘Nuėjęs į> Adatos Am. Dar-įgauna nuo $35 iki $40. Ne-, laikyti nuo generalio vajaus, i
; kurs paprastai Centrui ne, pi-1 nįn|ęaį apkrauti didžiausio-' orlaivių, 

■ giai atsieina, o gerų rezultatų . mokestimis ! 1 ’
I šiais laikais sunku tikėtis. 1 mis

Kuomet klerikalu susivie-

žiui, Franci joj iki karo mo
terų darbas pramonės ga-1 
myboj sudarė tik 20%), o J 
jau 1930 m. padaugėjo iki; 

j'40%. Anksčiau buvo dide-; 
Į lis darbininkių, nuošimtis • 
tekstilės ir panašiose ga-1 
m y b o s ' šakose. Dabar | 

! smarkiai auga ir kitose,' 
pav., gumos gamyboj virš j 
50%) moterų, automobilių. L'; . 
metalurgijos gamyboj-4Ū%?'.!

a is m se sa yse. a ; rag..^)asįplfįe^i110 žmonai, sa- moterų ir dar daugiau ples- 
gahma sakyt, kaip bendras -T.f no idn. i/oilinkim hpnd J kn.
reiškinys tai aplamki au
gimas moterų darbo. Mo 
terų darbas ąuga net tokio 
se 
talo apdirbimo, automobilių, į 

mašinų C '

Kitaip Worcestery Algy Nukapojimas
per Kemisty Pasidarbavimą

, kydamas: “Tąi ne tavo da- kini ir gilinkim bendrą ko- 
lykas ir nesikišk, o žiūrėk! va prieš kapitalą ir jo klap- 
savo virtuvę ir indus.” Tuo- čiųkus.

šakose kaip ehemijos^me- d į |id J

dirbimo I —
xxxxo Stambie-'gamyboj. .
ji kapitalistai grafto pagel-1 daugėja moterų ^darbas ir 
ba išsisuka nuo sumokėji-1 tose kapitalistinės gamy- 
mo milionu doleriu token-' bos šakose, kuriose veda
ntis.

Chicagos miestas finansi- ro- . . .
Netu_ gamybos, kąd lengviau bu-

ii pim^ algas Į tų apsieiti be vyrų karo me-1
tūkstančiams miesto darbi- tu, kaitų motetų darbas pt- vwxivujojjjmh, mnocz —

algos' gesms: moterims: ‘kaip tai- f»eed and Princę sriubų išdir-i
----7---------- -  ,---- . - -------- ; i-'.”------- . Ai • ” i v i lietuvių uaroiiiiiiKų du- ntuiuiwiuo nuv »<ax«,x»y^a^ - . •

. . . .v .v •• I 1 • • 1 • £ • ... 1 darUsivienijimas paskelbė naujų!mėnesio pereitų metų, žino-1 Gilėjantis kapitalistinis
4.Z. U... ----- -------- ------- o I-., ( kuris visokie gateriai, kurie krizis <sose .r j

1 d. iki j tik gali prikišti nagus prie : valstybių gamybos
u, kad miesto pinigų, moka puikiai. vįs jaUgįau išmeta

sumokė ji- itose kapitalistinės gamy-
takso-1 b°s šakose, kuriose

x mas prisiruošimas prie ka-J 
Moteris mokina karo >

niai subankrutavęs, 
ri pinigų išmokėti

ninku. Mokytojams 
Lietuviu Darbininku Su- nemokėtos nuo T

i bininkai toj unijoj nevedė į narįų gavimo vajų, 
. L ne£?’U į tęsis nuo vasario

, o„o___ Aišku, __
metais. g'iau, persiimdami bjauria į mcs gausime nemažai naujų

;narių. O jeigu visds Lietu- ir r t
nario, i dies Garment Workers Uni-;vjų Darbininkų Susivieniji- bes, vagystė yra paprastas

■ ■ jis bus išmestas iš unijos. ;...
Birns’o teismas primena! tinkamos kovos už

teismą, surengtą Komunistų! darbininkų teises. Dar blo-'gįg^ės 1 d.
.• Partijos -.pereitais kirvio:

* vasario mėnesį del August; bosų ir International La- • narių. O jeigu visds Lietu-
Yokinen, Partijos i ' 1TT ' .TT"’
kuris atsisakė palaikyti ar-, jos biurokratų propaganda, ■ mo kuopos gerai darbuosis, 

^..timus ryšius su (negrais ■ tūli baltieji darbininkai,! tai pasekmės bus geros.
* darbininkais, nes jis buvo j kaip, pavyzdžiui, Joe Birns, Į

- persigėręs kapitalistų blofuinet užėmė tokią poziciją, i
F apie 'baltųjų viršenybę. Į kad.“butų daug geriau, jei?

Birns’o teismas, tačiaus,J gu visai nebūtų negrų dar-
. tūlais. žvilgsniais bus reikš- ■ bininkų toj pramonėj.” ;

- iningesnis, negu Yokineni Žinoma, unijos užduotis’
teismasr Tai bus pirmas ko- prašalinti rasinę neapykan-;

, ., .yos'žingsnis išnaikinimui iš tą iš savo eilių neužsibaigs z „
- šaknų revoliucinėse su Birns teismu. Tasai teis- rai išbandė naują būdą sek-į

darbo unijose liekanų rasi- mas vasario 7 d. turi but mingai išgydyti džiovą. Pir-;
' ’ peš neapykantos. ; ženklas visiems Adatos A- ma X-spindulm pagelba su-
¥Kaip rasinė neapykanta matų Darbininkų Unijos I randama, kuriose plaučių J

• apie 'baltųjų viršenybę.

Arinas.
“Balsas”

pasinaudoti. < ‘ '
Graftap, visokios sukty-

dalykas kapitalistinėj siste- 
imoj. 1 ■

įvairūs Dalykai
i ’ i t •, < f

Naujas Būdas Džiovai 
Gydyti

Viena, Austrija.—- _T.„.

Miesto Majorui Paskelbus Pa šalpos Mažinimą, Bedarbių 
Delegacija Prispyrė Jį Prie Sienos ir Parodė, kad Jis 
Meluoja, būk Miestas Neturi Tam Pinigų.

WORCESTER, MASS.. — dalyvavo apie 700 bedarbių; 
i ir buvo išrinkta delegacija iš 
j 5 bedarbių, kuri įteikė majo
rui bedarbių reikalavimus.

Delegacija išbuvo pas majo- 
Įrą virš pusę valandos ir su- 
| grįžus raportavo, kad majo- 
: ras prižadėjęs bedarbių reika- 

, “kiek jis iš- 
sikėsinimą ant darbininkų yal-' galės,” bet nusiskundė, kad 

kurios iail ir tain buvo m inetoa not n vi niniwil, Dele- 
;mažos;, prie to darbininkai tik'gacija nurodė, kad miesto iž- 

; yra virš miliono dolerių 
I perviršis, tai kodėl tų nevar- 

Darbo Unijų Vienybės Ly- toja bedarbių šelpimui? Či!a 
ga pradėjo organizuoti darbi- ponas majoras neturėjo ką at
mokus į uniją. Komunistų Įsakyti. , Matomai, norėjo ap
karti j a ir'Jaunųjų Komunistų Įgauti, bedarbius, prižadėda- 
Lyga' išleido atsišaukimus į; mas /^iidyt jų reikalavimus, 
darbininkus, kad organizuotų-Į tik nepasakė kada.
si. • Darbininkai noriai skaitė 1 Darbininkai neprivalo laukt 

i atsišaukimus ir pradėjo orga- geruoju išpildant majorą pri- 
nizuotis į Metalistų Industrinę i žadus, bet turi organizuotis į 
Uniją. j Bedarbių Tarybas ir organi-

Kompanija, pamačius, kad į zuotai prispirt valdžia, kad 
darbininkai ne juokais organi- Į būtų teikiama žmoniška pa

is, o ne vien 
mažesnis, jimą iki 4-tai dienai balan- prižadai, kaip iki šiol.

Tas parodo, Bolševikas.

balandžio syklė mąžidū moka. !bystėx paskelbė, kad su 18 die-
. . |na sausio, numuša savo 800 

i vergų algas. 10 nuošimčiais, 
kapitalistinių I Tas sukėlė didelį sujudimą 

Šakose'tarp ■’darbininkų; prasidėjo 
darbi- kalbos apie reikalą organizuo- _ x------------- „

ninku ir darbininkių iš fąb- P® ir stot į kdyą^prieš tokį pa-Javinius pildyt, 
idkn Anaa. KMnvbo ir di- sikėsinimą ant darbminkų_t.al- galės,” bet r.”--------
1_.^’ , g % /. • ;. įgų, kurios jau ir taip buvo miestas neturi pinigų,
deja moterų bedarbiu skai-: _ _ _ ^...11.11
čius. Pirmoj eilėj paliuo-! dalį laiko ..tedirbo, po 2 ar 3 de 
sųoja vedusias darbininkės dienas į ^ąvaitę. I
ir tas, kurios turis virš 25 
mestis. . Mat, fab.rjkantąi 
dažnai skaito, kad stiprės; 
nė nevedus darbininkė ir iki

1150.000 litų neva bedar- 25 metų, o kitos, jau nebe- 
biams. Tačiaus badaujan- Luri, intensyvumo darbe.

- D/kta-1 tieiPs bedarbiams iš. tų pi- 
1 inigų nebus teikiama para

finą: tie pinigai bus naudo
dami tam tikriėms viešiems 
darbams, prie kurių fašis-

Kartu su tuo fabrikantai 
numuša darbo užmokestį 
dirbančioms darbininkėihs 
ant 20--40%. Darbininkių 
uždarbis UŽ lygų SU vyrais zuojasi, atšaukė algų nukapo- šalpa bedarbiam 
darbą Vokietijoj ] 

jaut 40—50%. Francijoj ant lūžio, 1932 m. 
130—40%). Vokietijoj del kad ■ darbininkai tik pradėjo

XX.dip I dblllt; IJccipy KdliLd Ulelių mixijiixxli unijuo idnuania, , . j‘ ,p.* v
‘ ■-d^rbo unijose patarnauja nariams vesti aštriausią ko-' vietose yra tuberkulioze ko- tai samdys oeaa ius uz a-į 
' .darbdaviams, tatai parodo ’ va prieš esamą baltąjį šovi- ■ lonijos; po to į plaučius per | b?1 -aC im?* _____ -- . .. __________

dabartinė padėtis tarpe -nizmą toj unijoj. i burną įleidžia riestas lazde-1 kie *. ® ,al. es c ai J.° ! draudimo nuo bedarbės fab- organizuotis, ir tai kompanija! .
■ ----------Ii- su lemputėm! ant galų. Igauta, tai jau kitasį klausi-1 .R . išskai'tliu -a iš tai Waterbury, Conn.

- ■ . .....................................................X » “k Su »».*>* Si™. Km Bedarbi,?
“bedarbės problemą”.

. so^ buržuazinėse šalyse kčs beciarbj£- įr visai negau- Todėl
5 y^dancioji. kUse panašiu na ne^ men|ę0S pašalpos

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
• Apie Baikalą Surasti žiba-1 gyventojų skaičiumi užima 

lo šaltiniai i septintą vietą pasauly. Su-
- Baikalo ežero šiaurės va-'lig gyventojų ska*S™ Pir’ 

Aų i 0 f e ° S . i imą-vieta užima Londonas, .karų krante surasta žibalo M * Ynrkfls o2-rą New Yorkas, 3-ČiąChi- 
caga, z 4-tą Paryžius, 5-tą 
Maskva, 6-tą Berlynas ’ ir 
7-tą vietą Leningradas.

\ šaltinių, šaltinių centras 
. yra visiškai prie pat ežero.

Šaltiniai užima apie 200 ki- 
z lometrų. Dabar daromi grę-;

žhft^i per ledą ežero vidury 1 
^tiksliai nustatyti Lų šaltinių į Kiek pervežta 1931 m. So- 

vietų Geležinkeliais
Šęvietų radio 

praneša, kad 1931 metais 
Sovietų geležinkeliais buvo 
pervežta 245 mil. tonų pre
kių, t. /y. ;dų ‘ kart daugiau, 
kaip 1913 metais. • Keleivių

Statomas Naujas Miestas
Prie Maskvos statomas 

>tam tikras miestas, skiria- 
$mas darbininkams, \ kurie

Maskva

1!

■

įęjtetys Maskvoj požeminį^ pervežta 709 milioriai.
geležinkelį. Tame mieste! r
Jgalėš gyvehti 60,000 darbi-1 
įninku. Miestas bus pasta-' 
itytas pagal paskutinius!
^technikos reikalavimus.

Tas parodo,

r
i

Automobiliai
7 sausk/ Maskvos 

mobilių drg. Stalino 
(AMO) zavodas isįįeido 30

auto- 
vardo

i Per tas lazdeles į lemputes 
įeina kvarco lempos ultra
violetiniai spinduliai, kurie 
užmuša džiovos bakterijas. 
Nors tokiu būdu ir ne visos 
bakterijos užmušamos, bet 
jų belieka tiek nedaug, kad i 
kraujas pats jau lengvai 
pajėgia jas užmušti.

Socialfašistas Grigaitis 
perstojo pranašauti greitą 
Sovietų Sąjungos žlugimą, 
tai daba/ sumanė durnelio 
rolę palošti Kerenskis. Ne
senai Franci jos buržuazinio 
laikraščio “Paris Midi” ko
respondentui tais niekšas 
pareiškė, jog “bolševikų žu
vimo valanda visūį< arti:” 
Jis, veikiausia, dabar nei 
Grigaičio neįtikins savo 
pranašyste.

v

.Leningradas Užima Septin- automobilių, o 8 sausio 31^

I mas.
tuvos fašistai mano išrišti! - i.. f]ovk:n;riv:11 7-VA- "•'"” || ninku ir clai binmkių po ■ kuri pirmutine pasirodė kovos j 

4%, o vedusios darbiniu- lauke*už darbininkų reikalus.’ 
■ * - ■ r‘* 1 | kiekvieno darbininko

pareiga stot į Komunistų Par
tiją, kad padėjus jai prakil
nų darbą varyt pirmyn. Bet 
darbininkai neturi sustoti or- ve jiedu sakė, — kad Wa- 
ganizavęsi į uYiiją. Atėjus ba- terbury nėra bedarbės, kadan- 
landžio mėnesiui, turime būt 
jau išanksto visi kaip -vienas į vakarienę ir moterys gali 
tvirtai susiorganizavę, kad ga,-. nusipirkti tokias šlebes; tai ne 
lėtume stot į_ kovą. O kad | tokie blogi laikai, kaip nekurie 
kompanija vėl kėsinsis ant' į»a: jeigu būtų blogi lai- 
darbininkų uždarbių, tai nėra }<aį, Įaį į vakarienes nteitų ir 

| naujų šlebių nepirktų.
__________ | Tiedu buržujai žino gerai, 

Miesto majoras paskelbė su-! kad bedarbė baisi ir kad čio- 
Darbininkų mažint miesto išlaidas, numu-]nai vakarienėj bedarbių nebu- 

1 977 0001sąnt bedarbiams pašalpą 10 vo, bet didžiumoj butlegerinė ---- --.y,... ----- pirma inteiigentija.
1 31 d. sausio į

nuo $3 iki $9 į savaitę, ir ji tik Choro margumynų vakaras; 
daliai bedarbių buvo teikia- šiame parengime pasirodė, kad 

i ma, bet ir už ją bedarbiai bu- 
i vo verčiami dirbti nuo vienos 

'Aprokuojama, kad 1931 iM keturių dienų į savaitę 
metais automobilių šavinin-.darbl»’1pagal 
kai JungtiflčSė Valstijose jp2naf mtjoras apie savo 
sumokėjo'arti biliono dole- jr kitlJ miest0 aidžiųjų valdi- 
rių už įvairias taksas. . ‘ '

būdu “naikina bedarbę.
30 d. sausio įvyko 103 (?) 

Kliubo vakarienė, kur dalyva
vo miesto majoras ir dar kok
sai tenai vienas buržujus, ir

i Aišku, kad del tokios sun- 
kioš bedarbių padėties, au
ga abortų skaičius, auga 
gimdymas dirbtuvėj prie 
darbo, arba išeinamoj vie
toj. Tuo pat metu kyla ir 
auga ' darbininkių klasinis 
susipratimas ir jų įsitrauki
mas į bendrą kovą prieš ka
pitalą ir jo klapčiukus. Kai-

1930 metais Japonija eks
portavo Chinijon įvairių ta- 
vorų už $200,000,000. Chi- 
nija yra plati rinka. Todėl, 
didelio krizio kankinama, 
imperialistinė Japonija ne 
tik rengiasi prie karo prieš 
Sovietų Sąjungą, bendrai 
su kitomis imperialistinė
mis valstybėmis, bet taipgi 

’ ginklo pagelba bando užval
dyti Chiniją, kad galėtų ten 
dar daugiau savo tavorų' 
parduoti. Tuo klausimu ir 
susiduria jos interesai su 
Amerikos,, Anglijos ir kitų 
imperialistinių šalių intere
sais. x

gi gali mokėti po $2.00 įžan-

nei mažiausios abejonės.
x ---o—

brikų 48,394.
skaičius siekė __
1928 metais fabriku jau bu- nu?šįmčių, nors jau
V.O> 55,948,' gi juose dirbo iv i; m-
30,000 darbininkų- mažiau.

k t

31 d. sąusio įvyko Vilijos 
margumynų vakaras;i 

yra bedarbių, ir kad pinigų 
stoka. Nors tikietai buvo ga
na pigūs, tik po 35c., bet par
duoti buvo gana sunku ir pu- 
.blįkos nebuvo daugiąusiai.

Programa buvo įvairi; ją iš
pildė didžiumoje jaunuoliai, 

įninku tūkstantinių algų suma-■ Ypatingai dainų programa pa
minimą nenori nei prisiminti, | girtina, kur jaunuoliai vis dau- 

\ j tik kėsinasi ant vargšų bedar-jgiau pradeda dalyvauti darbi-
1931 / metais Jungtinėse v> kurie jau ir taip vos tik ! ninkiškoj dailėj. Taipgi Vili- 

- * - —----- ------- , jos ci10ras įurj jauną chorve-
vedį, kuris, matyt, gabus vai
kinukas; ateityje gali būt ge
ras chorvedis, jeigu stengsis 
mokyti, žinoma, iš sykio ne
gali būt specialistu mokytoju; 
nors ir muziką geriausiai’ pa-

} 
gal padaryti, tiktai reikia no
ro. .

Iš Vokietijos pranešama, 
kad vokietis Gerlichas Įsrą-, 
dęs šovinį, kuris gali per
kirsti ir karo tankus.,

!■■■ ■■■■■M. ■■ . . »

Aprokuojama, kad Euro
poj yra 18 milionų moterų 
daugiau, negu vyrų. Sovie-

į tą Vietą Pasaulyj
iį Ligi1 1 sausio Leningrade
jgyventęįų skaičius pasiekė' Pittsburgh, Pa.—Vasario.,__ o__ ,
2,733,300 žmonių. Per pas-į 3 xl., Pennsylvanijos valsti- tų Sąjungoj esą 4 milionai 
Rūtinį *, /mėnesį gyventojų! joj užsidarė trys bankai su moterų pigiau,- negu vy- 
Skaič^p t padidėjo 52,2001 $1,600^000 depozitų, 
dbnoniij, o per metus virš į f —----------
Itaip SOI tuk^tančiu žmo-i Somerville, Mass. — Va- 
>ht. I *' 1 sarto 3 d. užsidarė vietos

'i '■ 4 Wats’•metais Leningradas!Savings bankas.

automobilį.
■

i įaugiau/ negu vy- 
rų. Abelnai Europoj' 100 
vyrų tenka 110 moterų.

Lietuvos fašistinis. nlinis- 
terių kabinetas1? paskyręs

Kaip kitose kapitalistinė
se šalyse,taip <ir Japonijoj 
mašinerijos . pagelba dau
giau pagaminama su ma
žesniu skaičium darbininkų. 
Tuo budu susidaro nuolati
nė bedarbių armija: O kri
zini padidėjus taipgi didėja 
ir' bedarbių armija. Apro
buojama, kad Japonijoj da
bar yra suvirs pusė miliono 
bedarbių. . ,

Sulig 1924 metų-statisti
kų, Japonijoj buvo viso fa-

r

i palaiko savo gyvybę.
' 1 Komunistų Partija ir Bedar- 

į bių Taryba buvo surengus

kriziuose nesubankrutavo'sausio, 1932 m., prieš miesto
tokis—didelis skaičius biz-i valdžios tojų begėdišką elgesį.
nių į vienus metus. Ameri-; kftike mitingą miesto sodne.

■ Nors oras buvo saitas, visi su-J-žintų, reikia patyrimo; bet tą 
šalę drebėjo, bet klausėsi kai- --

bėtįjo per apie dvi valandas;
J. Si -h* mitingas buvo skaitlingas,

4

Valstijose hubankrutavo ; 
įvairių biznių '26,381. Nie
kadpirmiaus praėjusiuose protesto demonstracijas 29 d. 
1 v- n « < i rs z-, « •« L. <z% 1 v* i AOA ___  ? _ Y «

kbs kapitalizmas smarkiai 
bankrutuoja).

Ten Buvęs.
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Puslapis Trecias

rašyta

ir' pa
klausi-

tadienis, Vasario 6, 1932

PR TFIRUJ ■a

W

Muzika ir Politika se, turi būti revoliucinė dvasia, kuri trauk
tų proletariatų. Į vienybę kovai prieš savo iš
naudotojus.

Kadangi pas mūs net ir proletarinius me- 
inkus dar vis yra suprantama, k^d menas, 
'pač muzika negali būti sujungta su poli- 
a, darbininkų veikimu; arba, kad meni- 
kai negali turėti politinio nusistatymo, nes 
nininkai “ne politikieriai.” 
*4ėra abejonių, kad šitokia mintis labiau- 
kyla iš tokių menininkų, kurie yra “pro- 

ionalai menininkai” ir nori vien tik iš tos 
>fesijos daryti pragyvenimą ir turto susi- 
įpinti. Bet gaila, kad atsiranda net ir to- 
i menininkų, kurie savo visus gabumus pa- 
mčia darbininkiškom organizacijom už 
ai mažą atlyginimą ir panašiai kalba. 
Pastaruosius negalima už tai labai kaltin- 
nes kaltė daugiau puola ant tų, kurie jau 
tai suprato, kad menas nėra bepartyvis ir 
:1 neatskiriamas nuo politikos. Bet apie 
labai mažai rašė, o prelekcijoms ir pra

boms dar ir dabar nėra medžiagos paga
nia.
Kad plačiau susipažinti su menu ir muzi- 

ar muzika turi ideologinės reikšmės ir 
muzika gali būt atskirta nuo politikos,-— 
čia paduosiu išsireiškimų jauno komunis
to kompozitoriaus, d. Dimitrio šostakovi- 
us.
lose Lee, nesenai sugrįžęs iš Sovietų Sa
igos, New Yorko Timese labai daug rašo 
e meną Sovietų Sąjungoj. Rose Lee ap- 
o pasikalbėjimą su jaunu kompozitorium 
takevičium. Rose Lee sako : “Muzika ir 
itika šalimai sugyvena šostakevičiaus ir 
draugų mintyse. Jo supratimu, muzika 
jali būt be politinės pakraipos. Labai 
elankiai sutiko šį dalyką padaryti aiškiu.” 
itigas šostakevičius aiškina:
‘Negali būt muzikos be ideologijos” jis 
itai pasakė. “Senieji kompozitoriai, su- 
iai ar nesužiniai,. palaikė politinę teoriją, 
omą, didžiumoje jie buvo ramsčiai aug- 
sios klasės. Tiktai Beethoven buvo pirmta- 
nas revoliucinių idėjų. Jeigu jum teko 
dtyti jo laiškai, kuriuos rašė savo drau- 
ns, žinot kai jis troško duot naujų idėjų vi 
•menei, ir sukelti ją prieš savo valdonus. 
‘Iš kitos pusės, Wagnerio biografija paro- 
kaip jis radikališkai pradėjo savo dar- 
bet užbaigė kaipo reakcionierius. Jo 

narchistinis patriotizmas padarė blogą į- 
mę ant jo minčių. Gal tai būtų tiktai 
itiškas nuosprendis, bet, mano supratimu, 
igneris ir nebuvo dideliu žymiu kompo- 
orium. Teisybė, jo kūriniai naudojami 
zietų Sąjungoj ir dabar labai dažnai, bet 
ią pat dvasią taip pat mes girdime, kuo- 
t mes einame į muziejų pastudijuoti senos 
džios formų. Mes galime pasimokinti 
i tikrų technikinių formų, bet mes jų ne- 
imam.
‘Mes kaipo revoliucionieriai, turime skir
ią muz-.kos supratimą. Patsai Leninas 
•>akė, kad ‘muzika yra priemonė vienijimui 
čiosios masės žmonių.” Ne masių vadas, 
tikrai organizuojanti jėga. Muzika turi 

itingą sujudinimo jėgą į tuos, kurie jos 
lusosi. Niekas neginčys, kad Čaikovskio 
ta Simfonija daro beviltį, ’ nusiminimo 
įsmą, kuomet Beethoveno Trečia — kelia 
augsmą kovos. Net simfoniška forma, 
ri pasirodo daugiau atsiskyrus nuo litera- 
ių elementų, galima sakyti, kad ir savyje 
iasi politiką. Taip mes suprantame Skria- 
ią, kaip mūsų aršų muzikalį priešą.
‘Kodėl ? Kadangi Skriabino muzika links- 
į nesveiką eroticizmą. Taip pat jo mu- 
a linkusi prie misticizmo ir pasyvumo, 
bėga nuo gyvenimo realizmo, tikrenybės. 
‘Mūsų muzika yra netodel, kad Sovietai 
ksmi, arba turėtų tokiais būti. Gera muzi- 

kelia, drąsina ir lengvina žmones prie 
rbo ir jų siekių. Muzika gali būti tragiš- 
. bet turi būt stipri. Ji (muzika) niekuo- 
t negali baigtis pati sau, bet turi būt ga
gu įrankiu kovoje. Del šių priežasčių 
yietų muzika, gal būt kad vystysis skirtin- 
>ne kryptimi, negu kad pasaulis žino. Tu- 
□ūti atmaina! Apart visko, mes įžengėme 
aują gadynę. Istorija įrodė, kad kiekvie- 
gadynė tveria savo kalbą.”

Iš šito taip trumpo pavyzdėlio galima gaut 
pratimą, kad muzika nebuvo, nėra ir ne- 
li būti bepartyviška ir atskira nuo politi- 
j. Taip pat iš šito nurodymo gauname 
pratimą, kad ir netikusius/ kūrinius, ku- 
os dabar turim, negalim ant syk numesti, 
; gaminant naujus, proletarinio meno kū
jus, negalima skolinti mintis bei dvasią 
buržuazinių kūrinių. Proletarinio meno 
riniuose, kaip muzikoj, poezijoj ir dramo-

M. Stakov.

A.L.P.M.S. Reikalai
A.L.P.M.S. III Apskričio Metinė Konferencija

Konferenciją atidarė organizatorius J. Sau- 
lėnas, sausio 3 d., 11 vai. ryte, “Laisvės” sve
tainėje, Brooklyn, N. Y., ir paskyrė mandatų 
peržiūrėjimui komisiją. Konferencijos tvar
kos vedimui išrinktas J. Paukštaitis. Perei
tos konferencijos tarimų surašąs nebuvo skai
tomas, nes tarp raštininkų įvykus kokia tai 
klaida ir tarimų į knygą neįrašė.

Konferencija turėjo pasiganėdint Apskričio 
valdybos posėdžių tarimais. Mandatų komisi
ja raportuoja, kad dalyvauja 13 delegatų nuo 
keturių chorų, atstovaudami apie 160 chorų 
narių. Seka valdybos raportai: org. raport 
tuoja, kad III Apskričio ribose buvo 6 chorai, 
bet ekonominėm sąlygom pablogėjus, labai 
skaudžiai atsiliepė ant chorų. Choras Lyra 
turėjo prisijungti prie savo kaimyno Aido. 
O Patersone chorą nuslopino^streikai, bedar
bė ir Pruseikos opozicija. Bet gyvuojanti yra 
stiprūs chorai.

Iš turto raštininko raporto pasirodė, kad 
metinis piknikas ir operetė “Nebaigta Kova”, 
pelno davė $52.92. Su buvusiais ižde pasida
rė $67.87, bet su pabaiga pereitų metų Ap
skričio iždas yra nedatekliuje. Vienok tuo 
pačiu sykiu nekurie A.L.P.M.S. vienetai III. 
Apskričiui yra skolingi daugiau 60 dolerių. 
Jei šiuos atgautume, tai Apskritys galėtų ap
mokėti skolas ir ką naudingo atlikti.

Valdybos raportas tapo priimtas. Chorų 
raportai: Choras Bangą. Elizabeth, N. J., su
sideda iš 50 narių; Choras Sietynas, Newark, 
N. Y., susideda iš 30 narių; Aido Choras su
sideda iš narių; Choras Pirmyn, Great Neck, 
N. J., susideda iš 50 narių.

Šie keturi cliorai, kaip iš raportų pasirodė, 
tai nuo komunistinės linijos nesitraukia nė 
žingsnio. Dainos skamba proletarinės dva
sios, veikalai bei operetės vaidinamos vėliau
sios laidos, kokias tik A.L.P.M.S. Centras iš
leidžia. Visi platina dailės ir politinio turi
nio literatūrą. Priklauso prie T.D.A. ir daly
vauja visuose tarptautiškuose parengimuose. 
Ypatingai Sietynas jau pradėjo mokintis ope
retę “Alkis.” Veikalas susimokyti sunkus, 
bet Choras dės pastangas tinkamai suvaidin
ti.

Centro Biuro sekretorius d. Bovinas savo 
raporte išdėstė Centro nuveiktus darbus ir to
limesnius planus. Bet įplaukos taip sumažė
jo^ kad didesnių darbų užimti negali. III Ap
skričio konferencija manė dar sunkesnę naštą 
Centrui ant pečių uždėti, bet, matant, kad ne
galima, tai atstovai nusitarė, idant Apskritys 
turi daugiau pasirūpinti sukėlimu finansų, o 
tik tada Centras išduos mum pageidaujamus 
vaisius.

Konferencija padarė patėmijimą, kad Cent
ras leistų veikalus ne vien su dainomis, bet ir 
be dainų, kas tinka ’mūs mažesniem parengi
mam. Nutarta, kad Apskričio Pildantysis 
Komitetas tankiau turėtų savo posėdžius ir 
pasitartų su Centru.

Nutarta surengti koncertą New Jersey val
stijoj. Koncertas įvyks 5 d. kovo, Newarke.

Antras didelis parengimas, tai piknikas, ką 
turės įvykti 29 arba 30 d. gegužės, Linden, 
N. J. Pikniko surengimu rūpinsis Choras 
Banga, Elizabeth.

Į Pildantį Komitetą išrinkti šie draugai: J. 
Saulėnas, F. Pakalniškis, P. Poshkus, A. Kve- 
dera, J. Paukštaitis. Alternatai: J. Mickūnas 
ir Kairiutė.

Sekanti konferencija nutarta laikyti Ne
warke.

koj, eina į girią, kurioj dar tik laukiniai žmo
nės gyvena.

Čia Cain1 pradeda, gyvenimą, maitinasi ga
tavais gamtos augintais augalais. Bet jam 
labai nemalonus gyvenimas be moteriškos ly
ties dVaugės. Na, tai jau pasitaiko taip, kad 
jisai pamato laukinių žmonių būrelį, pasigrie
bia iš jų tarpo vieną merginą. Prievarta ją 
pasilaiko, pririša.

Už ją eina kova. Jį ateina užpulti lauki
niai žmonės, apsimaskavę įvairiais jų darbo 
“baisiais” apdangalais. Vienok jisai turi 
ginklą, brauningą, kurio laukiniai žmonės la
bai bijo. Taip jam pasiseka laimėti kovą. 
Gi jo pavogta moteriškė jau pripranta priėjo. 
Jie gyvena kaip kad Adomas su Jieva rojuj, 
susilaukia kūdikio.

Begyvendamas čia, Cain atranda liekanas 
žuvusių “civilizuotų” žmonių ir žymes lau
kinių žmonių. Pagaliaus jam jau pasidaro 
nuobodus šitas gyvenimas. Jisai mano palik
ti necivilizuotą kraštą ir grįžti į “civilizuotą” 
pasaulį. % Jis grįžta į laivą atgal. Bet laive 
jam duoda tą patį darbą. Bet tas darbas jam 
jau pasidaro toks baisus, kad jisai negali jį 
nė pradėti. Tad šitas darbininkas vėl pame
ta laivo darbą ir grįžta į laukinį gyvenimą vi
sam amžiui.

Vadinasi, tuo paveikslu parodoma, kad gy
venimas šios “civilizacijos” yra taip labai 
įkirus, kad 
gyventi su 
išgarbinta ‘

• Bet visi 
pitalistinio 
nizuotis ir ' 
venimo. 
veikalėlis.
turi j ieškoti kur nors pabėgti iš šios padėties, 
bet tik ne kovoti už pagerinimą savo būvio ir 
pasiliuosavimą.

Gi abelnai imant, veikalėlis turi gana gražių 
scenų.

yra taip
darbininkas greičiau pasirenka 

laukiniais žmonėmis, negu kad su 
“civilizacija”.
darbininkai negali pabėgti iš ka- 
pasaulio. Darbininkai turi orga- 
kovoti už pagerinimą to blogo gy- 

Apie tai nei vieno motyvo neduoda
Vadinasi, išvada, kad darbininkai

“Kelias Į Gyvenimą”.—Tame pačiame teat
re dabartiniu laiku rodoma kalbantis judis,

A.L.P.M.S. Finansinė Atskai-I 
fa už 6 Mėnesius, 1931 M.

ĮPLAUKOS
Liepos

Balansas nuo birželio mėn.
A.L.P.M.S. II Apskritys, au

ka _____________ ,_______
L.D.R. Choras, Mass, valst.
Budrikis ir Kvietkauskas, au

ka ____________________
Laisvės Choras, Lawrence, 

Mass, duoklės ---------------
Aušros Choras, Binghamton,

N. Y., duoklės------------------
Aušros Choras, Bighamton,

N. Y., dainos ------------------
“Dainų Dainelės”____ ____
A. Jeskevičiutė, “Dainų Dai

nelės” _________________
L.L.R. Choras, Norwood, Mas, 

duoklės ir dainos----------
Aido Choras, Worcester, Mas., 

dainos -------- .----------------
Lyros Choras, Kenosha, Wis., 

“Nebaigta KoVa” ir dainos
Aido Choras, Brooklyn, duok

lės, dainos, veikalai -----

Viso ---------------- 1--------

$197.46

50.00
15.00

J udžiai-Drama-Muzika

Pastaruoju laiku Cameo teatre buvo rodyta 
veikalas “Cain”, šis veikalėlis ne Holly- 
woode darytas. Jis tikresnis, bent kiek re- 
ališkesnis, negu paprasti ^veikalai, kuriuos 
Amerikos publikai kiekvieną dieną rodoma. 
Bet mes negalime pasakyti, kad “Cain” yra 
tikrai proletarinis veikalas. Proletarinis vei
kalas turi turėti tikrą, tikslią išvadą, ko mi
nėtame veikale labai trūksta.

Cain yra darbininkas, dirbantis Anglijos 
prekiniame laive. Darbas taip jam įkiri, kad 
tas darbininkas, negalėdamas panešti tų sun
kių sąlygų, pabėga iš laivo nakties laiku. 
Jisai pabėga kur tai pietinių jūrų prieplau-

Rugpjūtis
“Dainų Daineles” ---------------
Lyros Choras, Cleveland, O.,

duoklės ---------------------------
Bangos Choras, Toronto, duo

klės, dainos ------------------

Viso --------------------------

Rugsėjis
Vilijos Choras, New Britain, 

Conn., duokles---------------
M.K.L. Choras, Chicago, už 

“Spartaką” ---- -------------
B. šalinsite, už “Alkį”-------
“Dainų Dainelės”----------------
Aįdo Choras, Hudson, Mass., 

duoklės ---------- - ------------
Antonaitis, “Priešai” ir dainos 
Laisvės ir Vilijos Chorai, pel

nas iš parengimo----------

Viso _________________

Spalis
A.L.P.M.S. 4 kuopa, auka — 
Liet. Darbininkų Aido Choras, 

Chicago, Ill.____________
A.L.P.M.S. III Apskritis, už 

Internacionalą __________
Lyros Choras, Shenandoah, P., 

“Raudonoji Daina” ____
Sietyno Ch., “Kominternas”

Viso _________________

Lapkritis
Aido Choras, Brooklyn, N. Y., 

“R. D.”_______2________
Lyros Ch., Stoughton, Mass., 

duoklės ________________
Bangos Choras, Toronto, “N.

K.” ir dainos ____________
A. Džigas, “R. D.”-------------
Chas. Kiselis, dainos________
Liuosybės Choras, “R. D.” _

Viso _________________

Gruodis
Laisvės Cht, Rockford, Ill

“N. K.”_________________
Astrauskienė, Detroit, Mich,

“Mes ir Jie” ________ _
L.L. Choras, Los Angeles, C.

“N. K.” _____________

padarytas Amkino—Sovietų Sąjungoj.
Šis veikalas yra labai pamokinantis 

rodantis, kaip Sovietų Sąjunga išrišo 
mą jaunųjų banditų.

Ypatingai Amerikoj labai daug buvo
apie Sovietų Sąjungoj esamus vaikus, kurie 
gatvėse augdami paliko tikrais neužaugusiais 
banditais ir vagimis, šie vaikai buvo liekana 
nuo civilio karo, badmečio ir tt. Tie jauni, 
purvini, apiplyšę vaikai gyveno gatvėse. Jie 
gulėdavo kur nors pasikavoję bačkose, šiau
duose, po trepais ir kitose vietose. Maistą jie 
gaudavo vogdami, kartais ir atimdami.

Pagaliaus Sovietų Sąjungos socialiai dar
buotojai pradėjo juos gaudyti ir gražiuoju 
kalbinti prie tinkamų darbų, į kolektyvus ir 
mokinti. Iš karto pasirodė labai sunki pro
blema. Tie “laukiniai” vaikai labai sunkiai 
davėsi atpratinti nuo vagiliavimo ir darymo 
įvairių žulikysčiiį. Tačiaus pamažu, laipsniš
kai jie pratinosi prie tinkamų darbų. Vai
kai greitai pamatė, kad jiems nėra reikalo 
vagiliauti, nes jie neturėjo nei bado, nei rei
kalo vogtiems daiktams.

Taip mokinami vaikai pradėjo likti geres
niais ir tinkamesniai.s visuomenei jaunuoliais. 
Kiti vaikai, kurie jau sužinojo, kad kili jų 
draugai gerai gyvena komunose, patys pra
dėjo eiti į tas komunas ir reikalauti, kad 

•juos priimtų mokintis tinkamo darbo.
Taip tapo pašalinta ta blogoji ypatybė, ku

ri jau giliai buvo įleidusi šaknis į jaunus vai
kus. Dar vėliaus tie vaikai jau pradėjo 
davoti gelžkelius ir prisidėti prie šalies 
davojimo.

Judis duoda labai gerą lekciją, kad ne 
Įėjimais, ne baudimais galima pašalinti tą 
vojingą nelaimę, bet mokinimu, davimu
kamo darbo ir įsteigimu tinkamų sąlygų to
kiems jaunuoliams.

Be to, veikalas yra gana ilgas. Vietomis 
jis turi jumoro ir ašarų. Yra taip pat ir dai
nų. Verta kiekvienam darbininkui šį veikalą 
pamatyti.

Tai tokie yra mūsų "tt 
ainiai” Bridgeporto bos 
Ale kad ir lietuviai darb 
kai perdaug apsileidę ir Y 
guma jų nesistengia apsiši 
ti; mažai kas skaito 4ar^i 
kiškus laikraščius. Kiti 
daug biznio daro butlegeriž

Draugai, stokime į kove 
čias darbininkų organizi r. 
vadovaujamas Komunistų 1 
tijos eikime tuo keliu, kurį 
rodo “Laisvė,” o stodami 
išvien galėsime tuomet išs’ 
voti geresnį gyvenimą ir p 
varysime pirmyn linkui 
vertimo pačios kapitalistų 
tvarkos.

Skriaudžiamac

bu- 
bu-

ka- 
pa- 
tin-

Menininkas.

Į Viso --------------------------

| Viso įplaukų per 6 men. ■
IŠLAIDOS 

Liepos
“Spartako” orkestracija-------
P. Petrauskui, už “Kominter-

ną” _____________________
P. Petrauskui už “Spartako*’

gaidų nurašymą -------------
B. šalinaitei, už “Spartako” 

muziką ________________
“Laisvei” už “Alkį”, spauda

5.00 j

' 5.00

5.00

1.50
2.00

2.50

7.00

14.50

9.60

Viso

----O—

BRIDGEPORT, Conn.-M 
šio 24 d. čia turėjome pai 
nėjimą drg. Lenino mirti 
Kalbėjo drg. J. Siurba ir 
Tauras, abudu iš Brooklyi 
N. Y. Puikiai nupiešė dabar 
nę bedarbės padėtį ir imperi 
listų berengiamą karą. į 

Buvo parinkta ir aukų. A 
kojo po dolerį A. Kvietkus, 
Jasiunas ir J. Valetkai; 11 
A. Mureikienė, D. Žemaitiei 

^po 50c. P. Kalėda, J. Januli 
1 nis, J. Repšis. A. Jocis po 25 
| (iš rankraščio negalima Ė 
prast, kur pasibaigia 75c ir f 
cetų aukos, o kur prasided 
25c.—Red.). Pridėjus smuike* 
nes aukas, pasidaro išviso $5 
46.

Visiems aukotojams tari; 
1 širdingą ačiū. \

“China Express” Dark. Tarpt 
Pagelbės Pramogoj 

. Elizabeth ?
I '

ELIZABETH, N. J. — Sau-
1 šio 29 dieną, Darbininkų Tarp
tautinės Pagelbos (W.LR.)

. organizacija surengė puikų pa
rengimą. Buvo rodomi jud- 
žiai “China Express”. Parengi- 

300 į Kurie lietuviai čia dirba, tai Imas visais atžvilgiais nusisekė;
į daugiausia Metropolitan Body ■ žmonių pnsirinko^pilna Rusų' 

18.50 į Kompanijoj, kur yra ir du lie- /r>"'
tuviai boseliai, arba forma- 
nai; vienas jųdviejų prie gele
žies darbo. Po juom dirba 
geras būrys lietuvių, iš kurių 
jis prisispyręs čiulpia kraują. 
O dar jis prisikalba, kad dar
bininkas jam fundytų; prisigė
ręs gi ir prisivalgęs, meilinasi 
prie darbininkų žmonų. La
biau save gerbiančios, apšvies- 
tesnės moterys jį su šluota lau
kan išveja; bet užtat tokios 

200 žmonos vyras, ant rytojaus nu
lojo 1 ėjęs į dirbtuvę, jau darbo ne-

1 tenka.
Antras boselis yra V. Kir- 

klauskas, taipsus, bet didelis

Bridgeporto, Conn., Lietu- j 
viai Boseliai Engia 

i Darbininkus
$40.00 į ________

21.80

$477.49

40.00
50.00

151.50

Rugpjūtis
P. Petrauskui, dainų spaus

dinimas ________________
S. Jesilioniui, “Dainų Daine

lės” — 
‘Laisvei” už “Alkį”, balansas

Viso --------------------------

Rugsėjis
Stelmokaitei už dainų susegio- 

jimą-----------------------------
B. šalinaitei, “Alkio” muzika

1 P. Petrauskui, gaidų rašymui 
42 oa | medžiaga ------------------------

B. šalinaitei, “Alkio” muzika 
314 56 i v°kai (konvertai) -------------

< i “Laisvei” už šėpos įtaisymą 
1 B. šalinaitei, “Alkio” muzika

Viso _________________
.50

5.00

6.00

11.50

i 10.00Į
18.00

.50

.50

1.00

20.00
65.00

86.00

Spalis
“Alkio” muzika ------------------
“Alkio” muzika ------------------
Už “Komintemą” ir “Stand

Guard” __________________

5.00
5.60 .

17.13 ,

56.73 P.

Viso

Lapkritis
“Alkio” muzika -----------------

S. Zavis, už kompoziciją ----
P. Petrauskui, stenceliai ----

P. Petrauskui, už “Alkio” gai 
dų nurašymą---------------

Už “spyną” del šėpos --------

Viso ----------------------*.

Į svetainė (Russian People’s F 
(me). “China Express” 
vaizdino Chinijos darbo žr, 
nių kovas prieš svetimšali 
imperialistus ir prieš savo k 
pitalistus, parsidavėlius sve 
miem imperialistam.

Jack London Club iš New* 
ark, N.J.», draugų grupė sr 
vaidino vaizdelį iš darbinink 
gyvenimo, “Step on it,” kt 
parodo, kaip bosai verčia da 
bininkus greičiau dirbti. Da 
bininkai, nepakęsdami sunki 
sąlygų, sustreikuoja po vAd< 
vybe T.U.U.L. J;

Merginų grupė puikiai p 
grojo smuikais ir piano kel 
kavalkus. Publikai labai pal 
ko.

Kalbėjo draugas William. 
: Kentucky mainierys; nušvief 

tus į valandą, tai boselis bėga sunkią mainierių padėtį; pri( 
į fabriko raštinę ir, kaip su- kurią mainieriai buvo priver. 
prantama, nurodinėja, kad to- ti eiti į kovą ir reikalauti p: 
kiam darbininkui reikėtų nu- | gerinimų iš savo išnaudotoji 

Nors V. K. i Buvo renkamos aukos Kei
Nežini

15.00 i
25.00

2.50
14.54 j--. j -u- • i t- 4-35.00 į spaudejas darbininkų. Jis net 

------  giriasi, kad visi pas jį dirba 
104, (; nuo štukų. Katras pas jį už-

| dirba daugiau, kaip po 35 cen-
15.00

5.00

.20

20.20

20.00
10.00
14.50

30.00
.95

75.45

Gruodis
Petrauskui, už “Alkio” gai

dų rašymą--------------------- i. 40.00
į S. Zaviui už “Alkį”------------- 5.00
| P. Petrauskui už gaidų nura- 

500( šymą ------------------------------

13.50 I V1SO ----------- "------- —
i —

Viso išlaidų per šešis mė
nesius _________________ 500.79 I

Įplaukų buvo --------------------- 477.49

i Sausio 1 d., 1932 m. nedatek- 
OK rn liaus yra -------------------------- 23.30

A.L.P.M.S. $ekr. V. Bovinas.

18.60 '

63.60

10.00

5.00 i
2.00

12.50

5.00

8.00 
.50 

1.40 
Ip.OO

37.40

11.00

4.80

6.00

Dr. Jonas Repšys 
278 Harvard St., 

CAMBRIDGE, MASS.
Teh Porter S78>

OFISO VALANDOS:

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

Tęl. Porter 3789

mušt ’ uždarbio. Nors V. K. į

taip darbininkus išnaudoja, bet tucky streikieriams.
jis d&r nori, kad darbininkai jį kodėl, nepaskelbta, kiek surir 
pas save užsikviestų ir kepto-j ko aukų, 
mis vištomis pavaišintų. V. K. Valeras.

Milžiniškas Maskaradų Balius
Rengia Choras Pirmyn, L.D.S.A. ir T.D.A. 

Great Neck, Long Island, N. Y.

Siibatoj, 6 d. Vasario (Febr.) 1932
Naujoj ir Puikiai Įrengtoj

Community Church House Svetainėje
Prieš Kensington (Public School) Mokykla

Pradžia 7-ta Valandą Punktualiai
3rd ST., Kamp. Stoner Ave. GREAT NECK, N. Y,

Grieš Gerai žinoma Wm. Norris’o Orchestra 
Lietuviškus ir Amerikoniškus Kavalkus šokiams

Įžanga 50c Ypatai; Vaikams 25 Centai
Visi Great Necko ir apielinkės lietuviai, taip pat ir 

brooklyniečiai yra širdingai kviečiami atsilankyti į šį 
mūsų parengimą. Bus visokių užkandžių ir minkštų 
gėrimų. Visus Kviečia Komisija.

KELRODIS: Atvažiavusiems traukiniu reikia eiti 3rd. St., kuris 
eina nuo pat stoties iki svetainės, tik 3 blokai. Automobiliais 
tas pats kelrodis. Važiuojant iš Great Neck’o Village, reikia 
važiuot Middleneck Rd. iki Kensington Entrance, čia pasisuki per 
geitus ir laikytis po tiesiai ant Nassau Rd. iki West Drive, čia 
sukt po tiesiai. O po kariai bus svetaine.
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jslapis Ketvirtas šeštadienis, Vasario 6, 1932

mnes Kunigas Petraitis su Dr. Vinilai 
Tęsia Darbininkų Apgaudinėjimą

rONJ4E, N. J. — Kad I lų kitokių neturėjo, apart kuo- 
užbovyt tikinčiuosius lo. Ir dar kalba apie atėmimą

nūs,/kunigas Petraitis į-į Vilniaus nuo lenkų! Na, ką- 
lavcL parapijonams lan-i gi jūs, tautiečiai, padarysit su 

’plpijos mokyklą, neva, kuolais prieš moderniškai ap
is klausimų gavimui pi-; ginkluotą armiją ? Stebėtis rei- 
5s popiėrų ir kitų daly-i kia, kad atsirado keletas žmo- 
kindamas, kad tuomet j nių, kurie už tokią kalbą net 
lengviau gauti ir iš vai-‘ katutes jam paplojo.
pagelba. Mokytoja pa- 
minyšką. Nereikia i 
ti, nes kiekvienam “Lais- 
skaitytojui aišku, ką mi- 
. gali išmokyti.
kad dar geriau apgauti 
bius, tai 17 d. sausio, 
m., kunigas, susitaręs su 
įtikimaisiais, surengė pa- į 
nėj svetainėj prakalbas l 
•bės klausimu. Pirminiu- ■ 
uvo pastatytas kunigo! 
.s, tas pats, kurį Pruseika 1 

pavadinęs “skrepliu,” j 
dabar ir pats Pruseika 

i tokiu. Kalbėdamas ku- 
i Petraitis tuoj ėmė gar- 
savo biznį; nepamiršo ir 
biznienų; agitavo, kad 

pirkt tik pas jo imrodytus 
uerius. Be abejonės, jis 
, kad nebus jam už dyką, 
k pabaigoj savo prakalbos 
minė apie bedarbius. Bet

Nugi, stengėsi įkalbėti,' 
bedarbiam nėra reikalo p" 

mižuotis, nereikia kovoti, 
iš valdžios nei iš kapita- 

fnegalima reikalauti jokios 
alpos, kad darbininkai tu- 
31ptis patys vienas kitą, 
nesistebiu iš kunigo, nes jis 
kapitalistij agentas, ir jų 

jalus gina. Bet stebiuos iš 
žmonių, kurie jo dar vis 
ūso. 
kntras, tai pats pirmininkas 
bėjo. Ir, matyt, “progre
są.” Jis pirmiau žinojo 
apie guzikus ir apie Lietu- 

( gegutę; o šiuo sykiu jau 
>žė apie Katarinos rožę, 
ndė išniekinti Sovietų Są-! 
įgą, bet labai nevyko. Puo-! 
Vytauto draugystę, agitavo j 
>ln>o ir jo paties suvedžio-' 

nones pult minėtą drau- i 
ir, žinoma, draskyti, 

.amas savo nesąmones, 
io, kaip tik mokėjo, ko
štus, kam jie organizuoja ■ 
nipkus ir veda į kovą už 

wrihimą būvio, 
'aiskutinį kalbėtoją persta-1 
>r. Viniką. šis pradžioj 

kalbos pripažįsta, kad di-1 ! 
bedarbė ir tuojaus pasi-j 
kad nesupranta, del ko' 

baisi bedarbė. Sako.; 
» šalyje yra pedaug, bet; 
rgi nežinąs, del ko žmo-i 
badauja; ir pabrėžė, kad ! 
;as negali” išaiškinti, del i 
dp yra. Gal šis daktaras. 
įdžia kitus pagal save, Iii 
veikiausiai jis sužiniai ki-i 
nulkina. Man rodos, kad 
iek kytresnio piemenuko 
austum del ko taip yra, 
s abelnai išaiškintų, 
•liaus Dr. Vinikas bandė 
puoti tuos pačius nuodus, 
ir Petraitis, kad kapita- 
nei jų valdžios negalima 

nti. nei iš jų nieko reika- 
; ir kad kitokios išeities 
, kaip tik kęsti badą ir 
ti, kol sugrįš geri laikai, 
kvailystė, daktare, dau- 
hiekas! Išeitis yra ir la- 

liški. Turi darbininkai su- 
janizuoti ir padaryti taip, 

kad padarė Rusijos dav
ikai — sutrupint kapita- 
lę sistemą, kuri gimdo ba- 
išvyti visus parazitus, pa-z 

šalies valdymo vairą į1 
.iiįinkų rankas, ir be d a r-! Į 
bkdas bus panaikintas ant! ! 
os. O dar ir pirm to, i 
la išsikovoti bedarbių ap-; 
dos pensijos, vadovybėj į I 
unistų Partijos, per masi-i i 

^ikimą. !
bliaus pradėjo kalbėti' *— 
•ksliškai.” Sakė, kad lie- i 
ai daug skirias nuo kitų 
,ų žmonių; lietuvių 
tcos daug ilgesnės už kitų j 
>nių, plaukai su “širdims.
los irgi keliais mastais ii- j rių nedaug atsilankė, 
dės už kitų. Tik kažin ko- sklokininkai s u d e m o ralizavO;. 
.peiŠmieravo ausų. Kitos i mūsų koloniją, tai tūli darbi

uos, girdi, vartoja ginklus, Į ninkai dar ir šiandien nežino, 
dus,, kindžalus, šautuvus, Į kurioj pusėj nusistatyti. Bet 
vas, o 
las. # ,t 
iams garbė?
+ntė viduramžių

čiu tarpu, matyt, užsimiršęs, 
pasakė, kad “Rusijoj yra sta
tomi nauji fabrikai, nauji na
mai,” ir kad ten darbo yra už
tektinai. Tai jau čia pats sau 
per nosį užsivažiuoja. Nes jei
gu Sovietų Sąjungoje statyba 
eina visu smarkumu, jeigu ten 
darbo yra visiems užtektinai, 
tai savaimi aišku, kad Sovietų 
žmones nebadauja.

Tęsia Vinikas ir toliaus ne
sąmones. Sako, kad “dėlto ir 
mes čia kenčiam, kad Rusijos 
bolševikai, su pagelba ’ savo 
agentų, t.y., 1 
kų varo bolševikišką propa- 

organizuoja žmones 
prieš valdžią, organizuoja jau-

ne del to, kad Amerikos vai- AČIŪ “LAISVES” BENDRA 
džia pyksta ant Sovietų Są
jungos ir abelnai ant revoliu
cinių darbininkų, bet del to, Į minersviliecio Juozo 
kad jie jau kapitalistams ne
bereikalingi, nes jų vietas už
ėmė mašinerija. Ir šitie milio- 
nai išbadėjusių bedarbių eina 
į demonstracijas ne del to, kad 
būtų gavę paliepimą nuo Mas
kvos bolševikų, bet del to, kad ? 
jų pačių gyvenimo aplinkybes! 
verčia tai daryti. Ne vien vai-j 
džia pyksta ant darbinipkų de-;

DARBIAMS
Man labai patiko draugo 

Rama
nausko raštas “Laisvės” num. 
9 iki 12; labai patiko ir drg. 
D. M. šolomsko vertimas “Sub 
marinai”. Taipgi džiaugiuos, 
kad draugas Kazimieras Kau
linis neina su smalaviriais 
—sklokininkais.

Darsūniškio Vijūnas.

u MMMMMMMMM MMM

NEVIN BUS LINES
3 SKAITYKIT IR PLATIN- 

KIT “LAISVĘ”

Madrid, Ispanija. — Va-! 
monstracijų, bet visa kapitalis-1 sario 4 d. seime buvo karš-

Dr. Vinikas taipgi liepė lie-
an5l j tuviams nedraugauti su kitų gandą,
31 Į tautų žmonėmis, ypatingai lie-

; pė saugotis bolševikų, nes bol- nuolius, veda į demonstracijas 
įševizmas tai esą baisi liga; o ir, 
i labiausiai liepė nuo to saugo- to,

' darė visokių pagerintų maši- 
i nų. pridirbo greit visokių pro
duktų perdaug, ir atleido žmo- 

’ . Tokiu būdu

vietinių bolševi- tlJ ,tl/lsS..del t0- kad ‘os de’ ti c n TL'n zi i i Irnmrnmonstracijos grūmoja kapita
listų interesams. Valdžia kriu- 
šina darbininku demonstraci-

ginčai delei įstatymo 
prieš jėzuitus. Jėzuitų pa
sekėjai buvo labai įkaitę ir

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS j
GRABOR1US-UNDERTAKER 

lAbnlaamuoja ir laidoj* nuMiruaina ant 
riaokių kapinių. Norintlojl geraanlo pa- 
tamaviMO ir nt žaaną kalnų nui>«dt«>u 
valandoje taukitėa paa mane Pax Man. i 
galite gauti lotua ant visokių kapinių ket> I 
cariauatos* vietoaa Ir ui irm» K*tr.« į.

Komfortiška, Saugi, Garan
tuojama Kelionė už žemiau

sias Kainas į Visas Dalis 
Jungtinių Valstijų

Didelė Nuolaida Pasažieriams, Kurie 
Perka Round Trip Tikietus.

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

jas del to, kad‘Amerikos vai- delei to kilo muštynės. Keli 
džia yra kapitalistų valdžia ir į seimo nariai gavo juodas 
ji gina kapitalistų interesus. I akis ir kruvinas nosis.

Ir Vinikas, užbaigęs apie be-; 
darbę, vėl bėdavoja, kad “ne-1 
žinau kitokios išeities, kaip. 
tik ramiai badauti ir laukti, 
geresnių laikų o tuo tarpu lie-, 

. . [tuviai turi šelptis vienas kitą;
Tai vargiai butų^galima ras- kitų tautų nereikia paisyti.”

Čia per savo žioplumą Vini-

girdi, daužo langus. Del 
esą, valdžia užpyko, pri-

' ti jaunuolius.
Tokiems meklioriams, kaip

Vinikas, ištikrųjų, “bolševikiš- . . .
ka liga” yra baisi. Nes kai | >'es. d‘u'b!!' „
darbininkai užsikrės (o jie už- tUH dabal badauti, 
sikrės) minėta “ligą,” tai tokie 1
Vinikai, Petraičiai ir Ko. nega-(ti kitas toks ,kaip Vinikas, ku- 

į lės daugiau apgaudinėti dar- ■ 
Į bininkus, bet turės f 
’ du užsidirbti sau duonutę, ar- Į

IUU1VV1 V4CVX- x Ak 
teisingu bū- ’ sąmones.

Tiesa, kad Amerikoj komu- 
ba kad ne, tai būti nevalgę. ! nizmas plečias, bet ne dėlto, 

Toliau jis leidos plūst Sovie- kad čia Rusija visa tai darytų, 
tų Sąjungą; ten būk tai “ne-' bet dėlto, kad susidarė nebe- 
išpasakytas vargas, badas,' pakenčiamos gyvenimo sąly- 

i drabužiai prasti, irtų nėra; o gos: tos ir revoliucionizuoja 
'tai del to, kad Rusijos liaudis • darbo žmones. 12,000,000 
klauso bolševikų.” Bet tuo pa- darbininkų išmesta iš darbų,

ris išdrįstų pasakyti tokias ne- kas aiškiausiai pasirodo, kad

DRAUGAI DARBININKAI
Įsigykite “Laisvės” bendrovės Šerų, da

lyvaukite suvažiavime 14 dieną vasario 
(Feb.), 1932, apginkite savo dienraštį nuo 
renegatų sklokos, turėkime sau už obalsį: 
“Laisvė” yra ir bus komunistinis dienraš
tis! Ji gina ir gins darbininkų klasės rei
kalus visose kovose iki mūs pergalei!

Po suvažiavimui bus vakariene su pui
kia koncertine programa toje pačioje sve
tainėje, kur bus konvencija:

GRAND ASSEMBLY
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PRJ&žIA 7-TĄ VALANDĄ VAKARE

Masiniai dalyvaukime “Laisves” naudai 
vakarienėje. Parodykime savo stiprų ūpą 
kovoje su visais darbininkų klasės prie
šais, kaip su kapitalistais, taip ir su bur
žuazijos čebatlaižiais renegatais.

ĮŽANGA ANT VAKARIENĖS $1.00,

bedarbiams 50 centų. Vien tik ant šokių 
įžanga 50 centų.

PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ

grieš lietuviškus ir amerikoniškus kaval- 
kus šokiams. Kas myli šokti, tai pasiten
kins pilniausia. Tad seni, jauni, dideli ir 
maži būkite šiame metiniame dienraščio 
parengime.

Visus prašome išanksto įsigyti vakario- ; 
nes tikietus. žinokite, jog rengėjai negali 
gaminti Vakarienės, nežinodami apie kiek 
turės svečių.

Tikietų reikalaukite iš “Laisvės” ofiso 
arba nusipirkite susirinkimuose kur jie yra 
platinami. Prašome nesvėlinti su tikietais.

CLIFFSIDE, N. J
esą Į

VII | L<IUO1V> < 
širdims.”^ D. 77 kp

Sausio 31 d. įvyko A.L.D.L.
i. susirinkimas. Na- 

Mat,

lietuvių ginklas tai tiems darbininkams reikia štai 
Bet kokia eta lie- ką pasakyti: Jūs esate darbi- 

Juk jis pats ninkai, tai ir turėtumėte be 
žmones jokio abejojimo prigulėti prie 

tūringais, kad nei gink- darbininkiškos organizacijos, o

PRANEŠIMAI Iš KITUR

jis yra buržuazijos agentas ir 
jo tiksiąs klaidinti darbinin
kus, skaldyti jų spėkas, kad 
kapitalistai galėtų ilgiau juos 
išnaudoti, Bet mes, darbinin
kai, nesiduokim tokiems mek- 

I lioriams apgaudinėti. Nežiū
rint, kokios tautos būtume, 
mus visus lygiai kapitalizmas 

i išnaudoja; tad mes turime visi 
bendrai organizuotis į vieną 
galingą revoliucinių darbinin
kų organizaciją, masiniai ko
voti už tuojautinius bedarbių 
ir dirbančiųjų reikalus ir reng- 

I tis prie nuvertimo kapitalistų 
j valdžios, o įsteigimo darbinin- 
j kų valdžios Sovietų formoj.
Tuomet nereikės mums badau
ti.

Baigdamas Vinikas savo ma- 
limalienę, pagyrė Bayonnės 
lietuvius ir ragino tankiau lan
kytis į tokias prakalbas, nes, 
sako, nuo juoko veidai paliks 

; daug platesni. Aš gi pridur- 
i siu', kad nuo tokių prakalbų 
, klausymosi, turėtų ir ausys iš- 
[ augti ilgesnės.
! Tas filozofas, kaip matome 
' “puikiai” savo prakalbą pra- 
! dėjo, o dar puikiau užbaigė. . .

Proletaras.

WILKES-BARRE, PA.
T.D.A. 87-tos kuopos susirinkimas 

bus šėštadienj, 6 vasario, Pai’tijos 
Room 13, Public Square, 7-tą vai. 

I vakare. Draugai, žinote, kokis <la- 
I bar svarbus motnentas, todėl visi at- 
! eikit į susirinkimą ir naujų narių at- 
I siveskit.

Sekr. S. Pietaris.
(30-31)

WILKES-BARRE, PA.
Komunistų Partijos lietuvių sky

rius rangia diskusijas pirmadienį, 8 
vasario, po No. 139 S. Main St.

. Diskusijų 
----- ‘Ar sklokininkai \ina su Ko
munistų Partijos linija, kaip jie skel
bia. Kviečiame visus atsilankyti dr 
apginti sklokininkų pusę. Taipgi ga
lėsim diskusuoti ir šių dienų darbi
ninkų klausimus.

i Komisija.
(30-32)

I Pradžia 6:30 vai. vakai^. 
tema “Ar sklokininkai \i

RIDGEWOOD, N. Y.
L.D.S.A. 132 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 7 vasario, pas d. d. 
Načiunskienę, 296 Suydam St. 
vai. 
yra

po pietų. ' Visos įtaręs ateikit, 
svarbių reikalų aptarti.

Sekr. A. Kazokyte.
(30-31)

PLYMOUTH, PA.
L.D.S. 60 kuopos susirinkimas 

sekmadienį, 7 vasario, pas d. A. 
liauskų, 118 Walnut St., 2-rą 
po pietų. Visi nariai ateikit, 
svarbių reikalų, aptarti.

Sekr. J. Kazlauskas.
(30-31)

SCRANTON?PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82 kuopos susirinkimas bus antra
dienį, 9 vasario, pas d. Klevinską, 
1505 Albright Ave., 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai atekit, yra svarbių 
reikalų aptarti. Atsiveskit ir naujų 
narių.

Sekr, J. Norkus.
(30-31)

bus 
Mi- 
val. 
yra

Bethlehemo Įvairumai,
—- Ko1-j 

pildos. Beth-, “Dabar aš turiu stip Iro ( n qii nrn- I 1
rūmą jaunystes”

“I’cr 
Hveikatos ii' 
dirbti," rašo i>. 
“Aš ėmiau daugelio 
pagalbos. Aš perskaičiau apie Nuga-Tone ir 
nusipirkau bonka 
kas ii' dabar aš 
Nuga-Tone yra pastebėtinas del žmonių, ku
rie yra silpni ar liguisti.”

.Jokie vaistai neturi tokio stebėtino re
kordo, kaip Nugn-Tone. Jis .suteikė sveikatų. 
i„ stiprumų milionams žmonių visose pa
saulio dalyse per pastaruosius 45 metus. 

| Nuga-Ton yra pardavinėjamas aptiekininkų. 
I Jeigu aptiekininkas jo neturi, paprašykite jj 

užsakyti iš savo urmininko. Žiūrėkite ,kad 
gautumėt tikrų Nuga-Tonc. Susbstitutai yra 
be vertės.

NEVIN BUS LINES
111 W. 31st St., New York

Telefonas Chickering 4-1600
i'yy yū lini irti irti i/ū Wifm tm wu

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa..

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 A VE. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNĄ IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ 

$179.00
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

TREČIA KLASE ANT VISŲ MŪSŲ LAIVŲ 
Virsminėta kaina dabar galioje ant visų mūs laivų 
Del informacijų kreipkitės į lokalinius mūs agentus.

Hamburg-American Line
39 BROADWAY, NEW YORK

Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy- |j
*Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie 
nam.
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į štorusįir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus |j 
miestūs.

■ ne prie kokių sklokininkų.
Nutarta iš senos valdybos 

atsiimti kuopos turtą. Tam iš
rinkta komisija. Į komisiją 
išrinkti draugai J. Stasiukaitis 
ir K. Dzevečka. Taipgi nu
tarta surengti prakalbas.

Po susirinkimo nekurie nu-/ 
ėjome į tarptautinį parengi
mą, kurį bendrai 
sai, ukrainiečiai, 
slavai. Tai 
rengimas, 
jaunimo.

buvo
Buvo

surengė ru- 
lietuvia i ir 
gražus pa
slaugiausia

Tčmytojas.

4

BETHLEHEM, Pa. 
munistų žodžiai į 
lehem Steel Works Co. su pra-1 

i džia 1931 m. savo vergams ne-: 
.oficialiai, nukramte algas, 10 j 
[iki 15c. nuo $1.00. Dabar sitį 
j pradžia 1932 m. vėl nukramte , 
i 10 iki 15 nuo dolerio. Lieji-! 
i kai 1930 m. už dienos darbą: 

1 per valandą gaudavo 93c., o; 
; nuo štukų uždirbdavo virš do- i 
ilerį. Dabar, kada atsiunčia į i 
I C. S. G. departmentą prie tač- 
I kos (pick and shovel) tegau- 
I name tik $1.72 į dieną. Mat, 
: atsidarė “naujas” darbas, tai 
' kol pabaigsim, dirbsim po dvi 
'dienas į savaitę ir uždirbsim 
i po $3.48 per savaitę.
1 Darbininkai amatninkai, ku
rie praeityj susitaupė dolerį 
kitą, vieni buvo pasipirkę au- 

. tomobiliusx kiti apsipirkę na
mukus. Dabar neturi iš ko už
simokėti “taksus”, išsipirkti 
naujiems metams “laisnius” 
nei nusipirkti gazolino!

I Draugo W. Z. Fosterio žo- 
( džiai išsipildė, pasakyti 1930 
m., kad ir su naujutėlėmis ma- 
šindhlis negalėsime nuvažiuoti 
į pavargėlių namus (poor hou-, 
sės), Mr. Hoover!

i Sausio paskutinėmis dieno-: 
imis Beth. Plieno kompanija; 
; panaudojo naują gudrybę. Pa- į 
i siuntė savo agentus per kom- j 
panijos vergų stubas peržiurę-, 
ti ir iššnipinėti visą būklę, ne
va prižadant duot daugiau 
darbo. Bet klausimas, kur 
jie jo gaus?

Jeigu dienraštis “Laisvė” 
duos sklypelį vietos ateityje 
(Mielu noru. — Red.), smulk
meniškai, aprašysiu šios kom
panijos vergų išnaudojimą.

Neatidėliotinai yra W rei
kalinga unija po komunisti
ne vadovybe.

—o—
28 d. sausio i.š W.O.R. ra

dio stoties draugo Amterio kal
bą visi Bethlehemo nuvargin
ti proletarai pasitiko ir paly
dėjo su eritūziastišku pritari
mu. A

—o—

keturis Motus aš buvau menkos 
taip silpnas, kad mažai galėjau 

M. Preikšą, Buffalo, N. Y. 
rūšių vaistų l>e jokios

Aš suvartojau dvi bon- 
turiu stiprumų jaunystės.

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

LainsufaitJOiiism

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 
\ 10 SCHOLES STREET

Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645
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Darban, Išbaigt Platini
f I

Darbininku Kalendorių
M- / 4

Kur tik pasiūloma, visur darbininkai noriai perka tą svarbą mokslinių straips
nių ir istorinių informacijų šaltinį. Aišku, jog daugelis dar yra tokių, kurie ne
turėjo progos išgirsti, kad mūšy dienraštis išleido taip svarbią knygą

Norintjeji užsisakyti po vieną knygą, mokestį galite prisiųsti pašto ženklais 
(stampomis), 5 arfyi 2c stampomis. Ap-laikę iš jūsų 25 centų vertės štampų, 
tuojaus pasiųsime Darbininkų Kalendorių. Nelaukite ilgiau, tuojaus reikalaukite tos 
taip naudingos knygos.

DAR YRA 91)0 KOPIJŲ, TURI IŠEITI VISAS
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Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai<darbuosimes, Išeis Visas 
ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.

KAINA 25 CENTAI, GERA NUOLAIDA I’LATINTOJAMS
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Šeštadienis, Vasario 6, 1932 Puslapis Penktas

Tai Jau ir Po Pittsbrgko Koncertui ! Scranton, Pittstono ir Gi pačiam laive liepsna alkani, štai valgykim pyra- Bus aptariami kuopos i
t t • • • 1 — • vtnuo nvor n viinr Oi lr\c otrovn

Komunistinės Lietuviu Spaudos Naudai; Wilkes-Barre Draugam
Bedarbiai pribėgo ir 

i pyragą. Bur- 
padarė triukšmą,

Iš ALDLD 1-2-to Apskri- 
L31 čio ribų yra bandoma suda- 
' ryti pilnas busas važiavi

mui į “Laisvės” šėrininkų-- 
suvažiavimą. Todėl ; ’ ’ 
kurie ketina važiuoti į su

visai i važiavimą, kuogreičiausia i 
šiuo adresu: L i 
!. Market St., 
M. Kelionė į abi 

klausia antrojo prieš prasidė- [ garbės, pačius dainininkus dis- į pusi lėšuos tarpe 3-4 dole-

PITTSBURGH, Pa.—Nedė- 
lioj, 31 d. sausio, 1932 m., va
kare, buvo koncertas “Lais
vės” ir “Vilnies” naudai. Prie 
to koncerto buvo rengtasi 
na anksti, tačiaus nebuvo 
sirengta taip, kaip turėjo 
ti prisirengta. Atrodo, tai 
solistai nebuvo tinkamai 
kviesti; kaip girdėjau 
jantis du draugu,

ro harmoniją. Choras turėtų 
turėt tam tikrą komisiją, kuri 
visą tai pastebėtų ir sutvarky
tų, nes iš publikos atrodo .ne
labai kaip.

• Taip pat Sekstetui dainuo- 
bū-1 jaut, pora narių, ar tai 
net j dainos žodžių nemokėjo, ar 
pa-j tyčia tik pusiau dainavo, o pu-[U* 

ginei-i siau ne. Tokis dainininkų ei-! £/*’ 
pirmasis j gėsis nedaro jiems publikoj I ^C1

sučiupo septynioliką darbi- gą”;
ninku ir visus sudegino. Ki-; pasidalino 
ti jūrininkai eksplozijos burmistras j 
vo išmesti į vandenį, arba bet bedarbiai atsakė choru:

“Mes alkani, mes badaujam, 
duokit mums darbo ir duo-

! nos”.’ • Burmistras nieko ne- 
» į savo

ir visos 
mūs organizacijos svarbūs rei- ; 
kalai. Visos narės malonėkite ’ 
dalyvauti.

LIETUVIS GRABORIUS
Nare.

pri-

siant koncertui: “Ar 
Grinienė su Skulevičium ?” 
“Nėra” atsako antrasis. “O 
ar kvietei juos ? —vėl klausia i 
pirmasis. — 
pašaukti ,bet pamiršau.” 
sako antrasis.

žadėjau

Ot, tai gražu, -eikia solis
tams eiti ant steidžiaus, tai dar 
tik tuomet teiraujasi apie pa
kvietimus’ Greičiausiai todėl 
tik viena Miliauskiutė ir tebu
vo solistė. Tai labai didelis 

‘ apsileidimas iš pusės tų žmo-
* nių, kurie prižadėjo daininin

kus pakviesti, o nepakvietė.
Na, tiek to. Dabar eikime 

prie paties koncerto. Koncer
te žmonių buvo vidutiniai, at
sižvelgiant Į didelę bedarbę 
ir pasitaikiusi tą dieną labai 
šaltą orą; tai dar ir taip gerai 
susirinko.

Programą pildė Dailės Ra-. 
telio Choras ir Italų Stygų 
Orkestrą. Italų orkestrą bene 
geriausiai patenkino publiką. 
Solistė Miliauskiutė taipgi la
bai žavėjo publiką savo gra- 

,žiu, švelniu ir gana gerai pra-
# lavintu balsu. Miliauskiutė

nebe pirmą kartą patarnauja 
Pittsburgho lietuvių darbinin
kiškai publikai; be abejonės
kada nors jai toji publika at-'Slieką 
siteis. Į Medeika, V. Kablis (?)',"'J. D.! niei'ių

Choras sudainavo viduti-' Sliekas, A. žvirblis, J. Varna 
niai. žiūrint iš publikos, atro- ■ giris ir E. K. Sliekiene. Smi.il 
do, kad ne visi choro nariai i kių surinkta $5.50, viso $18.00. i 
dainuoja; kiti bando juokauti! Visiems aukavusiems rengė-! 
dainuodami, dar kiti “gumą” I jai taria širdingai ačiū. i
kramto, o tas trukdo,visą cho- Koncerte Buvęs į

spėjo patys iššokti iš laivo 
ir išsigelbėjo nuo liepsnos 
ir dūmu. 4.

atsakėdr greit įėjo 
ylS1’ (BEDARBIAI REIKALAU- kabin<Į.

yra į kredituoja.
Šiaip choras nemažas ii’

„. ..ž__ ; jaunimo susideda. [ šios apięlinkės
' Je’RR chore būtų daugiau dis-|gai šėrininkai 
’ ciplinos ir susiklausymo, 
I choras būtų pirmos eilės.

Dar turiu pastebėti chorie- 
čiarns štai ką. čia padarau tas 
mažas pastabas chorui ne tam, 

į kad pakritikuoti ir viskas; ne, 
[ aš noriu matyt D.R. Chorą at-1 
i eityj tokiu, kad jis publiką tik-Į 
rai žavėtų, o tokiu jis bus tik 1 
tuomet, jeigu priims teisingas [ , 
pastabas ir taisys klaidas. Ne-1 
paisant to, ką čionai 
jau, atskiras chore 
klaidas, choras vis 
yra padaręs dideli 
pirmyn ir užsitarnauja karštos | cionales Mainierių 
paramos iš pusės darbininkų ! Generaic Taryba s; 

■ir jų organizacijų. rinkime vasario 2 d. plačia:
Kaip jau sakiau, delei be

darbės ir šalto oro, ] 
buvo nedaugiausia, o prie to 
buvo gana pigi įžanga, todėl

tai

JA DARBO IR DUONOS!
KAUNAS

Nesenai bedarbiai 
rinko prie miesto valdybos i 
darbo reikalaut. Kaip tik į

Praneškite ne vėliau, i metu tarnaitė . ]
! burmistrui arbatą ir pyra
gą. Vienas bedarbis pagrie
bė pyragą iš!

i rių.
I kaip vasario 11 d. Iš kitu 

miestu drau- 
komunistai 
simpatikai, 
autom obi- 

čionai 
•s vbus

ir komunistu 
gali atvažiuoti 
liais į Screntoną, o 
karams palikti vk 
už dvka. v v

Unijos Atsišaukimaspastebe- ;
esamas į

tiek jau į
progresą Į PITTSBURGH,

publikos Kentucky

SUSI- j

Ten buvęs.

PATERSON, N. J.
L.D.S.A. 38-tos kuopos susi- 

nešiojū ' rinkimas įvyks šį sekmadienį, 
vasario 7 d., 6 vai. vakare, 59 
Hoisman St. Šiame susirinki- 
me dalyvaus S. Sasnauskienė, 

tarnaites lan-l^entvo Sekretorė ir J. T. Bim- 
kų ir Suriko: “Draugai, mes biene, 1-mo Rajono sekretorė.

•srrjAaup^n sus;jo 
BreĮUPĮpmuips ’sopuuiBA i !>I! It 
o’mi ŠĮBĮUuipujsoį' jį SĮVĮuaipujįj 
-Mj, :tU9ĮQ' od ubą "g įuį' g onu 
8ĮUI0U9JP SIUlOJSBJdnd SOpUUpĄ

JfJOA M3N
’?S HlkS 80S
aaASIV 0110 IKI

f
:sBd sąjįųdiojy] 
•sbSįi sbiįu jį Į^dlBJ sol 
-ĮOBiado oq snunšopi hunu 
-t’S JĮ tUSXS ‘SntŪĮUĮJBd ‘SUx! 
-IĮ hfbų SBĮJĮBAt OpAŠsi SBJSĮj 
-ūpads suiBąjĮųp

Švisti viouds Aiom

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
žemi kainą, 

nuliūdimo va
landoje Sauki- 
tis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

TeL: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pa.—Na- 
Unijos

5
§ I

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

maimeri’.L. i ary-
ba nutarė visais būdais tą

buvo renkamos ir aukos dien-' StreiKą remti 
doleriu j ryba išleidorašČių paramai: Du 

aukavo St. Poškus; $1.50 J. 
StanisloVaitis; po $1 aukavo 
M. Savukaitienė, J. Stasevi-[ 

jčius, P. Norkus, A. Čelkis ir 
■ J. Ramoška; po 50 centų P.

Tamulevičius, A.

I

Atsakymas “Klampynės”
Kantorui

patys išsirinko sau . ..
į kokią norėjo, ir praslinkus ter-lliams* 
i minui išsirinks kitą. Aidiečiai i 
į visai nereikalauja sklokininkų ;
j padėjimo. Bet tu , Kantore 

ya" kaip dirbai purviną darbą 
?ną, skaitau tūlo taip ir dirbi.

! Po melagingu savo straips-

atsišaukimą į 
visus Amerikos mainierius 
ir į visus darbininkus ir 
darbininkes.

Taryba šaukia eiti talkon 
karžygiškai Kentucky mai-

Ypatingai 
-[svarbu mainierių ir jų 

mynų šelpimo darbas, 
leiskime mainierius mirti 
badu kovos lauke. Jie lai
mės, jeigu kitų vietų ir pra- 
m o nių d a r bi n i n ka i
jiems pagelbon.

Lietuviai darbininkai ir' 
j jų organizacijos turi neuž-1 
;■ miršti parinkti aukų ir pa-1 
įsiusti Kentucky mainie-1

TYRAS NATŪRALŪS - MEDUS 
Kas Norite Tikro, Nešildyto Medaus, Tikrų Bičių 

Sunešto nuo Grynų Žolių Žiedų
Tikras medus yra naudingas žmogaus sveikatai i]- yra 

naudojamas kaipo gamtiškas vaistas; ne žmogaus pada
rytas. Kas nori ir gali su koriais gauti.

PRISIUNČIAME IR APMOKAME PERSIUNTIP4Ą

5 Svarai $1.50 • 11 Svarų $2.80

svaru tikro medaus urašome prisiųsti man 
.......... Šiuomi prisiunčia ir minėtą mokestį.

adrisas miestas

Laiškus adresuoki! sekamai:

KONČAŲS BITININKYSTĖ :
57 BATTERY STREET, N. ABBINGTON, MASS

IIQIIIQIIIGIIII

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths,

M. TEITELBAUM, Manadžeris
|žanga Dieną ii' Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c _
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIALS IR UTARAMNKALS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Inc.

“Naujojoj Klampynėj” už
sario 4-tą .. ,v«.K ,, vllXKyi.
Kantoro rašinėlį, kad “Aidas.j p0 melagingu savo straips- 
išbrauke vieną. bįmbinį, Alek- jneliu tu pasirašai “Kantoras.” 

1 Aš gi atvirai pasakau, kad tai 
yra ne Kantoras,-o tikras sklo- 

i kininkas ’
Patartina Kantorui nueiti į 

i gerą pirtį ir prasiplaut ausis 
pirma, negu eis į Aido mitin
gą; tai gal geriau girdės ir 

Drg. gal tuomet nedrįs' iš pilvo me- 
kritikuoja- lūs išlaužti ir skelbti, kaip fak- 

bet visai ne už tūlos ai- tus.

joj Žuvo 17 Dark PH1LADELPHIJ0S LIETUVIŲ RADIO VALANDA
syną...

Tur būt, Kantoras nebuvo 
išsiplovęs ausų, eidamas į Ai
do Choro mitingą, kad jis taip 
“girdėjo.”

Drg. Aleksynas visai nebu- 
vo išmestas iŠ Aido Choro, nes 
nebuvo už ką mesti. 
Aleksynas buvo 
mas, 
dietės iškoliojimą, kaip kad , 
rašo Kantoras. Tačiaus nebu- , 
vo tikro įrodymo, kad Aleksy,-' 
nas būtų ką nors panašaus at- 1 
likęs.

Drg. Aleksynas buvo už
klaustas ar buvo tokių kolioji- 
rmsi iš jo pusf&? Paaiškėjo, 
kad visai ne! O su ta mote- 

, ria, kurią jis būk “įžeidė,” tai 
buvo sekamai:

Jinai pasigavo drg. Aleksy- 
vetainėj per Aido Choro 

pradėjo pravar

Pjautuvą

MARCUS HOOK, Pa.— 
I Vasario 4 d. čionai eksĮplo- 
: davo Delaware upėje žiba- 
• lo pilnas tankinis laivas. Ek- 
Isplozija buvo tokia baisi, 
jog girdėjosi per kelias my
lias aplinkui ir apgriovė ar
timus namus, kuriuose vie- 

| nas žmogus tapo užmuštas, 
i o keturi sužeisti.

Rengiama Dubrow-Philco

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931
KI EK VIENĄ SEPTINTA DI EN Į 

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

g Duoda L. DUBROW & SONS, Ine.
■ 1 42’0-422 South Street \ Philadelphia, Pa.
K

p

Telefonuokit, Lombard 114G
Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. IS 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
ne Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generabai visiško perstaty
mo. carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai
Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe

cialus važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.
Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie

niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampos Ulh Street NEW YOliK, N. T,

liaus. Ekspertai instruktoriai, 
prieinama, patvarkyti lengvu išmokėjimu.

Sov. Sąjunga Praktikoj Įrodė, kad Socializmas 
Nugali Kapitalizmą Visose Gyveninio Srityse

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

MASKVA. — Sovietų Są-.tame, 
[jungos Komunistų Partijos' 
; konferencijoj eina disknsi-’ 
Jos ant draugų Molotovo* ir [ 
■ Kuibiševo raportų delei an-1 
I trojo Penkių Metų Plano j

myn

na s 
koncertą ir

z džiuoti Aido Merginų Sekste , , .
tą, o sykiu ir dabartinę choro ! projekto.
valdyba. Aleksynas, maty d a-1 ni>o. u, --ur
m kad su ta moteriške ne- , ^oisetas pareiškė, 
bus galima susikalbėti, pareis-; '. . ’victų bąjunga prak- 
kė: “Vienas iš mudviejų yra j tikoj įrodė, jog socializmas 
kvailas, bet ne aš.”

Tai visas “koliejimas.”
Bet tu,* Kantore, organizuo- [ 

damas atskirą “Naujosios 
Klampynės” naudai chorą, dar 
stengiesi įrodinėti Aido na
riams, būk Jeskeviciūtė 

. ra,” būk valdyba 
bet kur faktai, 

*Kada Jeskevičiūte
Kokią aidietę drg.
iškoliojo ir kada _____ ___ .
buvo išmestas iŠ Aido Choro ?■ ekonomijos. ---------- , —

Jūs sakote, kad linkite Ai- * gas ir badas, nuo kurio ken 
do Chorui ilgo gyvavimo, bet' jia kapitalistinių saliu dar-; 
tuo pačiu sykiu norite sukurs-' bininkai tapo visai- panai- 
tyti aidiečius pries valdybą ir., . an„;U, 
prieš atskirus veikėjus ir at- i Sovietų Sąjungoje, 
plėšti bent dalį Aido narių į! .........— p
jūsų pusę.

kad xpastūmėti pir- 
socializmo poz.i|cij ą. 
laiko čai pi mes atsie-

“Žemės ūkio kolektiviza 
ei jos pianas
Klausimas ‘ ” i 

[tapo išrištas visoj šalyje. I 
[Stambiąją pramonę mes pa^ I 
I statėme ant tvirtų kojų.! 
Mes prašalinome bedarbę ir! 
pagerinome būklę visiems; 

! dirbantiesiems. Didžiuma i 
darbininkų dirba septynių [ 
valandų diena, Iv

“Mes budavojame ■ delei! 
darbininkų namus, mokyk
las, kliubus, teatrus, pūdžius 

[ ir keliame kultūrą visų dir- 
jbanČiųjų. i

“Mūsų pasisekimas duoda 
mums galimybę griebtis už 

, Pamatinis pirmojo Pen-! milžiniško naujo Penkių 
Bot juk aidinčiai kių Metų Plano tikslas bjivo | Metų Plano.”

nege- 
“ekstrinė,’’ 
prirodyk ? 
“bosavo ?” 
Aleksynas 
Aleksynas:

į sakė:
“Mes atmušeme visus kla- 

[sinio priešo užpuolimus. 
Mes pajėgėme pirmą Pen- 

j kių Metų Pianą pravesti į 
: keturius metus. Lenktynė- 
;se su kapitalistiniu pasau- 
; liu mes įrodėme praktiko
je pirmenybę socialistinės* 

Bedarbė, var-

MODERNLŠKIAUSI PAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40'Stagg Street, •• Brooklyn, N. Y.

A. M. BaJchunas, Teh, Sta^g 2<5938

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t ▼ 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 fvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

I VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ (

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
I 12B E. 14tb STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
viRku kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vtetoa.ys

TiardyiuM*, gulintys**. coprx»t elektriką tr ir važiavlaią.
ir planą automobilio; tuokinaM dienomis Ir vakarai, lietuvių ir engiu kalbcM 
Mokytoja)* yra žymile ekspertai—h. T1CHN1AVICIU8, B. J. VAITKUNA3 ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvaratKuojnme už nsažą nžotokeetĮ. Mes padeda** 
kiekvienam prie Pirkimo karo. TJžstfaA/Ssns | stokyklą kiekvieną dieną nob 0 ryte 
Iki 8-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vaL po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
Ui B. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone,, Algon<uin 4-404S
Min ii—h ■ num u.... . wmBanasEKimi



Puslapis Šeštas ,
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LAISVE šeštadienis, Vasario 6, 1932

VIETINĖS ŽINIOS
LD.S. Brooklyno Jaunuolių 
Kuopos Susirinkimas

John Reed Kliubo, sakys pra
kalbą J. Louis Engdahl, T. 
Darb. Apsigynimo Centro se
kretorius; b paskui seks šokiai.

DARBININKŲ TEISMAS, KURIO PRŪSEIKA SU 
SAVO SEKĖJAIS LABIAUSIAI BIJOSI

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Brooklyno Jaunuolių 
Kuopos susirinkimas įvyks va
sario (February) 8 d., “Lais
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y., 8-tą ,val. 
vakare. '

Visi nariai, atsilankykite, 
nes bus daug svarbių dalykų 
apsvarstyt. Taipgi bus nomi
nacija kandidatų į Pildomąją 
Tarybą. Todėl yra labai svar
bu, kad visi nariai atsilanky- 

sus juos dalyvauti viešame ma- i tų į susirinkimą.
I A. Kairiūtė,

Sekretorė.
“T

'Proletary Meno Trečio
i Apskričio Veikimas

Sukniasiuvių Generalio 
Streiko Mobilizacija

St., ir iš visų savo ginklų ati
darė ugnį. Du užeigos sve
čiai buvo gana kritiškai pa
šauti. ' Užpuolikai pabėgo. 
Juos, matyt, atsiuntė gengė 

'kokių priešingų gemblerių bei 
ra keti erių.

LILIJA Mil HOWWIWI

(Daugiau vietos žinių 5-tain 
puslapyje).

organizatorę ir kitus 
į na-

Prieškomunistiniai opozicio-1 negrę __ _____v „
nieriai labai bijojo masinių Į juodaspalvius tos unijos 
darbininkų organizacijų kon- rius. 
ferencijų; ir ne be priežasties. 
Tose konferencijose oportunis- i bininkais, ir mes šaukiame Vi
tai tapo numaskuoti, apnuo-l; 
ginti ir nuginkluoti klasinėse siniame teisme ir pamatyt, ar Į 
darbininkų organizacijose.

Dabar prasidėjo antra kai 
eina, kurios Butkus ir Prūsei-; 
ka su savo papėdininkais taip 
bijosi. Tai masiniai eilinių 
darbininkų teismai. Tokis tei-; 
smas Brooklyne bus ateinantį, 
ketvirtadienį, vasario-Februa- 
ry 11 d., 7:30 vai. vakare, 
Grand Assembly svetainėj, 
kampas Grand ir Havemeyer 
Sts.

Prieškomunistiniai skloki- 
ninkai baisiai nenori, kad jų 
suklaidinti darbininkai eitų į 
tokius teismus. Ten, mat, 
darbo žmogus gali per tardy
mą aiškiausiai pamatyt žalin
gus sklokos darbus ir planus, 
tarnaujančius b u r ž u a z i jai 
prieš darbininkus. Todėl Prū- 
seikos komitetas ir lapeliais, ir 1 
laiškais, ir per savo gazietą 
įsako, kad nei vienas jų pase
kėjas neitų į tokį darbininkų 
teismą. Sklokininkų vadai.! 
vadinasi, tiesioginiais ukazais 
uždraudžia eiti į masinius 
rankpelnių teismus ;užgina lig
šioliniams savo šalininkams 
tėmyti ir tyrinėti, katroj pu- Į Pnolriifimc* PjjLviAilTlIJIC 
sėj čia galėtų būt darbininkiš-11 «onUUIlld 1 anVIUUllIdd 
ka teisybė, ar pas komunistus! 
ar pas sklokininkus. Ar ne | 
aišku, kad skloka stengiasi pa- ; 
slėpt savo darbus ir savo poli-' 
tiką nuo “paprastų” žmonių 
publikos? I<(

Bet Brooklyno darbininkų i “Laisvės 
minios nepaisys tų uždraudi- St.^Brooklyne. 
my, kuriais prūseikiniai bai
liai i _ 
nuo atėjimo į teismą. Skloka 
juk ir Philadelphijoj sušilus 
dalino lapelius su tokiais už
draudimais, ir gyvu žodžiu ši- 
manskai, Seni Vincai ir kiti 
lakstydami atkalbinėjo darbi
ninkus nuo dalyvavimo phila-, 
dephiškiame teisme. O kasjvab vakare., 
atsitiko? Didžiulė svetainėj Rengimo Komisija,
pilna prisigrūdo žmonių. Net;

Pasišaukė Rabinus laužyt
_ v • » • -j . kelis kartus Randainiinky Streiką 

sumažina tikrą ten skaičių pu-. . ____  c
blikos, kuri prisidėjo prie pa-1 r, . .
smerkimo sklokos vadų su jų NEW YORK. Socialistas 
grobikiška ir priešdarbinin-1 Osinoff, savininkas namo po 
kiška politika inurn* 665 Allerton Ave., at-

Butkaus-Prūseikos gazieta s^un^ kebs rab^nus Pas stiei- 
bando šaipytis iš tokių masi- kuojančius randauninkus, rei- 
nių teismų. '________ __ ___ t ...............
yra viena iš Komunistų Parti-atėjo kaipo ‘ tarpininkai Brooklyn, N.Y.

Mes pasitikime eiliniais dar-

prasikalto Pruseika, Matulis, j
I Kazakevičius, Baltaitis ir kiti j 
grobėjai bei naudotojai darbi-j 
ninkiškų organizacijų pinigų ir [ 
draskytojai kovingo lietuvių 

’ darbininkų judėjimo. 
. • Į tą teismą yra oficialiai 
L šaukiami visi kaltinamieji su 
1 savo liudininkais ir advoka- ritys turės didelį išvažiavimą- 
’ tais. Jie gaus pilną progą ap- 
’ siginti.

Kaltinimus darys drg. D. M.
!šolomskas, A.L.D.L. Draugijos ( Tai bus galima suvažiuoti ir iš 
Centro sekretorius; o drg. A. 
Bimba paaiškins, kodėl mes 
netraukėme tuos elementus į 
valdišką kapitalistinį teismą, 

i kaipo kriminalius grobikus or- 
■ ganizacinio turto.

Bet tai nebus kokis prakal
bų mitingas, o teismas, su džiū- 
rimenais ir teismiška procedū
ra.

Proletarų Meno 3-čias Apsk-

Visus kviečia atsilankyt
Rengėjai:

Didžiojo N.Y. Liet. Darb.
Organizacijų Sąryšis ir 
A.L.D. Literatūros Drau
gijos Antras Apskritys.

NEW YORK. — Kaip jau 
buvo pirmiaus pranešta, suk- 
niasiuviai didžiuliame savo 
mitinge Mecca Temple pereitą 
trečiadienį nutarė eit į visuo
tiną streiką, kovai prieš sun
kią adatos darbininkų vergi
ją. Dabar Bendro Fronto 
Streiko Komitetas šaukiasi i 
visas darbininkiškas organiza
cijas, kad paremtų sukniasiu- 
vius, finansiniai prisidėdamos 
prie streiko fondo, kuris yra 
dabai- renkamas. Tas reika
las turi būt svarstomas nari
niuose susirinkimuose ir visuo-j juž PRIEINAMĄ

pikniką gegužės 29 d., sekma
dienį, o 30 d. pripuola ameri- . 
konų šventė “Memorial Day.” I

se mitinguose kiekvienos dar
bininkiškos organizaci jos. Lie
tuviai Amalgameitai siuvėjai 
turėtų šiame dalyke pasirodyt, 

j Padėt
m et
savo 
kovu

i nėj.

sukniasiuviams 
kovą tai reikš sudrūtint 
pozicijas delei ateinančių 
vyriškų drabužių pramo-

i Laikrodžiai, Deimantai ir į 
■ Auksiniai Dalykai ,
? Dovanom ar patys : 
įmi pirkti laikrodžius, 
j ar bi ką iš auksinių 
I nokite, kad 
a sipirksite.

į įvairūs
| RODŽIAI
B

Į JAUSTOS

pas mane

KAINĄ

s 
sau norėda- I 

, daimantus J 
daiktų " " 
pigiau

Zl- I 
nu- I

LAIK-
NAU-

MAŠDOS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! ~—

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, * “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

KM K/KZ V K/1 W W W W W W W V W W  W ’

X ... . — --- '
X
X

| Taipgi taisau visokius laikrod- « 
? žius ir kitus papuošalų daiktus. I 
1 Taigi kreipkitės pas mane, o aš Į 

nti. ' • 
J Williamsburgieciams, kuriems } 
J pertoli pas mane atvežti pataisy- Į 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius f 
I daiktus, palikite t"Laisvės” ofise. J 
š Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs ( 
I atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo-J 
I kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė 

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

NU — IIH — in> — uu

• . h la’gi kreipkitės pas mane, 
13-1-i | stengsiuosi pilnai patenkinti

tolimų kolonijų. Vieta—jau 
daugeliui gerai žinoma Wil- 
lick’s farma, Linden, N. J.
Tad, darbininkiškos organiza- į 

cijos, nerengkite tą dieną sa
vo parengimų, bet rengkitės 
prie Meno išvažiavimo; pa
remkite savo dailę, chorus, 
kurie jus linksmina per ištisus 
metus darbininkiškomis daino
mis.

Taipgi, visi chorai, priklau- do pasmaugtą 5 metų mergai- 
3-čio Apskričio, tę, su apvyniotomis apie kak-

Polici- 
ja jieško vieno vyro, kuris bu
vo žipomas, kad užpuldinėjęs 
mažas mergaites, norėdamas 
jas išžagini. Taip pat teirau- j

SMULKMENOS

Sukniasiuvč.
3 

a

NOTARY 
PUBLIC

PASMAUGĖ MERGAITĘ

BROOKLYN. — Skiepe 
| num. 23£-A Ralph Ave.

po 
ra-1

santi prie
rengkitės su naujomis daino- lą vielomis (dratais).
mis, Sietynas, Banga, Aidas ir;
Pirmyn. Neapsiimkite niekur 
kitur tą dieną.

Šiuo tarpu 3-čias Apskritys ...... o__  _......
rengiasi prie didelio koncerto, Jamasi apie čigonus, kurie bu- 

I kuris bus kovo 5 d., šeštadienį, |vo ką.tik išsikraustę iš krau-1 
I Lietuvių svetainėj, 180-2 New tuvinio kambario po viršmi-, 

nėtu adresu. įTarptautinio D. Apsigynimo York Ave.; Newarke, N. J.
17-ta lietuvių kuopa rengia Programa bus daili, dainuos 

Sietyno Choras, taipgi vaidins 
ištrauką ir operetės 
prie kurios Sietynas 
ant pavasario. Taip 
nuos Bangos Choras, 

! Merginų Ufa, Aidas,
ginų Sekstetas; o Aido teatra- 

___________ , liška grupė suvaidins “I
kartu paremsite ’bink” vaizdelį Jš darbininkų 1 gyventoją, 

j dirbtuvėj skubaus darbo, i $300. JL 
jVaiždelį “Skubink” vertė iš 
anglų kalbos drg. Amelia Yes- 
kevičiūtė.

Visos draugijos, būkite šita
me parengime.

J. Saulėnas, Organizatorius.

šaunų vakarėlį, sekmadienį, 
i vasario (February) 7-tą d., 

salėj, 46 Ten Eyck

-Draugai ir draugės, visi tai 
stengiasi juos sulaikyti Fera* įsitėmykite ir nepraleis- 

' kite šio parengimo, kur. galė
kite smagiai pasilinksminti, 
1 pasišokti ir 1 
į taip svarbią darbininkišką or- 
■ ganizaciją, kovojančią už pa- 
liuosavimą politinių kalinių.

Įžanga 35c; pradžia 6:30

Bet tokie teismai kaulijančius nupigint rendas. į -r • i — • i • (II • . . t • 9 9 1

jos naudojamų priemonių 
prieš nusikaltusius darbininkų 
judėjimui. Juk tai Kom. Par
tija suruošė Yokinenui pana
šų teismą, kaipo nusikaltusiam 
prieš nęgrų tautą; Partija ren
gia ateinantį sekmadienį New 
Yorke masinį darbininkų teis- 

v... mą Birnsui, kairiosios Siuvėjų.
Unijos nariui, kuris išniekino1 K. 1 x {

•

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

X 
X 
X 
X 
X

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS
(B I E L A U SK AS) 
G R A GORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM I, KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ, 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( ’ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
iPRIŽIŪRETI. DUODAM* GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS 1x MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.NUŠOVĖ ŠUNADVOKATĮ

NEW YORK, — Susikirtime 
su policija tapo nušautas tū-1 
las šunadvokatis Arthur An-1 
ton name po num. 140 East i 
Third St., kuris buvo užpuo-' 

Sku- i lęs. vieną moteriškę to namo 
inkų 1 gyventoją, kad atimt iš jos 

Jis buvo abelnai kri- i 
minalistas, kuris grūmojimais ’ 
versdavo žmones duot jam 
nigus.

“Alkis,” 
rengiasi 
pat dai- 
Bangos 

jo Mer-

L.D.S. 50 Kp. Koncertas, 
Teatras, Šokiai Sekmadienį

Tą pramogą rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 50 
K p. šį. sekmadienį, vasario 
(February) 7 d., 3:30 vai. po 
pietų, Russian Nat. Mut. Aid 

i Society Svetainėje, 136—15th

PI” !

ŠAUDĖ 25 “SVEČIUS”

NEW YORK. — Penki 
rai, ginkluoti revolveriais irį 

I šautuvu, užpuolė 25 girtuok- 
' liaujančius, gemblerius Abba- > 
zia restorane, 245 East 79th ,

vy-1

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chronižkns vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimą kraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tnrne 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandom. nanrasthmoH dienomia nao 11 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 iki 
8 vai. Sekmadieniaie, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų.

Teief. ALGANQUIN 4-8294

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.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta^ 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

Telefonas: Stagg 2-9108

DR. A: PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV a,
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

JONAS STOKESSUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

L.D.S.A. 91-mos Kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadienį, 8 die
ną vasario (Feb.), pas Draugę Ka- 
lakauskienę, 61-39 Perry Avenue, 8- 
tą valandą j/akare. Visos narės būti
nai 
biij

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

sutaikyt streikierius su bosu. ! 
Bet rabinai atsisakė kalbėt su 
streikierių komitetu; jie no
rėjo kalbėti tik į streikierius 
abelnai. Randauninkai-strei- 
kieriai tuomet suprato, kad tai 
yra boso agentai, o ne kokie 
labdariai, ir atsisakė su rabi
nais kalbėtis.

Savininkas jau du kartu 
įdarė kruviną užpuolimą 
pikietuojančių streikierių, 
traukdamas ant jų būrius 

Bet kad su policijos 
negalėjo sulaužyt

Programa: “Skubink” vei- 
kaliuką sulos Aido Choro Dra
mos Sekcija; dainuos F. Pa
kalniškis, Aido Choro Mergi
nų Sekstetas,„L. Kavaliauskai
tė ir Aido-Lyros Vyrų Choras. 

[Šokiams grieš Retikevičiaus 
• orkestrą.

pa- 
ant 
už- 
po-

dalyvaukite, nes yra daug svar- 
dalykų aptarimui. Org.

(31-32)

C. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 24-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadienį, 8 vasario, pap
rastoj vietoj, 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų 
aptarti. Atsiveskit naujų narių.

Sekr. M. Yuškienė.
(31-32)

r

Telephone,. Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)Malonūs Rūkyti!

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigary

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

' UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 50 k$ deda visas pa
stangas padaryt šį koncertą 
įvairtu ir smagiu; užtikrina 
užsiganėdinimą visiems, kurie 
atsilankys.

Įžanga 50c.
širdingai kviečia visus

Rengėjai.

35c

Brooklyn, N. Y.

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTfiS
CIGARAI

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po
10c ir ISe

PAJIEŠKOJIMAI
i PAJIEŠKAU brolio Kazimiero Lau- 
I ciaus, Givakarų kaimo$ Kupiškiu paJ 
rapijos, Panevėžio apskričio. Seniau 
gyveno Waterbury, Conn. Dabar ne
žinau, kur randasi. Meldžiu brolį at
sišaukti, arba kas žinot praneškit, 
būsiu dėkingas. Alfonsas Laucius, 
71 Newbury St., Auburn, Maine.

(30-31)

PIRMAS SOVIETU RUSŲ KALBOJ 
PAVEIKSLAS

KELIAS J GYVENIMĄ
Viliojantis ir užžavėjantia vaizdas. Ne

turėsite sunkumo sekdami veikimą su
prasti dialogą, nes yra išdirbta sistema 
ISvertimui kalbos ir išaiškinimui vei
kimo. Jūs negalėsite dasileisti prasi- 
lenkti nepamatė to paveikslo.

CAMEO THEATRE. 42nd St.
East Of Broadway

Rodo be perstojimo.
įžanga 25e. iki 1 vai. po pietų, 

nuo 1 iki 5 vai. vakare.

Ii ei jos. 
pagelba 
streiko, tai pasikvietė talkon 
rabinus; tačiaus ir tuom nieko 
nelaimėjo tas soeial-budelis. 
Streikas tęsiasi dar su dides
niu pasiryžimu.

T. D. Apsigynimo Sekcijos 
Koncertinis Balius

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i 13 Brooklyniečių Suimta 
44-ta» metinis 44 ta» metinis Deportavimui iš Amerikos 

BALIUS ' 
—Rengia—- 

ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ 
Jvyks Subatoje

VASARIO (FEB.) 6, 1932
GRAND ASSEMBLY 

Kampas
Grand ir Havemeyer Sts. 

BROOKLYN, N. Y.
Pradžia 6:30. Vai. Vakare 

Be Pertraukos Grieš 
PROF. RETIKEVIČIAUS 2 BENAI 

Kviečiame visus atsilankyti ; šį 
puiku parengimą.

ĮŽANGA 50c. YPATAI
Komisija.

Brooklyno sekcija Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
rengia koncertą su teatriniais 
vaizdeliais ir šokiais šio šešta
dienio-vakare, sausio 6 d., Uk
rainą svetainėj, 101 Grand St., 
Brooklyne; pradžia 7:30 vai. 
Pelnas skiriamas liuosuot po
litinius kalinius, vest jų bylas 
ir kovot prieš ateivių darbinin
kų deportavimus. Vakaro 
programa bus ypatingai įvairi.

Dainuos Aido Choras, jo 
Merginų Sekstetas; skambins 
Freiheit Mandolinų Orkestrą; 
perstatys darbininkišką vaiz
delį Workers Laboratory The
atre ; šoks ukrainų baletas;, 
grieš Dolgolenkų piano ir 
smuiko duėtas; pieš karikatū-

BROOKLYN, N. Y. — Per 
paskutines dvi savaites liko su
imta trylika ateivių darbinin
kų ; jie laikomi deportavimui 
į fašistinę Jugoslaviją.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas šaukia didelį masi
nį mitingą vasario 15 d., pir
madienį vakare, 764—40th 
St., Brooklyne, kad užprotes- 
tuot prieš tų darbininkų de
portavimą į fašistų nagus. Po 
to bus daroma ir kiti masiniai 
žingsniai, kad per didelį dar
bo minių spaudimą priverst 
vyriausybę palikt tuos darbi
ninkus Jungtinėse Valstijose, rinius paveikslus artistas iš

TŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai, 

gražioj vietoj, prie parko, garu ap
šildomi, yra šiltas vanduo, netoli ele- 
veiterio. Lietuviui randa tik $43.00 
t mėnesį. Miller, 615—41st St., : 

rooklyn, N. Y. (29-31) Petras Naujokas 
Savininkas

SKAITYKIT, PLATINKI?
“LAISVŲ.”
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REIKALAVIMAI
REIKALINGA senyvė moteriškė 

prie prižiūrėjimo 3 mėnesių kūdi
kio. Guolis, valgis ir drabužis. Del 
mokesties pasikalbėkime. V. Tilton, 
367 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

1 29-31)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučemiai rakandai, 

, yra viskas, kas tik reikalinga prie 
moderniškos bučernės. Parduodu už 
visai pigiai, nes turiu greit išva
žiuoti. Atsikreipkite į “Laisvės” 
ofisą.

(29-31)

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką 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

o

DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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