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R aso K o m u n is t a s

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian •, 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Yra daug tokių miestų ir 
miestelių, kurių draugai bei 
draugės dar nėra pasidarbavę 
delei Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos Centro Biuro įs
teigto Agitacijos Fondo. O tai 
labai svarbi įstaiga. Visose ko
vose su darbininkų priešais 
Agitacijos Fondas vaidina svar
bų vaidmenį. Tai vienatinis} 
įplaukų šaltinis delei komunis
tų frakcijos.

Todėl, draugai, niekuomet ne
pamirškite Agitacijos Fondą 
paremti. Turėkite ;
Agitacijos Fondo aukų rinkimo' savaitė, O iki šiol tebuvo tei- 
blankų ir prie kožnos progos kiama per dvi dienas. An- 
paprašykite pas darbininkus tra> valdžia buvo priversta 
paramos. j leisti bedarbių tarybai ir

Metalo Darbininkų Indus
trinei Lygai laikyti demon
straciją. Tai didelis laimė
jimas McKeesporto darbi
ninkų prieš valdžią ir reak
ciją.
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Darbininkų Laimėjimas
- McKeesporte, Pa
McKEESPORT, Pa.—Pa

skelbta, kad gatvėse bus tei- 
jkiama bedarbiams pašalpa 

ant rankų !Per šešias dienas kas antra

Nepakankamai agituojame už 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo vajų. Užtai tenka pabar
ti mūsų dienraščius. Taip pat 
šis klausimas, mano supratimu, 
turėtų būti1 iškeltas ir plačiai 
apkalbėtas mūsų organizacijų
susirinkimuose. Budavojimas į
lds turėtų rūpėti visam ko- Kontr-revoliuci ios 
munistimam judėjimui. į s

Atydą turėtų atkreipti ypač, AtfflnfrlC
tie draugai, kurių kolonijose, HgCIUdb ItUSlWJd
dar nesiranda LDS. kuopų. 
Tuojaus stengkitės sutverti 
Rūpinkitės jaunuolių įtraukti. Kapitalistinė spauda pla

čiai bustina kontr-revoliuci- į 
k nieriaus Trockio pareiški-' 

žu!?™e .“Anti-Imperialist ReĮ-mą, kuriame jis dar kartą: 
T pranašauja “galą” draugui: 

\ Stalinui, tai yra, Sovietų1 
perialistinei buržuazijai. Labai/Sąjungos Komunistų Parti-' 
įdomus Gorkio apibūdinimas ro- jos vadovybei. ,
lės tų inteligentų, ypač ricieri.ų] 
iš socialfašistų Antrojo Inter-Į 
nacionalo.

“Rolė šitos inteligentijos”, 
sako Gorkis,, “panaši rolei ryk-,.

view” Maksimas Gorkis su ašĄI 
tria bolševistine rykšte plakai 
inteligentus, kurie tarnauja im-1

Pora metų atgal tas pats 
; Trockis sušilęs tvirtino, kad 
Penkių Metų Planas esąs 

’ tik “apgavystė”, tik “Stak
lės (“Shark”) parazitinio sėbįn1*0 blofas ir tt. Gi dabar 
ro—tam tikros rūšies bekaulėsl tas sutvėrimas jau pripažįs- 
žuvies, kuri gyvena iš. ryklės.) ta, kad Penkių Metų Planas 
ši žuvis padeda ryklei, kuomet] pasisekė ir kad Sovietu Sa- 
pastaroji leidžiasi me<UioklėnV • Qs pramong padalį 
kad šita žuvis tikrai padeda ^Įnnlziniską progresą, 
klei surasti maisto šaltinį. Bet 
šitie ryklių ‘sėbrai’ neėda tai, 
kas palieka nuo prisisotinusių 
ryklių. Jie gyvena ryklių mėš
lu. Bet kad būti teisingu, tai 
aš noriu pastebėti, jog kai ku-

Nepamirškite Diskusi
jų šį Vakarą

» BROOKLYN.— “Laisvė
je,” 46 Ten Eyck St., šį va
karą, 8 vai., įvyks labai svar
bios diskusijos sukniasiuvių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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Tai šitiek laimėjo “Laisvės” šėrininkų suvažiavime provokatoriai Prusėika ir 
Butkus. Dabar jų nususus klampynė gailiai verkia, kad visos oportunistų vadų 
pastangos nuėjo vėjais.

1 VYRAS SUOKALBIO KELIU NUTEISTAS I Rengias Protestuot
rie mokslininkai nėra įsitikinę, 
kad tie‘sėbrai’ ištiktųjų gyvenai 
ryklių mėšlu. Tačiaus yra vie
nas neginčijamas skirtumas 
tarpe tų parazitinių žuvij ir in
teligentų—žuvys nemeluoja.

“Inteligentų rolė kapitalisti- ir angliakasių streikų kiau
nėj visuomenėje galima geriau- simu. Bus aiškiai išdėstyta 
šia apibudinti veikimu Antrojo 'nauju
Internacionalo vadų ir buvusių taktik ,7 tikslai.’ Drg.' V. 
socialistų, kaip Briand, Kauts- , 
kis, De Brouckiere ir Vander-) 1 aUias, 
veide ir eilė kitų ‘sėbrų,’ kurie 
veda purviną imperializmo lai 
vą, apšarvuotą jų veidmainy 
temis, melais ir cinišku bru 
lumu.

“Intelektualų rolę puikiai at- siems veltui. Skaitlingai da- 
menševikų teismas , lyvaukite šiose , svarbiose 

viešose diskusijose.

simu. Bus aiškiai išdėstyta 
[ revoliucinių unijų

MIRT1N, 0 JO JAUNA DRAUGĖ ĮSTO
JO Į JAUNŲJŲ KOMUNISTŲ LYGA

socialistų, kaip Briand, Kauts- , “L.” redaktorius, 
padarys trumpą įvadą į dis
kusijas, o paskui kiekvienas 
turės pilną teisę ir laisvę 

■ pasiimti balsą ir išreikšti 
savo nuomonę. Įžanga vi-

vaizdino ]
Maskvoje, šita byla parodė, 
kad sandarbininkavimas tarpe 
ryklės ir jos ‘sėbrų’ yra nesu
traukomas. Nėra jokios pras-. 
mės bandyti 'įtikinti tokius žmo-, 
nes, kaip Dan ir Abramovičius, 
kad imperializmas yra nežmo
niškas ir kriminaįškas. Jie 
tam nenori tikėti. Man atrodo, 
jog kokiam laipsnyje auga re
voliucinis darbininkų klasės ju
dėjimas savo įtempimu, tokiam 
pat laipsnyje katastrofiškai ei
na mažyn skaičius teisingų ele
mentų tarpe inteligentų.”

50 Darbininkų Dele
gatų Važiuos j SSSR.

OKLAHOMA CITY.—Pa- Tai pirmas laimėjimas, 
darytas bjaurus suokalbis 
ir nuteistas mirtin Jess Hol
lins, jaunas juodveidis far- 
mos darbininkas. Jam ne
teisingai primetama užpuo
limas ant baltveidės mergi
nos. Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas ir Jaųnųjų 
Komunistų Lyga deda visas 
pastangas, kad išgelbėti 
Hollinso gyvybę. ‘ Jau pri
verstas gubernatorius nu
žudymą atidėti, kad davus 
progą - apeliaciją • paduoti.

Hollinso gyvenimo drau
gė, 20 ’metų amžiaus mote
riškė, su ašaromis sveikina 
komunistų pastangas išgel
bėti jos nekaltą vyrą. Ji 
pamatė, kad tik komunistai 
gina juodveidžių teises. Tuo 
būdu jinai viešam susirinki
me įstojo į Jaunųjų Komu
nistų Lygą ir pareiškę, kad 
iki gyvos galvos ji bus išti
kima komunizmo raudonai 
Vėliavai.

NANKING.—Chinijos na
cionalistinė valdžia ketina 
griežtai protestuoti prieš 
Japonijos karinių orlaivių 
bombardavimą miesto Han
gchow, kur randasi Chini
jos orlaivių stotis. Bombar
davimas padaręs daug nuo-

SOVIETU SĄJUNGA REIKALAUJA NUO 
JAPONIJOS PASIAIŠKINIMO DELEI JOS 

ŽYGIŲ MANDŽURUOJE
MASKVA.— Sovietų Są-< Laike paminėjimo Raudo- 

jungos užsienio reikalų ko-inosios Armijos 14-kos metų 
misaro padėjėjas d- Kara-isukakįuvju Sovietu Sąjun- 
khan turėjo pasikalbėjimą > os generolas Bluecher kal. 
Maskvoje Kioki Hirota ir ! bedamas mieste Khaba- 
oficialiai pareikalavo pasi-]rovs^ aP*e Tolimųjų Rytų 
aiškinimo delei Japonijos /įvykius, pasakė: 

! žygių Mandžurijoj, nu
kreiptų prieš Sovietų Są-

“Mes nedaleisime jokiems 
TA TZ ,, .baltagvardiečiams imperia- lunga. Drg. Karakhan nu-!,. ? . . , r

rodė, kad Japonija gabena jkshmams niekšams savo 
armiją prie Sovietų rūbe- ^purvinomis kojomis, min- 
žiaus, kad ji mobilizuoja ir į džioti mūsų socialistinę že- 
ginkluoj'a rusus baltagvar- :mę. Jeigu kuris iš jų sva- 
diečius prieš Sovietų Šąjun- įjoja apie ištiesimą savo.na
gą ir tt. Ponas Hirota at-Lgų prie mūsų anglies, miš- 
sakė, kad jis visus tuos pa-įkų ir kitokių gerybių, tai 
statytus klausimus perduos'lai nepamiršta, kad užkiek- 
Japonijos valdžiai delei at- vieną toną anglies, už kiek- 
sakymo. Tuo tarpu gauti vieną sieksnį malkų, už 
pranešimai iš Mandžurijos kiekvieną traktorių mes ko* 
parodo, kad baltagvardie- vosime daug kiečiau ir su 

i čiai uoliai muštravojami ka- daug didesniu atkaklumu, 
;rui. negu 1929 metais.”

BOMBARDAVIMAS IR MŪŠIAI EINA SU 
DIDŽIAUSIU ĮTŪŽIMU IR ĮNIRTIMU
SHANGHAI.—- Japonijos 

i armija bandė apsupti Kiari- 
Igwan, bet staiga chinai pa
rodė tokio tvirto pasiprieši
nimo, jog japonai tapo at
mušti ties Miaoshinu. Eina 
labai kruvini pr atkaklūs 
mūšiai.

,Su nepaprastu įnirtimu 
Japonijos karinis laivynas 
ir armija pradėjo bombar

duoti uostą Woosung, kurio, 
iki Šiol dar nepajėgė paim
ti. Kuomet kanuolės sėjo 
ugnį iš šono, tai Japonijos 
orlaiviai pasikėlė į orą ir 
pradėjo bombas mėtyti. Sa
koma, kad japonų orlai
viams pavyko nulėkti už 
chinų apsigynimo fronto ir 
iš užpakalio sėti ant jų ug
nį iš oro.

3*

ANGLIS
Iškasta 31 d. Sausio

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo St. Louis kuopa suspen
davo šešiems mėnesiams d. Bal
trušaitį už komunistinį . veiki
mą, už bandymą pravesti Ko
munistų Partijos liniją. Tą 
kuopą kontroliuoja Pruseikos 
pasekėjai. Tai istorinis atsiti
kimas. Komunistai neužmirš 
šio oportunistinių elementų pa
sielgimo. Tuo gi tarpu oportu
nistai rėkia, kad jie yra “per
sekiojami” naujam susivieniji
me. * '

NEW YORK. — Sovietų 
Sąjungos Draugų Organi
zacija gavo pakvietimą'nuo 
Sovietų darbo unijų, kad 
Amerikos darbininkai atsių
stų 50 savo atstovų į gegu
žės 1 dienos demonstraciją. 
Delegatai kviečiami daly
vauti atidaryme Dniepro- 
strojaus. Tai bus didelės 
entuziastiškos Sovietų Są
jungos darbininkų iškilmės. 
Jie apvaikščios gigantišką 
savo laimėjimą industrinėj 
srityje.

Dabar Amerikos darbi
ninkai unijose ir dirbtuvė
se pradės rinkti delegatus į 
Sovietų Sąjungą.

' -
Reikalauja Atitraukti 

Karinius Savo Laivus
Verčia Chinus Darbi

ninkus Karui Tarnaut
TOKYO — Jungtinių val

stijų, Franci jos, Italijos ir 
Anglijos ambasadoriai pa
reikalavo, kad Japonijos 
valdžia tuojaus sulaikytu 
siuntimą kariuomenės į tų 
šalių valdomas! Shangha- 
jaus kolonijas ir kad Japo
nijos laivai butų atitraukti 
toliau nuo tų vietų, idant 
kanuolių ugnis nepasiektų. 
Tuo tarpu tie imperialistai 
nieko nesako apiė Japonijos 
karą ant Chinijos žmonių.

Shanghai.— Štai kokį 
žiaurų būdą vartoja Japoni
jos armija. Jinai prievarta 
paima būrius chinų darbi
ninkų ir nuvaro į karo 
frontą tarnauti japonams 
kareiviams, p a d u o d a nt 
jiems amunicijos ir tt. Dau
gelis tų : chinų darbininkų 
žūsta karo fronte. Jie pri-. 
versti padėt japonams žu
dyti chinus! - L

Komunistai Pravarė 
Reichstage du Tarimu 
BERLYN. — Galingas 

darbininkų masių bruzdėji
mas po Komunistų Partijos 
vadovybe paklupdė ant ke
lių Vokietijos < reichstagą. 
Vasario 26 .d. komunistų 
frakcija padavė įnešimą, 
kad iš valdžios > iždo ',bū|ų 
Sulaikytas mokėjimas-Brun- 
swicko policijos administra
cijai ir kad būtų pahaikin- 

, tas apsaugos ministerio 
Groener patvarkymas, jog 
hitleriniai fašistai gali įsto
ti į Vokietijos armiją. Abu
du įnešimai tapo reichstago 
priimti didžiuma balsų.

Bėga iš Shanghajaus
SHANGHAI:— Sakoma, 

kad nuo karo pradžios apie 
15,000 japonų apleido 
Shanghajų įr sugrįžo Japo
nijoj. Jie bijojo i. netekti 
gyvybės karo lauke. i

Donbase iškasta 141,862 
tonai, tame skaičiuje Šiau
rės Kaukazo anglies 15,928 
tonai. Sulyginus su pereita 
diena anglių išgavimas Don
base sumažėjo ant 3,791 to
no.

, METALAS
Ištirpinta 29 Sausio

Visose metalurgijos dirb
tuvėse ištirpinta 16,514 to
nų špyžo1 ir 13;811 tonų plie
no (be' ifiažosioa metalurgi
jos) J Sulyginus ' šu pereita 
diena špyžo ištįrpinimo ly
gis beveik toks, kaip ir pir
miau, plieno ištirpinimas 
sumažėjo ant 653 tonų.

GARVEŽIAI
Išleista 31 Sausio

Lugansko dirbtuvė išlėk 
do 4 garvežius.

Kolomensko dirbtuvė — 3 
garvežius.

Charkovo dirbtuvė 2 
garvežiu.
Išleista Garvežių Per Visą 

Sausio Mėnesį
Lugansko dirbtuvė išlei

do 32 garvežiu (uždavinys 
—31 garvežjs). 32-ras išleis
tas dovanoms XVII parti
nei konferencijai. Progra
ma išpildyta 103 nuoš. * ; .

Charkovo dirbtuvė “Ko- 
mintern”—18 garvežių (pla
nas—21).

Dirbtuvė “Krasny Pro- 
fintern” (Bežicoj)—18 gar
vežių (uždavinys—17).

TRAKTORIAI
Išleista 30 Sausio

Stalingrado traktorių 
dirbtuvė išleido 130 trakto
rių.

Charkovo traktorių dirb
tuvė—50 (31 sausio).

AUTOMOBILIAI
Maskvos Stūlino vardo 

autozavodas 31 sausio išlei
do 40 krovinių automobilių. 
Per visą sausio a mėnesį iš
leista 751 mašina. Progra
ma—750.

ŽEMES ŪKIO MAŠINOS 
Išleista 31 d. Gausio

Rostselmaš išleido 4 kor
pusų žagrių 65 (uždavinys 
į parą 80), sėjąmųjų mas. 
—66 (uždavinys—52), arkli
nių grėblių—46 (uždavinys 
—260), šieną pjaunamų ma
šinų—14 (uždavinys—60.

Dirbtuvė “Krasnaja zvez- 
da”- (Zinovjevskas): arkli
nių sėjamųjų mašinų—^217, 
traktorinių—87, kuliamųjų 
mašinų—30.
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REIKŠME TARPTAUTINES DARBI
NINKIŲ MOTERŲ DIENOS - KOVO 8

Anna Damon

ta moterims darbininkėms 
specialė motinystėj 'F sočia-1 
lė apdrauda. Tūkstančiai 
komunistinių ’valgyklų, 
skalbyklų, vaikų, namų ir 
auklėtuvių , paliuosayo, mo
teris nuo •sunkaus
darbo ir suteikė joms pro 
gą imti dalyvumą socialiž 
mo būdavojime. Darbinih

namų

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

Tarptautines darbininkų 
klasės kampanijos lošia 
svarbią rolę išvystyme re-

vo 8-ta būtų paskirta, kaipo 
Tarptautine Mooterų Die
na ir jai priduota platesne

ŠILKO PRAMONES DARBAI
IR DARBININKAI PATERSONE

Seniaus Patet’sonas' ^toyejo 
pirmoje eilėje šilko pramonėj 
Amerikoj, tai ir darbų netruk4 
davo, kaip audyklose, taip da* 
žynio fabrikuose, ir darbinin
kai neprasčiausiai uždirbdavo.

pelno liks kuopai, širdingai 
ačiū atsilankiusiai publikai ir 
kęmisijai, kuri pasidarbavo.

Vabalas.

Socialfašistas — Jurgio 
Washingtono Garbintojas

Socialfašistas <’ 
“Naujienose” vasario 22 d 
išgarbina Amerikos buržu- J 
azihės valstybės tėvą Jurgį 
Washingtojia. Štai ką jisai 
sako: •

Jurgis Washingtonas buvo 
Amerikos žmonių vadas' kovo
je prieš Anglijos valdžią šio
je šalyje.... - , 
i ...Jurgis Washingtono dė- 
ka, buvo padėtas tvirtas pa
grindas demokratinei santvar
kai. Ant to pagrindo galėjo 
augti ir plėtotis valstybė, ku
ri šiandien yra milžinas pa
saulyje (Reiškia, tas socialfa
šistas didžiuojasi imperialisti
ne Ąmerika.—“L.” Red.) Tie
sa, toli gražu ne viskas buvo 
tobula toje valdžios sistemoje, 

. kuri buvo Amerikoje įkurta, 
vadovaujant Washingtonui. 
Daug kas laikui bėgant reikė-

Kovo 8, Tarptautinė Dar
bininkių Moterų Diena, vis 
labiau ir labiau patampa iš
tisos darbininkų klasės ko
vos diena prieš neapsakomą 
išnaudojimą, bedarbę ir 
skurdą; prieš padidėjusią 
fašistinę reakciją, prieš im
perialistinį karą, už gyni
mą Sovietų Sąjungos.

Kovo 84a yra kampanija

1. V, VAU

už lygias teises. Vokietijos 
delegacija nurodė, jog kova

| ninkas, valdantis didžiau-
Įsius' plotus žemės. Jis nebu-
[vo Amerikos žmonių vadas, 

Grigaitis.. | kaip socialfašistas Grigai- 
rm 22 d. bando savo skaitytojams

. j įpasakoti. Jis buvo vadas j
-- - • Amerikos parazitų klasės, Komunistu Intęrnacionalo 

Amerikos valdančiosios kla- R- visų jo^ sekcijų, viso pa-
sės, ir jis, kaipo išnaudoto- šaulio Komunisto ■ 'Partijų.
jų klasės narys, i 
reikalus; jis kovą vedė prieš 
Anglijos valdžią tik tos kla
sės reikalus gindamas.

Darbininkų klasei Jurgis 
Washingtonas yra sveti
mas. Jis buvo darbininkų 
klasės priešas. Darbininkai 
neturi už ką jį garbinti, kel
ti į padanges. Žinoma, kas 
kita yra su darbininkų di
džiausiais priešais, socialfa- 
šistais, kurie visokiais bu
dais tarnauja buržuazijai, 
ir tuo pačiu sykiu bando 

lo taisyti, ir tas taisymas dar darbininkams pasakoti, 1__
anaiptol nėra pabaigtas šian
die. 1 Bet tobulų, “pabaigtų”

** valžios fornių ir nėra. Tas, j 
khs nuims dabar atrodo labai | „ . • v

gera, už šimtų metų bus dau-j Kaip Ėjo Ligoniu Kasu 
geliu■ atžvilgių, pasenę (Reiš- D:nL:ma: irqnnn

jie jų reikalus gina.

ti, jog tik per kapitalizmo 
nuvertimą ir proletarinės 

už politines teises nėra pats diktatūros įsteigimą mote- 
svarbiausias tikslas. Tikra rys gali tikrai pasiliuosuoti. 
laisvė ir lygybė moterims Motwys Labai Išnaudoja- 
bus atsiekta tik per sočia- mos Jungtinėse Valstijose
lę revoliuciją..

1915 metais, po vadovybe 
draugo Lenino, Tarptaųti- 

|nėj Moterų Konferencijoj, 
Berne,' Šveicarijoj', tapo pa
tiekta rezoliucija Rusijos 
delegacijos; konferencija tą 
rezoliuciją atmetė, kaipo 
perdaug revoliucinę. .Rezo
liucija iy kalbėtojos pareiš
kė : “Moterų paliuosąvimas 
gali būt atsiektas, vien tik 
per suvienytas darbininkų 
klasės pastangas. Per nu
vertimą kapitalistinės siste
mos.” J

_ I 1914-1917 metais veik bu- 
darbininkes. jyo išnykus Tarptautinė Mo

terų Diena, kaipo tarptauti
nė masinės kovos diena, iš 
priežasties socialistų Antro
jo Internacionalo išdavys-

gynė jos Kampanijos tikslas yra su- 
Idrūtinti tarptautinio prole
tariato kovos frontą prieš 

I kapitalizmą, kad atkreipti 
visos darbininkų klasės do- 
mę į speciales problemas ir 
r e ikalavimus darbininkų 
klasės moterų, kad išjudint 
į abelną proletariato kovą j 
visas moteris T 
Toje dienoj moterų darbo 
masės pasižada vesti revo
liucinę kovą bendrai su ki

ltomis darbininkų klasės da- 
ilimis del nuvertimo kapita- tės ir socialistų rėmimo ka- 

buk kstinės sistemos.

vo 8 dienos kampanija dar|f?v1^l ^naujink laiptau- 
Inėra gerai žinoma. Didžiu-Moterų Dieną.

ro. Tai buvo istorinė revo-. 
liucinė užduotis Rusijos bol-

Kapitalistinėse, šalyse vi
sam pasauly Tarptautinė 
Moterų Pieną, -Kovo 8-tą, 
šiemet, būną jau, .trečiuose 
aštraus ekonominio krizio 
metuose; krizis dar vis di
dėja, o ]

: kia, dabar ; socialfašistai pasi- 
• tenkinę buržuazine tvarka. •*— 
i“L,” Red.). Tačiau Washing- 
tono •• laikais įsteigta šiame 

_j£ontinente valstybinė santviar- 
ikabpasirodė pakankamai tvii> 
ta išlaikyti pusantro > šimto 
metų bandyjp^ praktikoje ir !

---pakankamai lanksti prisitai
kyti prie nuolatos besikeičian-į 
čio gyvenimo reikalavimų.

\ , Šiandiefi vis daugiau įgyja 
pripažinimo ir kita Washing-! 
fono pastangomis įkūnyta A- 
merikoje- idėja: valstybių uni- Į 
jos arba federacijos. Europa, i 
nusižiurę jusi į Amerikos Val

stijas, jau kalba apie Europos 
Jungtinių Valstybių steigimą. 
Kada nors tatai bus įvykinta.' 

Taigi, darbuodamasis savo!
krašto žmonėms, Jurgis Wa-1 
shingtonas pasitarnavo ne tik | 
jiems, bet ir visai žmonijai.

; Taigi, jokis buržujis pa
triotas negali išgarbinti ge
riau Jurgį Washingtoną, 
Amerikos išnaudotojų kla
sės reikalų gynėją, kaip jį 
išgarbina Grigaitis, kuris 
save vadina marksistu so
cialistu. Žinoma, tikreny
bėj jis nėra joks, socialistas, 
bet socialfašistas, ir, kaipo 
tokis, nieko bendro j 
su marksizmu. Tačiąus, dar 
yra dalis darbininkų, kurie 
mano, jog Grigaitis esąs 
marksistas socialistas, nes 
jis pats , taip save persista- 
tp, Net įš jo aprašymo 
apįe. Jurgį; Washingtona tie 
darbininkai turėtų matyti,; 
jog Grigaitis • yra darbinin
kų klasės priešas, atviras 
buržuazijos agentas.
/ Garbinti' Jurgio Washing^ 

tono darbuSj kaip garbini 
Grigaitis, tai reiškia užgir* 

' ti kapitalistinę išnaudojimo 
sistemą, ‘ ūžgirti grupelės 
parazitų viešpatavimą ant 
įBasių darbo ,-žmpnių, ųžgi'r- 
ti Jurgio Washingtono įs- 
tįigtą 'buržuazinę valstybę, 
l^irios pagelba sau jale pa
razitų laikosi ant darbo 
žnoriu. sprando, užgirti mi- 
lionų darbininkų badą ir 
&urd4. *

v v 4 I
Su pagelba > skubinimo ir 

patobulintos mašinerijos, vis 
daugiau darbininkų išmeta 
laukan. Taip ;antai, dažymo L. , 
fabrike kiek laiko atgal daža-iJle .tureJ° skaitlingą publl- 
10 skrynios, buvo 4-6-8 pėdų j ką “Klampynės” vakarienėj, 
didumo, kur galima būdavo Bet gal ta publika susidėjo 
nudažyti po 2-3-6 gabalus, išimtinai iš darbininkų? Ne. 
Dabartiniu laiku-tokias skry- Įg fašistų, Šnipu, butlegerių 
naujas, padidintas, po 10-12- !r visokio plauko sukčių, na 
14 .pėdų, kur galima nudažyti Į11* vienas-kitas suklaidintas

P r u seikos klapčiukai 
Scrantone džiaugiasi, jog

nias meta ' Jdhkan, 
naujas, padidintas, po 10-12-

po 50 ga!balį.
Victory dažymo fabrike 

, vacax v am į p j rm į a u s d i r b d a V o 150 dai’bi-
.. . . .v l)ant įninku, o dabar jau 110- pir-
įseitl is to krizio darbimn- į mįaus išleisdavo per 8 valan- 
kų klasės iškaščiu; kaip tik'das po 170 kavalkų, o dabar
tuo laiku, kada kapitalisti
nės valstybės žiūri linkui 
imperialistinio karo, kaipo 
išėjimo iš krizio. Imperia
listinis karas prieš Chinijos 
mases ir prieš Chinijos So
vietus jau yra tikrenybė 
Tolimuose Rytuose. Inter
vencijos karas prieš Sovie
tų Sąjungą artinasi kiek
vieną dieną, vis daugiau ir 
daugiau provokacijų daro
ma (Chinijos Rytinis Gelž- 
kelis) prieš Sovietų valdžią.

Kovo 8-ta ateina kaip tik 
tuo laiku, kuomet suvirs 50

ko-jau po 400. Tai matote, 
kis yra skirtumas.

Darbininkai spaudžiami 
apsakomai; nėra paskirto 
ko nei pavalgyti; turi darbuo-

darbininkas nuėjo. Su tokia 
publika tik Pruseika tegali 
džiaugtis. Tai nepavydėti
nas daiktas. Gi Newarko 
Bu’rkė džiaugsmu nęsitve-

“visas” Scrantonas su jais— 
su skloka. Ir iš to didelio 
džiaugsmo, Burkė, kaipo 

nu I1W pavapu cun ' ^e^n^S’ bando
tis iki paskutinei minutei; ne-!prusejldnę skloką apkaišio-

ne- 
lai-

rankas nusi- ti rožėmis. Bet tik bėda, 
kad tos rožės jau senai pa
virtę i usnis ir piktąsias dil
ges.

gauna laiko nei 
plauti.

šiame fabrike 
tyni departmental, 
jų vadinasi 
rius (receiving dept.) ; čia at
veža išaustą šilką kavalkais 
arba rutuliais. Tuos kavalkus 
sutaisę į “šliktus,” po 10-15- 
25 kavalkus, mašinomis įsiuva 
numerius į kiekvieną atskirą 
kavalką, ir siunčia į antrą de-

“boil- 
skyrių. 
garo ir 

šilką. 
Tuomet šilkas eina į trečią de- 
partmentą, arba svorio skyrių, 
kur šilkui priduoda daugiau 
svorio, mat, šilkas parduoda
mas ne iluo mastų, bet 'nuo 
svarų. 'Taip padaro su pagM* 
bą chemikalų. ’ ■

randasi sep- 
Vienas iš 

aplaikymo” sky-
Jeigu jau “Klampynės” 

vakarienėj ir buvę daug 
svieto, tai visai nieko nepa
prasto ir nieko naujo, o tik 
savųjų susiėjimas, persijun
gimas ‘(family reunion). O 
prie to, dar buvo ir keli ga-, 
lionai munšaino iššinkuoti. 
Todėl fašistiniams butlege- 
riams tokį pokilį apleisti, 
tai* jau* nebūt jokio - iši4oka
vinio kaip “dvasiniai”, taip 
bizniškai. ■ • «%■

, vadinamą 
tai yra sutinimo 

čia su pagelba muilo, 
chemikalų, nubaltina

milionų darbininku kapita- partmentą, 
listiniam pasauly neturi °“’ ‘a*1917 metais, kovo 8 d., 

moterys darbininkės, dir
bančios . Putilovo amunici-

;, ir šimtai 
kitų moterų, jas pasekė rei- 
jkalaująnt “duonos ir sugrą
žinimo jų vyri! iš karo 
fronto,”; ir tuo budujos/pa- 

kričio Revoliucijai.
Kovo 8-ta Kovos Diena 

Prieš Kapitalizmą
Tik po įsteigimo Komu

nistų (Trečiojo) Internacio- 
j nalo Tarptautinė Moterų 
Diena, Kovo 8-ta, tikrai pa- 

! tapo proletarinio solidaru
mo vyrų ir moterų revoliu
cinės kampanijos diena spe- 
cialiams moterų reikalavi
mams, prieš kapitalistinį -iš
naudojimą ir prieš imperia
listinius karus.

Nuo 1920 metų/Tarptau
tinė Moterų Diena jau ap
vaikščiojama kiekvienoj ša
ly po vadovybe Komunistų 
Partijų,. Komunistų Inter
nacionalų sekcijų. *

1932 metais Tarptautinė 
Moterų Diena apvaikščioja
ma prie dviejų skirtingų si
stemų—kapitalistinės siste
mos ir socialistinės siste- 

i mos, kapitalistinėse i šalyse 
ir darbininkų šaly, kuri ap- 
įmaieštą dalį pąsąųlio.
Moterų PalitiosaVimas At

siekta per Revoliuciją s-
Sovietų; Sąjungoj darbi

ninkų padėtis nuolatos gc- 
ten •. nėra- bedarbės.

jma darbininkų dar nėra nei 
į girdėję apie Tarptautinę 
! Darbininkių Dieną. Kas-.

__________ vasario į dien mes aplaikome klausio j?8 difbtuvėj Leningrade, 
3 d. sekamai rašo apie Kau-imu nuo darbininkų ir nuo’1S.S^°J0 1 gatves, i?

. .. . -i • 1 - -i - • j , Iri I-ii m'nEopii io'c

“Lietuvos Žinios”

no miesto ligonių kąsų rin-1 musų veikėjų tarpe mote- 
kimus: ; rų darbininkių, klausiant, i

, . n , • -VT . rn , , . _ At-ir i
Rinkimų pirmą (liepą (sau-|

ko pastebėti dešiniojo elemen
to balsuotojų daugumą, kurie 
kišdavo į urnas 2 arba 3 Nr. 
Be to pastebėta, kad daugelis 
neima nuo stalų balsavimo la
pelių, o deda į vokus atsineš
tus mašinėle spausdintus rin
kimų lapelius. Antrą dieną 
(vas. 1 d.) “kairiųjų” nusi
statymo žmonės užplūdo rin
kimų būstus. Vakare paste
bėta žydų balsuotojų didelis 
skaičius, del ko dešinieji sąra-! 
šų atstovai ragino greičiau1 
rinkimus baigti.

Balsus skaitant dalyvavo ir 
publika, kuri nuošaly sėdėda
ma laukė rezultatų. Vienas iš 
publikos pilietis, pradėjo net j 
nurodinėti, kaip reikia balsus 
tikrinti sakydamas, kad kitaip 
esant rinkiryai gali būti nepa
tvirtinti, 
balsus tikrino taip, kaip įsta- 
tyjnas reikalauja.
Tas parodo, kad fašistai 

ne tik terorizavo kairiuo-

Rinkimų pirmą dieną (sau-i^ re^.kia ^autinė Mo- 
^io 31 d.) visose apylinkėse te-1 Diena, kaip.jiipraside- j**

jo;.kur ji pirmiausiai buvo gelbėjo nutiesti kelią Lap-

darbo, skursta ir badauja, 
kuomet tuo pačiu sykiu di
dėja kapitalistų klases poli
tinė reakcija ir teroras^ 
prieš darbininkų klasę. Al
gų kapojimas, dalies laiko 
darbas, skubinimo sistema,

mai gali būti n epą 
Rinkimų komisija

apvaikščiota, ir daug kitų 
panašių klausimų.

Mes manome, kad tokiuo 
būdu reikalinga supažindin-Į 
ti darbirtinkus su svarbiu is-! 
toriniu atsiradimu Tarp-1 
tautinės Moterų Dienos. * 
Istorinis Išsivystymas Ko-!

I vo 8-tos
1908 metais, socialisčių 

| konferencijoj Amerikoj, jos 
nutarė paskirti specialę die
ną agitacijai ir propagan
dai tarpe moterų. Tuo lai

šku buvo dienos klausimas, 
tai 
teisių moterims, ir socialis
čių vyriausias obalsis buvo 
“Lygios Teisės”. Laikantis 
linijos Antrojo Internacio
nalo, kuris nepravedė kla
sių skirtumo, Socialisčių 
Konferencija J u ngtinėse

suteikimas balsavimo

neturi,sius darbininkus (komunis- Valstijose 1908 metais rėmė
tus ir jų artimus simpati- buržuazijos feministinį suf- 
kus), bet Mar/visokiais bū- ’ ragisčių judėjimą.
dais suko (baisus. Mat, jie 'zoliucijos tapo priii 
bijo, kad darbininkai ir šį. konferencijoj-. Pirma 
sykį neišrinktų didžiumą | spaudimą daugiau klasiniai 
kairiųjų darbininkų atstovų; sąmoningų elementų, bų- 
į ligonių kasų tarybą, kaipi tčnt; “Kad Amerikos Socia- 
kad buvo išrinkę spalių 25 listens Moterys turi vesti ko

vi rė
ps toj

tai yra kapitalistinės siste- j ( Ketvirtame dažalų :depart* 
mos kasdieniniai dalytį./mente (color shop) yra viso- 
Darbininkū klasėj o ypatin
gai darbininkės moterys, 
jmoka sunkią bausmę. Gy
venimo sąlygos blogėja’kas* 
dieną. Didėja nedavalgy- 
mas, ligos ir mirimų skai
čius. Tokiuo būdu Tarp
tautinė Moterų Diena kapi
talistinėse šalyse, o ypatin
gai Jungtinėse Valstijose, 
patampa diena Lovos prieš 
bedarbę, algų t kapojimą, 
skubinimo sistemą, prieš 
mėtymą iš darbo ir diskri- 

! minavimą vedusių moterų 
ir negrių moterų. Diena ko
vos už federalę bedarbių 
apdraudą, už lygų atlygini
mą už lygų darbą, už spe
cialę motinystės apdraudą, 
prieš naktinį darbą mote
rims.

Prieš imperialistinį karą, 
už gynimą Sovietų Sąjun
gos!

Negrai ir baltieji darbi
ninkai, vyrai ir moterys, 
stokite į; demonstraciją Ko
vo 8-tą, Tarptautinėj Mote
rų Dienoj!. f ;

Stokite .į A. J. V. Komu 
nistų Partiją!; , z

> Sklokos žmonės baisiai v
pyksta, kam juos vadipa Fi- 
šės agentais. Bet kaipgi 
kitaip juos ir vadinti? Pru
seika Tiet gal ant bačkos pa
silipęs sušuko apie drg. Mį- 

“parvežtą kapitalą” 
nuo drg. Angariečio del 
“Laisvės”, o jo leitenantai

kių dąžų ir tam tikras “daje- 
ris,” reiškia, dažymo darbų 
specialistas.

Tuose departmentuose yra 
šlapi darbai, ir juose naudoja
mi chemikalai kenkia sveika-1 žaros 
tai; o jų uždarbis yra tik nuo 
40 centų iki, daugiausia, 47

Penktas departmentas. tai Scrantone, apsikabinę šni- 
padailinimo (finishing) sky- pus, kurie skundė ALDLD. 
•rius; čia prideda aliejaus ir į39 kp. policijai 1928 m., ver- 
leidžia pro garą, kad šilkas I Rja> kad, būk, “bimbftliai” 
atrodytų blizgantis. , 'tuos niekšus padarė fašis-

sestame departmente, arba 1 ~
sulankstymo skyriuje apkarpo 
apdraskytus kavalkų galus, 
sudeda į velanus ir siunčia 
kostumeriams. šiame depart
mente daugiausiai dirba mer
ginos ir berniukai kokių 16-17 
metų, gaudami nuo 30 iki 35 i 
centus į valandą.

Tūlas laikas atgal čia dar-1 
bininkai gaudavo po 48 iki 56 
centų į valandą. Kompanija 
bandė numust uždarbį 10 nuo- skaudėjo ir dėlę: 
šimčių. Darbininkai pasiprie-! ausu pnsifvori 

nedirbo. L *■ — -- ■

tais. O visgi tie žmonės tu
ri drąsos sakyti, kad jie su į 
Komunistų Partija, už dar
bininkų klasės reikalus. 
Turbūt didesnio proto ban- 
kruto nė jokie renegatai ne- 

i parodė, kaip lietuviški.
i

d., 1931 m. Kadangi tūpmėt yą už lygias teises, atskirą!
iš 20 atstovų 11 buvo išrink-1 nuo feminisčių—-per* unijas rėja^
ta kairiųjų darbininkų,, ’tai 'ir darbininkų klasės polįti-; Faktinai, ten dar stokuoja 
fašistiniai valdonai panaiki- nes organizacijas.” Kita re-' darbininkų. Didžiumoj pra- 
no tuos rinkimus ir paskel- 'zoliucija “išreiškė simpati-! fnonių yrą septynių valam 
be naujus. Nąuj-uose rinki- i ją feminisčių • judėjimui ir. dų darbo diena. Socializmo 
muosė didžiuma išrinkta so-įlinkėjo joms pasisekimo jųbudavojimas eina visu 
cialfašistinių ir fašistinių ’ kovoje už lygias teises.” Tas smarkumu . Penkių Metų 
elementų, o kairiųjų tik du. i oportunizmas ir Socialistų Planas industrializacijos ir

------   • j Partijos išdavimas darbi- kolektyvizacijos žemės ūkio 
^nrlinn--------------Mwcfa ninkH klas^ reikalų jau bu- sėkmingai užbaigiama į ke-
U1I1U1HV į vo maįyt 1908 metais. j turis metus. Ruošiama an-

1 z L. - w itras penkių : metų planas,TąiYptąųtine Moterų Diena 
' . Paskelbta

1910 metais Antra Tarp
tautinė Darbininkių Moterų 
Konferencija Copenhagen, 
Danijoj, suli& įnešimo Cla
ra Zetjdn, nutarė, kad ko*'

MEXICO CITY.— 
tas pranešimas iš Nicara- 
guos, kad Sandino pasekė
jai užėmė miestą Bella Vis
ta. Sakoma, kad šandinįe-

J 1 . J- ■ f t f

Wa{shihgtonas bu- čiai turi ir daugiau pasise 
► aristokratas/ vergų savi- kimų.

kuris ant toliaus pagerins 
darbininkų padėtį. Visuose 
darbininkų laimėjimuose 
Sovįetų Sąjungoj moterys 
darbininkės i daugiausia Jąij 
mėjo. Lygi .mokestis užJy*- 
gų darbą yra realybė. Įves-

Komunistai Numaskavo

Matuliui labai galvą ~sū- 
i to net už 

į nusitvėręs šaukia: 
kam Dr. Kąškiaučių nori 
padaryti EDS. iždininku, 
jeigu jis/jau yra ALDLD. 
iždininku. Ir koks tai .bai
sus nusidėjimas! Ot kad 
taip Matulį padarius iždi
ninku, tai. viskas būtų kaip 
sviestu tepta; būtų ir ant 
“sendviČių” sklokai ir Pru- 
seikai kur prie bačkutės pa
sėdėti.

Dar toliaus Matulis pro- 
. . .ponuoja, kad sklokos rašėjai

visuomet nu??uša .uždaį31?s rinktų medžiagą dabartinių; penkis nuošimčiais. Kaip... . .v. .. .
! matome, kompanija išanksto klvn cnJ klausimu, nes, jo 
turėjo planą, kaip apsidirbt su , manymu, labai svarbus da- 
neorganizųotais darbininkais. | lykas, ir kada prisieis iš- 
Taip ir padarė. įleisti knygą, ar brošiūrą

Prie kitų blogų kompanijoj ; (R0CĮel ne pruseikinę enci- 
“S™ Į" .Moprfii'S?). M«-
būt, prasčiausia Amerikoj. jtulis mano, kad tokios kny- 

r Vabalas, (gos, jei skloka išleis, pati 
-^-o-- ; | svarbiausia dalis bus tai

PATERSON, N. J. — A.L. j apie iždų grobimą.
D.L.D. 84 kp. vakaruškos įvy- ( Mat, žmonės nieką taip 
ko 6 d. vasario. rr”...... r

dailią muziką; publikos gana 
ąkaįtiing^į atsilanką; visi pa
tenkinti. Girdėti, kad gražaus

šino'ir tris dienas 
Kompanija pamatė, kad dar
bininkai negrįžta į darbą; tad . 
sutiko sugrąžinti jiems seną , 
lu^mokeštį. •. :

Bet darbininkai • neorgani- 
j zuoti, be unijos ir laikui be- 
| gant kompanija senuosius dar
bininkus’ ūlėto laukan, o jų 
vieton ima naujus ūži mažesnį 1 
darbo mokesni, jau tik po ,45 
iki: 48 centų, per valandą. O ; 
kada kompanija prašalino , 
^ląsįniai pažangesnius darbi-/ 
ninkųs, kaipo ;neištikimus.kom-1

4 Vokietijos hit- panijaj- ‘ai iškab.ino 
o miw Iron iinmnca ii7darnin<Berlynu 

leriniai fašistai 
skelbia, kad jie stoja už pa 
naikinimą Vokietijos karo 
skolų mokėjimo. Bet štai, 
vasariu 26 d. komunistu 
frakcija padavė įnešimą, 
kad reichstagas nutartų 
skolų nemokėti. Už įnešimą 
balsavo tik komunistų frak
cija.
sals susilaikė nuo 
mo.
ir

Fašistai su

Buržuazinės 
socialfašistai 

prieš ir įnešimas 
mestas. ' *

107 bąl- 
balsavi- 
partijos 
balsavo 

tapų at-
.kos^ana kaityti, kaip patys

apie save.
Rumboniškis.
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BROOKLYN LABOR LYCEUM

Sūnus.

te

Vaidylos, 
Veikalas

draugė 
imtųsi

klausimą 
labai

žmonės 
nuliūdę.

mai
vienam draugui

man ramy

Monologistams ir Dialogistams visi buvo tos nuomonės, 
palaikyti.

Sausio 31 d. turėjome
Pasekmės neblogiausios.

Gal perdaug pripratai, 
Kad tu jo nematai;
Ir nuo savęs nenori nuvyti? 
Jis negimsta patsai— 
O jį gimdo tranai, 
Kurie nori ir tave praryti. 
Tiktai vieni vaistai, 
Kad sunaikint jisai 
Tai kova prieš savo engėjus! 
Jei žus mūsų tranai,— 
Kartu žuš ir jisai;
Prašvis saulė, kovą laimėjus. . . 
T. . . Tad atspėkie, kas jis, 
Tas, kurs tavo sultis 
Visur ir visuomet naudoja! 
Ir pažvelgk tu tiktai, 
Kaip tavieji draugai
Su savaisiais skriaudėjais kovoja 
2. II 1932.

Būsi areštuotas,—kalba policijos viršinin

Šiais metais cho- 
. Viena, tai bus 

bedarbė. Antra, pas pačius

nesirūpinom mūsų dailės

su Choru. Bet Jei Kerą Choro 
Apsieiti ir be Choro

Ar atspėsi, kas jis,
Tas, kurs tavo sultis
Visur ir visuomet naudoja?
Ar tu būsi lauke,
Ar namie, ar miške—
Ant sprando visuomet jis joja.
Jis užsės ir sėdės,
Nors tau kraujas varvės— , 
Jis tavo kančių neatboja!
Ką nedirbs, ar kur neis,
Jis tavęs Nepaleis— ......... •
Dienomis, naktimis kamuoja.
Ir visur—visada,
Lyg kad sunki našta, 
Nuo pat kūdikystės užsėda.
Tol kamuos ir neleis, 
Iki užbers smėliais,—
Skelbs nelaimę, kankynę ir bėdą

monologistai ir dialogistai 
primenu, rašykite ir loški 

dialogus, kuriais paįvarin

Kova Prieš Badą
O. Kinkaitienė

Per paskuti- 
ir dialogistai 

apie juos nei 
jie mūsų dai-

ir jų programai dau- 
tik iš dainų. Taigi 
paįvairintų mūsų pa- 

Programai, susidedanti 
monotoniški ir kartais

galinčius! 
grupuojąs 
aštri.
jau auga

Niekur jam 
veidai jam

apie
skurdus
Kambarėlis
tas palieka be kapeikos. Jisai nuneša savo 
paskutinį laikrodėlį užstatan, kad gavus ke
letą kapeikų. .. Nerimas,, mėtosi,' blaškosi 
studentas. . j ( , ( , .

Atsiduria jau ir į karčiamą. Čia dar la
biau pakerta jo gyvenimo siūlą. Mat, jisai

pamato, kaip čia yra labki daug tokių žmo
nių, kurie "gyvena” veik mirę. . . Vienas 
buvęs valdininkas, bet dabar jau prasigė
ręs, susitinka studentą. Pastarasis veda jį 
namo, čia vėl vaizdas bado, skurdo, girty-

laiko pamokas kiekvieną- penktadie- 
Darb. Svet., 920 E. 79 St. Pagei- 
kad daugiau dailę mylinčių asmenų 
prie Lyros Choro. Lauksime.

Vieno Veiksmo Veikalėlis, Tinkamas Vaidinti 
Galima

949-959 Willoughby Avo,
. Tel., Stagg

Scena: United Charities įstaiga, 
įeina ir išeina. Išeina nusiminę, 
Vaikštinėja policistas, pasislėpęs išsitraukia 
“pantukę” ir gurkšnoja. Praeinantis kapita
listas suduoda jam per petį ir duoda pinigų.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Šalis del Balių,* Koncertų, Bau- 
įdėtų, Vestuvių, Busirinkitnų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. «

KAINOS PRIEINAMO!.

—Tik du ypai. . . Oh ,kas atėmė mano jė
gą?—jis kalba sau.

Studentas grįžta namo kirviu nužudęs dvi 
gyvybes. Bet jau neranda vietos.
neramu. Negali miegoti... Tie 
akyse. Jį gązdina...

—Traukitės, traukitės, duokite 
bę.— kalba sapne.

—Pribuk į policijos stotį, — skaito laišką.
Jam jau rodos, kad visi apie jį žino. Ji

sai negali paslėpti savo sieloj tų kriminališ- 
kų darbų. Bijo kiekvieno, kas tik pasirodo, 
o tie nužudyti veidai labai baisūs neina iš 
akių.

Tačiaus čia dar veikia ir biblija. Viena 
moteriškė jam skaito iš biblijos per visą nak
tį. čia jau gimsta išvada, kad reikalinga at
sakyti už savo darbus. Jisai jau stato 
klausimą:

—Ar verta gyventi šiame vargo pasauly-

B e t kur k i ti Amerikos 
(Jungtinių Valstijų) miestai? 
Kas veikiama čia, dar mes ne
žinome. Draugė Krakaitėnė 
parašė veikalėlį. Jis telpa 

i šiame Meno Skyriuj. Gera pra- 
i džia. Bet nereikia 
i rankų.

Mes sakytume, kad 
i Krakaitienė tuoj aus 
, pradėti organizuoti Proletari- 
! nių Rašytojų Ratelį Chicago- 
je. žinoma, į tokius ratelius 

■ reikalinga įtraukti ir mūsų 
; 1 a ik r a š č ių korospondentus. 
1 Daugiau prasilavinę draugai 
j turi duoti patarimus ir pamo
kas, kaip geriau ir tinkamiau 
parašyti korespondencijas.

Ką sako kiti miestai? Kur 
antras Proletarinių Rašytojų 
Ratelis? . • j i

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

ūmai palengvinami su 
linimentu

PAIN-EXPELLER

Mes, amerikiečiai, labai dažnai girdime 
apie Maskvos Meno Teatrą. Reikalinga pa
sakyti, kad šitas teatras yra gimęs dar toli 
prieš sovietinę ręvoliuciją. Dailės Teatras 
labai daug priklauso nuo Konstantino Sta
nislavskio ir V. I. Nemirovičiaus-Dančenko. 
Jie dar 1897 metais įsteigė caristinėj Rusijoj 
taip vadinamą "Liaudies Teatrą.” Jame bu
vo vaidinami veikalai Tolstojaus, Dostojevs
kio, Andriejevo, Puškino, o vėliau ir Gorkio.

Maskvos Meno Teatras jau ir senais lai
kais žadėjosi būti naujos kūrybos teatru, 
bet labai tankiai kentėjo carizmo priespau
dą. Spalio revoliucija pakėlė uždangą šiam 
teatrui. Pats' Stanislavskis savo veikale 
"Mano Gyvenimas Mene,” pareiškia, jog "re
voliucija davė mūsų teatrui naują misiją— 
atidarė duris milionams, kuriems buvo už
ginta kultūrinis apsišvietimas.”

Dabartiniu laiku Maskvos Meno Teatras 
vaidina apie 50 nuoš. proletarinių veikalų. 
Jo vadovaujami direktoriai aiškina, kad apie 
penki metai atgal, tai labai žymi buvo stoka 
revoliucinių veikalų ir dramaturgų (veikalų 
rašytojų). Pereitais ir šiais metais padary
ta labai didelis progresas. Iš pačių darbi
ninkų vystosi rašytojai ir dramaturgai.

Teatras negali būti tik fotografija. Jisai 
turi būti ir direktyvų. Turi turėti idėją ir 
tikslą. Toks menas yra teigiamas, konst- 
ruktyvis ir kultūrinis. Tokį meną mes, čia, 
Amerikoj, turime auklėti taip pat.

Ši padėtis, kapitalistinis krizis jau paro
do, kad ir mūsų mene pradeda atsirasti nau
jų jėgų, naujų kūrėjų. Mes pažengiame 
žingsnį pirmyn, jei tik pradedame bandyti 
tverti naują kūrybą,

Pas lietuvius darbininkus Amerikoj ir gi 
pradeda atsirasti naujų jėgų ir kūrėjų. Mes 
jau .gauname iš vienų, tai kitų dtaugų jau 
parašytų veikalėlių ir bandymus rašyt iš šių 
dienų gyvenimo. Iš klasių kovos,1 iš bedar
bės, streikų ir t.t. Tai labai geri siekiai.

Menininkas.

Draugai, monologistai ir dialogistai, stoki
te į darbą mokintis monologus ir dialogus, 
žinoma, tik tokius, kurie pritikti! dabartinei 
darbininkiškai mūšų dailei. Jūs esate labai 
pageidaujami mūsų parengimų programuose. 
Mūsų darbininkiškos draugijos rengia paren
gimus ant parengimų 
giausia susideda vien 
monologai ir dialogai 
rengimų programus. 
vien tik iš dainų, esti 
net ir nuobodūs.

Apie 15 metų tam atgal Brooklyno apielin- 
kėj mūsų parengimuose būdavo gana daug 
monologistų ir dialogistų. Ir, kiek mes at
mename, parengimų lankytojai juos labai 
mylėdavo. Būdavo jei rengėjai pagarsina, 
kad -bus toki ir toki monologistai, tai net ir 
publikos daugiau susirinkdavo. Ir tuose lai
kuose mūsų parengimų programai buvo daug 
įvairesni, negu kad dabar. Aš manau, kad 
ir dabar mes turėtume monologistų ir dia
logistų, jeigu už juos būtų per laikraščius ir 
visaip kitaip varoma agitacija, 
nius keletą metų monologistai 
buvo visai užmiršti. Niekas 
žodelio neištarė. Atrodė, kad 
lėj lig ir nereikalingi. Už tai esam kalti mes 
menininkai, kad 
įvairumu.’

Taigi, draugai 
dar sykį aš jums 
te monologus ir 
site mūsų parengimų programus.

Juškutis

Iš LįirosChoro Veikimo

CLEVELAND, OHIO. — 
ras silpnai stovi finansiškai 
šių priežasčių 
choro narius matosi truputį nerangumo. Mat, 
vis draugai mano, kad choro palaikymas pri
klauso kam nors kitam, o ne patiems choris
tams.

Choro valdyba, matydama, kad pas mus kas 
nors yra netaip, kaip turėtų būti, sušaukė spe
ciali susirinkimą sausio 26 d., į kurį buvo 
pakviesti ir pašaliniai draugai. Pęrstačius su
sirinkusiems apie choro stovį, .buvo pastaty
tas klausima^; chorą palaikai, ar visai pa
leisti? Po plataus ir visapusišku apkalbėjimo,

—Imkite mane... Užmuškite mane, tik ne
kankinkite, negązdinkinte.—Isteriškai šaukia 
jaunas studentas. Galop jisai jau nuspren
džia pasiduoti pats. Ateina į policijos sto
tį ir surinka:

—Imkite mane. Aš esu žmogžudys!
čia baigiasi viskas—išvada ir judžio ga

las. Galima sakyti, kad tokių atsitikimų gy
venime yra. Bet kas daro paveikslą, vaizduo
ja gyvenimą, tai reikia, kad tie vaizdai duo
tų pamokas gyvenantiems.

Šiame veikale kaip tik to, galima sakyti, 
labai stokuoja. Išvada galima pasidaryti to
kia: Mizernas gyvenimas kaltas, kad studen
tas tapo kriminalistu, bet nieko nėra pasaky
ta, kad reikalinga kovoti prieš tokį gyvenimą. 
Dar labiau, tai nieko nepasakyta,* jog reika
linga kovoti ir prieš tokius nupuolimus į kri- 
minalybę. O biblija, čia vaidina labai žymią 
rolę, kad studentą atvedė į "sąmonę”, kad 
jam reikalinga pasiduoti policijai ir kentėti 
už "griekus”.

Tad "bepartyvio” meno išvada: Jei gyve
nimas skurdus, pįlnas žmogžudyščių, tai lai 
toks jisai įr būna, tai ne mūsų dalykas. Me
nas tik"' parodo, koks jisai yra, tai ir viskas. 
Gi proletarinis menas parodo tas blogybes ir 
tveria naują meną—veda į geresnį gyvenimą, 
rodo, kaip reikia išeiti iš tokio nelemto padė
jimo. ' i

Tačiaus geriau verta pamatyti tokius ju- 
džius, negu kad paprastą Hollywoodo gamin
tą judį apie meilišką ištižimą.

Proletarinių Rašytojų Rateliai

Na, o kaip su kitų koloni
jų draugais ir P.R.R. ? Mes 
jau kalbėjome pereitame mū
sų Meno Skyriaus numeryje, 
kad kanadiečiai draugai jau 
pasirūpino atsiliepti į mūsų; 
paraginimą tverti Proletarinių' 
Rašytojų Ratelius.

Kanada, tartum, yra kokia 
nauja planeta mūsų judėjime. 
Ten draugai labai greitai ima-, 
si už darbo. Mes galime pa
sakyti, kad dar tik naujai su
organizuoto ratelio darbai jau 
puošia šį numerį mūsų sky
riaus. Draugai jau prisiuntė 
eiliaraščių ir veikalėlių. Tai 
galima matyti, kaip gali atsi
liepti į draugų veikimą gera, 
nuotaiki, lanksti, savikritika į 
save žiūrinti, draugų grupelė. 
Susiėjimas, pasiraginimas, pa- 
diskusavimas, lavinimosi pas
kaitėlės, vieno kitam pataria 

gali tik gelbėti kiek-

( i {Motina Su kūdikiu}
! • . • J

MERGAITĖ: Tai ir vėl, mamyte, mės prie 
to namo, čia mums valgyt neduoda...

MOTINA: Taip,J vaikeli, ir vėl čia atėjo
me. Kur gi kitur mums eiti? Bandysime dar 
kartą. . . Gal nors šiandien pasigailės mūs 
vargšų.

MERGAITĖ: Mamyte, aš jau negaliu pasto
vėti ant kojų. .. Aš taip baisiai valgyt no
riu. ... įr ge|’ti mane troškina. . . Man čia (ro
do ranka į, krutinę) taip keistai skauda... 
Mamyte... .mamyte, man dabosi ’ tamsu į aky
se... Kas, ar jau naktis? (Mergaitė sudrim
ba. Motina pagriebia ją, pakelia, 'pasodina, 
šluosto kaktą, trina rankas.' Išsigandus pati 
motina atsisėda, pasideda mergaitę ant kelią).

MOTINA: Ar.jau geriau^ mano mažyte?
MERGAITĖ (atsipeikėjusi truputį) : Ge

riau... (Motina tykiai, graudžiai dainuoja).
MERGAITĖ: Mamute, 4u; taip gražiai dai

nuoji, aš ;nęt užmigti norėčiau. f • .
MOTINA: Ne, ne, vaikeli, užmigti čia ner 

galima. .. Mes turime dar kartą būtinai nu
eiti į šį namą ir maldauti mąisto., Gal šiuom 
kartu gausime.

(Motina prilaiko mergaitę, abidvi įeina į vi
dų, bet greitai išeina abidvi apsiverkę).

MERGAITĖ: Neverk, mamyte, aš jau val
gyt nenoriu. Man jau ir krutinę visai ne
skauda. žiūrėk, aš jau galiu ir mušti (rodo 
rankute) į krutinę. . . man visai neskauda.

"Crime And Punishment” (Kriminalybė ir 
Bausmė). Tai Dostojevskio veikalas. Apie 
šį veikalą ir jo vadinimą kapitalistinė spau
da labai prielankiai atsiliepė,'kas liečia vai
dinimą, įspūdingumą ir įvykio pilnumą. Vie
nok pats veikalas neturi gėrų'teigiamų išva
dų. Tai jau ne Amkino veikalai. Čia gali
ma daugiau gėrėtis -‘menu,”1 o ne geromis 
išvadomis, pamokinimais, žiūrovas turi pats 
pasidaryti išvadas.

Tačiaus negalima veikalą palyginti su 
Hollywoodo judžiais. čia jau tikra, reali 
gyvenimo, skurdo, bado drama, 
tarsi, gyvente gyvena savo rolėse, 
iš carinės Rusijos gyvenimo.

Jaunas studentas negali išrišti 
žmogžudystę. Jo gyvenimas 

Nedateklius, vargas—spaudžia jį 
tik pačioj pastogėj. Studen*

Sugriuvo senyva moteriškė... Studentas su
sikrėtė savyje. Baisiomis akimis pasižiūrė
jo į gulinčią moteriškę, pakratė rankas, prisi 
glaudė kruviną kirvį ir drebančiomis ranko
mis pradėjo j ieškoti lobio... bet neilgai.

—Kas čia ?—sušuko balsas kitos moteriš
kės. Studentui pasirodė dvi atviros didelės 
akys, žiūrinčios į žmogžudį ir gulinčią mote
riškę. Išgąstis! Baimė!

—Šalin iš kelio!— baisiai prabilo studen
tas, keldamas kirvį....

—Džiang!—sukrito ir kita moteriškė.
Studentas bėgtų, bet jau netoks... Niekas 

jį dar ir ne.siveja, vienok jisai jau pilnas bai
mės, traukiasi atbulas... dreba... bejėgis... ne
gali pabėgti...

Viena Išeitis
Mūsiškis gyvenim’s— 
Audringas verpetas; 
Neklaus tavęs niekas 
Ar tinka jis tau? 
Ar tau jau užteko 
Bangose blaškytis ? 
Esi tu pavargęs? 
Ilsėtis geidi?
O, ne! Nepaklaus to!— 
Surėdim’s diktuoja: 
Kiekvienas tik bėgkit 
Savais reikalais. 
Kiekvienas žiūrėkit 
Save kaip laikyti, 
O kitas-^-et, kam gi

• čia rūpintis juo! I
Kuris jau pailso— 
Sutrėkšti bereikia, 
Užpilti smįlčia jį, 
Ir baigta byla.. 
Jo vietoj jau kitas 
štai grumdos vilnyse, 
Rėpiioj a į priekį 
Ir krinta atgal.—
Ir taip vis kasdieną
Tos pačios naujienos,
Tie patys verpetai, 
Ir tie sūkuriai: 
čion žuvo štai šimtas, 
Ten kitas, ten trečias, 
čia tūkstančiai grumiasi 
Mirties žiotyse..,.
O kas gi verpetą 
Galėtų sudrausti? 
Ar yr’ toks drąsuolis?

* Ar yr’ gi jėga?
Ar valdančią klasę
Kas gal pažeboti?
Kas gal suvaldyti
Siautimą bangų? t
O taip, be dvejonės, 
Yra toks 
Jėga jau 
Planinga 
Jau kyla, 
Prieš audrą audružės, 
Tuoj grumsis, tuoj kausis 
žaibai tuoj žibsės.
Didžiausiąją audrą 
Sukels proletarai, 
Nes jiems tik beliko 
Viena išeitis. ,
Jie amžiais kankinti 
Valdonų-veltėdžių, 
šiandieną jau taria: 
Užtenka kančių!
Vistiek mums—ar žūsim 
Kaip žuvom ik šioliai, 
Ai’ kęsime skriaudą, 
Kaip buvom skriausti; 
Arba, jei laimėsim 
Tą didįjį mūšį, • 
Tai mūsų vaikai bent 
Galės pasidžiaugt!
Laimėti mes galim, 
Jei tik susitelksim, 
Už bendrąjį žygį 
Jei glausim jėgas, 
Nes mūs—milijonai, 
O priešo tik sauja. 
Laimėjimas tikras,— 
Tik kaupkim jėgas!' ' 

1930, Buolio

Pagaliaus jaunasis studentas daro išva
dų, kad kartais ir kriminalistu galima būti, 
kad galima jau ir užmušti. Padaro išvadą:

—Kirvis, tai mano draugas,—glaudžia jis 
kirvį prie krūtinės. Tolimesnė jo išvada:

—Eisiu...bet baisu!... Užmušiu. Atsi
imsiu, kad man priklauso!

i
Su dideliu susikrimtimu, drebėdamas, ne

miegodamas, prispaudęs kirvį prie šono, ei
na apiplėšt tą pirkikę, kuriai jisai užstatė 
laikrodėlį ir cigaretų dėželę.

—Tuk, tuk, tuk,—barškina į duris visas 
nusigandęs.—Atidarykite! čia studentas pa
darė kokio tai baisaus gyvūno veidą, sužibė
jo akys, bet kirvis jau augštyn:

—Tčiaukšt!—pasigirdo balsas.
—Ai! ū-ū-ū-ū! •

Mūsų Literatūra
’ J i .J i V- » i\ j .-r Ijbtf

Draugai! Kas rašo—tąs 
skaito. Nė vienas rašytojas 
negali būtj sėkmingas ir to
bulas, jei jisai neskaito kitų 
kūrinėlių ir veikalų. Ypatin
gai gerų veikalų reikalinga 
skaityti.

Mes dabar galime pasaky
ti, kad literatūros turime. Tad 
raginame draugus skaityti ir 
platinti sekamus meno raštus: 
"Priekalas” (lietuvių kalba), 
"l^ew Masses” (anglų kalba). 
"Literature of the World Re- 
volution” (anglų kalba), 
"Workers Theatre” (anglų 
kalba). Pastarasis žurnalukas 
eina dar tik mimeografu4 
spausdintas, bet visas pašvęs
tas proletariniam teatrui. Ja
me talpinama ir * trumpi vei
kalėliai. Jį galima gauti: 16 
W. 21-st St., New York, N.Y/

Gi "Literature of the World 
Revolution” yra labai gerai z 
apdirbtas teorijos ir literatūros 
žurnalas, leidžiamas Proleta
rinių Rašytojų Tarptautinės 
Sąjungos. Jame telpa geros 
literatūros, gražių kūrinėlių 
ir geros kritikos. ,*•£

Bet šį žurnalą nevisur ga
lima gauti. Jį galima gauti 
tik komunistinės literatūros 
krautuvėsė, knygynuose. Ši-' 
tas žurnalas leidžiamas Mas-* 
kvoje.

V. Bovinas, Seki*.

koncertą ir šokius. 
Reikia pažymėti, 

kad šiame koncerte programos‘išpildyme da
lyvavo ir ne choristų. Tai buvo mūsų jaunuo
liai, kurie turi talentus muzikos srityje. An
na želvytė gabiai pagriežė smuiką, kuri nus
tebino visus susirinkusius. Al. Nemura pri
tarė pianu, ši jaunuolė bus pažiba koncer
to programoj.. Jeigu tik toliau lavinsis, tai 
išėjus bus gera muzikė. Apie kitus progra
mos dalyvius nėra reikalo daug tašyti, nes jie 
visuomet dalyvauja mūsų koncertuose ir pa
tenkina publiką. ■ ■

Šie choristai dalyvavo programoj: B. Ra- 
siuliutė, J. Krasnickas—solistai.* J. Paltanavi
čius ir F. Chepliutė—smuiko ir piano due
tas. Lyros Mišrus ir Vyrų choras dainavo. 
Programa išėjo vidutiniškai, sprendžiant ant 
kiek yra neparanki svetaine koncertams.

Greitoj ateityj manome surengti dar vie
ną parengimą.

šiais metais choras mažai pasirodo Tarp
tautiniuose parengimuose. Tam ' yra ir rim
tų priežasčių. Betgi yra numatoma, kad vis
kas turės eiti į gerąją pusę. \

Choras 
nį, Liet, 
daujame, 
prisidėtų

Lyros Choro Pirm. A. F. Baltrušaitis



Puslapis Ketvirtas

Protokolas A1.D.LD. 4-to Apskr. Konferen
cijos, Sausio 31 d., 1932 m., Pittsburghe, Pa.

Konferenciją atidarė Aps-jsako: Narių turim 12, susirin- 
kričio pirmininkė A. K. She- I kimų laikėm 10 ir vieną nepa- 
kienė kaip 11 valandą ryto, prastą, viso 11; prakalbų turė- 
Peršaukta Apskričio komite-'jom 3-jas, paskaitas vienas; 
tas, kuris radosi visas, išsky-įkp. išaukojo darbininkiškiems 
rus knygių d. J. Urboną. i reikalam šitaip: D. W. $4, kal- 

Į mandatų peržiūrėjimo ko- bėtojui kelionės lėšų $1, len- 
; misiją paskirti šie draugai: A. kų K. P. reikalams $1, Lietu- 

Čelkys, 121 kp. delegatas, ir vių Centro Biurui $1, Agitaci- 
J. A. Kazlauskas, 33 kp. dele- jos Fondui $1.75, T. D. Apsi- 
gatas.

Pakviestas pakalbėti drg. J. metinė
* Gasiūnas ir d. A. Krutulis. 16.00, už 1931 $3.60.

Mandatų komisija paskelbė, aukota $19.05. 
kad delegatų randasi su man- ! . ,
datais 11 nuo 7 kuopų ir 4 j tavo raštiškai: 
Apskričio komiteto nariai. | 6, iš priežasties didelės bedar- 
Trys delegatai nepribuvo. Vi-įbes. Delei tos pačios priežas- 
so su sprendžiamais balsais ties kp. negalėjo nei pramogos

* dalyvavo 15.
Skaitytas konferencijos die- turi $16.20. 

notvarkis ir vienbalsiai priim
tas.

Konferencijos pirmininku iš- 
< rinktas vienbalsiai d. D. Leka- 
' vičius. Sekretorius užtvirtin-
* tas tas pats, J. D. Sliekas. 
; Į rezoliucijų komisiją išrink- 
' ti d. J. Gasiūnas, J. Miliaus- 
» kas ir A. čelkys.

Skaitytas protokolas iš pus- 1 Wilmerding, Pa., 87 kp. N. S. 
metinės konferencijos ir pri- Pittsburgh, Pa. ir 33 kp. (So- 

<— imtas su mažu pataisymu, bū- ho) Pittsburgh, Pa.
’ teįit, žaldoko skolos klausimas ! K o n f erencija instruktuoja
* pavestas ištirti Apskričio ko-; būsiantį Apskričio komitetą

mitetui • tuoj aus patyrinėti tas kuopas
Į; Apskričio komiteto raportai 

išklausyti ir priimti.

gynimui 75c; T.D. Apsig. kp. 
mokestis už 1930 

Viso iš-

21 kp., Braddock, Pa. rapor- 
Narių turi tik

padaryti ir t.t. Kasoje dar

Konferencija išklausius kuo
pų ir delegatų raportus, pri
pažįsta, kad geriausiai 4-tam 
Apskrityje veikia šios kuopos: 
Pirmą vietą užima 236 kp., 
Washington, Pa.; 2-rą — 74 
kp., New ^Kensington, Pa. ir 
3-čią — 61 Courtney, Pa. O 
prasčiausiai veikia 180 kp.

, . i ir daryt žingsnius jų aktyviza- Z, Apskričio komiteto raportai vįmui
► išklausyti ir priimti: Išklausius visus raportus,

Pribuvo dar vienas delega- padarytas įnešimas visus ra- 
tas, d. A. Pipiras nuo 33 kp-1 portus priimti, įnešimas vien-

1 t , k

komitetas pasirūpintų išleisti 
tinkamą brošiuraitę, kaipo rin
kinėlį iš rusų revoliucijos laij- 
kų apysakos formoj, kaip kad 
“Du Pasauliu” ar panašias.

Rezoliucijų skaitymas. ReT 
zoliucijos priimtos šiais klau
simais: už paliuosavimą 9-nių 
negrų jaunuolių; amnestija 
visiems Amerikos politiniams 
kaliniams; spaudos klausimu 
ir streikuojančių mainierių 
klausimu. ?

Įnešta parinkti aukų tarp 
delegatų Kentucky streikuo
jantiems mainieriams. Aukų 
surinkta $6.10.

i
Rinkta A.L.D.L.D. 4-to Aps

kričio komitetas 1932 metams 
Kandidatūrą palaikė šie drau
gai: J. Gasiūnas, A. Pipiras, 
J. Kazlauskas, K. Bogužas; 
A. Simonaitis, J. Urbonas ir 
D. Sliekas. Balsavimo pasek
mės: J. Gasiūnas gavo 12 
balsų, J. Kazlauskas 11, J. Ur
bonas 11, J. D. Sliekas 11, 
A. Pipiras 9, K. Bogužas 3 ir 
A. Simonaitis 5.

Perskaityta visų senojo Ap
skričio komiteto išlaidų bilos ir 
visiem pripažinta išmokėti.

Sekančią konferenciją. nu
tarta laikyti (Soho) Pittsbur- 
ghe, Pa.

Konferenciją uždarė 5:35 
vai.! vakare.

Konferencijos pirm.
D. P. Lekavičius,

Sekretorius
J. D. Sliekas.

!jjd.vr:i:!.i.i.i.i.i.i.i.i.i.T:i.m.i.ixri:n.rj;r.i.i.i.i.i.i.i:r.i.i;iJX 71

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NESIVELINKITE PASINAUDOTI PROGA
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

DRAUGAI IR DRAUGĖS, paskleiskime mūsų ap
švietę. Platinkite piknikuose ir išvažiavimuose, paren
gimuose ir taip tarpe darbininkų. Mes turime dar 
daug A.L.D.L.D. knygų, ir skelbiame jų išpardavimą!

SEKAMOS KNYGOS PARSIDUODA:

' Tokiu būdu delegatų skaičius'
su sprendžiamais balsais pasi-'

L darė 16. :
Kuopų raportai: Už 33 kp. įumS; priešingų nebuvo.

2 (Soho) Pittsburgh, Pa., žodžiu ma sesija uždaryta 1 valandą
• raportavo kp. sekretorius J
Z ĮX Sliekas. Jis trumpai pažy

mėjo, kad 33 kp. draugai na-: antra vai. po pietų.
; riai kriminališkai apsileidę, į<us delegatu
* negalima sušaukti jokiu būdu vjs|

į.susirinkimus, todėl nieko ne- Neužbaigtuos reikaluose vėl 
| ■ galima ir nuveikti. buv0 iškeltas d. žaldoko klau

ps kp., Wheeling, W. Va., simaS) _ Apskričio skola d.
delegatų konferencijoj nebu- žaldokui. Po trumpų diskųsi- 
vą ir raporto nesirado; todėl jų ir Apskričio komiteto narių

I balsiai priimtas.
i ''“Padaryta įnešimas 
vienų valandą pertrauką pie-

. Pir-

dieną.
Antra sesija atsidarė lygiai 

Peršau- 
vardus, radosi

Dabar

.75

Dabai*

2.50

$ .25
sa

Bu- 
va-

2.00

2.00

li.00

1.00

Pirmiau
LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR

BAI. Parašė M. Jaroslovskis. šioje 
knygoje nušviečiama netiktai Lenino 
biografija, bet suteikiama revoliucinio 
judėjimo istorija ir komunistinis moks- . 
las. Knyga būtinai reikalinga .per
skaityti kiekvienam darbininkui ir 
darbininkei. Turi 432 puslapių. Ap
daryta . $

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams
PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 

kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
knyga labai naudinga. Tai įrankis su 
kurio pagelba žmogus gali pasiekti ir ' 
suprasti pamatinius gamtos įstatymus 
Ji turį 416 puslapių.’ Apdaryta. >

RUSIJA 1919 METAIS. Parašė A. Ran
some, Įdomi ir prie skaitymo patrau
kianti. Daug paveikslų iš Sovietų 
lies puslapių 250. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. 
charinas. Yra geriausias klasinis
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Darbininkų uždaviniai ir t.t. Knyga 
turi 208 pusi. Gražiais apdarais

Taipgi dar galite gauti šių knygų 
bet jų jau nedaug turime 

NAUJO KARO GAISRAS. Parašė^D. M.
Šolomskas. Brošiūra tik iš spaudos. 
Kiekvienas privalo perskaityti. Turi 
64 puslapius su paveikslais <

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re-v 
ligiją. Turi 224 pusi.

Yra dar V. Kapsuko knygos “CARO 
KALĖJIMUOSE”, ir d. R. ; Mizaros 
^ARGENTINA”, bet jos bus parduo
damos tik A.L.D.L.D. kuopoms už kpy- 
gą P°> ; z , '

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaigšnoras. Tai .pamatinis 
politiniai ekonominis vadovėlis. Kny
ga turi 256 pusi. Gražiai apdaryta.

BROŠIŪROS Iš LIETUVOS
“MARATAS.” Drama, gražus perstaty- 

mas> 16 pusi.
JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 

poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112j pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

ŠVENTRAŠČIO 
apie religiją.

KAS KALTAS.
K. Markso “KAPITALAS”.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ.

L. Andrejev.
sakymas iš 
Knyga turi 
mato. "
SODŽIAUS
TUVOS BUOŽĖS.

ARELIAI. Apsakymėlis iš 
voliucijos laikų 16 pusi.

PROFESINĖS SĄJUNGOS.
PARYŽIAUS KOMUNA. ’

Baks. Tai geriausia istorija Pary-> 
žiaus Komunos. Smulkmeniškai išdės- 
tą jos gyvenimą, karą su Versailium 
ir pralaimėjimą. Turi 66 pusi. -

NAUDOTOJŲ TIKYBA, šioje knyge
lėje faktąįs įrodomą kam religija tar-

• navo ir hm ji tarnauja 32 pusi.
TAUTŲ LĮUOSŪO^OJAI. . Apie impe- 

riąlisfų politiką ir-tautų pavergimą. 
Bręšiuraite turi 18 pusi.

1.50WINNIPEG, CANADA 
daryti Canados Lietuvių Darbininkų žiniai 

3 d. kovo, bus bedarbių maršavi- 
mo diena (Hunger March) visoje 
Canadoje miestuose ir miesteliuose 
bedarbiai demonstruos ir Įteiks mies
tai valdžioms, kartu ir centraliniai 
valdžiai reikalavimą bedarbiam pa- 
šelpos. Lietuviai darbininkai taipgi 
turi skaitlingai dalyvauti tose de
monstracijose. Dalyvaukite ne vien 
tik bedarbiai, bet ir dirbantieji.

Liet. Bedarbių Taryba Winnipeg, 
Bedarbių Delegacija:
A. Dckson ir W. Glugauskas.

* (50-51)

CLEVELAND, OHIO
L.D.S. 55 Kuopos Susirinkimas

Ketverge, 3 kovo, įvyks L.D.S. 55 
‘ ivuupvo mcucrvuio duoiiiiianuaS) 920 
I E' 79th St. Nariai-nares dalyvaukite 

’ | šiame susirinkime, kur be kitko bus 
i ------ i--------------------- Svar

bu visiems svarstyti savo organiza
cijos reikalus, ypač organizacijos įs
tatymai. Rengkimės visi su gerais 
pasiūlymais, mūsų organizacijos ge
rovei. Kartu nepamirškime, kad mū
sų visų šių metų kvota, tai gauti po 
vieną naują narį į Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą. Kuris šiame susi
rinkime išpildys savo užduotį—išpil
dys

suteikia pa-
Pusl. 336.

ŽLUGIMAS

1.50
1.00

1.50

38 kuopą kiek apgynė d. J. raportavimo apie tyrinėmą. to ' kuopoj mėnesinis susirinkimas 
. —r ~ .į. • « | , *<4* T* ' t X • d' j įiame susirinkime, kur oe ki

lankėsi su prakalbomis. J1S : žaldokui skolą pirmiau, negu , svarstyta mūsų konstitucija, 
nurodinėjo, kad 38 kp. norėtų i kitiems skolininkams.
dalyvauti konferencijose ir! skaitytas laiškas nuo d.' J. 
t.t, bet tos kuopos draugai Žebrausko iš Cleveland, Ohio, 
yra ląbai suvarginti finanši-1 kur praneša, kad Ohio vaisti
niai per bedarbę ir streikus,, jos A.L.D.L.D. kuopos susida- 
todel tur nuo daug ko atsisa-'r0 sau atskirą apskritį ir, su- 
kyti. Bet jis užtikrino, kad 
ateityje draugai 
čiai dalyvaus konferencijose ir; 
abelnai geriau 
Apskričiu.

Už 87 kp. N.S. Pittsburgh, nebūtų galima geresniam vei- Veroniką Sabaliauskienę,* ji dabar; yra r ■ - ...... • -ir I z-.«. L, r. w i z-x A. rl A Ii

prantama, atsiskiria nuo 4-to
wheelingie- Apskričio. Laiškas priimtas.

Naujuose sumanymuose, A. 
kooperuos su L.D.L.D. 121 kp. delegatas d.

' A. čelkys pakėlė klausimą, ar

savo kvotą! 
L.D.S. 55 Kp. Sekr.

(50-51)

YONKERS, N. Y.
Draugės ir draugai, aplankykite d. 

po sunkios operacijos. Randasi li
goninėje po antrašu 27 Ledlow St., 
ant penkto augšto. Aplankyti gali
ma bile dieną, tarpe ,10 vai. ryto ir 
9 vakaro. Kaip žinote, d. Sabaliaus
kienė nuoširdžiai darbavosi del 
bininkų judėjimo.

I PHILADELPHIA, PA. 
minimoms, Komunistų Partijos Trečias 

Kadan- Į triktas rengia didelį bazarą.
tęsis tris dienas, būtent kovo 3-4-5 

_. . , , . , . -v. ■> .. dienomis, Ambasador Hali, 1710 N.Pa., delegatų nei raporto ne- ųebūvo, tai Apskričio-komite- Broa(| st. Atidarymas bus ketvergo 
konferenci- vakare ir dainuos darbininkų choras, 

i susidedantis iš 200 balsų. Vaidins 
| John Reed Kliubas; dalyvaus Pionie
rių Garmonikų orkestrą. Bus įvai
riausių daiktų, kuriuos bus galima 
pigiai gauti pirkti. Bus gera muzi
ka ir t.t. Del trijų vakarų įžanga 
tiktai 25 centai. Prašome kuo skait
lingiausiai atsilakyti ir paremti Ko
munistų Partiją.

Draugiškai P. Puodis.
(50-53)

HARTFORD, CONN. 
Paremkim Komunistinį Judėjimą 
Kovo 5 d., Lyric svetainėje, 593 

Park St., Darbininkiškų Organizaci
jų Bendras Parengimų Komitetas 
rengia Draugišką Vakarėlį. Pusė 
pelno nuo to vakarėlio skiriama Ko
munistų Partijai. Bus puiki pro
grama: prakalbos, dainos, keliolika 
jaunuolių išpildys muzikalę progra- 

Įžanga 50c. Bus ir vakarienė.
Korės p. 

(49-50)

ELIZABETH, N. J.
A.L.DiL.D. 54 kuopos specialis su

sirinkimas bus kovo 2 d., L.D.P. 
Kliube, 69 So. Park St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Bus atstovas iš A.L.D.

Centro. ‘
V. K. Sheralis.

(49-50)
.. ■ . . .. ............... ■ I, f

DETROIT, MICH.
L.D.S.A. 17 kuopos susirinkimas 

įvyks seredoje, 2 d. kovo, 7:30 vai. 
vakare, Draugijų svetainėje, 3302 
Junction Ave. Draugės visos daly
vaukite šiame susirinkime,į nes yra 
labai daug svarbių reikalų aptarti; 
turime gerai išdiskusuoti patiektus 
planus “Darbininkių Balse”, kas link 
šaukiamo nuvažiavimo ir narinių 
duoklių. Visos draugės atsilankykite 
ant šio susirinkimo ir naujų narių 
atsiveskite, nes vajus jau prasidėjo. 
Turime gauti kuo daugiausiai naujų 
narių ir “Darb. Balso” skaitytojų. _ 
. ; < ' Sekr. N. Aetraskiėnė.

‘i (49-50)

Pa., žodžiu raportavo d. K. j kiniui suvienyt 121 kp. su 180 
Bagužas. Jis pastebėjo, kad; kp., kadangi del didelės be- 
87 kp. irgi pas draugus yra barbės ir išvažinėjimo į kitus 
daug nepaisymo kuopos veiki- miestus draugų iš minimų kuo- 
mo ir pačios kuopos likimo., pų, tos kuopos labai nusilpnė- 
Susirinkimų per 1931 metus'jo. Po apsvarstymo, vienbal- 
turėjo tik du; jokių pramogų ;šiai nutarta leisti 
neturėjo. ! kuopoms susivienyti.

Nuo 180 kp., Wilmerding, j gi daugiau naujų sumanymų

buvo. 121 kp. delegatai, kai-: tas pats pasiūlė 
po arti Wilmerdingo gyvenan- jai šiuos sumanymus: 
ti, pastebėjo, kad su 180 kp. j 
dalykai yra gana prasti ir nu- Po diskusijų nutarta, kad kiek 
rodė keletą priežasčių.

236 kp. Washington, Pa., 
raportas buvo raštiškas. Iš ra
porto pasirodo, kad 236 k p. 
veikia; nuo pusmetinės konfe
rencijos gavo 6 naujus narius; 
dabar viso narių turi 23, susi
rinkimai įvyksta, priklauso tų sau kvotą delei gavimo na- 
prie Tarptautinio Darbininkų rių į Komunistų Partiją. 
Apsigynimo ir t. t.; žodžiu, duotas pataisymas, kad Aps- 

l-kritys. stengtųsi gauti 20 Par- 
Pataisymas praė- 

raportas buvo raštiškas; , jo 10 balsų prieš 1; keli susi-

3. Kad kiekviena kuopa 
Daily

naują metinį skai- 
Priimtas vienbalsiai.

4. Vaikų organizavimas į Pio

1. Organizavimas bedarbių.

vienoj A.L.D.L.D. 4-to Apskri
čio ribose kolonijoj, kur yra 
A.L.D.L.D. kuopa, turi rūpin
tis suregistravimu bedarbių 
ir traukimu jų į Bedarbių Ta
rybas.

2. Kad visos kuopos užsidė-

Pa-

kp. yra gyva ir veikli. I „
< 74 kp. New Kensington,. tijai narių. 

Pa., i 
jis skamba šiaip: Prakalbas laikė nuo balsavimo, 
surengėm 3-jas, per prakalbas 
surinkta aukų $3.27; jas pa-, gautų nors po vieną 
siuntėm apskričiui; susirinki- Workeriui 
mų turėjom 6, narių yra 14; tytoją. 
išpardavėm 25 egzempliorius 
Darbininkų Kalendorious; kp.1 nierių Lygą. Po diskusijų, nu
turi ižde $14.24., tarta atskirai neorganizuoti

40 kp. McKees Rocks, Pa.; vaikučių, bet visi A.L.D.L.D. 
raportas buvo raštiškas; jis nariai turi stengtis, kurie turi 
skamba taip: narių turim 17; vaikų, pirmiausiai prirašyti 
vienas persikėlė iš kitos kp.; i prie Pionierių, savo vaikus, ir 
2 nauji prisirašė; kol kas ne-j raginti kitus lietuvius darbi- 

“>iustojome nei vieno. Susirin-j ninkus rašyti vaikučius prie 
/Kimų laikyta 11, buvom suren
gę 3-jas prakalbas, vienas pa- 
^skąjtas. Literatūros išparduo
ta 75 egzemplioriai; paauko
jom $5 dienraščiui “Vilniai”;
kp. ižde turim 35 centus.’

61 kp. Courtney, Pa., ra-1 lių knygų; gi leidžiant vieną 
portas buvo raštiškas, kuriame! kitą brošiuraitę, tai kad centro

mą.

L.D.

dar-

Dis-
Jis

Pionierių Lygos.
Abelnais A.L.D.L.D. Veika

lais diskusuota, ar verta leisti 
mūsų organizacijai brošiurai- 
tes. Dauguma delegatų stojo 
už leidimą didžiumoje dįde-

Pirmiau
RELIGIJA. Mokslinis veikalas. Reika

linga perskaityti kiekvienam. 3 0 0 
pusi, apdaryta. Kas stos dabar į A.L. 
D.L.D., tai gaus tą knygą veltui

ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 
apdaryta. Kaina 
kas stos dabar į A.L.D.L.D., tai gaus 
tą knygą veltui.

JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA. Parašė 
d. V. Kapsukas. Gera ir naudinga 
knyga. Turi 128 puslapių. Apdaryta $

ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 
JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Petriką.

Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

SE VALSTIJOSE. Tai istorija Ameri
koje darbininkų judėjimo, iki socialis
tai pardavė jų reikalus. Knyga ant 
geros popieros 450 pusi. Apdaryta

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L.B. Budin. Labai nau
dinga knyga, ji dėsto kapitalistinės 
tvarkos subudavojimą ir 
matinį klasinį žinojimą. 
Apdaryta

SOCIALDEMOKRATUOS
IR REVOLIUCINĖS KOVOS VOKIE
TIJOJE. Tai rinkinys raštų: R. Lux- 
enburg, Lenino, Radeko, K. Zetkinos 
ir kitų. Tai istorija Vokietijos socia-\ 
listų išdavysčių ir revoliucinių prole- 

. ei tariate kovų. 280 puslapių. Apdaryta
KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku

nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 90

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
tai aprašymas baltojo teroro Lietuvoj. 
Kaip veidrodyje parodo buožių ir iš
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64

LIUD.' BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRAKCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas* Tai dvi knygos: vie
noje, labai naudingas, aiškus aprašy
mas piliečių karo, kitoje pamokos iš 
Paryžiaus Komunos. Puslapių turi 
360. Apdaryta

ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 
H. Gortcr, būtinai reikalinga knyga 
kiekvienam darbininkui. Ji suteikia 
materialistinį sanprotavimą. O tik
rasis mokslas tik ir rymo ant mate
rializmo. Turi 192 puslapių. Apdr.

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi

386 puslapių. Apdaryta
A.L.D.L.D. kuopoms irt nariams

DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.
J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie- 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Knyga papuošta daugeliu pa- 
veikęlų. Atspausdinta ant geros ir 
gražios popieros. Turi 628 puslapių. 
Apdaryta ?

, A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik
KLASINI KOVOS ISTORIJA AMERIKO- 

! JĖ. Parašė d. A. Bimba. Skaitydami
šią^Įtl|ygį kaip veidrodyje matysite 
kol(iąiš kryžiaus keliais ėjo ir eina 
Amerikos proletariatas. Tai istorija 
koyų. Organizavimosi unijų ir par
tijų. j Knyga jau yra išversta į rusų 
ir anglų kalbas. Turi 608 puslapių. 
Gražūs apdarai

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams už
KAIP ŽMONĖS BE * PONŲ GYVENO. 

Parašė U. Sinclair. Pusi. 246.
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po

RUSIJOS ISTORIJA Parašė M. Po
krovski. Tai knyga, kuri kaip rak
tas patarnauja ne tiktai susipažinimu ’ 
su Rusijos istoriją, bet suteikia žino

jimą abelnos teisingos istorijos. Ji turi 
320 puslapių. Apdaryta

46 TEN EYCK ST
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PASLAPTYS. Knyga 
Turi 196 pusi.
Apsakymėlis. 30 pusi.

32 pusi.
Parašė

Tai labai užimantis ap- 
kruvinojo caro laikų.
56 puslapius didelio for-

DARBININKAI IR LIE- 
Turi 66 pusi, 

karo ir re-

24 pusi.
Parašė B

1.00
.10
.10

2 
$10.-DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip už $10.- 

00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$10.00 prisiusite tiktai $9.00.

Užsakymai, kur nebus prisiųsta kartu ir pinigai, bus 
išpildyti tiktai del A.L.D.L.D., L.D.S.A., L.D.S., T.D.A. 

’ kuopų ir kitų darbininkų organizacijų. Pavienioms 
ypatoms nepriklausančioms prie darbininkų judėjimo 
bargan knygos nebus siunčiamos.
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano 
antrašu ir vardu : >

D. M, ŠOLOMSKAS
BROOKLYN, N. Y.
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kad 150 dentistu Prot rašt v- Mikaiopas, St.,

LIETUVIS GRABORIUS

Žinantis.

ELIZABETH, N. J

pasispausti, kad išleidus visą Darbi-

darbininkams.

Kalendorių.

bininkai spręskite, kam verti

Visi litera-
kurie pir-

patar- 
ir už 
kainą,

menesio antrą nedėldienį, 
po pietų, Italų svetainėj, 
St. Lowell, Mass.

ir maldauja 
finansinės pašalpos.

Puiki nuolaida platintojams, 
tūros agentai, visi platintojai, 
muosius užsakymus išbaigėte, prašome greit 
užsisakyti daugiau.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Prašome visus darbininkiško judėjimo rė
mėjus
ninku Kalendorių į svietą, kad jis tiektų 
nauda

i
Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo

riaus greit užsisakykite, prisiųsdami 25 cen
tų vertės pašto ženklelių (stamps), o mes 
tuojaus pasiųsmie jums Darb.

<. Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

biniai esą darbininkiškų orga
nizacijų ardytojai, o skloki- 
ninkai augintojai.”

I ' * ’ ‘ . > » » • t ■ . < f » . . r

Panaikins Ištikimybes Badas Ateina ir
Prisiegą Karaliui Pirm. A. Palubinskas

Belle Grove, T»ox 108, Dracut, Mass. 
Vice-pirmininkas M. Dulkiene

180 Concord St., Lowell, Mass, j
973 Central St.

pri- Pin- rašt. z\. Rutkauskas
IT Sian- Iždininkas, S. Paulenka 

ant bado j

i triuškinami valdžios prie- 
I šai.

Laisniuotas Graborius

r

Ą. ,1 • ’ vi .fflA <

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

A, M. Baįchunas, Savininkas Tek, Staggk 2-5938

liaus. Ekspertai instruktoriai.
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, j imant ir smulkius pataisymus, 125.00. Spe
cials 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—21,(1 AVENUE, Kampas 14lh Street NEW YORK. N. Y.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

KAIP PATERSONO SKLOKA “IŠAUKLĖJO”
DARBININKIŠKAS ORGANIZACIJAS?

“Naujojoj Klampynėj” Pa 
tersono “pisoriai” vis užkabi 
nėja atskirus draugus; progai; 
pasitaikius, aš pakalbėsiu at- •

i skirai apie tuos, “pisorius,” ' 
Bet štai kaip jie auklėjo jtuom iie atsižymėję Pa-i 

123 kuopą Patersone, j t«r?one' atsizymejimas |
i niekam nepavydėtinas. i Valeros vadovybe laimėję 
i Pora metų atgal Patersone ■

PATERSON, N. J. — Kada S. 
paimi L. Pruseikos organą L.D.S. 
“Naująją Gadynę” į rankas, N. J. 
tai taip ir mirga kiekvienas sa-! 
kinys, kad “j 

yra darbininkiškų organizacijų’4. /C?• ;
ardytojai, kad kur tik bimbi-i?1?’ bet sklokininkas J. J. Dul-^et dabar nebegyvuoja, o pi-, 
niai ima viršų, visur A.L.D.L.:kls; >'e"eKa.to . Pruseikos pa-1 mgų liko dar 21 dol, su cen-| 
D. kuopos, Lietuvių Darbiniu- y?1 sas’ alPK’. .
kų Susivienijimo kuopos ir Lie- Į buk Maskva, P'^.us . duoda 
tuvių Darbininkių Susivieniji- komunistų kontroliuojamoms 

i įstaigoms Amerikoje, — pas 
save išlaikė pinigus net po tris 
mėnesius ir į centrą nesiuntė. Lwhulclv pmiS<xi©.

I žinoma, tokiame atsitikime, į Atsakė, kad šauksiąs buvusio v i _’ 2 i i • i , — i • i i •— • I

Profesionalams
NEW YORK.—New Yor- _ • "S 

DUBLIN.—Po Eamon de ko Dentistų Susivienijimas!
praneša, L__ ___
neteko užsiėmimo,'ga kiekvienas sa-. T, . , . ... . . . i we>-‘ *-7- , . . . 1

Bimba Limbiniai I Kaip kurie nariai buvo įstoję gyvavo is draugijų susidedam republikonai pirmam Airi- truko kostumenų 
cišku oriranizaciiu i L’D’S> 123 kp‘ Ir užsimokė- tis Priešfašistinis Komitetas, __ dien atsidūrė a

šūkaujantis, j tais. Tuos pinigus laiko pas 
save sklokininkas J. Petronis. 
A.L.D.L.D. 84 kuopos komisija 
užklausė, ką J. Petronis ma
no daryt su tais Priešfašistinio 
Komiteto likusiais pinigais.

mo Amerikoj kuopos mažėja 
nariais ir bankrutuoja finansi
niai.”

Jie tom savo pasakom nie-, žmonės užpykę atsiėmė pini-j komiteto posėdį, kur būsią 
kur nepaduoda konkrečių įro- gus ir atsisakė prigulėti prie ! sprendžiama, ką daryt su tais 
dymų, nes jie jų neturi. Rašo L.D.S., nes suprato, kad sklo-! pinigais, 
viską, taip sakant, nuo nosies. '• kininkai varo 
Kaipo darbininkų klasės išda-' nis.” 
vikai — pabėgėliai, ką gi kitai .. .
rašys? Kad pasilaikius šiltose i 4< y.. V 1UI 
vietelėse Pruseikai ir Butkui, | ats.lygmo po _ 
tai reikia pridengti kuom nors I PlnW Į>ei; rls menesius, 
savo priešdarbininkiškus žy- it il k. Rekhs paieika avo pi-; - ............
gius, kad dalis Prus, ir But-1 at«ab tal f' J- Dulkls. dfa- ■ kovai prieš 
kaus suklaidintų darbininkų to ive Jam ceverykų porą, vieta-1 
nematytų. Tai ir skelbia jie Je Apie tų ceverykų
vėju paremtus dalykus. Bet kall>^ ‘ai 
mes' faktais pakalbėsime apie 
tas kuopas, kurias sklokinin- 
kai 'kontroliavo, kaip jie jas 
išaugino nariais ir finansais.

a\l.D.L.D. 84 kp., buvo pil
nai kontroliuojama sklokinin- 
kų ir narių skaičiumi veik per 
pusę nukrito per 1931 metus; 
finansiniai visiškai nubankru- 
tavo, už svetainę už penkis, 
mėnesius už susirinkimų laiky
mą nemokėta. | •. v

„ x.. . v į si, Pruseikai užmokėta tngu-Komunistų Partijai uz ge- bai tiek |<aj reikia h. ,|ž. 
guzmę $10 yra skolingi, nes su k|ausuf, gl(sirinkin,0| kodel taip 
tiek sklokimnkai buvo sutikę J taį sklokininltai p. Saka. 
prisidėt prie išlaidų uz gegu-1 įauskas k. še| <.jšvil.ožij0i 
zines apvaikščiojimą ' . kad teisybė, daugiau Prūsei

Lietuvių Darbininkų Susi-] kaj užmokgta. tik; esa. P1.usei.' 
vienijimo 123 kp jie tik ką į ka tiek nereikalavę5; bet jb 

i pasakęs, kad jis visgi “negdljs ; UZ 
suspenduota, taipgi ir atskiri 
nariai kaip kurie net 2 sykius 
per 1931 metus turėjo būt su
spenduoti, nežiūrint, kad iš j 
narių mokestys buvo iškolek-1 
tuotos. Mat, sklokininkas iž
dininkas J. J. Dulkis ir sklo-; 
kininkas finansų j

‘monkęy biz- Petroniai buvo paaiškinta, 
i kad tie pinigai niekur kitur 

tai štai kaip I negalima skirt, kaip tik ten, 
išlaikymo jo I ;am Jle b«vo sunnkti. Bet, i 

Ka- as nugirdau, jie tų pim- 
c- ; gų nebeduosią Priešfašistiniam 

j Komitetui, bet s u n a u d o šią 
“angarietizmą ir 

Apie tų čeverykų ' bi??b*zmjeigu taip ’tai 
- - - - -- • reikštų, kad dar syki skloki- 

T--, ty-i i- „i; ninkai pasitarnaus kruvina-zino: T. Rėkus negali žino- o L . v... .. A jam Smetonai, nes priešingamti, ar jis gavo sąvo pinigų ver- J \ &v J , * t T TU n- atsitikime tie pinigai butu su-tes ceverykus. J. J. Dulkis , ,. . .1 v.
yra ėeveryku vertelga, už tai-naudot, kova, pries fasrzma 

’ atsilygina.” ' Otavoje.' č e ve rykais ir
L.D.S. 123 kp. knygų per-; 

žiūrėjimo komisija atžymėjo.! 
kad L. Pruseikai užmokėta $5 • 
už pasakytą prakalbą delei L. Į 
D.S. 123 kp. O juk visi žino, 
kad iš Brooklyn© j Patersoną j 
kelionės lėšų tik $1.40. Vadina '

j jos seimo posėdyje paduos . . v. T. . . . . j slenksčio. Jie kreipiasi prie Tyier st.; a.
i įnešimą panaikinti prisiegą Susivienijimo 
ištikimybės Anglijos kara
liui, ko buvo reikalaujama 
iš kiekvieno seimo nario. 
Darbiečiai nutarė paremti 
republikonus šiuo klausimu. 
Taip pat darbiečiai palai
kys įnešimą panaikinti bu
vusios Airijos valdžios pra
varytą “šalies apsaugos įs
tatymą,” po kuriuo buvo

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

'"2 Moterų 
Pašelpinč Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turskieno, 79 Vine St.
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cereškiene, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.
V. Baronienė,
M. Duoblenč,
V. Bartkienė, 
Ligoniu Rašt. 
Maršalka J. Šimanskienė, 

Visos gyvena Monteilo,

Kasos Globėjos: 
0 Broad St. 
221 Ames St; 
29 Intervale St. 
M. Potsus, 184 Ames St.

88 Vine St. 
Mass.

DARBININKU :

LIETUVOS St>NŲ IR DUKTERŲ I PITTSBURGHO IR APIĖLINKBS 
DRAB0S.q'lW AL ADRESVALL1>Yj ESEISTINIS K-TAS. IMU 

LOWELL. MASS. Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite
į Ave., Wilmerding, Pa.
Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 

Broadway, Pitcairn, Pa.
; Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
1 Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
j Carnegie, Pa.

1 Vin<a mmol ' Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum \ V,ne btrcetĮ Way. S. S Pittsburgh, Pa.
12 Chase St.Į 

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 ' 
. . Randeliunas, 98 Cha

pel St.
Savo susirinkimus draugystė laiko 

kiekvieno 
2-rą vai. 
19 Union

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

Išbaramuoju ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemų kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių k 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

Norintieji ge- 
, riausio 

navimo 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
1G2 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W
1023 Mt. Vernon Street 

PHILADELPHIA, PA.

A.L.D.L.D. 54 kuopa praei- 
i tam susirinkime nutarė sušauk
ti specialį susirinkimą. Susirin
kimas įvyks trečiadienį, kovo 
2 d., L.D.P. Kliube, 69 So. Park 
St., Elizabeth, N. J. Pradžia 

r,i 7:30 vai. vakare. Į šį susirin- 
' kimą yra kviečiami ne vien tik 
ALDLD. nariai, bet kviečiami 
ir pašaliniai darbininkai bei 

isisnai iiupaMihuu. v nP- i nncnkpc kori ik visin’ “iwom 1 m ' 'billinkėS. iž nesiuntimą mokesčių likosii^ ,Ldsti 'Tai"iie už’tatI, Šif 3usil'inklmas blls labal 
■’ svarbus, nes bus atstovas is

i ALDLD. Centro. Aiškins, kodd 
kiekvienas darbininkas privalo 

zm .i-. ' prigulėti prie ALDLD. organi-(lur but is | zacjjog jr ]<0(įe| privąlo prigu- 
’ lėti prie kitų darbininkiškų or- 

Darbininkių Susi-' ganizacijų, ypatingai prie Ko- 
38 kp.’munistų Partijos. •

$ie klausimai yra labai-svar- 
Ir šis klausimas iš-Ue Pruseikos augintinių. Ir te-1 būs ir darbininkai turi juos 

istorija. | diskusuoti.

Darbininkų Susi- į 
kp. jie tik ką. 

Visa kp.:
- ... I savo pridėti.

daugiau ir davę. O J. J. Dul
kis ištlumočino, kad Pruseika

I , •i turėjęs is toliaus atvažiuot, ne- 
į gu iš Brooklyn©.
Cliffsidęs!)

Lietuvių 
_______ _____ų raštininkas ' vienijimo Amerikoje 
M. Ragauskas pinigų į centrą Į irgi buvo po absoliute kontro-1 
nesiuntė.
kilo į viršų tik tada, kada na- nai ta pati liūdna istorija. | diskusuoti. šio laikotarpio įvy- 
rys P. Malinauskas, pilnai kuo- Kaip kurios narės net po aš-1 kiai labai svarbūs. Imperialis-j 
poj užsimokėjęs, susirgo. Kuo- tuonis mėnesius nęužsimokėję ! tinio karo liepsna tolimuose ry- 
met prisiėjo pašalpą gauti, pa-, buvo, o vistiek skaitėsi “gera-: tuose jau liepsnoja. Japonijos 
sirodė, kad centre yra suspen-' me stovyje,” i 
duotas. r 
tina, kad jie pilnai kuopoje seikos “tajemnyčion 
užsimokėję už 1931 metus, ra pilnai užsimokėjus. Ir 38 
bet centr. pasiųstos blankos ro-; kp., kaip ir A.L.D.L.D. 84 kp., 
do, kad už du mėnesius sko- tapo perorganizuota.
lingi ir žinoma, turėjo užsimo- Tai šitaip sklokininkai “auk 
kėt, kaip jie sako, antrą sy- lėja” darbininkiškas organiza- 
kį, nes pirmesnės jų mokestys; cijas. čia padaviau tik trum- 
nebuvo pasiųstos į centrą. Tas! poj formoj faktus. Patys dar- 
pat yra net su kuopos pirmi-' bininkai spręskite, kam verti 
ninku Šel, kuris yra sklokinin- Pruseikos tauškalai, kad “bim- 
kas, sako, daugiau užmokė-, 
jau, negu reikia.

Vienas iš didžiųjų sklokos 
kerštų yra P. Sakatauskas; i 
jis kandidatuoja nuo sklokos j 
į L.D.S. iždininko vietą. O Į 
jis du sykiu buvo suspenduotas 
1931 metais už neužsimokė- 
jimą. Aš noriu atkreipi L.D.S,, 
narių atydą į tai, kad naryą 
buvęs suspenduotas net du sy
kius per vienus metus, o stato 
savo kandidatūrą net i centro 
iždininkus, kas absoliutiškai 
yra priešinga L.D.S. taisyklėm. 
Mat, sklokininkai tai vis kitaip, 
negu kiti darbininkai, priklau
santi prie tos pačios organiza
cijos, vis į atbulą pusę, kaip 
vėžiai.

Taipgi ir kuopos ižde neda- 
teklius siekia net $15.85. Sklo
kininkas iždininkas J. J. Dul
kis tvirtina, būk jis tų pinigų I 
nežino, bet sklokininkas M. • 
Ragauskas, finansų raštiniu- ■ 
kas, atkartotinai pareiškė, kad ! 
tie pinigai tur, būt ižde, nes; 
knygos rodo, kad tiek įplaukų 
buvo.

Delei finansinės malimalie- į 
nes L.D.S. 123 kuopoj, vai-i 
dornoj sklokininkų, turėjo iš 
centro atvažiuoti net du sykiu 
centralinė sekretorė ’d. E. N. 
Jeskevičiutė, ir tai dar dalyko 
negalėjom užbaigt. Ir 
klausimas ar sklokininkai 
nai atsiteis kuopai. Tai 
ateitis ’ parodys.

Provokatorius 
sur giriasi, kad 
ninkai išauklėjo 
nizacijas, jų skaičiuje ir L,D,

. Japonijos 
,” ir veik nei vie-1 imperialistai užgrobė Mandžu- 

Taipgi Stuporai tvir-na narė iš tų, kurios tik Pru-j riją ir rengiasi pulti Sovietų 
i” tiki, nė-j Sąjungą. Japonijos imperialis

tai Chinijos didmiesčius jau 
bombarduoja, šanghajus lieps
noja ir paverstas į griuvėsius. 
Tūkstančiai ir tūkstančiai ne
kaltų chin iečių darbininkų jau 
žuvo nuo Japonijos imperialis
tų kulkų.

Draugės ir draugai, šie die-; 
nos klausimai ir verčia mus vi
sus sueiti į krūvą ir rišti šiuos 
svarbius' klausimus.

V. K. Sheralis.

dar
Pil-i
tik '

vi-.’Pruseika 
jis ir jo šali- 
nariais orga-

DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ

Jei jis liktų neišplatintas, tai 750 darbi
ninkų būtų nuskriausti apšvietus atžvilgiu 
ir “Laisvė” turėtų didelį materiali nuostolį.

NAUJO KARO GAISRAS
PARAŠE d. m. ŠOLOMSKAS

KAINA 20, CENTŲ

■s 4 
'"hl\ '

4'

Budeliai plaka chinus darbininkus po komanda Europos 
“civilizuotų” imperialistų.

' ■A Kaina 20 centų, A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 
mO centų. Parsitraukite ir platinkite kuo plačiausiai. Bro
šiūrą turi 64 puslapius, 13 paveikslų ir Mandžūrijos žem

ėlapį. Padalinta’ i 6 skyrius ir 21 straipsnelį. Apima:, per- 
,/ei'tn karą, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe

rialistų kdran prieš Sovietų Sąjungą ir jų paęių tarne už 
rinkąs. Ką reiškia bedarbė ir ar bus jai galas. Prie ko 
vedą' Mandžūrijos įvykiai. Ką reiškia oportunistai ir jų 
judėjimas su Pruseika priešakyje, Žodžiu, brošiūraitė Pa
barsimais bėgamais klausimais. Siųskite užsakymus A.L.D. 
L.D. Centro Komitetui.

Ų, M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyęk Street Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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 vandenin. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDęLIAIS IR UTAIW1NKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: 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. eleveiieiiu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

< >

<

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

4
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. Puslapis šeštas ,

VIETINES ŽINIOS
Laimėjusieji Sukniasiuviai Stipriai 
Remia Dar Tebestreikuojančius Draugus

seną algą ir dirbsite ne 44 va
landas per savaitę, bet 47 va
landas. Dar daugiau. Fabri
kantai pasakė, “mes turime iš 
.jūsų uždarbio atskaityt $160 
ir atiduot jūsų unijai už kny
gas.” Porą dienų humbugiš- 
ko streiko, vadinasi, kompa- 
nična unija panaudojo, kaip 

| priekabę tokiam apiplėšimui.
Tuo tarpu bosai unijistų su
kerpamus drabužius siunčia 
dirbt į neunijines šapas.

Kompaničnos unijos lyderiai

SMULKMENOS
IŠTEISINO ŽMOGŽUDĘ

S. Peleskas.

pasipriešinant tam bend- 
vadų frontui su bosais.

Cac- 
tulą

BAISUS POLICIJOS LERMAS 
DEL ŽIURKĖS

jie turėtų nusileist uždarbio. 
Statybos Darbin. Industrinė 
Lyga šaukia plumberių mitin
gus 
ra m

Reikalingai? /Ižianitoriaus pagelhi- 
ninkas. 
čių.

Apt.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Džianitorius
* 1 * XV. »-»* \ zl Z * n r. xv» ZV 1 Vv v •

PirivYlo mokėti kūrenti pe-
Krenkįtės:

237, Sullivan Place
5-A, \ Brooklyn, .N. Y.

\ (49-51)

ku sušaukti visas tas organi
zacijas į konferenciją ir ten 
išdirbti planus, kaip galima bū 
tų geriausiai padėti sukniasiu- 
viams kovoti ir streiką laimėti 

I per suvienyto fronto taktiką, 
; kaip daugiau aukų tam reika- 
i lui sukelti, kaip tiesioginiai pa
dėt kovotojams per pikietus ir

Tą žingsnį padaryt, liet, 
darb; konferenciją sušaukt, 
raginame mes, atstovai L.D. 
S.A. 1 kp., Tarpt. D. Apsigy
nimo 17 kp. ir A.L.D.L.D. 1- 
mos kuopos, kurie dalyvavo
me vasario 20 d. sukniasiuvių 
rėmimo bendro fronto konfe
rencijoj.

BROOKLYN. — Teisėjas F. 
Tayilor nupeikė prisiekusius 
posėdininkus (džiurimenus) : 
jie išteisino žmogžudę L. 
ciapoutienę, kuri nužudė 
Miką Rubiną.

Pirmadienis, Vas. 29, 1932

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Į Diskusijas Šiandie 
Vakare “L.” Svetainėj

NEW YORK. — Kurie suk-( giedojo, kad gausite tą pačią 
niasiuviai laimėjo streiką, nu
tarė paaukoti pereitos subatos 
pusdienio uždarbį dar tebe- 
streikuojantiems. Streikas gi 
laimėtas daugiau, kaip šimte 
dirbtuvių. Laimėjusieji pasi
žadėjo reguliariai eiti į pikie
tus, pagelbai streikuojantiems. 
. Ketvirtadienį ir penktadie
nį streikan išvesta darbininkės 

‘ i ir darbininkai dar 18 šapų.
Taip eina kova, kuriai vado

vauja Suvienyto Fronto Komi
tetas, Eilinių Narių Komitetas 
ir kairioji Adatos Darbininkų
Induktrinė Unija, su komunis- ūmai, pe pasitarimo su darbi- 
tais priekyje. - j ninkais, nusprendė sušaukt

Iš antros pusės, vadai seno- į pirmo ir devinto lokalų susi
stos I. L. G. Workers unijos, i rinkimus, kur darbininkėms 
Schlesingeriai, Dubinskiai ir|ir darbininkams bus praneš- 
kiti, kurie apšaukė ir savo fei-'ta, kad jie turi mokėt po 15; 
kerišką streikelį, jau pradeda dolerių specialius mokesčius i 

' aiškias pardavystes prieš uni- j (assesmentus) būk tai paden- 
jos narius, Taip antai, po’gimui 
dviejų dienų to 
streiko šešiolika kirpėjų Rose-i 
no ir Manhouse šapos tapo su
grąžinti darban, būk tai su ke
lių dolerių priedais. Bet kaip 
tik sugrįžo, tuojaus bosai už-

BROOKLYN. — Penktadie
nio vakare kokis šimtas detek
tyvų ir policmanų, su ginkluo
tais automobiliais, bombomis, 

! kulkas.vaidžiais ir gazais at- 
■ pleškėjo į Corn Exchange Ban- 

fl ką, kampas Flatbush Ave. ir 
Fulton St,, kada pradėjo ne
svietiškai -rėkti banko signa- 

! las. Tokie signalai, mat, duo- 
l da ženklą, kad vidun įsiskver
bė plėšikai. Bet po viso dide-

streiko” lėšų. Priga-antai.
prigavingo j vingas streikas, paskelbtas su 

pagelba bosų, tarnauja gelto
niems vadams, kaino kabliu
kas dar labiau aprubavoti dar
bininkus.

Šiandie, ’ 7 :30 vai. vakare, 
darbininkai ir darbininkės, su
sirinkite į diskusijas “Laisvės” 
svetainėje. Bus duota prakal- 
bėlė apie Kentucky mainierių 
ir sukniasiuvių streikus ir apie 
taktiką ekonominių kovų da- 

į bartiniame krizio laikotarpyje, i _ 
j Po to seks visiems liuosos dis- Į bo triukšmo, buvo atrasta, kad 
kusijos.—Tai klausimai, l.„ . 
riais turėtų domėtis visi darbi
ninkai.

Liet. Kom. Frakcija.

]<u_ Į plėšikų visai ten nebuvo, ir tik 
pelė ar žiurke pakliudė elek
trinį įtaisą, kuris ir sukėlė 
mą.

ler-

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

sa
■

K. Siūlinis.
Sovietų Draugę Prieš
karinė Konferencija

NUŽUDYS EX-KAREIV|

Demonstrantai Privertė; 2,000 Darbininkų Kovė- į 
; "Labdarius” Šelpt 10 si su Policija: Gynė

Bedarbnj Šeimynų Randauninkus

NEW YORK. Mirtin nutei
sė ex-kareivį L. O’Neillą, kuris 
keli metai atgal nužudė mer- 

su kuria draugaudavo.
ferenciją

I perialistų rengimąsi užpult So- 
| vietų Respubliką. Japonijos 
i organizavimas caristinių rusų 
i baltagvardiečių sovietinio Si
biro pasienyje ir kitos impe
rialistų provokacijos pebrėžia 
tą pavojų Sovietų šaliai.

Konferencija bus laikoma 
sekmadienį, kovo 13 d., 10:30 

į vai., Irving Plaza svetainėje, 
demonstrantus East Sidėj per- ’ raynu iš namų ant Longfellow | kampas J5th St. ir Irving Pla- 
eitą penktadienį. Bet demon-| Avė.,‘ tarp 174 ir 176th gatvių. į ce. 
stravo tokia didelė minia, kadji.50 darbininkų šeimynų tuose į 
policija nedrįso ją ištaškyti. | namu0Se veda streiką, reika-. 
Byvo demonstruojama prieš i laudąmos nupiginti i_____
IftSj miestinius bedarbių “šel- Policija elgėsi labai žiauriai,. 
pipio” biurus. Bedarbių dele- sumušė net kelias nėščias mo-' 
gatai, įėję į vieną tokį biu-! teris.
rą po num,. 293 East Broad- Penki pasamdyti ir iš kitur 
way. privertė jį užtikrmt tuo-1 a.tsiųsti darbininkai, kad iš- 
tautiiię pagelbą dešimčiai be- Į kraUstytų į gatvę rakandus 20 
darbių šeimynų. Demonsti an- j geimynLJ> atsisakė nuo to dar- 

a.V0 -H? maziau kaip i bo. Juos karštai . pasveikino 
$10 kiekvienai šeimai Pei s^" i streikuojantieji randauninkai 
vaitę nusipirkt maisto ii koz-. pavyzdį darbininkiškos i 
nam pavieniui bėdai biui P°! vienybės. Kada paskui gengs-! 
dplen 1 dieną pragyvenimui: Į t(?riai yis tiek išmetg tu geimy_ 
taip pat reikalavo parūpinti, rakandus j gatvę, tai kiti 
veltui kambarius, gazą, elek-1 e 
trą ir drabužius visiems be
darbiams, nedarant skirtumo 
tarp baltųjų ir negrų, čiagimių 
ir sveturgimių.

' NEW YORK. — 2,000 dar- 
NEW YORK. — šimtas uni- bininkų dalyvavo kovoj su po- 

formuotos policijos ir daugelis i licijos detektyvais ir gengste- 
. policijai tarnaujančių mušeikų ■ r įais, kuomet šie atvyko išmė- 

buvo pastatyta prieš bedarbius 1 tyt dvidešimt darbininkų šei-

50 Darbininkų Delega- 
į Sovietų Šalį

NEW YORK. — Sovietų 
Sąjungos Draugai šaukia kon- giną, 
ferenciją veiksmui, prieš im- j Karo metu jis buvo sužeistas ir 

...................... . nuodingais gazais apnuody
tas. Veikiausiai ir jo protas 
buvo pažeistas.

Visos darbininkiškos organi- 
” i-.zacijos privalo turėt savo de- 

rendas. •legatus toj konferencijoj, kur 
bus apsvarstyta planai deleį 
apgynimo sovietinės 
žmonių tėvynėj.

darb

Greit Išduoda Kompaničnos 
Unijos Sukniasiuvius

PABĖGO APIPLĖŠĘ 
KAZIRNINKUS

NEW YORK. — Policmanas 
.užšoko ant palaipo taxi auto
mobilio, kuriuom vijosi tris 
plėšikus. Jie buvo užpuolę 
ir apiplėšę kazirninkus po nu
meriu 363 W. 42nd St., išsi
nešdami, $600*. Bet taxi auto
mobilis,.1 smarkiai bėgdamas, 
atsimušė į gatvekarį taip, kad 
nukrito žemyn policmanas, pa
vojingai prisitrenkdamas ir ką 
tik nepapuldamas po gatveka- 
rio ratais. Plėšikai kitame au
tomobilyje pabėgo.

| darbininkai tas šeimynas su 
[rakandais priėmė pas save.

Darbininkų komitetas pa- 
j reiškė : “Nors savininkai iš- 
, mes ir visas 150 šeimynų, jie 
nesulaužys šio randauninkų 
streiko. Mes pasirūpinsime, 
kad nei vienas darbininkas 
neitų gyvent į tuos namus.”

Kaimynai parodė didžiau
sio pritarimo streikieriams ir 
iškėlė obalsp “išplatirit strei
ką prieš rendų brangumą.”

Sovietų Sąjungos Draugų 
žinyboje bus pasiųsta 50 Ame
rikos darbininkų delegacija į! 
Raudonąją Respubliką, daly- j 
vaut ten Pirmą Gegužės ap- 
vaikščiojime atidarymo milži
niškos vanden-elektros stoties I 
ir jos fabrikų, arba taip vadi-1 
namo -Dnieprostrojaus. Tarp 
delegacijos būsią nemaža dalis 
ir negrų. . Jie ten pamatys ne . 
tiktai, kaip proletarinė vals
tybė varo pirmyn statybą, bet Į 
taipgi’ kaip ji išrišo klausimą j 
įvairių tautų, gyvenančiij ribo- j 
se Sovietų Sąjungos. Delega- i 
cija sudrūtins ryšius tarp pro- ■ 
letariato Jungtinių Valstijų ir zacijos tuomi beveik nesirū- 
Sovietų- Respublikos. O jinai 
ir važiuos ten pagal tiesiogi
nį pakvietimą sovietinių darbo

j Unijų.
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Į Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai
I Dovanom ar patys sau norėda- 
įmi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių 
jnokite, kad 
j sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
I

I JAUSTOS
1UŽ

3
| Taipgi taisau visokius laikrod- 
ižius ir kitus papuošalų daiktus. 
' Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
i Williamsburgieciains, kuriems « 
I pertoli pas mane atvežti pataisy- I 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius | 
| daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
e Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs! 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- ? 
kosite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

n

M. — nn —■ Mu —— utį.

■
■ I—

©Zįk® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS

MATHEW P. BALLAS INC 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRANO ST. BROOKLYN.-N. Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS, DARBUS:
. mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 

PASIUNČ1AM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINŲ AUTOMOBILIŲ,

i

f
 PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 

MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES

KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.
MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSŲ 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ’ | ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, otlos, šlapinimos ir 

gimdymo *organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE '
x Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4r-4W 8
Nedėliom nuogto iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

JONAS STOKES
. . . . . . . . Fotografas
Šiuomi pranešų^savo kostume- 

peŲeeliau savo studiją 
naujon vieton, 

„. po ; numeriu 
512 Marion St., 
kainp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
Studija daug 
geriau įrengtaį 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

ria:

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 ii- žinovas akių.

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Te!.: Tompkins Square 6-7697

T1Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5 th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

Mulkihtojai “socialistiniai” 
vadai kompaničnos Internatio
nal Ladies Garment Workers 
unijos skelbia, kad jie viešbu
tyje Commodore prieina prie 
susitarimo su fabrikantų są
junga ir greitai pasirašysią su
tartį su bosais. O dar tik ke
lios dienos, kaip jie paskelbė 
savo prigavingą neva “strei
ką.” Daugelis šios unijėlės na
rių dedasi prie kairiosios uni
jos vedamo streiko. Todėl 
kompaničnos unijos žiurkiniai 
vadai skubinasi susitarti su 
bosais ir suvaryti savo darbi
ninkus atgal į šapas, kad tuom 
apsaugot juos nuo perėjimo^ į 
kairiųjų pusę. Nėra jokios 
abejonės, kad taip atgal suva
rytiems darbininkams bus pa
blogintos sąlygos, ir dar jie 
turės mokėt speciales duokles 
savo vadams už “streiką.”
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Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

& South
South 3rd
& Catharine
South 3rd

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų linas kraujo ir odos. 
Padarau {Styrimų kraujo ir Slapumo.

• DR. MEER
156 W. 44th St., Room 802 

New York, N. Y.
> Valandos Priėmimo > 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

I

' \jTplephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUSIr—---------------------------------------------- -.-M-iU-i--------

Matas Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Nan joky Cigary

Telephone, Evergreen 6-5310

Vadai Parduoda Plumberius

I

o
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o
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Kainos po 
10c ir 15e

JONO ARKA 
PETRO

q_

"o
Petras Naujokas 

Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

išdirbystbs
CIGARAI

PARDAVIMAI
Parsiduoda Valgykla

Galite pirkti arba parandavoti 
mažus iškaičius. Del platesnių 
formacijų kreipkitės: 
St., Brooklyn, N. Y.

už 
in- 

145 Thomas

35c.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.
' t 1 •'

Išardymas,^ sutaisym«g, sustatymas, suprast
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. J. vAlTKUNAS ir kiti 
iii i * (License) ir Diplomų gvarantuojamę už mažų užmokestį... Mes padedamo 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas į mokyklų kiekvienų dienų nuo 9 ryto 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedaliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049 <

Labai Svarbu Visom 
Liet. Organizacijom

Kaip jau buvo pranešta, Va
sario 20 d. įvyko didžiulė ben
dro fronto konferencija delei 
sukniasiuvių streiko rėmimo.. 
Buvo nutarta, kad visos orga
nizacijos, kuopos bei nariai pri 
sidėtų su aukomis kas savaitė, 
pagal savo išgalę, medžiagi
niai remiant tą streiką.

Bet mūsų lietuvių organi-

NEW YORK. — Plumbe- 
riai pereitais ' metąis ąbelnai 
uždirbo $600 mažiau, nkgu 
1929 m. ;Bet plumberių lokar 
lo 463-;čio vadas, Amerikos 
Darbo Federacijos biurokratų 
užbartas, tūlas Bill Doran dar 
įkalbinėja plumberiams, kad

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDĄVOJA fornišiuotas kam 

barys, garu apšildomas, visi pa
rankamai, ant penktų lubų, išduosim 
vienai ypatai. Informącijas gausit 
“Laisvės” ofise. ,

(50-52) 
PASIRANDĄVOJA." 3 šviesūs kam
bariai už $10 į mėnesį. Taipgi 3 
fornišiuoti kambariai už $12. Apgy
venta vieta lietuviais. 101. Scholes 
St., Brooklyn, N. Y.

’ • (50-53)

J. GARŠVA 
Graborius

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

5-ta Užpildyta Savaitė
PIRMAS SOVIETŲ RUSŲ KALBOJ 

PAVEIKSLAS

KELIAS I GYVENIMĄ
Viliojanti* ir užžavčjantin vaizdas. Ne

turėsite sunkumo sekdami veikimą su
prasti dialogą, nes yra išdirbta sistema 
II vertimui kalbas ir UaiAkinimul vei
kimo. Jūs netralžaite daslleistl prasi
lenkti nepamatę to paveikslo.

CAMEO THEATRE, 42nd St.
East of Broadway

Rodo be per stojimo.
Jiangs 26c. Del 1 tai. po pietų, 

mw 1 ikt 5 vai. vakare.

pina ir nesiunčia atstovų į to
kias konferencijas. Tai labai 
negerai. Darbininkiškų orga
nizacijų komitetai skaito' šia
me komunistinyj dienraštyj, ir 
nemato, kaip “Laisvė” šaukia 
ir agituoja prisidėti prie strei- 
kieriij rėmimo, stoti į suvieny
tą frontą ir padėt sukniasiu- 
viams streiką laimėt. O juk 
tai yra mūsų organizacijų už
duotis. Negražu taip šaltai 
žiūrėti į didelę svarbią kovą.

Todėl mes, atstovai darbi
ninkiškų lietuvių organizacijų, 
•dalyvavę viršminėtoj konferen
cijoj, raginame Didžiojo New 
Yorko Lietuvių Darbininkų 
Organizacijtj Sąryšį grėitu1 laL

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
,325 E. 14th STREET, Ne?r 1st Avenue SlE\V YORK CITY 

Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 

, Praktika ant vietos.
------ ------- , itmof Bupittoi elektriku ir magnetizmų, ir važiavimų 
ir planų automobilio; mokinama dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

H J > t » « , i j

23|: Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y. Skaitykit, 'platinkit
“LAISVĘ.”

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
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimai 

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

prie

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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