
ĮVAIRIOS ŽINUTES
Mineola, N. Y.— Pasiro

do, kad padarius galutiną 
atskaitą, kapitalistas Isaak 
Guggenheim mirdamas pa
liko savo šeimynai $10,163,- 
113.

London. — Anglijos vald
žia ketina suvaržyti Sovietų 
Sąjungai kreditą už perka
mas mašinas. Tas pakenks 
Sovietams, bet taip užduos 
smūgį anglams, nes dalį sa
vo užsakymų Sovietai per
kels į kitą šalį.

Montevideo, Uruguajus.- 
Čionai 60 komunistinių ka
linių paskelbė bado streiką 
prieš kalėjimo priežiūrą. 
Ačiū streikui, 24 draugai 
jau paliuosuota.

Niles, Ohio. — Kelios die
nos atgal piktadariai pavo
gė De Jutęs sūnų, 12 metų 
amžiaus. Dabar reikalau
jama jau $10,000 už jo pa- 
liuosavimą. P

Washington. — Atstovų 
butas 344 balsais prieš 2 nu
tarė atiduoti iš valdžios san
dėlių 40,000,000 bušelių 
kviečių del “varguolių”. Bet 
paskaidymas tų kviečių pa
vesta Raudonajam Kryžiui. 
Tas reiškia, kad mažai teks • 
badaujantiems bedarbiams. • 
Tačiaus svarbu tas, kad vis- j 
gi bedarbių masinis judėji
mas privertė kongresą nors 
tą menką pašalpą numesti, j

išleisianti draugo 
parašytą knygą, 
rašysiąs apie da- 
Sovietų Sąjungos 
Drg: Gorkis duo-

London. — Čionai lankosi 
New Yorko knygų leidėjas 
Ray Long ir giriasi, kad jo 
firma 
Stalino
Stalinas 
baltinę 
padėtį, 
siąs knygai įžanga, šios ži
nios patvirtinimo reikia pa
laukti iš Maskvos.

New York. — Elektros 
jėgos gaminimas paskutinį 
mėnesį vėl sumažėjo ant 
apie 3,000,000 kilovatų.

Boston. — Edison Elec
tric Illuminating kompanija 
padare 1931 metais $7,302,- 
149 gryno pelno, arba po 
$13.87 ant sero!

York. — Generalė
1931

New
Maisto Korporacija 
metais pelnė $18,153,719, 
arba po $3.63 ant Šero. Ma
tote, kapitalistai pasidaro 
milžiniškus pelnus, o milio
nai darbininkų kenčia alkį 
ir vargą.

Brooklyn, N. Y.
Svarbus Susirinkimas

Sekmadienį, kovo 6 d., 
valė po piety, svetainėj i 
y al Manor (buvusioj Royal 
Palace), 16 Manhattan Ave.,; 
įvyks ’ svarbus darbininkų 
masinis susirinkimas^ Ren
giamas protestui prieš im
perialistinį karą ir paminė
jimui • drg. Ruthenbergo, 
Komunistų ‘ Partijos vado 
mirties. Bus geriausi rKo- 
munistų Partijos kalbėtojai 
—dd. Weinstone, Dunne, 
Olgin ir kiti.

Kviečiami ir raginami lie
tuviai darbininkai ir dar
bininkės skaitlingai daly
vauti. Ateikite ir pagerb
kite buvusį vadą Komunis
tų Partijos ir užprotestuoki
te prieš naujo karo rengė
jus.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Kruvinas imperializmas užsilipęs ant pavergtos Chinijos ir Japonijos lieudies ren
gia nauj pasaulinį gasrą.

Sužeidė Dešimts Socia
listų Darbininkų

BERLYN. — Susikirti
mai eina ne tik tarp komu
nistų ir fašistų, bet taip bat 
tarpe'socialdemokratų .dar
bininkų ir fašistų. Štai va
sario 19 d. Nuremberge fa
šistai užpuolė socialdemo
kratus ir šešis darbininkus 
sunkiai sužeidė.

Mokslininkai Protes 
tuoja Prieš Terorą

NEW YORK. — Čionai 
mokslininkai ir profesoriai 
skaičiuje 175 išleido pareiš
kimą protesto prieš kruvi
ną terorą, valdžios ir bosų 
įbestą Kentucky valstijoj 
prieš mainierius. Tai mok
slininkai ne vienos kurios 
mokyklos, bet atstovai be
veik visų kolegijų ir univer
sitetų šiame, didmiestyje....,..

Mokslininkai sako, kad 
mainieriams atįnjtps j 
teisės^kad jie įadu marina-, 
mi Jįrį ,pers£$ojanąi, 
vadai kalinami ir terorizuo
jami ir žudoma;' kad vald
žia ir jos .agėhtai suokaU 
bio ir žmogžudystės * ke
liais palaiko mainierius 
girdėtoj vergijoj'.

Uostas Sunaikintas

nė

SHANGHAI. — Kanuo- 
lių šūviai, bombos ir gais
ras visai sunaikino garsųjį 
uostą Woosun^ • kurį chi- 
nai turėjo apleisti ir atiduo
ti japonams. Bdmb&r davi
mas uosto iš japonų laivų 
buvo toks baisus, jog žemė 
drebėjo visoj ’ apielinkėj.

PRIEŠ TERORU KENTUCKY VALSTIJOJ
PINEVILLE, Ky.—Na- 

cionalė Mainierių Unija 
rengia kovo 5 d. visose vie
tose masines demonstraci
jas prieš apkaltinimą dvyli
kos streiko vadų sulaužyme 
kriminalio sindikalizmo įs
tatymo. Teroras baisus, 
bet mainieriai laikys viešas 
demonstracijas. Jie pasiry
žę bosų terorą nugalėti.

Šios demonstarcijos bus 
Kentucky ir Tennessee vai? 
stijose. Tai v. bus atviras 
pasipriešinimas valdžios pa
skelbimui, kad Nacionalė 
Mainerių Unija yra nelega- 
liška organizacija.

Demonstracijose bus pri
imtos rezoliucijos už streiką 
ir prieš valdžios ir bosų te
rorą.

Nužudyta bei Sužeista Darbininkai už Komu 
28,000 Chinii Kareivių įrištų Kandidatą

BERLYN. — Bremene 
darbininkai surengė demon
straciją už Komunistų Par-

SHANGHAI. — Labai 
k o nservatyviškai apskai
čiuojama, kad bėgyje pas
kutinių 35 dienų mūšiuose 
Shanghajuje tapo užmušta ’tijos kandidatą' į preziden- 
bei sužeista iki 28,000 chinų / _1 lx. 1
kareivių. - O kiek tapo iš-

RYGA. — Latvijos bur
žuazinis teismas nubaudė 
kalėjimu 18 komunistų. Kal
tinami komunistinės propa
gandos varyme. Visų bau
smė krūvoje siekia iki 50 
metų.

BALTAGVARDIEČIUS *
SVEIKINA JAPONAI

MASKVA. — Gautas pra
nešimas iš Harbino, Mand- 
žurijos, kad japonų karinis 
štabas iškilmingai pasitiko 
ir priėmė rusų baltagvar
diečių karinius būrius. Juos 
oficialiai pasitiko Japonijos 
konsulatas. Gi baltagvar
diečiai demonstravo prie 
Rytinio Chinų Gelžkelio na
mo ir grūmojo Sovietų Są
jungai.

kareivių.; p,kiek tapo iš- tus> nol’s .valdžios buvo 
.skersta* civilių^ žmogių, tai griežtai uždrausta.

selheine Opel automobilių Vokiet. PfeZldeiltUS
Rues-

Darbininkai Visų šąlįi^, 
Vienykitės! Jū# Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį! ;

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

SOVIET. ATSISAKO PRIPAŽINT NAUJĄ 
MANDŽURIJOS BUDELIŲ VALDŽIĄ

TOKYO. *— Japonijos vai-, tų Sąjungai. Gėlė: 
džios suorganizuota iš savo eina per Mandžuriją. 
agentų valdžia Mandžurijo-i . .
je tuojaus kreipėsi prie So
vietų Sąjungos, kad ją pri- 
pažintų. O reikalas eina :tį"vildžią ir" 
apie Chinų Rytinį Gelžkelį, I Mandžurijos liaudies sprąri' 
kurio pusė priklauso Sovie- ’do.

• ’ ' - f*

i Dabar gaunamas prštne- <
Šimas iš Maskvos, kad So
vietų Sąjunga atsisako pri
pažinti tą Japonijos iškep- 

uždėtą ant

KODĖL BURŽUAZIJOS SPAUDA TAIP 
ALASAVOJA DELUNDBERGĮJ VAIKO?
Daleiskime, kad išrik rų jų | naščiams daugiau išsiplatin- ,f -aščiams daugiau išsiplatin- 

ti ir pasidaryti gražaus biz
nio. Bet svarbiausia, tai

niekas. nežino' ir niekas ne
gali suskaityti/ H /C/’. .

Japonų žuvo daug ma
žiau. Mat, jie daugiau įš 
laivų kanuolėnjis žudė chi- 
nus. j Be to, japonai geriau 
ginkluoti,, todėl mūšiuose 
>ma£iau jų krito. .

Penki Kandidatai Į

dirbtuvėje darbininkai vien- • j . ,
balsiai pasisakė už komuJ' BERLYN. — Jau pas
nigtų kandidatą draugą fkelbti kandidatai į Vokieti- 
Thaelmaną, o 140 pasirašė (jos prezidefitus. -J Rinkimai 
liuosnoriais! padėti .rinkimų 
kampanijoj/ Schwelme mo
terų susirinkime 42 įstojo į 

(Komunistų Partiją ir 23 į 
Jaunųjų Komunistų Lygą.

Pats pasišovė, o Bandė. 
Apkaltinti Komunistus

BERLYN. — Fašistų va- 
das tūlas Buttler pats pasi
šovė, o apkaltino komunis- ! 
tus. ' Mat, vyras norėjo pa
sirodyti “komunistų teroro 
auka” ir tapti buržuazijos 
akyse didvyriu. Bet pati 
policija pripažino, jog tai 
paties < Buttlerio darbas. 
Vietoj didvyrio, tas fašistas^npj. Kovą eina prieš algų, 
gavo niekšo vardą. Jnukapojimą. !; J > ;

ŽIBALO DARBININKŲ 
STREIKAS

BUENOS AIRES, Argen- 
tina.-r-Chubut žibalo darbi
ninkų streikas ketinamas 
praplėsti į visuotiną' žibalo 
darbininkų streiką Argenti-

Daleiskime, kad išvikrųjų 
piktadariai pavogė Lindber
gų 22 mėnesių amžiaus vai
ką ir kad tai nėra pačių tė-! šitas negirdėtas visoj isto-V 
vų skymas delei pasigarsini- rijoj alasas keliamas-* dęlet 
mo. Piktadariai tą darė I to, kad apgauti darbinin- 
del pasipinigavimo. Tai sa-jkus, kad nukreipti jų donsę 
vo rūšies plėšimas. O ka
pitalistinėj sistemoj visa 
valdančioji klasė gyvena iš 
plėšimo.

Bet kodėl buržuazinė 
spauda taip siunta delei to 
vaiko? Kodėl tai spaudai 
neapeina tūkstančiai bedar
bių kūdikių, kurie miršta 
badu? Kodėl jie nepadaro jo 
kio “morališko” sukilimo 
prieš badu marinimą nekal
bų kūdikių darbininkų kla
sės? Kodėl, pagaliau^,, ’tą 
spauda tiek alasb nėra, su- kūdikius tūkstančiais, nuk’a- 
kėlus? del panašių “kidnia- pos jums algas, sukurs/ 
pinimų” praeityje? Ji turi jums naują skerdynę, ku
taiti1 tikslą. ’ ”'rioj būsite paskersti mįlip-;>

Tięša, kad išgarsintas im- nais! Štai koks pamatinis 
perialįstų agentas Lindber- tikslas visos šitos buržųazi-” 
gas, kaipo lakūnas, duoda nes spaudos apgavystės apię,; 
progą kapitalistiniams laik- pavogtą, Lindbergij vaiką.

nuo bedarbės, nuo kovos 
prieš alkį, nuo grūmojančio 
naujo karo pavojaus.

Tas žinias skaito varg
dieniai, milionai jų, ir dū
sauja delei vieno kūdikio, o j 
užmiršta savo klasės degam 
čius reikalus. To kapita
listams ir reikia. Jūs, dar
bininkai, skaitykite nesus
kaitomas špaltas apie Lind- 
bergų vaiką, o kapitalistai 
jums nulups paskutinį kailį, 
numarins badu jus. ir jūsų, '

VISOJ CHINIJOJ LIEPSNOJA KERŠTAS1 
PRIEŠ PARDAVIKĄ CHIANG KAI-SHEK

SHANGHAI.
Chinijoj, 
gaisras, 
kerštas

A A V Z . <Z

Chiang Kai-shek. Jis tyčia Ir 19-toji armija 
nedavė paramos 19-tai ar
mijai, nors prasidedant mū
šiams žadėjo pasiųsti 100,- 
000 kareivių talkon prieš 
japonus. Pačią 19-tą armi- tango valdžioj p 
ją sumažino nuo’50,000 ka-!va. Rezignavo Feng 
reivių iki ’ 27,000. Paskui • hsiang iš naminių 
atsiuntė dvi divizijas iš apie . ministerio vietos ir iš 
13,000 kareivių, bet tai bu-|rinio štabo. ■ .

Visoj vo žaliokai, neprityrę 
tartum baisus viai, kurie atsiųsti tik 

pradėjo liepsnoti Beveik visi jie tapo 
prieš pardaviką kinti, išžudyti karo

į karei-
< tyčiai 
sūriai^ 

fronte.

000 užmuštais ir 14,000 
žeistais.

Deleį šitos kruvinos 
dąvystes, pačioj Kuomiri

Subankrutavo 334
Bankai per Sausio Men.

’WASHINGTON. — Bur- 
žuazjnė spauda nutilo rašy-

i'i-iuK ji 1 I 1 ....... |H.Rr

nieriai išėjo į streiką ■ 
algų kapojimą.’ 'Iš‘ 
šešios kasyklos* j&siliko* 
bti? Streikuoja ■ apie 
mainierių. < ■ ; * »

,000':

lįvyks kovo 1!3! d: Yra'pėnki'i
kandidatai nuo šių' partijų1:' ti apie bankų bankrutus.

Ernst Thaelman—Komu- Bet štai valdžia paskelbia, 
nistų Partijos. • 4 < 1;

.Paul Von Hindenburg— 
socialdemokratų ir kapita
listų. r' :

Adolf Hitler—nacionalių
socialistų fašistų.’

T. Duesterberg—nacioha- 
listų partijos.. . . h • >

.A. H. Winter—Liaudies
Lygos. ■ • /

kad per sausio mėnesį viso 
subankrutavo 334 bankai. 
Tačiaus valdžia džiaugiasi, 
kad kongresui atėjus pagel- 
bon su šimtais milionu dole
rių, per vasarį bankų ban- 
krutas žymiai sumažėjęs.

Nepatiko Imperialistam, 
Tai Pardavė Chinijai <

Hopewell, N. J.r-r-Dar vis 
nesurado Lindbergų pavog-. 
to vaiko. /, :

31,000 Mainierių 
išėjo Į Streiką

Dombravat. VARSA VA.
ir Krakavos distrikto mai-

PRAGUE. — 
kijos Brunn 
kompanija pardavė 
šautuvų Chinijai. Tie 
tuvai buvo gaminti 
rialistinėms valstybėms, 
jos atmetė, kaipo 
sius. Dabar, 
šautuvai“ parduoti 
Štai kodėl tiek daug 
kareivių žūsta mūšiu 
japonais.

chinų
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MOTERŲ DARBININKIŲ PADĖTIS
AMERIKOJ IR SOVIETU SĄJUNGOJ

Ten nėra 'bedarbėse iSęci^ 
- a j) d rai< da kiekvienam

drauda vįsoms darbinim 
kėms, suteikiant joms du 
nfcnesiūs pilnai apmokamų 
vakacijį pirma gimdymo ir 
po' gimdymo. Po gimdymo 
moteriai sugrįžus prie dar
bo suteikiama kas trys va
landos pusė valandos maiti
nimui ir prižiūrėjimui kūdi
kio, kuris būna dirbtuvės 
auklėtuvėj, kuomet motina 
dirba. (

Po gimdymo būna pa
skirta specialė suma pinigų 
nupirkimui drabužių del kū
dikio, ir! specialiai daugiau 
pridedama prie algos del 
nupirkimo 'pieno' per šešis 
mėnesius. Tie pinigai su
teikiama iš socialės apdrau7 
dos fondo, į kurį nieko ne-

Kovb 8-tą yra Tarptauti- daliai valstijų neturi jokių 
nė Moterų į)arbininkių Die- įstatymų, kad moterims bū
na. Tai yra moterų darbi-1 tų suteikta valanda pietums! 
niiikių kovos diena už ge-: laike darbo, ir trys ketvir- 
resnį gyvenimą. tadaliai valstijų nereikalau-

Besiartinant Tarptautinei ■ ja1 poilsio dienos moterims. 
Darbininkų .’^Dienai (kovo. ;
8)’, reikalinga pažvelgti į ,2,000,000 Moteių Bedarbių moha darbininkai, 
tai, kbkio’S-sąlygos yra Ame i dvylikos milionų bedarbių < 
rikos darbininkių motėrį ir ; armijoj suvirš du milionai i naudos dirbančios visuome- 
darbihinkių moterų Sovietų ;yia moterų. Masiniai meta- -----—1
Sąjungoj. i mos iš darbo vedusios ir .nę-

Amėrika. Suvirš 12,0QQ,- gi’ės moterys darbininkėsi 
000 bedarbu. Jų tarpe yra Senesnes moteris darbda- 
du milionai bedarbių mote- Iiai_PenoH Priimti i darb{^ 
rų dalininkių.

Bėgyje dešimts metų, nuo 
1920 iki 1930 metų, Ameri
koj’ moterų, dirbančių pra
monėj, skaičius padidėjo 
ant pustrečių miliono, paly
ginus ‘su padidėjimu iki vie
no miliono nuo 1910 iki 1920 
metų. x

Sulig 1930 metų statisti
škos, Jungtinėse Valstijose 
viso moterų, dirbančių pra
monėj, buvo 10,053,792, ar
ba 22 ’ nuošimčiai visų Ame
rikos darbininkų. (

Dvidešimts trys' milionai 
šeimininkių dirba dalį laiko 
a?ba namuose dirba, kokį

bus įtrauktos į pramonę Tai- 
}ce. karb.^į- ; r ’

rikos darbininkių motėrį ir

Sąjungoj.

000 bedąrbų. Jų tarpe yra

i Perėjus 27 metus amžiaus 
i moteris jau vargiai gali 
gauti darbo. Darbdaviai, rei
kalauja jaunų, smarkių, dar 
pilnų energijos moterų ir 
marginu.

Nėra jokios socialės ap- 
draudos. Pavienės bedarbės 
moterys negauna jokios pa
šalpos. Nėra jokios apsau
gos bedarbių vyrų mote
rims ir vaikams.

Per pora metų gyvenimo 
norma nupuolė nuo 25 iki 
32-nuošimčių pavydale algų 
nūkapojimo, bedarbės ir tt. 
Gi xpragyenimo kaina per 
tų patį laikų nupuolė tik 
nuo 4 iki 6 nuošimčių. Sau-

nors--dirbtuvės darbą; jos žudysčiii, mirimų nuo bado
skaičius šumusė visus re
kordus 1931 metais. '

OPORTUNIST1NE OPOZICIJA SU renegatų t... lavestoniečių .pa 
rengime.ii’, tuo^būdu* ]W£m

.’tT jų Mrieskbtfihhištihį’ ,vei- eikis ‘ ph’rodo', kącĮ jie ' yra 
! kirklį i H i j f j i p • :; dUviH < *' priįšah IjComunistų 

sTąį dar’ ne jviskasL WiL Pagijęs ir Koniįmištų * In- 
kes-Ęarre-‘ apylinkėj' grupė Terriaciohalo. !

EHf JSSM3 u.tiap. .„po,
• * * * • t > •. t • r * i p skomuniRtini , * Iviniicj cn vienio

IR
Pruseikos - Butkaus opor- prisidengę komunistų var- 

turistinė opozicija vis la- du,,dirba pneškomuniJtipT1 'H į 1unjįti^ .; • įįrbį 7iriia slisj^'da sii7visais’kb-Mariau klampoja j darbą, niekina ;KP—T.hipTLri,^^
atvirų komunistinio judeji- .Partiją, niekina/Korinį :Įbristų vardtą • ftal ap- jgąis, ne vien tik^u. lovUto- 
mo pnesų logeiĮ. . ■ Intelnacionalą n jo.vadus. gallt,i darbininkas;;jie' dan-mečiais. Pruseika ir But-

Jau kelinti metai, kaijr Apgavimui dalies darbiniu-, '
Amerikoj dirba kontr-rėvo- j kų ir išniekinimui Komunįs-' skraiste;
liucinj darbą grupė renega- tų Partijos, grupė loveSto-: p „ -k Biifkmk 'nATi 
tų. lovestoniečių Jie kiek- niečių kontr-revoliuciorie^ t6j ’apieiinkėi, J Vii-1
vienaki žingsnyj ’ bando pA-irių rengia neva drg. Ruth-įį “Klampynės"
1 \ 1x4-1 A -v-L'i ZAtn 1 r- r\ Tz i 1 -vi 1 n v-s XI z-\< w* i 114-1 n n Wl i ta ~ i i -w-» 1 j ‘ i.* a a

išgiria renegatų loyestonie- tą pasiėmė kompaničnos 
čių veikimą,, žinoma^ užslėp- Amalgameitų unijos sOcial- 
dąpiaą lovestoniečių vardą, fašistinės Hillmano mašinos 
.iąrąšo:,. . ,, . , [pakaliką ’A.

biau ir priė

jau kelinti mėtai,

kenkti Ąąierikoš K^omunis- enberg mirties paminėjimą1* 
tų Partijai, jie sudaro bend- New Yorke. . Ir štai kaip ( 
ra frontą su socialfašistais i Pruseikos - Butkaus “Klam-j' 
ir reakciniais Amerikos į pynė” (No. 9) ragiha/šaviš-į j- 
Darbo Federacijos ( Vadais, kius eiti pas love'stoniečius: • 
darbo unijose prieš komu- ■ “T 
nistUs* ir jų simpatikus. ■ ,

Na, o 1 1ButkusJ-Pruseika yvesant Casino.,, 142, Second 
savo “Klampynėjvaro agi-' Avė., New Yorke, bus masi- L! 
tacijd už loVeštoniriius reJ nis mitingas L 
negalus, ragina remti' jų Charles Ę, Ruthenberg.
prieškomunstinį veikimą; O tą mitingą rengė loves- T\£’abn]ą vadinti, buvo pil- 

nn Tokiiu)1 būdn^Tr^motp- Tučiaus atvirai dar nedrįsta i toniečiai. ' ! < inai masinė.. .. ..Taigi , puvo
rys darbininkės neišnaudo- Pasisakyti už lovęstonizmą;Reiškia, “Klampyne” agi- atstovaujamas šioj U...".

J ----- saviškius dalyvauti rencijoj ir - Vvilk_~—?__

Lgstosi ir Tom Mooney gy-'kus išvien darbuojaši su vi- 
. himo skraiste: Na, ir štai‘šokios’ 
u . r., i . . _________ .
flikas - toj^apielinkėj, J.^ Vii-: Komunistų Partiją.

rūšies ^elementais, 
kurie bjauriausiai niekina 

Pru- 
No. 4;geika - Butkus sau už agen-

Jankauska.

Gamyba vedama ( . delei

nes, o ne del privatinio pel
no. '

jamos prie darbo, kaip ka-; 
pitalistinėse šalyse.

Nėra naktinio darbo 
terims.

Sunkiose pramonėse 
terims leidžiama dirbti tik 
tuose departmentuose, kur 
yra padaryti specialiai pa
tvarkymai del moterų darT 
bo.

mo- i

mo-

Isitėmvkite ' iog bėtnv- “Čia'tapo sutvertas Anth- • “Klampynes” No. i9.-kores- 
, ]<ovo4 d Štu-'i'aeite Mooney Dafense Co- pondencijoj ■ iš Baitimorės

' 'T mmitteiĮ., ! Šis 1 komitetas štai kaip jie džiaugiasi to ■
...... .  /sausio 16 d. buVo sušaukęs.fašisto; darbu:! 1 ;■> 

'minėjimui drg !antrą iš eilės’Tom Moohey;' “Vasario 23 d., vietos
' elbėjimo, Konferenciją,, ku- lAmalgameitų rubsiuvių lo

((

čios vakare,

I Reiškia, “ 
Renegatai lovestoniečiai, 'tuoja

®oooooooooooo<x>oo<xxx><x><>ooooooooooooooooo<>ooooooooq<

kaląs' tūrėjo surengęs pra
kalbas. ’ Kalbėjo A. Jan
kauskas ,.. Po .mitingo ke
letas darbininkų per Jan
kauskų užsiršė “Naujųjų 
Gadynę” ir taipgi vienas už
sirašė per Glaveckų. Tai 
įdomus dalykas...”

Gi tikrenybėje nėra .nie
ko įdomaus, kad atviras 
fašistas sušilęs darbuojasi 
del “Klampynės”. Juk Jan-

j konfe-
, „ V^ilkes-Barre

Dailės Choras. Garbė cho-
• rui už tai, kad ne tik pro

letariniam mene- veikia, bet 
prisidėjo ir prie atviros kle-

’ sū kovos darbo.”
Tą komitetą suorganiza- 

' vo lovestoniečiai varymui 
prieškomumstinio d a rbo. .

Minėtas choras yra oportu- ikausko, Pruseikos ir But- 
nistinės opozicijos rankose, kaus yra bendrąs tikslas vi- 
Vadovau jamas k omunstų

I priešo Vilkelio, tasai chqras 
organizaciniaį prisidėjo; drū- 

.tinimui lovestouizmo Wil
kes-Barre apielinkėj.

• i O bent .kokiuo būdu drū- 
1 tinti, lovestonizmą, reiškia
padėti lovestoniniams rene
gatams vesti’kovą prieš Ko
munistų Partiją ir Komu
nistų Internacionalą.

’ Muriis' nei kiek nenuosta
bu, kad Pruseika ir Butkus 
išūkavo “Kįąmpynė” nuva- 
’ žiąvo. tarnauti ■ kontr-revo-

! Juk tarp Pruseikos,” But- žiavę itąrnauti Amerikos fa- >

Už tai lietuviai darbinin
kai, sujugę savo, spėkas 
Amerikos lietuvių- darbinin
kų revoliuciniam judėjime 
po Komunistų Partijos va- 

i Butkus, Strazdas esą neblo-! dovybe, privalo .skelbti 
;gi komunistai, nes jie kol griežtą kovą tiems darbinin- 
.kas (ypatingai Pruseika) Ikų judėjimo neprieteliams, 
’dar vis pasako; jog stoja”! J. S.
į . - . . . ■
' Tom Mooney Motina Kalbės Philadelphijoj

DOVANA JAU SIUNTINĖJAMA
• r ■ ■ z’ . ■ • :■ • • ; ;

,Dn J. J. Kaškiaučiaus Knygelė

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje • ,
■ Jau gatava it siuntinėjama dienraščio “Laisvės” 

Skaitytojams , • •
Visi tie'dienraščio “Laisvės” skaitytojai, kurde- 

atsinaujindami prenumeratas užsimokėjo už visus 
metus $6.00, azigščiaji minėtą knygelę gaus dova
nai. Kuriems prenum'eratos už “LaisvęV pasibai
gė ir atnaujindami Užsimokės už visus metus 6‘ 
dolerius, ir jiems bus duodama ta ąiuiki dovana. .< .

Knyga" iš 126 puslapių,, stipriais apdarais, su 
receptais ir nurodymais kaip pačiam gydytis at- 

" sitikim e staig ios ligos ar susižeidus. Jos kaina 
‘$1.00. Labai'reikailinga knyga turėti kiekvienoje 
darbininki^Šėimynflje. Kaip pats autorius pri- •_ ; 
mena, kai' kuriuose, net ir itin rimtuose atsitiki- - 
muo^e galima apsieiti be gydytojaus, t esančiam .n a 

1' šuUpažiitu^1 šit' tdds dalykais, kurie aiškinartii kny- f x 

pelėje' Pirmoji- Pagalba Ligoje ir Nelaimėje. , .
'• Dr\ Jonas J: 'Kaškiaučius parašė Šią knygelę dr 
jpadovaridjo dienraščiui “Laisvei”, “Laisvė” apdo
vanoja savo skaitytojus. Sutaisymas šio svarbaus 
veikalo draugui KaškiauČiui užėmė keletą mėne- 
sitį, Igiko. ■ Tat d. Kaškiaučius aukoja “Laisvei” 
kėletos mėnesiu savo sunkaus darbo 'rezultatą. 
“Laisvė”'paaukodama šią knygą savo skaityto
jams turi vilties) ,kad kiekvienas skaitytojas pasi- . 
rūpins darbais atsiteisti dienraščiui už šią labai 
naudingą dovaną. Pasidarbuoti savo dienraščiui 
galite prikalbinimu užsiprenumeruoti “Laisvę” 
tuos darbininkus, kurie dar neskaito jos. Nesi
bijokite pasiginčyti su darbininkais, esančiais kle
rikalą ir tautininku įtakoje. Ginčuose būkite to
lerantiški, neužgauliokite ją pašaipomis. Dėkime 
pastangą įtikinimui juos, kad darbininkai, kaipo 
klasė, turi kovoti -už savo reikalus, o ne po prie- 
dangeę tautos ar tikybos būti apgaudinėjamu ir 
įkalbinę j(amą .iš kitą malonės tikėtis sau ko gero. 
Jei prisimindami didelį darbą Dr, Kaškiaučiaus 
pasispausite padirbėti “Laisvei” gavimu nauju 
skaitytoją kaipo atsilyginimą už šia dovaną, tai 
grejj/u laiku dienraščio skaitytoją skaičius žymiai 
pakils.

Kurie daįbar užsirašys “Laisvę” ir iižsimokės 
$6.00 už yisus . metus, duosime tą knygelė Pirmo
ji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje. Kdlbinaidmi dar
bininkus užsiprenum “Laisvę” iv prižadėkite 

->^iems šią .dovaną. ,
’ iŠ^^ima^Jri\.i^^itjūėjimas kni/detės Ptrimoji 

iv Nelaimėje “Lriįšvėi” kastuos 
ąrti $$,000. Kurie iš drtvugą alsiiHokėjimm iež'' 

..dovaną, nesitikę gęęąj<i.t.ą(W-ją skaitytoją, tie gerai
j i ,.padalry,tąf .. jei; .prįmes^ą,■ pą ( doleruką, kit(į 1 hiikU‘t ’ 

/ąors{ dąfyiam .pad^ngįmąį. tą.Ą didelią išliatdip ’' ; ”
< i ' i < '..i J 1 ' .. . i • H ( • 6 r * » »

H ;.•■■ -■- LAISVE ”
4Č Ten Ėyck Si.'; ,,, ) * i vi Brooklyn, N, iY.s

.................. ' ' ........................v7' j-L ; y , Į

šokiais .būdais kenkti komu
nistiniam judėjimui, niekin
ti to judėjimo veikėjus.

Už tai -nenuostabu, kad 
tame prieškomunistiniame 
veikime ta lietuvišku rene
gatų grupė taip toli nueina, 
kaip atviras tarnavimas fa
šistui 1 Fišei, paskelbiant 
^Klampyriej” bjaurų provo
kacinį melų, būk “Laisvė” 
gavus pinigų iš Maskvos.-

Pruseika - Butkus-Straz- 
dąs sų savo oportunistiųe 
“opozicija” nuvažiavo į at-

Apmokamos Vakacijos
Septynių valandų darbo 

diena. Nuo 14 dienų iki mė
nesio kiekviena darbininkė 
gauna pilnai apmokamų va- 
kacijų į metus. • •

1931 metais du miilionai 
moterų darbininkių tapo 
įtraukta į pramonę.

Kad moterims nereiktų 
nešti dubėltavos darbo naš
tos* namie ir dirbtuvėj, dirb
tuvėse! yra įsteigta didelės 

aprūpinami maištu; .’ taipgi 
yra vaikų auklėtuvės ir dar
želiai. . . . ■ *'

Už lygų darbų su vyrais 
moterys gauna lygių užmo
kestį.

Veltui poilsio namai ir sa
natorijos. Veltui medikalė 
pagelba.' ■

Gyvenimo norma nuolatos 
kyla. Algos kyla. Prosti
tucija praktiškai tapo pa
naikinta. Civile vedyba.

I tut - ■ ’ • j • ' i-j ■* AUiuus J.J7OX nivLdio. tuvese. yra įsteigta didelesUS dShrbirink°u tekstiL ; ,T0S gyvenimo są-; iYirtuyes^ kur „darbininkai 

lės. drabužių, tabako, mais-; t^pčiu moterų į prostituci- 
to konservavimo, popierinių i j.j 
dėžučių- gaminimo, mezgU j ‘ įmperjalistai 
mo pTafnonėse, ir vis dau- - ’’ -
giau ir daugiau užima vyrų pramonėse, 
vieta^ pamatinėse pramone-' šešiasdešimts nuošimčių 
86 už daug mažesnes algas darbininku dirbtino šilko 
UŽ tokį pat’ darbą. v.

Moterų Išnaudojimas
Moterų algos nuo pusės kpro s£rogstanči* medžia. 

Atfir’i/iTli rviAnnnhii W) o rmo A c? v
gu

ls dešimts milionų mote- ■

rengiasi į 
mo pramonėse, ir;vis aau-,kaį, Jie išnaudos moteris

vietų pamatinėse pramonė

pramonėj yra moterys; per 
vienų naktų tą pramonę ga
lima paversti ^gaminimui

j V V ■ v w A---------------<J ” ----------- ----------------- ’ t -------

.liųcinei Lovestono grupei, vjrų priešų"liogerį. Nuya
■ CJ KM . L.CVX f./ J. A AkVkJ, —— --- — r- r

kaus k ręnęgato Lovestono šistinei reakcijai. 
nėraAirtuiųp.; Jie yra sų- 
'momffii komunistinio judė
jimo ^i’ięšai. Bet yra dar 
tokių darbininkų, kurie ma
no, jog renegatai Pruseika, |

iki dviejų trečdalių mažes
nės, negu vyrų algos už to-

tt-j x- -ui- is aestmis minonų mote-- 
Srtfrh&nkh,ldflUlJneiQsJ^ .daTbinin^ . Jungtinėse Gimimų _ Skaičius, Didžiau-
tųjų .darbininkių alga 1930 
metais buvo $11 į savaitę. 
Pietinėse valstijose moterys 
uždirba nuo $5 iki $6 į sa
vaitė? Georgia valstijoj 90 
nuošiiiiČiį negrių ’moterų ir 
21 nuošimtis baltųjų uždir
ba mažiau; negu $10 į sa
vaitę, ir 36 nuošimčiai bal- 
tyjU .Blotęnj uždirba ma
žiau, ^aip $5 į savatę.

■ 'Negrės darbininkės dar 
labiau išndudojamos,. megu 
balidSbs. Suvirš 2,000,000 
negri^Lmpterų dirba Jung
tinėse/Valstijose ant faūmų, 
prie naminių darbų pas tur
čius, r<ža]pako j dšdirbystese, 
tękštilės < dirbtuvėse, skalby
klose ir drabužių' išdirbystė^ 
se. J6$/‘dii’bai ilgiausias va- 
landas’' atlieka nesvariausių 
ir sunkiausia' .darbų prie 
blogiausiųt sųlygų., už ma
žiausias algąę.- Vidutinė ne
grių darbininkių alga 1930 
/inetaiš buvo $5.52 <į savaitę. 
I Per pastaruosius du mė
tys ifibterų darbininkių al
gos sumažėjo nuo 30 iki 40

___-T-

j Valstijose, tiktai ketvirtas 
nuošimtis yra amatninkės..| 
Kadangi nėra tvirtos orga- i 
nizącijos, kuri gintų jų rei- j 
kalus, tai darbdaviai bjau
riai išnaudoja kaip amat- .. ...
rinkes, taip ir neamatnin- !ese Įtaigose, 
kės darbininkes. Iš tų de- ... ..
šimts milionų tik 63,000 yra ,
organizuota: 50,000 Ameri- i .Sovlet’Į. yra dau' 
'kos Darbo Federacijos Uni-|glau vadeų priežiūros , na- 
jose, po vadovybe Moterų visose kapitahsti-
Darbo Unijų Lygos; 8,000-«ese šalyse sudėjus j -daik- 
nepriklausomose unijose; 
5,000 revoliucinėse unijose.

Nei vienos .negrės darbi-

Bo-Federąčij'os Uriijpše, ir 
įabai mažas! nuošimtis' * jų 
y va ręvolitičiriėsę iinijofeė. '' 
■; Organižuotų motėrų viso j 
tik ptisč vieno nūbŠimčib vi
sli moterų darbininkių. Tai 
£.{’a mažiausias ? nuošimtis 
organizuotų darbininkių pa
sauly.
> Vokietijoj, pavyzdžiui, or- 
gariizuotiį moterų yra 25 
nuošimčiai; Anglijoj — 20 

Mifo&imčii#. Darbo valandos ®
MilW Penkiose vnl.,1-. “ »■
jesęj ifep \jokio. įstatymo, !hU0SimčlaL

siąs Pasaulyj
Gimimų nuošimtis did- 

| žiausias pasauly. 1931 me
tais arti penkių milionų vai
kų buvo prižiurome specia

li šiais me
tais tose4 įstaigose bus iki 10

hėse šalyse sudėjus į daik

. Arti septyni 'hiilionąi mo
terų priklauso masinėj or- 

rinkės Xr/SVSaT: |arizacij<.. • Ąvsoviachrii
jgynimui Soyiętų; Sąjungos 
ųuo įmpęriąlistų militarinės 
ąįakęs., (, Moterys mokina- 

s Į mos šaudyti įr naudoti mas- 
kas i apsisaugojimui , ,nuo 
nuodingų įgazųh
' > Keturi, milionai- darbiniu-, 
kių priklauso prie darbo 
unijų. -

Moterų darbininkių, kaip 
ir vyrų' darbininkų, gyveni
mas užtikrintas.)

Tai tokis skirtumas tarp7 
kapitalistinių šalių ir Sovie
tų Sąjungos.

. .....  Už tąi'moterys darbinin- 
jiljpr į ojanęio darbo valan-^Darbininkės Sovietų Sąjun- kės kapitalistinėse šalyse, 

goj......................bendrai su vyrais darbinin-
r ^Statymai apriboja dar- Dabar pažiūrėkime į dar- kais^ privalo organizuotis ir 

pandas nud 48-iki 70hbininkių padėtį* Sovietų Są- kovoti

jimp, vargo ir skurdo riste-. Ų j BeMu 'MdMa '
•mos 1P įsfeigmų tokios tvar-į “.j-;*™•

kos, kokia dabar yra Sovie-y ‘ Q '
fiį sųjųngoj.fv ,4fV£ 1:Newark,..k

Vž tai svai’bu,,. mbterims.jliovių lokalas 777 pasi ,WMtillcvuwXiVIO iVV1
kė už bedarbių dpdraudų1 ir paiiuosuoti Tom Moonfey. 
atmetė Amerikos Darbo FęU- ■ 
deracijos reakcinių Vadų po- 
'iitikų. šie lokalai taip pat 
pasmerkė buvusios Federa-

darbininkėms - ^kaįtlingaį, 
masiniai apvaikščioti Tarp
tautinę Darbihlhkių Dienų 
r-rtlįovo' 8-tą,, kad įtraukti 
kuo. baugiausia moterų dU#f

Subatoj, kovo 12, 8 vai. va-, darni arba sumesdami į kalč- 
•Į.karę, Metropolit. Opera Hou
se, Broad ir Poplar Sts.,‘kal
bės Tom . Mooney motina, ku
rios sūnus jau išsėdėjo 15 me
tų San Quentin kalėjime. Sė
di tik todėl, kad valdžia ir 
Californijos bosai taip norė
jo. . Tom Mooney yra vienas 
iš kovingiausių , darbininkų 
klasės vadų. Bapkieriai ir rie
būs posai, su pągelba Amęrik. 
Darbo Federacijos vadų, buvo 
jau pasodinę elektros kėdėj, 
feūlL už; ŪietimĄ ' bombos prisi- 
rėngimo ’ biėnoj,' 1916 nfėtaiš, 
Californijoj. • •

. •? i '•) ( I 1 > J I . ' . , . . ,
t , Viso L p^saųjįo^ darbininkų 
pąsiųyle r ‘protestai,' prieš nu
žudomą Tom J Mųoney, ypatin
gai sniarkial1 įa^feikė Sovietu 
Sąjungos darbimtikį protestai. 

: Ačiti’jiems, Tom zMooney tapo 
'išg'el'bėt^š ; nūd mirties. Bet 
'Cal'iforinjos valstija ir bosai 
vis .’dar laiko’ Tom Mooney už 
■storų Californijos(kalėjimo sie
nų, ; nepaisant kad Torn Moo
hey nekaltybę buvo įrodyta

ir liudininkai ąbejoja apie 

gubernatorius Rolph atsisakė 

’ Tarptautinis‘Darbininkų Ap
sigynimas vedh ‘plačiai kam
paniją už paliuosavimą Tom 
Mooney -iii kitus politinius ka-

, ,. 1 jau,<ne kurtą,, kąd, net “džiu- 
Kar-! ry” jr .IiūdininkaUųbejoja apie

jo kaltę. Tačiaus Čalifornįjos-

jimus. Jie pūdo be jokios vil
ties Scottsboro 9 negrus jau- 
apie metai laiko. Ąlabamos 
bosai nori sukelti bučiavimo 
dvasią ir rasių neapykantą, 
idant nužudyti jaunuolius ne- 
• 
grūs vien tik už tai, kad jie 
yra negrai.

Virš šimto mainięrių Kentu
cky valstijoj sėdi kalėjimuo
se, papuolę po “kriminaliu 
šind'ikabhiti’-* Įstatymui1' "> m

Philadęlphljoj ^Willie Brown 
16 metų negras gimtas (fra
me u 
mergaitės,. Dorothy Lutz, 
jicijqs. :departmentąs,t ne^aįę- 
damas surast) tikro kaltininko, 
suvertė visą kaltę ant Visai ne
kalto jaunuolio nėįįro hugaros. 
kuris yra visai nekaltas.

Tarptautinis Darbia. cApsi- 
gynimas šaukią didelį masinį 
mitingą kovo. 12 Metropolitan 
Opera House, protestui už pa- 
liuosavimą klasių kovos kali
nių. Apart Tom Mooney moti
nos. kalbės Mrs. Montgomery, 
motina vieno Scottsboro jau
nuolio, taip pat Raymond Pa
ce Alexander, Willie Brown 
advokatas, Robert Minor — 
Komunistų Partijos Centro Ko
miteto narys.

imtas (fra-
yma mažos

Po-
/ •/

valandų į savaitę. • Du tree-jungoj.
i už geresnį gyveni- 

ma-7-už nuvertima išnaudo
talkių j‘kovą prieš kapi- rijos KontereiKi^irisi^ dysK Tarpteutiris^Da^binriky

i n >. r r? . - pries apoĮ^ąlidOs bllįų.; ku iš kovotojų eilių, fcuŠAudy- Choras.



A. »•> V

Šeštadienis/ Kovo-- 5, * 1932

B

Mūsą Sąjunga ir Renegatai Pirmas Pasirodymas N. J. Sekci
jos Chorą Federacijos Pavyko
Vasario 13 d. įvyko Komunistų Partijos, 

Newark’o sekcijos, suruoštas didelįs koncer
tas. Svarbiausią rolę šiame parengime turė
jo Darbininkų Chorų Federacija, kuri sudai
navo daugelį revoliucinių dainų anglų kalboj. 
Tai buvo pirmas .viešas pasirodymas šitos, nau
jai sutvertos, Darbininkų Chorų Federacijos, 
kuri yra dalis didžiosios Fedefacijos New 
York’e. Viso Newark o grupė turi jau arti 
150 dainininkų, 
tyno, Bangos 

’ (Newark’o).
Labai gražu,

tokį didelį susidomėjimą organizacijos dar
bu. Nežiūrint didžiausios bedarbės, ilgos ke
lionės, labai pagirtina, kad ir bangiečiai, kar
tu su kitais chorais, atsilankė taip skaitlin
gai, ne tik į patį koncertą, 
peticijas prieš parengimą, 
kad šitas pasirodymas yra 
didelių 
bi ninku

- bininkų

susidėję iš trijų chorų’: Sie- 
(iš Elizabeth’O) ir Freiheit

kad visi dainininkai parodė

me.

Vienur, tai kitur pasireiškia, kad renega
tai bando drumsti vandenį ir mūsų Sąjungoj. 
Jie šliejasi prie mūsų chorų ir pavienių me
nininkų. Tad ir vėl reikalinga tarti žodis ki
tas apie tuos elementus.

Mes galime tik pakartoti, kad ALPMS yra 
darbininkų judėjimo dalis, .kuri eina su revo
liucinių Amerikos darbininkų, judėjimu. Mū
sų ir konstitucija nusako, jog mūsų organi
zacija ne tik kad veikia ir auklėja proletarinį 
meną, bet ir “kovoja su buržuaziniais meni
ninkais/’

Kas yra tie nauji mūsų judėjimo priešai? 
Jie yra niekas daugiau,, kaip tik tie, kurie 
griauja mūsų judėjimą. Vadinasi, jie griau- 
ja ir A.L.P.M.S. Jie tai padarė Wilkes-Bar
re, Pa., jie tai daro Brooklyne ir bando daryti 
kitur. Gi mes mūsų organizaciją budavoja-

Mes turime ^kovoti prieš tą buržuazinį
meną.

Meno Sąjungos Centro Biuras taip pat pa
reiškė, kad mūsų chorai negali remti renega
tų parengimus, nes tie parengimai yra tik 
tam, kad kenkus mūsų judėjimui. Tad mes 
ir šiuo kartu pastebime, kad pavieniai meni
ninkai ir mūsų chorai, kurie yra mūsų Sąjun
gos nariais, negali dalyvauti Pruseikos pa
rengimuose ii* remti tuos elementus, kurie 
drasko judėjimą be jokios atodairos. Drau
gai, kurie veiks su mūsų priešais, aišku, ne
galės dalyvauti su (mumis. Jie negalės dai
nuoti ir dalyvauti mūsų parengimuose.

Draugai, kurie dar iki šiol nematė renega
tų tikslą, tai dabar jau laikas pamatyti, kad 
jie drasko judėjimą, kad jie yra niekšiški mū
sų judėjimo išgamos. Jie yra aršesni, negu 
tie tikrieji fašistai, nes jie dangstosi darbi
ninkų vardais. Tad ir meno reikaluose mes 
negalime su jais sugyventi, nes jų tikslas yra 
ardyti mūsų 
vo paramos, 
rengimuose.

bet ir į abi re- 
Reikia tikėtis, 

tik pradžia tų 
šita nauja Dar-pasisekimų, kuriuos

Chorų Federacija turės dirbti dąr- 
visuomenės labui. ,

B. šalinaitė

Komunarą Širdys

judėjimą. Neduokime jiems sa- 
nedalyvaukime jų daromuose p'a-

V. Bovinas. Sekr.

Rengkimės Į Kovą Paskutinę
Juk vargstanti klasė 
Kantrybės neteks;
Jos Širdis ugningu 
Kerštu užsidegs.
Kaip radio bangos, 

r Jų obalsiai plauks;
Minias proletarų
Į kovą sušauks.
Gana jau vergauti!
Į kovą kaip^vienas!
Užgrūdinkim kūną

Ir dvasią kaip plienas.
Ir žengkim į priekį
Su drąsa visi,
Kurie tik pajėgiam, 
Jauni ir seni.
Iškelkim raudoną

. Vėliavą augštyn,
Ir eiles suglaudę 
žygiuokim pirmyn.
Sukeikime kovą 
Visi iš karto, 
Įsteigkim pasaulyj 
Sovietinę tvarką.

R. Svyrūnėlis.

Slaptoje palėpėje plieno smūgiai girdis— 
Plaka tai liepsnojančios komunarų širdys. 
Plaka jos ir telkiasi—širdys ir kuopelės— 
Upės verpetingosios suteka upeliais. 
Išsilieję gatvėsna baisios jos valdonam— 
Dega jos žygiavimuos vėliavom raudonom. 
Dega jos kovojančios—po dirbtuvių streikus, 
Dega jos nelaisvėje, priešo surakintos, 
Dega barikaduose—mūšiuos mirt prireikus. 
Po žvalgybų užkampius budelių kankintos. 
Pakelia revolvęrius ir elektros sroves 
Komunaro ištvermę niekas nesugriovęs. 
Korpusai kalėjimų—jūs grabai bedugniai, 
Argi jums uždusinti-komunaro ugnį? ■ ■ ' 
Ta ugnis ir kameros štangose dienoja— 
jprotfesto badavimuos, šventėj raudonojoj. 
Jos triukšmingus sūkurius jos dainas pa

žinę. 1 •
Požeįniniai karceriai, pančiai geležiniai. 
Internacionalu ji laisvėn pragarsėja 
Įbaugina .sargus ji, stebina teisėją.
Kuomet Smerkia šaudyti teismas “visaga

lis”
Prakeikimas budeliams veržiasi iš žalės. 
Dundant automobiliui ankstų šaltą rytą 
Komunaras gailis tik—mažą padaryta. 
O kai kulkos perveria, saulė liaujas švietus— 
Komunaras mirdamas sveikina sovietus... 
Taip liepsnoja mirdamos komunarų širdys 
Jų silpnybės ašarom niekas nepravirkdys.

V. žalioms.
“Priekalas”

Braziliečią Laiškas

(Tai pradinis darbas po- susiorganizavimo 
Proletarinių Rašytpjų Grupės. Rl. Sv.)

Beviltė

Br. Draugai!
Kad sustiprjnti meno srityje mūsų judėji

mą Brazilijoj ir kartu apsidrausti nuo išnau
dojimo privačių orkestrų laike rengiamų va
karų, A.L.D.L.D.-jos 41 kuopos ir Br. K. P. 
Liet. Fr. narių pastangomis, susitvėrė stygų 
orkestrą “Lyra”. Dąrbo pradžia sunki, jūs 
tą, draugai,* gerai suprantate, bet padėję 
pastangas, bėgyje keletos mėnesių repeticijų 
(susigriežimų) įstengėm užpildyti muzikos (šo
kių) programą keliuose suregtuose vaka
ruose.

Bet tuom mes negalime 
norime siekti aukštesnio 
srityje. Tik yra pas mus

(Wilfrid Sanderson UNTIL muzika).
Prašyis rytojus

gal gražutis, gal?
Bet mano dienos 

jau negrįši atgal.
Jos bėgs, kaip bėgo:

greit, skubiai, riščia,
I laimės sritį 

nieks neves iš čia.
Esu senai 

pažeista krutinę,
Neimsiu aš

/ ...... >

pasitęnkjnti, mes 
laipsnio muzikos 
didęlis trūkumas, 

kad mūsų repertuaras yra siauras ir nusidė-

tayęs į širdj, ne...
Dairausi vien,

kad rasti sau namus,
Nes gruodas spaudžia,

spaudžia man širdies jausmus
5-XI-29.' ' Buolio Sūnus.

vėjęs, ‘ ; ? (
, Mums reikalinga būtinai gauti naujų, pro- 

-lętarinių kūrinių iįŠ Sov. I Sąjungos ir šiaip 
šokiams melodingų vąlsų, foxtrotu, maršų 
ir t.t., bet mes su Sovietų Sąjungos drg, me
nininkais ir šiaip bendrąi jokių ryšių neturi
me iš priežasties šėlstąhčios, reakcijos.

Todėl prašome jūsų, draugai, mus šiuo at
veju paremti. Perduokite šį mūsų laišką pa
našiai pas jus esančiai sekcijai, kuri galės 
mus prašomais dalykais aprūpinti. Kadangi 
darbo pradžioje mūsų finansinė padėtis ne
leis tuoj aus atsilyginti, tki , prašome siųsti 
skolon, o sustiprėję atsilyginsim.

S/iųskite:
Brazil, .t

< , Sao Paulo,
CorTeio da Mooca
Stasys Stefankevičius.

Prie šio laiško mes galime tik tiek pasakyti,

< < 1 y -t

..................... ................................................ ■........................................... ■■

kad A.L.P.M.S. veik visai i neturi kūrinėlių 
del orkestrų. Bet mūsų menininkai gali pa
gelbsti b^aziliečiams ir pasiųsti vieną kitą 
kūrinėlį savų muzikų, kurių jie turi.

Be to, reikalinga patarti draugams, kad 
juo labiau reikalinga tokias orkestras organi
zuoti tokiais pamatais, .kaip kad mes organi
zuojame chorus, kad galėtų jos gelbėti revo
liuciniam darbininkų judėjimui, žinoma, jei 
orkestrą užsiima tik grajinimu šokiams, tai 
darbininkų judėjimui maža iš jos naudos.... 
Tad joms reikalinga gauti kuodaugiausia re
voliucinių muzikos kavalkų.

Puslapis Trečias.

■*

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

Subendrinkime Proletmeno 
! Veikimą 

. f

I*ki šiol Amerikosylietuvių judėjime pro
letarinio meno klausimas buvo paliekamas 
lig i antraeiliu dalyku. Ir nebuvo, tinkamai 
įvertinamas, kaipo klasinės apšvietos pa
būklas, organizatorius,, propagandistas, dar
bininkų ręvoliucinio judėjimo veidrodis ir 
komunistinės idėjos, skįepytojąs. Į patį me
ną daugiausia buvo, žiūrimą iš bizniškos pu
sės, net nežiūrint ideologiniai kenksmingos

■ ’* i ' ■
jo pusės.

Tų priežasčių pateisinimui, buvo stiver; 
čiama bėda, kad yra didelis trukumas pro
letarinių scenos veikalų. Tas dalinai tie
sa. Bet nors tas trukumas buvo matomas 
ir jaučiamas, visviena niekas rimtai nekė
lė to klausimo ir nesirūpino užpildyti tą 
spragą. Tai vis del to, kad proletarinis 
menas nebuvo įvertinamas kaipo klasių ko
vos įrankis. Mes neturim užmiršti, kad 
proletarinis menas ■ yra lygiai svarbus, kaip 
ir pats organizacinis darbas iT pati klasių 
kova. Nes psichologų yra* pripažinta, kad 
mažai prasilavinusiems darbininkams pers
kaitymas knygos daug mažiau, žinių palie
ka jų atminty j, negu jų matytas geras pro
letarinis veikalas scenoj, kuris parodytų 
tas pačias knygoj esančias mintis gyvais 
vaizdais. Gyvi scenos vaizdai įtraukia žiū
rėtoją į tą patį vaizduojamą gyvenimą, ir 
net prieš jo norą priverčia jį protauti, ir 
susijungti su tuo pačiu veikalu ir paskui 
palyginti visą tą pačio gyvenimo praktikoj.

A.L.P.M.S. veikimas turi būti kuogreičiau- 
sia praplėstas plačiu maštabo ruoštu. La
bai girtinas žygis organizavimas Proletari
nių Rašytojų Ratelių prie A.L.P.M.S.

Tie P.R.Rateliai gale? nemažai suteikti 
proletmeniškų kūrinėlių, o ypač scenos vei
kalų : dramų, komedijų, paimtų iš klasių 
kovos, iš darbininkų kasdieninio gyvenimo, 
Tai visįtą įtraukiant į meną ir jį išpildant 
darbininkų scenoj, atliktume lygų apšvie- 

daugiau

parašę 
mes ra- 

Tuo klausimu

tos darbą A.L.D.L.D., o gal net ir 
propagandos atžvilgiu.

Kada mes gausime ar turėsime 
proletarinių scenos veikalų, tada 
sim ir būdus jų išleidimui, 
bus galima pakalbėti vėliau.

Visai neperdėdamas pasakysiu, kad Ame
rikos lietuvių darbininkų chorai perdaug 
persiėmę dainavimu, o teatrališkas dramos, 
scenos veikimas — lieka apleistas. Mūsų 
chorai turi apimti visą proletarinį meną, 
kiekvienam chore turi būti Dramos Grupė 
ir Proletarinių Rašytojų Ratelis. Tas vis
kas turi būti vienoj organizacijoj, tik gali 
pasiskirstę grupėmis veikti. Taip, kad ga
lima būtų priklausyti vienoj grupėj—arba 
norint ir galint, visose. Tokia veikimo tvar
ka sūrią visokių sričių menininkus į ben
drą darba ir tuo pačiu sykiu suriš labiau 
su darbininkų judėjimu.

Tas darbas, sistemačiai vedamas, A.L.P. 
M.S. galės duoti labai gerus vaisius. Už- 
pildysim tuos visu trukumus ir pastatysim 
proletarinį meną į tinkamas vėžes. Tik 
reikia į tai daugiau kreipti domės!

Rl. Svyrūnėlis
/ -

Iš Sietyno Choro Mėnesinio
■ Susirinkimo

Vasario 15 d. Siety-Newark, N.1 J.
Choras turėjo savo mėnesini susirinkimą 

. , 1 ** 1 ,
nd Choras turėjo savo mėnesinį susirinkimą, 
kuriame padaryta' kblęt&s gerų tarimų, ku
rie, mano manymu, svarbu parašyti į me
no skyrių, kad tuomi paakstinus ir kitų ko
lonijų chorus — menininkus prie panašių 
darbų.

Nutarta ir išrinkta komisija organizuoti 
jaunuolius į Jaunųjų Komunistų Lygą ir. 
reikalui esant, pagelbėt finansiškai. Sut-

ALPIUS. REIKALAI
Dar Apie Veikalus

Daugiau galime pranešti 
mūsų draugahis apie naujus 
kūrinėlius, i nes jie jau , yra 
peržjūrėti -ir diskusuotj.

* Linksmai galime pranešti, kad 
mes greitai galėsime susilauk
ti naujų veikalų.

bendra kontrole Newar-

“Alkis” lošti apie vidu- 
ir komisija išrinkta pa-

verta prie Sietyno Shoro dramos ratelis, ku
ris vadinsis: “Sietyno Choro Dramos Rate
lis”. Kadangi čią pirmiau gyvavo Meno 
Sąjungos 7 kuopa, bet pastaraisiais laikais 
buvo apmirus, tai ir viršminėtos kuopos 
draugai artistai prisidėjo prie šio Dramos 
Ratelio, po globa ir vadovybe Sietyno Cho
ro ir dar ižde atsigabeno apie 10 dolerių, 
tai bus visos darbininkų menininkų spėkos 
suburtos po viena 
ke.

Nutarta operetę 
rį balandžio mėn.,
imti svetainę ir’darbą vąryti ? visais garais 
pirmyn.* Nutarta dalyvauti Elizabetho Ban-J 
gos Choro rengiamam koncerte, 3 dieną

• balandžio ir pranešt apie tai Elizabetho 
choriečiam. ! .

Nutarta dalyvaut su dainomis moterų 
darbininkių Tarptautinėj- J Dienoj,- 3 :kovo 
53 Broome. St., Nęwarke. Taipgi kviečiama 
lietuvės da.rbįnįnjcės kuoskaitlingiausia šia
me parengime dalyvauti. , . , ;

Išrinkta komisija surasti vietą del vasaros 
išvažiavimo į laukus. . Vakarienė, 
sibuvo kelios savaitės atgal, davė 
pelno apie du' šimtus ddlerių.

1 Chdib Kbresp' G.

Kova Prieš Badą

ki^ri ąt-r
Chorui

(Tąsa)
MOTINA (negirdėdama, mergaitės kalbos, 

kalbu, su pasiryžimu) : Kitaip nebus, kaip tik 
reikia paklausyti kaimyno patarimų. Reikia 
ir man nueiti į Bedarbių Tarybą ir ten viską 
paaiškinti. Kaimynas mane tikrino, kad da
bar tai jau liko tik vienatinis būdas išgauti 
pašelpą, tai taryba. Eisiu! (žiuri į mergai
tę) . Turiu būtinai išgelbėti nuo bado mirties 
vienatinę mano gyvenimo viltį...

MERGAITĖ: Mamyte, kodėl taip nuliūdu
sį, aš jau nesergu.

MOTINA (krūptelėjusi) : Kaip tai, mažy- 
.te? (Pati sau) Išblyškusi mažytė!... Parne
šė iš mokyklos raščiuką . . . Sako, kad sulig 
amžiaus ir ūgio, 10 svarų jau permažai sve
ria. Liepia duoti bent vieną kvortą pieno į 
dieną. ... Valgyti reikalinga šviežių daržovių 
ir vaisių;.. Geras patarimas... Oh, kokia 
gyvenimo ironija!... Namie jau neliko nei 
šmotelio juodos duonos, nieko nėra!... Mais
to tiek daug, pilni sandėliai. .. pūna maistas, 

• genda, kapitalistai maisto perviršių naikina... 
Bet mums, bedarbiams, badu mirštantiems, 
neduoda nė kąsnelio. ^.Nesigaili tie beširdžiai 

‘nei mažu vaikų. (Išeina).
i » t * H ’ 1 i • * • r »

• SCENA II , :
(Motina grįžta su mergaite 'ir Bedarbių 

Tapybos Komitetu)
MOTINA: Tai ką man reikės sakyti ten 

įėjus?
KOMITETAS ( kalba jo vienas narys) : 

Jum nieko nereikės sakyti. Bedarbių Tarybos 
Komitetas viską pasakys, kas bus reikalinga. 
(Pclicistas pamato grupę ir atydžiai juos tė- 
mija. Komitetas, mergaitė ir motina įeina į 
vidų.. Girdėtis kalbų garsai.) :

—Mes reikalaujame pašelpos!
—Mes griežtai reikalaujame šiai 'moteriškei 

ir jos kūdikiui pašelpą!
—Ar gi nematote, kad 

jiegali nė pastovėti! 
j —Mes neisime tol, kol 
selpą!
(Duryse pasirodo nutukę
pirštu pamoja policistą. Policistas įbėga į vi
dų ir visus išvaiko. Sumišimas.)

KOMITETAS (kalba jau lauke) : Drau
gai ! Ši moteriškė jau stovi tarpe bado ir mir
ties, ICaip geležis tarpe kūjo ir priekalo. Mes 
turime viską daryti, kad išgelbėti nuo bado 
šią šeimyną. Kapitalistų labdaringas įstaigas 
galima priversti maitinti bedarbių badaujan
čias šeimynas tik masių organizuotu .spaudi
mu. Labdarybės pirmininkas atsisako duoti 
pašelpą, primesdamas jai, būk? jos vyras mėg- 
stąs išsigerti. Tai veidmainingas pasiteisini
mas. Taip jie atsisakinėja teikti pašelpą mi- 
lioiiams,.'. Mes turime čiąi tuojalis suorgani-, > 
zuoti demdn.straciją. . Eikime, .draugąi, į xBe- 
dąrbių Tarybą, praneškime bloko komitetui, 
kad sumobilizuotų visus darbinipkus. šiai de- - 
nlonstracijai. Tik Taip mes gausime pašelpą 
šiai moteriškei su kūdikiu. (Visi eina nuo 

scenos, eidami dainuoja kokią'revoliucinę, ko
vingų dainą). O. KRAKAITIENĖ.

■ . . : (Daugiau bus)

nuo bado jau jinai

nesuteiksite jai pa-

įstaigos vedėjas ir

vaizdai, gero’ dratnatiško - ja 
muro ir sąmoningas išvadas 
darantis bedarbių gyvenimo '"”T 
paveikslas.

Mes galima pasakyti, kad J 
š i ,e veikai ėliai turės labai 
greitai pasirodyti mūsų ] 
rengimuose.

“Gydytojo Paslaptis”
J t

Be tų veikalų, kuriuos 
ginaliai draugai parašė, 
turime ir vertimą iš rusų __
bos, “Gydytojo Paslaptį”. -Jiv 
Pastarasis veikalėlis yrą ir «‘.’- 
lekcija apie sveikatą. Vert# 
draugas.

Tad, kaip matote, draugai, 
! mes turime veikalų ant ran- 
i kų išleidimui. Tad pasisku-^; 
[ binkite'su finansine ’parama, 
i Jei kurie vienetai turite ne- 
! mokėtų bilų, prašome jas. 
s greitai užsimokėti ir įsiusti 

.Įmigus Centram • ., . ’ ' 'jji'į;
Mūsų Orkeątros I I I 

! ’ Pastruoju laiku mes tiki- .{t 
į mes greitai. gauti du naujus 
! narius į mūsų Proletarinio Me- . 
į no Sąjungą. Draugai iš Dėt- 
! roito mums rašo, kad ten1’ ' U 
j draugai suorganizavo orkes-l irį 
• trą ir jiąąi greitai stos į Me- '' 
I no Sąjungą.

Kita' orkestrą suorganizuo-’ 
! ta Conn, valst. Tai labai.geras’’ '-'į 
I dalykas. Pasirodo, kad mūsų*: 
I menas kyla. Mūsų Sąjungą- 
turi tapti pilna meno organi
zacija.

Dabar tik reikalinga pakal
bėti, kad mūsų orkestros • bū- 

j tų naudingos darbininkų ju
dėjimui. Jų vyriausiu tikslu 
turi būti, tai dalyvauti darbi- •* f 

i ninku parengimuose su revo- 
buciniais muzikos kavalkais.

Sekanti kolonija, kur gali* 
ma organizuoti orkestrą, ,.- 
tai turi I 
Chicaga. čia yra labai daug 
jaunimo, kuris galėtų tą ener
giją sunaudoti darbininkų- ju
dėjimui.

Naujas Apskritys
Conn. valstijoj prisidėjo, 

! vienas naujas vienetas į prole
tarinių menininkų • šeimyną, 

; o su tuo ir naujas Askritys 
š u s i o r g a n izavo. Draugai 
skaitykite aprašymą naujo 
Apskričio konferencijos.' ■Tėn/*“*, 
jūs? rasite platų aprašymą 
menininkų veikimą’ Gorini1 
valstijoj. ; . . > i -i ■■ 
Apskritys, turės iš eilės numj$*;,;££ 
rį IV (4). Tai labai geras 
draugų žingsnis pirmyn.

Nauja Dramos Grupė jjL,
Sietyno Choras veikia ge-( 

rai. Draugai suorganizavo 
prie choro dramos grup£. 
Vadinasi, pamažu mes žeCH, 
giame į geresnį ir pilnesnį 
veikimą, šiuo klausimu labai •• 
tiksliai rašo šiame numeryje 
draugas Rl. Svyrūnėlis

Tai tiesa, kad mūsų chorai M 
gali vaidinti, o ne tik dainuo- - 
ti. Taip pat chorąi gali vai- ’• 
dinti ne tik operetes, bet ir ' 
dramas, komedijas, tragedijas. Tr* ’ 
Taip choras galės atlikti vi- w-V 
sus meno reikalavimus. Liks 
pilna darbininkų judėjimo or- įjį, 
ganizacija.

Reikia Vaikams Veikalų Ir -%.* 
Komedijų - . '

Kaip mes jau minėjome, tai .. 
mūsų draugai pradeda iŠsiju- 
dinti rašinėjime veikalų ir '•**♦ 
operečių. Tad, draugai, tas / ' 
nėra ženklu, kad mes jau. 
turime užtektinai veikalų, kad,,;.^.,- 
reikia sustoti. Ne, mes labai • 
toli dar nedapildę mūsų 
čių reikalavimus. Bet dabar ”^ 
mes šaukiame draugus į lehk-1

cri
mes 
kai-

.-.ii

<*?«

’* F

r
būti Brooklynas ir

( Draugo Palantos veikalas 
“Krikščioniškos Lietuvos In
kvizicijos” labai puikiai vaiz
duoja dabartinė^ “nepriguĮ- 
m i n g o s” Lietuvos “laisvę” 
darbininkams. Šiame veika
le kiekvienas pamatys, kaip 
smetoniniai budeliai patys 
galvoja visokias pprovokaci- 
galvoja visokias provokacL 
kaltinti, kankinti ir teisti. Į

šis veikalas busne tsenos 
’caristinės Lietuvos gyvenimo 
vaizdas, bet naujos valdžios,

naujų carų rėžimo. Veikiau
sia šį > veikalą išleis patys 
draugai kanadiečiai. Supran
tama, tai galėsime ir mes 
juom pasinaudoti.

“Bedarbiai”
Tai labai prieinamas ir įs

pūdingas ir nelabai didelis 
veikalėlis, kurį galės vaidin
ti kiekviena mūsų judėjimo 
kolonija, šį veikalą draugas 
Jonyla taip mikliai apdirbo, 
kad jame yra geri scenos

r
tynęs, 'kuris greičiau ir geriau 
parašys tinkamą mūsų,menui~A-.« 
komediją. Tokių veikalų Įą-^^ 
bai reikalinga. Mat, tinka- 
mas juokas, gera komiką, yra . /
gan? sveikas dalykas. ’ ’ ,f ■ J -

Kitas dalykas, ko mes^*.'- 
reikalaujame iš mūsų jaunų 
jų draugų, tai tinkamų veika?- 
lėlių vaikams. Lai buna mū- ujį*^ 
sų-programoj, kad būt vienas 
vaikams veikalėlis ir vien* 
komedija iki sekančio rudens. 
Veikiausia su šiuo reikalu 

'mes turime žiūrėti į • pirmą.
i m ūsų Są j ungos Proletarinių 
Rašytojų Ratelį, kuris jau vei- 
kia Torontoj. žinoma, tai ne- 
atstumiame ir kitus draugus. 
Lai dirba mūsų menui kiekvie-- 
nas draugas. Minėjome Pif- 
mąjį Proletarinių Rašytojų Ra- 
telį todėl, kad tie draugai jau • 
pasirodė savo darbais. <“ 
ri gerų jėgų tam darbui.

V. Bovinas, Sekr.

Jie tu-

$

•V

- , »

’ ,‘ rf i - u i i A’ .' L J.
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KOVA UŽ MILIONĄ
Sutaisė Proletkultas

Pasidarbuoki! L.D.S. Ill 
Apskričio Vakarienei

politika kunkuliuoja, tai reikalinga visiems 
-• balsuoti už poną Jiegužį, kuris turi gerų 

N,UCX1 kas Patyrimib kaip reikia išmesti komunistus 
a’ 0 ir suskaidyti kuopas. O ypatingai dabar, 

kuomet visi siekia prie miliono.
JIEGUŽIS: Tai gerai suprantama, kad 

mes neduosime mūsų organizaciją į kitų 
rankas. Galiu jums pareikšti, kad aš ir 
ponas Opatas neduosime, kad šios organic 

i zacijos turtai patektų į svetimas rankas. 
(Mes savo suvažiavime nutarėme “dėti pa-

(Tąsa)
Jei mes nesti valdysime savo jėgas, tai gali 
laimėti Galvočius arba Ačiunas. ‘ 
tas JVčiunas, kuriam juodi marškiniai len
da iš po švarko. Galvočius yra socialistas, i 
Mes geriausia tinkame valdyti milioną, nes( 
mes esame demokratai. Aš rekomenduoju 
poną Jiegužį į prezidentus, o panelę Girgi- 
liutę į sekretorius.

GIRNIUS (pašoka): Aš protestuoju. Aš
romane’ kad'patyS naHai spręstų ir j stongTCkad'valstijos įstatymai būtų pik 

JIEGUŽIS (muša, kūjeliu į stalą): Daly
kas jau pabaigtas. Prezidentas nominuo-

TRIMITAITIS (pakyla): Mane ignoruo
jate.) AS gerai pasitarnavęs lietuvis. Ąš 
mataiu, kįad ’iliūsų organizacijai gręsia pa- 
vojuš. Aš esu kvalifikuotas į prezidentus 
ir eisiu pas tautininkus, jei jūs nebalsuo
jate už mane.

VIĘTAITIS: Gerbiamieji, mes turime 
baigti ginčus tarpe savęs, nes kiti gali lai
mėti. Pagaliaus mes neteksime nieko. 
Remkime patyrusius ir užsitarnavusius 
kandidatus į SLA tarybą.

(Balsai iš publikos nominuoja eilę kan
didatų, Jiegužis muša kūjeliu į stalą ir ne
priima kandidatų kitų nominuotų).

BALSAI: Aš už poną Girnių. Vykite 
lauk susitepusius.

—Čikinauskas į sekretorius.
—Girgiliutė į sekretorius.
—Vienikas į sekretorius.

•—Ačiunas į prezidentus.
—Okietaitis į prezideptus. r
—Makalauskas į prezidentus.
JIEGUŽIS (muša kūjeliu į stalą): Nusi

raminkite, nes triukšmu nieko nelaimėsite. 
Nominacijos jau pasibaigė. Nominuota 
Jiegužis i prezidentus, Girgiliutė į sekreto
rius, o ponas Areila i iždininkus. Kalba 
Paplauskas.

PAPLAUSKAS: Kuomet nariu tarne

• domi.” Vadinasi, jei nesutiksite, tai būsi- 
, te priversti pasiduoti. Balsuokite sau, 
kaip norite, bet aš kandidatas į preziden
tus. ‘ ;

Draugai, L.D.S. III Apskri
čio vakariene j vyksta kovo 13 
d,, “Laisves” svetainėj, Brook-*

Laiko jau mažai beliko. Su- 
batoj ir riedėlioj prašome visų 
draugų gerai pasidarbuoti del 
vakarienės. Pardavinėkite ti- 
kietus sparčiai. Iki kovo 10 
dienai pas komisiją jau turi 
sugrįžti pinigai ir tikietai. Tas 
komisijai būtinai reikalinga, 
nes reikia žinoti kiek gaminti 
valgių. Pinigus ir tikietus ga
lima grąžinti komisijos na
riams: J. Kairys, P. Baranaus
kas ir V. Bovinas, “Laisvės”' 
adresu.

bo nariai, būtinai dalyvaukite susi
rinkime ir atsiveskite su savim nau
jų narių.- f Valdyba.

ROCKFORD, ILL.
PRAKALBAS rengia LDSA. 5-ta 

kuopa, kalbės draugė O. Krakaitienė 
iš 3-čio Rajono; įvyks 9 d. kovo, C. 
LA.C. svetainėj,- 320 Kent St., kaip 
7:30 vakare. Įžanga veltui. Prašom 
visus atsilankyti apvaikščiot Darbi
ninkių šventę su pradžia LDSA. va
jaus . Laisvės Choras yya užkviestas 
padainuot.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD. 136 kp. rengia išvažiavi

mą nedėldienį, Birželio 5 d. š. m. 
Kulakausko darže, Nutley N. J. Pro
gresyvūs organizacijos ir draugijos, 
vengkite tą dieną panašių parengimų 
šioj apielinkėj.

(55-56) Komisija.

Komisija.

BALSAI: Mes turime laikytis su Jiegu-į BINGHAMTON, N. Y 
žiū. J U ■ -

—Man reikalinga paskola.
—Mano namas jau senai laukia morgi 

čiu.
—Mes gausime keliones ir sugaištis.
—Milionas pasilieka pas mus.
JIEGUŽIS:

Iš Tarptautinio Veikimo
Kovo 8 d., įvyks apvaikščio

jimas tarptautinės moterų dar- 
ininkių dienos. Paminėjimui šuiig

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82 kuopos, Scranton, Pa., susirinki
mas įvyks1 antradienį, 8 d. kovo, 
kaip 7:30 vakare, pas drg-. Klevins- 
ką, po num. 1505 Albright Ave. Vi
si nariai pribūkite, yra svarbus rei
kalas aptarti. ■ • ’

(55-56) Sekr. J. Norkus.

CLEVELAND, OHIO
LDSA. 24 kp. susirinkimas įvyks 
kovo, Lietuvių Darbininkų Svetai

nėje, 920 E. 79th St. Malonėkite vi
sos narės atsilankyti, nes turime 
daug svarbių dalyku aptarimui. Pra
džia 7 vai. vakare, būkite į laiką, 

šios 
an-

9

vetainės patvarkymo
Šios dienos Komunistu Parti- kuopos susirinkimai atsibus kas 

antrą Seredą.Atminkite visi, kad milio- ja rengia prakalbas Lietuvių 
nas bus apsaugotas tik tuomet, jei gerai svetainėje, su programa. Kai- > 

Jei norite ^es pirmu sykiu Binghamto- i 
! ne d. Helen Mack, iš Syracu- 
I se. N. Y. Dainuos Tarptauti-

veiksite už mano kandidatūra.
gauti paskolas ir keliones, tai balsuokite
užmanė. C
kad negauna vietų.)

UŽDANGA.

(Visi sukyla, kalbasi ir vaidijasi, Į n|s Darbininkų Jaunuolių Cho-j

VEIKSMAS III
Vieta gali būti ta pati. Laikas tas pats,1 

kaip ir pirmesniuose veiksmuose. Čia kal
basi tikrieji fašistai, kurie pilnai palaiko 
Smetonos valdžią. Visi karingi, kalbasi 
apie SLA nominacijas, kaip išvyti socialfa- 

• šistus ir sandariečius iš SLA valdymo, o 
pastatyti savo ištikimus žmones.

Scena I
(Prie stalelio kalbasi Arpavičius, Alaitis, 

Smokaitis ir Įnagaitis).
(Daugiau bus)

Iš Conn. Valstijos, Darbininkiškų 
į . • Chorų Konferencijos

(Meno raštų dalis)
i

' Pereitos chorų konferencijos išrinktasis 
Komitetas iš trijų draugų matė reikalingumą 
šiuo laikotarpiu choram laikyti savo konfe
renciją. Tad, pagal Komiteto planą, konfe
rencija įvykinta vasario 28 d., New Britain, 
Conn. Į konferenciją atsiuntė šį sykį jau 
penkios vienutės, nes susilaukėm vieną naują 
narį į dailės eiles, tai Darbininkų Simfonijos 
Orkestrą, kuri irgi atsiuntė savo atstovybę.

Ęadangi šioj valstijoj susidarė penkios dai
lės grupės, tai, sulig Meno Sąjungos konstitu
cijos, rados galimybės tverti Apskritį. Buvo 
apkalbėta apie tai, ar galima priimti į savo 
tarpą, tveriant Apskritį, tokią vienutę, kuri 
nėra nariu pačiam Meno Centre. Bet orkes
tras delegatai paaiškino, kad jie tuojau pasiųs 
reikalingą įstojimą ir duokles į Centrą ir to
kiu būdu nutarta sutverti Conn, valstijos Ap
skritį. Į Apskričio valdybą išrinkta didžiu
moj Čia gimęs jaunimas. Kaip tai: Tamošai- 

’ tukas, Strižauskutis, Luiwes, Remeitukas ir 
vienas iš vyresnių Sabutis. Alternatais: Dru- 
ėiutė ir Makoveckas.

i Nutarta dalyvauti visų darbininkiškų Ap
skričių išvažiavimuose,’ kuriuose (chorai turi 
žinių) reikės dainuoti, tai bus susimokinta 
keletas dainų dainuoti bendrai. O savam pa
rengime, Dainų Dienoje, tai Internacionalą ir 
dar kokią kitą dainelę dainuoti visiem choram 
bendrai, akompanuojant Simfonijos Orkestrai. 
Tas parodo, kad darbininkiškų organizacijų 
parengimai dailės atžvilgiu bus įvairūs ir pa
traukianti. TodeJ, kad mes jau turime šioj 
mažoj vifstfjbj 4 chorus ir vieną orkestrą, 
susidedančią iš apie .20 narių.; j ,

Darbjniąkiąkos dailės spėkos kyla. Tautiškus 
- fašistus, jįau esam mes pralenkę visa galva. 

Tačiauą dar tuomi nėra galo. Buvo plačiai 
. apkalbėta, kaip chorus išauklėti į didesnes 
grupes,, lęaip turėtų jaunimas rasti didesnį 
prisirišimą prie chorų ir tt.

Tad nutarta, kad visuose choruose būtų
steigiama “basket ball” jauktai, nes to patys 
jaunuoliai pageidauja, o tam sąlygos yra vi
sur prieinamos, kaip pasirodė iš apkalbėjimo. 
Tik reikia labiau visuose choruose tuo nauju 
klausimu susidomėti visiem nariam, ypatingai 
chorus vadovaujantiem draugam. Jei kuriem 
chorieČjajn vis būtų neaišku, kaip tokis sky
rius reiktų įsteigti ir kaip jį - palaikyti, tai 

• toki dyaugai turėtų kreiptis pas apskričio 
rių d. Strižauską, 5 Henry St, Wa- 

b Conn. Tuomet gaus platesnį paaiš*

%

I
terb 
kinim'k.

Nepraleista neapkalbėjus ir apšvietos sklei
dimas choruose ir masėse. • Prieįta prie iš
vados, kad chorieqiai, kuriem paranku skai
tyti angių kalboj literatūrą, kad tokie nariai 
prenumaruotų “New Masses” žurnalą ir 
taip pat, kad rašinėtų žinutes į Meno Skyrių 
“Laisvėje”. ’>• Mūs ‘tarpe, ypatingai jaunimas 
labai prastai aprūpintas darbininkiška litera- 

prie

New

tūra. O kad jaunimas prisipratintu 
skaitymo darbininkišką literatūrą, tai reika
linga jiem imtis už tokių raštų kaip 
Masses” žurnalo, kuris yra lengvoj kalboje
ir tinkamai vedamas. Vėliaus, suprantama, 
juos trauks ukvata pažinti gilesnius klausi
mus, rišti gyvenimo reikalus, tuomet jie pa
tys jieš.kosis 
Todėl chorai 
kopijų “New 
su jo turiniu

vien tar- 
o užsipre- 

choruose

sunkesnių komunistinių raštų, 
tuojau turi parsitraukt keletą 
Masses” žurnalo ir supažindint 
savų narius ir bandyt kas mė

nuo po keletą kopijų išplatinti ne
pe narių, bet ir tarpe kitų žmonių, 
numeravimo “New Masses” vajus 
turi būt visada gyvu klausimu.

Seniau būdavo mus valstijoj -betvarke su 
veikalų ir operečių vaidinimu. Vieni vargsta, 
mokinas ir sykį atvaidinus reikėdavo numesti 
visą sunkų triūsą. Nuo dabar Apskričiu 
Valdyba bandys surasti sunkesnį veikalą ar 
tai operetę ir pakvies chorą, kuris jį pajėgs 
suvaidinti, tuomet tas choras turės tokį vei
kalą vaidinti visose kolonijose, kurios jokiu 
būdu negalėti! svarbesnių veikalų perstatyti. 
Tekis planas, jei jis 'seksis įvykinti gyve- 
niman, tai duos daug naudos. Nereikės kiek
vienai kolonijai bereikalingai vargti, ’ mokin
tis veikalai. Nuo dabar, jei vienas į choras 
ką susimokins, tai bus dėl Visų. Vadinasi 
kiti chorai- taipgi' galės pasinaudoti proga. 
Šiam darbui' tik, žinoma, reikės geros sutar
ties, gero kooperavimd tarpe chorų.

Ant pabaigos' gerokai apkalbėta apie ky
lantį karą, kurį- nejuokais 'ruošia ,visos impe
rialistinės valstybės pii*ieš Sovietų Sąjungą 
ir prieš besiplėtojančių' chinų revoliuciją.

J Drg. Strižauskas bene geriausiai įrodė, 
kdip reikia gauti medžiagos vedimui agita
cijos prieš karą, tai, jo manymu, geriausiai 
yra kreiptis prie Jaunu Kdmunistų Lygos. 
Arba geriausiai tiesiog stoti į ją. Be to, rei
kia kalbėti tarpe jaunimo, aiškinant kaip ka
ras yra blėdingas, kaip be reikalo/ darbininkai 
yra žudomi, o pavyzdžiu jau dabar yra Japo
nijos—Chinijos karas. .

Nutarta, kad Apskričio valdybą greitai pa
gamintų rezoliuciją prieš karą ir ją paskelb
tų spaudoj. Tai tokie buvo chorų konferen- 
cijoš tarimai’ / <

pabat tik reikia juos visus įgyvaidinti.
. ' 5 : * y. J; Valaitis

ras, vadovaujant H. Žukaitei.! 
Prakalbos prasidės lygiai 8 v.

, vakare. Draugai, darbinin- 
! kai-kės, prašome nesivėluoti.

Kovo 14 d., įvyks prakal- Į 
pos, rengiamos Tarptautinio i 
Darbininkių Apsigynimo vieti- ■ 

Kalbės Lowell 
Wakefield, LL.D, organizato-■ 
rius, kuris visą laiką darbavo
si apgynimui 9 Scottsboro jau

nuolių. Lietuviai darbininkai 
I ir dąrbininkės' esate kviečiami į 
I atsilankyti į šias prakalbas. 
Išgirsite visą teismo procedū
rą apie šią garsiąją Scottsbo- 

l ro bylą. Prakalbos prasidės 
(8 vai. vakare, Lietuvių svetai- 
■ nėję. Prašome nesivėluoti.

—o—
Pramoga D. Workerio Naudai

Kovo 19 dieną Lietuvių sve
tainėje įvyks didelis tarptauti-

Brooklyn, N. Y., kuri kalbės lietuviš
kai svarbiais dienos klausiniais. 
Draugės ir draugai darbininkai! 
šios prakalbos bus labai naudingos 
išgirsti kaip moterims darbininkėms, 
taip vyrams darbininkams. Draugė 
Anna Burlack daug ką turės paaiš
kinti iš klasių kovos lauko, kur ji 
kasdieną ' aktyviai veikia. Draugė 
Vasikoniūtė yra gabi kalbėtoja, dar 
negirdėta šioj apielinkėj. Programą 
išpildys Eastono Pionierių grupė dai
nomis ir deklamacijomis. Atsilanky- Į 
kite, o būsite patenkinti. Įžanga: 
visiems veltui! (54-55)

PHILADELPHIA, PA.
Apvaikščiojimas Tarptautinės Mo

terų dienos įvyks 8 d. kovo (March), 
Broadway Arena, Broad ir Christian 
Sts. Šis apvaikščiojimas yra suriš
tas su protestu prieš karą. Skaitlin
gai jame dalyvaukite ir pareiškite 
savo galingą protesto balsą. Dabar 
ruošiamas karas yra pasaulio impe
rialistų tikslas užpulti Sovietų Są
jungą. Ginkime darbininkų tėvynę 
nuo kruvinųjų užpuolikų.

Kalbės Win. W. Weinstone, narys 
Komunistų Partijos Centro Komite-

, iš New Yorko.
i P. Puodis.

(54-56)

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S.A. 11-tds’ kp! Susirinkimas 

įvyks pirmadieni, 7 d. kovo, '8-tą

ELIZABETH, N. J.
Apvaikščiojimas Tarptautines Dar

bininkių Moterų dienos atsibus 8 ko
vo, 106 E. Jersey St., pradžia 8 vai. 
vakare. Bus geri kalbėtojai, iš New 
Yorko. Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės-, masiniai dalyvaukite šiame 
apvaikščiojime.

LINDEN. N. J.
Tarptautinės Darbininkių Moterį? 

Dieos apvaikščiojimas įvyks 8 kovo, 
Linden Hall, 16th St. ir Wood Ave., 
pradžia 8-tą valanda vakare. Bus 
geri kalbėtojai. Skaitlingai dalyvau
kite šiame svarbiame paminėjime.

(55-56)

NEW HAVEN, CONN.
Tarptautinės Darbininkių Moterų 

Dieos apvaikščiojimas Įvyks 8 kovo, 
Labor Lyceum Svetainėje, 36 Home 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Drau
gės darbininkės ir darbininkai! Ma
siniai dalyvaukime šiame paminėji
me, reiškime protestą prieš ruošia
mą karą prieš Sovietų Sąjungą ir 
reikalaukime apdraudos bedarbiams.

D. M.

NEWARK, N. J. . .
Koncertas ir masinis mitingas, 

Komunistų Partijos moterų 
. ir___ _____ , 8 kovo,
Russian Hali, 53. Brpoms St., Ne
wark, N. J. Pradžia 8-tą valandą 
vakare. Programą (Idos Jack Lon
don Kliubas ir dalyvaus lietuvių Sie
tyno Choras.

(55-56)

tameje f vyno reng,ia kumuilIBVU x ai ,.1JV
ms vakaras Daily Workerio departmentas, . utarninke, 
naudai; kurio surengimui pri
sideda sekančios darbininkų 
draugijos: Rusų Darb. Pašal- 
pinė draugija iš Endicott, N. 
Y.; Slavų Darb. Pašalpinė 
draugija iŠ Endicott N. Y.;
Ukrainų Darb. 
hamtono, kurie 
vieno veiksmo 
rainų kalboje.
Pašalpinė dr-ja iš Bingham-1 
tono; Komparti jos Lietuvių |
Frakcija, kurie suloš dviejų i 

(veiksmų komediją “Vargšas! 
j Tadas” ir Tarptautinis Darbi- i bininkai iš Ea-tono ir apielinkės yra

. , .j* | oivzhnnmi Izinvni noc xroVovnlic Lna(mukų Jaunuolių Choras, po 
| vadovyste d. H. Žukaitės,; d ai- (c 
į nuos naujas dainas ir suloš!1 
(veikalėlį “Liberty in U.S.A.” | [:os kūrinius. L 
■angliškai.' Po programos bus minti geriausia proga.
■ šokiai prię geros muzikos. Ki- 
tos draugi j o&,.:yra prašomos

to,

vai. vakare, Rūstiname, <9^5 N. 5th 
St., Philą., Pa. ?— .Draugės,- vi^os da
lyvaukite šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, kaip 
tai vajaus, gavima naujų narių į mū
sų organizaciją, ir 1 ^.D.S.A. Pild. 
Komiteto yra pagaminti kuopoms 
aptarti svarbūs klausimai. Drau
gės, visos dalyvaukite ne vėliau kaip 
8 vai. vakare, kad galėtume visus 
klausimus išrišti laiku.

B. Ramanauskiene.
(53-55)

A.L.D.L.D. 22 K p. Nariams Svarbu 
Nariams Svarbu

Draugai, mūs kuopos susirinkimas, 
kuris turėtų įvykti antradienį, kovo 
8 d., yra perkeliamas vienų savaitę 
vėliau, t. y. ant antradienio, kovo 
15 d.; jsitėmykite tai visi, draugai, 
ir susirinkite kovo 15, kaip ir visa
da tuom pat laiku, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Darbininkų svetainėj, 920 
E. 79th St. Kuopos Valdyba.

Palengvina - Skausmu
Nekentėkite reumatiškų gė

limu ir skausmų, Nusipir
kite bonka linimento

PAIN-EXPELLER

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BE;i KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

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

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

PMILADELPHIJOS LIETUVIŲ RADIO VALANDA
Rengiama Dubrow-Philco

5 Pradedant nito Lapkričio 22, 1931
3 KIEKVIENĄ SEPTINTADIENĮ
| nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų

Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles 
Duoda L. DUBROW & SONS, Ine.

3 420-422 South Street Philadelphia, Pa
1 Telefonuckit, Lombard 1146

Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose

EASTON, PA.
“Daily Workerio” Naudai Vakarėlis 

Subatoje, 5 d. kovo, A.L.D.L.D. 13 
kp. rengia puikų šokių, vakarą East
on Baking Co. svetainėje, .34 N. 7th 
St. Visas pelnas nuo vakarėlio yra 
skiriamas “Daily Workeriui.” Kaip 
matote, draugai; jūsų atsilankymas į 
šį vakarėli parems komunistini dien
rašti, kuris kovoja už darbininkų rei
kalus ir kuriam šiuo krizio laiku la
bai sunku verstis. Visi draugai dar-

i 
širdingai kviečiami, nes vakarėlis bus 
vienas iš puikiausių. Valgių bus vi- 
sokos rūšies, minkštų gėrimų pakan
kamai ir kitokių Įvairumų, šokiams 
grieš gera orkestrą naujausius muzi- 

Pasišokti ir pasilinks- 
Prasidės nuo

7 vai. vakare. Įžanga veltui!
(54-56)

LABAI SVARBIOS PRAKALBOS!
Nedėlioję, 6 d. kovo, Liet. Darbi- 

..... ...a Susivienijimo Amerikoje 14 
Kom. Rcp. Į kp. rengia didelį masinį susirinkimą,

I terų, Dienos, 8 kovo, su prakalbomis 
I ir programa. Prakalbos įvyks Eas- 
I ton Baking Co. svetainėje, 34 N. 
' 7th St. Prasidės lygiai 2-rą vai. 
: po pietų. Kalbės d. ANNA BUR- 
1 LACK, organizatore ir kovotoja di- 
j džiuose streikuose, žinoma visoj ša- 
i lyje, ir d. T. VASIKONIŪTĖ iš

Org. iš Bing- 
taipgi suloš 
komediją uk- 
Slavų Darb.

v

nieko nerengti minėtose die- j 
nose* ’ ninkių

I ixp. aincij aucjinuxm.-<j,

i paminėjimą Tarptautinės Darb. Mo-
1 4- T Y • X. O Ir zxnzv r. 11 » Im I Ii A 1 O

Dr. Jonas Repšys
278 Harvard St., 

CAMBRIDGE, MĄSS. L 

T«J. Porter 3785

OFISO VALANDOS:

Nuo ^7*9 vai. vakare.
: Niki 2 4 no pintu ir ‘

Nedaliomis: .10-12 vai. ryte

' c Tel. Porter 37'89 :
■ ' t _____ .

i'WI'W.

PRANEŠIMAS Iš KITUR

! SO. BOSTON, MASS.
i LDSA. 13 kuopos susirinkimas
I įvyks trečiadienį, 9 d. kovo, Lietuvių 
, Piliečių Kliubo svetainėj, 376 Broad- 
- way, pradžia 8 vai. vakare. Draugės, 
!• visos Jalyvaukitę šiame susirinkime, 

nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti. Atsiveskite ir, naujų narių, nes 
vajus jau prasidėjo, turėsim gauti 
kuodaugiausia naujij narių ir Darb. 
Balsui skaitytojų.

Sekr. K. Zinskiėnč.
(55-56)

Komfortiška, Saugi, Garan
tuojama Kelionė ųž žemiau

sias Kainas į Visas Dalis 
Jungtinių

Philadelphia .
Baltimore . , .
Washington .
Boston ......
Pittsburgh ...
Detroit...........
Cleveland . . .

. Chicago . s. . . .
St. Louis ....
Los Angeles .

Didelė Nuolaida Pasažieriams, Kurie 
Perka Round Trip Tikietus.

Valstijų
. . \ . . $2.00
......... 4.00
..... 4.75

........... 3.00

...... 8.00

.........13.50

........ 10.50

......... 17.00

......... 20.00

........ 55.00

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

A. M. Bąlchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Darbininkų Progresyviš- 

ko Kliubo ęų^irinkimąs įvyks panedė- 
lio vakare, kovo (March) 7 d.,n 
vakare,. Kliubo kambariuose, 69-.Sek 
Park. St., Elizabeth.' Taigi visi' Kliu-

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

Telefonas (’bickering 4-1600

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus, daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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



Pustonis PenktaSj

Sovietų

ant

LIETUVIS GRABORIUS
patar

navimo
kainą

PUIKIAUSIA L.D.S. III APSKRIČIO

Kidnapino’ BucerĮ

Lais

JUČŽAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

MANCHESTER. CONN
ne

1439 South 2nd Street

Oregon 5136

RENGIA LIETUVIŲ PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS 3-čias APSKRITYS

LUTV1NAS

Nepamirškite Sovietą 
Gynimo Konferencijos

bloga, 
bet vis

buvo
m u, :

Masines Prakalbos

Aš turėjau silpnus 
inkstus, dabar jie 

yra stiprūs” '

bedarbių 
towno” yra daugiau, kaip 

Tai didelė skaitlinė del 
kelio. Dauge
li nėjo regist- 
jų suktas ma- 

Būržuaziniai poli-

darbininkes 
šiame parengime, 
parengimas? —

draugės darbiniu 
šiose pra

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

PHILADEL PHIA
Telefonai: Bell

Keystone—Main 1417

Kalbės Drgg. J. J. Kaškiau 
čius ir R. Mizara

Larchmont,' N. Y. — Ko. 
> 2 d. čionai busų nelaime 

sužeista 10 žmonių.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

SHANGHAI. — Pasaulio i 
imperialistų valdomoj Slian- 
ghajaųš dalyje (taip vadi
namam “tarptautiniam set- 
lemęnte”) japonai vienokiu 
ir kitokiu būdu <paskerdė 

bū- ’ šimtą chiniečių. Tas kruvi- 
darbas atliktas panosė

je imperialistinių spėkų, ku
rios tą “sėtlemėntą” valdo.

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

NEWARK, N. J
JžANGA 50 CENTŲ YPATAI

Labai Svarbus A.L.D.L.D.
Kuopos Susirinkimas

Labai svarbus ALDLD. kuo
pos susirinkimas įvyks kovo 8 
d., 8 vai. vakare, savuose 
kambariuose, šiame susirin
kime bus išduotas raportas, iš 
“Laisvės”, šerininkų suvažiavi
mo, kuris įvyko 14 d. vasario. 
I šį susirinkimą yra kviečiami

New York. — Leon Gol
den, 51 metų amžiaus, nu
leistas amžinai kalėti už pa- 
i grobimą vieho bučerio ir 
i reikalavimą $50,000 upž • pa
leidimą.

sve- 
Visi dar- 
dalyvauti

69 S. PARK ŠT.
1;.

žuvo
Apie 33,0'00

automobiliu' nelaimė-

Kovo 6 dieną, 2 vai. po pie
tų, Z. Straukaus svetainėj, 139 
Steam Boat Rd., Great Neck, 
N. Y., įvyksta labai svarbios 
nrakalbos. Kalbės Dr. J. J. 
KaškiauČius ir d. R. Miara, 
kuris tik dar nesenai sugrįžo

Apgaudinėjimas, c 
šelpimas

Bedarbių padėtis čia 
Skaitlius jų ne mažėja, 
dar didėja. Pastaruoju laiku 
baigia jau atleidinėti net ir iš 
Rogers Paper Co., kur per lai
kus “siekų” nebuVo. O Chi- 
ney Bros. Co. (šilkinė) maino 
savo darbininkais, kaip tas či
gonas kumelėmis., Vienus pa
leidžia iš darbo, kitūs pašau
kia. Bet dirba labai 'mažas 
nuošimtis. Kalbama dabar, 
kad tos kompanijos bus pa
leisti iš darbo visi bosai ir bo
seliai, 
panai 
“surprise 
kiems šuneliais, kurie 
metu metus visą savo g 
ma j 
navo 
ir spausdami darbininkus

Užsiregistravusių 
ant 
900 
tokio mažo mie; 
lis bedarbių via 
ruotis, žinodanii 
kliorystes 
tikieriai įsteigė savo “greitos 
pagelbos” didesniam biofini- 
mui fondą. Pinigus renka į 
tą fondą iš dar dirbančių dar
bininkų po prieverta, be jokio 
atsakymo. Aukauja, žinoma, 
ir šiaip biznieriai ir kompanai 
į tą savo fondą, bet tik del 
didesnio akių muilinimo, tikė
damiesi dešimteriopai atsilup- 
ti. Pavyzdžiui: Rogers Pą- 
per Co, “aukavo” 500 dol.,

180-2 NEW YORK AVĖ.,.
PRASIDĖS 6-tą VALANDĄ VAKARE

NEW YORK 
džia, kiek tik galėdama, ven
gia karo. Ją pakartotinai sten-į 
gėsi į karą išprovokuoti im- į 
perialistai su savo caristiniais | 
baltagvardiečiais, japonais ir 
kitais. Kapitalistiniai skerdi
kai jieško tik patogesnio prie
kabio atidaryt karo ugnį prieš 
Raudonąją Respubliką. Ir vis 
tiek, kaip Sovietai vengia gin
kluoto susikirtimo, imperialis
tai vis pikčiau ruošia savo 
spėkas skerdynei prieš Sovie
tus.

Vienas dalykas tegali sutu- 
rėt tuos kruvinus piktadarius 
—tai tik milžiniškas darbinin
kų judėjimas su kova prieš im
perialistinį karą ir už Sovietų 
Sąjungos apgynimą.

Tai šiuo tikslu yra šaukia
ma masinė konferencija sek
madienį, kovo 13 d., Irving 
Plaza svetainėje, 15th ir Ir
ving Place, arti Union Square. 
Sovietų Sąjungos Draugai at
sišaukia į visas unijas, palai
pinės ir apšvietos darbininkų 
organizacijas prisiusi bent po 
du delegatų nuo kiekvienos į 
tą Sovietų apgynimo konfe
renciją.

šiose prakalbose. •
Mes kviečiame visus darbi

ninkus dalyvauti šiose prakal
bose, nes čia išgirsite, kaip 
Sovietų Sąjungos draugai bu- 
davoja savo šalyje socializmą. 
Taip pat labai svarbu kiek
vienam darbininkui daugiau 
sužinoti apie sveikatą. Dr. J. 
J. Kaškiaučius lapai gerai nu
šviečia, kaip darbininkas turi 
užlaikyti savo sveikatą. Bus 
kalbama ir apie mūsų naują 
organizaciją—L.D.S. šias pra
kalbas rengia LDS. 24 kp.

Komisija.

o jų vietą patys kom- 
užiihšrąč Tai didelis 

tokiems nuolan- 
įper 

, _ eni-
ištikimai kompanijai tar- 

šliaužiodami ant pilvų

jvąięių karštų gėri- 
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos i v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
,Turi didelį svetai- 
Jję, tinkama ba- 
iams, teatrams, ve

stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer-

Norintiej 
riausio

tuvę praktiškoms lekci- 

kinamtT generaliai visiško perstaty* 
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie au'tomoH- 

pilną mechanikos kursą mokestis laba!

Spe-
ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie

Kovo 5 dieną 
vių darbininkų 
šis vakarėlis bus 
nes bus graži 
programa 
nų pionierių 
marginimai, 
išpildys jaunuoliai.-

Vakarėlis įvyks Lyric sve
tainėj, 593 Park St., pradžia 
5 vai. vakare.' Visus* kviečia
me dalyvauti kuoskaitlingiau- 
sia šiame parengime.

Masinis Protesto Mitingas
Kovo 6 dieną, 8 vai. vakare 

yra ruošiamas masinis protes
to mitingas prieš Lenkijos fa
šizmą. Į šį parengimą yra 
kviečiami visų tautų darbinin
kai lenkai, lietuviai, rusai ir 
kiti. Lenkijos teroras ir per
sekiojimai kankina darbinin
kus ir valstiečius Vilniuje, Va
karų Ukrainoj ir kitur. 
r Prakalbos įvyks Lyric 
tainčj,'585 Park St 
bininkai. fe raginami 
šiose prakalbose.

Išardymas, sutaisymas, 
ir planą automobilio; 
Mokytojais yra žymūs . 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame ųž mažą užmokestį

. ___ 4 ir “Laisvės” škai-
darbininkai dalyvaukite tytojaį. , Taip pat' kviečiami 

atsilankyti “Laisves” šėrinin- 
kai ir draugai simpatikai mų? 
su dienraščio arba ALDLD. or- v
ganizacijos.

v Kviečiami ypatingai tie 
draugai, kurie negali užsimo
kėti narines duokles į mūsų 
organizaciją del nedarbo. Tie 
draugai ateikite į susirinkimą, 
praneškite savo padėtį ir 1 
site paliuosuoti nuo narinių nas 
duoklių, bet būsite lygūs na
riai, kaip ir kiti, kurie užsimo
kėję narines duokles.

Del nedarbo nėra reikalo 
pasitraukti iš organizacijos. 
Tie draugai turi ateiti į susi
rinkimus ir padirbėti šį tą del 
organizacijos ir abelno darbi
ninkų judėjimo. Ypatingai da
bartiniu laiku klasių kova Rei
kalauja daugiau darbuotis. 
Tad, draugai, visi dalyvaukite 
sekančiame ^susirinkime, t , 

ALDLD. 38 Kp. Org.

' A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA • UŽEIGA ELIZABETHS

gerą- muzikališka programa 
Kavaliauskiute, Aido Choro Sekstetas, Drg 
ir kiti, kuriuos dar nespėjome sužinoti

j to, tais pačiais metais 
• 10,000,000 susižeidi- 
iš kurių 4,000,000 įvyko

žemą
Va-

šauki-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
, 162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

HARTFORD, CONN. i
Darbininkų Parengimai. Visi j 

Juose Dalyvaukite ;
įvyksta lietu- 

parengimas.
labai gražus, 
muzikališka 

kalbėtojai nuo jau- 
dainos ir kiti pa-

Visą programą i

Nelaimėse Žuvo 90,000 
Žmonių per Metus

Nacionaie Saugumo Ta
ryba raportuoją, kad 1930 
metais Jungtinėse Valstijo
se įvairiose nelaimės 
90,000 žmonių 
žuvo

NEW YORK 
den su sėbrais M. Lipskiu ir 
H. Harviu per prievartą atsi
gabeno į savo kambarius mė
sininką S. Manną ir pranešė 
jo pačiai, kad ji turi jiems pri
statyt $50,000, jei nori, kad 
jie paleistų jos vyrą. Jų belais
vis Mannas išrašė jiems $75 
čekį, kurį tie “kidnaperiai” iš
sikeitė. Paskui Manno žmona 
jiems pristatė $725, ir taip po 
kelių dienų jos vyras buvo pa- 
liuosuotas, kada kriminalis
tams paaaiškėjo, kad bučeriai 
Mannai negali sudaryt 50 tūk
stančių dolerių išsipirkimo. Iš 
pradžių “kidnaperiai 
jo Manną nužudyt, 
pati neatneš 
sumos pinigų į paskirtą vietą

Pereitą treČiadienį*-Genera- j išnaudotojų su savo 
lių Sesijų Teismas pasiuntė vi-! 
sam amžiui į kalėjimą Leoną! 
Goldeną už tą “džiabą.” Jis • 
jau pirmiaus buvo sėdėjęs tris 
kartus kalėjime už įvairias 
piktadarystes. . Goldeno sėb
rai irgi tano atrasti kaltais, 
bet jiems bausmė dar nepa
skirta.

TURININGA PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS ŠIO AP&kRIčid C^dW:
1. Sietynas mišrus Choras dainuos ir vaidins vieną dainą, iš operetės “Alkis,” po vadovybe B. Šalinaitės.
2. Bangos Choras ir Merginų Ufa po vadovybė V. Žuko, iš Emzabeth, N. J.. • ... ,
3. Aido Choras, iš Broolclyno, dainuos ir Aido DramosGruj^iį suvaidins veikalą iš dirbtuvės, .kaip darbininkai yra

išnaudojami ir verčiami skubinti prie darbo. Vardas šio veikaįo “Skubink.”' Aido* Merginų Sekstetas dainuos 
ir.ldš taipgi; dainuos Vyr^j chorai Ąido ij* Sietyno.. Tai matote programa susidės vien tik iš chorų 3-čio Apskričio. 
Bus gera orkestrą, kuri grajys visokius šokius iki 2 vai. nakčia. . . .. v. > a ; Apskričio Valdyba',

inkstai buvo tiek silpni, kad aš 
6 metus turėdavau keltis kelis sy- 

t naktį,’’ rašo p. D. Bartkus, 
“Praradimas miego padarė 

Ak turėjau skfl- 
skausmus mano viduriuose, 

negelbėjo iki aš pradė- 
AŠ turėjau silpnus 

stiprūs ir mano svei-

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

Išbalsamuoja ir laidoja numirusius 
visokių kapinių. Norintieji geresnio . 
tarnavimo Ir už žemą 'kalną nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose ’ vietose ir už žemą kainą.

Visi pirkite tikietus. 
ves” raštinėj ir pas LDS. 
me, kad visi draugai turi 
nai kovo.

Laike vakarienes bus 
Dainuos L.
Pakalniški
Taip pat gera muzika, šokiam

liaus. Ekspertai instruktoriai
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

•Pilnas važinėjimo kursas, j imant ir smulkius pataisymus, 125.00
cialis važinėjimo kursas $10.00. Ląisniue gvarantuojame,

Atdara Šiokiomis dienomis nuo 9 vai
niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOČL
228—2nd AVĘNUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. t,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 5 vai. vakare; Vakariene 8 vai. |žanga $1.00 

Tik Šokiams 50c.
Ti kietus gal i mą.; $auti 
narius. Dar sį/kį pakartoja 
nusipirkti tikietus iki 10 die

“Mano 
per 5 ar 
kius kiekvieną 
Pittsburgh. Pa 
mane silpną ir nervuotą 
vio pairmią 
Jokie vaistai man 
jau imti Nuga-Tone. 
inkstus. Dabar jie yra 
kata puiki.“

Nuga-Tone • priduoda 
ganaujs. Jis sustabdo 
ix) ėmimo tik kelias dienas jūs pastebėsite 
didelį jūsų sveikatos pagerėjimą 
yra pardavinėjamas 
tiekininkas neturi j 
iš savo urmininko, 
gaunate Nuga-Tone

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, inc.
M. TEITELBAUM, Manadžcris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj ląšais išsimaudymas ir miegojimas per Y 

visą naktį ant trecių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdąs su 
šviežių vandeniu. . Lapuotos vantos išsiperimui veltui.’ r
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTAIW1NKAIS, nuo f /
10 valandos dieną iki J2 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- t 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui '
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu. '

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

KELRODIS: B.’ M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
, B. M, T.. subway—išlipt ant Montrose. Ąye.. stoties; visais

Broadway karais—išlipt ant'Fm^ling' Avę,

Kovo 8 d., 8 vai. vakare 
yra rengiama prakalbos pa
minėjimui Tarptautinės Dar- 

i bininkų Dienos. Kalbės duau- 
Į gė E. Hoffman. Taip pat bus 

; ir muzikališka programa. . Vi
si darbininkai 
dalyvaukite 
(Kur bus 
Red.).

Y patingai 
kės turi dalyvauti 
kalbose, nes tai labai daug bus 
kalbama apie darbininkių rei
kalus. Kalbėtoja bus taip pat 
moteris. Bet negana dalyvau
ti šiame parengime. Susipratę 
darbininkės turi kviesti ir ki
tas darbininkes į šį parengi
mą.

lbėt *‘townas” jjrjsįuntS .jaCpe- iš Sovietų Sąjungos, Visi draū- atsilaąkyti 
’darbių, kurie padarė kofnparii- Ūai 
!jai darbo daugiau, < kaip už 
j 2,300 dol., iškasdami budin- 
kui skiepą. Cheney Bros Co. 
paaukavo į tą fondą 10,000 
dol. Vietos buržuaziškas laik
raštis “Evening Herald,” žino
ma, išbūbnino, išgyrė kiek tik
tai galėjo. Datyar klausimas 

i ar kompanija iš žemių iškasė 
'tuos pinigus? Ne. Tai buvo jos 
i darbininkų kruvinai uždirb
ta. Neužteko kompanijai tų 
pagyrų per laikraštį, bet jai 
reikėjo atlyginimo. Na, ir at
lygino, pasiųsdami apie 100 
bedarbių, kurie dirba tos kom
panijos darbą išlygindami plo
tą žemės, “Mat.-Nibo” aikš
tėj, del žaidimų “basbolių” ir 
“footbolių,” kur kompanija 
ims už tai pinigus, išranduoda- 
ma kliubams ir draugijoms.

Komitetai to “emergency” 
fondo, matydami, kad pritruks 
jiems patiems riebiai apmoka
mų algų, paskelbia naują va
jų miestelyj, neapleisdami >ir 

i pačių bedarbių, išsiuntinėdami 
i laiškus ir kitokius raginimus. 
! Vieną nedėldienį sustoja ties 
mano namu gražus automobi
lius, kuriame sėdi užpakalyje 

j šuo (buldogas) ir priešakyj 
! moteris cigąretą rūkydama. 
I Vyras, pabeldęs duris, pasisa- 
i ko, kad jis yra “emergency” 
i komiteto narys ir renkąs au- 
; kas bedarbiams. Aš jam sa- 
i kau, kad pats bedarbis esu 
įjau metai laiko ir nieko nega- 
! vęs, o duoti nieką neturiu. 
‘ Na, jeigu jau bedarbis esi, tai 
' aš pažymėsiu ant tavo korte- 
i lės. Ar gali ko gero laukti 
nuo tokių ponų bedarbiai ? 
Nieko gero. Pašalpos niekas 
negauna. Užsiregistravusieji 
turi prašyti, kad duotų darbą. 
Jeigu randasi perviršis nuo jų 
algų, tai duoda kelioms die
noms padirbėti kur už mažą ■ 
atlyginimą, 35 centus į vai.' 
Darbininkai sudeda pinigus, o j 
kompanijoms už juos bedar-; 
biai padaro darbus. Jei ko
kiam buržujui reikia darbinin
kų, tai toks kreipiasi dabar į 

i “towna,” kad pasiųstų jam pi- 
! giai apmokamų bedarbių.

Tai yra suktas ir gudrus iš- 
| naudojimas darbininkų klasės.!

’ grumo-1 Apgailėtina, kad dar randa-' 
jeigu jo si tokių darbininkų, kurie pa-Į 

reikalaujamos sitiki tokiom apgavystėm.
Mažas miestelis, bet pilnas 

talkinin
kais legionieriais, salaveišių 
armijos, K.K.K. ir kitais. Bet 
bedarbiai turi organizuotis į1 
Bedarbių Tarybas ir reikalau
ti ne suktos apgavingos pašel- 
ipos, bet kovoti už greitą tuo
laikinę pagelbą ir kartu už 
socialę apdraudą. Bedarbiai 
taipgi turi kovoti už nu pigini
mą vendų už butus, gazo ir el
ektros. VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO- 
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

____  Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš 
mokite šio amato seniausioj ir ge- 

riLJit-ryl ■ s riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo-

< I ' k *41ių Mokykla, kuri turi garadžju ir 
e / taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci-Sffl f r j<>ms ajjt visokių rūšių taisymo. Mo-

'v. m

namuose—virtu vč j e, ’ • mau- 
dynčje ir tt.

naują stiin-umą or- 
kėlimąsi naktimis Ir

Nuga-Tone 
iptiekininkų. Jeigu ap- 
paprašykite jį užsakyti 

Persitikrinkite, kad jūs 
Imitacijos yra be Ver-

ciektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir vakarais lietuviu įr ausiu kalbose.

VAITKUNAS ir kiti 
Mes padedame

Nedėliojo nuo 10 ^yto iki 2 vai, po pietą.
' COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL./.............

325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
.Telephone, Algonquin 4-4049

sustatymas, 'suprast 
mokinama dienomis 
ekspertai—L. TIC1IN1AVICIUS

kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirafiymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
iki 9-tai valandai vakaro.
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BOSTON, MASS. 
Pirmas Sovietu Kalbinis Paveikslas 

“ROAD TO LIFE” 
KELIAS I GYVENIMĄ

Dramatiškas vaizdas benamių ir sulaukėjusių vaikų j)O badmečio 
Vėliausios Sovietų Dainos, Muzika ir šokiai'

Bus Rodomas Tik Vieną Vakarą
Pirmadiertj, 7 Kovo (March), 1932

FINE ARTS THEATRE 
Loew's State Theatre Elclg., Mass. Ave., .Boston 

ĮŽĄNGA 75 CENTAI YPATAI
Tikietus galite pirkti LL.D, ofise, 113 Dudley St. arba tą patį vakarą

Rengia International Labor Defense.
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VIETINES ŽINIOS

SUSIRINKIMAI

(Daugiau vietos žinių 5-tani 
puslapyje).

Gold St., mire kovo 4 d. ‘ 
laidotas kovo 7 d. Alyvų kalno 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 40-tos kuopos susirinkimas 

Įvyks 4 d. kovo, prasidės 7:30 vai. 
vakare, pas Bložius, 1730 KeKalb 
Avė. Visi nariai dalyvaukite surinki
me. Sekr. K. N.

A.P.L.A. 22-ros kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, 7-tą d. kovo, 
“Laisvės" 
vai, vakare.
nariai

> REIKALINGAS virėjas gerai paty
ręs savo amate ir pageidaujama, 

kad būtų pavienis, nes turime jam 
gyvenimui kambarį. Atsišaukite, 63 
York St., kampas Adams’ St., Tel. 
Main 4-9411, savininkas Navickas. 

(54-56)

•

Puslapis šeštas . LAISVI
’"v- r

r 'e $ .'J/* '“'''t ' ./ ‘ C' -\ -'

,;*S* ' '•/ . ’M. - ’’•h ’ ’ ‘.-/ f ’

•šeštadienis, Kovo 5, 1932

Mooney Motina Kalbės 
Bankiete Kovo 6 Dieną

REIKALAVIMAIinn '

Laimėjusių Vienybė su ^Socialistai Renka Pini 
Streikuojančiais 
Sukmasiuviais

gus Karui prieš 
i Sovietų Sąjungą

s

■

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
' Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! .

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK. — Ateinantį 
sekmadienį vakare galėsite 
pamatyt ir išgirst Tomo Moo
ney motiną, revoliucinių dar
bininkų rengiamame jai ban
kiete Irving Plaza svetainėje, 

j kampas 15th Street ir Irving 
Place, New Yorke. Jinai yra 
84 metų amžiaus darbininkė- 
senelė,“ bet pasiryžusiai kovo
ja už paliuosavimą savo sū
naus, kuris buvo visai nekal
tai nusmerktas ištisam amžiui 
kalėjiman ir ten yra gyvas pū
domas jau 15 metų.

Apart Mooney motinos, ban
kiete
Raudonieji šokikai 
klasių , kovos vaizdus, 
pristato ir pagamina 
Valgyklų ' Darbininkų 
Įžanga 75 centai.

NEW YORK.— Socialistų 
Partija vardu kokio tai “pa- 
gelbinio komiteto“ Odd Fel
lows Temple pereitą šeštadie- 

i nį suruošė bankieta. Tai buvo 
j pokilis aukų rinkimui delei 
kontr-revoliucinio darbo prieš 
Sovietų Sąjungą. 
Morris Hillquitt, 
Kahn, Forwardo redaktorius; 
B. Vladek, N. Chanin, J. 
Wienberg, vis -tai 'žymūs so
cial fašistai.

Bankieto tikslas, kaip ’ kad 
j oficialiai skelbta, tai parinkt 
{atiku “socialdemokratiškai Workers Unijos, j

ir iSnanio stoio I aPie 60 žmonilJ- Socialistų va- 
/ , dų prakalbos, sakytos rusiškaivadovybeie kai-». 1 Y .... . \ ... .i ir žydiškai, skambėjo šitaip: 

Į “Turėtų būt lengvesne kal- 
iba rašomas ‘Viestnikas’ (nien- 
Iševikų laikraštis). Iki šiol jis 
įbuvo skiriamas Rusijos inteli- 
[gentijai, kovai prieš, komuniz- 
imą. ‘Viestnikas’ turi patiekt 
Į darbininkų minioms žinių, kad 
I Rusijos darbininkams yra kur 
‘kas blogiaus,’negu kapitalisti- 
j nių kraštų darbininkams. Yra 
šaukiama, kad vienoj vietoj 
visame pasaulyje yra statomas e
socializmas (Sovietų Sąjun-| Prakalbos ir Koncertas 

!goj); tai mes turime sustab- m . - itir .
dyti tą iy (Sovietu) darbą. . . TarptaUtinCS Moterį] 

paty-! mes tur’me aPginti Abramovi- Darbininkių Dienos

NEW YORK.— Streiką lai
mėjusieji sukniasiuviai virš 
150 šapų nusitarė reguliariai 
eiti į pikietus dar tebestrei- 
kuojančių savo draugių
draugų. Išsikovoję didesnes 
algas ir darbo laiko sutrumpi
nimą iki 40 valandų per sa- 

' vaitę; ’jie pusės dienos uždarbį 
‘ į sąvaitę aukoja streiko tęsi- 
mo fondui. ’

Pereitą ketvirtadienį darbi
ninkės ir darbininkai dar ke
lių šapų atsimetė nuo senisios 
kompaničnos International La-j 
dies Garment YY.kv.o į Rusijoj.» Bankiete buvo
prisidėjo prie Suvienyto Fron-1 
to Komiteto, 
streikan, jau 
riosios Adatos Darbininkų In-

I dustrinės Unijos. Šiuos darbi
ninkus dešinioji unija buvo ke
lioms dienoms išvedus į priga- 
vingą “streiką,” paskui atgal ; 
juos suvarė darban; tuomet į 
bosai jiems pasakė, kad ture 
site dirbti už pigiau, negu pir 
ma “streiko.“

Kompaničnos unijos lyderiai i 
su Schlesingeriu priekyje, iš-; 
vien su bosais sudarė sumoks
ią prieš kairiosios unijos vadą 
Ben Goldą ir tulus kitus, 
žymesnius darbuotojus, Į 
kurie dabar šaukiami teisman 
Atimdami streikieriams paL.y-i.. ... .v'rusius vadus, socialfašistai I cn-> !° nustatyme nries ko- 
«... . . ’ . . monizmą. Mes Amerikoje tu-Schlesingenai nori tuom pa-1 . . ‘ , .v ,
krikdvt streiką i rime kovot pries kom,?lzmą

t - + • • i i - • i -4. —a. I ir tuom parodyt pavyzdi Ant-
Lietuviai darbininkai turėtų | Internacionalui,” ir tt. 

skaitling.au e.t j stre.ko pikie-, AuRas socialistai rinl<0 tam
Abramovičiui ir jo sėbrams, 
kurie finansiniai rėmė sabo-

■ tažninkus kontrrevoliucionie
rius. tain vadinamos “In 
dustrinės Partijos“ inžinierius. 
Tie gi inžinieriai stengėsi su
ardyti Sovietų gėlžkęlius. na- 
krikdvt pramonę, iššaukt šalvį 
krizį ir tokiu būdu nriruošt 
kelia Lenkijai. Franciiai ir 
Anglijai ateit ir per karą su
naikint Sovietus.

Tai tokia vra tikroii Pras
mė ir socialfašistų “taikos“ 
konferencijų—taika su imne- 
riąlistiniais kanitalistais. bet 
išvien su jais karan nvieš So
vietu Resuublika. Ar bereikia 
juodesnių veidmainiu ir niekšu 
kontrrevoliucionierių, kaip ta 
menševiku gauja? O su iais 
frentauja lietuviški renegatai.

Dalyvavo 
Abromas

kalbės drg. R. Minor, 
perstatys 

Maistą 
kairioji 
Unija.

Viešas Susirinkimas
Komunistų Partijos 6 sekci

jos, 2-ra kuopa turės viešą su
sirinkime' pirmadienį, kovo 7, 
po num. 285 Rodney St., arti 
Broadway, Brooklyne. Į šį su
sirinkimą kviečiami ir ne par
tijos nariai darbininkai ir dar
bininkės, kurie tik pritaria re
voliuciniam darbininku judėji
mui. Tai bus viešo diskusinio 
pobūdžio mitingas.

Pradžia 8 vai. vakare.
Sekr.

tus.
K. Siulinis.

Skalbėjai per Tris 
Dienas Laimėjo Kovą

Superfine-NEW YORK 
skalbyklos darbininkės ir dar- 
biiiihkai, 260 East 138th St., i 
yra labai nudžiugę iš savo lai- 1 
mėtos kovos. Per tris dienas 
streiko jie privertė bosą pri
imt atgal visus tuos darbinin
kus, kuruios jis buvo pavaręs i 
ūž organizavimą kairiosios! 
unijos. Be to, bosas tapo pri
skirtas užmokėti pilną algą 
darbininkams už tris dienas. i 
kurias jie streikavo, ir pakelti 
iki vidutinio uždarbio algas 
tiems, kuriems pirm streiko jis 
mokėdavo daug mažiau, negu 
kitiems skalbėiams ir skalbė
joms. Savininkas taipgi liko 
priverstas pasirašyt sutarti su 
kairiąja Skalbyklų Darbininkų 
Uniia, kuri vadovavo šiam 
streikui.

Darbininkai New Style skal
byklos. pasidrąsinę Superfine 
skalbėju laimėiimu, dabar 
streikuoja ir pikietuoja su dar 
didesniu entuziazmu. Jie ino- 
kiesi Superfine skalbyklos

Jis, mat. nirmiaus

Tarptautinė Moterų Darbi
ninkių Diena bus minima 

: Brooklyne Grand Manor sve
tainėje, kampas Grand ir Ha- 
vemeyer Sts., kovo 8 d., ant
radienį, 8 vai. vakare. Kal
bės komunistų distrikto orga
nizatorius drg. I. Abter; dai
nuos Aido Choras; šoks artis
tiški raudonieji šokikai; bus 
piano solo muzika. Įžanga su 
kortelėmis, gaunamomis “Lai
svėje,” tik 15 centų, o be jų, 
perkant tikietą prie durų, bus 
25c. Tarptautinės Darbininkų 
Moterų Dienos minėjimas bus 
vyriausiai mobilizavimas dar
bininkių kovai prieš karą, ku
rį vis atviriau imperialistai, su 
Japonais ir Amerika priekyje, 
ruošia prieš Sovietų Respub
liką.

Komunistų Šešta Sekcija.

MIRĖ

svetainėje, prasidės 8-tą 
Dalyvaukite visi seni 

ir atsiveskite nauju.
A. Baltaitis.

(54-55)
MASPETH, N.~Y.

L.D.S.Ą. 91-mos kuopos ^mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadienį, 7-tą 
dieną kovo (March), 1932, 8-tą vai. 
vakare pas Draugę Kalakauskienę, 
61-39 Perty Avė. Visos narės būti- j 
nai dalyvaukite ir atsiveskite naujų 
nariu. Orjr.

(54-55)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš Alena Baltrušaičiūtė, po vyru 

Jeskevičienė, pajieškau pusbrolių Jo
no ir antro vardo nepamenu Kalet- 
kiukų. Paeina iš Suvalkų guberni
jos, Šilkinės valsčiaus, vienkiemis 
Rogliškiai. Malonėkite atsiliepti, tu
riu svarbių reikalų; norėčia sueiti ar
ba susirašyti. A. Jeskevičienė, 4186 
Park Ave., New York, N. Y.

(54-57)

IŠRANDAVOJIMAI
IŠSIRANDAVOJA

Išsirandavoja penki (5) šviesūs ir 
dideli kambariai su visais paranku- 
mais (improvements). J mėnesį $30, 
labai parankioje vietoje. Kreipkitės: 
6134 Clinton Ave., Maspeth, N. Y.

(55-57)

PASIRANDAVOJA saldainių krautu
vė ir gyvenimui kambariai, įvairių 

tautų žmonėmis apgyventoje vietoje. 
Išduosiu už žemą kainą. ,716 War
ren St.„ Harrišon, N. J. Parandavo- 
ja J. Blažiūrias, 215 Manor Ave., 
Harrison, N. J. (54-56)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA vienas iš dviejų biz

nių: minkštų gerimij užeiga arba 
stationery. Du bizniu užlaikyti vie
nam perdaug darbo, 
kurį parduosiu. 247 
palei Bushwick Ave.,

todėl vieną bi 
Johnson Avė., 
Brooklyn, N.Y.

(54-56)
PARSIDUODA restoranas prieš Re
public Teatrą. Priežastis pardavimo 
—norime išvažiuoti, į kitą miestą. 
Kaina žema. Gera$ pragyvenimas 
galima padaryt. Atsišaukite 413 
Keap Street, Brooklyn, N. Y.

Už

Brooklyn© Alkanųjų
Maršavimas Kovo 8

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.

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.

P2222355Z&53Z.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija, Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

TEL. STAGG 
2-5043
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1 Taipgi taisau visokius laikrod-■ 
|žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
i Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. ! 
j Williamsburgieciams, kuriems; 
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
| daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
o Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs | 
Į atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-J 
J kėsite “Laisvėje.” . į
h 1

MATHEW P. BALLAS INC
( B I E L A U S K A S )
G R A GORIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE^ IR 
PARVEŽTI? TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGER1AUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MUSU ’
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. i

į Laikrodžiai, Deimantai ir 
; Auksiniai Dalykai
f Dovanom ar patys sau norėda- I 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- • 
i nokite, kad pas mane pigiau nu- į 
j sipirksit.e, 

Į ĮVAIRŪS 
| RODŽIAI
įjAUSIOS MADOS 
1 UŽ PRIEINAMA 
Į KAINĄ

4“—■

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty A ve 

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

—«*

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
D R. M,

215 E.

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St^ 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 

^Brooklyn, N. Y.
Naujoj vietoj 

studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKENEW

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

Nerišliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray if 

patinusias gyslas įeirškinimais

MEDICIN. DAKTARAS |

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų

Tel.: Tompkins Square 6-7697

1^•1
■

fe..

PIRK ARBA EIK 
PUSININKĄ

Negalėdamas vienas apsidirbti, 
esu priverstas parduoti pelningą biz
nį arba turiu priimti pusininką 
(partnerį). Barzdaskutykla įtaisyta 
pagal naujausios mados. Greit nau
dokitės šiaja proga. Kreipkitės šiuo 
antrašu: Kazys Degutis, 315 W. 36th 
St., New York City.

(52-55)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų krnujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo S 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniai* 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

Jonas Gražys, 35 metu am., 
54-29—71 st St., Maspeth, N. 
Y., mirė kovo 3 d. Bus laido
kas kovo 7 d. šv. Marijos ka
pinėse, 10 vai.

Katarina Brigaitienė-Briggie. 
60 metų, 219 Cooper St., mirė 
kovo 3 d. Bus laidota kovo 
7 d. Kalvarijos kapinėse.

Juozas Jonikis, 49 metų, 85

PARSIDUODA restaurantas, geroje 
biznio vietoje, apgyventa lietu

viais ir kitataučiais. Esu vie
nas ir persunku apsidirbti. To
dėl parduosiu arba jei atsitiks tin
kama vnata, tai priimsiu į partne
rius. 290 Graham Ave., Brooklyn, 
N. Y. (52-57)

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUSTarptautinėje Moterų Dar
bininkių Dienoje, kovo 8-tą, 
bus alkanųjų bedarbių, jų mo
terų ir vaikų maršavimas į 
Brooklyno valdybos centrą, 
Boro Hali. Demonstracinė jų 
eisena prasidės 12:30 vai. nuo 
kampo Myrtle Ave. ir Broad
way. Boro Hall ponams įteiks 
bedarbių reikalavimus delega
cija, susidedanti iš bedarbių 
motinų ir vaikų. Tuo laiku 
bus masinė demonstracija su 
prakalbomis prieš Boro Hali.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoką Cigarą

Telephone, Evergreen 6-5310
s

THEATRE GUILD Perstato
THE MOON IN THE YELLOW RIVER

(Mėnulis Geltonoj Upėj) •,
, Parašė Denis Johnston

GUILD THEATRE, 52nd St., West of Broadway
Vakarais nuo 8:40 Dienomis Ketvergais ir Subatomis 2:40

J. GARŠVA
Graborius

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
Morta Skalbėja.
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DEKAVOJU PACIENTAMSK

O

Dirbantie-
O

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015
Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
grupės

lamam
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Petras Naujokai* 
Savininkas

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu' taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

Tai ;
LIETUVIU 

ISDIRBYSTES
CIGARAI

JONO ARBA 
PETRO*

i Kainos po
10c ir "15c

452 Woodward Ave., Ridgewood, L.
' Kampas Himrod Street

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y. ■
■■111 11 ....................... . ..................

M /

SKAITYKIT, PLATINEJT 
“LAISVĘ.’’

4 DR H. M END LOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y
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GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIU UŽEIGA
ų i, 4^

Savininkai Petras Lingvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusįems. Mes padėsime susipa- i 

žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pagrodavo ji-/, 
mams ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patogu 
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti. •

jdraw

v

ravininko.
b^žiiosi . kad iis išleisias 50 
Sukatančių doleriu: o streiką 
t”rėsias sulaužvti ir niekados 
u^nripažinsiąs kairiosios uni
jos, o r- ■

Workerio Gelbėjimo 
onferenci ja Sekmadienį,

..„•NEW YORK.— Delegatai 
nuo daugiau kaip šimto orga
nizacijų, sulig prisiųstų pasi- 
žącfejimų, dalyvaus Daily Wor- 
kerjq gelbėjimo konferencijoj, 
ateinantį sekmadienį, kovo 6 
d., Workers Centre, 35 East 
12th St. Konferencija prasi
dės 10 valandą.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos turi pasiųsti savo at
stovus į konferenciją, priside
dant prie ,kitų organizuotų 
darbininkų, kurie gelbsti nuo 
mirties Daily Worker], svar
biausią Komunistų Partijos 
dienrašti, visu kovojančių dar
bininkų ojrgahą

Vadas Numušė 7% Algos i 
Spaustuvią Presmanam

NEW YORK.—Buvęs vyres
nysis armijos oficierius Berry, 
pirmininkas Amerikos Darbo 
Federacijos Spaustuvių Pres- 
manų Unijos, per pasitarimį 1 
su darbdaviais, nusprendė nu- 
mušt 7 procentus uždarbio 
presmanams, ir įvest tokią 
“darbų apsimainymo” tvarką 
spaustuvėse, kad presmanas 
vidutiniai tegautų dirbt tik kę-' 
turias dienas per savaitę. Bet 
tos čigoniškos derybos parda-. 
viko unijos lyderio su bosais 
skaudžiausia atsiliepia tai ant 
vyresnių presmanų. Daugelis1 
jų bus visai pavaryta, o ki-l 
tiems algos nukirsta po 25%. | 

Organizuojasi spaustuvėse ; 
kairiosiom opozicijos grupės t 
prieš tokius vadus

REUNION IN VIENNA
i ■ • (Vėl Suėjo Viennoj) ■ . , > ,

Komedija parašyta Robert E. Sherwood
MARTIN BECK THEATRE, 45th ir 8th Avė.

Vakarute 8:10 ■ 1 ' ' > 1 Dienomis, ‘Ketvergais1 ir Subatomis 2:40

Eugene O’Ncillo Trilogija ■'

MOURNING BECOMES ELECTRA 
(Gedėjimas7 pritinka Electrn)

Pirmas rodymas. Parėjimas Namo, 5:30 iki 7 Valandai 
Antras Rodymas, Medžiojamasis ir Apsėstasis Dvasioj, 8:10 iki 11:20 Vai. 
, ALVIN THEATRE, 52nd St., West of Broadway

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

, Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

i

skaitling.au



