
KRISLAI
Pipirai visur kartūs.
Reikia organizuoti L.D.- 
S. kuopos.
Kas kaltas?
Dvi gabios kalbėtojos, 
šarvuokitės ž i n ojiinu, 
draugai!

Rašo R. Mizara.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių
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Darbininkai Visų šalių,
’ ■■ «

Vienykitės! Jūs Nieko

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o IŠIaimėsite 
Pasaulį!

, ■>

Tik nesenai sugrįžau iš Bos
tono apielinkės. Bedarbė visur 
labai palietus lietuvius darbi
ninkus. Daugelis “Laisvės” 
skaitytojų neturi cento už dien
raščio prenumeratą pasimokėti. 
Prašo dienraštį siuntinėti, iki 
jie darbą gaus ir kelis centus 
užsidirbs. Tas atsiliepia dien
raščiui. Tas, aišku, kenkia 
mūs spaudai, apskritai. Tie dar
bininkai, kurie dar kiek dirba,] 
privalo todėl greit atsinaujinti 
savo prenumeratas. 
draugai turėtų kalbinti 
bančius užsisakyti mūs 
čius, “Laisvę” arba
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Lawren c i u j, Ha verh i 1 i u j,
Mass, valstijoj, ir Portlande,

W. Virginijos ir Ohio 
Mainieriai Streikuosią

JAPONIJA RENGIASI PRIE KARO, BET 
PROVOKACIJAS LEIDŽIA PRIEŠ SSSR

Automobiliy Darbinin
kai Stoja Unijon

COLUMBUS, Ohio. — 
Lewistone ir Rumforde, Maine Čia pranešama, kad senoji 
valstijoj, dar mes neturime Lie- i United Mine Workers of 

America unija šaukia naują 
Panhandle distrikto mainie-

tuviu Darbininkų Susivieniji
mo kuopų. Aiškinau darbinin
kams naudingumą ir reikalą tu
rėti L.D.S. kuopas. Kalbėjausi 
asmeniniai su draugais ir pra
šiau imtis už darbo.
kolonijų drangai, būtinai pasis- 
tengkite suorganizuoti ten kuo
pas.

čia dalį West Virginijos ir 
Minėtų dalį Ohię valstijos. Strei

kas apimsiąs 25,000 mainie- 
riu.

Renegatas Prūseika džiaugia
si, kad Chicago j “Naujienos” 
daugiau turi skaitytojų, negu■ 
“Vilnis.” Tenka labai abejoti ■ 
tiems jo tauškalams, kaip ir vi- , 
siems kitiems, kuriuos jis da-! 
bar skleidžia apie komunistinį i 
judėjimą (“Maskvos pinigus,”! 
pav.) Jo tikslas dabar viską su _ . . . .V1 .
žemėmis maišyti, nes tuo, jis paleisti 1S daibo 12,000

Čechoslovaki jos Mainie- 
riy Kova

PRAGUE. — Čechoslova- 
kijos anglies baronai nuta-

mano, savo kontr-revoliucinį 
petį sustiprins. Taip daro 
si renegatai.

Iš Tokyo pranešama, būk Į Tuo gi tarpu pati Japoni- 
Sovietų Sąjunga sutraukus ja sušilus ginkluojasi ir at- 
į Vladivostoką 30,000 gerai vįraį kalba apie imperialis-
ginkluotos kariuomenės. Ir 
šiaip Raudonoji Armija uo- tinį karą prieš Sovietų Są- 

Vokietijos, Franci-liai besirengianti prie karo Jun&a’
Šituos Uos> Čechoslovaki.]os ir Ame-“prieš Japoniją.” 

gandus Japonijos valdžia 
leidžia su tuo tikslu, kad 
sukelti sentimentą prieš So
vietų Sąjungą, kad sukurs
tyti pasaulį prieš darbinin
kų tėvynę.

rikos amunicijos fabrikai 
yra gavę didelius užsaky
mus. Japonijos imperializ
mas rengia kruviną karą, 
o bėdą bando sumesti ant 
Sovietų Sąjungos.

DETROIT, Mich. — Nuo 
tos skerdynės, kurią dar
bininkams surengė valdžia 
ir Fordas kovo 7 d., į revo
liucinę Auto Workers Uni
ją įstojo 800 naujų narių. 
Darbininkai pradeda atbus
ti ir suprasti, jog tik orga
nizuotos kovos pagelba 
laimės savo reikalus.

jie

IMIGRACIJOS MISIONIERĖ IR POLICIJA 
SLAPTAI IŠVEŽĖ BERKMAN NEŽINIA KUR

Į KOVA PRIEŠ NAUJA KARA, UŽ GYNI 
MA SOVIETU SĄJUNGOS, UŽ GYVYBĘ 

SCOTTSBORO NEGRU JAUNUOLIU

proletariato mases

Lai-

Balandžio 6 d. bus nacio-i grobti Sovietų teritoriją, 
nalė prieškarinė dienai Todėl balandžio 6 dieną 
Jungtinėse Valstijose. Nau- j prieškarinės demonstracijos 
jo karo pavojaus debesiais turi išjudinti plačias Ame- 
dangus visur apsiniaukęs, rikos
Vis didėja ir aštrėja provo- prieš naujo, karo pavojų, 
kacijos prieš Sovietų Są- Todėl reikia rengtis prieitų 
jungą, prieš darbininkų tė- demonstracijų su didžiau- 
vynę. Štai Jungtinių Vals- šia energija.
tijų karininkas Newell at- Balandžio 6 d. demons- 
virai pareiškė, kad “Lenki- tracijos bus taip pat demon- 
ja ir Rumunija, bijodamos stracijos už išgelbėjimą nu- 
Sovietų, gali pasinaudoti teistų nužudymui ‘Scottsbo- 
proga, kuomet Sovietų Są-.ro juodveidžių. jaunuolių, 
junga užimta reikalais to- Trokšdama padalinti juod
umuose rytuose, ir paten-i veidžius ir baltveidžius, vai
kinti savo apetitus del už-Adančioji klasė yra nutarus 
grobimo Sovietų teritorijos Į nužudyti nekaltus jaunuo-’ 
Ukrainoj.” j liūs. Mes turime juos gel-

Vadinasi, Japonija provo- jhėti. Jie yra darbininkų 
Jkuoja karą Rytuose (Azi-( klasės nekalti vaikai, aukos 
joj), o vakaruose Lenkija'kruvinos buržuazijos suo- 
ir Rumunija pasirengę už-ikalbio.

Laivu Kompanijos 
Sumažino Kainas

WASHINGTON, i- 
vų kompanijos numažino
savo kainas apie 10% ke
liauninkams skersai Atlan- 
tiką.’ Pirmiau kompanijos 
numažino darbininkams al
gas, o dabar jau mažina 
keleiviams kainas. Kompa
nijos tai daro su savo nau
dai išrokavimu. Krizini už
ėjus mažiau, žmonių važiuo-^ 
ja, nes su pinigais visur 
trumpa. Tad kuomet bus 
pigesnė kelionė, tai dau
giau važiuos — kompanijos 
daugiau pasipelnys.

Ketvirtad., 31 kovo, Tarp
tautinio Darbininkų Apsigy-

mainierių. Tuo būdu mai-
vi- nieriai paskelbė visuotiną

! streiką. Valdžia tuojaus nimo Bostono distrikto ofi-
I pribuvo savininkams pageL

la-

Bet, daleiskim, kad “ 
turėtų mažiau skaitytojų už 
menševikų geltonlapį. Kas kal
ta? Prūseika sako: “Bimba kal
tas”. Bet juk Prūseika buvo 
prie “Vilnies”, ją redagavo; Pru- 
seikos giriamas Bacevičius ad- 
ministratoriavo; Prūseikos rė
mėjas šarkiūnas, Kairys, ir 
Morkūnas—gaspadoriavo. Vadi- j 
naši jie kalti. Jų kreiva politi
ka, oportunistinė politika, de
moralizavusi darbininkus kenkė 
“Vilniai”. Dabar džiaugiasi! 
Primanytų, jis sunaikintų mūs 
dienraščius.

Vilnis” i bon ir visur kasyklų srityse
paskelbė karo stovį. Susi
kirtimuose su policija daug 
mainierių sužeista.

LIETUVIAI KRIA UČIAI, 
DALYVAUKITE RINKI

ME DELEGATŲ J SO
VIETŲ SĄJUNGĄ

Draugė Sukackienė (worces- 
terietė) sakė prakalbą So Bos
tono ir Montelos masiniuose, lie
tuvių darbininkų susirinkimuo
se. Gerai kalba draugė Sukac
kienė. Turi gabumų. Prisirin
kusi ji ir žinių-faktų. Draugai 
Sakė, kad ir eastonietė Sinkevi
čienė, kuri turi prakalbų marš
rutą aplink New Yorką, taipgi 
nuosekliai ir sugabiai klausi
mus riša ir juos perstato klau- 
s y tojams. Smagu! Turėsime 
dvi naujas kalbėtojas. Moterų 
kalbėtojų šiuo tarpu mums sto- 
kavo.

NEWY0RK. —Šiandien 
2 vai. po pietų įvyksta ma
sinis mitingas siuvimo pra
monės darbininkų ir darbi
ninkių, Irving Plaza svetai-! 
nėję, 15th St. ir Irvin Pla
ce, New Yorke. Kriaučiai 
balsuos, katruos iš savo tar
po pasiųsti į Sovietų Sąjun
gą kartu su desėtkais kitų 
darbininkų delegatų. Visi 
Amalgameitų Unijos 54-to 
skyriaus nariai privalo da
lyvauti šiame mitinge, šau
kia Eilinių Narių Komite
tas ir Sovietų Sąjungos 

! Draugai.

sas negalėjo surast d. Edith 
Berkman,‘ kuri pereitą nak
tį, iš trečiadienio į' ketvir-' 
tadienį, imigracijos virši
ninkų ir policijos slaptai 
buvo išvežta iš So. Bostono 
Carney 'ligoninės.

Šios dienos Bostono bur
žuaziniai laikraščiai prane
šė, kad d. Edith Berkman 
iš Carney ligoninės .buvo 
perkelta (pervežta) j Mas
sachusetts Memorial ligo
ninę. Kuomet T.D.A. ofi
sas užklausė tą ligoninę, 
tai gavo atsakymų, kad to
kios ligonės (Edith Berk
man) ten nėra. Advokatas, 
vedantis d. Berkman reika
lą, irgi nieko 
Draugai norėjusieji

ti masinius protestus ir rei
kalauti griežtai d. Berkman 
paliuosavimo.

Telegramos komisionie- 
rei Anna C. M. Tillįnghast 
ir Darbo sėktetoriui Doa- 
kui turi būt siunčiamos. 
Svarbiausia tai demonstra
cijos prie East Bostono imi
gracijos namo.

Eiliniai Nariai Kyla prieš A. D. Federaciją
Ohio. — i das, o rūpintųsi darbininkųCLEVELAND, 

Eiliniai nariai Amerikos ! reikalais. Jie reikalavo, pa- 
Darbo Federacijos jau pra-1 leisti 3 biznio agentus, ku-
deda sukilti prieš savo va
dus. Toks sukilimas labai 
gerai pasireiškė kovo 29-tą 
dieną. Pasireiškė sukilimaskAlvllCV* X CįkJli viOilv k? LA XX JLJLJLJL A A VV kJ •

labiausia prieš A.D.F. vadąi^aL

Jie rei-Irie nėra reikalingi.
kalavo peržiūrėti unijos 
knygas, kur leidžiama pini-

nesužinojo. Ilabiausia Pries A.D.E. vadąito •
* ■] atlan- McLaughlin, kuomet Š50 Į Darbininkų algos buvo 

kyti d. Berkman/negalėjo unijos narių sukilo ir rei- j kapojamos keletą kartų net 
iš kalavo, kad jiems duotų po $2.00 į dieną, bet Darbo 

darbą arba kuom gyventi, 
tai šitas vadas užrakino 
raštinės duris ir pašaukęs 
policiją išvaikė narius.

Bedarbiai darbininkai 
reikalavo, kad jų unijos vir
šininkai mažintų savo išlai-

SOVIETU SĄJUNGOS DARBININKAMS DAR 
BUS PAKELTOS ALGOS ANT 18-kos NUOŠ

ir pirmaeiliams

Klasių kovos aštrėjimas, ko- 
. v o s su op ortunistais, kovos 

prieš renegatus iškelia jiaujus 
kalbėtojus, naujus veikėjus. Pa
imkim tokį Worcester], bei ki- 

i tas kolonijas; tuoj rasime tam 
puikius pavyzdžius. Tai natu- 

- ralu. Kitaip ir negali būti. Tik 
draugai, pradedą smarkiau 
veikti, šarvuokitės marksizmu- 
leninizmu. Ruoškitės darbui ne 
juokais. Revoliucinio judėjimo 
augimas to iš mūs reikalauja. 
Literatūros turime.

, LINDEN, N. J. f
> "■ .! “—:------

Prieškarinė Demonstracija
Lindene prieškarinė darbi-’ 

ninku demonstracija įvyks 
balandžio 6 d., 7 vai. vaka
re, kampas Wood Ave. ir 
Prais St. Lietuviai darbi
ninkai raginami skaitlingai 
dalyvauti šitoj svarbioj de
monstracijoj. SA

“Naujienų” korespondentai 
rašo, kad Prūseika, kur tik jis 
Chicagos, apielinkėj kalbėjo, vi
sur atsirūgo fašistiniu kumpiu,

kurį jis kadaise pirkosi iš Am
braziejaus. Tikras kankinys 
tas Albertas!

surasti jos nei vienoj 
dviejų suminėtu ligoninių. 
Imigracijos valdininkai jo
kių informacijų apie ją ne
duoda.

Atsilankiusiems vakar 
draugams, d. Edith Berk
man skundėsi, jog labai blo
gai jautėsi. Kapitalistiniai 
laikraščiai praneša, kad , ji 
pati nesiręngus, todėl ppli- 
cistės moterys ją aprengu
sios. Reiškia d. Berkman 
nepajėgė pati '■ apsirengti, 
ant tiek ji nukamuota ligos: 
policija buvo atvesta į ligo
ninę, kad išvilkti ją iš lovos.-

T.D.A. ofisas 7 vai. vaka
re šaukė telefonu imigr. 
komisionierę Tillįnghast į 
jos namus, už ją atsakė jos 
vyras, jog anie Berkman 
galite sužinoti iš laikraščių., 

Darbininkų organizacijos 
privalo kuogreičiausia reng-

“Rote Fahne” Redakto
rius Kalėjime

Federacijos vadai nedarė 
nieko. Tad darbininkai ir 
sukilo prieš vadus.... Darbo 
Unijų Vienybės Lyga ragi-l 
na i 
už bedarbių socialę apdrau- 
dą ir reikalauti darbo.

Associated Press žinių 
agentūra praneša iš Mask
vos, kad Sovietų valdžia 
planuoja pakelti algas la
vintiems
darbininkams ant 18 nuoš. 
Kadangi pramonė paaugo 
ant 36 nuošimčių, tai ir al
gos sunkiosios ir lengvosios 
pramonės darbininkams bus 
pakeltos.

Taip pat sakoma būsiąs 
palengvintas padėjimas al
gų klausimu komunistams 
darbininkams. Pagal par-

tijos taisyklę, ikŲšiolei joks 
Komunistų Partijd 
negalėdavo gauti į mėnesį 
daugiau algos, kaip 300 
rublių, nors jis užimdavo 
augščiausią vietą bite ku
rioj įstaigoj. Numatoma, 
kad šita taisyklė bus pamai
nyta ir bus leidžiama it 
partijos nariams, kaip da
bar yra leidžiama šiaip dar
bininkams, gauti alga pa
gal darbą, net iki 900 rtfb- 
lių į mėnesį.

narys

Užpuolimas ir Kratos
šiuos darbininkus kovoti NdUJOS UlllJOS KdSbllCJ ^niJai*

tikslu, kad užduoti smūgį 
kovingai Nacionalei Mainie-

nę valdžią ir darbininkų iš
naudojimą . ; 1

Komunistų Partija dau
giau laimi masėse darbinin
kų, tad ją ir puola valdžia 
ir fašistai. ...

LENKIJOJ MAINIERIŲ
STREIKAS

VARŠAVA. — Lenkijos

BERLYNAS. — Vokie
čių komunistų ■ laikraščio 
“Rote Fahne” redaktorius, 
d. Krause, pasodintas kalė- 
jiman vieniems metams ir 
devyniems mėnesiams. z \
^Redaktorius kaltinamas už, pcvpxoovcvx p«vixwcjv 

talpinimą laikraštyje raštų, I jaunų kriminhlistų. Iš visų 
kurie kapitalistų ir social- nuteistų kriminalistų du 
demokratų valdžiai pasiro- trečiadaliai yra žemiau, ne

nes bu- gu 30 metų amžiaus.

London. — Anglijoj ne
paprastai padidėjo .skaičius

dė “išdavikiškais”

PITTSBURGH, Pa. — 
Kovo 31 d. policija padarė 

vo atsukti prieš kapitalisti- Puolimą. a?Tl .. Nacio"al!s 

ir suareštavo unijos nacio- mainieriai streikuoja Dom*
nalį sekretorių; Frank Bo-|brova ir Krakovo srityse, 
rich. Jis paduotas imigra-1 Tarpe streikierių ir skebų 
cijos departmentui del iš- ’ 
deportavimo.

Puolimas ant raštinės pa
darytas tuo laiku, kuomet 
unijos Pildomoji Taryba 
laikė susirinkimą ir svarstė 
einančius mainierių strei
kus Kentucky ir Ohio vals- Taip pat buvę ir eksplozijų, 
tijose. Sakoma, kad tai buvę del

Šis suareštavimas d. Bo- streiko, kurį darbininkai ka- 
1 rich yra padarytas su tuo ringai veda.

įvyko keletas susikirtimų. 
Moterys dalyvauja kovoje 
prieš skebus.

Susikirtimų buvo ir su po
licija. Daugelis mainierių 
yra areštuota. Pačiose mai- 
nose naudojama sabotažas.

Rytoj, Balandžio 3 d., 4 vai. po piety, laisves’ Svetainėj, 46 Ten Eyck St., nepaprastai svarbus lietuviy susirinkimas ir prakalbos; kalbės draugė Un-
džienė apie savo penkiy mėty prityrimus Soviely Sąjungoje ir Dr. Kaškiaučius temoje ‘Kodėl Žmonės Be Laiko Sensta ir 

* > Miršta?” Galėsite statyti visokius klausimus. Įžanga visiems veltui!
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Sovietu Sąjungoj Gamyyba Didėja, Algos 
Keliamos, o Kapitalistinėse Šalyse 

Skurdas ir Vargas Didėja
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SOVIET. PLANUOJA DIDŽIAUSIĄ AtJK- Ir innM™AI
S0 IR VARIO 1SDIRBYSTE PASAULYJE II [Į

RAŠYTOJO TESTAMENTAS 
į r r j»* r i :
; Prancūzų • rašytojas Rabe
lais 16-me šimtmety j mirda
mas paliko tokį testamentą:

“Aš nieko neturiu; daug esu

F T
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Besirengiant Prie Karo
Subalansavimui biudžeto Strazdas asmeniniai mobili- 

atstovų butas . išleidžia bi- zavo į prakalbas savo arti- 
lius pyavedimui naujų tak-įmus draugus, grigaitinius 
sų. Šiomis dienomis nuta-, menševikus. Šaukė juos te- 
rė, kad vietoj dviejų centų iefonu įr kitokiais būdais, 
pašto ženklelių būtų deda
ma- trijų centų. Tuo būdu 
manoma sukelti iki $135,- 
000,000. Uždėta 3 nuošim
čiai taksų ant įautomobiliu, 
2 nuoš. ant trokų ir 1 nuo
šimtis ant1 automobilių ir ^L.. „„.L ■ ’A —X
radio ir fonografų uždėta 
5' nuošimčiai taksų., ( Ant | 
saldainių 5 'nuošimčiai. Ant j 
degtukų keturi centai užįp>j^seįpa 
1,000. Ant įvairių gėrimų j frontą 
du nuošimčiai ant galiono,* 
jeigu gėrimų galionas kai
nuoja daugiau, kaip už 12! 
centų? Uždėta taksos ant i 
daugelio kitokių dalykų. I

Tiktai socialfašis.to Gri
gaičio truko, Pruseika ir

zavo į prakalbas savo arti- 
, grigaitinius

Grįždamas iš Sovietų Są
jungos žymus Amerikos, 
žinierius John Knight Cal- 
der Berlyne apsistojęs 
laikraščių korespondentams 
papasakojo apie Sovietų Są
jungos antro Penkių Metų 
Plano projektą išbudavoji- 
mui didžiausios pasauly va
rio ir aukso išdirby stės. Jis 
sako, kad Sovietų ‘valdžia 
planuojanti pirkti Jung
tinėse Valsaijosp J: už $75,- 
000,000 mašinerijos-* vario1 
ir aukso, kasįmųiį ir; tų 
metalų išdirbimui,

Išdirbystę ,bųs jšbudavota 
ežero Balkaš . šiauriniam 
pakrašty, Sovietų Centrali- 
nėj Azijoj. Viso kainuos 
$250,000,000.

ja, ;ten jau dirbs 18,000 dar
bininkų. ' G ■; • ‘ .

Calder sako, kad tai bus 
didesnė išdirbystę, negu 
Anaconda vario kasyklos skolingas; visą savo nuosavy- 
Montana valstijoj ir negu j bę palieku hiedniems.” 
Calumet ir Hecla kasyklos 
Michigan valstijoj.

Iš Maskvos į tą vietą nu
vykti ima devynias dienas. 
Ji randasi 250 mylių nuo 
Turksib gelžkelio.- Dabar 
ta yįetą reikia,pasiekti 
bmlaais.‘ : Pirmiausia 
imtasi išvesti gelžkelį linukui 
tos vietos. Planuojama iš-/ 
dirbystę pabudavoti j tris 
metus.

Calder ,pa šakojo, kad <
i apart jo . dar kitas Žymus ,nelio įdėjo kabutę, ir ta klai- 
Amerikos inžinierius, Milo da sumažino valdžiai du mi-

Ir ne tik Chicagoj Pru
seika susirišo su menševi
kais. Brooklyne jis yra su
sirišęs su grigaitiniais men
ševikais, Raškiniu, Glavec- 
ku ir Michelsonu. Tie de

šimtis ant automobilių ir įipentaį t dnrbųojad, del Prų-< 
ti’okiį periamų dalių. Ant g.e^Og ‘ kontr-eęvoliuęinės

NUO STOGO Į MOTINOS 
RANKAS

Maža mergaitė Marie Fin- 
ster 1927 m. gruodžio 2 d., 
Vienos mieste, krisdama nuo 

.stogo, pataikė stačiai į ran-
ver- Į kas praeinančiai savo moti- 

Pirmiausia bus;nai: ir tuo būdu išliko gyva .‘ kontr-ręvoliuęinės 
“Klampynės.” j

Kovoje prieš revoliuci- 
įJnius lietuvius darbininkus I 

sudaro bendrą 
su grigaitiniais 

i menševikais. *
Ir dar tas niekšas nesi- 

šarmatina pasakoji, buk jis 
esąs geras komunistas.

Nesenai prezidentas Hoo-j
.j, prašydamas, kad Jj^uŠka IŠmCgtilS

iš Komunisty Partijos

Pastaruoju laiku, kuomet imperialistinės valstybės ren
giasi prie karo, prieš Sovietu Sąjungą, tai ^kapitalistinė 
spauda skleidžia visokias melagingas žinįas apie Sovietų 
Sąjungą, būk ten Raudonosios Armijos pilkai sukyla, 
būk ten bažnyčiose moterys žudomos, būk ten kyla* riau
šės del maisto ir tt.

Bet tuo pačiu sykiu neišvengiamai kapitalistinė1 spau
da priversta parašyti ir apie Sovietų Sąjungos pirmyn- 
žangą. , / ’ .

Štai, dabar Associated Press praneša iš Maskvos, jog 
Sovietų/Sąjungoj, sąryšy su gamybos pakilimu, planuo
jama net trigubai pakelti algas visiems darbininkams.

Gamyba pakilo ant 36 nuašimčių. Tokiu būdu keliama 
ir algos. O algas pakėlus, darbininkų gyvenimas page
rės. Tokiu būdu darbininkai galės dar energingiau dirb
ti. (

Iki šiol Komunistų Partijos nariai negalėjo gauti di
desnės algos į mėnesį, kaip 300 rublių, nepaisant, kaip 
atsakomingas darbas nebūtų. Trigubai pakėlus algas, 
jie galės gauti iki 900 rublių ($450) į mėnesį.

Bet, apart to, lengvose ir sunkiose pramonėse su 1 d. 
•balandžio tapo pakeltos algos nuo 11.5 iki 18 nuošimčių.

Sovietų Sąjungoj nėra bedarbės. Darbininkų algos pa
keliamos. Gamyba kyla. Milžiniškos išdirbystės atida
roma. Kitos būdavo jama. Pramoniniai šalis kyla. Dar
bininkai pilni entuziazmo, pilni ūpo. Jie mato puikią, 
šviesią ateitį.

Kaip tik priešinga padėtis kapitalistinėse šalyse. Ga
myba smunka, ibedartfe didėja. Algos kapojamos. Są
ryšy su tuo didėja darbo žmonių skurdas ir . badas, 1

Visose kapitalistinėse šalyse valdančioji klasė deda 
pastangas krizio naštą suversti ant darbo masių pečių.1 
Per darbininkų skurdą ir vargą nori išgelbėti, stimpąn- 
tį kapitalizmą/ • ; ■ : i / < (j f >

Jeigu darbininkai atsisako ramiai skursti ir . badau-1 
. ti, jeigu pradeda reikalauti žmoniškesnio gyvenimo^ tai;
prieš juos panaudoja ašarų gazįnes bombas, šautuvus, 
kulkasvaidžius. Šaudomi darbininkai Detroite, Chįė’a- 
goj, New Yorke, Berlyne, Varšavoj, Bucharestė ir ki
tuose miestuose ir miesteliuose kapitalistiniam pasaulyj.

Amerikos valdančioji klasė, kad laikyti darbininkus pa
vergus, kad įbauginti darbininkus, idant jie nedrįstų or
ganizuotis į kovingas organizacijas ir kovoti po Komu
nistų Partijos vadovybe, padidino persekiojimą ateivių 
darbininkų, padidino deportavimą, įstatymų leidimo įs
taigose planuoja ir leidžia įstatymus suvaržymui atei
viu teisių. Valdančioji klasė nori, kad ateiviai darbinin-
• „i i ... .. . j i prlimttJ! Pruseika Mobilizavo Menše-jos pravedamą darbininkų klasei bado programą. .. . _. . ..

Pradeda kovingumas reikštis labiausiai išnaudojamoj V1K11S j OftVO Prakalbas 
ir pavergtoj dalyj Amerikos darbininkų—negrų masėse. _ -
Pietinėse valstijose negrai darbininkai pradeda atbusti . v.
ir pradeda organizuotis į kovą už žmoniškesnį gyvenimą; [turi sudaręs rysius su gn-

veris, prašydamas, ] 
kongresas pravestų naujas 
taksas del , subalansavimo 
biudžeto, pareiškė, kad už
laikymas armijos ir laivyno 
Amerikai kainuoja $700,- 
000,000 į metus. “Mes la- 

I biaus negalime sumažinti 
apsigynimo jėgą,” ,sako 
Hooveris. Reiškia, nei kal
bos negali but apie sumaži
nimą išlaidų militariniams 
tikslams. Kodėl? Todėl, 
kad Amerikos imperialistai 
rengiasi prie karo. Po prie
danga “apsigynimo” jie 
rengiasi su kitomis impe
rialistinėmis valstybėmis 
atakuoti . Sovietų Sąjungą. 
Už tail karines išlaido didė
ja; Už tai biudžeto defįei
tas didėja. (B.ęt kąd-.tą de- 

’ licitą i padengti, tai ne išlai
dos kariniams tikslams ma
žinama,- bet pravedama 
naujos taksos, kad dar la
biau mases apiplėšti ir ren
giamo imperialistinio karo 
iškaščių naštą suversti ant 
masių pečiu. V JL C-

N. Januška (Johnson), 
South Boston, Mass., malia- 
votojas, lietuvių tautybėj 
tapo išmestas iš Komunistų 
Partijos už rėmimą dešinio
jo oportunisto ir renegato 
Pruseikos, vedant agitaci
ją tarpe lietuvių, darbininkų 
ir ALDLD. narių Sd. Bos
tone.

Jis naudoj'o-f|okią takti
ką, kaip ir kiti renegatai, 
kurie, žinodami . klasiniai 
sąmoningų darbininkų išti-i 
kimumą Komunistų j Parti
jai ir Kominternui, bando 
aplinkiniais keliais vesti-ne
lemtą propagandą prieš Ko
munistų Partiją ir prieš 
Komin terną.

Jis pasako žodį kitą už 
Partiją. Partijos Kontrolės 
Komisijos klatisinė jamas,
jis pasakė, kad nesimpati-

! zuoja Pruseikai. Bet tuo 
pačiu sykiu buvo įrodyta, ir 
jis turėjo tą pats pripažinti, 
kad jis veda agitaciją prieš 
Partiją ir prieš Partijos 

r _ .. . Centralinio Komiteto Lie-
Renegatas Pruseika pu tuvių Centro Biurą, sakyda-

lie ten pradeda organizuotis bendrai su baltaisiais dar- gailiniais menševikais. Kad biOgas, kaci labai geri ko- 
bininkais, o ten valdančioji klasė skaito kriminališku ilgiau apgaudinėti tuos lie- munistajj tokie, kaip Ben- 
prasižengimu bent kokį baltų ir negrų darbininkų bend- tuvius darbininkus,^ kurie doravičius ir Butkus tapo 
rą suėjimą. Ir štai, kad įbauginti negrų mases, kad su- nusistatę prieš menševikus, praga]jnti- kad jisai ? '
kelti negrų masėse nepasitikėjimą baltaisiais, valdančio- o tuo pačiu sykiu per savo r e nume’ruo-i^ J 
ji klasė sudaro bjaurų suokalbį nužudyti visai nekaltus nesupratimą dar remia 1 J

tij’oj. O prie to visur padidino negrų lynčiavimą.
Po Amerikos imperialistų vadovybe eina prisirengi

mas karui prieš Sovietų Sąjungą. Imperialistai tame 
mato vienatinę išeitį iš ekonominio krizio., Ekonominio, 
krizio, karo išlaidų naštą jie krauna ant darbo masių 
pečių pavidale algų nukapojimo, naujų taksų ir ttį ’ •

Žinoma, kad darbininkų klasė negali ramiai pasiduoti 
išnaudotojams krauti ant jos pečių dar sunkesnę skurdo 
naštą, negal ramiai leisti kapitalistams numažinti gyve
nimo normą iki nežmoniškai Žemo; laipsnio,.. , <

Visoj šaly balandžio 6 d. po Komunistu ,Partijos va
dovybe įvyks darbininkų demonstracijos .prieš imperiąj-, 
listų rengiamą naują pasaulinę skerdynę.. Tai bus^ taipį 
gi Amerikos masių protestas prieš kėsinimąsi nužudyti 
septynis negrus jaunuolius darbininkus elektros kėdėj, 
prieš valdančios klasės bado programą: prieš bedarbę, 
prieš algų kapojimą, už tuojautinę pašalpą bedarbiams, 

t už bedarbių apdraudą.
Lietuviai darbininkai ir darbininkės turėtų kuo skait

lingiausiai dalyvauti tose demonstracijose, Bendrai su 
kitų tautų darbininkais kovokime prieš lynčo nuospren
dį Scottsboro byloj! Budavokime kovingą negrų ir bal; 

| tųjų darbininkų sąjungą! Kovokime prieš imperialistinį 
; karį! Ginkime Chinijos mases! Ginkime Sovietų Są-

k ■
I

X'

I

mas, jog Pruseika nebuvo

munistai, tokie, kaip Ben

uzsi- 
opozicijos 

septynis negrus jaunuolius darbininkus Alabama vals- Pruseikos-Butkaus prieško- f?® i'311-!?!-į®
Him O nrip f.n visur nadidinn yipptu Ivnčiavima. ..... .uuk ludib.-

vė” nepaduodant.i teisingų 
žinių, tiktai be reikalo ata
kuojanti Pruseiką; būk Lie
tuvių Biuras griaunąs A.L.

; Kauno Fredoje Augšt. 
į sodininkystės ir daržinin- 

kystes mokyklos mokiniai 
į paskelbė visuotiną streiką. 
| Jie reikalauja, kad pasi- 
ĮMirauktų mokyklos direkto- 
Bu1“8 ponas J. Špokevičius.

BRANGUS RAŠTO 
ŽENKLELIS

• I » • f

Raštininkas Jungtinių Vals
tijų kongrese, užrašydamas 

'muitų įstatymą, vietoj brūkš-

, ' . . r ' jMineriKUB mzimerius, iviiiu aa sumažino vaiaziai au mi-
*a. lV1H ??s . ,y TV ?™a I William Krejci, buvęs Ana- Honu įplaukų per metus, kol 

Pribalkasstroj. Jnzinie- c Mining Kom. susirinko kitas kongreso poser 
nus Calder pasirase su So- ijog u^aizdos lbi. dis >r formal^ pata.se kla.^ 
vietų valdžia kitą pustrečių ‘. ? .. mnnn- ‘r> -i - • ’ x..~.1 .

“P r i b alkašstroj.

metų kontraktą. Jis bus 
vyriausiu inžinierium tos iš- 
dirbystės budavojimo. Cal
der pabūdavo j o garsią Sta
lingrado traktorių išdirbys
tę, padėjo pamatą Čeliabins- 
ko traktorių išdirbystei. 
Taipgi gelbėjo įsteigime di
džiausio Sovietų geležies 
centro Magnitogorske.

“Pribalkašstroi” šiandien 
dar nėra ant žemlapio. Da
bar vien tik tokis pavadini
mas duodamas vietai, kuri 
randasi tyruose prie milži
niško ežero. Apie birželio 
mėnesį, kaip Calder pasako- 

z—

ninkas ir generalis mana- 
džerius Butterworth Jud
son Korporacijos New Yor
ke, pataręs Sovietų valdžiai 
ten išbudavoti aukso ir va
rio išdirbystę.

Krejci ištyrinėjo Sovietų 
inžinierių pranešimą ir pat
virtino, kad ežero Balkaš 
apielinkėj randasi neapsa
komi- turtai aukso ir vario. 
Aprobuojama, kad 
randasi mažiausia 2,000,- 
000 tonų.

vario

dis ir formaliai pataisė klai\ .

Reikėjo užrašyt:
“Al foreign fruit-plants are 

free from duty,” tai yra visi 
vaisiniai medeliai, įvežami iš 
užsienių į išią šalį, įleidžiama 
be muitų mokėjimo.

To vietoj raštininkas para
šė :

“All foreign fruit, plants 
are free from duty,” tai yra 
visi vaisiai, augalai, įvežami 
iš užsienių į šią šalį, yra įlei
džiami be muitų mokėjimo.

KARALIŠKO PARAZITO 
ALGA

Austrijos karalius FranzAukso daugio
t 1 I Austrijos Karalius rranz.negalima apduoti, bet spe- į Joseph f gaudav0 per metus

jaip^ kad- yra daugiau, ne-
gu Lena aukso kasyklose.

rengtai Skerdynej Prieš Bedarbius

Kaunas. — Kovo 13 d., 
įvyko. vandentekio ir kana
lizacijos darbininkų susi
rinkimas. Nutarta reika
lauti, kad .darbinipkam^, fUr 
pintiems į daugiau ' kaip. < 5.6 
metų amžiaus, būtų panai
kinti akordiniai darbai.

munistinę opoziciją, tai 
Pruseika dar atvirai nesu
sideda su menševikais. Bet 
jis palaiko su jais slaptus 
ryšius.

. “Naujienose” kovo 28 ,d., 
socialf ašisto;Grigaičio lei
tenantas - Julius Mickevi
čius,. pasjyapjnęs Nemunu, 
rašydąpįąs t, ^pie Pruseikos 

. prakalbą^ Štąi ką sako:
• J Telefonas- ^brrr.

“Kas Čip,; kalba?,” 
. “Pruseika.’*) -

“Na, i pu šimts pypkių,’’ 
kau, “ar dar tavęs Bimba 
nukryžiavo j o?”

“Šiandięų, tai yra, kovo 28 
d., mano prakalbos Męlda^io 

’ svetainėje, gal atvažiuosi—no- 
1 riu. pasįmatyti.” 
t Sutikau. (Tiesą pasakius, 

man buvo žingeidu išgirsti jo 
.nusistatymą Svarbesniais die- 

■ nųs klausimais....

Na, ir apart Nemuno, bu
vo ; sukviestą ir daugiau so- 
cialfašistų.. Nęųiunas sakę.:

Parųačįau. ^bųrį mūsiškių:, 
Seną. Petrą, Narbutą, Keme- 
šienę, Kemešį ir daugelį kitų.

sa
ne-

Kuomet buvo pareika
lauta; kad jis padarytų vie
šą pareiškimą jirieš Prusėi- 
ką ir kitus renegatus, tai 
Janušką pabę^ęi 'iš. Kontro
lės. Komisijos., susirinkimo* 
sakydamas, jęg jis su tupmi 
nesutinka,.

Besitaikstytojai ir prisi- 
dengėliai renegatų rėmėjai, 
tokie, kaip Januška, yra re- 

* voliueinio judėjimo priešai 
pačių darbininkų eilėse. 

. Jie , yra payojingęsųi ir 
kenksmingeshl,! negu atviri 
priešai. Jie turi būt nu? 
maskuoti ir taip greitai iš
mesti, kaip jų tikras būdas 
■Sužinoma.. ./ ., '

A.J.V. Komunistu Partj- 
jos Cęntralinė Kontroles 

Komisija.
' ‘ įjuiiĮ-ry 1 e

Alytus. — čionai i arešto 
namus tapo atvežtą iš Kau
no ir šU^lių šimtas: nepib 
namečių kalinių.

Harry Cruden sekamai i tą policistą nešamą; labai 
rašo “Daily Workery” apie j buvo apdaužytas ir jau bu- 
Detroito bedarbių ’demon- j vo nebetaip “kietas” palai- 
st r avimą prie Fordo dirb
tuvės :

Esant vienam iš tų, į ku
riuos buvo šaudoma laike 
Fordo Baduolių Maršuoto- 
jų demonstracijos, aš noriu ašarų gazinės bombos, 
patiekt savo įspūdžius apie darbininkai jau buvo 

! tą įvykį, kuris užsibaigė, suradę, kad paleistos plytos 
brutališku nužudymu ketu-1 stebuklingai paveikia ant 
rių klasiniai sąmoningų j polieistų drąsumo, na, 
darbininkų ir sužeidimu į vgi policistai tapo nuvyti 
daugelio kitų.

Kuomet maršuotojai pa
sisuko į Miller Road, drau
gas Goetz, bedarbių tary
bos sekretorius, pasakė 
jiems, kad maršavimas tu
ri būt tvarkus, kad jie vyk
sta patiekti savo reikalavi
mus Fordo samdymo rašti
nėj. Entuziastiškai jam pa
plojo darbininkai.

Paėjus apie penkiasde
šimts jardų, pamatėme, k,ad 
kelias užblokuotas 11 polici
jos, kuri buvo* apsiginkla
vus buožėiųįs, ašarų., gazį- 
nėitiis bombomis ir. šautu
vais. Kuomet mes: prisiar
tinome, jie pradėjo šauti 
ašarų gazines bombas, ir 
tas tuoj aus sudemoralizavo 
maršuotojus. Tuo laiku pū
tė smarkus vėjas, ir del to 
gazas daugiau palietė tuos, 
kurie buvo ’ priešaky, gi tie, 
kurie buvo užpakalinėse ei- 

Jėse, veržėsi pirmyn, grieb
dami, kas tik papuola į tan
kas. t

• Tuomet iš,darbininkų pu
sės pasipylė akmenys, ir 
“narsioji” policija pradej’o 
bėgti. Tuo laiku aš paste
bėjau,, kaip vienaspolicis- uniją, kuri privers Fordą 
tas atakavo, vieną darbinin- išpildyti darbininkų reika
lą ant gelžkelio. Keletas ’ * 
draugų nuvyko jam į. pa-.

kytojas kapitalistinių įsta
tymų ir tvarkus.

Toliaūs a>.t kelio policija 
vėl atsispyrė, policijos skai
čius padidėjo. Vėl panaudo-

jau buvo

ir

4,412,000 dolerių algos. Sa
vo amžyj išviso jis gavo dau
giau, kaip 274 milionus dole
rių, be jokio naudingo darbo.

ČIAUDYMO KONTESTO
! i LAIMĖTOJAS

Ęūųa visokių kvailų kontes- 
tų-varžytinių. ' Škotijoj 1927 
metais įvyko čiaudymo kon- 
testas, kurį Jaimėjo James 
Lanvier. Jis vienu pradėjimu 
iščiaudė 690 sykių.

UŽSIDEGĖ GIRTUOKLIO 
“DŪKAS”

Vienas žmogus vardu Stobb, 
Lodziuje, Lenkijoje, prisigėręs 
degtinės ir užsidegęs papiro
są, norėjo užpūsti degtuko ug
nį. Papūtus užsidegė jo “dva
sia,” ir žmogus mirė.

NETURĖT GĖDOS BUVO 
GARBĖ

Franci jos karaliaus Liudvi-
kaip išgąsdinti zuikiai. Iš- Keturiolikto pati Madame 
... r , i . . . de Maintenon, ištvirkėlė, duo-

vykintojų (javo ^as savaite po du sykiu
• nusileisti sau kraujo, idant

neraudonuotų iš gėdos, girdė
dama lytiškai “riebiausias” 
pasakas palociuj. Ten skai
tėsi negražu parodyt bent ko
kį gėdos jausmą.

BERAŠTĖ ŠEKSPYRO 
DUKTĖ

Didžiausio Anglijos rašyto
jo, pasauliniai garsaus Šekspy
ro dūkte visą savo amžių ne-

didybė nuėjo vėjais!
Pasirodė du gaisrininkų 

vežimai, bet pirma, negu 
jie galėjo užsitaisyti šmirk
štynes, maršuotojai juos 
užpuolė. Jie buvo privers
ti grįžti atgal ir bėgti nuo 
krintančių akmenų.

Policija pasiekė Fordo 
dirbtuvės, vartus ir užsira- 

# • 1 1**1 IV' V4V4JVVKŽ V1OCJ OC* V V/ 1A k

kino viduje, darbininkams .mokėjo nei rašyt, nei skaityt, 
ateinant. Jau: jie tuomet I - ; < k. D.
buvo ‘saugūs nuo sužeidimo, i __ _________  •;'1
bet pjrpja, negū sužinojau, Į 
kas atsitinka, pradėjo ore; 
švilpti: - kulkos. < . 
krito darbininkai. Policistai 
nuo tilto šaudė į maršuoto- 
jus. Krintant kulkoms drau
gai sužeistuosius greitai pa
ėmė į automobilius, ir už tų 
draugų drąsumą reikia juos 

; pagirti. \
Žvėriškas, legalizuotas žu-' kulkų darbininkai parodė 

dymas brutališkiausioj for- daugiau kovingumo, dau- 
moj buvo Fordo atsakymas, giau pasiryžimo ir nar- 
bet mes turime jam atsakyti sum o, negu kada nors pir- 
subudąvodąmi organizaciją, 
kurios jis labiausia bijosi, 
Automobilių Darbininkų 
Uniją, į galingą, kovingą

„A ore Kaunas.
Aplinkui | krikščionys demokratai ir

Liaudininkai,

kiti taip vadinami "‘opozi
cionieriai” atsilankė pas 
Smetoną ir prižadėjo jam 
paramą, jo visuose kruvi
nuose smurto darbuose 
Klaipėdoje.

levinius.
. i . - - 7 Akyvaizjdoj ašarų gazinių

gelbą, ir paskui pamačiau bombų, policijos buožių ir

miau. Nuo dabar Jungti
nių Valstijų darbininkų kla
sė daug daugiau išgirs apie 
Detroito automobilių darbi
ninkus, kurie dabar supra
to, • jog vienatinis veikmin
giausias būdas kovai prieš 
išnaudotojus, tai stoti į re
voliucinę organizacijų.

WMMMMHmK

pata.se


Puslapis Trečias

THRU šį žiemos sezoną

Centro Biuro Posėdis

Nauji KūrinėliaiBelaukiant
klausimas finansai

geriau vy

Eikš, skriskim kartu!

A1.P.M.S. REIKALAI

Meno Parodos

darbininkui aplanky

toksai draugas 
rastųsi Sovietų

Biuro 
6 d., 
daly- 
Mes

apie 100 
nesirastų 

Sąjungoj,

Senovės Menas ir Kriksčionyb

knygos reika-
Tu retume

tikrą skaičių 
; anksto pa-

už žodį mažiausį 
“Policija buožėmis pliekia.” 
Kovingasis žmogus nutilo. 
Sugaudė minia pritarimu, < 
Drąsos dvasia užviešpatavo 
Skelbt kovą už duoną kartu

Plaukia vėjas, maišydamas suodžius ir snai
ges į vieną sūkurį...’staugia, smarkauja ir 
bloškia viską šalin nuo kelio, kas drįsta jam 
priešintis, lig norėdamas pasakyti, paskelbti 
stovinčiai miniai:

Šiurpus paveikslas: policija šėlo, 
Buožėmis skaldė badaujančius žmones. 
Gi silpnesni sudribo ant žemės, 
Šaukė, maldavo iš jų malonės;
Šiurpus paveikslas, bet reiškiantis kovą 
Ir darbininkai ilgai nekentės.
Ne buožė, šautuvas, išstengs sulaikyti 
Žutbutė kova kada jau prasidės.
1932 m. St.' Butkus.

Reikalinga Rankvedis Proletarinio 
Meno Klausimu

^Neprigulmingųjų Artistų Draugija atidaro 
savo darbų-kūrtnių parodą Grand Central 
Palace, New Yorke. Paroda atsidaro šį šeš
tadienį.

1 Patartina kiekvienam

Labai svarbus Centro 
posėdis įvyks balandžio 
trečiadienį. Visi nariai 
vaukite šiame posėdj'je. 
turime labai daug svarbių rei
kalų aptarti. Turime naujų 
veikalų ir daug reikalų apie 
mūsų veikimą. Visi dalyvau
kite.

Posėdis įvyks “Laisvės”’ na
me, 8 vai. vakare.

V. Bovinas, Sekr.

ti šią parodą. ’ šioj parodoj rasite kūrinių, 
kurie vaizduoja dabartinį kapitalizmo krizį. 
Kapitalistinė sphuda vadina šią parodą “ko*- 
munistine.”

Mat, čia ’randasi ir John įReedo kliubo ar
tistų paveikslas, kuris yra 22 pėdų ilgumo 
ir 9 pločio. Šitas paveikslas vaizduoja kapi
talizmo supuvimą ir darbininku kovas.

žemiau talpiname porą dainelių,1 kurias lei
džiame į svietą šią savaitę.* Kartu reikia pri
minti, kad mūsų dainos turi eiti ir kritikai 
mūsų draugų ir muzikų.' Kol kas rties prade
dame išvystyti šiokią tokią kritiką ihūšU Sce
nos kūrinėlių; poezijos, vaizdelių. 1 Bet veik 
visai dar nėra pasirodę kritikos mūsų sky
riuje muzikai. ’ ■

Muzika šių (žemiau telpančių) dainelių yra 
gaminta Sovietų Sąjungoj, žodžiai versti drg. 
Degučio. • ' \

• Sporto veikimas pakilo. 
Montello, Norwood, Stoughton 
ir Worcester chorai turi spor
to skyrius 
viršminėti keturi chorai turė
jo “basket-ball teamus” ir lo
šė už Antro Apskričio meno 
čampionatą. Norwoodo ir Wor 
cesterio sporto skyriai priklau
so prie Labor Sports Unijos.

Tai tiek turėjau pranešti 
jums apie Antrą Apskritį. Vė
liaus, daugiau pranešiu.

Kovo 23 dl L.L. Choras bu
vo surengęs išleistuvių vaka
rą, nes choro mokytoja Va
laitienė su savo vyru, motina 
ir kitais apleido mūsų miestą 
ir išvažiavo į Oregon valstiją. 
Išleistuvėse dalyvavo eilė draų 
gų ir draugių ir visi linkėjo 
gero pasisekimo ir veikimo 
draugams Valaičiams naujoj 
vietoj, šioj sueigoj apkalbė
ta ir meno reikalai, ypatingai 
kuom darbininkiškas menas 
skiriasi nuo buržuazinio me
no. Paskiaus kviesta visi sto
ti į L.L. Chorą. Daug jaunuo
lių pasižadėjo stot į mūsų cho
rą. Tai labai girtinas daly
kas, kad jaunimas eina prie 
darbininkų meno veikimo. Tik 
nežinia, ar jie visi išpildys sa
vo pažadus.

išame parengimėlyj nepa
miršta ir darbininkų klasės 
politiniai kaliniai. Aukų su
rinkta Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigyniipui $8. Vi
siems aukotojams tariam ačiū.

Dabar mūsų chorą apsiėmė 
vadovauti jauna mergina, Ali
ve Rufiutė. Tai jaund ir la
bai gabi mergina, mes tikimės, 
kad jai gerai seksis vesti L.L, 
Chorąs.

“Paguosk jį, jei jis nuliūdęs, 
“Suraminkie sopančią širdį; 
“Lyg iš miego jis pabudęs, 
“Ištars tau ač.ių—beširdi!” 
Kantrybės netekęs, šaukė 
Bedarbis į minią žmonių. 
Atsakymo nesulaukęs, 
Sušuko vėl balsu giliu: 
“Beširdi!- Sotus? O minia. 
“Milionai štai čia alkanų. 
“Paklausk, ar ilgai jie kentės 
“Ar ištesės gyvent be namų? 
“štai, draugai/matote mūrus 
“Viršūnės debesius siekia! 
“O tau

grime
skulptūra.

vaidi-
Tatai

Ūžia smarkauja šiaurys vėjas, klodamas po 
kojų suvytusius medžių lapus. Krinta, ret
karčiais, šaltos snaigės ir maišosi su vėjo .sū
kuriais. , Baugu, šalta, rodos, nesinorėtų1 ir 
pasijudinti < iš -kambario.; ,i Bet reikia eiti, nes 
pilvas negi laukia; giedros. \

Užsimetu ant. nugaros vienintelę savo ser- 
laimes 
miesto 
gatvę, 
darbi-

Antras svarbus
Suprantama, kad chorai, mokėdami metines 
duokles po $5 į Centrą, negali sukelti tokios 
sumos pinigų išleidimui tokios knygos. Tie
sa, nors praeityj buvo išleista “Janonio Raš
tai” ir “Regračio Raštai,” ,bęt dabar sunkes
ni laikai.

Terškia mašinos, žvanga geležys gal vėl ku
riam iš stovinčių alkanųjų bedarbių prana
šaudamos mirtį. Bet kas jiem mirtis? Jie 
stovi ramūs ir tyliai laukia jos, o pašaukti 
boso, kiša savo galvas mirties dalgiui, kad tik 
daugiau prikrauti “Pecko” viešpačiui milionų. 
Kad tik gauti nors mažutėlius trupinius, ku
riais nors laikinai galėtų užkimšti badui gerk-

teatro1 
ie pačius' pič- 

žingsnius mo'k'slininkamš ma-

žodžius pritaikė Degutis.
Tarpe bildesio ir garo, 
Tarturri prie liepsningo baro 
Vikriam šokyje ugnių, 
Kūjis švaisto kibirkščių.
Dūmais oras sutvankyias, 
Skamba plienas aptrankytas 
Sukas ratai kuogreičiau, 
Kūjis kala'dar smagiau. 
Darbo pajėgų stiprumas 
Ir mūs kūjo ritmingumas 
Veikiai Skriaudą išvaikys,— 
Tvarką laimės pastatys.

Pirma Nacionalė Darbininkų 
Teatro Konferencija*

Draugai ir draugės! Pirma 
Darbininkų Teatro Nacionalė 
konferencija įvyksta balandžio 
17 dieną.

Tai bus ne tik konferencija, 
bet ir spartakiada. Kiekvie- 

na grupė; kuri tik gali susjpio-

Mass. Valstijoj Mūsų Meno 
Dalykai Gerai Eina

1 " i

Mes gavom laišką nuo drau

Aš nuo savęs pareiškiu tokią nuomonę:’ 
Tokia knyga gali būt išleista prenumeratos 
keliu. Kada rankraštis bus gatavas, Centras 
išleistų atsišaukimą į visus Sąjungos viene
tus, kad tos knygos išleidimui rinktų prenu
meratą. Arba vienetas tam 
egzempliorių užsisakytų ir 
siųstų pinigus į Centrą.

Proletanj meno klausimu 
lingumas yra būtinas. Draugai 
pradėti rūpintis tuo reikalu.

Rl. Svyrūnėlis

Proletarų meno veikimas 
geras. Visi Antro Apskričio 
chorai dalyvauja darbininkų 
pąrengimuose daugiau, negu 
pirmiaus. Montello choras su
sideda iš virš 60 balsų. Wor- 
cesteris tur apie 50 balsų, pas
kui seka Norwoo d as, Lawren
ce, South Boston, Stoughton, 
Haverhill if Hudson chorai.

kinti veikalą, turi dalyvauti 
šioj spartakiadoj.

Draugai, rinkite delegatus į
šią konferenciją. Kiekviena jčhori* veikimą sekamai 
teatro grupė gali siųsti po Vie
ną delegatą. Didesnės orga
nizacijos gali rinkti po du de
legatu. Mūsų chorai gali siųs
ti delegatus, nes mes veikiame 
ir teatro srityje. z

Finansai Stovi ant Vietos
Mūsų finansai neina gerai, 

kaip kad jie turėtų eiti. Šią 
savaitę negavome jokių įplau
kų. Mes raginame chorų val
dybas ir narius tuo klausimu 
labiau susidomėti.

Jei turite dar neišmokėtų bi
lų, tai greitai jas, draugai, už
mokėkite į Centrą. Narių mo
kesčiai reikalinga paskubinti 
labiau, negu kad iki šiol. Vei
kalų ir dainų leidimas (negali
ma įaskubipti, kuomet nėra 
finansų.’ ‘

Užsisakykit “Bedarbius”
Jau kelis kartus minėjome, 

kad turime išleidę naują vei
kalėlį. Draugai, greitai užsi
sakykite šį veikalėlį vaidini
mui. “Bedarbiai” turi būt su
vaidinta kiekviename mieste 
ir miestelyje.

mėgą ir drožiu tiesiai priprastu keliu 
j ieškodamas. Vos pralenkiu • kelius
kvartalus ir patenku į didesnę miesto 
pasirodo ilga-ilgutėlė eilė bedarbių ir 
ninku nusitiesusi link dirbtuvės, “Peck” va
dinamos. '

Kiekvienas eina, kiekvienas skuba paniurę, 
tylus, susimąstę, lig nenorėdami išduoti di 
džiausiu paslapčių. Skuba, iriasi pirmyn, 
kaip mažas, taip ir didelis, kaip jaunas, taip 
ir senas—drąsiai tvirtesni, lenkdami silpnuo
sius. Keliatas minučių ir jau “Peck”—il
gais savo suodinais kaklais ramsto debesynus. 
Ūžia mašinos, terškia ratai, žvanga geležys. 
Pasipila iš vidaus verždamasis per plyšius 
suodžių oras, pasipila dūmai ir apgaubia savo 
skraiste tūkstančius .susirinkusių bedarbių 
laukiančių darbo. Greit pasigirsta iš jų jau 
nuo anksčiau sugadintų krūtinių kosuliai ir 
čiaudėjimai. Retkarčiais per dūmus pasiro
do- ryšulėliais nešini tokie pat paliegėliai 
“Pecko” darbininkai, kurie drąsūs, šoka į 
dirbtuvės nasrus. Nekurie dar net su pasidi
džiavimo šypsą eina!

Pasigirsta dirbtuvių sirenos. Suterškia dar 
garsiau mašinos ir antroji darbininkų pamai
na stoja prie darbo. !

Ištempia kaklus veik1 visi, laukiantieji dar
bo ir stumdydąmiesi kiekvienas nori prisi- 
skverbti arčiau raštinės durų.

—Aš, aš, ’palauk, leisk, man reikia-—sušun-
> t * : 1 •

ka kažkur balsas, į kurį aiškiai pasigirsta 
grūmojantis atsakas.

—Nelysk, aš čia jau senas darbininkas. 
Aš pažįstu visbs bosus, aš. ; .nelysk.
: Stumdosi, lamdo,si, varžosi.

Nutyla sirenos. Pasipila iš dirbtuvės bū
riai škarmalininkų, daugiąu į baidykles pana
šūs nekaip į žmones. /

—Susipraskite, meskite nuo sprando vergi
jos jungą; susibarkite į vieną galingą jėgą 
ir braukite visus savo dėles į mėšlyną taip, 
kaip braukiu aš snaiges, suodžius ir viską, kas 
kliudo mano galybei ir laisvei.

Palanta.

go D. Vaitelio, II Apskričio 
sekretoriaus, kuris apibudina

LOS ANGELES, Cal. —- L. 
į L. Choras nėra skaitlingas na- 
| riais (apie 20 narių turi), bet 
| veikimu nesilieka. Dar nese
nai perstatė veikalą “Nebaig
ta Kovą.” Dabar vėl (kovo 
20 d0t3sū irkrainais darbiniu- ii 
kais bendrai surengė k oncer-* j 
tą, kuris gerai pavyko. Tiesa, ,T 
ukrainiečiai turėjo geresnę ir 
skaitlingesnę programą, negu •» 
lietuviai, bet ir L.L. Choras ge
rai pasirodė. Mūsų • choras 
sudainavo 7 dainas po vado
vyste d. N. Savickiutės — Va
laitienės.

/Alive Rufiutė, dabartinė 
nauja choro mokytoja, pa- ' 
skambino piano solo, o drau- . 
gė A. Levanienė sudainavo so- J 
lo. Būtų buvę ir daugiau so- „ t 
listų, bet taip įvyko, kad kiti 
atsisakė dalyvauti.

Be muzikališkos programos , 
dalies buvo ir prakalbos. ,, 
Draugė R. pakalbėjo apie 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą. Paskiaus buvo ren
kamos aukos, surinkta $24. " 
Tai labai gėrai, kad darbinin- * 
kų parengimuose hepamiršta- 
ma ir politiniai reikalai. Dar- 
bininkų menas turi eiti su vi- 
sų darbininkų judėjimu.

Istorikų nuomone, kad meno 
gimtine esanti Indija. Bet 
m uosius meno 
žai yra žinoma

Sudėtingiausia meno rūšis yra teatras. Te
atre jungiasi keletas meno šakų į vieną, ne 
dalinamą vienetą. Dekoracijose, grime, kos 
tiumuose—pasireiškia tapyba 
Veikalas atvaizduoja poeziją. Taipgi 
nimuose dažnai esti daina ir muzika, 
daugiausiai apie teatrą bus kalbama.

Apie 600 metų prieš dabartinė mūsų 
nę, graikų teatras buvo išugdytas ir pastaty
tas gana augštame laipsnyje. Net ir dabar
tinis teatras yra žymioj įtakoj senovės grai
kų teatro. Graikų teatre buvo gana augštai 
išbujojus drama ir tragedija, kiek vėliau, 
Aristofanas sukūrė komediją ir ji buvo pa
siekus augšto laipsnio. Joj buvo pajuokiami 
graikų valstybės vyrai, filozofai, dainininkai 
ir šiaip parodomi vaizdai, pajuokianti tų lai
kų buities juokingas puses.

Graikų teatras gyvavo apie 200 metų, bu
vo pastatyta nuolatiniai teatro rūmai, kur ir 
dabar yra surandami jų griuvėsiai. IV mž. 
prieš dabartinę gadynę graikų teatras pradė
jo pulti žemyn.

Kada graikų tautą užkariavo romėnai ir jie 
pradėjo naudotis graikų kultūros užkariavi
mais, kartu ir teatrų kūrybos vaisiais. Iš sy
kio tildai pamėgdžioję graikus,’ o vėliau su
kūrė savo galingą teatrą. Romos teatro augš- 
jč-iaūSio ■ bujcmmoj periodas; buvo; nuo, 240. iki 
15ST mėtų:' * Paskiau,'’h lipiUlui-Roipos- .Kdltdb 
rai, sykiu nupuolė menas ir teatras.

Vėlesniais laikais, kaip tik krikščionys už
valdė ’kultūringąjį' pasaulį ir pradžioj vidur
amžių buvo labai nekenčiamos, ir persekioja
mos visokios meno rūšys, būk tai del to, kad 
kristaus pasekėjai buvo niekinami ’ir kankina
mi Romos' cirkuose.

štai kaip apibudino II amž. rašytojas Ter- 
tulianas tų laikų pažiūras į teatrą:

“Ar gali teisusis dievas, kuris neapkenčia 
visokio melo, priimti į savo karaliją tuos, .ku
rie bjauriai darko savo veido bruožus, plau
kus, kurie keičia savo amžių ir lytį, kurie me
lagingai dūsauja ir juokiasi, pyksta ir myli.”

Ir taip iki IV amž. sUfanatizėję krikščio
nys persekiojo ir naikino senovės graikų ir 
Romos kultūros užkariavimus ir tą dailės ap
švietus pabūklą—teatrą.

Tų laikų mokslininkai, istorijos tyrinėtojai 
atsiminė graikų kultūrą. s Jie vėl pradėjo mo
kintis graiku mokslų. Ir pradeda atgimdyti 
graikų meną, tik jau turintį krikščionišką 
spalvą.

Tuojaus krikščioniški vadai pamatė, kad 
teatras, menas yra mėgiamas plačių visuome
nės sluoksnių, griebėsi darbo pajungti teat
rą, kaipo krikščionybės idėjų platinimui.

Visokie 1 klerikalai, krikščionybės agentai, 
pradėjo - rašyti misterijas, vaizduojančias “do
rų” dr maldingų įmonių laimę danguje ir di
džiausias nedorėlių kaiiČias ?pragare« * j

Krikščioriifhs, riaudojant teatrą 
ko apnbodinti žmones religijos burtais,1 ro
dant visokių “šventųjų” gyvenimus ir jų kan
čias. Tuom sukėlė didelį religinį entuziazmą. 
Inkvizitoriai, mokslo peršekiotojai, degindavo 
ir žudydavo mokslo vyrus ' fanatiškų minių 
akyvaizdoj. ;

Tų laikų religinis teatro vaidinimas buvo 
daugiausia atliekamas teatro mėgėjų, laisvai 
organizuotų krikščionybės pasekėjų. Bet lai
kui bėgant, misterijų turinys pamažu pradėjo 
krypti. Pradėjo veržtis pasaulinių progresy- 
viškesnių rašytojų veikalai į .teatrą. Teatras 
pradeda daugiau veikti, virsti' pramoga, atsi
randa geresni ’ profesionalai artistai, meninin
kai. Tuo pačiu sykiu pradeda keistis teatro 
lankytojai. Maldinga publika,, kuri buvo per- 
siėmus šventais; vaizdais, dalis jos nustoja 
lankyti teatrą. Teatras lieka reališkesnis, ku
rį lanko tik šios rūšies meno mėgėjai.

• Romos papos pamatė, kad teatre pradeda 
nykti religiniąi veikalai,-jų vietą užinja ;rea-

Kalinys .
A. Degučio Laisvas Vertimus iš Rusų Kalbos 

Muzika—Ar changelskio (Mišriam Chorui)
Sukaltas retežiais aš sėdžiu rūsyj, 
Po langu gi aras, laisvojoj srityj,— 
Liūdėdamas . draugo plasnoja sparnais 
Ir ėdalą gyvą jis drasko nagais..

Draskydamas pats žvalgos į sienas piktai 
! Lyg mintis manąsias atjausdams slaptai.
Ir ragina žvilgsniu ir savo šūkiu, 
Lyg tarti ketina

Mes laisvėj auklėti, tad, broli, drąsyn— 
Į ten, kur žygiuoja vargdieniai pirmyn!
į ten, kur laisvėja pasaulio kraštai, 
Į tu n, kur gyventuin’ audringai, smagiai

Mes, d a r b i n i n k ai, kuriems tenka dar
buotis meno srityje, arba bent interesuojan
tis menu, tuojaus iš praktikos patirtam ir 
aiškiai matom skirtumą- proletarinio meno 
nuo buržuazinio. Suprantama, kad yra 
svarbu buržuazijai jos menas, tai taip yra 
-svarbu ir darbininkų klasei proletarinis me
nas. Bet vien tuo supratimu ir žinojimu 
mes negalim pasitenkinti. Mums reikalinga 
žinių apie proletarinio meno istoriją, apie 
jo kūrimosi pradžią, apie kovą su buržuazi
niu menu, apie jo aiškiai teoretinius pama
tinius skirtumus. Taipgi svarbu žinoti, kaip 
stovi sutvarkytas buržuazinis menas? Kiek 
del jo pinigų išleidžiama? Kaip stovi prole
tarinis menas Sovietų Sąjungoj, Vokietijoj ir 
kitose kapitalistinėse valstijose?

Kad mes galėtume ugdyti pasekmingiau 
proletarinį meną ir aiškiau nušviesti jo svar
bą platesnėms darbininkų masėms, tai 
mums, lietuviams darbininkams, reikalinga 
išleisti knygą- proletarinio meno klausimu.

Lietuvių Proletarų Meno Sąjungos Cho
ruose mes dar rasime nemažai choristų, ku
rie nenumato aiškaus skirtumo proletarinio 
meno nuo buržuazinio. Jeigu tą skirtumą 
nustatyti ir išaiškinti, reikalinga tuo klau
simu paskaitų. Bet, prisirengiant prie tokių 
paskaitų, prisieina naudotis buržuazinio me
no vadovėliais, o daryt skirtumą reikia iš 
praktiško patyrimo. ’

Pirmiausia Centro Biuras turėtų surasti 
tokį draugą, kuris sugebėtų ir apsiimtų pa
rašyti knygą, arba bent brošiūrą 
puslapių. Jeigu 
Amerikoj, tai gal 
arba kitur.

Pasirodo storas, nusipenėjęs bosas ir, apsi
dairęs, Vienam iš minios pamoja pirštu. •’ ■ ' ■

> t

Vėl sujunda minia, kiekvienas,, norėdajnas 
būti tuo “laiminguoju”. Bet bosas nutveria 
tik vieną “pažįstamąjį,” kuris jam savo pas
kutiniais centais gerai “užpundijo.” Įtraukia 
jį į raštinę ir dingsta. Nutilusi minia vėl lau
kia lig bent vieną vėl kada nors pamos su 
pirštu.

Laukia ir apsirinka.
Po kokio pusvalandžio, ties dirbtuve pasi

rodo “sanitarinis” automobilis ir prasiveria 
dirbtuvės durys, o jose pasirodo negyvas, 
dviejų vyrų nešamas, tas pats “laimingasis,” 
kiltis vos kelios dešimts .minučių su pasidi
džiavimu stūmės per kitus šimtus bedarbių 
pasitikti “laimės” mirtį. Taip, jis jau lai
mingas. Jo laimę nulėmė storos, keliolikos 
pūdų geležys, atimdamos jam gyvybę. Bet 
kam kas rūpi. Pažvelgia visi paltai į negy
vėlį ir dar labiau ištempia savo kaklus, jau 
tikrai pinodami, kad vėl vieną turės pamoti 
į negyvėlio vietą. i •

Ūžia dirbtuvės, veržiasi dūmai per, suodi
nus dirbtuvės kaklus ir sienų plyšius.

Stovi bedarbių minia pagal dirbtuvę ir lau
kia “laimės.”

liškesni veikalai-bei’komedijos ir kitokie links
mo ’turinio kūrinėliai.: Teatras daugiau- virs
ta, pasismaginimo vieta ir pradeda atitraukti 
daug žmonių nuo bažnyčios. Ir vėl papos 
pradeda tąatrą visaip persekioti, trukdyti to- 
limenį jo augimą ir tobulėjimą.

Vėliau, Vokietijoj, teatras persiskirta į dvi 
dalis: sodžiaus ir miesto. Miesto teatras nu
krypsta linkui pasaulinio teatro. Sodžiaus te
atras lieka daugiausia religinis. Paskui val
džia buvo uždraudus vaidinti religinius vei
kalus. Bet netrūkūs, tie vaidinimai vėl buvo 
atnaujinti ir dabar iki šių dienų vienam Ba
varijos kaime—Oberammergau—per dešimtį 
metų vieną sykį esti vaidinama “Kristaus 
kančios.”

XVI šimtmečio pabaigoj, Wiliamas Šekspy
ras pradėjo kurti veikalus, daugiausia iš ka
ralių ir turtuolių gyvenimo. Nuo to laiko 
prasidėjo naujas periodas, augimas buržuazi
nio teatro, prie kurio daug prisidėjo W. Šek
spyras.

Romos papos ir jo agentai, kunigai, kol tu
rėjo galią pasaulinės valdžios, tol persekiojo 
teatrą. Kada liko atstumti ir jų galia suma
žėjo, tada jie griebėsi kurti religinį meną 
bažnyčioje. Iri iki šių dienų bažnytinis menas 
tebemulkina žmones, žavėdamas ir kutenda
mas jų religinius jausmus visokiom giesmėm 
ir įvairia mistiška harmoninga—muzika. Ku
nigo mišių komedijos, laikomos prie altoriaus, 
apsirengimas, kostiumai, blizgučiai, skamba
lai, smilkalai, gestai, kraipymasis įeina į tą 
pačią meno rūšį, kaip ir teatre. Tiesa, ir se
novėje visokios religinės šventės buvo atlie
kamos su visokiom ceremonijom ir vaidini
mais, bet jos kas kart vis keitėsi ir šiandien 
liko kasdieninėms, šiandien prie bažnyčių 
laikomi vargonininkai, muzikai, kurie veda 
ir mokimi chorus, kad tik pritraukti daugiau 
žmonių į bažnyčią.

Šiandien yra prie bažnyčių radio, kur kuni
gai stengiasi perduoti tuos religinius nuodus 
plačiai visuomenei.

Mes pasimokindami istoriją, turim visais 
galimais būdais kelti, ugdyti proletarinį me
ną, nes jam lemta suvaidinti svarbų vaidme
nį darbo klasės apšvietos srityj, žadinant dar
bininkų klasinę sąmonę.

* ' Rl. Svyrūnėlis.



R|
H* ‘ s -'.' •- '■’• v• >7 H* * "*r -WP’ 7" f.^’ **: ■ '-*’• '■ '■' '• '■'"

«<mv

Puslapis Ketvirtas : E IIS,V1 šeštadienis, Baland. 2, 1932 Tm

| NUO DNEPRO IKI VISUOS
IK ____ 1____ " ?79?T,??9'?OT9??99?999W9WW999'ZZ?W?W29W?’7W‘?9"?OW9<

Fašistinis Kumpis ir Leonas Prūseika
M. šolomskas

Imperialistai sumanė išgelbėti “civiliza- 
| ciją,” atitveriant Europą nuo bolševistinės 

Rusijos. Iškarto jų buvo planai daug pla
tesni, būtent, atplėšti Sibirą ir padalyti 
“neprigulmingą,” suprantama, po jų kont
role, valstybę, atplėšti Kareliją, sutverti 
Archangelsko valstybę, atplėšti Turkesta
ną, atskelti už Kaspijos jūrų plotą, Kauka
zą, Doną ir Ukrainą, bet šie planai neišde
gė, kaip neišdegė pirmieji—nuversti So
vietus ir grąžinti buržuazijos ir dvarponi- 
jos viešpatavimą. Tuos jų planus suardė 
pergalingoji Raudonoji Armija pb vado-i 
vyste Komunistų Partijos. Bet imperialis- ^u^l^ni^tu” L. Pniseika 
tams pavyko sudaryti kordonas vakarūo- jjs sai<0 
se nuo Šiaurinio didjūrio iki Juodųjų jūrų, 
būtent: iš Finlandijos, Estonijos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos. 
vietai nuo pat paėmimo į įų rankas galios, 
vadovaujant Komunistų Partijai, atsisa
kė nuo pavergimo visų šių kraštų ir pas
kelbė jiems pilną laisvę: gali jungtis drau
giškais federaciniais ryšiais su Sovietų Ru
sija, arba, jeigu jie nori, tai visai gali at
siskirti nuo Rusijos. Tačiaus imperialis
tai, organizuodami kituose frontuose kontr- 
revoliucijos jėgas, organizavo ir šias vals
tybes prieš Sovietų Rusiją.

1919 metais ir dalinai 1920 metus, jau 
000,000 rublių vertę. Anglija iš Rusijos nekalbant apie Lenkiją, jos buvo karo pa- 
išvežė už 50,000,000 rublių kailių ir Kau- dėtyje su Sovietų Rusija. Finlandija turė- 
kaze pavogė 520,000,000 rublių vertės ži-1 jo pastačius prieš Sovietus 50,000 armiją 
balo. Archangelsko fronte jie apiplėšė! ir siekė užgrobti Kareliją.
valstiečius, grobdami jų gyvulius, arklius, | Estonija buvo pastačiusi 25,750 karei- 
drabužius ir veždami medžius, padarydami j vių ir visaip rėmė generolą Judeničių, 1919 

*• m., leisdama jam organizuotis ant jos te-

(Tąsa)

Imperialistų Ginklai Ir Plėšimas
. Imperialistai sudarė geležinį lanką ap

linkui Sovietų Respubliką, įvairiose jos 
prieplaukose ir kampuose išsodino savo ar
mijas. Archangelsko fronte buvo 22,000 
imperialistų kareivių. Pietų Ukrainoje 
20,000 anglų. Buvo jų ir Kaukaze, Kryme, 
ir kitur. Japonija pasiuntė į Sibirą 145,- 
000 savo kareivių.

Anglija suteikė generolui Denikinui 145,- 
000,000 rublių pinigais. Francija apdova
nojo budelį Vrangelį 100,000,000 rublių. 
Generolas Judeničius puolimui ant Lenin
grado gavo nuo Anglijos 260,000,000 rublių. 
Kolčakas ir Denikinas nuo imperialistų ga
vo sekamai ginklų: 1,030 kanuolių; 2,303,- 
783 kanuolių kulkų; 400,000 šautuvų ir 
715,000,000 jiems šovinių; 9,697 kulkasvai- 
džių; 138 karo orlaivius ir 876,172 bom
bų. Gi imperialistinė Lenkija 1919 metais 
gavo nuo Anglijos paramos: 120,000,000 
rublių; 135 karo orlaivius; 288 kanuolių; 
2,500 kulkasvaidžių; 185,000 šautuvų ir 
105,000,000 kulkų.

Kolčakas atidavė imperialistams 200 to
nų Rusijos aukso, kas sudarė apie 250,- 
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Važinėdamas po lietuvių 
kolonijas, menševikas No. 
2-ro Leonas"'Prūseika kal
ba tiek daug nesąmonių, ku
rias girdint, kyla klausi
mas: arba tas “vadas” taip 
sukūdikėjo arba -jis labai 
suniekšėjo. Vienu iš “argu
mentų” prieš Komunistų 
Partiją, Prūseika visur iš
stato fašistinį kumpį..;

Dalykų stovio nežinan
čiam keista išrodo, kaip čia 
susivienija fašistas kumpis

:: GARVEŽIAI
Lugansfco gamykla kovo 

10 d. išleido 1 garvežį.
G a m ykla “Komihtern” 

(Charkove) nuo mėnesio 
pradžios išleido 5 garvežius.

Visose garvežių statymo 
i menesį 

buvo išleista 79 garvežiai. •

“Mizara . kaltina 
mane, kam aš nupirkau 

So- kumPŽ- Tą kumpį valgiau

vos kumpį, Brooklyne įvy
ko Kompartijos masinis mi- 
tingas. Prū seika buvo 
kviestas sakyti prakalbą, gamyklose vasario 
bet jis griežtai atsisakė, pa
reikšdamas, kad “labai už
imtas.” Užsiėmimas jo tą 
dieną buvo tas, kad su tū
lu Brooklyno biznierium 
trankėsi nuo saliu no į sa- 
liūną, nešiodamas pažastėj 
fašistinį kumpį. Į prakal
bas Prūseika neparodė nė 
akių, kurios, žinoma, buvo 
storai užpiltos...

Kaip matome, Pruseikai 
čia buvo pastebėta jo neko
munistinis elgęsis: tranko
masis po saliūnus su fašis
tišku kumpiu, ir nėjimas į 
masinį mitingą. Na, o P.ru- 
seika savo prakalboj visai 
nieko apie tai neprisimena, 
bet tik rėkia, kad jį “bimbi- 
niai” bara, kam. jis kumpį

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Dr. Jonas Repšys
278 Harvard St., 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 1781

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

Tel. Porter 3789

šaliai ant 70,000,000 rublių nuostolių. Lai
ke imperialistų intervencijos ir kontr-revo- ritorijos ir pulti ant Leningrado, 
liucionierių karo prieš Sovietus buvo su
naikinta 8,269 tiltai, 1,700 kilometrų gelž- 
kelių, 86,000 kilometrų telegrafo, 15,327 
telegrafų, telefonų aparatų ir tt. Išgriau
ta miestai, sunaikinta fabrikai ir dirbtu
vės. Abelni nuostoliai Sovietų šalyje nuo 
imperialistų intervencijos viršija 17,000,- 
000,000 rublių.

Šios skaitlinės pasako, kaip gausiai im
perialistai rėmė kontr-revoliuciją ir kaip 
bjauriai jie puolė jaunutę darbininkų tvar
ką, išreikštą Sovietų valdžios formoje.

Valstybių Kordonas
Mes neliesime šiame aprašyme kitus pi

liečių karo frontus, nes mūsų pasibrėži- 
mas yra trumpai peržvelgti Sovietų Res
publikos ir imperialistinės Lenkijos pra

ne tik aš, bet ir visas ‘Lais
ves’ štabas, ir Mizara su 
Bimba ryjo jį... o dabar 
mane puolat..” (Čia Prū
seika keleriopai nusimelavo: 
Bimba tais laikais gyveno 
Clevelande, bet ne Brookly-

valgo. Esą, tai “teroras.
Tai negalima pakęsti. Žmo
gus negali but alkanas; rei
kia pavalgyti... “Aš alka
nas. .. ”

Matot, 
vikėjęs 
žmonėms 
iškraipo dalykus ir kitais 
klausimais.

“L.” Skaitytojas.

BRIDGEPORT, CONN.
Komunistų Partijos 15-tas Dist- 

riktasriktas rengia koncertą, kuris 
įvyks 3 balandžio, Rakoczi Hali, 624 
Bostwick Ave. Dalyvaus sekanti 
chorai: žydų, ukrainų, vengrų ir lie
tuvių darbininkų. Pradžia 8-tą vai. 
vakare, įžanga 50c. 
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PHILADELPHIA, PA.
Svarbias diskusijas ir, prelekcijas ri'aū dv7b<mkas* 

rengia. Kompartijos Lietfrakcija ba- p ,ir , landžio (April) 3 d., sekmadienį, 2-rą i Perkalčiau-apie Nuga-Jone laikrasčmą 
vai. po pietų, Lietuvių svetainėje, 1 *’ 
928 E. Moyamensing Avė. Drg. M. 
Žaldokas referuos temoje: Amerikos 
Mainieriai ir jų Kovos, Lietuvių Sve
tainėje, 928 E. Moyąmensing A’ve. 
Skaitlingai dalyvaukite šiose disku
sijose. (78-79)

“Buvau liesas ir silp
nas, dabar esu 

stiprus”
P-as M. Markulis, New York, N. Y., raio 

I ir sako: "Prieš pradėsiant imti Nuga-Tone 
aš buvau liesas- ir silpnas. Dabar aš esu 
stiprus ir sveikas. Nuga-Tone yra vienati
niai vaistai, kurie man pagelbėjo. Aš išgė-

Dabar aš tūrių gerą apėti- 
Ljerai miegu naktimis._ Aš džiaugiuos,

. Kiekvienas' turėtų jj imti."
Nuga-Tone turi stebėtiną rekordą atstei- 

gitno sveikatos ir stiprumo silpniems, liguis
tiems žmonėms. Jis suteikia naują ipeką ir 
jėgą organams ir padaro jūsų miegą jxiilsin- 
ga ir atgaivinanti. J'Juga-Tone yra jtardavi- 
nėjamas aptiekininkų. Jeigu aptiekininkas 
neturi jo. paprašykite ji užsakyti iš savo 
urmininko. Jokie kiti vaistai negali užimti 
vietos Nuga-Tone. ‘ \

WORCESTER, MASS

ne.—Red.)
Kiek aš atsimenu, tai 

draugas Mizara, rašyda
mas turėjo omenyje apie 
fašistinį kumpį ir L. Pru- 
seiką, ne kaltino Prūseikos 
už valgymą kumpio, bet vi
sai kitu dalyku. Mizara, 
man rodosi, rašė kad tą die
ną, kada Prūseika nusisku
bino pas Ambraziejų pirkti 
pargabentą iš fašistų Lietu-

kaip tas sumenše- 
žmogus muilina 
akis! Panašiai jis

Fa
Ge; kiekvJR . Gerą DUONA valgyt reikalingiausia 

Inam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai 
j kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUON 
j Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia 

žam į storus ir stubas, visoj aplinkei Brook 
k j no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į k 
į I miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

Latvija buvo pastačiusi 10,600 armiją 
prieš Sovietus ir nuo jos teritorijos veikė 
vokiečių generolas šarlatanas Von Der 
Golz su 33,000 armija prieš Sovietus.

Lietuvą buvo pastačiusi apie 13,000 ka
reivių ir taipgi, kaip ir Latvija, veikė iš
vien su Von Der Golzu, Bulkak Bulako- 
vičium ir eile kitų kontr-revoliucionierių.

Lenkija jau 1919 metais mete prieš So
vietus 63,840 kareivių ir grūdosi vis giliau 
į Sovietų teritoriją, siekdama praplėsti sa
vo rubežius iki 1772 metų rubežių arba iri 
dar toliaus į rytus, tai yra, užgrobti dide
lius plotus Baltarusijos ir Ukrainos.

Rumunija, raginama imperialistų, užgro
bė turtingą provinciją Besarabiją, pasta
tė prieš Sovietus apie 40,000 armiją ir vi
saip rėmė kontr-revoliucionierius.

(Bus daugiau.)

Eektros Kompanija Pittsfielde Paleidžia

i čia noriu pažymėt, kad sklo 
ka buvo kvietus kai kurias Ai
do Choro merginas, kąipo sta- 

nežiū- lų patarnautojas. Bet tik vie- 
pastangų, na iš chorisčių taip jiems tar- 

atsilankė palyginamai nedaug navo. Jaunuolė nesuprato, ką 
žmonių, o į Prūseikos prakal- tai reiškia, ir manau, buvo su

viliota. 4š dalies tai tėvų kal
tė, kad jie pavelijo. Turėtų 
mokinti ją daugiau apie, dar
bininkus ir jų skriaudikus, o 
prieš kapitalistų pagelbinin- 
kus.

Vakarienei pasibaigus, pri-

Į sklokininkų balių, 
rint didžiausiųjų j

bas dar pusiau mažiau.
Reporteris delei patyrimo 

atėjo į jų tą kermošių. Vir
šutinėj svetainėj žmonės klau
sosi orkestros muzikos. At
eina tautininkas Kriaučelis, 
kuts sykį atsižymėjo agurkų j)ėga Kudarauskienė ir taria: 
raugimu; sveikinasi su sklo- ; 
kos “čyfais.“ Dabar jau ge- nį^Yyk 
riausi draugai. O nesenai tie

šeriai neva kovojo; s]<aityti šią korespondenciją.
rn Programa prasideda viršų-
O i K U OIJ < I • I i • -»• j • • • • i. . .. 1 jtme.j svetainėje. Pirmininkas

į J. Skliutas pareiškia, kad jie 
išpardavę 250 tikietų už 
“cash“ pinigus. O iš tų 250 
tikietų kiek buvo išdalinta vel
tui? Taigi jis skaitlinę padau
gino antra tiek. Programoj 
dainavo J. Sabaliauskas, M. 
Paraliutė ir V. Tumanis. Dai
nininkai, būdami Aido Choro 
nariais, žinojo, kad jie prasi-

Įžengs
Aido Chorą, dalyvaudami iš-j 

: pildyme priešų programos. 
: Buvo pranešta Meno Centro 
pareiškimas, įkad nei viefias 

Vakaro vedėjas kviečia at-1 choro narys negali dalyvauti • 1 1 • • • . • • . . 4 «•••• ' •

i “Rašydamas korespondenciją,
_ melagysčių.“ Kuda- 

rauskienė tad malonės persi-

pranešimu. Pirma, tai kad 
tik trys sklokininkai belikę. 
Antra, tai kad komunistinių 
laikraščių reporteriai, rašyda
mi, sakytų, kad tik trys sklo
kininkai belikę, o kiti visi, va
žiuodami užsimušę. Ką tas 
reiškia, Butkus nepasakė. To
liams sako, kad sklokos tikras 
vardas esąs “komunistinė opo
zicija.“ Bet ką tas tikrumoje 
reiškia? Reiškia išėjimą prieš 
visus komunistų Internaciona
lo vadovaujamus darbininkus 
ištisame pasaulyje.

Jūs, kurie einate su Prusei- 
ka, Butkum ir kitais tokiais, 
darote klaidą ir dirbate la
bai žalingą darbą. Jau lai
kas grįžti ir dirbti darbinin
kų gerovei, vadovybėje Kom. 
Partijos. Neardykite to, ką 
pirmiau patys budavojote. O 
kai pataisysite dabartinę ža
lingą savo poziciją ir pradėsi
te dirbti naudingą klasinį dar
bą, tai vėl darbininkuose ga
lėsite atgriebti pasitikėjimą; 
kurį praradote, kada nuklydo- 
te, su skloka. Reporteris.

PITTSFIELD, Mass. — Ge
neral Electric Kompanija pra
nešė savo darbininkams, kad 
nuo balandžio 1 dienos atleis 
1,500 jų iš; darbo, o. ūkusiems 
numuš 10;. . Jeįgų
atsiras darbo,7'■lai pradėsią 
dirbt pilną faifcą. • !

Darbininkai labai nusiminę, 
ypač senesrįi kaip 50 metų 
amžiaus. Nes jau iki ši61 vi
siškai atleido daugelį tų, kurie 
buvo susilaukę tokio amžiaus.

Kompanija garsinasi, kad 
moka pensijas tiems darbinin
kams, kurieAjoj išdirbę 20 me
tų ir susilaukia 60 metų am
žiaus ir. senesniems; bet pen
siją gauna labai retas kuris. 
Daugumą tokių atleisdama iš 
darbo, kompanija ant sykio iš
moka po $400 ar kiek dau-

ginus, ir tuom užbaigia. Kom
panijos kapitalistams* ne gal
voj, ką seny vas i darbininkas 
darysi, kai tie piųigai išsibaigs, 
piję tu pasitraukei is jų akių, 
į j AįiL UėHi vien^

§ios ?dirbtuVėš aai’bmi n ką. Už
klausiu, kaip- eina'darbai. At
sako, blogai; dirbu po tris die
nas į savaitę už $7, o darbo 
verčia padaryt už tris žmones. 
Kol dar dirbu, tai šiaip taip 
su šeima palaikome gyvastį, 
bet jeigu šu balandžio 1 d. 
neteksiu darbo, tai prisieis ba
dauti. Jš miesto gaut pašal
pos sunku. Iki šiol miestas 
šelpia tik 1,500 šeimynų, o sa- 

; ko, kad jau ir taip stokuoja 
pinigų bedarbius šelpti .

Biržų Proletaras.

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

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg

PHILADELPH1J0S LIETUVIŲ RADIO VALANDA
- ; I i ■ , Rengiama Dubrow-Philco

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931
KI EK VIENĄ S EPT1NTA DI ENI 

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

Duoda L. DUBROW & SONS, Ine.
420-422 South Street Philadelphia, Pa

Telefonuokit, Lombard 1146 
Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose

KULPMONT, PA.

su tautininkais, kurie skundė į 
dabartinę L.D.S. <r~
Beveik visi atsilankiusieji su-! 
sidėjo iš tautininkų, parapijo- 
nų ir smulkių biznieriukų. .

Kokis ūpas buvo svetainėj ? 
Sklokos lyderiai vaikščioja nu
sigandę, rodos, jei langas bū
tų- atdaras, tai tuojau šoktų; 
per langą. Jų sutarukti žmo
nes visai svetimi — daugelis 
dar pirmą sykį atsilankė į šią 
Lietuvių svetainę.

Prieina M. Stalulonis ir sa-j 
ko, kad jo niekas negali kori-i 
troliuofi, — kur jis nori, ten i 
ir eina.

S
 slankiusius eiti į apatinę sve- j kontr-revoliucionierių parengi- 

tainę vakarieniauti, 
ris pasilieka viršutinėj salele, sistatydami, kad jų niekas ne-, ,
Prieina vienas iš naujų sklo- gali kontroliuoti. Tie solistai;balandžio 3 d., Lyilc Hali, 
kos rekrutų, kviečia, kad eitų i turėtų žinoti, kad jeigu jie ne
valgyti ir duoda tikietą vėl-, būtų buvę Aido Choro ir Pro- vai. po pietų 
tuu. į letarų Meno nariais, tai jie; ]■’

Reporteris, atsilankęs viską į niekuomet nebūtų' pagarsėję 
sužinoti, priima tikietą (išnau- į Naujojoj Anglijoj ir

prieš Proletary Meną ir 1 [^UgO MiZSTOS 
; Prakalbos

Reporte-1 muose, o jie to nepaisė,—per-

Hartford, Conn. — Drau
gas Mizara, kuris tik dar 
nesenai sugrįžo iš Sovietų 

• Sąjungos, kalbės nedėlioję, ! « 9 9 V * •« W ' -W-W ««
svetainėj, 593 Park St., 1:30

Bus ir mūzikališka pro- 
Draugas Mizarasužinoti, priima tikietą (išnau-į Naujojoj Anglijoj ir kitose 

dodamas skloką). Vakarie-Amerikos lietuvių darbininkų kalbės apie Sovietų Sąjlin

«
iujant, vienas iš dalyvių, sė
damas šalia, sako: “Čia 
žmonės visai apmirę, svetimi, 
kurie niekados nėra dalyvavę | 
darbininkų parengimuose. 

Sklokos lyderiai bėginėja išsi- 
p“ę"

kolonijose, kaip daininin- goš darbininkų reikalus ir 
kai. Jie turės atsakyti prieš budavojimą socializmo. Vi- 

skl°" dalyvaukite šiose prakal
bose ir raginkite kitus dar
bininkus jose dalyvauti. > 

Kviečia Darb. Org.

kai. Jie turės atsakyti prieš

kininkų programoj.
E. Butkus, pbrštatytas kal

bėti, užeina ant estrados. Vi
sų pirmiausiai sakosi turįs du

9mm

būdavo j imą socializmo. Vi

Iš Kietųjų Anglių Streiko 
Lauko 9-tame Distrikte

Streiką iššaukė Kasyklų 
Skundų Komitetas prieš U.M. 
W.A. unijos viršininkų norą, 
kada jie griežtai atsisakė šau
kti nepaprastą konvenciją, ku
rios angliakasiai reikalavo.

Mat, dabartiniame krizyje 
anglių trustas operuoja kas
dieną tas kasyklas, kurios yra 
geriau techniškai įrengtos ir 
augšti anglių klodai, o kitos 
kasyklos uždarytos. Uždary
tos kasyklos sudaro didelį an
gliakasių bedarbių rezervą; 
tuom bosai naudodamiesi ka
poja algas dirbantiems anglia
kasiams be pasigailėjimo, kad 
jie ir jų'šfeimyhbš badauja.

Angliakasiai gana sunkiose 
aplinkybėse . išėjo į streiką;

Šis Tas
Kovo 11 d. Bedarbių Tary

ba surengę prakalbas Lietuvių 
salėj.. Kalbėtojas buvo iš Phi- 
ladelphijos; nurodė, kaip at
sirado šis krizis ir kaip iš jo 
išeiti.

Kitas draugas trumpai kal
bėjo apie skerdynes ties H. 
Fordo fabrikįi, kur desėtkai be
darbių sužeista ir keturi nužu
dyta.

Priimta sekama protesto re
zoliucija : į-^

Mes, 150: darbininkų, susi
rinkę į ma^įnį mitingą, Lincoln 
Hali, Kujpįnonte, protestuo
jame priės (H. Fordo ir jo 
gengsternįUygiys ir juos pa- reikalauja kad ;kasyklog dirb 
smerkiame:; uz žudymą alkanų 
bedarbių, kurie ramiai ėjo rei
kalauti duonos.

Reikalaujame tuojaus .. pa- vas< 
liuosuoti visdfe suareštuotus be
darbius. U,

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

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

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

tų. visos lygiai. Ir stropiai ruo
šiasi šaukti konvenciją, eida
mi per unijos viršininkų gal-

—o—
Lietuvių Piliečių Kliubas 

rengia koncertą su šokiais 16 
. JM^doji armija viso- d. balandžio — April. Kon-I 

kiais būdkįš šėlsta, kaip pa- certo programa išpildys Lyros! 
skutinį “Ntūlį” iš darbininko Choras iš Shenandoah, 
kišeniaus ištraukus. Maldinin- 
kaują ne • tik bažnyčiose, bet 
ir salėse.į i Pamoksluose išgų- . 
ria tam tikras našles ir gyva- j 
našles, neš, girdi, jos nesigai
li aukoti dievui “ritulių.” lyiat, 
čia tūlos našlės ir gyvanašlės 
yra munšainierkos, tai pas jas 
randasi daugiau ritulių. Jos 
veikiausiai, jaūčiąsi prasikal- 
tds’Ioš įirieš gėrikus, tai nume
ta “dievuliui“ ritulių ir sąži
nė būna “tyra.”,

Proletaras.

POPIERA
Kovo 9 d. Zinovjevsko fa

brikas išdirbo 93 tonus po- 
pieros, “Sokol” —63 tonus, 
Okųlovo fabrikas—130 to
nus, Kamensko fabrikas— 
41 toną, Kondopoga 
tonus.

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
—64 38-40, Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tek, Stagg 2-5938
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Atsakyk j Tai, Detroito Ma jore p, Morphy!
r-j 1

Laiškas iš Kauno Kalėjimo
______________ X—

Tu mėgini pateisint tavo po
licijos dalyvavimą Fordo sker
dynėse, įvykusiose Kruvinąjį 
Pirmadienį, kovo 7-tą. Gerai, 
tai atsakyk į sekamus klausi
mus :

1. Kodėl apie 70 Detroito 
policijos tuom laiku radosi 
prie FortT ir Miller Road, ir 
kaip Dearborno policija buvo 
nustumta d e m o n struojančių 
darbininkų, taip greitai Det
roito policija susėdo į vežimus 
ir nuvažiavo į šiaurę linkui 
Fordo dirbtuvės?

2. Kodėl inspektorius Will
iam Black ir inspektorius Har
ry Stevens iš Fort Str. stoties 
ir nežinomas skaičius kitų De
troito policijos viršininkų bu
vo tuo laiku, kaip įvyko sker
dynės, prie Fordo dirbtuvės? 
Ar gal todėl, kaip kad po
nas Black sakė: “...mes nu
jautėm neramumą” ir “davėm 
įsakymą savo viršininkams už- 
atakuoti demonstrantus buo
žėmis, ir tu žinai kas vėliau 
įvyko.”,

3. Kaip atsitiko, kad tavo 
policija radosi prie Miller ir 
Dix Roads — Dearborne, ne 
Detroite, — kuomet darbinin
kai pasiekė tą vietą ?

4. Buvo rašyta viešai, visuo- 
laikraščiuose, kad kuomet

prie Fordo dirbtuvės vartų 
prasidėjo šaudymas iš kulka- 
svaidžių, tai tuom kartu ten 
radosi: Fordo privatinė polici
ja, Dearborno policija ir. . . 
“drūtos spėkos Detroito poli
cijos.” Ir tu nori, kad mes 
tikėtume tau, kad Detroito po
licija nedalyvavo šaudyme 
darbininkų ?

5. Tu sakai, kad Detroito po
licija pribuvo ten pervėlai. 
Kpkis tai netikęs pasiteisini
mas! Leiskime, kad jie ten 
pribuvo pervėlai — vis tiek 
jie ten pribuvo, ar ne? Tai 
ko? Ar suareštuot žmogžu
džius Fordo ir Dearborno po- 
licistus? Tai kodėl jie jų ne
suareštavo ?

6. Jeigu tavo policija “pri
buvo ten pervėlai/’ tai kaip 
galėjo tavo detektyvas ’ Hugh 
Quinn ir kiti Detroito policijos 
viršininkai matyti, kas ten at

sitiko sąryšyje su Harry Ben-i 
nett? Kaip jie galėjo maty-j 
ti Bennettą nušaunant darbi- • 
ninką “pirma, negu Quinn ga
lėjo suspėti išsiimti savo re
volverį,” kaip kad sakė pats 
detektyvas Quinn ?

7. Jeigu tavo policija “pri
buvo ten pervėlai,” tai kokiu

j būdu darbininkai juos matė 
i ten laike šaudymo — kol dar 
! nebuvo “pervėlai?”

8. Ar ne Detroito policija 
į tuojaus po Fordo skerdynių
varė didžiausias ab lavas darbi
ninkų gyvaųamose vietose De- 

i troite, ir ar policistai neareš- 
itavo jų? Ar gal tau yra ne- 
j žinoma, kad ypatingai vienas 
tų darbininkų, taip suareštuo
tų, buvo išlaikytas 5 dienas?

9. O kaip; apie tuos darbi
ninkus, kurie buvo Detroito 
policijos areštuoti dešimtimis 
Dearborno ribose ir pargaben-

j ti į Detroito policijos nuova
dą? Tai padaryta tavo poli

cijos, ponas Murphy.
10. Kaip apie tas kratas, ką 

1 buvo padarytos Auto Workers 
I Union ir Komunistų Partijos
j raštinėse tavo policijos? Ir j 
tas įvyko Detroite, ponas Mur-; 

’ phy.
Paaiškink, kodėl, net kelio-1 

Uikai dienų praslinkus po For- 
i do skerdynių, Detroito darbi- 
į ninkai buvo tavo policijos ar
eštuojami ant gatvių, namuo- Į 

Į se, valgyklose ir bile kur, kurį 
i tik juos buvo galima pagriebt? į 
; Jie buvo areštuojami Detroito i 
; policijos, o ne ko kito.

12. Paaiškink, kodėl tavo1 
j policija taip “draugiškai” pa-i
gelbėjo Dearborno policijai,! 

i areštuodama darbininkus De-i 
į troite, sulaikydama juos ir pa-j 
įšaukdama Dearborno policiją, į 
kad jinai juos nusivežtų į! 
Deaiborną ?

13. Kodėl tavo policija lai
kė po areštu darbininkus il
gą laiką ir po tam, kai jų pa- 
liuosavimas buvo teismo pri-,

įsakytas, habeas corpus pro-; 
cedūra?

Mes žinome teisybę, ponas i 
Murphy. Ir tu jokiu būdu ne-j 
galėsi išsiginti tos atsakomy
bės !
(L. Y. iš “The New Force”) Į

I

Nors mes nešventėm demon- šaltose kamerose ir kentėti 
stratyviai spalių revoliucijos1 nuo šalčio žiemos metu, ne-, 
paminėjimo dienos lapkričio : prisieina daug kalbėti.
7”d., bet budelių gauja sa-1 
distu Korsakevičium priešakyj | 
iš pat ryto budėjo koridoriuo,-: 
se. Ruošiasi budeliai mums' 
kruviną pirtį padaryti. Net 
vaikščioti mus bijojo leisti, tu

žavimas Kauno Kalčjhp©

Drauges Undžienes Prakalbij Maršrutas
Draugė Margaret Und- 

žienė ką tik sugrįžo iš So
vietų Sąjungos, kur jinai 
gyveno beveik penkis me
tus. Pirma negu pradės ei- 

* ti organizacijų jai pavestas 
pareigas, d. Undžienė suti
ko pasidarbuoti tarp lietu
vių keletą savaičių. Pasi
naudodamas ta proga L.D. 
S.A. Piki. Komitetas, nuta
rė surengti jai prakalbų 
maršrutą. Gaila, kad del 
stokos laiko negalime tą 
maršrutą padaryti plates
niu. Minimų vietų LDSA. 
kuopos tuojau privalo imtis 
už darbo, o kur nėra LDSA. 

i kuopų, ten kitos organiza
cijos gali rengti.

Drauge Undžienė Kalbės 
Sekamose Vietose

Wilkes Barye, Pa., bal. 10 d. 
Scranton, Pa., bal. 11 d. 
Binghamton, N. Y., bal. 13 d. 
Rochester, N. Y., bal. 14 d. 
Cleveland, Ohio. bal. 16 d, 

taip pat ir 17 d. po piet.
Akron, Ohio, balandžio 17 d. 

vakare.
Detroit, Mich., bal. 18 ir 19 d. 
Grand Rapids, Mich, bal 21 d. 
Chicago, Ill. ir apielinkėj ba- 

, landžio 22, 23 24, 25, 26 ir 27 
C dd. Pittsburgh, Pa. ir apielin- 

kėj balandžio 30, gegužės 1, 
2 ir 3 d. Baltimore, Md., 6 d. 
gegužės, Chester, Pa., 7 d. ge
gužės, Philadelphia, Pa. 8 d. 
geg., po piet ir vakare.
Didmiesčių ir apielinkių 

maršrutą tų vietų draugės 
pačios privalo sutvarkyti 
sulig savo nuožiūros. Keis- 

r*. ti dienų negalime. Jei ku- 
Z' rios apielinkes draugės ne-

rėjom išreikalaut ,ir tiktai p,o 
piet mus leido vaikščiot. Šven
tės nuotaika mūsų III skyriui 
buvo laikinai sutrukdyta tuo, 
kad vienoj mūsų draugų ka
meroj (55 kam.) atėmė čiu
žinius ir antklodes 7 paroms 
už tai, kad priverstino pasi
sveikinimo neatsakė taip gar
siai, kaip reikalauja, fašistų 
administracija,—bet visą die
ną visose mūsų kamėrose pra
leidom iškilmingu ūpu. Da
rėm referatus, pranešimus ir 
pasikalbėjimus.

Ant ryt dienos, t. y. 8 lap
kričio fašistų administracija 
priverstinai atėmė šiltus dra
bužius ir nuosavas antklodes 
bei baltinius. Atėmimo pro
cedūros praėjo kaip tikras po
gromas. Net nurengė tuos 
draugus, kurie buvo apsirengę 
ir paliko juos tik valdiškais 
vasariniais drabužiais. Ką tai 
reiškia šiltų drabužių atėmi
mas kalinių sveikatai, kuriems 
prisieis persišaldyti tokiose

Kaip ir visuose Lietuvos ka- 
i Įėjimuose, taip ir Kauno ka
lėjime pravedamos reformos, 
šios reformos yra nukreiptos 
išimtinai prieš, revoliucinius 
politkalinius: jiems, taikoma 
kariška disciplina. Imsim fak
tus: 1931 m. liepos 27 d. atėjo 
vyresnis prižiūrėtojas ir pa
skelbė, kad į. vyresnių admini
stracijos tarnautojų pasveiki
nimą: “Sveiki vyrai,’1’ ’ ar tai 
bus; kameroj, ar kur nors ki
tur, faliniai turį atsakyt: 

i “Sveiki tarpsto's.” Spalių 1 d. 
budelis Korsakęvičius atėjęs į 
55 k. (rev. politkalinių kame- 

I ra) pasisveikino.'' Bet jis ne- 
j pasitenkino vienkartiniu polit- 
i kalinių atsakymu ir pradėjo 
kartoti keletą kartų: “Sveiki 
vyrą;,”, bet draugai jau dau
giau neatsakmėjo. Užtai šios 
kameros draugai buvo nubau
sti šienikų ir pagalvių atėmi
mu 7 dienoms. Vėliau tas 
pats pasikartojo su valdininku 
Šeštakausku, bet čia jau at
ėmė nuo mūs šienikus ir pa
galves visai savaitei. Bę šitų 
bausmių mes jau nuo gegužės

mėnesio esam nubausti; nelei
džia mums maisto iš “laisvės” 
itf. neduoda mums pasimatymų 
su giminėmis iš “laisvės.” Da
bar mūsų gyvenimo sąlygos 
dar daugiau pablogėjo. Iki 
šiol mes galėjom laikyti pas 
save savo drabužių, šiltų 
marškinių ir t. t.; dabar tą 
viską nuo mūs atėmė. . Gi ad
ministracija šiltų drabužių ne
duoda, ir kaliniai kenčia šaltį. 
Ypač tai sunkiai atsiliepė 
džiovininkams : ir kitiems ligo
niams. Dėl blogo maisto ir 
del oro, trūkumo politkalinių 
ligonių skaičius smarkiai padi
dėjo, ypač džiovininkų. Me
dicinos pagelba laba i bloga. 
Dabar pasivaikščiojimo laiką 
dar' sutrumpino nuo valandos 
iki puąės. vai. kasdien, išsky
rus sekmadienį, kada visai ne
leidžią pasivaikščioti. Taigi 
iš viso savaitėj turim tik 3-jų 
valandų ’pasivaikščiojimą, čia 
nereikia užmiršti visų buržua
zinių švenčių, kada mus. visai 
neleidžia pasivaikščioti.

Gi provokatoriams, išdavi
kams ir renegątąms kalėjimo 
administracija tuo pačiu laiku 
padidino pasivaikščįojimo

(“Balsas”)

CLEVELAND, OHIO

'galite tą dieną rengti, tad 
! tuojau praneškite. Galima 
į bus tą dieną paskirti kitai 
į kolonijai, esančiai pakelyje, 
j Taip pat, kur pasitaikytų 
I lietuviams negalima rengti, 
galite rengti tarptautinį su
sirinkimą, nes d. Undžienė 
kaipo čiagimė, labai gerai 
atliks savo užduotį anglų 
kalboje.

Draugė Undžienė labai 
gerai patyrė apie Sovietų 
Sąjungos gyvenimą., o ypa
tingai daug sužinojo apie 
moterų gyvenimo persikei
timą. Negalima praleisti 

į nepaminėjus trumpo, bet' 
į daug reiškiančio sakinio,' 
i kurį d. Margaret pasakė:

“Kada imperialistai puls 
I Sovietų Sąjungą, tai'Sovie
tų Sąjungos moterys kovos 
iki paskutiniai, nes jos turi 

į už ką kovoti.”
Jų laimėjimus d. Undžie

nė perstatys gyvu žodžiu ir' 
j paveikslais, kuriuos ji rodys I 
tose prakalbose.
LDSA Centro Sekr . S. S.

ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOS
i

Pirmoje kovo mėnesio de
kadoje Rostselmaš išleido: 
32 nedakomplektuotus kom
bainus, traktorinių plūgų— 

j 404, sėjamųjų mašinų—698, 
i akėčių—286, pėdus rišamų
jų mašinų—405, šieną pjau
namųjų—300, arklinių grėb
lių—485. v ,

Liuberecko gamykla išlei
do 40 pjaunamųjų mašinų,

Gamykla “Sarkombain” 
išleido 12 nedakomplektuo.-. 
tų kombainų. ‘

Tai tčkią ^demokratiją” tut’i negrai 
darbininkai kapitalistinėj Amerikoj. ydėr- 
nas nulinčiuotų negrų darbininkų pįė.tjr 
nėse valstijose. .r.- ...

Pruseika nei Jo Šalininkai 
pasirodė Ginti Savos Pozicijos

Apie 200 atsilankiusių į dis
kusijas darbini nkų karštai 
sveikino Komunistų Partijos 
atstovą draugą Santos, kurį 
ex-polięįstas Martinaitis su ki
tais Prųseikos sekėjais buvo 
apstumdę ir atidavę policijai. 
Gynėjus Partijos linijos, peru- 
sius kailį Pruseikai ir oportu
nistams, susirinkusieji lydėjo 
gausiais aplodismentais.

“Drąsusis” Martinaitis štai 
kaip aiškinosi: “Aš, G: ii’ A. 
surengėm Pruseikai prakalbas, 
kad jis nusimaskuotų. . . ” Gar
sus paniekos juokas publikoje.

Kiti klausia Martinaičio, tai 
kam stumdėt Partijos atsto
vą ir atidavėt jį policijai?

“Naujosios Klampynės” ag- Į 
dntas J.! Krąsnickas ir tasiuž- 
sigynėrPruseikps. } .

I<od£l tie; sklokos “didvy-1 
riai” nedrįso prieš Cleveland 
do darbininkus apginti Prusei- 
ką, o buvo drąsūs po policijos 
apsauga, —parašysiu plačiau, 
kartu ir apie minimas diskusi
jas.

Komunistas.

Wbrcesteriecnj Atydai!
WORCESTER, Mass.

Labai svarbios diskusijos 
įvyks balandžio 3 dieną, 
Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St., Worcester, Mass, 
šių diskusijų yra labai svar
bi tema, būtent:

“Ar neša kokią naudą 
skloka da.rbinin.ku klasei?”

Tad visi dalyvaukite dis
kusijose. Tie, kurie norite 
apginti skloką, ateikite į 
diskusijas. / Taip pat, kurie 
norite sužinoti apie skloką, 
kas ji yra ir ko ji nori, tai 
dalyvaukite kuoskaitlingiau- 
sia.' ,' ' ’

Įžanga visiems dykai. Vi-j 
si galėsite kalkėti ir disku- , 
suoti. : ’ ' ' ' ' ' Rengėjai, j

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS’
Graborius-Undertaker

[ IRbąlsamttoja ir Itiidoja numirusius 
i visokių; kapinių. Norintieji goresnio 
Į tarnavimo ir už žemų kainą nuliūdimo 
i valandoje šaukiten pas mane. Pus mane 
1 triilifo <vAUti lotus ant visokiu kartiniu kuo 
I geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 M t. Vernon, Street 
PW^ELpa»A, PA.

Puslapis Penktas

o

o

O

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai naktiesO

Telefonas: Evergreen 2-9015

lai- |

Ne-

o

v

"o“

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg X84’.

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. L, N. Y
Kampas Himrod Street

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIU UŽEIGA
Savininkai Petras Lingvinas ir Karolis Meškcrevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusiems. Mes padėsime susipa

žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pasirodavoji- 
mams ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patogu. Dirbantie
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti.

ant 
pa-

į

Įvairių karštų gėri 
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalus, gausi 
šilumos | vai i« s. 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkama ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa-\ 
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Stąen Island F«r-

Sofija, Bulgarija. - Po-gROOKLYN LABOR LYCEUM 
licija suareštavo motiną 
Koffardievo, kuris buvo va
du Bulgarijos Jaunųjų Ko
munistų Lygos ir kurį nese
nai policija nužudė.

Paryžius. — Amunicijos 
fabrikas Hotchkiss išsiuntė 
Japonijon 150 baksų su kul- 
kasvaidžiais
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TELEFONAS Al DAKA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžcris
įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečiu lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta tRusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimai^. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsinėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B.į M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
I B.'Ml T.' subway—išlipt ’ ant Montrose Ave. stoties; visais 
1 > ■ '■ Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

1 liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
, prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.
į Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, >25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie
niais 1b vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

LŪTVfNAŠ

L u t ▼ in’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabeth©, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir iemių, 
taipgi įvairių Us
nių. Mūsą patarna
vimas prielankus.

61) S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
; , Tel. Trinity 1-87 2t
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MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyn^.

Ateikit Persitikrint.

VIETINES ŽINIOS
Tai Jau Rytoj Tos įdomios Prakalbos

Kojy Nesveikumai

L.D.S.A. Pild. Komiteto

ir ki-

Lietuviai Komunistai, Visi
n 660 GRANO ST

—■*

SMULKMENOS

NOTARY 
PUBLIC

išgvildent ir planingiau pasta
tyt mūsų bendrą veikimą, — 
visi lietuviai Komunistų Parti-

Ope- 
Ave..

pra
dą r-

nu- 
ka- 
yra 
im-

>. 4?*

ži-1 
nu- į

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE 

nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8 

Nedėliom nuo 10 iki 2 
Odos ligos gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas jČirškinimais

gaunami išanksto 
50 East 

St., New Yorke. Reikia 
tikietus gerai išplatint 

partijiečių ir pritarėjų.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,Si
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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos

Įžanga visiems veltui.
Rengia

Lietuvių Darbininkių 
kad, I Susivienijimo Amerikoj 

Pirmas Rajonas.

į Dovanom ar patys 
imi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
i nokite, kad pas mane 
Į sipirksite.

j ĮVAIRŪS LAIK-
I RODŽIAI NAU-
0

Į JAUSTOS MADOS 
! UŽ PRIEINAMĄ

• KAINĄ

Garankščiuotos krau
jagysles, niežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy

domi be operacijų
DR. O. MEYER
Vokietys Specialistas r_

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume-
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

i Taipgi taisau visokius laikrod-1 
fžius ir kitus papuošalų daiktus, i 
Į Taigi kreipkitės pas/ mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. 1 

Williamsburgieciams, kuriems , 
i pertoli pas mane atvežti pataisy
mui laikrodžius ar kitus auksinius |

| daiktus, palikite “Laisvės” ofise, i 
I Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs! 
Į atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-1 
| kėsite “Laisvėje.”
I VIKTORAS JANUŠKA 

127-17 Liberty Avė 
Tarpe 127 ir' 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y.

ruslapis šeštas ,

j įvyksta Daktaro Kaš- 
kiaučiaus ir drg. M. Undžie- 
nės prakalbos, kurių nekant
riai laukia šimtai lietuvių dar
bininkų. Prakalbų pradžia— 
4 vai. po pietų, šį nedėldienį,|savo padėties, 
balandžio 3 d 
vės” svetainėj, kampas Lori
mer ir Ten Eyck Sts., Brook
lyne. '

šeštadienis, B aland 2, 1932

ką, jai daugelis dalykų atro
do keistai.

Šiais laikais milionai bedar
bių ir kamuojamų dirbančiųjų 
be paliovos sau galvas kvarši- 

: na, kaip išeit iš tokios juodos 
Drg. Undžie- 

vieta—“Lais-|nė savo prakalboj ir paskui 
j_ j atsakymuose į klausimus fak

tiškai parodys, kokiais keliais 
'surado išeitį darbininkai ir 
I vargingieji valstiečiai, pasi- 

Draugė Undžienė, ką tik liuosavę iš carizmo, buržuazi- 
sugrįžus iš Sovietų šalies, po jos ir dvarponių retežių, 
penkių metų gyvenimo ir ty- Į Tose pačiose 
rinėjimo tenai, nupieš klausy
tojams, kaip darbininkų val
domoj šalyj gyvena šeimynos, 
kaip pastatytas vaikų prižiū
rėjimas ir jaunuolių auklėji
mas; kokias teises turi mote
rys, kokius darbus jos dirba; i moka sujungti mokslinius fak- 
kokiais būdais ten pasinaikino J tus su darbininkų kasdieninio 
bedarbė ir sparčiai didėja dar-i gyvenimo reikalais.
bininkų uždarbiai; kaip visi’ šio pranešimo skaitytojai 
darbo klasės žmonės aprūpina-į yra prašomi kuo plačiausiai 
mi medikaliais patarnavimais; i paskleist žinią apie tas 
kokią rolę vaidina jaunuoliai, kalbas tarp kitų lietuvių 
kiek žmonių su ginklais sto-j bininkų. 
tų apgint savo šalį nuo impe-i 
rialistų ir t. t. Draugė Un-j 
džienė taip susigyveno su so
vietinėmis aplinkybėmis, 1 
sugrįžus į buržuazinę Ameri-j

negalėjimą !užsimokėt; taip 
pat stato bosams -reikalavimą 
pripažint randauninkų komite

tą. Savininkai jau gavo iš tei- 
Ijsmo patvarkymą išmest gatvėn 
' j 30 streikierių šeimynų. Bet 

1 kiti streikieriai yra užsitikri
nę, kad streiką laimėsią; sa
ko, tuomet bosai bus priversti 
savo kaštais atgal parkraustyt 
išmestąsias darbininkų šeimy
nas ir dar primokėt už ra
kandų apsidraskymą. Taip 
bosai jau buvo priversti pada
ryt keliose kitose vietose po 
sėkmingų streikų.

Bankietas Pagerbimui’ Drg. 
Amterio Jo 50 Mėty Amžiaus 
Sukaktuvėse, Bal. 15 d.

Tose pačiose prakalbose 
Daktaras Kaškiaučius kalbės 
apie tai, del kokių priežasčių 
žmonės be laiko pasensta ir 
miršta. Jo prakalbos turinys, 
kaip matome, medikaliai-mok- 
slinis; tačiaus Dr. Kaškiaučius

Mums praneša, kad yra da
romi platūs prisir,engimai dė
lei bankięto, kuris ruošiamas 
pagerbimui drg. Israel Amte
rio, Komunistų Partijos vieti
nio distrikto organizatoriaus, 
50 metų 
gimimo, 
landžio 
vakare.

maišyta truputėlis radiumo, 
jis mokėdavo po penkis dole
rius ir kasdien jį gerdavo. Po 
dviejų metų, radium persigėrėfjos nariai šioj apielinkėj, būti- 
net į Byerso kaulus. Bandė 
gydytis nuo pasekmių savo 
žioplumo, bet jau buvo per- 
vėlu, ir, pagaliaus, pakratė 
kojas.

nai dalyvaukite šiame genera- 
liame Liet. Komfrakcijos su
sirinkime.

Liet. Kom. Frakcija.

N'EW YORK. — Kokia tai 
gengė nušovė tūlą Em. Weis- 
nerį prie kapinių paminklų 
dirbtuvės; jis parkrito galva 
prie pat paminklo. Gengste- 
riai •< pabėgo.

NEW YORK. —- Miestinės 
labdarybės viršininkas Hen
nessy, atsakė, kad “pienas tai 
išdykavimas,” bedarbiams, ku
rie reikalavo pieno savo kūdi
kiais. Tas valdiškas nenau-i 
dėlis turėtų žinot, kad pienas 
yra būtinai reikalingas kūdi
kiams maistas, ypač, krfda be
darbių šeimynoj nėra kitokio 
žmoniško maisto, t

L.D.S.A. Pild. Komiteto 
svarbus posėdis įvyks sekma
dienį, balandžio 3 d., 10-tą 
vai. ryte, ‘Laisvės’ svetainėj.

šiame posėdyje bus svarsto
mas naujas L.D.S. planas. 
L.D.S.A. narės; kaip vietinės, 
taip ir iš toliau, yra kviečia
mos dalyvauti.

L.D.S.A. Centro Sek r. S. S.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykitel

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

208 Wešt 45th St.
■ j , . New York City

Valandos: 2 iki 6, 
Apart Nedėldienių

.................................. — ................ .

—r—
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Į Laikrodžiai, Deimantai ir
I e '
į Auksiniai Dalykai

patys sau norėda- 1 
daimantus į 
daiktų 
pigiau

Bendro Fronto Gegužinės Konferencijos Komitetas Šaukia 
į Masinę Demonstraciją, Balandžio 6 d., Bronx Coli
seum Milžiniškoj Svetainėj—Kovai prieš Karą _ _ _ _ _ _ i

Fronto Komite- kapitalistų teroras, siaučiantis 
Kentucky, Detroite, Chicagoj 
ir visoj šalyj, kruvinas lynčiš- 
kas nuosprendis prieš Scotts
boro jaunuolius—vis tai yra 
dalim kapitalistų pasiryžimo 
užsmaugt minių kovą prieš 
badą, už bedarbių apdrau- 
dos įstatymą ir prieš Hoo- 
verio programą, sulig kurioš 
yra kapojami darbininkams 
uždarbiai. ---- --------- ----
suglaust savo eiles į vieną ga
lingą kovos frontą prieš išnau
dotojų užkartą badą, prieš jų 
terorą ir prieš jų karišką kam
paniją.”

Todėl padarykite tą balan
džio G d. demonstraciją ga
lingiausiu darbininkų atsaky
mu į skubiai taisomus imperia
listų karo planus! Pareiškite 
toj demonstracijoj savo pasi
ryžimą apgint Sovietų Sąjun
gą nuo kapitalistinių razbai- 
ninkū! Pakelkite masinį bal
są su perkūnuojančiu reikala
vimu, kad tuojaus būtų su
stabdyta karas, dabar veda
mas prieš Chinu dirbančiąją 

Visi dalyvaukite de-

Suvienyto 
tas, kurį išrinko delegatai ke
turių šimtų New Yorko darbi
ninkiškų organizacijų, išleido 
atsišaukimą į visas prisidėju
sias organizacijas, kad jos su
mobilizuotų savo narius į 
prieškarinę d e m o n s t raci ją 
Bronx Coliseume, 177th St., 
New Yorke, balandžio 6 d., 
ateinantį trečiadienį, sukaktu
vėse Jungtinių Valstijų įstoji
mo į pereitą pasaulinį karą, 
linį karą.

Atsišaukimas, be kitko, 
rodo, jog dabar einantis 
ras prieš Chinijos liaudį 
pradedamąja dalim naujo
perialistinio karo, delei pasau
lio persidalinimo tarp kapita
listinių grobikų:

“Mes randamos ant kranto 
naujos pasaulinės skerdynės, 
dar baisesnės, dar pragaištin- 
gesnės, nekaip pereitoji sker- 
dynė. Darbininkų, socializmo 
šaliai, Sovietų Sąjungai gręsia 
didelis pavojus. Imperialisti
niai ponai stengiasi išbristi iš 
krizio savo beprotiškos, krimi-!
nališkos ‘tvarkos’ kaštais dar- liaudį! 
bininkų, įstumiant darbo mi- monstracijoj balandžio 6 d 
nias į kraujo jūrą. žiaurus Bronx Coliseum svetainėje.

sukaktuvėse nuo jo 
Bankietas įvyks ba- 

15 d., penktadienio 
Jam yra pasamdyta 

didelė svetainė Central
ra House, 67th St. ir 3rd 
New Yorke.

Daugelis darbo unijų 
tų masinių darbininkų organi
zacijų jau išrinko atstovus da
lyvaut tame bankiete ir pla
tina jo tikietus tarp visų sa
vo narių.

Ir ištikro drg. Amteris užsi
tarnavo didelės pagarbos. Per 
ištisus 30 metų jis buvo ir te
bėra narsus, bebaimis, pasi- . n r v r i 
šventęs revoliucinis kovotojas Bukite Bendrame Romirak- 
už darbininkų reikalus, vienas 
iš energingiausių, nenuilstan
čių Komunistų Partijos vadų ;
o kas liečia lietuvius, tai, be! Partijos nariai iš Brooklyn© 
kitko, vienas iš uoliausių mū-!New Yorko ir artimosios apie- 
sų talkininkų kovoj prieš opor- linkės yra šaukiami 
tunistus sklokininkus.

Bet tai nebus vien asmens j mą šiandien, 
pagerbimo bankietas, o sykiu " 
ir demonstracinė masinė suei
ga geriausių kovotojų, mokan
čių įvertinti draugą, pašven
tusį savo gyvenimą tarnavimui 
komunizmo idėjai; tai kartu 
bus ir demonstracija už Ko-

ei jos Susirinkime Šiandien
Visi lietuviai Komunistų

į Liet. 
Komfrakcijos narių susirinki- 

, šeštadienį, bal.
!2 d., “Laisves” svetainėj. Pra
džia 7-tą vai. vakare.

Yra svarbių naujų ir senų, 
“neužbaigtų” reikalų. Komu
nistų frakcijos mišriose orga
nizacijoje, unijos^ -dirbtuvėse 
ir kt. susiduria- su naujomis 

Darbininkai turi I munistų Partiją.; 1 ' ‘ r' , pareigomis ir • problemomis.
Prie pokilio • bus gera pro--Kad tuos reikhlus nuodugniau

grama, tame skaičiuje revo
liucinių paveikslų piešėjai, 
tinkamas sceniškas vaizdelis, 
sovietinių dainų žymus daini
ninkas, gera orkestrą ir cho
ras.

Tikietai
Partijos raštinėje, 
13th 
tuos 
tarp

Veltui Pamatykite Teatruką ; Revoliucinių Rašytojų 
Pas Ex-Kareivius FKonferencija Bal. 10 d

j TEL. STACG 
2-5043

INC

U

*•—

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

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
BROOKLYN, N. Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM JŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSJAI PĄTARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ_ IR NAIfcTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

vvvvvvvvvVvvvvvvvvv AA A AA A AA A A

NEW YORK. — Pasaulinė 
karo ex-kareiviai kviečia į sve
čius į jų interesingą pramogą, 
šiandie, balandžio 2 d., 8 vai. 
vakare. Bus perstatytas dra
matiškas vaizdelis iš kareivių 
būklės kariniuose apkasuose; 
bus. rodoma ir judamieji pa
veikslai. Brooklyniečiams ar
ti. Nes vakarėlis įvyks po 
num- 79 East 10-tos gatvės, 
New Yorke. Įžanga visiems 
uždyką. Patys ten nuvažiuo
kite ir savo draugus nusivež- 
kite.

me-NEW YORK. — Pirma 
tinę revoliucinių rašytojų kon
ferencija bus laikoma balan-

BROOKLYN, -r- Užpuolus 
policijai streikuojančius ran- 
dauninkus ant Pennsylvania 
Ave., darbininkas Irving Dolb, 
20 metų amžiaus, išvadino po
liciją “geltonaisiais kazokais.” 
Už tai jį areštavo. Teisėjas 
nusprendė, kad ayba jis turi 
atsiprašyt policmaną En. Fasa- 
ną, arba užsimokėt $50 pabau
dos, arba eit penkioms die-* 
noms į kalėjimą. Darbinin
kas pasirinko kalėjimą.

Andrew

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. X.

L.D.S.A. 91-mos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadienį 4-tą 
dieną Balandžio '(April) po numeriu 
6445 Perry Ave., 8-tą valandą vaka
re.' Visos narės būtinai dalyvaukite.

! Org.
(79-80)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Atletu Kliubas rengia 

“LAMES DAY PARTY,” subatoje, 
2 balandžio (April), 1932, savuose 
kambariuose, 168 Marcy Ave., bus 
puiki muzika, įžanga su užkandžiais 
$1.00. Moterims ir merginoms .vel
tui!

(78-79)

A.P.L.A. 22-ros kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadienį, 4-tą 
balandžio (April), 1932, “Laisvės” 
svetainėje. Visi nariai, dalyvaukite 
ir atsiveskite naujų aplikantų.

A. Baltaitis, Sekr.
(78-79)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA labai gražiai ir 

gerai fornišiuotas kambarys; visi 
parankamai. Tinkamas del dviejų 
vyrų ar merginų arba del .ženotos 
poros. Renda labai pigi. — David 
Andrews, 387 dputnam Ave., Brook-1 
lyn, N. Y. ■ (78-79)

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.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau finian ir chroniikaa rynj ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau iityrimy kraujo ir ilapumo.

DR. MEER .
156 W. 44th St., Room 802 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i 

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

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

Telephone, Evergreen 6-5310

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

J. GARŠVA 
Grabofius

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai! /

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

Naujoką Cigarą

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

BROQKLYN.. ° l X>£vkJOIYlj 1 IN .   Z1I1UICW
d_Z10 JP d«, sekmadieni, Kul- perrone areštuotas,, kad nušo-
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DEKAVOJU PACIENTAMS
o

gali-

O

Telefonas, Midwood 8-6261
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vė slaptos smuklės laikytoją 
už tai, kad pastarasis neat
mokėjo jam. keturių dolerių

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir ISe

Aš dekavoju 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
LIETUVIŲ . 

1SDIRBYSTES
CIGARAI

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N, Y.
i • i ( ’ .• * a • • * f

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

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant -visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vęselijoms, 
krikštytoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
: BROOKLYN, N. Y.

tūros Centre, 50 East 13th St., 
New Yorke. Pradžia 10 vai. 
dieną. Laikinasis sekretorius 
drg. Emery Balint praneša, gįoTJs? 
kad vienas iš jos tikslų yra pa-į

■HMi

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už

• ■ -I

žemą kainą, 
nuliūdimo wa; 
landoje šauki
tės pas:

Nedėlioj Vakarieniaukite su 
Draugais Italais

Italai darbininkai kviečia 
draugus lietuvius į vakarienę, 
rytoj, nedėlios vakare, balan
džio 3 d., po num. 197 Hum- 

- boldt St., Brooklyne, arti Me- 
serole St. Prie skanios vaka
rienės bus graži muzika—ži
note, kad italai yra ant to spe
cialistai. Įžanga tik pusdole- 
ris. Draugai lietuviai, skait
lingai sueikite į šią vakarie
nę ir tuom prisidėkite prie su- 
drūtinimo darbininkų judėji
mo tarp italų.

tiekt daugiau ir geresnės lite
ratūros darbininkiškiems laik
raščiams, proletariniams teat
rų vaidintojams ir t. t.

Organizacijos yra kviečia
mos išrinkt savo korespon
dentus, kaipo delegatus. Bet 
raginama dalyvaut ir pavie
niai korespondentai, sykiu su 
reguliariai^ laikraštininkais, 
veikalų rašytojais ir kt.

Lietuviai darbininkiški ko
respondentai turėtų iš' visos 
plačios apielinkės suvažiuot į 
tą konferenciją, kur bus 
ma daug ko pasimokint.

5 ĘAR ROCKAWAY gejžke- 
lio stotyj areštavo septynis, 
bedarbius, kaipo, “valkatas 
jie, neturėdami kur gyventi, 
“perilgai trįndavosį stotyje,” 
kaip kaltini‘kompanijos Agen
tai. . • ; j t

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Restaurantas už pi

gią kainą; priežastis pardavimo, 
sayininkas turivfarmą ir greit;išei
na gyventi ant farmos. Biznis eina 
gerai, galima gražiai pragyventi ir 
dar doleriuką: kitą susitaupyti.

yori-N RUKUSH
Fulton St., Brooklyn, N. Y., 

.palei Brooklyn Bridge 
Telefonas Cumberland 6-9152

(77-82)

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.”

Sustreikavo Dar 150 
Randauninky Šeimų

CORTLANDE, N. Y., tapo 
nusmerkti mirtin R. J. Simpso- 
nas su savo moteria, kad nu
žudė savo keturiolikos metų 
kūdikį,* kuris buvo “pastOro- 
tas” pirm apsivedimo.

BROOKLYN. — Nors i per 
gaisrą jis ir pats apsvilo, ta
čiaus yra dar teisman pasta
tytas, kaipo padegėjas savo 
krautuvės, Aaaronas Schwartz, 
2575 Atlantic Avė.

Petras Naujokai 
Savininkas

NEW YORK. — 150 darbi- 
ninku ir bedarbių šeimynų po 
num. 1820-22 Bryant' Ave., 
Bronxe, paskelbė savininkams 
streiką; reikalauja ndpigint 
rendas 15 procentų, sustabdyt 
bedarbių mėtymą laukan už'

NEW YORK. —- Plieno fab
rikantas milionierius Eben M. 
Byers buvo įsivaizdinęs, kad 
radium gali būt jam ' labai 
sveikas.' Už dvi uncijas van
dens, prie kurio .būdavo prn

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.




