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LIETUVIŲ DARBI N. SUSIVIENIJIMAS 
JAU ĮREGISTRUOTAS OHIO VALSTIJOJ

listų Partijos vadai, dirbdami 
išvien su rusais baltagvardie
čiais, baisiai pyksta ant tų na
rių, kurie nori 'prielankiai kal
bėti apie Sovietų Sąjungą.

Partijos organas “New Lea- 
deris” tūlas laikas atgal pa
skelbė, kad daugiau diskusijų 
apie Sovietų Sąjungą jo špalto- 
se nebus. Bet štai bal. 2 d. 
laidoje jau keli narių laiškai tel
pa tuo klausimu. Ponai vadai 
skundžiasi, kad negali apsigin- ‘ 
ti nuo narių bombardavimo.

Dar blog-.au: Ponas Frank • 
McCalister rašo ir verkia, kad 
nesenai įvykusioj New Yorko 
miesto partijos organizacijos 
konvencijoj klausimas apie So- 
vietų Sąjungą nustūmė visus 
kitus klausimus į šalį. Girdi, 
delegatai visai užmiršo “mū
sų problemas čia Amerikoje”. 
O tai, esą, baisus daiktas.

Vargšai socialfašistai. Kaip 
tas strausas, norėtų jie įkišti 
galvą į smėlį ir laikyti, bet dar
bininkai taip smarkiai į užpa
kalį juos bombarduoja, jog jie 
turi ištraukti iš ten savo 
galvą ir nors graudžiai nusi
verkti, kad negali apsiginti nuo 
bolševikiško “velnio”.
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Fordas paskolino Detroito valdžiai $5,000,000. Už tai Detroito valdžia padėjo skersti Fordo darbininkus 
prie Fordo dirbtuves.

Blogai miestų darbininkams. 
Spaudžia juos bedarbė ir var
gas. Bet negeriau ir vargdie
niams farmeriams. Pražūtis 
ij?- jiems, štai United Press 
žinių agentūra praneša iš Mis
sissippi valstijos, kad ten ba
landžio 5 d. tapo parduota 60,- 
000 farmų už taksus. Tai vie
nas ketvirtadalis visos valstijos' 
žemės!

Mažažemiai farmeriai nebe
gali išsiversti. Valdžia plėšia
taksus. Kuomet jie neturi iš 
ko užmokėti, valdžia jų žemę 
namus ir padargus parduoda. 
Verkia farmeriai, verkia jų 
žmonos ir vaikai!

New York “World-Telegram” 
korespondentas Lyons iš Mas
kvos rašo apie tuos stebūklus, 
kuriuos įvykdė Sovietų Sąjun
gos liaudis su savo Penkių Me
tų Planu. Jis ypatingai krei
pia domę į įdeologinę ir kultū
rinę permainą. Ekonominiai 
atsiekimai, girdi, milžiniški ir 
svarbūs. Bet kas svarbiausia,' 
anot jo, kad visai kiti žmonės 
pasidarė. Jie pilni energijos, 
entuziazmo, su šypsą ant veido 
žiūri į ateitį ir ją budavoja!

Kruvinoji fašistinė Chile res
publikos valdžia šiomis dieno
mis paskelbė ant viso pasaulio, 
būk iš Maskvos pribuvęs ko
munistų “komisaras” ir atve
žęs maišą pinigų del Chile Ko
munistų Partijos. Tai bjauri 
fašistinės valdžios provokacija, 
kurios priedanga kriušinamas 
revoliucinis judėjimas.

Kaip tik taip nelabai senai 
provokatorius Pruseika užblio
vė ant viso svieto, būk d. Mi- 
zara pargabenęs maišą pinigų 
iš Maskvos nuo d. Angariečio 
del “Laisvės”. Ar matote, kaip 
nebeliko skirtumo tarpe kruvi
nųjų fašistų ir mūsų renegatų?

Dabar eina LDS. Pildomosios 
Tarybos rinkimai. Draugai 
darbininkai neprivalo balsuoti 
nė už vieną provok. Pruseikos 
kandidatą. Bacevičius, Jonei- 
kis ir kiti jų kandidatai yra 
darbininkų priešų įrankis.

Balsuokite už komunistų 
fra kcijos rekomenduojamus 
draugus:

Prezidentu: R. Mizara; »
, Sekretorium: Jeskevičiutė;

Iždininku: Kaškiaučius \ 
Iždo globėjais: Mikita ir

Bimba;
) Daktaru-kvotėju: Dr. Palevi-

Armijoje Atsiranda 
Komunistų

S H A N G H A JUS. — 
Shanghajaus 19-ta armija, 
kuri gina miestą nuo Japo
nijos imperialistų, pasiro
dė nelabai ištikima buržua
zijai. Šioje armijoje atsi
rado komunistų. 11 karei
vių buvo areštuota ir pa
duota armijos viršininkams. 
Juos kaltina prigulėjime 
prie slaptos Komunistų 
Partijos. A

Pavasarinis Lauky Darbas 
Sovietų Sąjungoje
Jau Prasidėjo

MASKVA. — Laukų dar
bas Sovietų Sąjnugoj jau 
prasidėjo. Pranešama, kad 

i traktoriais ir kita mašine
rija jau yra apsėta 80,000 
hektarų žemės. Sėja eina 
Kryme, Kaukaze, Tadči- 
kistane, Usbeskistane ir ki
tur, kur oras jau geresnis. 
Pietiniame Kaukaze kai 
kurie distriktai jau pabaigė 
pavasarinę sėją. Šiame dar
be pasirodė labai didelė 
skuba LbĮektyvų farmose.

Tautą Lygos Komisija
Tyrinėja Komunizmą

Į Hankową pribuvo Tau
tų Lygos komisija. Ji tyri
nėja ne Japonijos žygius, 
kuriems ji buvo neva įkur
ta, bet komunizmo • augi
mą Hupeh provincijoj. Jos 
tikslas sudaryti imperialis
tų planus, kaip sunaikinti 
Sovietų valdžią įvairiose 
Chinijos provincijose.

Buvęs Maine Valstijos Gubernatorius Baxter
Mato Didelį Progresą Sovietą Sąjungoje

MASKVA.—Maine vals
tijos buvęs gubernatorius 
Percival P. Baxter ir Hen- 

I ry Clay Wright iš • Bath, 
Me. valstijos, tik ką pabai
gė savo 7,000 mylių kelionę 
Sovietų Sąjungoj. Jie ke
liavo 34 dienas. Keliaunin
kai buvo Odesoj, Kryme, 
Batume, Tiflyse, Bakuose ir 
kitur. Taip pat jie siekė 
net Persijos rubežių.. Da
bar jie jau sugrįžo į Mask
vą per Sibirą.

Apie savo patyrimus po
nas Baxter pasakoja seka
mai: Kelionė begaliniai bu
vo įspūdinga ne tik todėl, 
kad matėsi daugybė įvairių 
scenų ir įvairių žmonių, bet 
labiausia, tai gerą ' įspūdį 

i darė ta energija ir entu- 
1 z i azmas konstruktyviam 
darbui.

Planai del Gegužės 1 
Demonstracijos N. Y.

r

NEW YORK. — Bendro 
fronto gegulės 1 d. demon
stracijos komitetas paskel
bė, kad tūkstančiai darbi
ninkų susirinks į Union 
Square 12:30 vai. po pietų 
ir iš ten maršuos į yiršuti- 
nę miesto dalį, į Columbus 
Circle. Maršavimas eis 8th

VATIKANO MIESTAS.-Avė.
Komitetas šaukia visas' Popiežius Pijus XI išleido 

darbininkų organizacijas' knygą, kurioje pasakoma, 
tuojaus darbuotis, kad su-i kiek .yra katalikų bažnyčios 
mobilizavus plačiausias ma- augštųjų valdininkų. Esą* 
sės gegužinei demonstraci- ma 1,609 vyskupai ir archi- 
jai. Taip’ pat komitetas vyskupai ir 55 kardinolai.

Atgimimo moralas ne tik 
Maskvoje ir keliuose kituo
se dideliuose miestuose, bet 
ir pačiuose Azijos pakraš
čiuose matosi energingas 
būdavo j imas ir tas pats 
skubumas į naują gyveni
mą. Mes keliavome gerai 
aprūpinti. Visur buvo kal
bama atvirai, nesimatė, kad 
kas būtų slepiama nuo mū
sų akių. Visur matėsi geis
mas parodyti, kas budavo- 
jama ir daroma palygini
mai naujo su senu gyveni
mu. Mes matėme daug to-, 
kių vietų, kur dar tik metai 
laiko nieko nebuvo apart 
raistų, o dabar jau pada
ryta didžiausios farmos ir 
fabrikai. Darbininkų ener
gingumas ir entuziazmas 
yra labai pastebėtinas.

ragina organizacijas paau
koti iš iždų bei parinkti au
kų savo susirinkimuose dė
lei prisirengimo prie geg. 
Reikia išleisti ir paskleisti 
šimtai tūkstančių lapelių 
po visą New Yorką. • Tai 
didelės išlaidos ir darbinin
kų organizacijos privalo jas 
padengti.

Popiežiaus‘‘Armija”

Japonija Bijo Revoliucinio 
Judėjimo

■TOKYO. — Japonija, kuo
met puola Chiniją, pati bi
jos savo darbininkų sukili
mo. Pačiame jos sostinės 
mieste policija daro puoli
mus ant darbininkų. Dar
bininkų apgyventose vieto
se policija sulaikė daugybę 
darbininkų ir darė kratas, 
jieškojo ginklų. . 295 asme
nys areštuota. Valdžia pa
skyrė daugiau pinigų slopi
nimui darbininkų.

Dideli Pot viniai 
Rumunijoj

BUCHAREST, Rumuni- 
ja. — Skaitoma apie 50 mo
terų, vyrų ir vaikų neteko 
gyvybės potviniuose. Upė
se vanduo dar nesimažina, 
bet kyla. Pastebima, kad 
vanduo neša o daug sunai
kintų dalykų ir žmonių kū
nų.

Vanduo apsėmė apie 1000 
namų. Daug gelžkelių su
gadinta ir sulaikyta trau
kinių vaikščiojimas. Van
duo net pasiekė dalį Sovie
tų Sąjungos. Susisiekimas 
Rumunijos su Vengrija su
laikytas.

Potviniai palietė ir Če
koslovakiją. Upė Theiss iš
siliejo apie 13 pėdų augš- 
čiau, negu normalis jos van
denio plaukimas. , . 
,7 .... .......... -,■■■■■■.....  -

Europoje yrk 673 vysku
pai ir archivyskūpai, šiau
rinėj ir pietinėj Amerikoj, 
445; Azijoj, 277; Afrikoj 
140; ir 74 kituose kraštuo
se. . i .' • ■ >•

Tik ką gautomis žiniomis 
pranešama, kad Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
jau įregistruotas Ohio val
stijoj. Kaip matome, tai 
L.D.S. eina į tikras savo 
vėžes. Įregistravimas Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo Ohio valstijoj yra dar 
vienas jo laimėjimas lega
lizavime savo veikimo. Vei
kiausia greitai ši mūsų or
ganizacija bus įregistruota 
ir kitose svarbiose valstijo
se, kur dar nėra įregistruo
ta.

Dabar eina vajus Lietu
vių Darbininkų Susiyienji-
mo gavimui naujų narių, jau gavo apie 50 naujų na-
Tai draugai ir draugės turi
me dar smarkiau padirbėti, 
kad kuodaugiausiai gautu
me naujų narių. Juo gau
sime daugiau naujų narių, 
tuo mūsų organizacija bus 
stipresnė ir geriau galės 
aprūpinti savo narius.

Lietuviu Darbininku Su
sivienijimas yra darbininkų 

Armija Valdo Chilę; Sukilimai Pietą Amerikoje
SANTIAGO, Chile. 1 — stovį paskelbti reikalaująs 

Pietų ir Centralinėj Ameri- pats Chilės prezidentas Ju
koj sukilimai kasdieną da
rosi rimtesni ir plečiasi. Tai 
išdavos šios bedarbės. Dide
li .sukilimai įvyko vakar 
Chile j ir Ecuador iu j, pas
kelbta karo stovis, kabine
tai, sakoma, jau rezignavę.

Ecuadoriuj dviejų laivų 
kareiviai sukilo. Sakoma, 
kad pasigrobę Anglijos tan
ką. Revoliuciniai sukilimai 
privertė kabinetą rezignuo
ti. Bet kol kas dar šios ži-
hios nėra patikrintos. Karo te Komunistų Partijos.

Amerikos Karininkai 
Reikalauja Dau- 

. giau Ginkluotis ,
Amerikos karininkai po 

vadovybe Chaplains Asso
ciation iš viešbučio Taft da
vė pareiškimą, kad ši drau
gija laikysis ir bandys vy
kinti gyveniman obalsį, kad 
Amerika dar nėra “apsisau
gojus.” ši grupė karininkų 
pareiškė, kad jie reikalau
ja įsteigti šalies “gynimo 
sistemą.”

Karininkų grupė pareiš
kė, kad jie “priešingi bile 
mažinimui karinių jėgų ir 
karininkų”. Jų manymu, 
tai ir dabar dar esą perma- 
žos karinės jėgos Amerikos 
imperialistų. Girdi, > “mes 
reikalaujame, kad šalies 
gynimui ir taikai būtų 
laivynas didinamas ir tam 
reikalui būtų skirta pini
gai.” f

Tame susirinkime genera- 
lė ataka buvo buvo padary
ta ant komunistų per Jo
seph T. Cashman. Tas ša
lies “gynimas”, tai ir pla
nuojamas prieš darbininkų 
judėjimą. Rabinas A. B. 
Tintner pareiškė, kad rei- 

Drganizacija. Jį puolė ir 
dar tebepuola fašistai, sam- 
dariečiai, socialfašistai, ir 
dabartiniai pruseįkiniai re
negatai. Jie sabotažuoja 
mūsų organizacijos paren
gimus ir vajaus darbą. Tad 
dar labiau reikalinga veikti 
šiai organizacijai tiems 
draugams, kurie stoja su 
tikru revoliuciniu darbinin
kų judėjimu. Mes labiau 
turime darbuotis, kad gau
tume naujų narių į šią or
ganizaciją.

Chicagos draugai gali b\i- 
ti visiems pavyzdys. Jie 

rių tik į vieną kuopą. Rei
kia juos pasekti ir kitiems 
darbininkams. Dirbkime vi
si ir visos, kad vajus būtų 
sėkmingas. Kuo daugiau
sia naujų narių! Kiekvieno 
susipratusio darbininko yra 

( pareiga remti ir veikti Lie
tuviu Darbininku Susivieni- 

i jime.

an Esteban Montero. Jisai 
reikalauja kongreso dides
nės galės.

Kiek darbininkai daly
vauja šiame sukilime, tai 
nėra tikrų žinių. Bet kad 
jau yra laivyne sukilimų, 
tai dalykas gana rimtas. 
Pietinės ir Centralinės Ame
rikos reikalus gali sutvar
kyti ir išvesti iš šio krizio 
tik darbininkai pa vodovys- 

kale karo, tai jisai nesilai
kys etikos ir duos religi
nius patepimus kareiviams, 
kurie eis žudyti kitų darbi
ninkų. Tai tokia religijos 
logika.

Masės Dalyvavo Prieš
kario. Demonstracijose

Nepaprastai skaitlingos 
ir revoliucinės buvo prieš
karinės demonstracijos ba
landžio 6 d. New Yorke 
Bronx Coliseum susirinki
me dalyvavo virš dešimts 
tūkstančių darbininkų. Chi*‘ 
cagoj irgi netoli dešimties 
tūkstančių darbininkų pro
testavo prieš naujo karo 
pavojų.

TEISIA VOKIETI OFĮCIE- 
RIŲ KOMUNISTĄ

BERLYN. — Nesenai ar- 
mijos oficierius Scheringer 
įstojo į Vokietijos Komu
nistų Partiją. Dabar jį vai- - 
džia patraukė teisman, kai
po “šalies* išdaviką”. Šia 
byla susidomėjo plačios 
darbininkų masės. ' Komu
nistų Partija darbuojasi už 
Scheringerio paliuosavimą.

■■
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REVOLIUCINIS MASINIS STREIKAS 
LENKIJOS PROLETARIATO

W. Sfassjak

** Stoji į Kofnunisty
Partiją, Kuomet Oportun. Nusimiskuoja

de.
Nepaisant Socialistų Par

tijos išdavikiško atsineši- 
mo, gelžkėlių dirbtuvių dar
bininkai Rytinėj Varšavoj 
ir taipgi Lemberge, Novij, 
Contche, Radom, Radomsk 
ir kituose miestuose prisidė
jo prie streiko. Nors Ko
munistų Partijai nepavyko 
įtraukti į streiką miestų 
darbų darbininkus ir did
žiuma gelžkelių darbininkų, 
buržuazinė spauda tačiaus 
apskaitliavo, kad viso dar
bininkų Varšavoj dalyvavo

Kovo 16 d. sudaro naują 
žingsnį besivystime revoliu
cinio judėjimo Lenkijoj, di
delį žingsnį pirmyn linkui 
mobilizavimo masių kovai 
už revoliucinę išeitį iš kapi
talistinio krizio. •

Eilė smarkių streiko ko
vų, kurios vystėsi visą žie
mą svarbiausiuose pramo
niniuose distriktuose ir pa
didėjusi suirutė fašistų 
kempėj paskubino augimą 
revoliucinės padėties Lenki
joj. Didvyriška^ 40,000 mai- 
nierių streikas Dombravoj 
jau prasitęsė mėnesį laiko. 
Bialovicz miško darbininkų 
kova tik užsibaigė darbi
ninkų pergale. Per dvi sa
vaites Petrikai! stiklo dar
bininkai laikė užėmę dirb
tuvę, ir darbininkai svar
biausiuose pramoniniuose 
centruose (gelžkelio darbi
ninkai, metalo darbininkai, 
miestų darbų darbininkai, 
žemės ūkio ir taip to
liau), gavę įkvėpimą iš 
mainierių kovos, taipgi pa-, 
sirengė į streiką. Ir kaip 
tik šiuo momentu socialfa- 
šistiniai buržuazijos leka- 
jai, Lenkijos

šo kiai būdais sulaikyti nuo 
streiko kiekvienos svarbes
nės kategorijos darbininkus, 
idant tūo būdu sulaužyti 
nugarkaulį generalio strei
ko.

Socialistų Partijos biuro
kratas Podnesinski pareiš
kė Varšavos tramvajų dar-,i del to nebuvo galima laiky-
bininkams, jog Socialistų 
Partija tik tuomet sutiks, 
kad tramvajų darbininkai 
imtų dalyvumą streike, jei
gu patys darbininkai pa
tieks 800 parašų už strei
ką. Dirbtuvės darbininkų 
susirinkime “Parovos” dirb
tuvėj Socialistų Partijos 
delegacija patiekė rezoliuci
ją prieš dalyvavimą streike. 
Valstybės tabako dirbtuvės 
darbininkų susirinkime Var
šavoj sekretorius socialfa- 
šistų darbo unijų centrali- 
nės komisijos, Zdanovski, 
pasiūlė, kad būtų naudoja
ma pasyvis pasipriešinimas. 
Jis tuo būdu norėjo sulai
kyti darbininkus nuo daly
vavimo demonstracijose ant 
gatvių. Bet jo sumanymas 
buvo vienbalsiai atriestas 
ir pasmerktas. >

—(‘7 ....," ' " 1 1 ■ *-
kai’pradeda'1 pamatyti bpdr-
tunistų pardavystės. Atsi
menate,’ saito rezoliucijoj 
Koinuništų Internacionalais 
padakė, ' kdd oportunistai 
yra buržuazijos ir reakci
nių vadiį * Jnaįnkisį Dabar 
matote toportdnisįtus prakti
koje, kaipo senųjų unijų re
akcinių vadų įrankius.

Philadelphijos
sekretorius raportuoja:

“Vajaus laiku gavome į 
partiją 10 lietuvių naujų 
narių. Astuoni iš jų veik
liai ; dalyvauja darbe, b du 
dar rieįsitraukę į veikimą.”

Visi šitie pranešimai r o-

f'1

ĮDOMUMAI
Du metai ątgal, ačiū už- pardavingų 

viešpatavusiam oportuniz
mui lietuvių darbininkų ju
dėjime, mūsų organizuotos 
komunistinės spėkos tirpte 
tirpo ir buvo priėję prie 
pavojingo pakrikimo. Ko
munistų Partijoj lietuvių 
komunistų • buvo labai ma
žai belikę. 1 1 1

Dalykai žymiai pradėjo 

oportunizmui’ ir visur pas
tačius pirmon vieton Ko-

• I j . /••••* t"l “

vadų, nėgu 
daujančių 
mainierių. 
Mainieriai,

streike"nuo 30 iki 35 tūks- taisytis Į>askęŲ)us kovą
tančių. Visą dieną Varšavoj 
tęsėsi šturmingos demon-

0
Mokyklose daugelis vai

kų gauna tokius vardus, 
kaip “vėpla,” “mulas,” “do- 

,mi.” Taip /Tms apšaukia 
mokytojos, mokytojai ir pa
tys draugai mokiniai. O 
tie niekinamieji vaikai ir 
mergaitės dažnai turi vidu
tinius bei gerus gabumus, 
tik kad neprigirdi arba ne- 
primato, ir todėl negali ge- 

! rūi mokytis. !

senosios unijos 
tūkstančiai ba- 
ir skurstančių 

Mes sakome: 
organizuokitės

į savo eilinius komitetus, 
imkite organizaciją į savo 
rankas ir atmuškite anglies 
baronų ir valdžios puolimus.

Gi oportunistų “Klampy
nė” atvirai pasmerkė tuos 
komitetus, užgyrė senosios 
unijos pardavikiškus vadus, 
prisidėjo prie sulaužymo 
mainierių streiko.

Štai ką rašo frakcijos 
sekretorius iš New Britain: 
pynės’ stojimas etaot sesti

“Sklokos palaikytojai pra
deda atvėsti. Mat, /Klam
pynės’ stojimas prieš eili
nių narių komitetus ir už 
senosios unijos vadus Mą-į 
loney ir kitus mainų apie- 
linkėje vos tik suardytam 
mainierių streike labai 
sklokos rėmėjus atšaldė.”

Matote, ne tik mainieriai, 
bet visi lietuviai darbiniu-

/ frakcijos .’

stracijos ir prakalbos ant ^unis^U Partijos vądovybę. 
gatvių. Anksti ryte trys P^ar.1IKs aUgame. Musų 
t ū k s t a n č i ai darbininkų bolsevikiskos .Julies vėl pa- 
susirinko į Teatro Aikš- lengva prisipildo. Vis dau- 
tę. Kadangi ten buvo daug ?ia?. ?r. ^augiau , lietuvių 
policijos sukoncentruota ir daibminkų įstoja į Komu- 

jmstų Partiją:
Svarbu ir tas, kad1 mūsų 

komunistinės frakcijos pra
deda tvarkytis. Masinėse 
organizacijose pradedame 
veikti organizuotai. Drau
gai laiko frakcijų susirinki
mus ir svarsto viso judėji
mo reikalus, dedant pastan
gas pravesti K o m u n is t ų 
Partijos 'kampanijas tame 
judėjime.

Clevelando draugai rašo: 
“Po renegato Pruseikos at
silankymo gavome keturis 
naujus narius į partiją.” 
Kiti keli darbininkai pasi
žadėjo įstoti.

Iš Shenandoah-Minersvil
le rhportuoja; kad ten ga
lutinai susitvarkė frakcijos 
darbas, tapo suorganizuo
tas partijos sekęijos lietu
vių frakcijų biuras iš trį7 
jų draugų.f ( i ; 

1 ■ Minersvillės draugai rašo: 
“Mūsų frakcija , nuo šešių 
narių šiuo tarpu paaugo iki 
dvylikos. Greitu laiku tiki
masi padvigubinti, nes šiuo 
bedarbės ir kovų laiku į par
tiją gauti narių yra leng
va.”

Ypatingai po šio streiko, 
kurį begėdiškai išdavė ir 
pardavė Maloney klika, lie
tuviai ‘ mainieriai arčiau 
glausis prie komunistų va
dovybės. Lietuviški oportu
nistai sui Pruseika prieša
kyje šituos maloninius par- 
davikus rėmė ir remia. Jie 
skelbia kovą eilinių narių 
komitetams. O tas reiškia, 
kad oportunistai skelbia ko
vą patiems mainieriams. 
Jiems geriau rūpi džiabai

do mūsų partijinių .spėkų:°. vJ * ... . ,. .Vx
tvirtėjimą. Bet, žinoma/ A^ewis H. Carl is, direkto- 
mes negalime tuo pasiten- Hus hhaugijos Kovai su 
kinti. -Traukimo lietuvių Neiegyste,_ apskaithuoja, 
darbininkų į partiją proce- piadmese Amerikos 
šaš turi būt padvigubintas. aiokyklose yra. bent 50,000 

tokių nelaimingų berniukų
Višos^gi- fikcijos y i^įrgaičių/ 

nuolatos .raportuoti Centro 
Biurui apie; savo veikimą. 
"Frakcijų sekretoriai tuom 
turi pasirūpinti. Kiekvieno 
sekretoriaus pareiga bent 
sykį į mėnesį išduot Biurui 
raportą aptė^fįakcijos sto
vį. \

darbininkų į partiją proce- Amerikos
r

tųkių nelaimingų.- berniukų
ti susirinkimo, tai darbinin
kai numaršavo į kitą neto
limai esamą aikštę ir ten 
susirinkimas įvyko. Komu
nistas kalbėtojas ir eilė ki
tų dalyvių demonstracijoj 
sakė prakalbas; darbinin
kais apgyventose vietose 
demonstracijos tęsėsi visą 
■dieną.

\Augštojoj Silezijoj pirma 
kovo 16 d. Sumanymu Revo
liucinės Darbo Unijų Opo
zicijos tapo priimtos rezo
liucijos ir streiko pikietai 
s u organizuota devyniose 
kasyklose, kad pravėrus 
streiką. Viso 13 kasyklų ir 
3 liejyklos iššauktos į strei
ką. Čia galima aiškiai pa
sakyti, kad streikas tapo 
pravestas pasidėkavojant 
komunistų. veikimui ir jų 
vadovybei. .

’ Dombrova anglies kaąyk- 
” ’* mainie

rių streikas dar tebesitęsia, 
darbininkai visose didelėse 
dirbtuvėse ir žydai darbi
ninkai mažesnėse įmonėse 
išėjo į streiką.

Streikas taipgi apėmė iš
tisą aliejaus pramonę, apie 
60 nuošimčių darbininkų 
Lodzėj ir apielinkėj, iB’ia- 
lystoke, Krakove, Teschen 
(Silezijoj), Vilniuj ir dauge
ly j kitų miestų; visi tran
sporto darbininkai Gdynėj 
ir, kas ypatingai svarbu, 
sus treikavo darbininkai 
amunicijos darbtuvėše Sta- 
rachovitca, Ostrovete ir ki
tuose miestuose.

Svarbus reiškinys politi
nės padėties, tai kovo 16 d. 
dalyvavimas socialdemokra
tų darbininkų Komunistų 
Partijos demonstracijose, 
masių troškimas išeiti į gat
ves ir demonstruoti, nepai
sant valdžios teroro ir So
cialistų Partijos uždraudi- 

Štai, pavyzdžiui, Var- 
Socialistų Partijos 
j Lilpop dirbtuvės, 

nutarė dalyvauti demons
tracijoj, į kuomet Socialistų 
Partijos; jaunuolių . konfe-r 
rencija kovo 13 d. didele 
balsų didžiuma pasisakė 
prieš išdavikišką Socialistų 
Partijos vadovybę;

KrakoVe socialdemokratai 
darbininkai demonstravo su 
komunistais prieš fašistinę 
valdžią ir nutraukė Socia
listų Partijos kalbėtojus 
nuo platformos. Bendras 
frontas tapo sudrūtintas iš
vien kovojant prieš policiją; 
laike tos kovos vienas dar
bininkas tapo užmuštas ii* 
nemažas skaičius suareštuo
ta.

Saybusch mieste demon
struojančios masės įsiveržė 
į miėsto rotušę. Po ilgo ir 
smarkaus mūšio su policija,

UŽ KA BALSUOT j LDS. TARYBĄ?
' ___________________ ir—

. ...

Į Lietuviu Darbininkų Susivienijimo Narius

.''Partija fPPS) ilstoio^su’ : AUgŠtojoj gilezijoj be- uoinurova anglies 
lattija (i.t.bj isstojft.ąu.ygjį visosfe didžiose kasyk-1 icsfl b1]r o-eheralis 
naujais manievrais. Sočia- Iose liejyklose Socialistu! ■ 
lįstų Partija paskelbė del p.artija taipgi * J 
kovo 16 d. gene r alį vienos streįk0 rezoliucijai, bijoda-

be-

priešinosi

dienos streiką prieš naujus 
■ fašistinės valdžios įstaty

mus, taikomus panaikinti 
dar esamus socialius laimė
jimus.

Kokį .tikslą socialfašistai 
' norėjo.' atsiekti tuo maniev- 

ru? Lenkijos Socialistų Par
tijos centralinis 
“Robotnik” kovo 
doje duoda į tą 
aiškų atsakymą:
• /‘Priešingai visiems gan
dams, kurie iššaukė didėlį 
susirūpinimą ir sujudimą 
tarpe mūsų valdininkų, mes 

, pareiškiame, kad mūsų 
streikas buvo tiktai išreiš
kimui darbininkų klasės so
lidarumo jausmo, kad jis 
turėjo būt tik taiki demon
stracija.”

Sdcialistų Partija pakar
totinai jau naudoja tą me
todą “vienos dienos streiko 
protesto.” Pavyzdžiui, taip 
ji pasielgė su miestų darbi
ninkų Vienos dienos streiku, 
paskelbtu kovo 1 Ū. Tas1 
streikas turėjo patarnauti 
išliejimui susidariusios ne- 

* apykantos ir išeikvojimui 
revoliucines energijos, kad 
tuo būdu išvengti ,ilgesnio 
mieštų darbininkų streiko 
visoj Lenkijoj.

* Socialistų Partijos pas
kelbimas generalio streiko 
koto) 16 d, taipgi turėjo pa
našų tikslą. Tai aiškiai 
buvo galima matyti. Len
kijos Komunistų Partija 
pamatė tuos manievrus ir 
atsišaukė į darbininkų ma
ses juos sutrukdyti.

Socialistų Partijos kontr
revoliucinis tų - mhnievrų 
pobūdis tapo iškeltas į Vir
šų laike kampanijos prisi- 
rr" tomui prie kovo 16 d. So
cialistų partija Stengėsi vi

organas
17 d. lai- 
klausimą

ma, kad metalo darbininkai 
ir mainieriai gali pasekti 
Komunistų Partijos obalsį 
ir tęsti kovą iki pergalės, t X

Mes dar neturime pilnų 
pranešimų apie įvykius ko
vo 16 d. visoj Lenkijoj. Bet 
pranešimai, kokius turime, 
ir informacijos, kokias pa
skelbė buržuazinė spauda, 
parodo, kad eilėj pramoni
nių centrų Socialistų Parti
jos planai buvo sutrukdyti 
ir kad ten po mūsų vadovy
be ir dalinai del masių spau
dimo streikas užėmė revo
liucinį pobūdį.

Varšavoj, apart valstybi
nės ' ginklų išdirbystės, 
Socialistų Partijos tvirto
vės, Paravos -ir nekuriu ki
tų išdirbysčių, kur nebuvo 
streiko, beVeik ištisos me
talo pramonės (29 fabrikų, 
jų tarpe vieno amunicijos, mo. 
fabriko) darbininkai-, su-, savoj 
streikavo, pirmoj eilėj ,sto- rateliai iš 
vint Lilpop ir. jNorblin fab
rikų darbininkams, čia aiš
kiai buvo matyt Kdmunistų 
Partijos vadovavimo rolė.

Ypatingai Norblin ir Lil
pop dirbtuvių darbininkų 
judėjimas biivo aštriai at
kreiptas prieš' Socialistų 
Partiją, ir atsakymui į So
cialistų Partijos nutarimą 
Paravos dirbtuvėj neprisi
dėti pri^. streiko, darbinin
kai iš dviejų minėtų dirbtu
vių iš savo pusės nutarė 
maršuoti priė Paravos dirb
tuvės vartų ir beleisti dar
bininkus i darbą. Kovo 16 
d. ryte 400 darbinihkų iš 
Lilpop dirbtuvės ir 200 iš 
Nbrblih, nepaisant, kad va
dovaujanti darbininkai buvo 
ąilarėštuoti, Mtlmąršavo prie 
jtoravos dirbtuves, bet per

Draugai ir Draugės:—
Labai svarbu, kad LDS. 

visuomet pasiliktų ištiki
mas darbininkų klasės rei
kalams. LDS, yra darbinin
kų savitarpinio susišelpimo 
organizacija, todėl narių 
pareiga saugoti, kad joje 
neįsigalėtų pragaištingas 
elementas, kenkiantis darbi
ninkų vienybei. O tokiais 
mūsų judėjimo griovikais 
šiandien yra Pruseika, But
kus ir kompanija. Jie susi
vienijo su fašistais, social- 
fašistais ir net su policija 
prieš susipratusius darbi
ninkus ir darbininkes. Da
bar jie bando įlysti į LDS. 
ir tęsti griovimo darbą iš 
vidaus.- Jie. stato į LDS. 
Pild. Tarybą savo kandida
tus tokius, kaip Bacevičius, 
Joneikis ir kiti.

Neduokite nė vieno balso

Daugumai turinčių neto
bulas akis vaikų mokyklų 
viršininkai liepia įsitaisyt 
akinius. 4 Bet yra desėtkai 
tūkstančių atsitikimų, kur 
akiniai negali pataisyt re
gėjimą tiek, kiek reikėtų. 
Taip tie mokiniai ir būna 
atsilikėliais, surūgėliais, pik
čiurnomis ir dažnai tampa 
kriminalistais, kada išeina iš 
mokyklų, sako Carris. .

Keturiolikoje valstijų yra 
įstatymais parūpinta, kad 
vaikai su tokiomis akimis 
būtų mokinami atskirose 

visi balsuokite. už draugus klasėse nuo gerai matančių. 
Mizarą, j Krasnicką, Jeske- Mažiau jiems raštiško darbi 
vičiutę, (Kąškiaučių, Mikitą, užduodama ir jie išmokina- 
J. Bimbą,<ir Dr. Palevičių. mį rašyt mašinėle, kuri 

Taip -pat’ į LDS. seimą duoda didelio palengvinimo 
rinkite delegatais tiktai akims, palyginant su ran- 

kos raštu. t TęU---- —*’
mseiKinius, oportu-[ kains ’skiridmis 1 
kurie aiškiai pasi- labai stambiomis

J. Bimbą/ir Dr. Palevičių.

rinkite —o----- ------
tuos narius,,kurie griežtai! 
atmeta pi^usėjkiniūs opoYtmr 
nįstus ir 
sako už Kpnriunistų Partijos 
vedamas proletariato kovas.

Komunistų Frakcija.

Drg. Kraucevičšaus Marš
rutas Mass. Valstijoj,
Kurį Rengia T.D.A.

9
10
12
13
14

Lowell balandžio
Haverhill balandžio
Worcester balandžio
Malden balandžio 
Peabody balandžio 
Bridgewater balandžio

kos r^ištu.{ t Tękięms vai
kams skiriamos Knygos yra 
_ ___ ________ i raidėmis 
š p a ii ą čl j.n tos. Mokyklos 
kambariai jiem pataikoma 
tokie, kad šviesa eitų iš kai- 

Irės puses; jei galima, tai 
pro kairųjį petį iš užpaka
lio.___________________ x
/ Kada tokias permainas^ 
jiems įveda, tai paprastai 
tie vaikai parodo norma

lius gabumus; jų ūpas pa- 
! sitaiso, ir jie jau nebūna nei 

diena “vėplomis” nei surūgėliais, 
dieną O kas taip pat svarbu, tai 

tuo būdu yra išgelbstima 
^augelis nuo visiško apaki
mo.

dieną 
diena 
diena 
15 d. f

v

už oportunistų, kandidatus. te prakliA™ Spaudimu Žudo
Balsuokite už kandidatus, t bas, taip pat “Laisvėje 
kuriuos rekomenduoja ko
munistų frakcija ir kurie 
yra ištikimi darbininkų kla
sės reikalams draugai. Sa
vo kuopos susirinkime bal- 

vo ir nemažai tapo sužeis-! suokite tik už žemiau sumi

i ,
kuriai ir/kariuomenė atėjo* 
pagelbon/trys asmenys žu-

ta. Įvairiose vietose vals
tiečiai iš" netolimų kaimų

nėtus draugus. Kožnas bal
sas paduotas už oportunistų 

, balsas už 
darbininkų priešus. Todėl

taipgi dalyvavo demonstra- kandidatus yra .. » ■ ' j _ i — _ _ i.

Cljose. ; p . , „ . . . <
Lenldjoš įKomųnistų. Par- ■■ ■•■■■ 

;tijos vadpyąvimo' rpJę /Vąrr. . 
šąVoj, Aukštojoj Silezijoj ir, 
kituose distriktuose, gatvė-, 
se kovos Krakove, Zyviec,, 
Lipiny ir'kitur, taipgi tas dabar randas/ Massachu- 
faktas, kąd apie 200,000 setts Memorial ligoninėj 
darbininkų dalyvavo Įjoliti- 1
niam1 streike, 
judėjimas ■, pakilo iki augė
lesnio laipsnio revoliucinio 
masinio stręiko, kad masi
nis revoliucinis streikas 
stovi prieš Lenkijos prole
tariatą iri jo Komunistų 
Partiją,, fcaipo’ tuojautinė 
praktikine’ užduotis, kaipo 
svarbiausia priemonė mobi
lizavimui plačiausių darbo 
masių po revoliucinio pro
letariato Vadovybe kovai 
prieš fašistinę diktatūrą, 
įtraūkimiu masių į ginkluo
tą sukilimą,. sprendžiama
jam ■ mūšiųį ųž politinę ga
lią. ' -i ’ .. į /’

parodo, jog

*

Bakterijas
Industrial Engineering 

and Chemistry žurnalas ra
šo, kaip oro spaudimu gali
ma užmušt ligų bakterijas. 
Paima bakterijų ir moksli
niais prietaisais taip sus
paudžia orą, kad išeina po 
800 svarų spaudimo kiekvie
nam ketvirtainiškam coliui, 
ir bakterijos tame ore pu- 

=-Į gaišta. Tuo būdu galima 
• užmušt ir ’’kirmėlaites’ bei 

jų' kiailšinėlius miltuose. Bet 
. Nuvežė i Mass. Memorial/’0 sPa^imu.1/r fieP^ 
ligoninę’, paguldė ją ant] 
penkto augšto- į mažą kam
barį, kuris buvo tuščias, 
per ilgą laiką uždarytais 
langais, ir todėl oras tvan- n < v P A i r • 
kus. x , Gražuoliu Oda Liuosa

Dabartiniu laiku aplinky- I Nuo Vėžio Ligos?
bės ten gei'ėsnės, duoda ge- Johns Hopkins Uni versi- 
resnį maistą ir apsiėjimas tėto profesorius Dr. J. C

s pa-u 
garsinti vietą ir valandą. . I 

Jeigu kur nėra Tarptautinio/ 
Darbininkų Apsigynimo, tai’ki* 
tos organizacijos privalėtą pa
rengti prakalbas. z / į !

Prakalbų rengimų/reikalais 
reikia kreiptis LL.D., 113 Dud
ley St., Boston, Mass.

(Pereitą sykį 
vo pažymėta 3 
tai klaida.)

“Laisvėj” bu- 
Dudley St.,—

Komisija.
—u«... .•

Pasimatymas su Edith Berkman Atnaujintas
Drauge Edith Berkman

28 E. Concord St., Boston, 
Mass. Berkman sako, kad 
kovo 30 d., 10:30 -vai. vaka
re ją išvežė iš Carney ligo
ninės. Pakol ji rengėsi, po- 
licistai vaikščiojo tame kam
baryje iš vieno galo į kitą. 
Lauko pusėj, įėjimas ligoni
nėm iš abiejų pusių buvo 
apstatytas policija. Visi po- ant valdžios turi reikšmės^

Nacionalės Audėju In- 
Vežimas (ambu- dustrinės Unijos Lawrenciol 

lance) irgi1 buvo apstatytas skyrius, kurį suorganizavo 
drg. Berknlan, irgi nutarė 
pasiųsti delegaciją ,pas imi
gracijos komisibnier 
linghastn} reikalauji 
liuosavimo d. Berki)

Darbi

licistai laike rankose revol
verius.

policistais, kurie‘ rankose 
laikė bombas. Policistų ga
lėjo būti apie 50. Draugė 
Berkman negalėjo įsivaiz
dinti, kur ją veža, kodėl 
nakčia ir ką su‘ja darys?

1

1

su ja pagerintas. Pasirodo, 
kad darbininkų spaudimas

Til- 
pa-

an.
toras.

ko užmušt sėklas mažyčių 
; parazitiškų augaliukų, ku
rie gadina laukuose kvie
čius ir kitus javus.

Johns Hopkins Uni versi

įBloodgood sako, kad jokia 
graži moteris nekenčia nuo 
vėžio ligos; tai esą todėl, 
kad moterys, ypač gražuo
lės, kaip tik* pamato kokį 
pučką arba šiaip odos ydą, 
didelę ar mažą, tuojaus su
sirūpina ir 0’eitai kreipia
si net į gydytoją. Tuo būdu, 
jeigu paviršinis vėžys irx 
būtų rprasidėjęs, jis tampa^ 
nugydytas. (

o
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Šeštadienis, Bal. 9, 1932 Puslapis Trečias

PR THRU-
Mūsą Kompozitoriams

Kelios savaitės atgal mes rašėme šioj vie
toj, kad mūsų solistams reikalinga geresnių 
dainų, proletarinių dainų. Mūsų daininin
kams nesunku gauti ir mes turime dainų apie 
meiles ir kitus dalykus, kurie labai atsilikę 
nuo klasių kovos. Gi gerų dainų, klasinių, 
revoliucinių—mums yra didelė stoka. To
dėl mes ir kėlėme tą klausimą, raginome drau
gus, mūsų poetus, kad jie atsilieptų ir para
šytų tinkamų eilėraščių dainoms.

Į mūsų reikalavimą jau pradėjo draugai at
siliepti. Pirmas d. Buolio Sūnus prisiuntė 
penketą eilėraščių, taikomų solistams. Paga- 
liaus gavome ir nuo kitų draugų. Draugai 
Palanta. ir Rl. Svyrūnėlis taip pat prisiuntė 
eilių. Jas mes dėsime į kitus mūsų skyriaus 
numerius.

šiame skyriuj dedame d. Buolio Sūnaus 
eiles. Dedame jas visas todėl, kad greitai

"• I

mūsų draugai kompozitoriai galėtų jas pama
tyti ir daryti jom muziką. Todėl šiuom mes 
kreipiamės į mūsų kompozitorius imti domėn 
žemiau telpančius eilėraščius ir gaminti jiems 
muziką. Mes manome, kad didelių kontradik- 
cijų nebus, jei ir kiti draugai dirbs. Gal ir 
^vienai dainai būti muzika kelių kompozito
rių. Ta pati daina galima naudoti, pavyz
džiui, chorams, solistams—sopranui, tenorui 
basui, ir tt.

Taip pat būtų labai gerai, kad draugai 
kompozitoriai, kurie imsis darbo daryti mu
ziką, lai praneša į Centrą. Tuomet bus gali
ma geriau patvarkyti, kad nebūtų bereikalin
go darbo. Draugas V. Žukas jau pasižadėjo 
gaminti muziką kai kurioms eilėms, kurias čia 
mes talpiname. Prašome ir kitų mūsų kom
pozitorių imtis darbo ir padėti tobulinti mū
sų

šalin tamsa nuo žemės eis,
Mums saulė skaisčią šviesą skleis,

Per kovą mūsų vargas žus, 
Rytojus švis tikrai gražus!

Buolio Sūnus

našių veikalėlių yra ir daugiau, šie veika
lėliai tarnauja ir mūsų propagandai. Juos 
reikalinga vaidinti. Ruoškite vaidinimo va
karus.

Dabar jau 'galima gauti veikalas “Bedar
biai”. Pastarasis veikalėlis galima vaidinti 
su mažomis jėgomis, šį veikalą dar galima 
vaidinti šiame sezone. Mes turime pereiti į 
tą supratimą, kad veikalai reikalinga vaidinti 
ne tik, kad pinigų padaryti, bet kad veikalą 
suvaidinti. Veikalas, vieton prakalbų ir kal
bėtojų. Tad, draugai, mes turime pradėti gal
voti apie veikalus: Ne veikalas parengimui, 
bet parengimas* veikalui.

žinoma, tai negalima kalbėti apie bile vei
ku r i ekalą, čia kalbame apie tuos veikalus, 

yra klasiniai sąmoningi, tikslūs.

meną.

Darbininkai, Draugai
Darbininkai, draugai, 
Kaip pasaulis platus, 
Mūs galinga jėga 
Tesuvienyta bus!
Pasiduokim rankas,— 
Juk užtenka kančių, 
Vienas jausmas tekils 
Iš prislėgtų širdžių!
Juk mums turi rūpėt
Mūs gerovė sava,
Ei, pažvelgkim į ten, 
Kur jau eina kova!
Susispieskim visi
Į karžygių eiles, 
Pasiryžkim paimt 
Vairines vadeles!
Pasiryžkim įžengt 
Komunizmo sritin, 
Platus kelias teves 
Skaistesnėn ateitin!

28-V1-29. Buolio Sūnus.

Ilgiuos
Ilgiuos aš aušros rytmetinės,' 
Kad naikintų tamsą nakties, 
Minoms pavergtų darbininkų, 
Kad diegą ugdytų vilties.

Minioms pavergtų darbininkų, 
Kad diegą ugdytų vilties.

Ilgiuos aš malonios saulužės, 
Ilgiuos jos gaivių spindulių, 
Kad ašaras jie nudžiovintų 
Nuo mūs—proletarų akių.

Kad ašaras jie nudžiovintų
Nuo mūs—proletarų akių.

Ilgiuos aš naujosios gadynės,
Kur vargo ir skurdo nebus, 
Draugai, tik greičiau mes paruoškim 
Bepūvančiai tvarkai kapus!

Draugai, tik greičiau mes paruoškim 
Bepūvančiai tvarkai kapus!

Buolio Sūnus.

Draugui Švietėjui
Drauge, švietėjau, darbą tęsk, 
Kovon .klasinėn draugus vesk, 

Dyglių ant kelio neatbok, s 
Marksizmo kardu juos kapok.

Nors baisios audros siaus aplink, 
Kovos lauke nenusimink;

Kur darbo klase eis, keliaus, 
žinok, ten audros dūkę liaus.

{gausiu Daug Drąsos
Kai bekylant saulužė 
Mano sielą sužavės, r. 
Ir linksmybės pilną dieną 
Mano būviui ji žadės,—
Aš įgausiu tvirtą jėgą, 
Gausiu širdžiai daug drąsos, 
Narsiai žengsiu aš į priekį, 
Akys mano nebrasos.

Žengsiu aš į darbo liaudį, 
Kviesiu kautis del teisių. 
—Ei, užtenka,—jai sakysiu,— . 
Mums kankynių tų baisių!

Aš užtrauksiu kovos dainą, 
Jos aidai skambės aplink, 
Šauksiu visą darbo klasę 
Su ginklu eit priešo link.

Buolio Sūnus.

Liepsna Ir Dinamitas
Pasaulis pilnas dinamito 

Ir žmones žudančių dujų. 
Be to, dar tūkstančiai naujų 
Pabūklų laukia karo kito. 
Orlaiviai, tankai, bombos, dujos— 
Gaminta žudymui vargšų 
Ir vietoj gyvulio kurių 
Nelaiko kraugerys buržujus. 
Ar reikia karo proletarams? 
Ar reikia skersti brolį savo, 
Jei jis^kaip tu, Vergauti gavo, 
Pasaulį valdant kanibalams?........
Ar ginti užmačias dykūnų?
Ir vėl vergauti amžinai! > 
Ar šluot nuo žemės tie siurbliai, 
Ką lak mūs kraują, ėda .kūną? 
Sakyk, varguoli, ką manai! 
Ar tau patinka tvarka šioji, 
Kuriai tu gyvastį aukoji, 
O pats tik retežius gavai?
............Pasaulis rytuose liepsnoja; . 
Iš po liepsnos' matyti žaros!
Ir vis šviesiau kas kartą daros— 
Nes vergai alkani kovoja, 
Tai minia alkana kovoja 
Ir auštant laukia saulės ryto, 
Kadae liepsna pajudins dinamitą, 
Dieles nušluodama audroje.
. .. Baugu, bet tik ne proletarams, 
Kad dinamitas sprogt privalo. 
Daugiau liepsnos, ir žus ant galo; 
Gana duot draugus turčių karams.... 
Bet mums, varguoliams, proletarams, 
Juk vistiek—nuo bado žūt rytoj, 
Ar nūn revoliucijos liepsnoj!

Draugai, vergai į kovą stoja— 
Daugiau liepsnos prie dinamito! 
Sprogdinkim gūštas parazito, 
Lai revoliucija liepsnoja!...

4-II. 1932 Patanta.

Neilgai
Kur Nemunas plaukia ir šeąupė teka, i 
Ten vargšus artojus buožės kasdien plaka. 
Nors jie žemę aria ir javus nupjauna. 
Bet Vargas juos spausti niekad nepaliauna. 
Ne savo jje dirvas aria/ir akėja, 
Bet buožės ir pono, pikto niekadėjo. 
Kurs pono neklauso, buožei nevergauja, 
Klebono rūstybę toks užsitarnauja. 
Pražūties bedugnėn jį gyvą pasiunčia 
Ir valdžiai fašistų greičiausia apskundžia.- 
Kruviniems budeliams fašistų valdžios, 
Nėr galo skriaudimui vargšų Lietuvos. 
Puotaukit, tironai, jūs dienos neilgos, 
Tai žino artojas ir kumetis “pilkas”. 
Neilgai, tironai, kraujuose puotausit: 
Vargdienių jūs teismo greit susilauksit. 
Už kruvinus darbus užmokestį gausit 
Ir kraują biednųjų jūs lakti paliausi t.
Bus galas skriaudikams ir visiems tironams, 
Fašistams ir buožėms, i ponams ir klebonams!

Rumboniškis.

Vaidinkime Daugiau Veikalą
Nesenai mes skaitėme mūsų draugų laik

raštyje, “Vilnyj”, kad Chicagos darbininkams 
labai patiko veikalėlis “Kova Prieš Badą”. 
Tas veikalėlis ėjo per mūsų Mėno Skyrių. Pa-

O, Darbo Klase!
0, darbo klase, tau kalbu
Su širdžia atvira,
Į laisvę žengti laikas tau,— 
Nebūkie pavergta!

Kai plaukia vėjas per laukus 
Nevaržomas, liuosai, 
Taip tu, o, klase, turi tart 
žodelį atvirai.

Per amžius skausmą vien kentėt, 
Ir verkti, ašarot,
Užtenka jau! Drąsos tik reik’, 
Už laisvę eit kovot!

O, darbo klase, tiesk rankas, 
Savęs nesivaržyk,
Kaip kįla audros, taip sukilk, 
Retežius sudaužyk!

Buolio Sūnus.

Ar Menas Yra P arty viskas

me- 
ka-

Mes 
kokias

Nors Amerikoj proletarinis menas yra jau se
nai bandoma pastatyti ant geresnių kojų, bet 
jam permažai duodama laiko. Vienok gali
ma pasakyti, kad pastaruoju laiku jau prade
dama daugiau rūpintis mūsų menu. Prade
da pasirodyti geresnių veikalėlių ir eilėraščių. 
Bet dar toli gražų tas klausimas neišrištas. 
Mes turime tobulinti savo meną visose srity
se: muzikoj, poezijoj, dramoj ir kituose sky
riuose.

Bet dabar mes turime klausimą prieš sa
ve, ai* menas yra bepartyviškas? Tuo klausi
mu mes neturime mė vienos brošiuraitės, nei . 
jokio vadovėlio. Taip pat apie tai rt pieno 
skyriuje mažai rašoma. •z‘

Kai kurie mūsų menininkai skundžiasi, kad 
mes jau norime viską “surevoliucionizuoti. ” 
Girdi, “mūsų dainos, veikalai, operetės, tai 
ir skamba komunistiškai.” Tie menininkai 
nori dainų apie “meilę,” su “saldžiomis” 
liodijomis, apipintų gražiais “perliniais” 
roliais ir tt.

Tad į šį klausimą aš ir noriu atsakyti, 
nenorime tokių “meiliškų” dainų,
mums perša buržuazija ir jos menas. Taip 
pat mes nenorime tokių operečių, kuriose 
apdainuojama ne darbininkų gyvenimas, bet 
buržuazijos. Taip pat mes nenorime tokių dai
nų, kurios neturi nieko bendro su darbininkų 
gyvenimu. Mes reikalaujame dainų ir veika
lų, kuriuose vaizduotus! dirbančiosios liaudies 
gyvenimas.

Proletariniš menas turi būt veidrodžiu dar
bininkų gyvenimo ir tų kovų, kurios yra kas
dieniniame gyvenime. Tai turi jausti /mūsų 
poetai, dainininkai ir artistai.

AR MENAS YRA AGITATORIUS?
šį klausimą mes galime atsakyti, kad taip. 

Jei geriau norime persitikrinti, tai galime 
pasižiūrėti, kad ir į buržuazinį meną. Jei mes 
nueisime’ į bažnyčią arba .kapitalistinį teatrą, 
tai matysime, kad buržuazija yra visur ap
siginklavus menu. Bažnyčių altoriai, kad pa
daryti geresnį įspūdį į Savo sekėjus, tai ap
taisyti visokiais metaliniais ir mediniais skulp
tūros atvaizdais. Gi sienos apkabinėtos pa
veikslais, pieštais ir gerų, išlavintų artistų. 
Kiekvienoje bažnyčioje yra< vargonai, kuriais 
grąjinama gerų kompozitorių “šventi” kūri
niai. Tie kūriniai labai daug prisideda prie 
įskiepijimo darbininkuose religinių burtų. Ta 
muzika yra grynas agitatorius už bažnyčią ir 
religiją, ši muzika labai gerai atsiliepia į 
jaunimą, kurį bažnyčia pajėgia palaikyti prie 
savęs. i .

Na, o kuomet einame į teatrą, tai čia vei
kia judžiai, kurie nuodiją darbininkų 
chologiją. Judžiai skelbią darbininkuose bur
žuazijos ideologiją ir migdo juos,, kad darbi
ninkai nekovotų prieš savo išnaudotoją, čia 
veikia' riebiai apmokami artistai, muzikai ir 
kompozitoriai. i

Tuose judžiuose nuodijama plačiosios dar
bininkų musės—jauni ir suaugę. Ką aš čia 
vadinu “nuodais”? Tai tuos judžių buržuazi
nės ideologijos motyvus, kurie nuodina jau
nų darbininkų protą. Todėl, kad jie nieko ne
duoda'darbininkams naudingo, kad juose ne
liečiama darbininko gyveriimas. Juose darbi
ninkai tik išjuokiami, paniekinami.

psi-

Mes matome tų kapitalistinių rašytojų ir 
judžių gamintojų paveiksluose kalbas ii’ vaiz7 
dus apie “meilės” ir “laimės” progas. Jie 
parodo, kad ši tvarka, tai “visų laimių” šal
tinis, kad joje kiekvienas gali rasti “aukso 
šaltinių” ir kitas “laimes,” tik reikalinga tu
rėti gerą “laimę” (giliukį).

Juose mes randame taip pat apie “tėvynės”' 
meilę ir jos gynimą, bet,, žinoma, tai tik apie 
kapitalistinę “tėvynę.” Nieko panašaus apie 
darbininkų tėvynę. Jei jie ir kliudo darbinin
kų nelaimę, tai parodo taip, kad tai tik bu
vo tokia “nelaimė,? kad kalta vieną arba ki
ta ypatybė. Tikrosios priežąsties jie niekuo
met neparodo ir nesako. Kam gi kapitalisti
nė klasė steigia savo teatrus, operas, konser
vatorijas ir kitus įtaisymus? Pirmiausia, tai 
plėsti savo, kapitalistinę, ouržuazinę “kultū
rą,” kuri pati savaime yra .kenksminga darbi
ninkų klasei. Paskiaus, kad padaryti pelno. 
Teatrai, judžiai yra pastatyti ant pelno pa
matų ir nuodinimo darbininkų proto, 

, Vadinasi,, buržuazinis . menas yra pilnoj 
prasmėj partyviškas kapitalistų klasės naudai.
DARBININKŲ KLASĖS MENAS NEGALI 

BŪT BEPARTYVIS
Tad jei kapitalistinė klasė naudoja meną 

savo tikslams, jei jos menas yra partyviškas, 
tai ir pas darbininkus negali kilti nė mintis 
apie bepartyvišką mena. Mūsų menas turi 
būti ne ti.k partyviškas, bet ir agitatorius.

Tiesa, yra menininkų, kurie dar mano, 
menas nėra partyviškas. Vieni jų taip 
įsitikinę, o kiti sąmoningai taip kalba, 
suklaidinus darbininkus. 'Kai kurie dar
sako, kad “aš esu bepartyvis, bet galiu dai
nuoti Internacionalą ir Lietuvos himną.” Bet 
kas taip gali kalbėti? Tai ne menininkas 
kūrėjas, bet tik tas, kuris už dolerį dirba. Bet 
tai jis nėra nė menininkas. Jis yra tik ak
torius, tik tas, kuris atlieka, bet nieko netve
ria. Tas menininkas, kuris šį tą tveria, turi 
turėti savo nugarkaulį—nusistatymą.

Menininkai auklėtojai turi suprasti žmoni
jos gyvenimą, jie turi suprasti darbininkų 
klasės kovas ir vargus. Bet ir to dar negana 
—jie turi žinoti ir suprasti darbininkų klap
sės kovos tikslą. Tik tuomet jų menas galės 
tarnauti darbininkų klasei ir padėti žengti 
pirmyn.

Jei mes kalbėtume apie meną tarpe pačių 
kapitalistinių klasių arba partijų, kaip tai: 
republikonų, demokratų ir socialistų, tai kas 
kita. Tarp šių partijų nėra klasinių skirtu
mų, tai ir menas tarp jų gali būti bepartyvis- 
kas. Darbininkų klasė yra visai kita klasė, 
kuri kovoja prieš kapitalistinę klasę ir. visuo
menę, tai jos menas negali sulygti su buržu
aziniu menu. Jei hienas reiškia klasės jaus
mus, geismus, nubudimus, .kovas, tai jis nega
li nekovoti prieš kapitalistinį 
biau pjx>letarinis menas turi 
rius
padėti darbininkų kovose.

A1.PM REIKALAI
Mūsų reikalai turi būti pir

moj vietoj, tad mes ir kalba
me apie juos pirmiausia.Finan
sinis mūsų vajus reikalinga^: 
paspirti pirmyn, kad mes gau- ~ 
tume daugiau medžiaginių jė
gų-

Šią savaitę mes gavome me
tines duokles mūsų montelliš- 
kio; choro. Tai draugas B^id- 
rikife atvežė, .kuomet jisai lan
kėsi Brooklyne. Na, bet tai 
tik ’ penkinė; Gi reikalinga 
daugiau. J ■ <

Gavome jau pirmas įplau
kas ir jš Toronto, už veikalėlį 
"Bedarbiai,” kurį dar tik išlei
dome. Nedaug, bet visg| 
įplauka.

Geriausia, tai Aido Choraš 
iš Wilkes-Barre,, Pa. Draugas 
Vilkauskas rašo: “Drauge;»» 
siunčiu čekį ant 10 dol. Tai 
nuo Wilkes Barre Aido Cho
ro. 5 dol. metinių duoklių, o 
kiti $5, tai auka naujų dai
nų leidimui.”''

kad 
yra 
kad 
pa-

Ką Daro Mūsų Broliškos 
Organizacijos

Jau gana senai mes išleido- • - 
me atsišaukimą į A.L.D.L.D., 
L.D.SSA. ir kitas organizacijas. 
Įplaukų kol kas dar negavo
me. Mūsų veikėjai ir darbuo-; 
tojai, nepamirškite, kad mūsų 
kultūrinis darbas yra labai rei- < 
kalingas. Meno Sąjunga ne
galės išleisti ’ tinkamų veikalų, 
jei ji negaus įplaukų.

A.L.D.L.D. yra kultūros or
ganizacija. Tad A.L.D.L.D, 
kuopos turi būtinai padėti ap
rūpinti mūsų darbininkų visuo
menę su tinkamais veikalais. 
Kuopos taip pat vaidina veika
lus ir ruošia kitus parengi- * 
mus. Tankiai pasitaiko, kad . 
mūsų organizacijos vaidiną.,, 
veikalus visai svetimus mūsų , 
menui ir idėjai. Bet tankiai 
tai daroma tik todėl, kad ne-* ‘ 
gaunama geresnių veikalų? < 
Tad, draugės, ir draugai, pa
dėkite Meno Sąjungai išleisti j 
naujų kūrinėlių mūsų scenai, • 
Mes, jąu turime keletą Veika* ‘ 
lėlių pagdmįntų, tik reikąlmJį' 
ga-'Jjti6š išleisti. ‘i

V.z Bovinas, Sekr

arbininkų klasės. ( Jis

meną. Juo la- 
likti ir agitato- 
turi vienyti

Pjazituvas.

Greitai, ^Greitai!

ir

Prolet-Būlvne Agit-Prop. Veikalėlis
1 Sulietuvino DEGUTIS /
VEIKIANTIEJI ASMENIS: 

Kapitalistas.
Apie 7-8 Darbininkai (vyrai ir moterys)

NURODYMAI: Bubno ritmas akompanuo
ja žodžius ir judesius. Pradžioje visi darbi
ninkai ateina iš kairės pusės. Kairioji ar de
šinioji,-—žiūrint iš publikos. Darbininkai at
eina ir išeina nuo scenos, darydami įvairius^, 
darbo judesius. Du darbininkai dirba scenos 
gilumoj, pečiais į publiką. Kapitalistas 
skubina.
KAPITALISTAS:

Greitai, greitai ir smagiai, 
Kad dundėtu fabrikai!
Lenkis kūnu, judink rankom, 
Džiaugkis, kad tave užlaįkom. 
Smarkiai, greitai sukrutėk,— 
Fabrike man netingėk.
Laikas—auksas. Auksas—gale
Pelną krauna, kas dalelė.
Silpno paisyt nėr kada, 
Greitai, greitai, visada.

DARBININKAS; i

(Darbininkas, sakydamas tai, atsistoja 
priešais kapitalistą.
Kapitalistas atleidžia ji nuo darbo. Duo
da kelis centus. Darbininkas išeina į 
dešinę pusę).
Mes gi žmonės, ne mašinos!

KAPITALISTAS: |
Tai ne mėgsti mūs sistemos?!...
Eik sau jaukan, štai skatikai.
-Man kalbi, kaip bolševikai!
Greitai, greitai ir smagiai
Tvarkos mano kaliniai!

DARBININKĖ:
' (Darbininkė suklumpa ir parpuola. Ka

pitalistas atleidžia ją nuo 'darbo duo
da kelis centus. Du darbininkai išveda 
ją į dešinę).
Galvą, galvą,... gelbėk mane!...

, (Bus daugiau)
i*- . ' • i

* 1
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Kaip Reikalinga Veikti
čia paduodame d. Rl. Svy

rūnėlio laišką, iš kurio mes i 
matome, kaip reikalinga veik- * 
ti ir savo laiką sutvarkyti,'kad 
neleidus veltui. Gerai laikas L 
sunaudojamas duoda naudos . 
darbininkų klasei ir pačiam 
draugui. Mes patariame, kad 
ir kiti ‘ draugai imtų pavyzdį 
iš d. Svyrūnėlio.

—o—
Drauge:

Pirmiausia “pasigirsiu,” kad 
veik nuolatos dirbu, kad pa
laikyti savo gyvybę. Bet da
bar, kaip sykis, papuolė pen
kias dienas nedirbti; kad to ’ 
laiko nepraleisti veltui, pamė
ginau rašyti ir parašiau ketu
rias eilutes, kurias čia pri- 
siunčiu.

Dabar tokie laikai, kad nie
kas nieko nedaro be plano. ' 
Todėl ir aš padariau planą, 
kad kiekvieną savaitę vis po 
vieną rašinėlį parašyti į Pro- 
let. M. skyrių. Būtų geriausią, 
kad kiekvieną savaitę talpin- 
tumėt po vieną eilėraštį (jei
gu tiks spaudai), o daugiau 
galite dėti kitų draugų rašinė
lius, tai bus daugiau maišyta. 
Mano nuomone, taip bus gę-j 
riausia. Aš dabar turiu; k^r 
lis dalykėlius užsivaręs “eko
nomijos,” tai kol tuos išbaig- 
sit, tai vėl kai ką parašysiu.

Gal reikės pamėginti para
šyti jūsų reikalaujamų dainų. 
Mėgint galima, jeigu neišeis 
niekas, per galvą nemuš.

Kalbės Baltimoreje
BALTIMORE, Md.—Bal. 

10 d., 1:30 valandą po pietų, 
lietuvių svetainėj 853 Hol
lins St., kalbės draugas R. 
Mizara, ‘Tiesos” redakto
rius. Jis nesenai lankęsi 
Sovietų Sąjungoje ir daug 
naujo papasakos apie darbi
ninkų tėvynę. Įžanga vi
siems veltui. Dalyvaukite 
masiniai
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Puslapis Ketvirtas . šeštadienis, Bal. 9, 1932

I NUO DNIEPRO IKI VISLOS |
arm, r) yt žnlnmskns.

pagalbai. Jis 
subatos vaka-

i nosios Armijos spėkos, būtent: 4-tos ir 15- 
j tos armijos, ir pulti lenkų spėkas iš užpa
kalio; lenkai papuolė tarpe dviejų ugnių. 
Raudoni raiteliai, laikydami Grodną, at
kertą jiems pasitraukimo svarbiausi ke
lią, o čia j&u galingos raudonarmiečių spė- 

i kos gula ant kulnų. Lenkai paliko veik vi
sas savo kanuoles, amuniciją, vežimus ir 
sužeistuosius ir pasiskubino pabėgti per 
Nemuną i jo kairę pusę ties Lunno mieste-

(Tąsa)
Antras galingesnis raudonarmiečių. sky- j 

rius sumušė lenkus ties sodžium Lopenka 
ir iš kitos pusės raiteliai užpuolė ant for
to Grendiče, po ištisos valandos mūšio kar
dais ir durtuvais lenkai buvo sumušti, 
fortas paimtas, dvi kanuoles po 12 colių 
gerklėmis, keletas kulkasvaidžių ir 200 len
kų paimta į.nelaisvę, o kitos jų dalys trau-

• kėši betvarkėje, vejamos 15-tos raudonų .. 
raitelių divizijos linkui , šiaurinės Grodno į lluį 
dalies, bet ten jie gavo pagelbą iš tankų 
skyriaus.

Tuo kartu 10-toji raudonų raitelių divi
zija prasilaužė per spigliuotas tvoras ties 
Petruški sodžiumi ir paėmė fortą No. 10. 
Kiek vėliaus lenkų raiteliai Atakavo šią 
poziciją, kad atsiimti ją, bet juos sumušė 
raudoni raiteliai ir suvarė į Nemuną.

Tuo kartu lenkai patraukė padrūtinimus i Lenkai neišlaikė šio smūgio ir greitai pra- 
į šiaurinę ir rytinę miesto dalį ir prasidė-! dėjo trauktis linkui Baltstogės.
jo dideli mūšiai. Bet apie 3 valandą po 
pietų lenkai pajuto, kad jų užpakalyje jau 
yra 1-moji brigada iš 15-tos raudonos di
vizijos. Nors, tiesa, jie negavo t.’2J? 
smūgio iš tos pusės, bet lenkai buvo grei
tai priversti palikti Grodno tvirtumas, gin
klus, kanuoles, tankas ir amunicijos san
dėlius ir persikelti į kairę (vakarinę) Ne
muno pusę. Bėgdami jie uždegė ir medi
nį tiltą. Iki 7 vai. vakaro jau lenkų nebu- 
vo^Grodne. Jie visi persikėlė į aną pusę 
Nemuno. Raudoni kovotojai vietomis rai
ti perplaukė per Nemuną ir vijo lenkus 
linkui Malakoviči miestelio.

Tuo kartu besitraukiančios lenkų spėkos 
nuo Lydos, kelis kartus galingesnės, negu 
raudonųjų raitelių spėkos Grodne, artinosi 
ant jo. Jos susidūrė su raudonaisiais ko
votojais ties Sivkova. Kad atlaikius lenkų 
puolimą nuo Lydos, vėl prisiėjo kaip kurias 
raudonų kovotojų divizijas perkelti atgal 
į dešinę Nemuno pusę. Bet lenkai su vi
somis spėkomis puolė, kad išmušus raudo
nus raitelius, kurie, apsupdami lenkų svar
biausias spėkas, buvo užėję jiems užpaka
lin ir paėmė Grodną. Lenkai po didelio 
mūšio atsiėmė fortus Petruški, ščučinovo 
ir jau laužėsi į rytinę Miešto dalį, bet rau
dom kovotojai panaudojo prieš lenkus tuos 
keturis tankus, kuriuos jie nesenai atėmė 
nuo. lenkų ir lenkai buvo atmušti.

Liepos 20 ir 21 dieną eina dideli mū
šiai ties Kaplica, Židovčina ir lenkai apsu
pa Grodną ir rytpiečių ir pietvakarių.

Pabėgę į kitą pusę ir gavę padrūtinimų, 
lenkai bandė priešintis, neleidžiant Raudo
najai Armijai persikelti per Nemuną tar- 

Ipe Grodno ir Lunno, bet trečias raudonųjų 
i raitelių korpusas susikoncentravo ties Go
ža ir iš ten< persikėlęs per Nemuną, pasi
leido, apsupdamas lenkus per Kelbaski- 
Dombrovo-'Sokolka ir Kelbaski-Novo-Dvor.

rengia smagų draugišką vaka
rėlį Kentucky streikuojančių 
angliakasių 
įvyks šios 
re, balandžio 9 d., Lyric Hall,
(didžiojoj. svetainėj), 593 
Park St. Bus graži progra
ma, gera šokiams muzika.

Ir dar prie to visko, bus 
duodama už tokią mažą įžan
gą skani vakarienė ir gėrimų. 
Tas viskas tik už 50c. Atsilan- 
kykit ir paremkite Kentucky 
streikierius.

—o—
Bal. 24''d. bus suvaidinta 

du labai gražūs ir žingeidūs 
veikalai: “Už Lietuvos Sovie
tus,” antras: “Vėją Sėji, Aud
rą Pjausi,” Kevin Barry Club 
svetainėje, 227 Lawrence St., 
7-tą vai. vakare.

Bedarbis.

Visi garsinkite, kad į šį pa
rengimą sutraukus kuo dau
giausiai žmoniū pamatyti tok 
puikų veikalą, nes daugiau to
kių progų vargu kada bus.

' Pusbedarbis.

NEW HAVEN, CONN

su-

NEW BRITAIN, CONN

7:30 vai. vakare, šis susirinkimas 
bus svarbus todėl, kad čia bus svars
toma apie prisidėjimą prie Liet. 
Komfrakcijos įsteigimo keliom sa
vaitėm propagandos mokyklos. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite.

Organizatorius.
(86-87)

— ------- 1—....... .......
HARTFORD, CONN.

Pasimirė Ona Sirtkutienė
Spalių 24 d. 193Lkm. mirė Ona Sin- 

kutienė, po vyru Budinienė. Iš Lie
tuvos paeina iš Kauno rėdybos, Pa
nevėžio apskričio, Kavainių parapi
jos, Šinkūnų kaimo. Giminės ir pa
žįstami, kurie norite daugiau infor
macijų, kreipkitės šiuo adresu: Sta
sys Budinas, 63 Amity St., Hartford, 
Conn.

sus kviečiame skaitlingai dalyvauti.
(84-85)

“Nuga-Tone suteikė 
stiprius organus”

P-as B. Rask n i s, Boston. Mass., ražo ir 
sako: "Visi mano organai buvo silpni ir afi 
jaučiausi kaip senas žmogus. .Draugai papa
sakojo man apie Nuga-Tone ir aft nusipirkau 
bonką. Nuga-Tone suteikė man stiprius 
gyvastinguosius organus ir dabar aš jau
čiuos stiprus ir nuojėgus. Nuga-Tono yra 
pastebėtinas del liguistų žmonių.”

Jeigu jūs esate silpnas ar prastos svei
katos, jūs turėtumėt imti Nuga-Tono: Jis 
padarė stebuklus del milionų žmonių/ visose 
pasaulio dalyse per pereitus 45 mėtys; Nuga- . 
Tone suteikia jums nauįą sveikatą ir stip
rumą ir padaro jūsų silpnus organus stip. 
resniais. Nuga-Tone yra pardavinėjamas ap-t 
tiekininkų. Jeigu nptiekininkas jo neturi,’ 
paprašykite ji užsakyti iš savo urmininko.

! Nepirkite substitutų. Jokie vaistai nėra 
tiek geri, kaip Nuga-Tone .

A.L.D.L.D. kp. laikytame 
sirinkime balandžio 5 d., turė
jome dar sykį patirti prastą 
ir labai nemalonų apsireiški
mą, kuris neturėtų būti tole
ruojamas, ypač mūsų draugi
jos susirinkimuose. Labai 
prastas ir nedraugiškas atsi- 
nešimas draugų link vienas ki
to. Tokie atsinešimai neturė
tų rastis mūsų suėjimuose. Dar 
buvo ir tokių žodžių vartoja
ma, kurių spaudoje nieku bū
du nėra galima patalpinti. 
Jeigu spaudoje negalima tal
pinti, tai, man rodos, ir dar
bininkų susirinkimuose nieku 
būdu neturėtų būt vartojama. 
Draugai, vengkime tokių pras
tų apsireiškimų.

Kiek laiko atgal, vienas na
rys, būtent d. A. Makulis, pa
rašė korespondenciją į “Lais
vę” apie draugą J. Kuncą, 
įtardamas kokiame tai senos 
praeities dalyke. Bet to daly
ko niekas dar nėra tikrai iki 
šiol priparodęs. Tai jau tre
čiame susirinkime šis klausi
mas yra keliamas ir laikas 
eikvojamas be reikalo. Man 
rodos, kad šis dalykas būtų 
buvęs labai lengvai išrištas, 
jei kuopa išsyk būtų išrinkus 
ištyrimo komisiją, kuri už ne 
draugišką rašinėjimą į laikraš
tį būtų davus atsakymą. Ir 
viskas būtų buvę užbaigta, bet 
to draugai neprisileido ir dau
gelis mūsų, draugų neįstengia 
tų dalykų išspręsti. Už tai ir 
yra verti papeikimo. Turėtu
me tokių klaidų nedaryti. Ta
da nereikės vienas su kitu 
pyktis be jokio reikalo, be 
tikslo.

Girdėjau, kad mūsų tauti
ninkai, kurie sykiu priklauso 
prie Lietuvių Namo'Bendrovės, 
nori pakabinti lietuviško krau
gerio Smetonos vėliavą. Mūsų 
draugų pareiga tai nedaleisti, 
nurodant, kad ta vėliava yra 
ženklas visų sunkumų ir nelai
mių, kurias kenčia mūsų bro
liai ir sesutės Lietuvoje. Ir 
jeigu būtų reikalas puošti sve
tainę, tai galima papuošti pa
kabinant ant sienos viso pa
saulio darbininkų solidarumo 
ir brolybės ženklą—raudoną 
vėliavą. Tada tai žinosime,

(85-86)

SO. BOSTON. MASS.
Darb. Susivienijimo 13 kuopa 
pamarginimų vakarą su “Tea

Įvyks nedėlioję, 10 d. ba-
Liet, 

rengia 
Party.” 
landžio, 376 Broadway, Šo. Boston, 
Mass. . , _ _ ' ’ J "
mediją ii’ kitokį pamarginimai, ku
riuos suteiks jaunas chorietis.

(84-85)
.  I

EASTON, PA.
ALDLD. 13 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 10 d. balandžio, 3 
vai. po pietų, Easton Baking Co 
svetainėje, 34 N. 7th St. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite, nes randasi daug [ 
svarbių reikalų apkalbėjimui. Taip- j 
gi mokėkitės duokles už 
nes< tas padės Centrui 
eisti šių metų knygas.

ir

Bus perstatyta juokinga ko- Dr. Jonas Repšys
278 Harvard St., 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 378J

I OFISO VALANDOS:

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

Tel. Porter 3789

Komunistine Idėja Pasiekia 
Plačias Darbininkų Mases.
Niekuomet pirmiau šiame 

miestelyje nėra buvę tiek daug 
rengiama komunistinių prakal
bų, kaip dabartįniu laiku. 
Mat, miestelio rinkimai, tai ir 
Komunistų Partija dalyvauja 
juose, ^išnaudodama progai 
skleidime komunistinės darbi
ninkų idėjos.

Prakalbos būna svetainėse 
ir atvirame ore, gatvėse, vi
suose miestelio kampuose, ir 
į jas darbininkų visados susi
renka po didelį skaičių.

Balandžio 3 d. laikyta pra
kalbos didžiausioje šio mieste
lio svetainėje. Kalbėjo vienas 
iš geriausių kalbėtojų, drg. C. 
A. Hathaway, iš New Yorko. 
Darbininkų buvo susirinkę su- 

įvirš 500. Tas atžymi, kad 
j komunistai pradeda vis dau
giau įgyti įtakos atsilankiusių 
darbininkų tarpe.

Balandžio 4 d. kalbėjo drg. 
R. Mizara apie Sovietų Sąjun
gos gyvavimą ir tenaitinę 
tvarką, kurią drg. Mizara per
eitą rudenį nuvykęs patyrė. 
Šias prakalbas rengė Komuni
stų Partija, ir A.L.D.L.D. 27- 
ta kuopa.

Prakalba visiems patiko. 
Klausimų niekas nestatė, žmo
nių atsilankė diktokai, bet ga
lėjo būti daug daugiau. Au
kų surinkta $3.84.

Komunistų Partija stiprėja. 
Rašosi nauji nariai. Iš lietu
vių tarpo per ilgus laikus bu
vo labai menkas skaičius na
rių Partijoje, bet šiuo syk įsto- 

y. , . . . . --------v-- -----------j— r------------------- - -------ro- — jo keletas naujų. Tai pagir-
Jlsr^Koymgai £irJasi, tą pakankamą spėką Raudonosios Armijos tinas dalykas.

Buvo bepradėję prūseikinių
", Bet gi-pa- kad ši vėliava reiškia pasiliuo- 

isirodė, kad toji menševistinė savimą iš po amžino skurdo ir 
j prūseikinių politika draugus, i nelaimių sistemos, kuri milio- 
kurie suklaidinti, nenusives,! nūs slegia, 
jie pasitaisys. Kol mes, vie
tos draugai, rodėme prūseiki- 

j nių klaidas, tol suklaidintieji
i mum netikėjo. Tačiaus šio- , . , ...
]mis dienomis tas prūseikinių ! dSp 11yC\y-

Imperialistai Nusigando
Franci jos, Anglijos ir kitų imperialistinių 

didefio salių draskūnai nusigando del Raudono
sios Armijos nesulaikomojo maršo ant 
Varšavos. Anglijos lordas Kerzon 12 d. 

; liepos atsikreipė į Sovietų valdžią, siūly
damas, kad padaryli vienos savaitės mū
šių pertrauką ir kad Raudonosios Armijos 
spėkos pasitrauktų iš lenkais apgyventų 
teritorijų, o lenkai iš Sovietų teritorijos. 
Taipgi pareiškė, kad Raudonoji Armija ne
privalo pereiti upę Bug. Grūmoja, kad jei
gu Sovietai nepriims tą pasiūlymą, tai jie 
ateis Lenkijai į pagelbą. Tai buvo impe
rialistų planas: leisti atsigriebti lenkų ar
mijai, kad ji galėtų vėl pulti ant Sovietų 
žemes.

Sovietų valdžia 17 d. liepos atmetė jo 
notą, nes jau pirmiau toji pati Anglija ve
dė tokias derybas neva apie pasidavimą 
generolo Vrangelio spėkų, bet tikrenybė
je tiktai išgelbėjo tas kontr-revoliucines 
spėkas nuo galutino sunaikinimo—sudrūti- 
no jas ir dabar jau Vrangelis puolė Sovie
tų Ukrainą iš Krymo.

Vienok šis imperialistų žygis daug pa
gelbėjo Lenkijai. Imperialistų, kurstomos, 
Latvija ir Rumunija pradėjo rengtis į ka
rą prieš‘Sovietus. Raudonosios Armijos 
vadams prisiėjo didelę dalį pietų armijos, 
Kurią butų buvę galima mesti prieš len
kus ir neabejojančiai galutinai juos su
pliekti, pastatyti prieš Rumuniją prie upės 
Dniesiro, kad turėjus pakankamai spėkų

HILUI. ±<Aip- j 

1932 metus, I 
greičiau iš- 
Atsiveskite

Sekretore.
(84-85)

PHILADELPHIA, PA. 
EKSTRA

Lietuvių Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 9-tos kuopos yra šaukia
mas specialis susirinkimas pirmadie
ni, 11 d. balandžio, 8 vai. vakare, Ru
sų name, 995 N. 5th St. Bus drau
gas iš T.D.A. distrikto. Būtinai vi
si nariai privalpMatyvauti.

Sekretore Potiene.
(84-85)

YONKERS, N. Y.
ALDLD. 172 ir LDS. 47 kuopos 

rengia svarbias prakalbas, nedelio-| 
je, balandžio 10 d., 37 Clinton St., j 
2 valandų dienų.. Kalbės d. D. M. | 
šolomskas, ALDLD. Centro Sekreto- [ 
rius iš Brooklyn©. Bedarbė, Chini- 
joj eina karas. Žingeidu žinoti ar 
pasibaigs bedarbė ir ar bus visapa- 
saulinis karas. Svarbu žinoti, kas Į 
dabar dedasi darbininkų valdomoje [ 
Sovietų Sąjungoje. Kalbėtojas 'yra 
apvažiavęs visų Amerikų su prakal
bomis gi pas mus Yonkerse kal
bės dar tik pirmu kartu. Jeigu kas 
interesuojasi religijos klausimu, į tai1 
gausite tinkamų atsakymą. Įžanga J 
veltui.

(84-85) }

PHILADELPHIA, PA..
Delei draugų, kurie buvo atvykę 

į Komunistų Partijos mokyklą, ir da
bai’ baigę kursus apleidžia, rengiame 
išleistuvių bankietų su programa, 
įvyks nedėlioję, 10 balandžio, 1626 

’(Arch St., prasidės 7 vai. vakare. Vi-

naujų narių.

Pailsusicms Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

Philadelphia 
round trip 3175

KAINOS ROUND TRIPSŲ

HOURLY 
EXPRESS 
SERVICE

One Way
2.00

BALTIMORE __ 
BOSTON _____
WASHINGTON 
RICHMOND __ i i i 
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PITTSBURGH _____________8.0G
DETROIT ______ 13.50
CHICAGO _________________ 17.00
ALBANY and TROY_______4.00

ROUND TRIP  5.00

Labai Smarkiai Nužemintos

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St.. CHickcring 4-1600

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

A. M. KISHON, Aptjekorius Savininkas
| 8701 JOS. CAMPAU AVE. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH, j
U.—»—.—U--- —————
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trečias raudonųjų raitelių korpusas yra sulaikyti Rumunijos puolimus. Taipgi ki- 
tarpe dviejų ugnių. V“ 1 ’ ~ ’ J ‘ _
kad neatidavus lenkams Grodną ir kad is- prisiėjo pastatyti prieš Latviją ir Finlan- 
pildzius Raudonosios Armijos vado įsaky- diją. Tas viskas labai susilpnino Raudo- 1* i — , i , ..
mą. Tuo kaitų jau pradėjo nuo Lydos ir!nosios Armijos spėkas lenkų fronte. 
Grodno girių rodytis galingosios Raudo- i

tarpe dviejų ugnių.

HARTFORD, CONN. masinę.
darbais, kiek tik išgalėdami. 
Remkime Komunistų Partijos 
spaudą, “Daily Worker,” 
“Laisvę” ir “Vilnį.” Stokime 
į A.L.D.L.D. ir kitas masines 
liet. darb. organizacijas. Kal
binkime visus darbininkus, ne
paisant ar jie supranta tas ko
vas, ar ne. Mes jiems aiškin
kime, siūlykime komunistinę 
spaudą ir mūsų kovos laimėji
mas bus užtikrintas.

Prakalbos buvo su muzikale 
programa, dainavo d. B. Ra- 

vadovaujant • moškiūtė solo. Ji turi malo
ninai skambantį balsą, publikai 
labai patiko, nes davė daug 

. - - | aplodismentų. Ši jauna dai-

Drg. R. Mizaros Prakalbos 
Puikiai Pavyko; Su Gražia 
Programa Vakarėlis.
Bal. 3 d. į drg. Mizaros pra

kalbas susirinko lietuvių darb. 
apie pustrečio šimto ir visi 
atydžiai klausėsi kalbos apie

• Sovietų Sąjungą. Visiem įdo
mu žinoti .apie tą milžinišką 
šalį, kur patys darbo žmonės 
valdosi, kur, išnaikinę bedar
bę, budavoja naują pasaulį, 
naują tvarką, 
Komunistų Partijai.

Neminėsiu apie drg. Miza-j 
ro« prakalbos turinį, nes daug^Sg'rie'tik jau'gerai gali 
kartų is kitų kolomjy draugai kontroliuoti balsa bet ,ir ar. 
apraše, tik reikia pruning tai: |tistiškus gabumus turi; 
Nepaisant, kaip mes džiaugsi-. 5 * t
mės Sovietų Sąjungos darbi-! Laisvės Choras, yadovau- 
ninkų darbais, kaip ten darbi-Įjant J. Plikūnui, sudainavo 
nirtkai gerina savo būvį su ( kelias dainas, pradedant su 
kiekviena diena, bet jei mesį “Internacionalu.” Irgi neblo- 
tik žiūrėsim, džiaugsimės, bet gai dainavo. Reikia pagirti 
nieko nedarysim, tai mums ne- į Choro visus narius, kad atsi
bus geriau. Viso p ’*
darbininkų klasė ten negalės • bininkiškus parengimus. Taip 
sutilpti.

Reikia mums imti pavyzdį 
iŠ tos šalies darbininkų kovų, 
kurioms vadovauja Komunis
tų Partija, šiandien jie lai
mingi, jų būvis, gyvenimas už
tikrintas, nereikia jiems bijoti 
bedarbės, ar senatvės ir lauk
ti, kas bus rytoj. Taigi,1 ir 
šioj šalyj mes, darbininkai, se
kime Komunistų Partijos nu
rodymus. Eikime tuo keliu, 
kuriuo ėjo caristinės Rusijos 
darbininkai, ir mes laimėsim. 
Stokim į Komunistų Partiją, 
iŠbudavokim ją milžinišką,

(Bus daugiau)
-------------------/_________

Remkime aukomis ir i renkamos į Agitacijos Fondą. 
Be jokios agitacijos, tik pir- 
pirmininkui prisiminus, suauko
jo virš $16.

Kas aukojo ne mažiau 25c, 
buvo užrašoma vardai. Auko
jo sekanti draugai po $1: P. 
Sužiedėlis, J. Rėkus ir J. Ber
žinis. Po 50c: M. Kazlaus
kienė, A. Klimas, Jurkevičius, 
S. Kičas, Jurkevičienė ir Luk
štas. S. Makoveckas 40c. Po 
25c: A. Žukas, A. Andrulevi- 
čius, J. Mažeika, O. Giraitie- 
nė, S. Laurynaitis, P. Giraitis,
O. Vilkaitė, A. Bokevičius, R. 
Zimarman, V. Ramanauskas,
P. Ramanauskas, J. Margai- 
tis, J. Dudonis, Navickienė, M. 
Staugaitienė, M. Marsalienė, 
Kalvaitis ir V. Staugaitis. Ki
ti draugai aukojo po mažiau. 
Jei kurių draugų pasirodytų 
klaidingai vardai parašyti, 
teiksitės atleisti. Kartais ne- 
noroms įvyksta klaidų,

Aukos perduotos Agitacijos 
Fondui. Reiškia, Hartfordo 
lietuviai darbininkai neatsilie
ka, remia Komunistų Partijos 
lietuvių Centro Biuro Agitaci
jos Fondą. Agitacijos Fondas 
neturi kitokių įplaukų, tik au
kos darbininkų, o reikalų 
daug. Svarbiuose klausimuo
se lapeliai reikia leisti. Ko
va su lietuviškais kontr-revo- 
cionieriais-oportunistais— Prū- 

seikom-Butkais ir t. t. Arba, 
štai mainierių streikas, ar ki
tos industrijos darb. streikas 
—Centro Biuras siunčia" drau
gus vadovavimui.
Gražus Vakarėlis su Programa

Lietuvių darb. organizacijos

pasaulio lanko veik visi dainuoti į ^ar- 
_ -------------- .------ o_,----- ų

!ir reikia, draugai, jei papeikti 
reiktų, tai už tai, kad atsidai- 
navuš, nereikia išeiti pro du
ris, bet ir jaunuoliams reika
linga pasiklausyti prakalbų. 
Išėjimas nei vienam nedaro 
garbės. •

Reikia ištarti ačiū solistei ir 
visiems Choro nariams už iš
pildymą muzikalės progra
mos. Visuomet visi bendrai 
dirbkime.

Į šias prakalbas buvo ima
ma įžangos po 15c, kurie pa
sisakė esą bedarbiai, buvo įlei
džiami veltui. Buvo ir aukos

!nus slegia.
Nuo 8 iki 14 balandžio, La

bor Lyceum, 38 Howe St., bus 
rodoma iš Sovietų Sąjungos 

• “Road to 
[lapas pilnoj nuogumoj pasiro-p“!41,1411* lietuviams, 
|dė klaidinantis mažiau susi-1 kurie gali ir turi laiko, pama- 
pratusius darbininkus. Tad s* veika*^- 
pritarėjai klaidingąjai .politi
kai jau patys pradeda pama
tyti, kad su ta traice skloki- 
ninkų nebus galima darbinin
kams broliautis.

Kurie dar vis nesate pilnai 
atsikratę nuo prūseikinių, tai 
nors dabar meskite juos ir sto
kite į didesnį veikimą po vado- 

Ivybe Komunistų , Partijos. 
I Daugelį dalykų galėjote atlik-1 
iti einant rinkimams, kuriuose! 
Partija dalyvavo, bet nieko 
nepadėjotė. Bet daug galė
site padėti bedarbių organiza
vime ir prisirengime prie be
darbių maršavimo, kuris prasi
dės šioj valstijoj balandžio 23. 

Teko sužinoti, kad mažiau
siai 10 delegatų iš šio mieste
lio trauks į valstijos sostinę su 
kitų miestų delegatais reika
lauti bedarbiam socialės ap- 
draudos. Visi, kaip vienas, 
darbininkai, petys į petį, turi 
suremti spėkas šiam svarbiam 
darbui. šiai svarbiai kovai, 
kad- turčių klasę privertus su
sirūpinti bedarbių likirtiu, 
dirbkime visi. 

Balandžio 17 d. L.D.S. 108 
kuopa ir Vilijos Choras ren
gia operetę “Nebaigta Kova,” 
kurią vaidins hartfordiečių 
Laisvės Choras ir vietinė Sim
fonijos Orkestrą pagrieš prie 
dainavimo ir pertraukose. 
Vaidinimas prasidės antrą va
landą po pietų. Lietuvių Sve
tainėje, 354 Park St. Cy

Onyte.

Liepos
Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti Dieniwščio

Rengiamame DidžiajamePIKNIKE
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

---------------------------------------- ,— --------------------------------------- .------------------------------------------------------------------ ■

GREAT NECK, N. Y.
T.D.A. John Reed 48 kp. mėnesi

nis susirinkimas įvyks 11 dieną ba
landžio,, pirmadienį, 8 vai. vakare, 
Strauko svetainėje. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarti, taipgi ir 
naujų aplikantų atsiveskite .

Organiz.
(85-86)

CLEVELAND. OHIO
Balandžio 12 d. įvyks ALDLD. 22 

' kp. susirinkimas, 820 E. 79th St.,

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ RADIO VALANDA
Rengiama Dubrow-Philco 

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931 
KIEKVIENĄ SEPTINTADIENĮ 

nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų

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

420-422 South Street Philadelphia, Pa.
Telelonuokit, Lombard 1146 

Norėdami išmėginti PII1LCO RADIO namuose

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

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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Savininkai Petras Lingvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. 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.
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452 Woodward Ave., Ridgewood, L. L, N. Y.
Kampas Himrod Street

Norintieji ge
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

ELIZABETH, N. J.
Smagus Vakaras su Šokiais 

ir Prakalbomis

b

- Šeštadienis, Bal. 9, 1932

SCRANTON, PA.

39 Kp. Kcresp.

SO. BOSTON, MASS

So. Bostone prieškariniame i

Ščrininku Suvažia-Jauhuolių Lietuviu

“Vilnies” Popieros Fondas

ir didžiuotis^ Kompaitiją.

NEPAPRASTAS KONCERTAS
i

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJAMO 57 KUOPA

Nedėlioję 17 d. Balandžio-April."1932
29 Endicott Street, Worcester, MassLIETUVIŲ SVETAINĖJE
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Aido Choras, vadovaujamas M. Meškienes iš Worcester, Mass.
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vieną Šimas prasidės 7:30 vai. vaka- mitinge, 4 d. balandžio, buvo 
etus galima gauti pas mažai darbininkų, o moterų

v-, y 
4h:

Chicaga savo lietuviškumu; Darbininkių Susivienijimo 
yra garsesnė, negu fašistinės , kp 
Lietuvos Jurbarkas savo ker
mošinis.

m

A.L.D.L.D. 3 9-to. 
susirinkimai tapo

M®

labai sugraudino 
Jis atsiminė, kaip 

lietuviai darbininkai ke-
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pervėlu. Tačiaus, 
jums, jei jūs vien 
ant Chicagos, tai vasaros me
tu dienraščiui verstis bus sun
ku.
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Pradžią 3-čią Valandą Po Pietų. Prašome Nesivėluoti 
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’j syk į metą į niūkų ir darbininkių, 
atsilankydavo. O Patys (didžiuma jų) neatėjo.

Darbi-! “Vilnies _ _ _
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Paskutinis “Vilnies
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LAIŠKAS IŠ CHICAGOS I Tie mitingai bus brandūs. Jum I dienraštis nėra vienos koloni- 
! reikia pranešti, kad Lietuvių ,jos dalykas. Brooklynas irgi, j 

9 '
, . j • • i 4. 5jei neskaityti “Laisves” darbi-kun randasi Bridgeporte, į j

j jau turi 17 nau jų narių. Na,! ninku auką, nieko nepasirūpi- 
čia visai nesenai Va- 0 taj tjk pradžia. Gi visi žino,1 tllo pp.-boiT: 

nagais bandė plaukus rauti i kad kiekviena pradžia yra sun-! ^iKaiu.
iš Pijušo Grigaičio barzdos, jej mes> bridgeportiečiai,1 
reikalaudamas $25,000 auksi-! į Lietuvių Darbininkų Susivie-I 
nių už jo biznio gadinimą. ! nijimą, jau gavom 50 naujųj 

Dabar Olis ėmė pucuoti Ka- narių, Chicagoj didmiestyje 60 
zį Gugį, kad jam bebosaujant narių į Komunistų Partiją, tai 
Susivienijime Lietuvių Ameri- jr L.D.S.A. kuopos užims pir-' 
koje iždas suliesėjęs net ant imą vietą vajaus fronte, 
pusės miliono dolerių. Tatai! Reikia priminti, kad smar-i 
visai sutinka su Amerikoniškų! kiai auga darbininkių kuopai 
damų papročiais — “redusi- j Rockforde ir nemažai narių i 
na.” žmonių patarlė sako, j gauname Wis. valstijoj, 
vanagas siekdamas kepsnio | Jaunuolių Lietuvių i____ _
paukščio akių nepaiso. Lie- ninku Susivienijimo kuopa, jau ! 
tuviška fašistinė buržuazija suorganizuota, 
už gerklių tąsosi, dolerius be- nuolių. 
graipstydama.

Čionai visoki

Balandžio 16-tą dieną bus 
suloštas veikalas “Pirmi žings
niai.” Vaidins Aido Choras iš 

Bet dar nėra Wilkes Barre, Pa. Kiek' teko 
primenu sužinoti, tai yra labai intere- 

atšidesite singas veikalas, todėl visi pri-i 
valo jį pamatyti. Tikietai ga
na pigūs, tik 50 centų, ypatai. 
'Vieta taipgi yra gerai žinoma, 
tai Washington Hali, 321 N. I 

Mūsų obalsis— visos kolo-jMain Ave., Hyde Parke. Lo-j 
nijos turi 
parengimą 
fondui!

.pačioj svetainėje, antrą vai. 
; po pietų. Visi draugai daly
vaukite ir atsiveskite naujų 
narių, nes įsirašomas į organi
zaciją delei bedarbės yra nu
pigintas — tik 25 centai įsto
jimas.

/Puslapis Penatas

Drg. M. Undžiene Kalbės 
Sekamose Vietose:

i Scranton, Pa. bal. 9 d., 7 vai. 
vakare, International Hali, 

427-29 Lackawanna Ave. Čia 
taip pat kalbės ir d. Bimba.

Plymouth, Pa., bal. 10 d., 7 
vai. vakare, Stravinsko sve-

Lietuviu Darbininkių i t 
|vienijimo Amerikoje 4 I 
įrengia pasilinksminimo 
įrą ir šokius. Taip pat 

j kalbėtoja d. S. Sasnauskienė, 
kuri nušvies darbininkių rei
kalus. Parengimas bus 10 d. 
balandžio, po num. 69 S. Park 
St., pradžia? 6 :30 vai. vakare.

Į parengimą ypatingai kvie
čiame atsilankyti draugus ir 
drauges iš Linden ir Bayon- 
nės. šitas parengimas yra taip 
vadinamas “package” vaka
ras. Moterys bei merginos 
yra kviečiamos atsinešti savo 
pundelius su užkandžiais. Va
karas bus labai smagus ir 
linksmas. Gera muzika šo
kiams.

Kviečia Komisija.

LIETUVIS GRABORIUS
po 
popieros | re. 

ĮA.L.D.L.D. draugus.
Kovo 31 dieną, kasykloje ta

po sužeistas drg. Pabalis. l'ai 
vienas iš energingų mūsų dar- 

koncer- |buotojų. Jam yra sulaužyta 
Ikoja.'1 Jisai guli Hahnemann 

..... j... Rock-iHgonbutyje. Todėl visi drau-
Vilnies” koncertas bu-|«ai Pavalo Jį atlankyti, tai 

turėsime Ivo labai pasekmingas. Tai bus ramiau tenai gulėti Į 
Iačiu vietos draugų darbš-iiki sveikata pavelys grįžti ir 

vėl būti su mumis.
i Taipgi reikia pranešti Scran-j 
j tono draugams, kad pas mus | kaltint.
j atsirado naujas “Klampynės” j te, 
į “korespondentas,” kuris ' \ 
metai atgal buvo palindęs po! kų.

rašinėti, .daugiausia sutrauki į prakal
bas dar nesusipratusių darbi- 

bet ir

Įsirašė 20 jau-1
tai tik į ausį Įas buvo vienas iš didžiausių 

20 narių nie- koks kada yra buvęs.
Mes čionai už forde 

mėnesių
Tuoj bus įsteigta spor-lvis-a 

Tuos progra- to ir kultūrinis skyrius prie tumui ir kankliečiam choris
tam, kurie pildė programą. 
Bet šiemet “Vilnies” šėrinin- 
kų suvažiavimas bus dar di- 

“Vilnies” popieros fondas i dėsnis. Reikia parodyti meii- 
visai mažai arba kaip ir ne-jševikam, kad darbininkai ne 
gavo paramos iš Naujosios | tik remia savo dienraštį, bet, bačka ir po ja betupėdama, 
Anglijos. Mes tikimės, kad i ir jo ---1- 1 - ------ 1----- — t
jiem prisirengimai užima il-Įsiniai 
gą laiką.
draugam, kad jau mes popie- šį suvažiavimą, 
rą visai baigiame. Kaip kada | pilnai pasitikime 

niam darbininkam, kad jie su- 
dideliais būriais

tiktai apie pustuzinis.
Apie naujo pasaulinio karo 

pavojų visur kalbama kasdien. 
Net kapitalistinė spauda pri
pažįsta, kad sahtikiai tarpe 
įvairių valstybių labai įtempti, 
ir karas bilė dieną gali būt pa
skelbtas. Vienok, So. Bostono 
lietuviai darbininkai nekreipia 

>į tai doihės. Atrodo, kad tas 
Į klausimas jiems neapeina.

Ne visus darbininkus prisi- 
Didžiausia kal

tė, mano supratimu, turėtų 
keli ’ Pult ant sąmoningų darbinin- 

Šie pastarieji, matomai, 
ne tik nešidarbavo, kad juo

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Te!.: So. Boston 0304-W

iiBiiioinaiiioHiamiaJiiBmi0HHJE iiiaiiiBiiioiiioiitaiiisiins
reikalų svarstyme ma-pšmokp į “Klampynę ----------

dalyvauja. žinoma, į Jis būdamas A.L.D.L.D. orga- 
Bet reikia priminti; menševikai bandys atakuoti ir i nizatorium tris : 

Tačiaus, mes'susirinkimus i 
revoliuci- dabar, kaip patapo Pruseikos x ,v.

tai ir i “Klampy-! KrauceMcmš, angliškai — d. 
Bench ir dr-ge nuo Jaunųjų 
Komunistų Lygos. Viena ap- 

1 likacija išpildyta įstojimui į 
. Vienas pasižadė

jo įstot į LL.D. Labor Defen
der 10 kopijų parduota ir ke
lios brošiūrėlės.

Dalyvė.

Bet 
i jum, rytiečiai, 

kromelninkai1 ko nereiškia.
įgudo per radio duoti savo lie- keliolikos 
tuviškus programus. Sako, šimtą, 
“tautą kelia.
mus išpildo žmonės netašytais | jaunuolių kuopos, 
balsais. Tai esą kėlimas lietu-'

♦ vių vardo. Tiesa, čionai lie
tuviškus fašistus visi žino. Sa
ko, blUuji, kaip fašistinis dai
nininkas ant radio. Kitatau
čiai taip pat žino. Andai gir
džiu kaiba apie lietuvius. Vie
nas iš jų sako, kad nežinąs 
kas yra lietuviai. Tai jau; 
nugi tie, ką ant radio rėkia, 
kaip už liežuvio patyhrti.

Buržuazijos tikslas ne kul
tūrą kelti, bet jei kokia yra 
kultūra, tai kad ją naudoti sa
vo bizniui garsinti ir daryti

* kiek galima daugiau pelno.
Lėkė Kaip Gaidys, Nutūpė 

Kaip Žvirblis

Menševikas Pruseika dėjosi 
labai didelis lietuvių darbinin
kų vadas. Pernai vasarą, va
žiuodamas iš Chicagos rytų 
link, pasivertė mučelninku. 
Manė, ką tą našlės ožkos ba- 
rabančikišką “kankinį” darbi
ninkai kels į didvyrius. Pru
seika buvo garsus koliai jis ty
lėjo. Kada jis atidarė menše- 
vikišką kakarinę, tai niekas 
apie jį nenori žinoti. Jis sa
ve skaitėsi dideliu žmogumi

* Chicagos menševikų tarpe. Gi |
* kovo 22 d. susirengė prakal

bas. O svieto susirinko 200. 
Ir tai didžiuma Grigaičio de- 
gutinėj baloj išsitrynę menše
vikai. Apie penkiasdešimts 
buvo kovingų darbininkų, ku
rie atėjo Pruseikai nuplėšti 
kaukę nuo jo menševikiško 
veido. Jam pastatė klausimą : 
ar tu leidi kalbėti Komunistų 
Partijos atstovui? Jis pasi
kvietė Chicagos bankierių ir 
gengsterių policiją, kad neleis
ti kalbėti Partijos atstovui. 
Tačiaus ir policija nieko nėgei-;

« bėjo, komunistai neleido 
seikai

Kaip kada! pilnai 
gaunate dienraštį keturių, tai 
astuonių puslapių. Tai vis važiuos 
baigiame tą popierą, kurios • dax. kartą garsiai ir tvirtai pa-i rodo, kad jis tikrai yra 
dar buvo iš pirmiau tokiam j sakys, kad “Vilnis” buvo irlkytas vyras.” Jis gali rašine- 
dienraščio dydžio spauzdini-j yra komunistinis dienraštis! Į ti į “Klampynę” i. ------------
mui. Popierą neatidėliojant: Jis kietai stoVi Partijos lini- savo “mokslu.” 
turjme pirkti, o pinigų fonde!joj ir komunistinėj vadovy- 
dar nei pusė nėra suplaukę. | bėj. 
Daugiausia paramos gavome, j Todėl, draugai, jau dabar trečią nedėldienį kiekvieno mė
tai iš Chicagos ir jos apielin-; kolonijose rengkitės į suvažia-1 nėšio, vieton antro. Todėl se- 
kių. žinoma, Chicaga turi1 vimą. j kautis kuopos susirinkimas
stovėti pirmoj vietoj. Bet R-is. įvyks balandžio 17 dieną, toj |

Tas 
* gaitį. 

cagos 
lioliką kartų nušvilpė Grigaitį. 
Jis pagavęs progą ir Pruseikos 
padilgintas parašė labai “kar- į 
Štą” editorialą.

Menševiką Pruseiką, visur, 
kur jis nevažiavo, Chicagos 
apielinkėj, kaip vilką darbiniu-1 
kai būbindami lydėjo.

200 publika Chicagoj, tai! 
maženybių prosvaista. Kuo-1 
met Komunistų Frakcija ir ki
tos- darbininkų organizacijos 
surengė prakalbas atvažiavu
siam iš rytų kalbėti Mizarai, 
susirinko apiel,400. Netilpo 

„ darbininkai į Lietuvių Audito
riją.

Liūdną kelionę tas menše- 
vikiškas žvirblis prisimins ir 
veikiausiai bus jo paskutinis 
maršrutavimas Čionai.

Mes chicagiečiai, manome, 
kad rytinių valstijų draugai 

‘turėtų imtis smarkiau dirbti, 
kad numaskuoti menševikus ir 
atliuosuoti nuo jų suklaidintus 

^darbininkus. Juo draugai 
stipriau pradėsite veikti, tuo 
jūs greičiau pagelbėsite Pru
seikai, Butkui ir jų pakalikam 
persikelti į socialfašistinę ba-

Flą-
Verbuotes ir Kampanijos Na

rių Gavimui
Jau mums teko matyti spau

doj, kad drg. Undžienė atva
žiuoja į Chicagos apielinkę. 
Jinai gyveno Sovietų Sąjungoj 
apie Denkis metus. Daug ko 
patyrė, daug ko matė visoj Eu
ropoj. Mes tikriname, kad 
plonai mitingai bus dideli. Bet 

L/ii būtų tik šiaudai be grūdų, 
I^.Vien skaitlingos prakalbos.)

a

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ

Šis koncertas bus nepaprastai įdomus todėl, kad apart koncertiAės programos, dalyvaus ir H. H.HARTWELL, t.y. 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo advokatas, tas, kuris apgynė mus nuo visokių puolimų ant mūsų 57 kuopos ir rū
pinas įregistravimu čarterio Mass, valstijoj. Visiems bus proga išgirsti jį patį. Dainuos Aido Chorais vadovystėj 
draugūs M. Mcškienės; -dainuos Vyrų Kvartetas, dainuos M. česhavičiūtė, soprano solo iš Brooklyn, N. Y.; M. Pa- 
ruliutė, soprano solo; S. Forten, baritono solo, tai yra francūzų geriausias solistas; J. Sabalidtiskas, tenoro solo; V. 
Tumanis, tenoro solo; A. MenkeHunas smuiko solo; apart solų, bus duetų: Cesnavičiutės su Sabaliausku, Paruliu- 
tės su Forten. šis koncertas bus labai svaibus visiems išgirsti ne tik Wdrcesterio, bet ir apielihkės lietuviams, 
todėl kviečiame visus ir visas.

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
M. TEITELBAUM, Manadžcris 

įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Sukatos vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandenin. / Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDELIAIS 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 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave,

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 .
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. Puslapis šeštas ,

VIETINES ŽINIOS

su
pa-

riai federacinės unijos. Vei
kia bendras darbininkų fron
tas.

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN. N. Y.

ALDLD 147 kuopos susirinkimas 
Įvyks nedėliojo, 10 d. baalndžio, pra
sidės 10 vai. ryte, Hanover Club, 
738 5th Avė., kampas 24th St. Visi 
nariai esate prašomi į laiką pribū
ti ir kurie dar nesate užsimokėję me
tinių duoklių, pasirūpinkite šiame mi
tinge užsimokėti. Atsiveskite'ii' nau
jų aplikantų į draugiją.

Prot. Sekr. A. Bružas.
(84-85)

Telegrafo Kompanija Atmetė 
Protesto Telegramų del 
Scottsboro Jaunuolių

Nežiūrint.Policijos Gru- 
mojimu, Bedarbių Tarybos 
Prispiria Duot Pašalpos

I

šeštadienis, Bal. 9, 1932

Prelekcija - Diskusijos J07 Darbo Federacijos 
Apie Meną Pirmadienį:

Centras Lietuvių Proletari
nio Meno Sąjungos rengia pre
lekcija su diskusijomis apie 
meną bei dailę, pirmadienio 
vakare, balandžio 11 d., “Lais
vės” svetainėje, kampas Lori
mer ir Ten Eyck St., Brook ly
ne. .Įvedimą į diskusijas pa
darys drg. B. šalinaitė, viena; 
iš žymiausių darbuotojų pro
letarinės dailės srityje. Ji spe
cialiai kalbės apie muziką; 
suprantama, pažvelgs ir į dai- 
,nų klausimą. Klaūsytojai per
sitikrins, ar tie dalykai rišasi 
su politika ar yra visai “nuo
šalūs, bendri, bepartyviai,” 
kaip tūli žmones įsikalbinėja. 
Ir prelekcijos apie muziką iš
sivystys į diskusijas apie įvai
rias kitas meno sritis ir apie 
jų reikšmę darbininkų judėji
me.

Keli draugai, artimiau se
kanti meną, specialiai rengiasi 
įnešti stambesnę savo kvotą į 
diskusijas, 
visi choristai,

Lokalai Kovoja už 
Bedarbių Apdraudę

. NEW YORK. — 57 lokalai 
Amerikos Darbo Federacijos, 
kaip jau buvo minėta, čia su
darė komitetą kovai už įve- 

valdiškos apdraudos 
visiems bedarbiams.

! d imą 
pensijų 
Iki šiol prie jų prisidėjo dar 
50 lok., tame skaičiuj du loka
lai International Ladies Gar
ment Workers Unijos.

Tų lokalų eiliniai darbinin
kai reikalauja, kad būtų pa
leistas pačioj Darbo Federa
cijoj referendumas, per kurį 
nariai pasakytų, ar jie stovi už 
ar prieš valdišką bedarbiams 
apdraudą.. Mat. paskutiniame 
Darbo Federacijos suvažiavi
me Vancouveryje, Kanadoje, 
vyriausi Federacijos vadai 
Greenai, Wollai ir Lewisai su 
savo pakalikais atmetė reika- 

Privalo ruoštis ir lavimą valdiškos bedarbiams 
darbininkiški apdraudos. Tačiaus, visi fak- 

scenos veikėjai ir kiti—išanks- liūdija, kad eilinių narių
to apgalvot klausimus ir susi-'dauguma remia tokius socia- 
tvarkyt mintis, taip kad būtų'^s apdraudos reikalavimus, 
daugiau naudos ir klausyto- kaip kad stato komunistai irj 
jams ir patiems diskusantams. Į Bedarbių Tarybos. j

Daugelis negana rimtai žiū-| 
ri į meną, lyg tai būtų kokis, 
pripuolamas paviršutinis palo-. Brooklyno, New Yorko ir i 
Šimas bei taip sau pasismagi- w i ir j . 
nimas, kuris nei pirm to nei po N. Jersey Korespondentams 
to nereikalautų atydos.

Suėję į šią prelekcija su dis
kusijomis pamatysit, kaip me
nas yra susirišęs su gyvenimu 
ir kaip jis plaukia iš sąlygų, 
net iš pačios (klasinės) žmo
gaus “prigimties.” Tada pra
dėsite ir tikriau meną įvertin
ti.

NEW YORK. — Darbo Uni
jų Vienybės Taryba siuntė to
kio turinio protesto telegramą, 
protestuodama prieš Alaba- 
mos augščiausio teismo už
tvirtinimą mirties bausmės 
Scottsboro negrams jaunuo
liams :

“Vardan 20 tūkstančių or
ganizuotų darbininkų mes pro
testuojame prieš bjaurų rasi
nės neapykantos veiksmą lin
kui Scottsboro jaunuolių. Mes 
pasižadame remt Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą kovoj 
prieš tą nuosprendį.”

Bet Western Union Telegra
fo kompanija atsisakė priimj 
ir perleist šią telegramą. Kom
panija nurodė, kad Alabamos 
valstijos generalis prokuroras 
Knight grasino traukt telegra
fų kompanijas teisman, jeigu 
jos perleidinės tokius protes
tus prieš nusmerkimą minimų, 
negrų jaunuolių. Jis aiškina, 
kad tuomi kompanijos “įžei
džia” Alabamos valstijos teis
mą.

Bet Alabamos valstijos vy
riausio advokato grasinimai ir 
telegrafo kompanijų atsisaky
mas persiųst darbininkų pro
testus ir reikalavimus nesutu
rės kovos už paliuosavimą 
negrų politinių kankinių.

Artistiška Programa Drg.
I. Amterio Bankiete

tų

Is-

Bedarbiai Tyčia Pametė 
Keturis Vaikus

New Yorke ir Brooklyne 
ketvirtadienį buvo tėvų, mato
mai, bedarbių, palikti bei pa
mesti keturi vaikai nuo 2 i. . 
metų amžiaus.

Iš Klausimu—Atsakymu 
Susirinkimo

Į klausimų — atsakymų va-

Lietuviai d a r b i n inkiškos 
spaudos korespondentai ir san- 
darbininkai iš Brooklyno, Mas- 
petho, New Yorko, Yonkerso, 

i Jersey City, Bayonnės, Hobo- 
keno, Newarko, Elizabetho, 
Patersono, Cliffsidės ir kitų 
aplinkinių miestų ir miestelių 
yra šaukiami dalyvauti kon
ferencijoj Revoliucinių Rašy
tojų Federacijos, šį sekmadie
nį, balandžio 10 d., 10 vai. iš 
ryto, centre darbininkiškos 

.kultūros, po num. 50 East 13- 
I th St., New Yorke.

ir ’5 ' Konferencijoj dalyvaus visų 
(tautų darbininkiški laikraščių 
į bendradarbiai, korespondentai 
ir rašytojai.

Draugai lietuviai korespon
dentai turi žiūrėt į šią kon
ferenciją ne tik kaip į savo

NEW YORK. — Buržujiniai 
politikieriai per savo “blokų 
šelpimo” gudrybę jau iškauli
jo du milionu dolerių iš dir
bančiųjų. Bet kada Bedarbių 
Taryba atvedė kelis ■■ bedar
bius, reikalingus greitos pa- 
gelbos, į miestinį šelpimo biu
rą ant Avenue A, ponai “blo- 
kininkai” atsisakė juos 
šelpt. “Neturime iš ko,” 
reiškė tie feikeriai. X.

Vidurinio New Yorko 
darbių Taryba išleidžia t 
tūkstančių lapelių delei 
smarkintos kovos už visų 
darbių piniginį šelpimą 
miesto ir kapitalistų iždų.

Vis dažniau policija ir 
tektyvai pasitinka grūmdda-! 
mi revolveriais ateinantiems 
reikalaut paramos. Bet nei 
tokie grasinimai nenugąsdina 
kovotojų už bedarbių reika
lus.

Balandžio 4 d. mobilizuotai 
nuėjus į miestinį šelpimo biu
rą, Bronxo Bedarbių Taryba 
prispyrė duot pašalpos bedar
biui Aleksui Solomai. Kada 
jis buvo išmestas iš kambarių, 
Bedarbių Taryba nešė jo ra
kandus, kad sukraut juos ant 
šaligatvio prieš šelpimo biu
rą. Biuras, galų gale, nusilei
do ; užmokėjo mėnesį už kam
barius tam bedarbiui ir davė 
maisto kortą.

Panašiai Bronxo Bedarbių 
Taryba prispyrė miestinį biu
rą suteikt paramos ir senai 
porai Bedarbių Prušonskių. 
Prušonskienė buvo nuo ligos 
taip sunykus, jog svėre tik 75 
svarus. Nežiūrint tokio gaile
stingo reginio, Prušonskienė 
buvo su savo 'vyru išmesta iš 
kambarių į gatvę ant lietaus. 
Bedarbių Taryba ją nuvežė 
kūdikių vežimėliu į miestinį 
šelpimo biurą ir tol demonst
ravo, kol biurokratai “labda
riai” tapo priversti apmokėt 

porai

karą ketvirtadienį prisirinko jpare^ dalyvaut joje; jie turi 
vidutiniai pilna “Laisvės” sve-!suprast, kad čia yra jiems. di-
tainė įvairių pažiūrų darbinin
kų ir darbininkių. Klausimus, 
daugiausia apie Sovietų Są
jungą, atsakinėjo drg. M. Un- 
džienė. Išviso .buvo paduota 
36 klausiami, kuriuos drg. Un- 
džienė nuodugniai atsakė. Bu
vo parodyta per padidinamąjį 
elektrinį aparatą 140 paveiks

iu.—scenų iš Sovietų pramo
nės kūrybos, moterų ir vyrų 
darbininkų gyvenimo, vaikų 
mokinimo ir t.t. Juos paaiš
kino drg. Undžienė. Visi tie 
dalykai buvo publikai taip į- 
domūs, kad susirinkimas tę
sėsi iki 11:30 vai. naktį. ' Ge
ras reiškinys, , kad lietuviai 
darbininkai labiau įsidrąsina 
bent klausimus statyti.

Aukų surinkta $8.45. Va
karas buvo surengtas L.D.S.A. 
Pirmo Rajono.

' dėlė proga daug ko sužinoti ir 
praplatint savo supratimą apie 
darbininkiško k o respondento 
pareigas ir didelę jo rolę re
voliuciniame darbininkų 
jime.

Kairiųjų Laimėjimai
LLG.W. Unijoj

judė-

Be- 
100 
pa- 
be-

de- j

IŠRANDA VO.IIMAI
MASPETH, N. Y.

PASIRANDAVOJA 5 šviesūs kam
bariai, patogūs susirinkimams, vi

si moderniški Įtaisymai ir paranku- 
mai. Renda gana žema. Kreipki
tės 61-34 56 Rd.

(85-90)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA puikus mūrinis 

mas, nešantis $4,000 rendos Į 
tus, visi moderniniai įtaisymai, 
riu parduoti greit, tai atiduosiu už 
nepaprastai žemą kainą. Parduodu 
todėl, kad vyrui mirus viena nega
liu jo prižiūrėti. • Savininkė galima 
matyt vakarais ar nedeliom. Klaus
kite pas džianitorių, 615 41 st St., 
Brooklyn, N. Y.

na- 
me- 
No-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite/

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK. — Drg. 
rael Amterio 50 m. sukaktu
vių minėjimas bus vienas iš žy
mių revoliuciniai ir artistiškai 
pramogų. Bankietas įvyks ba
landžio 15 d., 8 vai. penkta
dienio vakare, Central Opera 
House svetainėje, 67th St., prie 
3rd Avė.

Darbininkų Kultūros Fede
racija ruošia bankietui nepa
prastą- programą. Vokiečių 
proletarinė dramos grupė pa
tieks pprą revoliucinių vaizde-I kambarius šiai bedarbių 
lių; dainuos Ivan Kusmenko, 
baritonas iš Sovietų Sąjungos; 
bus Raudonieji šokikai ir šo
kikės; dainuos ir didysis Frei
heit Choras; du gabūs parti- 
jiniai karikatūristai pieš pa
veikslus, visiems bemat ant, 
kaip jie tatai padaro.

Pasirūpinkit tikietus išanks- 
to. Jie gaunami Kom. Parti
jos distrikto raštinėje, 50 East 
13th St., New Yorke.

NELAIMS ELEVEITERYJ

NEW YORK. — Du žmo
nės tapo sužeisti, vienam trau
kiniui dūrus iš užpakalio į. ki
tą 9th Avė. “eleveiterių” lini-l 
joj. Traukinių vaikščiojimas 
del tos priežasties ten sustojo 
per 95 minutes.

MIRTYS — LAIDOTUVES

ir duot maisto kortą.

šiaušiu Streikas
NEW YORK.— Sustreikavo 

visi darbininkai Paris Čevery- 
kų Kompanijos prieš bosų už
simojimą nukirst jiems 20 pro
centų uždarbio. Streikas ei
na vadovybėje kairiosios uni
jos. Sykiu streikuoja ir na-

NAUJI BIZNIERIAI
Atidarė

NAUJĄ RĘSTA ŪKANĄ
po numeriu 413 KEAP STREET, 
tarp So. 1-mos ir Grand St., Brook
lyn, N. Y. (Prieš Republic teatrą).

Bus daromi skaniausiai lietuviški 
ir amerikoniški valgiai.

Kviečiame užeiti ir persitikrinti.
Savninkai J. ŠNIRAS ir RAUBA.

PARSIDUODA. Pusininkas parduo
da savo dalį lietuviškos užeigos 

biznio. Gerai įdirbtas biznis, par
duodu prieinama kaina, nes gaunu 
miesto darbą ir greit turiu apleisti 
šį biznį. 135 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.
PARSIDUODA trijų augštų, trijų 

šeimynų, mūrinis namas, reziden
cijų butas, susidedantis iš 17 kam
barių, visi šviesūs. . Ridgewoodo sri
tyje, trys blokai nuo elevatorio, ar
ti subway ir gatvekarių, lengvai su
sisiekiama su publiškomis įstaigo
mis, mokyklomis ir viskuom, kas 
reikalinga. Įnešimas $1,500, kaina 
$12,500. Kreipkitės per telefoną 
He. 3-2954, He. 3-6351.

(81-86)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagyslės, niežinti ekj 
žyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy

domi be. operacijų
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedeldienių

MEYER
208 West 54th St.

New, York City 
2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

NOTARV 
PUBLIC

INC

TEL. STAGG 
2-5043

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5CX 
s

te3®“ 18 
l-MM

MATHEW P. BALLAS 
(BIELA USKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ. IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAl PAGALBAI AMBULANSINĮ, AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ, IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į, MUS, O MES 
KUOGERlAUS'lAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS’ NIEKAD NEMIEGA.

VOKIETIS SPECIALISTAS
Kraūjo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

DR. M. 
215 E. 

Tarp 2nd
" NEW

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

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

patinusias gyslas įčirškinimais

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. *■

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Qmias ir chroniška* vyrą , ir 

moterį} ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimu kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room S92 

New York, N. Y.
Valandos PriSmimoi 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

! Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai,
| Dovanom ar patys sau norėda-H 
imi pirkti laikrodžius, daimantus 
lar bi ką iš auksinių daiktų ži- 1 
pokite, kad pas mane pigiau nu-H 
| sipirksite.

j ĮVAIRŪS LAIK
RODŽIAI
JAUSIOS

, UŽ PRIEINAMA 
į KAINĄ

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS IŠKABŲ TEPLIORIUS

Maliavojame visokias iškabas (sai- 
nas) ant sienų, langų, lentų ir tro- 
kų, už prieinamą atlyginimą. Kreip-

NEW YORK. — Rinkimuos 
delegatų į kompaničnos I.L. 
G.W. unijos suvažiavimą de
vintame lokale užvakar tapo 
išrinkti kairiųjų 5 iš 7 delega
tų į tos unijos suvažiavimą, ne
paisant Schlesingerio ęocialfa- 
šistų vieno fronto su bosais ir 
su renegatais1 lovestoniečiais.

38-me lokale vienas kairio
jo sparno delegatas taipgi iš
rinktas į' suvažiavimą. 1 ' ‘' '

Šie rinkimai parodo eilinių 
narių, augantį pasipriešinimą 
prieš Schlesingerio saiką ir už 
programą klasių kovos delei 
pagerinimo darbininkams 
lygy- '.

Petrds Siaurusaitis, 41 metų, 
131 Moffat St., mirė bal. 6 d.
Bus palaidotas bal. 9 d., ŠV. kites pas mus, o tinkamai patamau-
Jono 'kapinėse.

Laidotuvių, apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

sime.
460 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Stagg 2-9013
(85-87)

Telephone, Evergreen 6-5810

NAU-
MADOS

J. GARŠVA
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Graborius

mū
R.

są-

‘LAISVĘ.”

o

“vėl
i

L

n

*

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
AREŠTAVO 16 PIKIETŲ

NEW YORK.—-Ketvirtadie
nį buvo areštuota 16 streikie- 
riy, pikietavusių My Favorite 
Dress Šapą. Bet teisėjas, ne
turėdamas jokio įrodymo, kad 
jie būtų kuom prasižengę, bu
vo priverstas tuos pikietus pa- 
liuosuot. Draska Vos Nenumarino 

Kūdikį

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad 
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite-pinigų, nes - nerirgsite; tai nereikės -išmo 
keti gydytojui. ‘ ■
' puoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus. ■ j < *.

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

I Taipgi taisau visokius laikrod-1 
ižius ir kitus papuošalų Idaiktus.-, 
.Taigi krpipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. 1 
J Williamsburgiečiams, kuriems i 

o pertoli pas mane atvežti pataisy-
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
j daiktus, palikite “Laisvės” ofise.

■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
| kėsite “Laisvėje.”
J VIKTORAS JANUŠKA
T 127-17 Liberty Avė , 
a Tarpe 127 ir 128 gatvių
Į Richmond Hill, N. Y. '

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ blREKTORIUS

S., ■ ’** S K

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

THEATRE GUILD 
perstato

“Too True to be Good”
(Perdaug teisingas būt geru) 

Naujas veikalas parašytas 
George B. Shaw 

GUILD THEATRE
52nd St. ir B’way. Rodoma va
karais—8:30, dienom*—utaminke 

ir su bato je—2:30

“Reunion in Vienna”
(Susiejimas Viennoj) 

Komedija parašyta 
Robert E. Sherwood 

MARTIN BECK THEATRE 
45th St. ir 8th Ave. Rodoma va- 

t:40 dienomis—ketverge
Ir subatoje—2:40

j CONEY ISLAND. — Kokie 
tai išdykėliai vaikai įdėjo 
druskos maišiuką į vežimėlį, 
kuriame buvo ant ‘šaligatvio 
devynių mėnesių kūdikis Sam 
Charlup. Kūdikis taip prisi
valgė druskos, kad gavo pavo
jingą įdegimą gerklės ir plau
čių. Jam gręsia mirtis. Gy
dytojai ligoninėje žada daryt 
operaciją, kad išgelbėt jo gy
vybę. Spėjama, kad vaikai 
vaišino jį druska, 'norėdami 
pasijuokti, kaip kūdikis rau
kosi. '.Policija jieško tų 
niavaikių.”

LPUVISK4
GERIAUSIA DUONA
\SCH0LE5 BAKING

IO5CH0L&S 5TR. BR0QKLYN, NV

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

i j T . r į, ’ * 1 ‘ f i T F . # '

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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