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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Japonija jau kalba apie talką 
su Europos imperialistinėmis 
valstybėmis. Ta talka reika
linga užkariavimui Chinijos, 
kurioj kyla revoliucinis darbi
ninkų judėjimas.

Dabar Japonija visas savo jė
gas traukia į Mandžuriją. Ji
nai tikisi, kad gali gauti karš
tą pirtį nuo Raudonosios Ar
mijos, kuomet jinai puls Sovie
tų Sąjunga. Tad rengiasi gerai. 
Shanghajų Japonija turėjo ap
leisti. Dabar ji jau kviečia ki
tas imperialistines valstybes 
pulti Chiniją. Bet imperialisti
nės valstybės nesiruošia karau 
prieš buržuazinę Chiniją. Ne, 
imperialistai ten eina malšinti 
revoliucijos.

Caristai jau kalba, kad ir 
Shanghajuj yra “Rusijos armi
ja.” Vienas baltagvardietis 
šaukiasi į amerikiečius: “Rusi
jos armija Shanghajuj reika
lauja pinigų pirkimui ginklų.”

Dar daugiau kontrrevoliucio
nieriai pasako: ‘‘Kiekvienas šū
vis ant Mandžūrijos rubežiaus 
bus signalas sukilimui Rusijos 
žmonių: signalas prikėlimui ru
su, kurie yra Franci jo j, Serbi
joj, Bulganjoj; signalas nu- 
trenkimui žydų jungo N

Tai paskutinė desperacija 
baltųjų caro liekanų. Bet jie 
dabar rodo savo gyvybę ne be 
reikalo. Jie mato, kad šioje va
landoje Japonijos zkarinės jė
gos traukiama į Sovietų pa
kraštį. šios gaujos baltagvar
diečių mano, kad jų balso pa
klausys visos imperialistinės 
valstybės ir puls Sovietų Sąju- 
gą.

Nėra abejonės, kad imperia
listai jau senai tai būtų darę,

120

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasauli!
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VISO PASAULIO IMPERIALISTAI RUOŠIASI SMAUGTI SOV. S-GOS IR CHINIJOS DARBININKUS
Kalbos apie Naują 
Francijos Politiką

PARYŽIUS. — Kalbos ei
na apie naują Francijos po
litiką, kuomet paims val
džios vadeles kita grupė tų 
pačių kapitalistų. Kalba
ma, kad naujoji valdžia ga
li prieiti prie to, kad bus 
nacionalizuota ginklų gami
nimo pramonė. Tai reiškia, 
kad valdžia savo jėgas 
labiau koncentruotų.

Liberijoj Degina Gyvus 
Žmones

dar

GENEVA. — Skelbiama, 
kad Liberijoj policija, ku
rią valdo imperialistai, de
gina ir šaudo gyventojus. 
Apie 44 kaimai išdeginta ir 
159 žmonės yra užmušta. 
Gyventojai, kurie skaitoma 
dar necivilizuotais, išbėgio
jo į krūmus kavotis nuo po
licijos. Tą brutališką už
puolimą padarė ant šių gy
ventojų Liberijos policija.

Jloldi jciu ociicti ici 1 Mulų Udl ę, BT* O 1 *1* e
bet jie gerai žino, kad Sovietų NlCaKaglia dUKlllIliai 
Sąjunga tun ne tik savo RaflV T •« •
donąją Armiją, bet ir milionus 
darbininku visose šalyse, kurie 
gins ją nuo imperialistų puo
limo.

Karo pavojus Sovietų Sąjun
gai dabar labai rimtai gręsia. 
Seniau apie karą kalbėjo tik 
komunistai. Dabar jau tai ma
to visi—kalba ir kapitalistinė 
spauda.

Mes turime žinoti, kad karas 
prieš Sovietų Sąjungą, tai ka
ras prieš viso pasaulio darbi
ninkų klasę. Kontr-revoliucija 
šaukia į savo pasekėjus: Neval
gykite, bet duokite pinigų ir 
ginklu kovai prieš revoliuciją! 
Mes sakysime: Nevalgykite, bet 
kalkite ginklą ir kovokite ziz re
voliuciją! Darbininkai laimės!

Tūli žmonės parodavo ir su 
Walkeriu, kad gautų alaus. Vie
nok senatas nubalsavo prieš alų. 
Vadinasi, Walkerio paroda nie
ko negelbėjo.

Abelnai kalbant, tai Walkeris 
yra burleskinis majoras. Jisai 
įveltas į daugelį visokių skan
dalų, 
ką Bernard 
“boobsais. 
randa už 
riuos gali 
ka skloka 
mė.

Jisai vienas yra iš tų,1 
---- Shaw vadina

’ Vienok ir jisai dar 
save kvailesnių, ku- 
mulkinti. Lietuviš- 
jo parodą gerai rė-

Papa savo enciklikoj pareiš
kė, kad “komunistai, tai yra pa
vojingiausia blogybė, kuri grę- 
sia visam svietui.” Mat, jie 
kovoja net “prieš patį dievą.”

Vadinasi, religija pilniausia 
gina kapitalistų klases reika
lus. Pašalinimui dabartinio 
krizio, tai tas “tėvas*? dar lie
pia darbininkams daugiau mel
stis ir pamiršti savo klasinius 
vargus. Darbininkai turi mest 
tikėję į tuos mulkintojus.

Karolis Marksas ir kiti mok
slininkai pasakė, kad religija, 
tai opiumas darbininkams, ku
ris juos svaigina. Perskaičius 
šį Pijaus pareiškimą, ir žinant, 
kad jam dar milionai darbiriin- 
kų tikės, tai reikia pasakyti, 
kad religija yra daugiau, negu 
opiumas.

•Juk, rodbs, tokiom nesąmo- 
f nėm niekas negali tikėti, Na,

Nesibaigia

MANAGUA, Nicaragua.— 
Šiame krašte, kur viešpa
tauja Amerikos imperializ
mas, sukilimai nesibaigia. 
Dabartiniuose sukilimuose 
likosi sužeistas vienas Ame
rikos marinų seržantas, 
Harry D. Hutchcroft. Su
kilimas įvykęs netoli Sisin.

Žinoma, Amerikos karei
viai, kuomet atėmė ginklus 
iš sukilėlių, išskerdė sukilė
lius. Kaip Japonijos gink
lai malšina chiniečius Man- 
džurijoj, taip Amerika 
smaugia n i c a r aguaiečius. 
Visos imperialistinės valsty
bės smaugia darbininkus 
silpnose valstybėse.

“Laisves” ir “Vilnies” 
Skaitytoją Susirinkimas

Kapitalizmas Bando Karu Pereiti per Krizio Bedugnę.

KOMUNISTAI LAIMI CHINIJOJ;
NANKINGO VALDŽIA DREBA

SHANGHAJUS. '— Nan- munistai pradėsią atakuoti 
kingo valdžia tarp savęs ne-; Amoy. Kitos komunistų jė- 
gali susitarti, laukia skili- gos jau tik 10 mylių nuo 
mo, kuomet komunistai lai
mi mūšius. 7 
malšinimas nesiseka.

Pranešimai sako, kad ko
munistai siaučia Centrali- 
nėj Chinijoj. Sako, gręsia valdžia yra ----------------
pavojus “amerikonams ir I krizyje. Jinai neturinti kuo 
kitiems geriems piliečiams.” 
Nankingo valdžia laukia pi-

Hankowo..
Revoliucijos ^Tanjijng0 ya]džios Karei-

Ir o

viai Dedasi prie Komunistų
Sakoma, kad Nankingo 

finansiniame

mokėti kareiviams algas. 
Todėl daug kareivių pame- 

liečių karo. 1 Pengpū dist- ta Nankingo valdžios pul
kus ir pereina į komunis
tu eiles.

Nankingo valdžia bijos

rikte 20,000 komunistų jau 
yra apsupę 7,000 Nankingo 
valdžios armijos, kuri buvo 
pasiųsta malšinti revoliuci- civilio karo, kuris gali ap- 
ją. Pranešimai iš Amoy sa- imti visą Chiniją. Vadina- 
ko, kad komunistai jau yra si, Chinijos revoliucija nė- 
užėmę Shihmą. Greitai ko- ’ ra numalšinta, ji plečiasi.

KRUPSKAJA APIE JAUNUOLIU 
AUKLĖJIMĄ

MASKVA. — Amerikonai ma, kuriam tikslui, mokslo 
ir kiti, kurie nėra susipaži- šakai jaunuoliai geriausia 
nę su jaunimo auklėjimu 
Sovietų Sąjungoj, mano, 
kad tenai auklėjama “robo
tai” — labai mechanizuoti 
žmonės. Dabar viena ame
rikietė rašytoja kalbėjosi 
apie jaunimo auklėjimą su 
Krupskaja, kuri pašvenčia 
visą savo laiką jaunimo 
švietimui ir mokinimui. Ši

CLEVELAND, Ohio. -— rašytoja pasakoja apie So
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojų susirinkimas įvyks 
antradienį, 24-tą dieną ge
gužės, 7:30 vai. vakare, 920 
E. 79th St.

Į šį susirinkimą yra šau
kiami abiejų laikraščių 
skaitytojai ir šėrininkai. 
Šiame susirinkime bus iš
duota raportas iš “Vilnies” 
suvažiavimo. Taip pat bus 
atskaita iš pasveikinimų, 
kuriuos mes čia rinkome. 
Visi, draugai ir draugės, da
lyvaukite šiame susirinki
me.

tinka.
Komunistinis Jaunimas 

Sveikesnis
Šita panelė Nurenberg 

jau parašė knygą apie So
vietų Sąjungą. Jinai pasa
koja, kad jai labiausia rū
pėjo patirti Sovietų Sąjun
gos apšvieta. Tai betarda
ma, jį keliavo visokiais bū
dais po Sovietų Sąjungą. 
Dalyvavo i su darbininkais, 
jaunimu, girtais ir įvairiais 
gyventojais. ; . t

Apig rusus jaunuolius ji
nai’ labai; gerai» atsiliepia. 
Sako, kad tik su “Amerikos

Komisija

o yra žmonių, kurie tiki. Ti
kėti į nesąmones tik ir gali ver
sti darbininkus kokia nors pro
tą nuodijanti sekta. Reikia 
pasakyti, kad mes negana ko
vojame prieš religiją. ;

vietų jaunimą. . i : t ;
Nadežda Krupskaja yra 

viena iš tų darbuotojų, ku
rie rūpinasi, kad ‘ Sovietų 
Sąjungoj išnyktų beraščiai. 
Jinai vadovauja Apšvietos
Komisariatui. Amerikietė inžinieriais turėjusi bėdos.” 
Nurenberg pasakoja, kad Sovietų jaunimas ją niekur 
Krupskaja taip rimtai . ima j neužkabino. Taip jinai pa
klausimą, kad neturi laikoisakoja apie meilę Sovietuo- 
nei nusijuokti.
Nedaro Mašinas iš Vaikų
Nurenberg pasakojo, kad 

amerikiečiai mano, jog So
viet. Sąjungoj iš vaikų auk
lėjama mašinos, o ne darbi
ninkai žmonės. Krupskaja 
ją prašė pasakyti amerikie
čiams, kad tokios įstaigos 
Sovietų Sąjungoj nėra. Vai- vietų Sąjungoj. Daugiau ji 
kams duodama žaislai, pas- kalba apie tai savo ■■ veikale 
kiaus iš tų žaislų sprendžia- “This New Red Freedom.”

se.
Jaunuosius komunistus 

jinai galinti visur išskirti iš 
kitų jaunuolių. Jie yra 
sveikesni , gyvesni, labiaus 
susitaikanti. Jų elgimasis 
daugiau pasitikėtinas ir ge
riau užsilaikantis visuose 
atsitikimuose. Tad jinai gi
ria komunistinį jaunimą So-

Amerikos Armija Valdys 
Hawaii Salas

kongre- 
pirmiau 
laivyno

WASHINGTON, 
Jungtinių Valstijų 
so narys Britten, 
buvęs sekretorium 
komisijos, padarė sumany
mą, kad Hawaii salas paim- 

i tų Jungtinių Valstijų armi- 
, ja arba laivynas į savo kon- 
jtrolę. Vadinasi, hawaijie- 
čius Amerikos militarizmas 
nori galutinai pavergti.

Delegatams Parengimas 
Hartforde

PASAULIO IMPERIALISTAI REMS JA
PONIJA KARE PRIEŠ SOVIETU SĄJ.
Kapitalistai Organizuoja Slaptas Organizacijas Vedimui Ką- i 

ro Reikalų; Darbininkai Turi Organizuotis Kovai Prieš 
Imperialistinio Karo Pavoju
LONDON. — Labai atvi

rai kapitalistų laikraščiai 
kalba apie tai, kad visos 
imperialistinės v a 1 s t y bes 
yra karo išvakarėse. Ang
lijos kapitalistinis laikraštis 
“Manchester Guardian” at
virai kalba, kad pasaulis 
yra labai arti prie “rugpjū
čio 1914 metų.” •

Šitas laikraštis ir kiti 
praneša, kad visos imperia
listinės valstybės bus prieš 
Sovietų Sąjungą. Dabar 

• jau jos remia Japoniją, par
duodamos jai ginklus.

HARTFORD, Conn. — 
Darbininkų o r g a nizacijos 
ruošia išleistuvių bankietą 
delegatams, kurie važiuoja 
į nacionalę, Komunistų Par
tijos šaukiamą, konvenciją 
Chicagon. Bankietas įvyks1 
gegužės 22 diena, nedėlioję, Į 
8 vai. vakare, Agora Hali, j Organizuoja Karo Tarybą 
320 Ann 'St. Įžanga tik 35 
centai. Visi darbininkai 
dalyvaukite.

Airija Atsisakys nuo 
Ištikimybės Anglijai

DUBLINAS. — Airijos 
valstybės parlamentas bal
savo prezidento de Valera 
pasiūlytą bilių, kuriuom no
rima atsisakyti nuo ištiki
mybės Anglijai. Tai reiš
kia, kad Airija eina prie su- 
traukymo ryšių su Anglija. 
Šitas atsisakymas paliečia 
ne tik taip vadinamą “išti
kimybę Anglijos karūnai,” 
bet paliečia ir mokesčius, 
kuriuos Airija dar turi mo
kėti Anglijai. Šitas naujas 
Airijos pasijudinimas bus 
dar vienas kumštis Anglijai 
į pašonę.

Slapta karo taryba jau 
organizuojama Washingto
ne. Apie tai pranešama 
slaptame laiške, kurį išsiun
tinėjo Kiplinger Washing
ton Agency. Laiške kalba
ma, kad “slaptybė reikalin
ga palaikyti ir rengti pub
likos opiniją.”

Mūšiai Prie Harbino
HARBINAS. — Japoni

jos karinės jėgos susitiko 
griežtą pasipriešinimą iš 
chinų, kuriuos vadina “su
kilėliais.” Jiem vadovauja 
generolas Ma Chen-shan. 
Kova prasidėjus dar pereitą 
šeštadienį ir tęsiasi dabar. 
Mūšiai prasidėjo visai prie 
Harbino, ant kranto Sunga
ri upės.

Pačiame Harbine Japoni
jos kareiviai pasidarė iš 
smėlio pilnų maišelių bari
kadas. Dabar Harbinas yra 
japonų rankose.

Kuboj Ruošiamasi prie Suki
limo

Visi kiti planai pasilieka 
slaptybėje. Juos nepasako 
kapitalistų vadai. Šita ta
ryba organizuojama kaipo 
patarėjų ir šalies “gynėjų” 
organizacija, kuri ves reika
lus, duos valdžiai 
mus ir finansus.

Tai reiškia, kad 
kos valdžia laukia 
įvykių. Ji tikisi, kad grei
tai reikės kalbėti karo rei
kalais.' Šioje taryboje yra 
ir darbininkų pardavikai 
Greenas ir Woll.

patari-

Ameri- 
svarbių

Darbininkai Turi 
Organizuotis

Darbininkai turi organi
zuotis kiekvienoje dirbtuvė
je, organizacijoj—kur tik 
yra darbininkų, kad pasto
jus kelią šiam karo smakui. 
Reikia šaukti masiniai mi
tingai ir formuoti komitetai 
kovai prieš karo pavojų.

Edith Berkman
Atšaukė Bado Streiką badu

pastebėjo, kad valdžia ne
paiso, ir tokiu būdu ją nori 

i numarinti, tad organi
zacijos reikalavo, kad jinai

BOSTON. — Darbiniu- atšauktų bado streiką, 
kams gerai žinoma Nacio-!
nalės Audėjų Unijos vado- atšaukė.

— ■ “ • buvo streiką pradėjo gegužės 7 
paskelbus bado streiką, kad dieną ir tęsė iki 18 dienai, 
privertus valdžią ją paliuo- 
suoti. Jinai paskelbė strei
ką pati savo išr 
Darbininkų o r g a nizacijos

Jinai dabar jau streiką
Berkman bado

ve, Edith Berkman,

/okavimu. būtų paliuosuojamk 
t nizacijos Įėjimo. '

Darbi- 
jmai 

iš ka-

Jinai serga džiova, 
ninkai reikalauja, k

Sov. Sąjunga Atmuša Paskatas apie Mobilizaciją
nųolius. Bet kad Sovietų 
Sąjunga žino ir jaučia karo 
pavojų, tai niekas neginei- 
na. Darbininkai žino, kad 
karo liepsna jau žybčioja.

Sovietų Sąjunga yra pri
sirengus ir rengiasi ginti 
savo šalį, bet ji nieku būdu 
nesirengia karui bent ką 
užpulti. Darbininkai, jauni 
ir seni, lavinama naudoti 
ginklą gynimui savo šalies,

MASKVA. — Vakar pas
kalai buvo paskleista kapi
talistinėj spaudoj, kad So
vietų Sąjunga mobilizuoja 
armiją ir ima rezervinius 
kareivius. Tas žinias Mas
kvos pranešimai pasmerkė 
ir atmuša, kaipo provokaci
nes.

Visi užsienio korespon
dentai stebėjosi, kuoinet ga
vo žinias iš Berlyno, kad1
Maskva jau ima karan jau- bet tai tas nėra naujiena.

Gylys Paskirtas Klaipė-! Japonija Reikalauja Talkos 
dos Gubernatorium I C1"n,,0,

HAVANA. — 1 'Slaptoji 
policija pranešė, kad jinai 
susekė ruošiamą sukilimą Klaipėdai gubernatorių. Tuo i • 11 1 • TT 1 •

nauju gubernatorium yra 
paskirtas V. Gylys, kuris 
iki šiol buvo Londone ir ėjo 
pareigas Lietuvos konsulo. 
Pereiti .rinkimai verčia da

ntinės sukilimo reikš- bartinį valdininką Šimaitį 
pranešimai nepaduoda, rezignuoti.

nuversti dabartinę Kubos 
valdžią. Sakoma, kad su
kilimas buvo ruošiamas ant 
20 dienos gegužės, \ kuomet 
sueina 30 metų nuo įsteigi
mo Kubos respublikos.

Politinės sukilimo reikš
mes ■

Chinijoj
TOKIO. — Japonijos val- 

KAUNAS. — Antanas džia, kuomet pati ruošiasi 
karan prieš Sovietų Sąjun
gą, tai kviečia talkininkus 
pulti revoliucinę Chiniją. 
Japonijos karininkai ir ci
vile valdžia aiškiai pareiš- 
kėį kad Tautų Sąjunga tu
rėtų imti Chiniją savo glo
bom . •

Smetona paskyrė naują

(Daugiau Pasaulinių; žinių 
5-tam puslapyj)
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MOBILIZUOJA SPĖKAS KARUI

APŽVALGA
f kui, M. B.į gyvenančiam LaŪ- . . v. .

makių kaime, už nesumokėtus j gų, kuris turi plačią pąžnitiRenegatų Kromelis Smunka
Renegato Prūseikos 120 litų žemės mokesčius ^po- 

Klampynė” (No. 20) dejuo-U

Turime atvirai pasakyti, 
jog šis pirmasis mūsų savait
raščio vajus eina be galo silp
nai. Iki šiol dar nieko nedir- 

i ba Philadelphia, C h i c a g a , 
i B.rooklynast—nedirba nei viena 
žymesnė kolonija....
- Reiškia,' renegatų Prūsei- 

kos-Butkaus kromelis smun
ka. “Nei viena žymesnė 
kolonija, nedirba.” ••;

licija, užrašė darbo arklį, (ku
rio vertė siekė kelis šimtus li- 

, tų) ir kovo 30 d. 'paskelbė 
Gruzdžiuose varžytines. Neat
siradus nė vienam pirkėjui, 
pačiam ūkininkui nieko neži
nant, antras varžytines .pa
skelbė vietoje t. y. Lauma- 
kiuose. Apie Varžytines' suži- 

’ bota tik tada, ‘kai atvyko po
licininkas, drauge vedinas du 
pusberniu. Varžytines i pradė
jo nuo .i... dviejų litų ir arklį
pardavė už penkis^ jitusllj 

ūkininkas baisiai nusiminęs, 
Jr nežino kur reikia skųstis, .

Atrodo, kad rię tiek svarbu, 
kad būtų mokesčiai surinkti, 
bet tik} būtų atliktas “forma- 
'lūmaš’ ’—-įvykdytos varžytinės.

Amerikos armija padidino veikimą gauti kuodaugiau- 
siai liuosnorių į armiją. Militarinės spėkos mobilizuo
jamos. ’ ; j . i . ;

Sąryšyj su tuo atstovų butas pereitą’ ketvirtadienį 201 
balsu prieš 182 balsus priėmė Karo Department© • bilių 
paskyrimui $405,023,717 militariniams tikslams. 1 Iš ppa*-į . '. . ..
džių atstovų buto komitetas siūlė panaikinti Rezervų lax < Matyt, kad ir tie,keli su- 
vinimo stovyklas, kad tuo būdu sutaupinti keletą milionų vilti' darbininkai , ppadęda 
dolerių. ------ i! -
milionus dolerių daugiau kariniams tikslams;

Del organizuotų rezervų, keturiolikos dienų militari- 
niam lavinimui, paskirta $2,109,760. ,

Del -piliečiu militarinio 
$2,603,624.

Paskirta milionai dolerių ir kitokiems militariniams 
reikalams. . - . .

Tie dalykai rodo, kad Amerikos imperialistai drutina tiems, kuiie ii daibuojasi 
savo militarinės spėkas. del “Klampynės,” nevyksta

Washingtone plačiai kalbama, kad Japonija greitu lai- darbininkus a p g a u dinėti. 
ku pradės ataką ant Sovietų Sąjungos. Amerikos impe- Daugelis lietuvių darbinin- 
rialistai trokšta, kad Japonija pradėtų karą prieš Soyie- kų jau gerai žinoi apie tą pia Amerikos
tų Sąjungą. Už tai jie irgi rengiasi. Už tai jie taipgi kontr-revoliucinę renegatų darbininkams‘ tikėt, jog fa-
remia ir Japoniją—siunčiama amunicija ir ginklai Japo- J apgaviku šaiką, ir jie su pa- šistinėj Lietuvoj dabar yra
nBai- I siniktinimu'žiūri i iu perša- puikiausia tvarka.

Bet atstovų butas !su tub nesutiko ir paskyrė suprasti, ka'd jiems nėra jo-
Inlovm danrrinn Va‘ naU(ioS dLbt del konU- • ; . ■. j

revoliucinės • “‘Klampynės.’’, i Fašistiniai valdonai taip 
O butlegeriai,; ant* kurių bjauriai elgiasi su. biednai- 

lavmimo logerių .paskirta įskloka svarbiausiai' rymo, 
(užsiėmę, savais bizniais ir
neturi laiko “darbuotis.”

Iš aprašymo matyt, kad

” nevyksta

siais ūkininkais,, o, dvarpo
niams grąžina dvarus, ati
duoda didelius miškų plotus, 
išmoka milionus litų iš vals
tybės iždo už negalimas su
grąžinti dvarų žemes.

Na, ir lietuviški fašisti
niai gaivalai Amerikoj lie-

> lietuviams

sipiktinimu'žiūri į jų perša- puikiausia tvarka.
Londone irgi plačiai kalbama ir spaudoj rašoma apie mą “Klampynę.” Tik vie-j 

Japonijos greitą puolimą ant Sovietų Sąjungos. Pasak nur kitur vieną kitą klasi-j i • . i “RnJwe”
vNew York Evening Post” korespondento pranešimo iš | niai nesąmoningą darbiniu- DCIDCS

4.~ V"Z'11 ką jiems pavyksta apgauti JieŠkojimaS
—išvilioti'* kelisi dolėriuš del.i 'Įvairūs kapitalistinės sis- 
kontr-revoliučinio darbo. temos produktai, kunigai, 

Kiekvienas lietuvis darbi,- j vagys, plėšikai, gengsteriai,

-- v

UJIMAS INDIJOJE
Hooverib: kabineto narys ir 
tūlas senatorius, kaip žmo-

d-
3

Londono, Anglijoj abelnai viešpatauja ta nuomonė, kad 
fašistų padidėjęs veikimas Japonijoj; ir smarkus koncen
travimas Japonijos kariuomehės prie Sovietų Sąjungos 
rubežių reiškia ne ką kitą, kaip tik Ją, kad Japonijos mi
litaristai planuoja greitai pradėti ataką prieš Sovietų Są
jungą. Jis sako, kad Anglijos oficialiniai rateliai ;atyi- 

! rai remia Japonijos imperialistus rengime karo prieš So
vietus. Jis sako: “Japonija turi tinkamus draugus An
glijoj ir tie draugai dabar diskusuoja kiekvieną karo ga- 
Umybę.”

Girdi, Londone abelna nuomonė tokia, kad Japonija 
’ puolime ant Sovietų Sąjungos gali tikėtis paramos • iš 

Europos valstybių, kurios’pasiryžusios sunaikinti komu
nizmą per karą. Manoma, kad Lenkija ir Rumuhija. tuo- 
jaus pradėtų karą prieš Sovietų Sąjungą iš vakarų puses.

Imperialistams rengtis į karą gelbsti socialfašistai. 
Vokietijos socialfašistų spauda pradėjo skleisti melus, 
būk Sovietų Sąjunga mobilizuojanti visus rezervus ir 
rengiasi į karą. Socialfašistų spauda rašo tokiu tonu,

■
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ninkas,' kuriš vienokių, ar 
kitokiu būdu remia: renega
tų Prūseikos - But k ą u s 
“Klampynę,” remia reakcL 
jos spėkas,, remia kontr-re- 
yoliuciją. ,, ( ■ i į • . :

..Nežiūrint, kokias-; frazes 
jie nenaudotų, ! Prūseika< 
Butkus, Strazdas dirbą 
kontr-revoliueinį darbą.1 Ir 
klasiniai sąmoningų darbi
ninkų užduotis vesti griežtą 
kovą prieš tuos elementus.

būk Sovietų Sąjunga norinti karo, kuomet gi ištikrųjų r jy-- w j jpnęfrpr:n
Sovietų Sąjunga nenori, karo ir ji deda pastangas jo iš- JdU ldCJy ivaimu 
vengti. Bet.aišku, kad Sovietų Sąjunga išt paskutiniųjų Nauja Knyga 
ginsis, kuomet imperialistai paskelbs jai karą.

Japonijos socialfašistai bendrai veikia su militaristais lia^ zfl^sterio?Troponuo- 
rengime karo. New Yorko Tribune sekamai rašo apie jamo komunistų kandidato 
Japonijos socialfasistus: “Tai yra ta artima kooperacija į n,.„71-dpnh)„ n„,rin knv„a 
socialistų su militaristais jų ‘virš-partijos’ planuose, kas o

*

Jau išėjo iš spaudos Wil-

su “požėminio” pasaulio val
donais—su įvairių gengste- 
rių grupių vadais. Ir jis spe
cialiai darbavos tarpe geng
sterių. Jis gengsteriams ati
duoda kreditą. Sako, kad 
gengsterių šaikoš pamiršu- 
sios priešingumus savo tar
pe, ir visoj šalyj gengsteriai 
“gerai kooperavę” jieškoji- 
me; jie išleidę tūkstančius . 
dolęrių; jie orlaiviais siun
tinę j ę savo atstovus po įvai
rias vietas<Jrmgtinėse Vals
tijose dr Kanadoj, 
susitikęs ir 
geliu gengsterių, kurie slap
stosi del įvairių priežasčių. 
Jis kalbėjęs su šimtu ar 
daugiau b e s i s la p s tančių 
gengsterių.

Tas parodo, kad įvairių 
gengsterių šaikų ryšiai net 
eina iki Hooverio kabineto. 
Hooverio kabineto nariai, 
kaip pasirodo, puikiai žino 
asmenis, kurie turi gerus 
ryšius su įvairiais 
riais.

Su “požeminio” 
viršininkais yra 
“viršutinio” pasaulio valdo
nai. Gengsterizmas yra da
lis kapitalistinės sistemos. 
Jei nebūtų kapitalistinės si-

; j Indijoj', kyla revoliucinis 
darbo masių judėjimas. Ma
siniai areštai ir masiniai su
šaudymai. Ištisi apskri
čiai ir provincijos randasi 
apgulos stovy j. (Čitagong, 
Dakka). Visa . Bengalija 
atiduota į kariuomenės na
gus. Pendžabe ir šiaurės- 
vakarų pasienio provincijo
je paskelbti ypatingi įstaty
mai, ir anglų kariuomenė 
žiauriai atsiskaito su gy
ventojais. Birmoj jau aš
tuntas mėnuo tęsiasi parti
zanų karas* Suvienytų pro
vincijų kaimuos eina šiek 
tiek i pridengtas pilietinis Anglijos imperializmas at-

ir 
kitų kongreso vadų. Tuo

Vienok revoliucinio, judė
jimo augimas, privertė na
cionalinį kongresą dar kar
tą pamėginti paimt masių 
vadovavimą ir nukreipt jų 
smūgį nuo imperializmo ir 
jo vietos agentų ir sąjungi
ninkų. Nacionalinis kongre
sas dar kartą paskelbė “pa
syvų pasipriešinimą’ be jė
gos,” be to susiaurino to ju
dėjimo rėmelius ir formas. 
Anglijos prekių boikotas — 
ir tai tik tose apygardose, 
kur garantuota, kad judėji
mas neperaugs į jėgą — 
štai kongreso obalsis.

. Rosner i kapas , tarp dvarininkų ir sakč d tai areštu Gandi i 
•kalbėjęs su dau-1 vaistfečių.

...................... Miesto .proletariato kova, Pa«u Anglijos imperializ- 
• -i — • • 1 i • it t . . m n o kovii/lh oii Iz i n 1 ,

kais Bombėjuj, užkrėtė mo aureolę kongreso va- 
smulkią miestų buržuaziją, dams ir duot nacional-refor- 
miesto biednuomenę; o da- luistams galimybę pasislėpt 
bar jau stoja į kovą pamati- j laike audros.
niai antiimperialistinės iri Bet tuo pat laiku Gandi 
antifeodalinės revoliucijos > areštas atvaizdavo ir tą 
rezervai: valstiečių masės. • naują puolimą, kurį Brita- 
Proletariatas išstoja inicia- Į nijos (Anglijos) imperializ- 
torium tautiniai revoliuci-imas veda prieš Indijos dar- 

gengste- nes kovos. Tuo pat laiku! bo mases.
jis kovoja su tautiniai-re- 

pasaulio formistine buržuazija už 
vadovavimą valstiečių,' pla
čių. ne proletarinių darbo 
žmonių sluogsnių mieste.

Gandi nenorėjo ir nenori 
kovos. Dar pakeliui iš An-

’ prasidėjusi ' didėliais strei- mas bando sudaryt kankini-

susirišę

stemos, nębūtų nei gengste- S'lijos į Indiją jis. pradėjo : 
rizmo. npbūtu nni tokio do- derybas1 su vicė-karalium.rizmo, nebūtų nei tokio da
lyko, kaip Lindberghų “j^ei-

Karas Tolimuose Rytuo
se, masiniai areštai ir šau
dymai Indijoj, represijos 
Indo-Chinuos, Sirijoj ir t.t., 
kalba apie tai, kad buržua
zija j ieško kontr-revoliuci- 
nio išėjimo iš krizio ir ko
lonijų puolimo keliu.

“Balsas”
T~~......... -

)

žulįkąų kapitalistai, šnipai, 
prpypkatoriai, teisėjai, ad
mirolai, Wall Streeto spe
kuliantai ir t. t. “darbavosi’’ 
Lindberghų kūdikio jieško- 
jime.'. >.i > ■- ’ i ■ ■ ■

; Bet ni!e'kasrkitąš', kaip1 ne1-' 
kūriė ' tų eleineritą ' pagVObė
kūdikį kokiais nors išroka-1 22 d„ Amerikos Lietuvių Dar- 
vimtiis ir jį nužudė. ' : I bininkų Literatu ros Draugijos 

. '' Plačiai kūdikis’buvo jięš- 77 kuopa rengia svarbias pra- 
komas ne tik “viršutiniam” ka,bas-

bes” pagrobimas ir-nužudy- ! VISOMS ALDLD, LDSA. IR LDS. KUO 
lllclb. 'i • : • ) ' I

CLIFFSIDE, N. J,
Svarbios Prakalbos; Kalbės 

Dr; J. J.’ Kaškiaučius ir
1 ■ 1 ’ J1. Siurba1 '

Sekantį nedeldienį, gegužės

pasaulyj, bet ir “požemi- j 
niam.”

Ir štai kas dabar pasiro
do. Morris Rosner, buvęs 
valdžios šnipas, o pastaruo
ju laiku, kaip jis sako, bu
vęs “real estate” biznyj, da
vė platų pasikalbėjimą laik- ' 
raščių k ores p ondentams, ' 
kaip jis darbavosi “požemi- I^d ’̂g^v^kariuW^Pra-

Dr. J. J. KaŠkiaučius kal- 
! bes temoje: “Del ko žmonės 
pirma laiko sensta ir miršta?”

J. Siurba kalbės apie karo 
pavojų.

“Laisvės” skaitytojai, ne tik 
patys būkite, bet ir kitus ra
ginkite eiti į tas prakalbas.

Prakalbos bus Correllos sve
tainėje, Walker St., prie Pa-ovvgtj k - Sovietines Ameri- (Kaip jis darbavosi požemi- iiGQdnO lirsuteikia ‘tyrumo’ judėjimui tokj tvirtumą ir tokią svar- _ °uv , f 1 !ni- * >, t iJwirhn lisades gatvekanų m.

bą.” O tas judėjimas Japonijoj yra militarinis-fašistinis; ^()S ( Toward soviet Am- 1 t< YL o U dzia 2 vai. po pietų.
► V • v A V U 1/ 7 \ •

fašistai ir militaristai su pagelba socialfašistų siekia pil- i erica ). 
nai paimt valdžią į savo rankas. Dabartinė valdžia dar 
vis manevruoja, dar vis planuoja karą prieš Sovietų 
Sąjungą, tėmydama, kaip kitos valstybės į tai atsineša, 
jieškodama užtikrinimo imperialistinėse šalyse, kaip 
Amerikoj, Anglijoj ir Francijoj. Ji nori užtikrinto ben
dro imperialistų fronto prieš Sovietų Sąjungą. Tokis 
bendras frontas organizuojamas Genevoj. Bet fašisti
niai Japonijos elementai nenori ilgiau atidėlioti karo. 
Jie sako: “Juo greičiau, tuo’geriau.”

Visi tie dalykai rodo, kad imperialistai .greitu, laiku 
gali surengti skerdynę. Jie nori sunaikinti. Sovietų Są- 

koti milionus darbininkų gyvasčių karo lauke.
j Bęt vietoj žūti už imperialistų reikalus, darbininkai 

turi stoti į kovą prieš imperialistų rengiamą naują SKei*-

Knyga populiarėj kalboj 
parašyta. Joje gvildenama 
pasaulinis krizis, socializmo 
budavojimas Sovietų Sąjun
goj, problemos, su kuriomis 
susiduria Amerikos darbi
ninkai, ir siekiai ir politika 
Amerikos Komunistų Parti
jos,. . '

Knyga yra 343 pųęlapiųr 
, . . . _ Kad kuo daugiausiai dąjębi-

pasirengę paau-. nįnk,} galėtų tą knygą. įsi-: 
- - (gyti, tai tos specialėsjlaidos 

i kaina perpus sumažinta — 
ą rengiamą naują s’kėi^J tik $1.25 kopija. Knyga ga

dynę. Dabar laikas darbininkams veikti, kalbėti, disku-j Įima gauti darbininkų* kny- 
-suoti, organizuotis, planuoti, mobilizuoti savo jjegas, i j • i; gių'.krautuvėse ir pasvlūter-- 

Visur darbininkai turi kelti protesto balsą prieš-karą,i nation^D ‘Pn’KIiqhp^ 
Reikia kovoti prieš ginklų ir amunicijoj siuntimą ’ -

ponijai.. > -i- ‘: 1 ’

Kiekvienas darbininkas turi žinoti, kad sekamas "inį-i 
perialistinis karas bus daug baisesnis, negu pėreitas, kad ‘ 
kiekvienas darbininkas bus skaudžiai karo paliestas.'To
dėl kiekvieno darbininko pareiga rūpintis visokiais bū
dais imperialistams trukdyti karo rengime, idant toliaūs 
atidėti imperialistų ataką ant Sovietų Sąjungos. . Juo 
toliaus bus atidėtas imperialistų puolimas, tuo labiau su
tvirtės Sovietų Sąjunga. Juo bus tvirtesnė Sovietų Są1- 
junga, tuo bus didesnis užtikrinimas darbininkams1 lai
mėti galutiną mūšį prieš imperialistus. •■ ;

New York'’
. - • * . i i f . Į ■

POMS CONNECTICUT VALSTIJOJE

Indijoj Neramumai Plečiasi i prasidėję Bombay, dabar 
 jau plečiasi į kitus miestus 

ir, i
PAREL, Indija. — Indi

jos sukilimai plečiasi toliau. 
Maži sukilimai, kurie ' buvo

Kaip Lietuvos Fašistai .
Elgiasi su Biednaisiais 1 
Ūkininkais.

“Lietuvos Žinios” gegu
žes . 7 d: laidoj pąduo.dą se
kamą žinią: \ i . r

r . Gruzdžių valsčius. —1 ■ dąu-> 
. gjąuąiąį nukęptėjęs ‘nuo ,19^8- 

picviaojL r lYiŲuo metų .ued^lįąus šiaurėstLietu-
dirbtuvių darbininkus. ' v<»,. - Vis-i ‘ ^ink^

• paskehdę.r bedpsę ir vos, vos
■'beiššiVersaąnii, n e b ep a jėgia 
net žemės mokesčių sumokėti;

■ ' Vienam tof valsčiaus ūkiniu-

« i !

Draugai ir Draugės!
Pagal, apskričių komitetų 

j tarimą, pirmas šią vasarą aps- ( 
j kričių naudai piknikas bus 
sekmadienį, June 5 d., Helmo- 
wich Growe, N. Main St., 
Bridgeport, Conn.

Pikniko rengimo komisija 
deda visas pastangas, kad pro
grama būtų plati ir įdomi, 
dabar galima pasakyti, kad 
dainuos 3 chorai, bus kalbėto
jai; Symphony Orkestrą išpik 
dys savo dalį programoj, taip
gi grajis šokiams. Tikimasi 
turėti ir jaunuolių sporto gru
pių progrmoj.

Todėl, kad padaryti šį 
pikniką našiu ir pasekmingu, 
reikalinga visų kolonijų drau
gams padirbėti.

1. Nerengkite savo koloni
joj parengimų tą dieną.

2. Organizuokite busus į 
pikniką.

3. Platinkite skelbimus ir agi
tuokite visus simpatizatorius 
i 
patys rašykite spaudoj apie 
savo kolonijos draugų ruoši-i 
mąsi į šį parengimą. i

šis piknikas bus naujoj, bet,'prieštaravimai yra 
patogcsnėj vietoj. Plati pie
va su retai susodintais mc- 

! džiais. šokimui platforma 
nemaža ir su stogu. Atradi
mas lengvas. Pasiekę Bridge-

St. iki busų 13-tos stoties; ta
da sukit po kairei, keleliu iki 
parkui.

Apsukriai rengdamiesi ir 
skaitlingai dalyvaudami, paro
dykime darbininkišką solida
rumą link mūsų organizacijų 
ir jų darbų. Tegul pamato 
tie, kurie jaučiasi esą mūsų 
organizacijų priešai, kad jie 
yra tik suklydę “avinai ir ave
lės” ir kad klaidą daro, darb. 
organizacijoms priešindamie
si.

Todėl visi gerai įsitėmykime 
birželio-June 5 d. ir atlikime 
savo pereigą, dalyvaudami šia
me piknike.

Apskričių Pikniko
Rengimo Komisija.

Japonijos Vadai TaikosiRengėjai.

portą, važiuokit North Main prieš Sovietų Sąjungą.

TOKIO. — Tarpe Japoni
jos fašistinių militaristų ir

beibės” j ieškojime

■4®
■
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Amerikos imperialistai ginkluoja savo- kar-
■ ' eivįus nuo galvos iki kojų apakai ant Sovietų 
' ’ SąjunkbSv

<

dalyvauti. Sekite spaudą Jr vaj^ios partijos vadą yra 
ginčų del sudarymo naujo 

jministerių kabineto. Bet tie 
labai 

maži ir visi vadai taikosi. 
Japonijos reikalai dabar 
reikalauja vidujinės taikos, 
nes ruošiamasi kariauti

I

Draugai ir Draugės! Pirmoji 1932 metų kn^ga, 
antras tomas “Religijos” išsiuntinėta visom kuopom 
ir pavieniams nariams. Jeigu kuri kuopa bei pavienis 
narys negavote, bei gavote nepakankamai, tai malo- 

: nėkite greitai pranešti į centrą.
Šią knygą gauną visi nariai tik už 1932 metus. 

Gauna tie, kurie yla užsimokėję ir paliuosuoti be
darbiai bei serganti ir tie, kurie pasižada užsimo
kėti,. o kuopos valdyba pasitiki jų žodžiams.

Mokėkite, draugai, duokles, nes mums reikia eiti 
prie leidimo antros knygos už šiuos metus, o pinigų 
centre kaip ir nėra. Vien apdarai šios knygos at-, 
siejo virš $500, o kur ekspedicija ir t. t.

Antras dalykas, reikia platinti šią knygą tarp pa
šalinių. Jos reguliarė kaina yra $1.00; bet dabar, 
atsižvelgiant į bedarbe, parduosim tik po 75 centus 
pašaliniams, o ALDLD kuopoms ir nariams plati
nimui po 50 centų.

I>. M. šolomskas,
ALDLD. C.K. Sekr.,

46 Tep Eyck St.r Brooklyn,. N.Y
t 
i Policija negali sukilimus 

nugalėti. < < ■ Darbininkų yra 
daug užmuštų.



, Meno Sąjungos Suvažiavimo
. Reikalu

Jau pora savaičių, kaip mes išsiuntinėjo
me laiškus reikalu mūsų Meno Sąjungos su
važiavimo, kuris įvyks birželio 30 dieną, Cle- 
velande, Ohio.

Visi mūsų chorai turėtų dalyvauti šiame 
suvažiavime, šiame suvažiavime bus lehg- 
viau dalyvauti, nes kai kurie ir mūsų dele
gatai bus delegatais ir L.D.S. pirmame sei
me, kuris įvyksta toj pačioj vietoj ir veik 
tuo pačiu laiku (birželio 27-28 ir 29).

> Mes raginame mūsų vienetus—kuopas ir 
chorus—dalyvauti. Reikia siųsti kuodaugiau- 

“bia delegatų, kad galėtume geriau ir sėk
mingiau svarstyti mūsų organizacijos reika
lus.

Dramos kuopos ir chorai turi pakalbėti, 
turėti abelnas diskusijas apie mūsų meną. 
Draugai, meno darbas dabar yra daug svar
besnis, negu kada pirmiaus. Mes pradedame 
susirišti su tarptautiniu meno judėjimu. Tuos 
ryšius reikalinga padaryti dar stipresniais.

Veikdami tarptautiniai galime dalintis pri
tyrimais ir patarimais, kurie randasi kitų 

rtautų sandėliuose. Be to, mūsų menas pra
deda kilti šio krizio metu. Tad jau savai- i 
fni aišku, kad nauja mūsų kūryba turi riš
tis su darbininkų kovomis. Temų mūsų vei- I 
kalams, eilėms, vaizdeliams dabar yra labai 
daug. Tad, draugai, atvažiuokite į mūsų 
suvažiavimą pilni gerų ir naujų sumanymų.

čia reikalinga tarti kelis žodžius mūsų vie
netams ir delegatafnš. Draugai, būkime or
ganizuoti ir veikime organizuotai. Kiekvie
nas mūsų choras, dramos kuopa arba orkes
trą privalo grąžinti jums prisiųstas kortas, 
kurių išpildymas parodo mūsų narių skai
čių ir vienetų stovį.

Be to, draugai, pranešate vardus ir pavar- 
dės draugų, kurie yra išrinkti delegatais į 

<*Meno Sąjungos suvažiavimą.':'Taip pat rei
kalinga pranešti į Centrą, ar delegatai,, kurie 
išrinkti, galės išpildyti kokią dalį programos 
laike būsimų suvažiavimų.

Draugai nepamirškite ir mūsų vajuką, ku
rį mes dabar turime. Mes turime gauti dau
giau finansų, jei norime leisti naujų veika
lų. Naujų veikalų mums reikia. Reikia su
rasti įvairius būdus, kad padarius šiek tiek 
pelno.

Pagalvokite apie tai, ar negalima kiekvie
nam mūsų vienetui pasidarbuoti, kad suren

gus po vieną parengimą Mepo Sąjungos nau
jų veikalų leidimui. Taip jau padarė Broo
klyn© Aidas. Iš šio parengimo mes gausi

ame apie 30 dol., tai labai gera parama mū
sų menui. Na, o kodėl negali kiti mūsų cho
rai tai padaryti?

Kompozitorių Žodis Apie 
“Alkio” Muziką

šita operetė neparašyta tikslui, kad gauti 
daug aplodismentų,—bet svarbiausia jos už
duotis yra pasakyti apysaką ir pasimokyti i 
iš jos. Viskas buvo pasakyta su tokia stip- ! 
ria pabrėžą,'su tokia jėga, kuri nepalieka jo- į 
kių abejonių del muzikos tikslo ir neleidžia jos 
vartoti kitiem tikslams. Satyra nebuvo ko
kia nors mandagi kritika, bet labai griežta 
ii’ griaunanti.

Pavyzdžiui, paimkime tą dainą, kur teisė
jai, sekretorius ir policistai dainuoja, antram 
paveiksle. Jeigu muzika būtų švelniai melio- 
dinga, tai mes padarytume karžygius iš tų 
kapitalistų klasės tarnų. Muzika yra tiksliai 
iškreipta iš tono, kas juos padaro nesimpatiš- | 
kais, bet niekšais. Tas pats pavyzdys būna, 
kuomet ponai dainuoja “Mirk, Seni!” ir “Eik 
į peklą.” Klausytojų simpatija negali lipti 
prie šios dainos. Klausančiam šios muzikos, 
darosi noras smerkti tą poniją, teismą, o gai
lėtis nuteisto darbininko. Trečiame paveiks
le muzika taip pat pašiepia ponus.

Labai apgailėtina, kad yra daug žmonių, 
kurie sutikdami su operetes žodžių turiniu ir 
veikimu, neigiam buržuazijos visuomenę, bet 
tą nenorėtume .padalyti su muzikaline gai
da. Muzikoj mes dar labai daug pripratę 
prie taip vadinamų malonių meliodijų.

Tas parodo daugelio nerimtą atsinešimą 
prie muzikos, kaipo kovos įrankio darbinin
kų klasės kovoj. Jau laikas suprasti, kad 
lygiai taip pat, kaip policisto lazda reikalin
ga kapitalistams skaldyti darbininkų galvas, 
taip pat darbininkams turi būti svarbus kul
tūrinis darbas. Jis turi būti dar stipresnis 
ir gal daug reikalingesnis, negu kapitalistui 
policisto lazda. Mes negalime priešintis ka
pitalistinei propagandai, kuri yra persisunkus 
iškilmingais žodžiais ir eina lydima malonin
gų tonų, be tikros, savo klasės muzikos, šiuo- , 
se atsitikimuose mes, menininkai,, turime ir 
savo .dainose būti stiprūs, klasiniai ■ sąiponin- 
gi. Pirmiausia, negailestingas iškėlimas ka
pitalizmo, jo metodų, taip pat svarbu saty- 
rizavimas jo.

Antra, kada parodyta, kas yra kapitaliz
mas, darbininkai turi būti raginami prie 
veiksmo, kovos dainoje, ideologijoje — vaidi
nime.

Pirmiausia turime atsiminti, kad yra tik 
viena muzika. Nėra dvejopų muzikų—vie
na ponų,, kita darbininkų ir tt. Meliodija tai 
yra tam tikras jausmas, išreikštas tam tikroj 
kalboj... muzikoj. Su ta muzika, kuri išsivys
tė prie kapitalistinės klasės, mes negalime iš
reikšti savo (darbininkų) mintis ir reikala
vimus.

Lahn A do hy man,
. ’ B. šalinaitė. i

Aušta Rytas

LAISVE

Naujų Veikalų Leidimo Klausimu

Tūli mūsų “menininkai” pasitraukė. Jie 
sakėsi, kad nenorį būti “robotais”. Bet rei
kalinga pasakyti, kad jie ir yra tik “robotai”. 
Dabartiniu laiku menininkai eina arčiau prie 
mūsų judėjimo. Bet šie yra tikri menininkai. 
Tikras menininkas turi suprasti gyvenimą, o 
tie, kurie supranta gyvenimą, tai nebėga nuo 
mūs judėjimo, bet eina arčiau. Tai parodo, 

‘kad ir John, Reed Kliubai, kurie vis daugiau 
įtraukia naujų jėgų. Piešėjai, dramaturgai, į 
poetai, rašytojai, karikatūristai, kompozito
riai, pianistai ir tt. Jie eina arčiau mūs.

4 Bet mes juos negalime palyginti vprie mū
sų pabėgusių dainininftėjių—“robotų”. Jie 
nieko rietyėria ir negali sutverti. Menininkas 
yra tas, kuris pats meną tveria. Jais yra 
tie, kuriuos mes dar tik. minėjome—jie yra 
tikri menininkai.

su- 
no-

Protaujantis menininkas labai greitai 
pras, kaip kad Dreiseris pasakė, k&d jei 
ri remti darbininkų judėjimą, tai turi rem
ti Komunistų Partiją. Dreiseris yra žymiau

sias Amerikos rašytojas.
Buržuazija negali palaikyti gerus meni

ninkus. Jinai pasilkiko tik “robotus”, to
kius, kurie tik atlieka aktoriaus pareigas. 
Menininkas, kuris pažįsta gyvenimą, kuris 
tveria kūrybą, turi matyti toliau, negu po 
savo nosia. Tad tikras menininkas šioje 
epochoje, kur du pasauliai yra duely ne tik 
ideologiniai, žmonijos protavime, bet ir tech
nikoje, gamyboje,—turi būt ir revoliucionie
rius. Tai pasako ir praeities istorija. Kurie 
artistai buvo revoliuciniai, kurie ėjo su ko
va, tie ir šiandien minimi, kaipo menininkai. 
Kiti, kurie tik “robotai”—aktoriai, užmiršti.

V. Bovinas.

Aušta rytas, 
Nudažytas 
Kruvina spalva; 
Vėl gims viena 
Nauja diena; 
Pasitikim ją. 
Mūsų laimė 
Ne savaime 
Laisva išbujos: 
Ją tik vienas 
Kovos plienas 
Ir drąsuoliai duos. 
Bet kas miega 
Po sermėga 
Yr’ nevertas jos! 
Nes toks viešas 
Laimės priešas 
Ir dienos naujos.
Mes su kuju
Prieš buržujų
Stokime bendrai.
O barbarui
Ir žandarui
Plytos, akmenai. /
Prieš šnipuką, 
Tai plaktuką 
Turime naudot;
Traukt liežuvį, 
Kalt prie sienos, 
Kad daugiau nelot. 
Kas pakliūva, 
Lai ir būva 
Įrankiu kovos;
Ir lai auštąs
Kraujo rytas 
Mums laimingu stos!

Palanta.

Artinasi mūsų Meno Sąjungos suvažiavi
mas, tai laikas kalbėti ir diskusuoti naujų 
veikalų leidimą ir abelną Meno Sąjungos vei
kimą.

Pereitame meno skyriaus numeryje šį klau
simą palietė Detroito draugai, t. y., ALPMS. 
Dramos 4 Kuopa. Dabar mes turime pas
varstyti pakeltus klausimus, būtent: 1) Vei
kalų leidimas, kad galėtų vaidinti visi Meno 
Sąjungos vienetai; 2) gaminti lengvesnius 
veikalus; 3) kad muzika būtų patraukianti 
publiką.

Mes imame kiekvieną klausimą atskirai. 
Mūsų manymu, draugai detroitiečiai, neįver
tina mūsų darbą ir meną pilnai.

Mes turime žinoti, kad' visus mūsų išleis
tus veikalus visos kolonijos, kaip kad drau
gai sako, vaidinti negalės. Jei mes statysi
me klausimą: Ar reikia leisti operečių arba 
veikalų su muzika? Reikia pasakyti, kad rei
kia. Juk mes turime visą eilę chorų. To
kius veikalus negali vaidinti kolonijos, kur 
chorų nėra, kur judėjimas yra menkas.

Tad, draugai, mes turime leisti lengvų vei
kalų ir sunkesnių. Pavyzdžiui, Chicagos cho
rai reikalauja, kad mes leistume sunkių vei
kalų ir dainų, nes jų jėgos jau toli pažengę. Jei 
mes neleisime jiem veikalų, tai jiems reikės 
naudotis buržuazijos kūriniais arba patiems 
gamintis. Gi patiems gamintis veikalus ne- 
taip jau lengva. Meno Sąjunga yra įstaiga, 
kuri turi leisti veikalus.

Pagalinus yra priešingų kolonijų, kurios 
reikalauja tik menkų veikalėlių. Tad mūsų 
menas negali susidėti iš vienų lengvų veikalų 
arba išimtinai iš sunkių. Mūsų išva
da turi būt: Leisti veikalų, kad būtų galima 
patenkinti visus mūsų judėjimo reikalavimus. 
Reikia pabrėžti, kad reikia juo daugiau leis
ti tokių veikalų, kurie atsako tikslui ir duoda
si kuolengviausia jais pasinaudoti. Prie pap
rastumo mes turime eiti.

Čia jau palietėme du klausimu. Dabar apie 
muzika. Man rodos, kad reikia sutikti su 
draugais, kad mūsų muzika reikia daryti leng
vai prieinama, ant kiek tai galima. Reiškia, 
kiek pats kūrinys leidžia ją lengvinti.

Bet pamatiniai negalima sutikti su draugais. 
Dramos 4 kuopa sako, kad muzika turi “riš
tis gyvai meliodijose, o ne taip, kaip yra mi
nėtuose veikaluose—negyvumo, nepatraukian
čio skambesio publikai.’’

čia draugai išreiškia pamatinę klaidą apie 
proletarinį meną -ir mūsų muziką. Pirma, 
negalima kalbėti ir leisti veikalus tik tam, kad 
“patenkinti publiką smagiai skambančiomis 
meliodijomis.” Mūsų menas negali būti tam 
leidžiamas, kad patenkinti publiką. Tai nebū
tų joks menas. Mes turime eiti prie to, kad 
veikalai turėtų reikšmę, tikslą. Vadinasi, 
mes, leisdami veikalą, negalime imti tik tai, 
kad patenkinus publiką. Mes imame pamatu 
tai, ką mes norime vaizduoti, veikalo tikslą, 
temą, turinį.

Taip ir su meliodijomis. Negalime sakyti, 
kad meliodijos turi būt smagios, “publikai 
patraukiančios.”^Muzika taikosi prie kūrinio 
turinio, veikalo reikšmės. Imkime kad ir ši
tokį pavyzdėlį. Kartą teko girdėti kūrinė
lio muziką, kurio žodžiai buvo labai karingi, 
dramatiški. Skamba kova, kanuolės, revoliu
cija, bet tokiems žodžiams buvo pagaminta 
muzika, kuri gali tikti šokiams, vomansui, kū
dikio liūliavimui. Vadinasi, ta muzika labai 
smagi, gražiai skamba, bet jinai migdo, liū
liuoja. Kitaip sakant, kaip ugnis su vande
niu netinka, taip tokia dainos muzika su tais 
žodžiais.

Paimkite, draugai, kitą pavyzdėlį. Sakysi
me, veikale tenka matyti meilišką vaidini-' 
mą ir kuomet nesugabus vaidintojas sugniau- 
žiąs kumštį, sukandęs dantis ir kietu, storu 
balsu pasakys, priėjęs prie merginos: “Aš my
liu tave, mano širdis pilna romansų.” Tokiu 
tonu, kaip jau minėjau, kalba apie romansus 
visai negalima, bet ji tinka tragedijai, dramai. 
Toks tonas labai tikis išreikšti kovai, due- 
liui pradėti:

. Tąįp ir su veikalais. Jei mes norime vei
kale^ kaip kad yra “Alkyje” su teisėjais, vaiz
duoti, asmenybes, kurie daro ką nors,blogo, 
kad jais reikia pasipiktinti, tai jų daina, mu
zika, meliędija turi tą žiaurumą išreikšti, ši
tokia muzika negali; būti maloni, švelni, jaus
mus kutenanti. ' Bėt l ji yra gera, tinkanti 
tikslui. ■ : ;

Bet tuo pačiu sykiu, kuomet tokia muzika 
bandoma “gražinti,” tai ji jau būna sudarky
ta ir jokio “gražumo,” nei meno savyje ne
tenka.

Kitas dalykėlis, tai labai daug priklauso ir 
nuo to, kaip draugai ir rengėjai veikalą ir 
visą kūrinėlį supranta. Teisingas ir geras 
suvaidinimas veikalą padaro ir publikai, pat
raukiančiu. Tai mes patyrėme vaidinime to 
paties “Alkio.” Publikai labai gerai patinka, 
kuomet jinai gali ir muzikoj suprasti, kad 
teisėjų neteisingumas vaidinama. Taip ir su 
ponia, kuri jau nusidainavus biiržuaziniuose 
šampano baliuose.

Tad,' draugai, mes turime žiūrėti pirmiau
sia į tai, ar muzika atątinka veikalui* Muzika

turi reikšti ne pagražinimą, ne pridavimą ma
lonumo, bet pagilinti bei išreikšti tikrąjį 
jausmą, reikšmę ir prašmę veikalo, kūrinėlio. 
Tuo tašku mes turime į veikalus ir žiūrėti.

Suprantama, jei mes gaminame švelnų vei
kalėlį, romansą, tai čia jau kitas reikalas— 
čia bus ir muzika maloni.

Kulturistas.

Sociali ašistinė Poezija

Netikėtai papuolė po ranka uruguajiečių 
socialistų “revoliucionierių” laikraštis “Nau
joji Banga.” Tarp kitko randasi ir eilutės: 
“Mes audžiam šilkus.”

Kadangi1 ir poezijoje reiškiama darbinin
kų jausmai, pasiryžimai ir kovos, tai nepro- 
šalį susipažinti ir su uruguajiečių lietuvių 
socialistų “proletarine” poezija. Skaitykim :

“Nors raibsta akyse,'
Nors kojos ir linksta—
Mes linksmos, nes audžiam
Mes ponam šilkus.”

Reiškia, nei su žiburiu nerastum didesnio 
vergo pasaulyje. “Nors raibsta akyse, nors 
kojos ir linksta,” bet džiaugiasi, kad gauna 
“cenčių” patarnauti ponams,—austi šilkus, 
kuriais ponai pasirėdę eis į teatrus ir balius:

“Cha, cha, cha! Mums linksma,
Nes šilkas bus poniom,
Lakstyt į teatrus,
Lankyti balius.”

O jos užtai turės bėgti į šaltus karvely- 
nus alkanų vaikų penėti:

“O mes gi nuo staklių 
žaliakalnin kopiam, 
Šalton karvelynėn 
Maitinti vaikus.
(Darbininkė. N. B. vasario 29, 1932).

Sąžininga darbininkė negalėtų džiaugtis 
tokiuo gyvenimu, čia atsispindi socialisti
nio mokslo dvasia, čia aiškiai parodo, kaip 
socialfašistai auklėja darbininkus ir darbi
ninkes būti nuolankiais ponams. “Nors aky
se raibsta” ir reiks eit “šalton karvelynėn” 
po sunkaus darbo maitinti alkanų vaikų, 
bet “Cha, cha, cha! Mums linksma.”

Uruguaj iečiai darbininkai turėtų atsimesti 
nuo socialistų, kurie gudriai mulkina darbi
ninkus su savo “Naująja Banga” ir mokina 
būti nuolankiais ponąms, kuomet šie išnau
doja juos.

Skaitykite komunistinę spaudą—“Laisvę”, 
“Vilnį.” Amerikos darbininkų laikraščius 
ir “Rytojų”— Pietinės Amerikos,-argentinie
čių lietuvių darbininkų laikraštį.

1 Tiesa, “N. B.” redaktorius, rodos, Pr. Vi
konte, “garsus” socialdemokratas, kuris Lie
tuvoje buvo “baftus revoliucionierius.” Da
bar jau imasi darbininkų migdymo kapita
listų naudai.

Jonyia.

Mylimosios Daina

Aš jįjį mylėjau širdingai,
Su j u omi stovėjau kovose;
Aš jįjį regėjau skausmingai, 
Bemirštantį mano rankose.

Jis širdimi perverta plienu 
Parkrito, kaip rudenį lapas;
Už reikalus • visų vargdienių 
Pridengė jį šaltasis kapas.

Ne liūdesio dainą dainuoju,
Ne graudžias ašaras liesiu,
Bet žuvusius draugus minėjų, 
Atkeršyti budeliams kviesiu.

Kol manąją širdį pažeistą
Jūs plienine kulka perv.ersit, 
Minėsiu aš kraują pralietą, 
Jums, budeliai, kovą vis skelbsiu...

Jonyia.
23-III-32.

Kovon!

Kovon! Gana jau mums’badauti, 
Nuolat dejuoti ir šaltį kęsti. . .
Kovon! Kamgi ilgiau mums bevergauti?
Tuščios svajonės reikia numesti!

Štai medžiai sprogsta, pievos, žaliuoja, 
Pavasario grožė šypsos linksmai, 
Alkani bedarbiai gi aimanuoja, 
Nors visur gėrybių pilni kampai.

Turtuoliai sotūs, pertekliuj skęsta, 
Ne jiems girdėti verksmas vaikų. . . 
Kas tai, jei tūkstančiai gyvybių gęsta, 
Juk dar milionai lieka vergų!

Ei, darbo liaudie, pavasario rytas, 
Tesukelia dvasią kovos ugninės!. . . 
Prieš alkį, badą, kovon lai veda 
Aidas griausmingos mūs Tarptautinės!....

Nubraukime ašaras, šalin dejonės!
Priespaudą palaiko tik mūs ištižimas, 
Skaistus rytojus jau ne svajonės,— 
Mūsų rankose jojo tvėrimas!

Eugenija.
Easton, Pa. 4-22-32
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A.L.P.M.S. REIKALAI
Šią savaitę mes gavome vėl 

šiek tiek įnlaukų. L.D.S. 50 
kuopa aukojo visą penkinę. 
Tariame draugams ačių.

Į mūsų reikalus labai ma
žai atsiliepia L.D.S. kuopos. 
O galima pažymėti, kad mes 
esame labai artimi “giminės.” 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas yra ir kultūrinė organi
zacija. Meno Sąjunga taip 
pat.

Draugai iš Bridgeport©, " ' 
Conn., taip pat gerai pasidar- ;; 
bavo. Jie prisiuntė $4.15. 
Tai nuo A.L.D.L.D. 63 kuopos 
ir L.D.S.A. kuopos draugų.

Draugai aukojo sekamai: 
J. J. Mockaitis, J. Jusaitis, • 
Mureikienė—po 50c. M. Bal- > 
trėnienė 30c. Draugai ir drau
gės : D. Žemaitienė, L. Moc- 
kaitienė, M. Valatkienė, A. 
Mureika, C. Bal'trėnas — po 
25c. M. Kairis—10c. L.D.S.A. 
kuopa $1.00.

Labai ačiū draugams ir 
draugėms, bridgeportiečiams. 
Iš tokios kolonijos, tai labai 
gerai. Jei taip atsilieps ir ki
tos kolonijos, tai mūsų menas 
galės gerai kilti.

—o—
Newarko Sietynas prisiuntė 

duokles už 1932 metus. Tai 
reiškia, kad iš mūsų kaimyno 
Sietyno mes jau gavome gana 
gerų įplaukų.

Bet dar yra gana daug mū
sų vienetų, kurie nepasimokė- 
jo duokles. Tiems draugams 
reikalinga paraginimas. Bet 
tuo pačiu mes prašome šį kar
tą iš mūsų vienetų daugiau, 
negu kad duoklių. Kiekvie
nas choras bei dramos kuopa 
turi paaukoti šiek tiek veika
lų leidimui.

Kad ir vienetas nėra dide
lis, bet gali šiek tiek prisidėti 
Meno Sąjungai. Chorui pen
kinė labai mažai ką reiškia, * 
bet sudėjus tas penkines į vie
ną daiktą, tai daug ką gali
ma’ padaryti.

Pakalbėkite, draugai, apie • 
tai susirinkime ir tarpe savo 
draugų. Kalbėkite, kad dar
bas būtų našus.

. —o—
Meno Sąjungos Centro Vieta

Draugai, dabar jau laikas 
pakalbėti ir apie mūsų organi- 
zacijos vidujinius reikalus. — 
Vienas iš tų reikalų, tai kur 
turi būt Meno Sąjungos Cen
tras. Kuomet buvo‘perkeltas 
iš Chicagos į Brooklyną, tai, - • 
regis, draugai chicagiečiai ne
labai buvo patenkinti. O gal 
tik taip kaikurie draugai ma
nė.

Bet pamato tam, rodos, šiek 
tiek yra. Draugai chicagie- . 
čiai dabar labai mažai priside
da prie mūsų meno kūrybos, 
ypatingai muzikoj. Jėgų, be- . 
rods, jie turi nemažai. Tad, ; 
draugai, dabar reikalinga pa
kalbėti apie kėlimą Meno Są
jungos Centro. Jei draugai 
chicagiečiai sutiks darbuotis, 
tai, mano manymu, reikėtų 
jiems Meno Sąjungos Centrą 
perkelta į Chicagą. Kalbėki
te, draugai, ką manote apie 
tai?

Vėl Gavome Naujų Veikalų

Veikalų mes gauname. Tik 
juos reikia išleisti. Vienus jau 
mes minėjome pirmiau. Drau
go Palantos veikalas “Inkvi
zicija” jau ruošiamas spaudai.

Dabar gavome sekamus vei
kalėlius: “Išrišo Klausimą”— 
parašė Jonyia; “Nežinojo”— 
Palanta; “Tamyla” — vertė 
iš ukrainų kalbos d. M. Nor
vaiša. Greitai imsime šiuos 
veikalus atydon. Bet juos ne
galėsime išleisti taip ilgai, kol 
nesukelsime ganėtinai pinigų.

Galima prisiminti, kad “In
kvizicija,” kuri vaizduoja 
Lietuvos darbininkų kovas ir 
jų kančias policijos naguose, 
turės ir muzikos.

Apie kitus dar mes negali
me tarti savo nuomonę, nes 
gerai neperžiūrėti. Veikalų 
komisija imsis to darbo labai 
greitai, kaip tik bus proga.

(Tąsa 4 pusi.)
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Puslapis Ketvirtas .

B. Garbatov.

LAISVĖ šeštad., Gegufes 21, 1932^
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Vertė Valstiečio Sūnus

JAUNOJI KARTA
ALP.M.S. Reikalai

(Tąsa) Ikė, rėkė, koliojo, grūmojo... O Maksimas
—Gana! Užsidaryk burną! Bus tau ga-'susikišo į kisenius rankas ir įamiai klau- 

na, Kameniev, su tavo komjaunimu!—su- se^\ Kada Jie išsirėkė ir pradėjo nutilti, 
laikė jį Pugač.—Kas, draugai, už streiką? Ps pradėjo:

—Visi! Streikuoti!
Duryse pasirodė inžinierius, prisiartino 

ir lėtai pradėjo:
—Draugai, eikite į darbą. Mes jūsų re- ■ Lai išsireiškia.

• kalavimus apsvarstysime ir patenkinsime.
—Netikime! Gana! Streikuoti!—šaukė 

piktai jaunuoliai.
Kamenievas greitai pribėgo prie telefo-į 

7 no ir pašaukė: i
• r Į

? —Suteikite telefoną kasyklų komiteto...
/ Kas čia, kasyklų tvarkymo valdyba? Pa

šaukite draugą Maksimą, čia kalba Ka
meniev. Klausyk, drauge Maksim. Čia 
užveizda sudavė per veidą vienam darbi
ninkui. Darbininkai skelbia streiką. Jie 
skundžiasi; kad jų alga permaža. Lai kas 
nors iš Komunistų Partijos atvažiuoja. 
Pribūk patsai nuo komjaunimo. Ką? 
Skliarovas išvažiavęs iš miesto? O kada 
jis parvažiuos? Vakare? O kas daugiau | 
partijos draugų yra? Nieko. Na, tai pat- mas draugiškuose santikiuose. 
sai atvažiuok, ir greitai.

Už 10 minučių į arklydę jau įėjo drau- 
Streikieriai” rašė savo 

grąžiai pasvei-

—Na, ką, pabaigėte ?—ramiai paklausė.
—Na, o dabar leisite man pakalbėti?

—Nereikia! Nereikia agitatoriaus!
—Nustokite!—kiti pradėjo raminti.—

(Tąsa iš trečio pusi.)

. Nujaučiame, kad turėsime 
ir daugiau veikalų. Vieną jau 
verčia draugas Šolomskas. Tu
rime ir operetę, bet ji dar rei
kalinga gerai pataisyti. Be 
to, mes veikiausia negalėsime 
išleisti operetę labai greitai. 
Dabartiniai mūsų veikalai dar 
veik visai nevaidinti.

Vaidinkite “Alkį”, “Sparta
ką.” Paskiaus gausite daugiau. 
Tai tokios mūsų meno pros- 
pektyvos. ■

V. Bovinas Sekr.

gas Maksimas. “ 
reikalavimus. Jis įėjęs 
kino:

—Sveiki, draugai!
“Streikieriai” atsisuko 

rėjo. Maksimas išėjo į 
nusiėmė kepurę ir pradėjo:

—Taip, tai reiškia jūs, draugai, streikuo
jate? Gerai. O kas gi dirbs darbą, jeigu 
jūs streikuosite? Kas atbudavos šalį, jei
gu mes patys pradėsime kelti betvarkę? 
Jeigu kas yra negero, tai tam yra darbi
ninkų organizacijos, kurios nustato algas 
ir tvarko viską...

—A-a-a! Ar ir tu, Maksimai, su jais?
—Ar užmiršai, kaip su mumis dirbai ka

sykloje?
—Matai, kaip su krepšiu, tai jau darbi

ninkai svetimi!
Daug, daug užmetimų padarė. Maksi

mas norėjo juos nuraminti, bet. jie šau-

ir nedrąsiai žiū- 
vidurį arklydčs,

—Taip, draugai, paklausykite dabar ma
nęs, nes aš ramiai klausiau jūsų. Pirma, 
nuo pirmos dienos bėgančio mėnesio visi 

I jūs gaunate pakelti algą. Apie tai mes jau, 
į kalbėjome ir padalyta, kas reikia.

—Ot, tai puiku. Ot, tai Maksimas!
—Savas tai vis savas vyras!
Ir tartum jo antrašu nebuvo kolionių 

piktų užmetimų, visi apsupo lanku ir ra
miai klausėsi.

—Antra, kasykloje bus nauja tvarka, 
kad seni angliakasiai negalėtų naudoti jau
nimą kaipo vaikus ir neprityrusius darbi
ninkus, ir kad sąžiningai mokintų jaunimą 

[darbo, ir kad tas mokinimas būtų atlieka- 
. Ir trečia: 

užveizda, kuris kirto jaunuolį Mirošnočen- 
ką, turės būti pavarytas iš tos vietos. Tą 

, reikalaus Komunistų Partija ir komunisti
nio jaunimo kuopa. Sutinkate?

—Sutinkam!—šaukė visi jaunuoliai.
—Tai Maksimas!
—Savas tai vis savas!—Džiaugėsi jau

nuoliai. Kamenievas trynė delnus iš pasi
tenkinimo ir šaukė:

—O aš ką jums sakiau, ar ne per kom
jaunuolių organizaciją!

Tą pačią dieną Maksimas užėjo pas Ko
munistų Partijos kuopos sekretorių drau
gą Skliarovą. Skliarovas vaikštinėjo po 
kambarį.

—Sveikas, komjaunuolių vade, štai tau 
pakaitą auginu!—pasveikino jis Maksimą, 
ir vėl vaikštinėjo po kambarį, nešiodamas 
ant rankų dviejų metų savo sūnų. Vaikas 
pradėjo verkti. Skliarovas pradėjo grei
čiau vaikščioti po kambarį ir dainuoti:

(Tąsa bus),.

WILKES-BARRE, PA.

ir

MENO SKYRIAUS DAUS
Nebegrįšime

netilstomieji 
laimingųjų”

mirktelėjimo,

Tamsi, gūdi naktis laikė apgaubusi juo
dą tašką—žemę. Klaiku buvo ir pažvelgti 
iš supelėjusių urvų į erdvųjį pasaulį, kuria
me skleidėsi vėjas, kaskart atnešdamas vis 

.tvankesnį kraujo kvapą. Nakties tamsoje 
riogsojo durtuvais paramstyti viešpačių sos
tai, o auksu spindinčiuerše ir perlais puoštuo
se solionuose sėdėjo paties “dievo” išrinktie
ji žemės valdonai, iš kur dieną ir naktį, ry
tą ir vakarą, aidėjo muzikos 
garsai, skleidėsi linkmes 
dainos.

Aplink, prie kiekvieno akių
. prie kiekvieno piršto pamojimo atsirasdavo 
. reikalaujamas skaičius vergų bei vergių ir 
\ vėl su kiekvienu ženklu išnykdavo. Tyliai, 

ant galų pirštų slankiodami, jie nešė tiems 
; savo viešpačiams turtus, uždirbtus jų drau

gų, kurie už tuos turtus gaudavo nušluotus 
nuo lėbonių stalo trupinius, kuriuos taip pat

* tyliai išnešdavo tokie pat vergai, kaip ir tie, 
kurie atnešdavo.

Aplinkui rūmus stovėjo ginkluotos vergų 
eilės, kurie neleisdavo niekam, apart tų vieš- 

-i pačių, nei įeiti, nei išeiti. Kitos, tokios pat, 
vergų ginkluotos eilės slankiojo po visą že
mės.-paviršį ir nešiodamos tų viešpačių at
vaizdus, liepė visiems klauptis ir lenkti sa
vas galvas. Ir jei kas nenorėdavo nusilenk
ti, jie tuČtuojaus tuos imdavo į “savo globą” 
tempdavo ant kartuvių, ar su savo kardais 
imdavo jų galvas nuo pečių ir užmovę ant 
durtuvų nešdavo tiems rūmų viešpačiams pa-

* rodyti.
Laimė tam, kas pakliūdavo į neperšviečia

mus urvus ir ten gyvi būdami galėdavo per
sikelti į “aną pasaulį,” kurį reklamuodavo 

’. nutukę “ponai,” gerieji tų viešpačių tarnai. 
Ir su kiekvienu* kardo mostelėjimu, su kiek
vienu aukos kritimu atsirasdavo vis naujų

• drąsuolių, kurie sušukdavo:
z—Eikime iš urvų, iš landynių ir pažiūrėki- 

jme, kas darosi pasaulyj. Eikime gainioti 
tamsos neigiu ir pragiedrinkime rytojų. Įleis- 
kfrne tyrąsjp°H* savo lūšneles oro ir sužino
kime, už ką ir iš kur tas kraujo kvapas?

Bet jie greit nutildavo ir vėl tirštesnis 
kraujo kvapas apsiaugdavo žemę.

Baugu! O kraujo kvapas vis smarkėja 
■ Jr smarkia.

Iš kur? Kas? Kaip? Už ką?.... Pasipila

milionai neramių klausimų, į kuriuos niekas 
neišdrįsta atsakyti. Neramiai vergų milio
nai lindi landynėse ir dreba su kiekvienu vė
jo pustei ėjimu.

Bet neramios jaunų jų rankos atkamšo lan
guose kelius skurliais užkimštus plyšius ir 
bailiai pažvelgia per juos į pasaulį.

Ir vėl smarkesnis kraujo kvapas įsiver
žia į lūšneles, bet draug su juo švysteli ir 
silpnutis šviesos spindulėlis.

— Drąsiau. Daugiau atkamšykime plyšių, 
lai daugiau į mūsų urvus skverbiasi šviesa; 
gal dings tas bangos šešėlis.—Sušuko kelia- 
tas balai, -, H

Ir vėl pasidaro daugiau plyšių, ir vėl vė
jas didesnį glėbį prisiunčia kraujo kvapo, 
bet ir vėl gerokai nušvįsta urvai.

—Į laisvę !—Sušunka balsai ir staiga pra
siveria supelėjusios durys.

—Į laisvę, į laisvę! Aš einu, ir aš, ir aš,— 
pasigirdo tūkstančiai garsų ir nuaidėjo per 
platųjų pasaulį. šniokšdamos jūrų bangos 
kartoja tuos drąsuolių šukių atgarsius. Kal
nai savo raukšlėtomis skiauturėmis perduoda 
tuos garsus miškams, upėms, laukams:—Aš 
einu, aš einu; ir aš... ir aš...

Pilnos lūšneles prisipildo kraujo kvapo, 
bet nieko. Jau jos ten nebaugina, visi išėjo 
į platųjį pasaulį—į laisvę. Jie drąsūs išėjo 
pasitikti rytines žaros. Jie žengia milžino 
jėga ir nori atsiekti savo tikslo ir vietoj “aš”, 
šimtą kart garsiau skamba “mes.” •

ūžia, kaukia nakties gyvūnai kanibalų 
drapanose ir skerdžia tas gyvybes, kurios 
žengia sutikti saulės. Bet jos drąsios, mil
žino jėga veržiasi pirmyn, nes jau gerokai 
prašvitusi diena žada saulės spindulius. 
O nakties viešpačiams jau temsta akys, nes 
veržiasi šviesa, kurią sudarė trūkusi vergų 
kantrybė.

Aiškiai jau matosi raudona kraujo spal
va. Aiškiai matosi tie kanibalai, kurie skel
bė ir skelbia atbudusiai gyvybei mirtį.

Ar.gštai iškilusi švito raudona vėliava, ku
rią sveikina milionai vergų-proletarų.

Galingas “mes” sudrebino viešpačių sos
tus ir šluos juos greit mėšlynan, nes 
vergai kraujo raidėmis užrašė: “Už 
—kraujas.”

Jie išėjo ir jau daugiau nebegrįš 
supelėjusius urvus...
su jais eidamj į laisvąjį pasaulį.

Nebegrįšime!... Nesulauksite!...
Palanta.

aiškiai 
kraują

j tuos
Nebegrįšime ir mes,

prieš Aido Chorą ir rengia sa
vo pikniką tą , pačią dieną, 
kaip Aido Choras. Bet dar 
drįsta sakyti, kad ateityje jie 
bus priversti kitaip elgtis. Mat, 
ir jų turi gailėtis, ir jie kam 
“reikalingi,” ir jiems reikia pi
nigų, kad smarkiau galėtų 
griauti darbininkų judėjimą ir 
budavojamą bendrą darbinin
kų frontą. Kur jų sarmata? 
Gėdytųsi akis parodyti darbi
ninkų tarpe. Bet, antra ver
tus, tie socialfašistų šmotai, 
sklokininkų vadai spjovė ant 
vyriausio pasaulinės revoliu
cijos štabo, Komunistų Inter
nacionalo, ir tik žulikiškai 
stengiasi kartais savo bizniui 
panaudot Komunistų Partijos 
vardą, kurią, “Klampynėje” 
tuo pačiu laiku dergia,—tad, 
rodos, bergždžias dalykas, bū
tų sklokos vadams dar kokią 
sarmatą priminti. Tie nenau
dėliai bijo tik to paties, kaip 
ir kapitalistai; jie bijo tiktai 
suvienytos klasiniai sąmonin
gų darbininkų spėkos prieš 
juos. Jeigu jie turėtų bent 
kiek darbininkiško padorumo, 
tai jie nebūtų sukūrę savo pro
vokatorišką “susaide,” kuri 
yra aiškiausias f asistuojančios 
buržuazijos įrankis prieš revo
liucinį Šios šalies darbininkų 
judėjimą.

Teisybę Mylintis.

Įvyks nedėlioję, 22 d. gegužės (May) 
ant Plungio PaTko, Cambridge, N. J;

Bus įvairių pamarginimų ir skanių 
valgių ir gėrimų; bus prakalbos ir 
diskusijos. Visi galėsite išsireikšti 
savo nuomones ir turėsite progos iš
girsti nuomones daugelio kitų drau
gų svarbiais mūsų gyvenimo klau- 
mais. Gera orkestrą grieš, iki vėlu
mais. Pradžia nuo 12 vai. dieną. Vi- 

užkviečia,
Rengėjai.

- (119-120)
----- --------------------

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD. 77 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 22 gegužės, 11 vai. 
ryte, Mažeikos svetainėje, 185 Jer
sey Ave. Visi draugai ir draugės, 
malonėkite susirinkti laiku, nes turi
me daug svarbių dalykų aptarti. 
Jau atėjo antras tomas knygos “Re
ligija,” šiame susirinkime galėsite 
pasiimti ją visi tie, kure esate užsi
mokėję ir tie, kurie šiame susirink- 
me

CLEVELAND; OHIO
19 dieną birželio (June) yra ren

giamas piknikas padengimui lėšų 
Lietuvių , Darbininkų Susivienijimo 
seimo. Bus toje pačioje vietoje, kur 
buvo pereitais metais.

(119-120)

sus

Sviėt-o Perfeiva rašo1 “Klam
pynės” nuni. 18, būk1 29 d. >į 
jų vaidinimą'susirinkę virt 200.. 
žmonių. Aš patarčiau Svieto 
Pereivai, kad, kitą kartą no
rėdamas rašyt tokius 
pasakytų savo dailės 
dar likusiems nariams, 
neišsiplepetų teisybės, 
dabar yra, tai jis meluoja ne
susitaręs.

Aido Choras tą vakarą su-> 
rengė pasilinksminimą savo 
choristėms ir choristams, nes 
pas mus buvo nutarimas, kad 
pavaišint choro narius po su- 
vaidinimui “Pirmųjų žings
nių.” Tad mūsų ir buvo su
rengta šokiai su užkandžiais; 
buvo kviečiama ir šiaip publi
ka į mūsų parengimą; tikietai 
buvo tik 25c. Tad, atėjus va- •• ormirt 
karui, pas mus prisibruko pil-| vv. . •* _v.
nutėlė svetainė publikos. j karsciRUSlUS musiUS prie

Apie 10 minučių pirm io;Kiangwan pereitame vasa- 
val. jau sklokos “J 
Kūdikio” aktoriai 1 
mūsų baliaus svetainės durų, i - - - “
o dar prieš 11 vai. trys iš jųrt „ ,v .. 
likusių dainininkų jau buvo ii IVlanazuriją. 
mūsų baliuje ir šoko su Aido kalai yra daug svarbesni, 
choristėmis. Mūsų choristės 
p^klaūsė, kiek sklokininkai tu-' 
rėjo publikos. Sklokos cho
ristai atsakė, kad gal apie pen
kis desėtkus žmonių; tūli kiti 
buvę jų parengime tvirtino, 
kad daugiau pas sklokininkus | 

[nebuvo publikos, kaip 85; ir 
visi patikrino, kad i pas skloki
ninkus parengime kur kas ma-‘ 
žiau buvo žmonių, negu Aido 
Choro vaidinime “Pirmųjų 
žingsnių.” O visi gerai žino, 
kokia tai diena tada buvo; 
oras buvo taip blogas, kad ne- 
kurie geri mūsų draugai ne-

' drįso iš stubos išeiti; daugely- 
Į j,e vietų net gatvekariai turė
jos sustoti; bet visgi pas mus 
buvo daugiau žmonių, nepai
sant tokio blogo oro.

Mus rėmė ir mūsų parengi
mo tikietus platino visa apie- 
linkė, o sklokininkai neturi, 
kas platintų jų tikietus ir pla
katus: tai net Prūsaitis, rene
gato Vilkelio leitenantas, nu- 

i bėgo ir nusipirko tikietą į 
bažnytinį koncertą balandžio 
10 d., užsimokėjo už tikietą 
kunigėlio naudai; tikėjosi bent 
parapijonų kiek pasižvejoti į 
savo lošimą, bet ir tai nepavy
ko.

Bet kada drg. Undžienė tu
rėjo rodyti čia sovietinius pa
veikslus ir sakyti prakalbas, 
tai nei Vilkeliui nei jo leite
nantams nerūpėjo nubėgti pas 
bažnyčią su tas prakalbas gar-

Į sinančiais plakatais; nerūpėjo I dalyvauti šiame parengim 
| sklok'ininkams patraukti į drg. 
; Undžienės prakalbas parapi
jomis darbininkus, kuriems bū- 
j tų buvę ypač naudinga išgirs
ti . ir. pamanyti,, ką nuveikė ir 
Vejitia. S.QViėt'ų, pMiįs;darbinin
kai. ' Nes sklokininkai bijo, 

bininkams‘supratimo prieš pa- 
‘čius sklokininkus. .

Svieto Pėreiva rašo, kad at
eityje sklokininkai bus privers
ti kitaip elgtis. Bet jie jau 
ir dabar “kitaip” elgiasi. Jie 
suruošė savo parengimą per 
naujus metus prieš ALDLD. 
Wilkes Barre; jie užlindo už 
akių Darb. Literatūros Draugi
jos 51-mai kuopai, kuri kiek
vienais, metais ant savo čarte-, 
rio paima Radzvillos ūkį pik
nikams. šios organizacijos 
draugai sykiu su Komunistų 
Partijos nariais ir drg. žaldo- 
ku sutaisė ten piknikam vie
tą, padarė platformą šokiams, 
sutaisė sėdynės ir 1.1. Bet sklo
kininkai užlindo už akių ir 
tūlo Ruz^įo vardu paėmė tą 
vietą, išanksto užmokėdami už 
ištisus metus. Ir dar jie eina

blofus, 
choro 

kad jie 
O kaip

Japonijos Armija Apleidžia 
Shaiighajų

SHANGHAJUS. — Japo- 
, kuri turėjo 
mūšius

užsmokėsite duokles.
Sekr. K. Dzevečka.

(119-120)

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 11 kuopos mėnesinis sus- 

sirinkimas įvyks sekmadienį, 22 ge
gužės, 10:30 vai. ryte, Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St. Gerbiami 
nariai ir narės! Malonėkite skait
lingai susirinkti ir atsiimti knygą 
“Religiją,” nes’ jau aplaikėme antrą I 
tomą. Taipgi tie, kurie dar nesate 
užsimokėję už šiuos metus, pasirū
pinkite užsimokėti.

Sekr. J. J. Bakšys.
(119-120)

EASTON, PA.
Pirmas šio Sezono Piknikas

Linksmą pikniką rengia LDSA. 14 
kp„ nedėlioję, 22 d. gegužės, Bush- 
kill Park, Easton, Pa. Eastono ir 
apielinkčs darbininkai yra širdingai 
kviečiami, nes tai bus pirmas šių 
metų piknikas ir rengėjos deda pa
stangas, kad jis būtų vienas iš links
miausių ir draugiškiausių piknikų, 
ir kad visi atsilankę būtų patenkinti. 
Vieta yra puiki ir visiems prieinama. 
Randas platforma šokiams, ir karš
tame ore yra maudynės. Bus gar
džių valgių, kopūstų, silkių ir karštų 
dešra. Apsčiai minkštų .gėrimų, 
įžanga visiems veltui. Prasidės nuo 
11

“Buvau liesas ir silp
nas, dabar esu 

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

ir sako: 
aš buvau liesas ir silpnas^ 
stiprus ir 
niai vaistai, kurie man pagelbėjo, 
riau dvi bonkas. 
ta ir gerai miegu naktimis, 
kad perskaičiau apie Nuga-Tone laikraščiuo
se. Kiekvienas turėtų jį imti."

Nuga-Tone turi stebėtiną rekordą ats’ei- 
j gimo sveikatos ir stiprumo silpniems .liguis
tiems žmonėms. Jis suteikia naują spėką ir 

j jėga organamas ir padaro jūs ymiegą |x>ilsin- 
i ga ir atgaivinanti. Nuga-Tope yra paradvi- 
nčjamas aptiekininkų. • Jei«(u aptiek in inkas 
neturi jo, paprašykite j| ‘išsakyti iš savo 
urmininko. Jokie kiti vaistai begali užimti 
vietos Nuga-Tone.

"Prieš pradčsiant imti Nuga-Tone 
Dabar p.S.esu 

sveika*. Nuga-Tone yra vienati- 
___  __ _ " J • AS išgė- 

Dabar aš turiu gerą apeti- 
Aš džiaugiuosi,

278 Harvard St., 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 878«
OFISO VALANDOS:

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

Tel. Porter 3789

Philadelphia
ROUND TRII

pu J 1 1 J v | VV WAX

“Nebaigto rio mėnesyj, dūbar jau ap- 
buvo j prie! leidžia Shanghajų. Japoni-

- .- 'ja traukia visas savo jėgas
Ten jos rei-

VISOKIAS KNYGAS ' ‘ *
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Khškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu . 
adresu. ' '

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdekite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS
ALDLD. 2 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, 25 gegu
žės, 376 W. Broadway, 7:30 vai. va
kare. Dalyvaukite visi nariai, bus 
daug svarbių reikalų aptarimui ir 
atsiimsite antrą tomą knygos “Reli
gija.” Ateidami, atsiveskite po nau
ją narį, nes turime šiemet kuopą iš
auginti iki 100 narių.

Kuopos Sekr.
(120-121)

Tarptautinio Darb. Apsigynimo 21 
kuopos
nį gegužės 23, 8 vai. vakare, Kliu- 
bo svetainėje,
Visi nariai dalyvaukite, nes turime 
daug

susirinkimas bus pirmadie-

376 W. Broadway.

svarbių reikalų aptarimui. 
(120-121)

N orwood” "mass.
LLR. Choras ir LDS. 3 kuopa duos 

nepaprastą, juokų vakarą ir bus lie
tuviški šokiai. Norwood© darbinin
kiškoji visuomene turėtų skaitlingai 

te ir tuomi 
paremti minėtas kuopas. Į,vyks šeš
tadieni, 21 gegužės, Lietuvių sve
tainėje. Nuo 7 iki 8 vai. bus krečia
mi juokai, lietuvių ir anglų kalbose. 
Lietuviškai juokins ig. Kubiliūnas, 
o porą, anglų dar palaikome paslap
tybėje. Galima tiek priminti, kad ši 
anglų pora dar pirmu sykiu pasiro
dys mūsų scenoje.' 'Įžanga vyrams 
35., moterims 30c. Pelnas nuo šio

kad tokie dalykai neduotų dar-l parengimo yru skiriamas padengimui 
■hininltnmc oirnvni imn nvinš na- delegatams keliones lėšų į LDS. seį-

mą ir kitus mūsų nacionalių. orga
nizacijų suvažiavimus. Atsilankymu 
j šį parengimą, ne tik patys links
mai laiką praleisite, bet sykiu pa- 
remsite darbininkišką judėjimą.

> Rengėjai.

GREAT neck, n. y.
Svarbios Diskusijos. Rengia Tarp

tautinio 
Reedo) 48 
Diskusijų 
role lošia 
prusei,kin5 
utarninke,

(John 
kokią

Darb. Apsigynimo 
kuopa, Great Neck, N. Y. 
tema: Bedarbė ir kokią 
komunistiniame judėjime 

opozicija. Diskusijos įvyks 
24 d. gegužės (May), 

Z. Straukos svetainėje, 139 Steam-, 
boat Rd., pradžia 8 vai. vakare.! 

kaip matote,!
boat Rd., pradžia 
Draugai ir draugės, 
diskusijų tema yra labai svarbi. To
dėl skaitlingai susirinkite ir būkite 
prisirengę visi diskusuoti. čia iš- 

ir įdomaus, 
visiems, 

širdingai užkviečia
Rengėjai.

: (120-121)

girsite daug ko naujo ir įde 
Įsitčmykit, kad įžanga veltui vi 
Visus

RIVERSIDE, N. J.
Piknikas. Rengia Am. Lietuvių 

Drb. Liter. Draugijos 142 kuopa.

vai. ryto.
Kviečia visus Rengėjos.

(118-120)

PHILADELPHIA, PA.
Bankietas Išleidimui Delegatų j 

Komunistų Partijos prezidentiniu 
nominacijų konvencija įvyks 29-30 
dienomis Chicagoje. Philadelphia, 
išleidimui savo delegacijos rengia 
bankietą, kuris įvyks gegužes 21, 
1932, Girard Manor Hall, 911 Girard 
Ave. Bus graži programa, John| 
Reed kliubas perstatys darbininkiš- Į 
kų vaizdų, kurie bus įdomūs visiems. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Kviečia Rengimo Komisija.
(117-120)-

KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

HOURLY 
EXPRESS 
SERVICE

One Way
2.00 >

'BALTIMORE _______ $4.00
BOSTON _____ __________3.00
WASHINGTON __________4.75
RICHMOND ______ ____  7.50
PITTSBURGH _______ 8.0G
DETROIT __________13.50
CHICAGO ___ _________ 17.00
ALBANY and TROY _ _ __4.00
' ROUND. TRIP __________5.00

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

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ RADIO VALANDA;
Rengiama Dubrovv-Philco 

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931 
KIEKVIENĄ SEPTINTADIENI 

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

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

Tclefonuokit, Lombard 1146 
Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose

S

Jd

a

4

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

A. M. KISHON, Aptiekorhis Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH. į

VARPAS BAKERIES, lllC.

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

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2r5938 *



Daugiau Darbiu. Dedasi prie Streiko Colorado]

WORCESTER, MASS

Whist Party ir Šokiai
SU UŽKANDŽIAISma-

RENGIA WORCESTERIO AIDO CHORAS

laisvas’ Pikniko Žinios 0♦

CLEVELAND, OHIO

ĮŽANGA 25c. YPATAI

Visus kviečia dalyvautiCLEVELAND, OHIO

verstina WATERBURY, CONN.
Į Vilijos Choro susirinkimą

bininkams skurdą, alki,

D
Įžanga į pikniką, perkant tikietą prie langelio, 50c.o

Di

Z. C.,Mažeikienė.4

BRIDGEPORT, CONN

Pikniko Rengimo Komisija.

ji, kaip
ir daugelis josios klasės dar- gegužės 22 d.. Lietuvių’ Jau-

patar- 
ir už 
kainą,

raportavo, 
atidarymo 

29 ir 30 d. 
Sakė, kad 
Įvairiausia

o M vt • , vvi v X u ei Vi

nu Vyrų svetainėje, 407 Lafa-
Pradžia 7 vai. va-

Seredoj, Gegužes (May) 25, 1932

Atėjo “Priekalas”

talistų klasei; priparode

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tek Trinity 1-8729Bendro Veikimo- Komitetas

Rengia Prakalbas—Debatus
A. Bimbai su L. Pruseika
Prakalbos su debatais bus

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tek: So. Boston 0304-W

Bedarbių Demonstracija
Pirmadienį 23 d. gegužės,

1 Bedarbių Taryba ir Komunis-
Drg. A. Bimba pirmu atvė- tų Partija rengia dėmonstra- 

ju kalbėjo,' i 
nyčia, kunigai ir jų mokslas privertus panaikinti

aikštėn apie R. Mizaros iš An- sezoną, o pries atidarymą ii 
gariecio “parvežtus dolerius.”

Cl. Komunistas.

šeštad., Gegužės 21, 1932
. r t i

Puslapis Penktas

DENVER, Col. — iBuro-|nijos negalėtų prisigabenti 
kų darbininkų streikas tę-|skebų. Tad buožės farme- 
siasi ir laimi daugiau darbi- {rįaį įr kompanai samdosi 
ninku. Vakar dienos mušeikas ir policiją, kad su
liesimai paduoda žinių, kad;. v , , . . , , .vėl 2 000 darbininku išėio i! lauzyb S1 darbininkų strei- vėl 2,000 darbininkų sėjo i. k 22 darbinjnk • k ie 
streiką. Dabar jau visa La , ..._ .. . , ’\ , .. f • , . „ > buvo veiklus pikieto eilese, Junta kolonija, kuri augina; al.pstllnt;
burokus, yra streiko lauke.

Kapitalistai naudoja te- Streiką vadovauja Eilinių 
' rorą prieš darbininkus, kad Narių Suvienyto Fronto 

sulaužius jų streiką. Dar- Streiko Komitetas. Darbi- 
bininkai masiniai pikietuo- ninkai reikalauja 23 clol. į 
ja darbavietes, kad kompa- savaitę.

Bedarbis Mainierys ilę n'.ryte’0 val”padarS dl' >T •* i- I namito eksploziją ir jojeNusižudė ipats žuvo.
t WILKES-BARRE, Pa. — 

Tūlas Jurgis Savinsky (len
kas ar lietuvis), neturėda
mas darbo, pats save dina
mitu nusižudė. Tūlą laiką 
velionis buvo labai susirū
pinęs. Paskiaus prie savo 
namų Į akmenį iškirto sky-

s=sssx.4'.'.. 111, 'UM     ,„ 
bet griežtoje kovoje prieš iš- Labai svarbu Bridgeporto ir 
naudotojus bošūs ;ir; jųjų tar-{ apielinkės lietuviams da'rbinin- 
nus kunigus; komunistai sau-; k am s dalyvauti ir patirti tikrus 
kia darbininkus į demonstraci
jas, kad privertus bosus duoti 
duonos alkanoms bedarbių šei
mynoms. O kunigai ar daly
vauja tose demonstracijose? 
drg. Biipba klausia. Ne! Jų 
mes tenai nematome. Kodėl ? 
Atsakymas, todėl, kad jie ne
nori, kad darbininkai kovotų 
prieš bosus ir išnaudotojus. 
Kunigai nori, kad katalikai 
darbininkai be jokio murmėji
mo tūnotų ir mirtų badu, o 
bosai ir kunigai galėtų, lėbau
ti ir dangų turėti čion ant že
mės. <

Antroj temoj kalbėjo apie 
karo pavojų—rengiamą impe-1 
rialistų puolimą} .aint Sovietų 
Rusijos darbininkų tėvynės. 
Taipgi pabriežė, kad bėgyje 
15 metų komunizmo idėją pri- 

DTTAžTAar i 245 milionai,.. kuomet ka-
KUUSlAol olKUii- j tanku bažnyčiai ėmė veik 

KAN i 2,000 metų ir vos 300 milionų
žmonių “tepertikrintą”. Kris- 

Lanca- taus mokslu.
Prakalba visiems patiko, iš-

Tautų Sąjunga Nori Kontro
liuoti Karo Jėgas

GENEVA. — Kuomet ka
ras jau kalena į duris, tai 
Tautų Sąjunga kalba apie 
būdus, kaip jinai galėtų 
“sukontroliuoti” karines jė
gas.

Lygos Taryba priėmė pa
tvarkymą, kad jinai kontro
liuotų armijas ir laivynus 
tų valstybių, kurios ginčija
si. Bet tas tarimas nieko 
nereiškia, nes pačios impe
rialistinės valstybės visai 
nepaiso Tautų Sąjungos, 
kuomet artinasi karo klau
simas.

faktus apie teisingą komunis
tų- liniją, vedamą darbininkų 
kovose, ir nusistatymą tų, kurie 
yra pataikūnais buržuazijos ir 
darbininkų vienybės griovikai. |

Darbininkas.

LIETUVIS GRABORIUS

.. Matomai, kad A N G LI JOS DARBININ- 
jisai pats buvo tiksliai labai KAI 
arti eksplozijos, nes jo vi
sas kūnas buvo dinamito su-! 
draskytas. į

Tokią išeitį randa bedar- i 
biai. Bet tai labai klaidin- i 
ga kova. Reikalinga iš
sprogdinti tas priežastis, 
kurios padaro šią nelemtą 
bedarbę. Tai yra reikalin
ga kovoti už būvį.

' BLACKBURN,
! shire. — Šioje dalyje Ang- , rraxaioa visiems pauico, is- 
Uijos darbininkai, kurie di-llscyvus nelaimingų sklo- i .i. . kos pasekėjų, kurie kv.Įdziumoje dirba prie garnį-, voliucinį šlamštą platina, 
nimo ir apdirbimo bovelnos, i nydami, kad esą geriausi 
ruošiasi streikam Streikas 
gali paliesti 200,000 darbi
ninku.

Bet streiko klausimas dar 
turi eiti Tekstilinių Amatui 
Federacijos narių nubalsa- Į 
vimui. Vienok, manoma, 
kad darbininkai balsuos už 
streiką, jei juos apgavingi 
vadai neprigaus.

Mainieriai masiniai dalyvaus “Laisvės” piknike, g 
Shenandoah Lyros Choras ir Wilkes-Barre Aido į j 
Choras atvažiuoja ir žada sukirsti New Yorko @-| 
apielinkės chorus.

Su chorais atvažiuoja visa eilė kovingųjų mai- M _ _..... .

merių. Jie iš anksto organizuojasi atvykti, tai O tro\el<r? d. A^Bimba. 
galima drąsiai sakyti, kad [jų bus puiki grupė.

Apie tai nugirdę, Brooklyno/-nCoAnąunq ĮBĮonni.iq 

 

si šaukti mainierius traukti\virvę už Kriaučių Ly
gos garbę.

Aido Choras iš Worcester* Mass.: 4
Ką kas nemanytų, bet dyaugė Meškiene puikiai 

turi išlavinusi Aido Chorą Kas tuomi dar abejo

 

ja, bus įtikintas “Laisves^ piknike 3 dieną liepos, 
Ulmer Parke, Brooklyn, N. Y.

Finų atietų grupe perstatys raudoną vėliavą. Tai 
bus gražus ir įspūdingas vaizdas, vertas pamatyti kiek
vienam raudonosios vėliavos gynėjui—Darbininkui.

Yra pakviesti visi New Yorko apielinkės darbinin
kiški chorai dalyvauti programoje. Visi chorai bend
rai, iš apie 300 dainininkų dainuos Internacionalą, grie
žiant Tarptautiniam Darbininkų Benui.

Gi išanksto perkantiems, tik 40 centų. Pirkite išanks- 
to pikniko tikietus, susitaupykite dešimtuką sendvičiui.

Kiekvieną metą į “L.” piknikus atvyksta draugų iš 
kitų miestų. Neabejojame, kad ir šiemet atvažiuos iš 
visur, nes piknikas papuola 2 dienų šventėje. Bus ga
na laiko sugrįžimui, kad ir toliausiai. Daugelis dar nė
ra lankęsis New Yorke, tame didžiausiame pasaulio 
mieste. Dabar geriausia proga pamatyti New Yorką 
ir dalyvauti didžiulėje savo dienraščio iškilmėje.

Kviečiame draugus ir drauges iš arti ir tolį dalyvauti 
piknike ir padaryti jį didžiausiu Amerikos lietuvių dar
bininkų pikniku. Lai šiemet mūsų piknikas būna skait- 
lingesnis už praeitus piknikus.

voliucionieriai.”
Lyros Choras 

sudainavo Internacionalą ii 
keturias daineles, kurios susi 
rinkusiems patiko. Taipgi 
Zuzana Garbinčiutė sugriežė) 
tris kavalkus ant pianinės ar-! 
monikos, už ką gavo gausių j 
aplodismentų.

Beje, pabaigoje buvo klau
simų. Be kelių pašaliečių 
klausėjų, du sklokininkai var
go su klausimais, ypač Julius 
Krasnitskas. Jis baisiai neri
mavo, kada drg. Bimba Pru- 
scikos provokatorystę kėlė

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos susirinki
mas, 3 d., gegužės, buvo gana 
skaitlingas ir buvo išduota ke
letas gerų raportų. Raportuo
ta iš vaikų žiburėlio Draugi
jėlės veikimo ir kad ji rengiasi 
prie didelio pikniko; 22 d. ge-! 
gūžės, Olympia Parke, ir. su 
pikniku ž. D. užbaigs šio se
zono pamokas.

Raportas iš Priešfašistinio | 
Komitete pranešė,' kad; pasta-1 
ruoju laiku gana daug veikia-i 
ma; komitetas prisidėjo prie! 
alkanųjų bedarbių maršavimo 
į Bostoną ir prie apvaikščioji- 
mo Pirmosios Gegužės.

Kaip kiekviename susirinki-i 
kontrre-'me» šiame radosi kele-j

tas reikalavaimų savo paskolų, 
bet kuomet nesiranda socialia- 

{me' ižde pinigų, tad paskolų 
kitam sy-

I 1 11 v 1 U C J J 1 111 LA j bl 
pertraukoje | klausimas paliktas

i kiui.
Biznio komisija 

; kad rengias prie 
$ ■ Olympia Parko 28, 

{gegužės šių metų.
I atidarymas, bus su
I programa ir bus per visas 3 
| dienas. Galima tikėtis, kad 
' komisija gerai prisirengs, o vi
sas prisirengimas paliktas biz
nio komisijai.

Padarytas tarimas parką 
randavot draugams už labai 
nupigintą kainą per vasaros

Gerai Pavyko Prakalbos; 
j Daug Katalikų Atsilankė 

17 d. gegužes Lietuvių sve
tainėje Lietuvių Komfrakcija 
buvo surengus prakalbas. Kal
bėjo Lietuvių Komunistų Cen- 

. _ ... ______ žmo
nių. buvo pilna svetainė; apie 
pusę atsilankiusių buvo kata
likai. Aukų sudėjo Kom. Agi 

rtacijos Fondui $16.25.

ju kalbėjo, kaip katalikų ba'ž-|ciją prieš miesto tarybą, kad 
nyčia, kunigai ir jų mokslas privertus panaikinti verstiną 
kenkia darbininkams ir jų» ko- darbai kurį bedarbiai turi at- 
vai prieš išnaudotojus parazi-i likti. Demonstracija prasidėsi 
tus - kapitalistų klasę; kaip! 6 vai. vakare, ant Public, 
kunigai ir bažnyčia liepia dar- Square, nuo ten 7 vai.. T”~" 
bininkams skurdą, alki, var- demonstracija maršuos prie Į mažai, 
gą kęsti ir viską atiduoti kapi- City Hali, kur miesto tarybos jęįs_ 

ir nariai laiko posėdžius. Bedar- 
šv. rašto ištraukomis, kaip dar-} biai reikalaus panaikinimo 
bininkui liepia būti vergu, kad'verstino darbo ir kartu pašaL 
bosas jį galėtų be jokio pasi
priešinimo skriausti.
aiškiai, pabrėžė, kokia, yra. pro
grama ir mokslas komunistų. 
Drg. A. Bimbos kalbą lydėjo 
gausus aplodismentai. Daug 
darbininkų pirmu kartu išgir
dę komunistų prakalbas išėjo 
susipažinę, kad Komunistų 
Partija yra jų klasės partija;

uždarius, parką galima bus 
gauti visai pigiai, taip kad 

{ kiekviena d r a ugija galėtų 
j rengti piknikus, nepanešant jo
kių nuostolių.

Korespondentas.
Redakcija, praleidžia iš ko

respondencijos .ergelį delei vie
no nario jskuųdo, kaipo netu
rintį vertės nei organizacijai 
nei pašaliniams fek^itytojams.

visa j y d. gegužės narių atėjo la- 
nrielu„.- peiktinas įvy-

Iš komisijų raportų pasiro
dė, kad bankietas davė pelno 
keletą dolerių.

Prisirengimui prie jaunuolių 
dienos delegatai K. Strižaus- 
kas ir V. Kidula raportavo, 
kdd darbininkų visuotina de
monstracinė jaunuolių diena 
yra rengiama 29-30 d. gegu
žes, Bridgeporte, Conn., kaipo 
protestas prieš karo gręsianti 
pavojų ir už socialę apdraudą

pos bedarbių šeimynoms, ku- 
Taipgrrias miestas atsisako šelpti.

Visi lietuviai, darbininkai, da
lyvaukime šioje demonstraci
joje. -■ ; ■ ; . •

Kartu nepamirškime, kad 
utarninkais ir petnyčiomis 
Liet. Darb. Svetainėje. 920 E.
79th St., bedarbiai laiko susi-

. rinkimus. Visų lietuvių be- ■ bedarbiams. Raportas priim- 
kad komunistai yra jų klasės j darbių, pareiga dėtis į bedar- tas su pagyrimu, ir ant vietos

l Vilijos Choras aukavo $2 tam
. ------------------- ------- ___ %

Komisija okteto organiząvi- 
, mo raportavo, kad oktetas jau 
I veikia ir laikė kelias pamokas.

Laiškas buvo skaitytas nuo 
M. Vaitonaitės, kuri rezignuo
ja iš Vilijos Choro korespon
dentės vietos, dėlto, kad išva-

žiuoja Lietuvon ant vakacijų.l 
Išrinkta nauja korespondentė 
Lulu Riktaraičiutė, jaunuolė, 
kuri prisižadėjo rašyti Į orga-' 
ną “Laisvę” anglų kalba. Bū
tų pagirtina, jei duotą savo žo-i 
dį išpildytų.

Vilijos Choras rengia po at-!
{ vi r u dangum vakarienę suba- 
tos vakare, 28 d. gegužės, Lie
tuvių darže, už Lakewood, 
Waterbury, Conn. Tikietas 
$1.25 ypatai. Waterburieciai 
ir iš apielinkės miestui ir mies
telių yra kviečiami atsilankyti 
į vakarienę, kur prie geros lie
tuviškos muzikos galėsime lin
ksmai laiką praleisti. Tikie-1 
tus galima gauti pas visus Cho-į 
ro narius ir jų rėmėjus.

Choro Pirmininkas.

WORCESTER, MASS WORCESTER MASS.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
29 ENDICOTT STREET 7-tą VAL. VAKARE

Pelnas nuo šito parengimo eis padengimui ke
lionės lėšų Aido Chorui važiuojant ant “Laisvės” 
pikniko, Brooklyn, N. Y. Liepos 3-čią dieną.

AIDO CHORAS

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 
Keystone—Main 1417

bių tarybas. j----- -
Lietuviu Darbininkų, Bfo>' varymui pirmyn, 
i j .r -a-" • . 14. Komisija okteto orgžky kia-La vinim asis Penkta*-

dieniais
Kiekvieną penktadienį, kaip 

j | vos prieš šiandieninę bedarbę! 
| i ir darbininkų skurdą, t__ t
| . darbininkė-katalikė atsiliepė-, i 
M | kad kalbėtojui reikia “kiauši- 
JSjiiių.” Aplink sėdėjusieji sura- 
įžjmino ją, sakydami: palauk, 
n g kas dar nėra pasakyta, nerei- 
ĮUĮ kia rūstauti - pakentėk bis- 
Q| kutį. šalimais sėdėję tėmi- 

jome tą darbininkę. Ji prade
gi jo atydžiau klausytis prakal
bi bos. Juo toliau, prakalba jai 
g B pasidarė suprantamesnė ir ne- 
B| baisi. Tą viską galima buvo 
jjjjiš josios veido išskaityti. Vė- 
iQI liau ji jautėsi, kad

draugai, o ne tokie, kokiais 
juos kunigai ir kiti darbininką 
klasės parazitai, piešia.

Drg. A. Bimbai pradėjus 
kalbėti, vos pasakius kelis sa
kinius apie kunigų atsinešimą 
link katalikų darbininkų ko-

tūia'nčj atsibūna lavinimosi pamo-
- i kos iki 1 vai. po piety. Visi 

nariai, kurie lankėte mokyklė
lę ir pasižadėjote ją lankyti', 
būtinai' turėtumėte to prisilai-, 
kyti.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

P: S. Pikniko komisija šaukia visos New Yorko ap
ielinkės darbininkiškų organizacijų kuopas į draugišką gj bininkių, 
kompeticiją iš anksto pardavinėti pikniko tikietus. At
sižymėjusiems tame darbe skiriame sekančias dovanas:

Spalvuotas Lenino paveikslas.

2.

3.

4.

500 6X9 plakatų kuopos parengimui.

$2.50 vertės pasirinkimas knygų.

1,000 lapų rašomos (bond) popieros.

5. šeši’egzemplioriai vėliausios laidos “Priekalo.

randasi šiandieni- L
J niam skurde ir varge, kuomet yette* St. 
Jnparazitų klasė, kuri susideda I į<are.
|fiš saUjalės dykaduonių, pui-l 

1» i z î»t r « r z*\ o ~I Z" « n -nio

gina, kalba ir agituoja kaip 
tik priešingai; jie jai ir abel- 
nai darbininkams sako: kla
sės drauge - sesutei stok ko
von, išsitiesk ime, pasipurty ki
rn e—visi parazitai tuoj aus nu
riedės nuo tavo ir mūsų visų į“ rengdama tie debatai.

! kare.
| Kadangi L. Pruseika savo 

kiai gyvena. ..Komunistai ra-, prakalboj balandžio 24 d. pri-
pasakojo visokių nesąmonių, 
išniekindamas- Komunistų Par
tiją ir Lietuvių Centro Biurą,, 
o mūsų kalbėtojui nebuvo leis* 
ta- atsakinėti į Prušeikos iš
kraipytus faktus, todėl dabar,

pečių.
Komunistai jai sako? kad iš- ku prirodyti savo 

eitis iš šio skurdo vaugo yra faktais. Pfruseikfii užtikrinama! 
ne maldose, saužudystėje, ir viena valanda laiko Apginti sa-» 
savo alkanų kūdykių žudyme, vo poziciją.

Pruseika yra užkviestas laiš-', 
šmeižimus

. “Priekalo” No. 3, 1932 
m., jau atėjo. Jis turi 48 
puslapius. Telpa > daug 
eilių, apsakymėlių ir pa- 
'matinių straipsnių. ' Yra 
paveikslu/ ‘taipgi Skyriai: 
pedieviu, apžvalga pasau
linių įvykių, bibliografi
jos ir daugelis kitų.

Pavienio numerio kai
na 20 centų, su persiunti
mu 25c.. Kas pirks ne
mažiau 5 egz., persiunti
mą mes Apmokėsime ir 
iraus- 5/ egzempliorius už 
$1.00. 7

Visi knygų platintojai 
siųskite užsakymus “Lai
svės” vardu ir antrašu 
bč^ mano. 7

D.. šolomskas,. 
46 Ten Eyck St„ 

Brooklyn, N. Y.

įvairių karštų gčri- 
ypač kuomet 

užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms} sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 

, Staen Island Fer
ry. LUTVINAŠA.

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

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligas Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

D8.Z1M 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4’ P. M. Įsikūręs 25 Metai
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Puslapis šeštas . LAISVE šeštad., Gegužės 21, 1932

VIETINES ŽINIOS
dienį. Drg. Scherer apčiuo
piamai prirodė, kaip tiesiogi
niai dabar gręsia Japonijos ir
kitų imperialistų karas prieš
Sovietų Sąjungą. “Soviet Rus-

Šiandie Visi j Raudo-! Į Aido Metinį Pikni- 
nąjį Bankietą! ką Urmu Visi Rytoj!

šia Today” redaktorius Lis
ton Oak pabrėžė svarbą skleis
ti šį žurnalą tarp fabrikų dar
bininkų, kad atmušt melus, ku
riuos kapitalistiniai' laikraščiai 
platina per savo spaudą prieš 
Sovietus.

Visi i raudonąjį bankietą, 
koncertą, prakalbas ir balių 
šiandien vakare, gegužės 21 
d.! Į komun. rinkimų vajaus 
atidarymo pokilį. kuris įvyksta 
“Laisvės” svetainėje! Bus žin
geidumo, pasilinksminimo ir 
pasimokinimo jauniems, suau
gusiems ir seniems. Skambins 
Rusų Balalaikų Orkestrą, dai
nuos Aido Choro Merginų Ok
tetas; jaunuoliai sakys revo
liucines eiles anglų kalba. 
Drg. I. Amteris, vienas iš ko
munistų kandidatų šiems rin
kimams, pasakys prakalbą. 
Jis yra vietinio, didžiausio 
Komunistų Partijos distrikto 
organizatorius, pirmos rūšies 
kalbėtojas ir kovotojas.

Taigi šiandie vakare turime 
raudoną pokilį. Jam paimta 
abidvi “Laisvės” svetainės. 
Apart minimos programos, 
bus šokiai iki vėlumos, prie 
skambios orkestrus. Pavalgy- 
sime bankiete ir vakarienę; 
pagersime skanios arbatos ir 
kitų sveikų gėrimų.

Įžanga į bankietą su progra
ma 50 centų; vien tik į šokius 
25c.

Padarykime savo rinkimų 
va j u i e n tu z i ast i š k ą p ra d ž i ą; 
masiniai dalyvaukime raudo
nojoj iškilmėj šiandien vaka
re !

Rengėjai.

Long Island Pirmu Kart 
Turės Komunistinius 
Kandidatus Rinkimuose

Šį sekmadienį taip pat bus 
bendro fronto konferencija 
komunistiniams rinkimams L. 
Islande, Hempsteado miestely
je, Ukrainų svetainėje. Union
dale Ave. ir Front St. Prasi
dės 4 :30 vai. Dar pirmą kar
tą darbininkai Long Islande 
turės savo tris kandidatus į 
senatorius ir du į kongresma- 
nus, Queens, Nassau ir Suf
folk pavietuose. Išsijudina į 
politinį veikimą darbininkai ir 
tarnautojai to milionierių mė
giamo ploto, kur bedarbiai 
paliekami be jokios pašalpos, 
kur tūkstančiai darbininkų na
mų per licitacijas už taksus 
išparduodami, kur dirbančiųjų 
pavergimas pasiekė skaudžiau- 
sio laipsnio.

Lietuviai organizuoti darbi
ninkai iš Jamaicos, Great 
Necko ir kitų Long Islando 
kolonijų, būtinai pasiųskite sa
vo delegatus į sekmadienio 
konferenciją!

Rakandų Darbininkai 2-se 
Šapose Laimėjo Streikų

NEW YORK. — Rakandų 
apmušimo darbininkai laimėjo 
streikus Royal Upholstery Co., 
356 E. 149th St. ir Model Up
holstery Co. 158th St., prie 
Amsterdam Ave., New Yorke. 
Pridėta jiems uždarbio, pri
pažinta kairioji unija, pripa
žinta darbininkų šapos komi
tetai; sutikta lygiai padalint 
darbas tarp visų darbininkų, 
be jokio skirstymo bei skriau
dimo negrų, ateivių bei kitų 
darbininkų. Tie laimėjimai 
priduoda drąsos dar tebestreL 
kuojantiems kitur tos pramo
nės darbininkams.

Šimtai Pritarė Apatinių 
Drapanų Siuvėjų Streikui

NEW YORK. — Policija 
areštavo keturis darbininkus 
per masinį mitingą prieš Pow
ell apatinių drapanų kompa
niją, kurios darbininkai strei
kuoja. Šimtai kitų darbinin
kų suėjo į mitingą, išreikšda
mi vienybę su streikieriais. In
dustrinė Adatos Darbininkų 
Unija vadovauja streikui. Per 
pastangas Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo tapo ant 
rytojaus paliuosuoti keturi 
darbininkai, kurie buvo areš
tuoti laike mitingo.

Per metus Aido Choras su 
savo dainomis tarnauja dar
bininkų judėjimui: masiniuo
se mūsų mitinguose, tarptauti
niuose apvaikščiojimuose, iš
važiavimuose, ir iš savo tarpo 
duoda revoliucinio meno spė
kų. Atsiteiskime Aido Chorui 
rytoj ; visi susimobilizuokime į 
metinį Aido pikniką, kuris 
įvyksta šį sekmadienį, gegu
žės 22 d., Klaščiaus Clinton 
Parke ir svetainėje, Maspethe. 
Patys į pikniką važiuokime ir 
kitus raginkime ir vežkimės. 
Nieks nesigailės buvęs toje 
metinėje Aido Choro pramogo
je. Piknike išgirsite naujau
sias dainas Aido, jo Vyrų Cho
ro ir Merginų Okteto; dar dau
giau, dar pirmą sykį girdėsi
te ir matysite draugų Latvių 
Chorą. O šokiams William 
Norris parūpino geriausią or
kestrą, kokią tik galima buvo 
suorganizuoti.

Nuoširdžiai paremkime Ai
dą, grūstinai užpildydami 
Klaščiaus parką ir svetainę, o 
Aidas dar nuoširdžiau per me
tus tarnaus mums įvairiose su
sipratusių darbininkų pramo
gose, masmitinguose ir kituo
se žingsniuose, kur proleta
rinė daina yra mūsų klasinės 
kovos talkininkė.

Visi sekmadienį į Aido Cho
ro metinį pikniką!

K. Rėmėjas.

Labdarybės Vadas Sako, jog 
Tik Per Kovų Bedarbiai 
Gauna Kiek Pašalpos

New York — Bedarbių Ta
rybos delegatams, reikalaujan
tiems ūmios pagelbos šešioms 
bedarbių šeimynoms, ketvirta
dienį pasakė p. Matthews, vir
šininkas buržujinės labdary
bės, vadinamos Sąjunga Pa
gerinimui Biednųjų Padėties:

“Jeigu ne jūs (reiškia, Be
darbių Tarybos), tai New Yor- 
ko bedarbiai negautų jokios 
pašalpos iš miesto; nei mies
tinis lėšų komitetas nebūtų pa
skyręs du milionu dolerių mies- 

■ tiniams pašalpos biurams. 
Nes buvo pirmiau nutarta už- 
darvt tokius biurus su birže
lio 1 d.”

Milžiniška Bedarbių Tarybų 
ir Komunistu,Partijos demon
stracija prieš City Hali priver
tė valdonus paskirt tą porą 
milionu dolerių.

Kai del minimų šešių šei
mynų, P. Matthews pakišo po
rai jų po dolerį; sako, tuo tar
pu patylėkite, kol mes pasių
sime savo žmones, kur jūs gy
venate, ir ištirsime tikrą jūsų 
visų reikalą.

Dailydėms Numušta po 
$16 per Savaitę

NEW YORK. — Amerikos 
Darbo Federacijos vadai par-1 
duoda bosams vieną po kitai 
unijas įvairių statybos amatu 
darbininkų, kurie buvo neva iš 
šaukti streikam Taip antai, 
dailydėms, dirbantiems prie 
Radio City statymo, 50th St. 
ir 6th Avė., nukirsta po $16 
per savaitę.- Federaciniai va
dai nei pusės žodžio nesakė 
prieš toki uždarbio mušimą.

Daily Worker -iškėlė aikš
tėn. kaip mūrininkų lokalo 34- 
to delegatas J. McGrail išda
vė darbdaviams mūrininkų rei
kalus. Už tai ypač užsirūsti
no ant Daily Workerio ne tik 
mūrininkų vadai, bet ir jiems 
tarnaujanti policija. Todėl 
policmanai blaško šalin iš Ra
dio City net vaikus, pardavinė
jančius Daily Workerf. %  *

Sovietų Draugai Nutarė 
Pasmarkinti Veikimą

NEW YORK. — 300 naritj 
Sovietų Sąjungos Drangų da
lyvavo susirihkiipe JiMpg Pla
za svetainėje pereitą ketvirta-

Susirinkimas nutarė pa
smarkinti vajų delei gavimo 
daugiau naujų narių į Sovietų 
Sąj. Draugų organizaciją. 
Prieplaukų darbininkai buvo 
raginami nekraut karo reikme
nis į laivus, plaukiančius Ja- 
ponijon.

Dalyvauki! Rinkiminėj
K. Part. Konferencijoj

Darbininkų organizacijų iš
rinkti, lietuviai delegatai ry
toj, sekmadienį, kiekvienas 11 
vai. būkite rinkiminėj šio mies-. 
to Kom. Partijos konferenci
joj, Manhattan Lyceum, 66 
East 4th St., New Yorke. , Jei 
kurios draugijos bei kuopos 
dar neturite išrinkusios dele
gatų ,tai jūsų komitetai priva
lo atstovauti konferencijoj sa
vo organizacijas. ,

Apart delegatų, bus įleidžia
ma ir svečiai, darbininkiškų 
draugijų nariai. Pasinaudoki
te proga išgirsti Komunistų 
Partijos planus kovai už dar
bininkų reikalus šioje rinkimų 
kampanijoje.

Svarbiausią pranešimą duos 
drg. I Amteris, vietinio komu
nistų distrikto organizatorius.

Delegatai turi būt ne tik 
nuo broliškų bei kultūrinių or
ganizacijų; privalo atsiust de
legatus kiekvienas šapos ko
mitetas, kiekviena kairioji gru
pė iš senųjų federacinių bei 
“socialistinių” unijų, kiekvie
na industrinė lyga, kiekviena 
klasiniai-opozicinė grupė iš 
bile organizacijos.
* _ ■ —----------- r-A—y- , . . j

Skandališkas Miesto
Valdžios ‘Taupumas”

New Yorko majoras Walke- 
ris išdrožė “spyčių,” kad jis 
pasiryžęs taupyt miesto iždą! 
ir palengvint mokesčių naštai 
namų savininkams. Bet jis į 
neketina pradėt taupymą nuo.1 
savo algos, kuri yra $40,000) 
per metus. Miesto finansų; 
kontrolierius gauna $35,000) 
algos; miesto tarybos pirmi-, 
ninkas McKee pasiima $25,-) 
000 per metus; daugybė majo
ro sėbrų valdininkų gauna po' 
$15,000 ir *$10,000 algos už 
nieko neveikimą, o dar kelis 
kartus tiek prisišmugeliuoja 
85 distriktinės valdžios vadai1 
ima po $7,300 per metus, nors 
niekur kitur jie, sulig savo 
“mokslo” bei gabumų, nega-t 
lėtų gauti nei pusę tiek.

Yra ir daugiau pavyzdžių; 
majoro W a 1 k e r io valdžios' 
“taupumo.” Jis pats važinė
jasi $17,000 vartės automobi- 
lium, kuris miesto pinigais 
pirktas ir užlaikomas. Kiti 
valdininkai naudoja priva|iš- 
kai sau šitokius brangius auto
mobilius, kurie miesto kaš
tais pirkti ir aprūpinami šofe
riais ir gazolinu: 71 Cadillacs, 
12 Lincolns, 21 Packards, 10. 
Pjerce-ArrowSj nekalbantjąpie, 
šimtus 'Vidutiniai" oranįių .ir 
pigesnių .autpmobilių, ,Tękias 
baisias'algaš lupdami sau ' iš 
miesto begėdžiai valdininkai, 
rodos, galėtų bent savais auto
mobiliais važinėtis. Bet apie 
miesto pinigų taupymą toj sri- 
tyj majoras Walkeris taipgi 
nesurado nei vieno žodžio.

d utini ai stud entai paįvairina 
savo anglų kalbą tik penkiais 
žodžiais. Daugelis nemoka 
trupinių (fractions) padaugin
ti.
Bedarbis Džiaugiasi, Kad 
Gaus Eiti į Kalėjimą

--------- •
BROOKLYN. — Areštavo 

bedarbį Frank Eastmaną, 28 
metų amžiaus. Jis kaltina
mas, kad per kelis mėnesius 
padarė 40 smulkių apiplėšimų. 
Bet tuo būdu jis išviso gavo 
tik $20. Kartais jo plėšimas 
buvo toks—įeit į valgyklą, pa
bauginti tarnautojus ir už dy
ką pavalgyti. Bedarbis iš da
lies džiaugėsi, kad jį areštavo; 
tikisi, kad bus palaikytas ka
lėjime, “kol praeis dabartinis 
krizis.” Neš kiek jis stengėsi,

PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosernė ir delica

tessen krautuve. Labai gera biz
nio vieta, apgyventa įvairiomis tau
tomis, galima daryti puikų pragyve
nimų. Parduosiu už pigiai, nes yra 
svarbi priežastis pardavimui, kuria 
sužinosite ant vietos. Atsišaukite: 
642 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

(120-121)
PARSIDUODA kendžių storas. Biz

nis įdirbtas gerai. Parsiduoda <už 
pigią kainą.
87 Johnson Avenue, Brooklyn, N. Y.

(117-120)

niekur negalėjo surast jokio 
darbo, o be darbo, kad ir su 
smulkiais vaginėjimais, jis dau
giau nebegalįs prasimaitinti.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas {čirškinimais

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKĄ 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

SMULKMENOS
BROOKLYN. — Mirė be- 

darbių L. Davisų kūdikis, vie
nos savaitės amžiaus. Palai- . 
dotas pavargėlių kapinėse, nes 
patys tėvai badauja, neturė
dami nei cento.

NEW YORK.—Per radio 
kalbėdami profesoriai Wig
gam ir Pitkin pašiepė kolegi
jas baigiančių studentų moks
lą. Baigę High Schoolę ,paskui 
per keturis metus kolegijoj vi-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

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

Tel; Evergreen 6-4614 .
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrini.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biędnuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams ................... $1.50
šešiems menesiams . . .80 
Pavienio num. kaina . .05

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas L t*
Garankščiuotos krau- Vs/A

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai r/ĮkU
ir skausmingi kojų su- 
tinimai, paeinanti nuo Vw/. Į
gyslų įdegimo, yra gy- YffK

domi be operacijų
DR. O. MEYER

208 West 54th St. 
New York City.

Valandos: 2 iki, 6, Seredomis ir 
Subatomis 11 iki 1, 2 iki 6, 
Apart Nedeldienių

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmia. ir chroniikat vyrų ir 

moterų liną. kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimu kraujo ir Šlapumo.

DR. MEER
156 W. 441 h St.’, Room 11} 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo l 

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

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS ,BEI KEIKSUS

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

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

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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TELEFONAS ' ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IK NAK'IĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

• M. TEITELBAUM, Manadžeris »
Įžanga Dieną ir Naktį 5Oc 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir mįegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Tnrkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su modemiškais pa
gerinimais! Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. 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. i

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.
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TEL. STAGG 
2-5043

NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 

G R A B O R I U S 
UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU ŠAL1U, IR IŠ Č1A 
PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES 1, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA. IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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I Laikrodžiai, Deimantai ir
{ Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda- , 
mi pirkti laikrodžius^ daimantus 
ar bi ką iš auksinių daiktų ži
nokite, kad pas mane pigiau nu- (

II sipirksite. _

ĮVAIRŪS LAIK-
RODŽIAI NA U-
JAUSTOS MADOS
UŽ PRIEINAMĄ

KA!NĄ

Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus. < i 

ii Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
stengsiuosi pilnai patenkinti.

Williamsburgiečiams, kuriems, 
pertoli pas mane atvežti pataisy
mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise, i 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.” n

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė 

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

INC

JONAS STOKES
‘ ' Fotografas

Šiuond pranešu savo kostume- 
riams, kao perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kanin. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Axti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVŲ.”

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. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261
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