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KRISLAI
Ar Tai “Nusiginkla

vimas?”
Ką Sako Skaitlinės.
Darbininkų Vargai.
Skaitykite Knygas.

Rašo Valstiečio Sūnus

• • • • Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis Darbininkai Visų Šalių, į 

Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

1

Soviet ii Sąjungoj einantis 
žurnalas “Bolševik” paduoda 
skaitlines, kaip imperialistinės 
valstybės vis daugiau ir daugiau 
ginkluojasi. Nuo 1923 metų iki 
pabaigos 1931 metų Jungtinių 
Valstijų tankų skaičius paaugo 
nuo 500 iki 3,000; orlaivių, tin
kamų karo reikalams, nuo 
2,500 iki 6,000.

Francijos per 
tankų skaičius 
1,000 iki 5,000; 
3,000 iki 4,500.
nuodingų gazų kiekis 
nuo 4,000,000 tomj iki 10,000,- 
000 tonų.

PABĖGO BUVĘS IMPE-: 
RATORIUS, DABAR OR-! 
GANIZUOJA SUKILIMĄ !

tą pat laiką 
paaugo nuo 
orlaiviu nuo

O paruoštų 
paaugo

Labai plečiasi karo industri
ja. Prie ginklų gaminimo dir
ba, nepaisant bedarbės kitose 
srityse: Anglijoje 150,000 dar
bininkų; Jungtinėse Valstijose 
125,000; Francijoje ir Japoni
joje po 120,000; Rumunijoje 
70,000, ir Lenkijoje, kur 1924 
metais prie ginklų gaminimo 
dirbo tik 39,000, dabar jau dir
ba 60,000 darbininkų. Lenkijo
je vien 1931 metais buvo išbu- 
davota trys fabrikai gaminimui 
šautuvų ir kulkasvaidžių; 2 fa
brikai gaminimui šarvuotų au
tomobilių ir tankų; 2 kanuolėm; 
4 nuodingiems gazams; 6 gami
nimui patronų ir kulkų ir 5 or
laivių.

čechoslovakijoje pereitais me
tais pagaminta už $100,000,000 
vertės ginklų, būtent 2,000 ka- 
nuolių, 300,000 karo šautuvų, 
31,000 kulkasvaidžių, 200,000,- 
000 šautuvų patronų, 1,500,- 
000 kanuoiių kulkų ir 1,000 
karo orlaivių.

Kapitalistinis pasaulis vis la
biau ginkluojasi ir rengiasi ka- 
ran, pirmoje vietoje prieš So
vietų Sąjungą. Gi tuom kartu 
ekonominis krizis vis labiau 
plečiasi ir darbininkų klasės 
vargai auga. Neišvengiamai 
krizis revoliucionizuoja darbi
ninkų mases. Mūsų pareiga 
pasiekti visus darbininkus, kaip 
kunigų apviltus, taip ir kito
kių darbininkų neprietelių su
vedžiotus, ir įtraukt juos į kla
sių kovą, už visos darbininkų 
kįasės reikalus. ■ >

Drg. M. N. Pokrovskis, vienas 
iš senosios bolševikų gvardijos 
narių, mirė. Tai buvo nenuil
stantis veikėjas ir literatas. Jis 
parašė, suglaustoje 
“Rusijos Istoriją,” kuri yra is
toriniai materialistinė istorija. 
Jos pirmasis tomas, dviejų da
lių, yra išleistas per A.L.D.L. 
Draugiją. Knyga turi 318 pus
lapių ir yra gerai apdaryta au
deklo apdarais. Knygos regu- 
liarė kaina $1.75, bet dabar 
ALDLD Centro Komitetas, 
skelbdamas knygų išpardavimą, 
ją parduoda tiktai už 50 centų. 
Kiekvienas darbininkas priva
lėtų įsigyti ir gerai perskaityti 
tą knygą. Kurie nariai stos 
dabar į ALDLD, tai galės tą 
knygą gauti veltui, nes C,K. su
teikia kiekvienam naujai sto
jusiam darbininkui bei darbi
ninkei už $3.00 knygų, kaipo 
doyaną.

ADDIS ABEBA, Abysdni- 
ja. — Per penkioliką metų 
buvo sugautas ir laikomas 
nelaisvėje buvęs Abysinijos 
imperatorius Yeassu. Da
bar, sakoma, jis sėkmingai 
pabėgo, persirengęs mote
riškomis drapanomis ir or
ganizuoja armiją nuverti
mui dabartinio imperato
riaus Haile Selassie.

EXTRA!
WASHINGTON. — Legi-

SMETONOS VALDŽIA TIK GLOSTO
CHULIGANUS IR FAŠISTINIUS

POGROMŠČIKUS
Lietuvos pranešama, 

baigėsi byla 12 Slaba- 
(Kauno priemiesčio) 

ekscesininkų” (pogromšči- 
kų). Tie organizuoti chu
liganai mušė ir terorizavo 
žydus.

Pasak pranešimo 
pasitarimo metu 
mieji galvas laikė iškėlę la
bai augštai: jie juokavo, iš
didžiais veidais žvalgės į sa
lę.” Mat, chuliganai žino-

Iš 
kad 
dos 
a

“teismo 
kaltina-

REAKCINIS KABINETAS 
TAISYS VOKIETIJOS 
KONSTITUCIJĄ

BERLYN. Naujas vidaus 
j reikalų ministeris monar- 
chistas Gayl pareiškė, kad 
naujas kabinetas ketina

ll’/i vai. teismas paskai- tuojaus pasiūlyti pataisymą 
tė rezoliuciją, kuria nubau- Vokietijos konstitucijos, ku- 
džiami: Ubartas 9 mėn. rj j 
pap. kalėjimo, Urbanavičius, sąlygoms.
Ramanauskas, Z u bričkas, konstitucija bus taip patai-

džiami: Ubartas 9 mėn. ri “atatiktų dabartinėms 
Manoma, kad

NACIONALe MAINIERIŲ UNIJA ŠAU
KIA DARBININKUS STOTI KOVON 

PRIEŠ ATEIVIAMS SMAUGTI 
ĮSTATYMU

Darbininkai dar Gali Atmušti Reakcijos Užsimojimą Prieš 
Ateivius; Visi Darbininkų Susirinkimai, Visos Darbininkų 
Organizacijos Turi Nešti Protestus ir Siųsti į Washing tonąAlišauskas, Tarno ševičius, 

Ivoška, Dirsė—po 6 mėn., 
kaip nepilnamečiams po 
trečdalį bausmės numušta; 
Brūzga, Gedvilą, Plukta ir 
Račkauskas po 3 mėn., bet 
Brūzgai, Gedvilui ir Rač
kauskui, kaip ..nepilname
čiams (nusikaltimo metu) 
irgi po trečdalį bausmės nu
mušta; kiti išteisinti.

O tas pats Smetonos tei
smas baudžia dešimčiai me
tų kalėjiman vien už pri
klausymą prie Lietuvos Ko
munistų Partijos, vien už'

syta, jog atidarys duris su
grįžimui monarchijos.

; PITTSBURGH, Pa.—Na-įduotas Senatui. Dar neper- 
vėlu. Dar gali reakcijos 
rankas atmušti galingas 
Amerikos darbininkų judė
jimas. O to judėjimo prie
šakiu turi atsistoti patys

icionalė Mainierių Unija iš
leido specialį atsišaukimą į 
visus mainierius ir į visus 
Amerikos darbininkus stoti 
į kovą prieš Atstovų Buto !
priimtą bjaurų Dies Bilių,! ateiviai darbininkai ir jų 
atkreiptą prieš ateivius dar-; organizacijos.
bininkus. Mainierių Unija i Išneškite protestų rezo- 
nurodo, kaip kruvinoji re-iliucijas visuose darbininkų 
akcija terorizuoja ateivius susirinkimuose ir visose dar- 
mainierius, kovojančius už ibininkų organizacijose. Siųs- 

Marijampole, Lietuva. _  savo gyvenimą ir būdavo- kite jas Senatui, Washing-
dalinimą komunistiniu lape- Čionai privažiavo 250 darbi- Janclus naują i 

uniją.
Šis reakcinis bilius per- skardų balsą!

WASHINGTONO VALDŽIA REIKALAU- a“““' “ Komunistai Pradėjo

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

onieriai, kurie pasigrobė tū- kad tokio pat chuligano 
lų veteranų grupių vadovy- Smetonos valdžia jų smar-. 
bę, susitarė su valdžia ir su
ėmė du šimtu eks-kareivių, 
sugrūdo juos į tuščią lotą ir 
ketina spėka išvyti iš Wash- 
ingtono. Tai daugiausia iš 
Detroito ir New Yorko pri
buvę darbininkai veteranai. 
Hooverio valdžia apšaukė 
juos komunistais ir terori
zuoja. O jos tikslas tame, 
kad padalinti eks-kareivius 
ir paskui atskiromis grupė
mis išblaškyti.

Šitas suėmimas dviejų 
šimtų veteranų tačiaus ne
sunaikins komunistinės įta
kos tarpe eks-kareivių. To
kių veteranų yra tūkstan
čiai.

kiai nebaus. Jeigu baus, tai 
tik del svieto akių, idant 
pasirodyt, kad ir fašistų 
valdžia neva priešinga po
gromams.

Taip ir buvo. Štai Sme
tonos teismo nuosprendis:

• Utena, Lietuva. — Prie 
banko statymo dirbanti 
darbininkai sustreikavo ir 
pareikalavo algų pakėlimo. 
Bosai priversti nusileisti ir 
darbininkams algos pakeltos 
po 5 centus valandai.

liu. j ninku ir reikalauja darbo 
;prie' cukraus fabriko. Bet,

revoliucinę ton, D. C. Tegul kongre
sas išgirsta darbininkų

JA, KAD VALSTIJOS SULAIKYTŲ EX 
KAREIVIŲ MARŠAVIMĄ Į SOSTINĘ

New York. — Aldermanų 
tarybos prezidentas Mc
Kee pareiškė, kad šiandien

Rinkimą Kampaniją
Scottsboro Jaunuolių

Sesutė CIevelande

Kataliką Kunigo Cox Purvini Tikslai tarp Veteraną Wash- kokia r aimužna; 
ingtone; Valdžios Agentas Pašauktas Nuodyti Darbininką į - - - -

Vokietijos 
a jau pra

veju reichstago rinkimų 
'kampaniją. Birželio 6 d. 
Berlyno distrikto partijos

CLEVELAND, Ohio. — 
Birželio 12 ir 13 dd. čionai 
lankysis ir kalbės Lucille 
Wright, 11 metų amžiaus se
sutė dviejų Scottsboro jau- 

___ , nuteistų mirtin. 
Central Railroad kompani-1 Thaelman išdėstė partijos Į Pirmadienio, birželio 13 d., 
ja vėl pareikalavo nuo Hoo-išiuose rinkimuose. Jis'vakare, jinai kalbės masi- 

isteigtos finansinės ]nur°dė pavojų iš reakcijos j niam susirinkime South 
Nušvietė,'kaip par- Slav Hall, 5607 St. Clair 

Be abejonės, Hoo- |Uavikiška socialdemokratų Ave. Clevelando lietuviai 
verioValdžia šį reikalavimą jPrirengė dirvą juo- darbininkai raginami skait- 

: jr iingai dalyvauti šiame masi-

šiame mieste vienas žmogus j BERLYN. Vo 
iš kiekvienų septynių mai- Į Komunistų ^Partija j 
tinąsi kokia nors pašalpa, i^ėjo

- - - - - - - Protą; Reakcionieriai Desperatiškai Stengias Atskirti „ 
Komunistu Partija Re- R«vo““«n'us Veteranus 
mia Bonu Maršuotojus v-MUM vvi l VU tvjuu iirnUio Thxrtvilrtn Lnn

Amerikos Komunistų Par
tija savo pareiškime sako, 
kad jinai “bonų maršuoto-

• *Co- 
lumbia Distrikto kOmisio- 
niėriai atsišaukė į visų val
stijų gubernatorius, kad jie 
tuo jaus sulaikytų eks-karei
vius' nuo mąrSavimo į Wa-formoje, | jus remia visomis savo spė

komis. Ji šaukia visus dar-'shingtoną. .Tie plutokratai 
bininkus veteranus iškelti 
aikštėn ir nugalėti visus 
klasinių priešų bandymus 
veteranų eiles padalinti ir 
paskui sukriušinti. Komu
nistų Partija šaukia darbi
ninkus visoj šalyje remti 
darbininkus veteranus, ku
rie reikalauja atmokėjimo 
bonų, tuojautinės pašalpos, 
bedarbiams apdraudos, ir 
kurie nusistatę prieš impe
rialistinį karą.”

Hooverio įkvėpti, šaukia, 
kad Washingtonas atsidū
ręs pavojuje, nes nešvara ir 
utėlės tarpe badaujančių ve
teranų pagimdysią baisias 
ligas ir t. t. Jie rėkia, kad 
šitas maršavimas padaręs 
gėdą Amerikai ant viso pa
saulio !

Tas tiesa, padarė gėdą vi- 
šai Amerikos plutokratijai, 
kuri turtuose skęsta, o badu' 
marina milionus bedarbių.

Tuo tarpu į Washingto- 
,ną pribuvo katalikų kuni
gas Cox. Atlėkė orlaiviu. 
Matomai, jį pakvietė val
džia, kad sudemoralizuoti ir 
užbovyti įtūžusius alkanus 
veteranus. Buvo surengtas i 
jam susirinkimas, bet vete
ranai atsisakė eiti klausytis. 
Tuomet valdžia atbruko ku
nigą Cox į kempes ir ten 
jis nuodija veteranų protą.

Reakcionieriai toliau va-

verio ;
korporacijos paskalos $13,-; Pu^s: 
600,000. Be abejonės, Hoo-» ” ” 
1 

išpildys. Tuo tarpu bedar- įsajam fašizmui.
biams neduoda nė vieno do- sa <0 Thaelman, reakcinis 
lerio.

DEMOKRATŲ PARTIJAI 
$100,000

ALDLD centre galima gauti 
visos brošiūros, kurias garsina 
“Balsas.” čionai galima gauti 
ir kitos darbininkiškos knygas 
bei Visi ALDLD leidiniai, išski
riant knygą “Karalius Anglis.’, 
Brošiūros “Naujo Karo Gais
ras” turime nedaug. Norintie
ji gauti, skubinkite su užsaky
mais, Brošiūros kaina tiktai 20 
centų su persiuntimu. Neleis
kite, draugai, veltui laiko, su
naudokite jį del savitarpinio la
vinimosi ir apsišvietimo.

ŠAUTUVAIŠ IŠVAIKĖ 
DEMONSTRACIJĄ

(BirželioLIMA, Peru.
9 d. komunistai surengė 
skaitlingą bedarbių ir dar
bininkų demonstraciją ties 
prezidento palocium. Poli
cija šautuvų pagelba darbi
ninkus išvaikė.

Demokratų Partijos Na- 
cionalio Komiteto pirminin- 
kag ponas Raskob paauko
jo tai partijai šimtą tūks.- 
tančių dolerių. Matote, kaip 
yra finansuojamos kapita
listinės partijos.

Drg. Fosterio Prakalbos
DULUTH, Minn. — Bir

želio 9 d. dvylika šimtų dar
bininkų susirinko pasiklau
syti prakalbos d. Fosterio, 
Komunistų Partijos kandi
dato į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Čia niekados 
nėra buvę tokio skaitlingo 
komunistų masinio susirin
kimo. Daug darbininkų iš
pildė aplikacijas įstoti į Ko
munistų Partiją.

niam susirinkime už Scotts- 
Papeno kabinetas nepasilai- boro jaunuolių paliuosavi- 
kytų be paramos iš pusės mą.
socialdemokratų vadų.

Komunistai šiuose rinki- į 
muose šaukia visus darbi
ninkus į bendrą frontą prieš 
Hindenburgą, Papeną ir 

''Hitlerį.
radęs, jog Columbus gimė ir L T T

Barcelona, I s p a n ij a — 
Kiekvieno miesto patriotai 

i giriasi, kad jų mieste gi
męs Columbus, kuris atra
do Ameriką. Tūlas kunigas

ro siutimo darba prieš ko- Sa"che.z delbia kad jis su-j ____________
’-Kar- radęs’. imbus Fime n. n i r
TJ /^\i • • i i "yi J Draugas James lordas

• i Olivia de la Frontera. .Tv „ >
munistus ir prieš Eks-Kar 
eivių Darbininkų 
Grūmojami ir terorizuojami i 
eiliniai veteranai, kurie nu
matomi komunistų simpati- 
kais.

Visi Darbininkai Daly 
vaukite LDS. III Apskri 

čio Piknike
Lietuv. Darbininku Susi

vienijimo III Apskričio pik
nikas įvyksta rytoj, 12-tą 
dieną birželio, P. Vai- 
čionio Darže, Cranford, N. 

Bet Eks-Kareivių Darbi-ivo 24,107 biznių su $1,441, didatas į vice-prezidentus,; J. Del vietos ir kelrodžio— 
Badu marina net tuos, kurie/ninku Lyga šaukia vetera- i439,000 kapitalo.^ Gi 1931 
buvo pasiųsti Europon gal- nūs tęsti kovą, laikytis vie- 
vas paguldyti už jos plėši- nybėje, atmesti tuos, kurie 
kiškus reikalus. bando jų eiles padalinti.

New York. — 1930 me
tais Amerikoj subankrūta-

metais subankrutavo 26,- 
381 biznių su $2,280,829,000 
kapitalo.

Už Veteranu Reikalus
Komunistų Partijos kan-

Hitleris Skundė Kitą, bet ' 
Pats Gavo Nubaust i'

MUNICH, Vokietija. — 
Fašistų vadas Hitleris pa.- 
traukė teisman laikraštinin
ką Abel, kuris Hitleriui pri

ėmėte parsidavimą užsienio 
kapitalistams. Teisme tapo 
įrodyta, kad Hitleris gavo 
iš Italijos nuo fašistų $131,- 
500.' Jis teisinos ir vadino 
šmeižtu. Atsisakė atsakyti 
į klausimus ir kėlė, didžiau- 
sį triukšmą. Už pažemini
mą teismo ant vietos tapo 
nubaustas užsimokėti 800 
markių, o už kėlimą triukš
mo 200 markių. Teisme 
Hitleris išdidžiai i pareiškė: 
“Aš esu partija?’

Newark, N. J. iFede- 
ralis ■ teismas įsakė tuoj aus 
Uždaryti 164 saliūnuS' ir 
spykyzės.. 1 - ■ • ‘

Traukinių Nelaimėj 
Žuvę Daug Žmonių

Washington. — Su liepos 
6 d. pabrangs laiškų per- 
siuntinėjimaš. ' Vietoj dvie
jų centų krasos ženklelio 
anį paprasto laiško, reikės 
lipdyti trijų centų.

Chicago, III. — Del grū
mojančio bankrūto nusišo-

Pranešama iš Petrovsko, ve R. C. Vilas, žinomas fi- 
Sovietų Sąjungos, kad ten 
susimušė du pasažieriniai 
traukiniai ir nelaimėj žuvo 
daug žmonių. Tuojaus ta
po suareštuota, keturiolika 
geležinkelio -tarnautojų ir 
kaltinami neatsargume. Ze- 
lionaja stoties masteris ir 
kiti k tarnautojai kaltinami 
girtuoklystėj ir sumaišyme 
signalų. * • U

nansierius, palikdamas 27 
metų amžiaus pačią, su ku
ria savaitė atgal apsivedė. 
' O jo pirmoji pati pasikorė 
1926 metais.

u.

New York.—S. A. Kross, 
68 metų, buvęs fabrikantas, 
neteko visų pinigų Wall 
Stryto biržoj, prakeikė Wall 
Strytą ir revolveriu nusišo
vė.

draugas James Fordas, žy- žiūrėkite skelbimą, 
mus juodveidžių darbuoto
jas ir eks-kareivis, pareiš- darbininkų organizacija, ši- 
kia, kad jis pilniausiai pri- tas jos išvažiavimas-pikni- 
taria veteranų maršavimui |kas yra dar tik pirmas. Pel- 
į Washingtona ir reikalavi
mui atmokėti bonus.

L.D.S. yra nauja lietuvių

Legiono Komandierius 
Už Plakimą Veteranii

SOUTH ORANGE, N. J. 
—Amerikos Legiono Post 
220 komandierius Paul pa
siuntė prezidentui Hoove- 
riui telegramą, kurioj jis 
smerkia bonų maršuotojus 
ir. siūlo valdžiai, kad ji nu
plaktų rykštėmis visus tuos, 
kurie numaršavo į Wash- 
ingtoną. šis reakcionierius 
siūlo, kad jis galėtų suorga
nizuoti šimtą tūkstančių le
gionierių, kurie nuvažiuotų 
į Washingtona nuplakti 
eks-kareivius.

nas šio pikniko bus sunau
dotas organizavimui ir stip
rinimui naujos mūsų orga
nizacijos. Kiekvieno dar
bininko yra pareiga daly
vauti šiame LDS III Apskri
čio piknike. Tad organizuo- 
kitės ir važiuokite iš visų 
miestelių į šį pikniką.

Ir ten šmugelis
MADRID, Ispanija. — 

Viešųjų darbų ministeris, 
ponas Prieto, kaltinamas 
šmugelyje ryšyje su tabako 
monopoliu. Valdžia kasmet 
turinti nuostolių ant 200,- 
000 pesetų.

(Daugiau Pasaulinių žinioj 
5-tam puslapyj)
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Tik Per Kovą Darbininkai Gali Atmušti 
, Kapitalistą Atakas Ant Svetimšalių

"SOVIETAI PASUKO UPĘ TEREK ' 1 f
■ DREGN1NIMUI LAUKŲ

c ! eilių, Viėtomis pasiliks sau-
<sa vieta. Kanalo pravedi
mas perkeičia Kaukazo bū
vį ir žemlapį. Kanajo pa-

r.........

ĮDOMUM
ki ligos priežastį tam tikrais 

! mokslinės medicinos būdais.

j VIENUS ELEMENTUS
i PAVERČIA KITAIS
i Berlyno mokslininkas Bo- 
the dujinius elementus he- 
'liumą ir berylliumą paver-

SMAGUS VALOMASIS 
SKYSTIMAS

Keli darbininkai, valyda-

Tuo Būdu 300,000 Hektarų i dens bėgo upe, vadinama 
Sausos žemes Paverčiama Terek.

į Derlingą Žemę
Rusijos caro grobimo po

litika buvo tokia, kokia d 
bar yra visų imperial] 
Carai užgrobė Kaukazą /ir 
per 60 įmetu ten ėjo karas. 
200,600 kareivių smaugė 
Kaukazo gyventojus. Persi- 

1 mainė net tryscearai, pakol 
'galutinai Kaukazą .pavergė. 
Vienas caristinis generolasf 
Ermolov rašė: “Niekur nėJ^T 
ra žiauresnių,, labiau prasi-!

. kalstančių ir kerštingų žmo- i 

. nių, kaip Kaukaze.” Tiktai 
Marksas ir Engelsas džiau-

Lai kiekvienas darbiniu-, nius įstatymus prieš pilie- 
kas žino, kad atstovų bute 'čius ir prieš čiagimius dar- 
priimtas prieš svetimšalius bininkus abelnai.
darbininkus Dies bilius pa- Tik per kovą, tik masiniu 
liečia visus darbininkus. judėjimu darbininkai gali

Kokiu gi tikslu kapitalis- Į užduoti smūgį Dies biliui del 
tai bando pravaryti tokį j deportavimo sveturgimių 
bjaurų įstatymą prieš sve- darbininkų. Už tai dabar :gėsi kovingumu kaukazie-!

Dar prie caro viešpatavi- aLa^ama cVčeni- Kel11dar?minkab valy<?a- bumą ir berylliumą paver- 
mo įvairūs inžinieriai darė.?'7. qwo ir orlaivių sparnus ties čia į grynanglį (carbon),
planus, kaip įvesti vandenį ,į°Jd l 12 OOO bėk JHamburgu, Vokietijoj, pasi- Tam reikia didelės pajėgos;
į tą lygumą, bet tie planai iaPd‘ oie ansausina-^Ut? .labij. Smag??’ neZml-a bet helium ir bel-yUi«m> he
ir pasiliko planais. Po per- ^o nhtelbačio200 hefcta kodeL Vlenas- kltas pasi?isikeisdami į anglies elemen- 

liu-!ma -° P?6. a 17 . ta čiupinėjo sau veidą, nagi, tą, išduoda daugiau energi-
jannnmt%,lr aD^.ie^?inam.a nieko nejaučia; gnybia, iit''jos (veikiamosios pajėgos), 

f.ei- 40!000- taurinėje Osetim- tai nejaučia. Pasak- orlai./neguV buvo panau.^ta įei- 
pa- _al)gausinan]^~ 9,500 n vių stotįės prižiūrėtojui; tas čiant tuos elementus į gryn-

apdregnmama 4,500 hekta- pa§aukg gydytoją. Gydyto- anglį. Dar daugiau, laike to

- pasiliko planais. Po pe*-|ma j0 pagelba 10,200 hekta- 
gahngos bolševikų revohu-1 
cijos tuoj aus čečencai pri 
minė savo valdžiai, kad 
kia “mirusią” lygufną 
versti į gyvąją.

Keturis metus dirbo
:ru žemes. Prie Groznyj ...
I . . . 11 . 10,0 MO.VX1XVZ OXY. v o VXXXXV7, o o. xxo~

I miesto jo pagelba apšausi-|lduom darbininkai valė or-jas paėmė skystimo, su ku- besikeitimo pasidaro vadi
nami visatos (kosmiški) 

• spinduliai, kurie nepalygi
namai labiau pergeria bile

vietų inžinieriai iieškoda-' ZnAA • j - • Iriuom darbininkai vale or->j - i inama-4,000 ir apdregnma-11 • • : atrado kad• mi būdų, kaip paversmi tą a n000 b kt r d*i mivį n istyięs atiado, kad
tnrtimraia žeme i tinkamak™ . nektaių del miesto t i bd chemikalas, vadi-tuitmgąją. žemę p tinkamą daržovių. g ^nt J0 jreng- '

j pąsėhams. Pradėtą dąpbąs, įos eieptros gaminimo stč-
jąisteigė milzimskas ūkis įyS įteiks Kaukažijos gy- i uTd^rntcra*n*vprdn nprv?
[vardu Gigant, apimantis vehtojams’ elektros šviesa, i ' ’

timšalius darbininkus? Ko- visur darbininkai ir darbi- cių ir jie rase: ‘Europos b’_ •!
- . .... V. 1 •• . 1 • 1    ------------------------2---------------12  J 1 I 1/.^. 1,^+-,. X -V-.-. ' l ■ I'-V * - 1X'-' PiV&£i MU.- --------------- x 7 -------------------------------------

Sovietų^, valdžia paskyrė | davoti popieros kombinatą, 9* C... Fahys atsiliepė, jog,

!čius daržovių ir šiaip pra-! keturi metai naudoja,, kai-
'monės tikslams laukus, kasjP0 vaistą apmalšinimui v(d-;" iv.

. . — a . , . t ido neuralgijos, arba veidi-neFf?ma 
Kanalą iškasant prisiėjo ’ni° nervo skausmų.

■ - -----............ i Trichlorethylene

Tik per kovą, tik masiniu 
judėjimu darbininkai gali 

vi i • — • T“X • 1 • 1 • • 11
namas trichlorethylene.”
Pasirodė,, kad šis chemika-

turi'tautoms • reikėtų pasimo- 
Turi kinti kovingumo iš kauka- 

ziečių-gorcų už laisvę.”
Kaukazo kalnai ir girios 

daug žemės atėmė nuo gor- 
cų, o žemes, kurios buvo 
derlingos, pasigriebė cariški 
kazokai. Gi tarpe Terskų 
ir Sunžinskų kalnų yra slė
nis Alkan-Čur, kuris už
ima 300,000 hektarų juodos 
ir geros žemės, bet ten ne- 

Ibuvo jokio upeliuko ir jokio 
i - - . 7. i ežero. Žemės tinkamumą

ir jis didėja del to, .mas tuo biliu,. tai jie. bus dej der]jaus jau senai paste- 
kad darbininkai priversti j priversti daryti žingsnį at- vįeįos gyventojai bet 

'negalėjo dirbti del stokos 
drėgnumo.

Vėliaus turtingi kazokai |vie^s turi 300’ 0 '4ntras 
bandė ją arti. Jie pasikin-

del gi iki šiol jie tokio bi-įninku organizacijos 
liaus neišleido? Įstoti į masinę kovą.

Bedarbė, badas ir skurdas ! rengti masinius protesto nu
verčia darbininkus kovoti.! tingus, demonstracijas. Tu- 
Saujelė parazitų, kurie šian- Iri siųsti protesto rezoliuci- 
dien valdo šalį, nebepajėgia i jas ir telegramas senatui, 
taip sutvarkyti ekonėminį!reikalaujant, kad tas bilius 
gyvenimą, kad užtikrinus I būtų atmestas. Darbininkų 
plačioms masėms tinkamą; masinis spaudimas - gali 
gyvenimą. Vis platesnės ir I daug paveikti ant kapitalis- 
platesnės darbo masės p r a- tų klasės atstovų Washing- 
deda nepasitenkinti kapita-! tone. Jeigu jie matys, kaA 
listine sistema ir stoja į ko-1 Amerikos, darbininkų klasėj 
va. Darbininkų kovingumas.-kyla didžiausias pasipiktini-! 
didėja, i

Pravedimas kanalo šutei- j Kada ta žinia per laikraš- 
kė progą Nerzanijoje bu- cius pasiskleidė, daktaras

liai. Sakoma, nėra takios 
kietos bei storos medžiagos, 
per kurią nepereitų tie vi
satiniai spinduliai.

O dar pora desėtkų metų 
atgal viešpatavo moksle su- 

, būk elementas 
yra tokia pamatinė-pradinė

del pravedimo į tas lygumas Į 0 inenošetiioie steigti nla- R8 minimą chemikalą jau 
kanalo 16,300,000 rublių, iri i, , . . . , . , .
iš tos sumos 6,000,000 rub-1
lių del vandeniu varomų- 'apįms apįe 10,000 hektaru. ! do neuralgijos, —   inQiOVCh’ ; VHa ninmonfn 
jų elektros pajėgos gamini-1 Kanala iškasant urisiėio nio nervo skausmų. | paversti į Kitą elementą,
mo stočių. Iškastas kana- 3,000,000 kubišlm me -i Trichlorethylene visuo-.

" ‘ ‘ ‘ 1 . Darbininkai dir- met gelbsti, jeigu skausmas’
<_•______ • _______«... 1________• To U/a A-.oo-.ro ooo-orZ i

“GAILA ŪSŲlas, kuris turi 6 metrus plo- žer^čs
čio ir 2 metrus gylio,,ir tę- b© ga didžiausiu pasiaukavi-1 paeina iš to nervo nesvei-’ Francesco Mastrostefano, 
siasi 150 verstų ilgio. Kana- mu įr energįja> Manžako- [kūmo. Užpylus šio chemi- Providence, R. L, buvo už
las pravestas per kalnus ir vo ;
balas; jis išdžiovina (su- jjO/'

XX V11VX&XJU,. 1TXUH/JUXYV . XCz --------------- 1 -------- ------------------------------------

brigada padarydavo iki Į kalo ant audeklo ir trejetą siauginęs ūsus, kaip šluo
te nuošimčių darbo pla-!sykni patraukus jo ge į tas; per 47 metus jis jų nei

čiulpdamas vandenį) 21,000 q Abdul-Chan ŠeidukoVj save per nosį, veido neurai- kirpo nei skuto, ir labai di- 
hektarų žemės ir apdrėg- vįenas sprogiu to jų kai- gijos skausmas apsistoja džiavosi tuo savo navatnu-
nins .200,000 hektarų. Per pac]a pritruko geležinių kelioms valandoms. Bet, 
Sunžinskąjį kalną, nebuvo bėgių, tai jis išgalvojo ir 
galima jis pravesti, tai po pritaikė medinius del išve- 
kalnu padaryta du tuneliai, Įžimo akmenų iš kasamo tu- 1 <■ 

nelio. Seniau Abdul buvo 
piemuo, bet bolševikai jį iš-

nins 200,000 hektarų.

arba stoti į kovą, arba mir-igal. 
ti badu. ’’ Kova prieš tą reakcinį bi

ll- štai, pirmučiausiai vai- lių yra kova visų Amerikos 
dančioji klasė veda bjau-.darbininkų prieš reakciją, 
riausias atakas prieš svetur- ! Kiekvienas dar bininkas, 
girnius darbininkus. Perei-1kiekviena darbininkų orga- 
tais metais išdeportuota |nizacija privalo prisidėti 
virš 20,000 sveturgimių dar-!prie tos kovos, 
bininkų. i Kiekviena darbininkų oi>

Kapitalistų tikslas yra te- ganizacija privalo tuojaus 
rorizuoti, įbauginti ateivius siųsti protestus senatui, 
darbininkus, kad nedrįstų 
nei mažiausio protesto pa- testais prieš fašistinį Dies. guma, 
kelti prieš sunkias gyveni- 
mo sąlygas, kurias kapita
listai sudaro, kad apsaugo
ti savo pelnus. Kapitalis
tai žino, kad yra milionai: 
ateivių darbininkų Ameri-1 
koj, ir jeigu jiems pavyks 
teroro pagelba dar labiau’ 
pavergti juos, tai jie galės !^ios graftą New Yorke, valdžios, uuun 
dar labiau pavergti ir čia 1 Didmiestį valdančių demo- susigrobt sau visa graftą; 
gimusius darbininkus; reis-!krat supuvimą aikštgn iš._ 1 oN- -------
kia, jie gales labiau įsnau- kglg valstijing Hofstadterio- gesnio sau grafto prie dar 1.500,000 medelių, 
doti visus darbininkus abel- ___ i šis kanale ruppi

Užverskime senatą pro-

biliu!v

ir

1,040 metrų ilgio. Vietomis
Vvdnvn nn 90 vinnin i nvk likėjo jį nravestį per gi- mokino akmenis skaldyti, o kydavo po;20. jaučių į^aik-pįas tarpkalnes tarpe- akme- ’ '

ninių kalnų, tam tikslui pa- dingus išradimus.
.... . . ,,, , daryta 8 “dukerai” i (medi- ne jis vienas. ”jie persitikrino, kad del sto- ngs rynDS). 1 ’• ••

kos vandens .niekas negali 1

lą ir vos, galėjo įarti išdžiū-' 
vusią žemę. Bet greitai ir

skausmas
>mu. Bet, nelaimė! Nuėjo 

žinoma, tuomi nėra pagy- jis pas barberį savo tautie- 
doma ligos priežastis; o tį P. Reitano, ir šis del juo- 
priežastis gali būti sugedi- ko ar del ko kito ėmė ir ap- 

j me nervo, nervų pynės arba Į karpė tuos begalinius, kaip 
jos šaknis gali būti pr.Nose i jis sako, ūsus, 
smegenyse. Tad neuralgiją, { 
kaip ir kokią kitą ligą, gy
dant, prisieina prašalint tos

“Nuskriaustasis” patrau
kė barberį į teismą, reika
laudamas $2,000 atlyginimo. 
Pasisamdė advokatą, o ad
vokatas surašė teismui šito-

jis darbe padarė kelis nau- 
. Bet tai 

. Proletarinė 
i revoliucija ne įtiktai paliųo- 

;Prie Ingušaulo (sodžiaus) Į savo Kaukazo tautas iš po 

žemyn ir ten budayojama' pas jas didelį pasiryžimą 
!____  ____ ‘os ir abelno
I progreso.

Pirmą <dieną gegužės, 
1932 metais, Terek upė pa-

„ X- X 1 1 • - -----------------------°------------------ v------davu JtYdUIYKlZiU Lemuel© 1S DU

“infrusiaia”0 Alkan g Yandu0 ? Pl'°la 14d metrų caro jungo, bet ir iššaukė 
i įnirusiąja, AiKan-cui iy- zemyn ir ten budavojama !pas jas dideb 
i Gi tuo kartu visai elektros stotis 811*20,000 ar-!linkui kultūr 
,netoli su. didžiausiu smar- k]įų pajėgos. Abi pusės ka-

y kurnu milionai tonų van- nalo, ant viso to ilgio, bus

Kapitalizmo Puvimas ir Graftas
apsodinta vaisiniais mė
džiais, kad gavus vaisių ir leista į kanalą ir nunešė sa- 
apsaugojus kanalo kraštus, vo vandenį į laukus, kurie 
Ant pačios lygumos, apart pirmiau
pasėlių, bus užvesta dideli darbui. del stokos vandens, 
sodnai su 5,000,000 vaisinių Per vienus metus Alkan-ču- 
medžių. Jau dabar yra įs- ro lyguma suteiks šaliai tur-

buvo netinkami
Visos šalies akys atkreip-. tis finansinis kapitalas Vi

tos į majoro Walkerio vai- sai nenori jo panaikinti iš
i- Jis tik pats nori ___ ________

. , ,. . , .. --------.^t įteigta ūkis auginimui vaisi- to už 26,800,000 rublių; tai
gimusius dajbininkus, reis-ikratų SUpUVjmą aikštėn iš-lko jis pageidauja, tai sau- nio medžių, :nių .medžių,

eri

Seaburio komisija, daugu-
v x xx • šmoj susidaranti iš republi- Kapitahstų atstovai nau-įkonų> Tatai padar-, kad 

doja stiategiją. Jie patte- Įrepublikonams galima būtų 
ke bilių besibaigiant kong- pasįr0(jyt geresniais per at-
reso sesijai, kad kovingieji 
darbininkai nespėtų sumo einančius rinkimus, 

republikonai geresni ?

vietų valstybė kas metai
gaus'dešimtis tūkstančių to- kį skundą.- • J
nų grudų iš tos lygumos, j Gerai žinodamas, kad ^s 
kuri pirmiaus buvo skaito- |nus^riaustasis nenorėjo,kad 
ma “mirusi.” Išilgai visą p’0 ŪS1* &alai būtlį apkarpyti, 
kanala kraštais apsodinti su valia ir piktu 
vaisingi medžiai suteiks tlkslu norėdamas padaryt 
gausybę vaisių, o jų šaknys, nnnimam nuskriaustajam 
giliai pasinerdamos į žemę, j veido ^negražumą, pažemini- 
apsaugos ir kanalo kraštus, i™a, išjuokimą irdvasines ir

Sovietu valdžia atlieka l^lz^nes kančias ir nesmhgu- 
milžiniškus darbus, kurie išjuokimą, dvasinei ir 
perkeičia ne tiktai žmonių ! tada, panaudodamas 
gyvenimą, bet ir žemės pa-lrankas k špoką, užpuolė 
viršį. Tokie milžiniški dar- minimą nuskriaustąjį ir nu
liai galimi tiktai darbinin- b’’ nudėjęs rankš-
kams valdant savo šalį.

D. M. šolomskas.

nuskriaustajam

ir^ jis jau tu- yra su kaupu padengs vi
sas lėšas, kurios padarytos 
pravedimui to kanalo. So-

luostį jam ant akių, tuo bū- 
(Tąsa 5-tam pusi.)Šis kanalas sugers visądespotiškesnės kapitalo val

džios.
Vis didėjantis graftas, 

valdžios vagystės yra sudė
tinė dalis pūvančios kapita- i 
listinės “tvarkos.”

ii u v Patsai kapitalizmas, kaip ! 
Bill; kad sako Marksas, gimė

Bet ar
Jukbilizuoti plataus darbininkų dar tebedvokia graftu nu0 

judėjimo pries tą bjaurią .buvusios Chicagoj ...
ataką.. Tasai bil us patiek- Thomsono republikonų vai-Į pasriuvęs kraujais ir pur-

Chicagoj ‘
tas kaip tik tuo laiku, kuo
met tūkstančiai Amerikos 
darbininkų, buvusių karei
vių, suplaukė į Washingto- 
ną reikalauti pašalpos, rei-; 
kalauti atmokėti jiems bo-1 
nūs. Tuo bįĮiu bandoma 
įbauginti ir svetimšaliai ve
teranai, kurie atsisako ba
dauti. Nežiūrint to fakto, 
kad kiekvienas sveturgimis 
darbininkas, kuris tarnavo

vu. Pūdamas gi kapitaliz
mas vis stipriau dvokia sa
vo sugedimu; ir taip bus,

džios. Pačiame Washing
tone prie prezidento Hard- 
ingo milžiniškus šmugelius 
varė su žibalo kompanijo- i koj darbininkai padarys ga
rais ministerial Fall ir ki-Ją visai šiai “tvarkai,” pa

sekdami Rusijos darbininkų 
pėdomis

ti, tame skaičiuje ir laivyno 
viršininkai. »

Bet tokios tyrinėjimo ko-’ 
misijos, kaip * Hofstadterio- 
Seaburio nori ir dar ko ki- 
to/kaif) matome iš Seaburio

J. V. armijoj, automatiškai prakalbos, kurią jis pasakė 
patapo šios šalies piliečiu, Jefferson Kolegiją baigian- kurią padaro parazitiškos 
pasižymėjęs darbininkų tiems studentams Philadel- bakterijos, panašios į mie- 
priešas, Darbo Departmen- phijoj. 
to sekretorius Doak, pa-! * 
siuntė gaujas imigracijos

DEDERVINĖS GYDYMAS 
X SPINDULIAIS

Dėdervinė yra odos liga,

lių perus. Dabar North
western Universiteto medi- 

oauuvv xxxxxgxcvvxj^ ----- ............ ......... . cinos skyriauš profesoriai
agentų šnipinėti tarp vete- tų valdžias; tam gi padaryt'atrado, kad švelniais (Gren- 

jis siūlė įvest geresnę vai- zo) X-spinduliais galima 
dybos formą su “manadže- dedervinę greičiau nugydyf, 
rlu” priešakyje. Tokisjnegu kitokiais būdais. 

,‘manadžeris” galėtų būt pa- ------ ——-----
Dabar kapitalistai deda i skirtas iš viršaus, ir būt ne- 

partangas išleisti reakcinį' priklausomas nuo “žmonių priėmė &lių, kuris “kidna- 
įstaLtmą prieš sveturgimius i valios.” O juk, krizini di- pinimą” (žmonių vogimą)

ranų, kad prieš kovinges- 
nius svetimšalius veteranus 
sudalyti suokalbį išdeporta- 
vimui.

darbininkus,

Jis tenai kalbėjo 
kad reikią apvalyt ne tik 
New Yorko, o ir kitų mies-

Washington

kad sulaikyti dėjant, viskas įmatomai yra padaro federaliu prasižen-i 
juos nuo kovos už geresnį kreipiama linkui atviros ka- gimū. Iki šiol tas būdavo, , 
gyvenimą Vėliaus jie dės f)italistų diktatūros. Kai grynai atskirų valstijų rėi-gyvzmimą. Vėliaus jie dės fdtalistų diktatūras.
pastangas išleisti fašisti- del grafto, tai viešpataujan- kalas,

i

«i

N Y'

£
*

:.ftr

Senatas

^Tenoras iroritas po kryziunTlynciavimo, teroro, fašizmo. Tuo būdu visų saliu kapitalistai bando lai
kyti priespaudoj darbininkų klasę.
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Kova Prieš Žvėrišką Ataką Ant Sveturgimiy Darbininkų Yra Kova Gynimui Teisių Visų Darbininkų—Kovokime Prieš Dies Biliy!

IMI
A.L.P.M.S. Suvažiavimui
Dienotvarkis

Draugams, Meno Sąjungos delegatams, 
mes siūlome sekamą dienotvarkį. Draugai, 
kalbėkite šiuos punktus ir duokite savo suma
nymus suvažiavimui.

1. Suvažiavimo atidarymas
2. Mandatų komisijos paskyrimas
3. Prezidiumo rinkimas

r 4. Raportai: Centro Biuro, a) pirmininko,
b) sekretoriaus, c) muzikos direktoriaus

5. Delegatų raportai—-vienetų veikimas
6. Diskusijos: a) Centro Biuro raporto, b) 

vienetų veikimas
7. Veikalų leidimas: a) dainos, b)

c) dramos, d) komedijos
8. Organizavimas ir stiprinimas 

grupių—kuopų
9. Organizavimas Proletarinių 

patelių
10.

voje
11.

r 12-

zavimui tokių rašytojų grupių mes turime. 
Dabartinė klasių kova reikalauja vystyti nau
jų veikėjų, naujų rašytojų. Mes tai galime 
išvystyti tik organizuodami ir lavindami mūsų 
jėgas.

šis klausimas, taip pat, ir naujos dramos 
grupės, reikės suvažiavime diskusuoti visapu
siai. Reikės kalbėti ir galutinai nutarti< Įr 
pati organizacinė tokių grupių forma. Vei
kimas rašytojų ratelių labai daug gali mūsų 
judėjimui gelbėti. Pakalbėkite, draugai, ka 
jūs manote apie šį pradėtąjį mūsų darbą? 
Suvažiavime mes jį turėsime’ galutinai išrišti.

----- o-----

Didelėms kolonijoms reikia patarti “Spar
takas,” “Alkis.” Bet mažos kolonijos tų 
veikalų negalės įveikti. Joms patartina im
tis mažesnių veikalų. Mano manymu, vi
soms organizacijoms tinka veikalas “Bedar
biai.”

• • •• •• ••
Šiuo atveju reikia vėl biskį užlipti ant 

kulnų mūsų kompozitoriams. Mano many
mu, kad Meno Skyriuje telpa gerų eilėraš
čių, iš kurių galima pagaminti gerų dainų 
mūsų chorams.

Tik reikia jas parėdyti gera, karinga mu
zika. Bet kas tai gali padaryti? žinoma, 
muziką negali pasiųti kriaučius. Tas dar

ybas priklauso muzikams. Mūsų muzikai turi 
'rūpintis, kad šį tą sutveti. Tad verta juos 
paraginti prie veikimo.' Chorų valdybos ga
lėtų pasirūpinti, kad paraginti prie tokio 
darbo savo apielinkės kompozitorius.

Marksistas.

Taip ten, kur daug varguolių žuvo 
Komunistinė tvarka sužibės.

Nors kovos daug aukų reikalauja, 
Bet neša vergams gyvenimą naują. 
Darbininkų milionai, o ne vienas—- 
Jų nesulaikys nei jokios sienos.

Jonyla.
5-V-32.

Trumpa Peržvalga Veikalo 
“Bedarbiai”

operetės,

dramos

Rašytojų

Meno Sąjungos dalyvavimas klasių ko-

A.L.P.M.S. Centro Biuro buveinė—vieta 
Centro Biuro rinkimas

Paskiaus mūsų Sąjunga abelnai reikia pa
sukti į veiklesnę veikimo vagą. Mūsų choruo
se randasi daug jaunimo. Vadinasi, energijos 
yra daug. Tad reikia rasti būdai tą energiją 
sunaudoti naudai visų darbininkų ir jų pačių 
naudai.

Mes turime eilę klausimų, kuriuos turėsime 
aptarti ir padaryti išvadas. Laiko savo su
važiavimui turime tik viena diena. Tad, drau- 
gai, būkime gerbi prisirengę šiam darbui. 
Apgalvokime kai kuriuos klausimus jau dabar. 
Rašykite į Mūsų Meno Skyrių.

V. Bovinas, Centro Biuro Sekrt.

Fašistinė “Poezija”

Toks yra mūsų suvažiavimui dienotvarkio i 
projektas. Kaip matote, draugai, tai yra ei- I 
lė klausimų, kuriuos reikės suvažiavime svars- i 
tyti ir padaryti išvadas.

Kad geriau ir sėkmingiau sektųsi suvažia
vime mūsų Sąjungos reikalai svarstyti, tai : 
reikia keliamus klausimus apkalbėti-išdisku- ■ 
suoti pirma suvažiavimo ir jau turėti bendrą i 
nuomonę. i

Mes manome, kad reikalinga draugams dis
kusuoti, tai veikalų leidimas. Mūsų Sąjunga 
leidžia dainas, operetes, dramas ir t. t. Dabar 
mes turime padaryti kritišką peržvalgą vei- 

\ kalų, kuriuos išleidome. Sykiu mes turime 1 
J turėti naujus planus, ką ateityje leisime. ‘

Mimo manymu, tai mes turime leisti vei
kalus, kurie arčiau rištųsi su Amerikos dar
bininkų gyvenimu ir kovomis.

Tokio turinio veikalų pas mus kaip tik ir 
trūko. Be to, reikia veikalų, kurie galima 
lengvai suvaidinti. Vadinasi, mes turime leis- j 
ti ir vaidinti daugiau tokių veikalėlių, kurie 

i rišasi su kasdieninėmis gyvenimo problemo
mis. Jei praeityje vaidinome >ir leidome vei
kalus, kurie 20-30 metų yra pasilikę nuo mūsų 
gyvenimo, tai dabar turime pasivedi gyveni
mą. Mes turime leisti mažesnių veikalų, 
kurie paliestų rinkimus, streikus ir abelnas

4 mūsų judėjimo kovas. Veikalas turi imti 
kalbėtojų vietą.

“Faustas”—ne Faustas.
Nepersenai lietuvių meninės jėgos vaidi

no Brooklyne veikalą, kurį vadina “Faustu.” 
Paskutinę recenziją skaičiau “Tėvynėje,” 
kurią redaguoja fašistas Vitaitis.

Hm, na, ir ve įspūdis iš šios recenzijos. 
Veikalui, kurį “Tėvynės” redaktorius aprašo, 
vardas “Faustas” visai netinka—gal- skolin
tas? Ši opera reikėjo pavadinti vardu “Mar
garita,” kurios rolę vaidino ponia Vitaitienė. 
Pagaliaus tas reporteris (arba redaktorius), 
kuris rašė recenziją, turėjo vaidinti Faus
tą—tikrąjį Margaritos meilužį. - Todėl ne
matė veikalo “Fausto.”

Na, ir proletariniams menininkams šį 
klausimą marksistiškai išaiškinu, kad tokios 
klaidos Įvyksta tik kapitalistinėj kultūroj, 
kuri turi labai daug prieštaravimų. Sakysi
me, kuomet 
mai susirišę 
tįstais.

vienoje “sąjungoje 
redaktoriai su

labai arti- 
dainininkais—ar-

Suprantama, tai reikės ir ilgesnių, muzi- 
kališkų, istorinių veikalų mūsų repertuarui. 
Nemanome atsisakyti nuo visko, kas yra pir
miau gaminta. Bet mes turime griežtai mes
ti į šalį buržuazinės propagandos veikalus iš 
mūsų tarpo.

Dramos Grupės
Mūsų suvažiavime ir šitas klausimas turės 

kilti. Bet mes jį dedame ne todėl, kad tiktai 
pakalbėti ir palikti. Męs keliame šį klausimą 
naujoj formoj. Iki šiol mūsų veikalų vaidi-

* nimai buvo tik tam ruošiami, kad mes rengia- • 
me metinius parengimus organizacijų palai- ; 
kymui finansiniai. Veikalas buvo pas mus 
suprantamas ne tuo tašku, kad juo pasiekus 
kokį tikslą, paskleidus kokią propagandą, bet 
kad patenkinus publiką. '

Mes kalbame apie gaivipimą dramos gru- , 
pių tokioj formoj, kad jos Vaidintų veikalus, 
kuriems reikalinga ruošti parengimai.,; Dra
mos grupė gali būti sykiu ir propagandos gru
pė. Veikalėlį susimokinus turi važinėti apie- 
linkėje ne tam, kad išpildžius programą, bet •. 
tam, kad paskleidus propagandą tarpe dar
bininkų.

Vadinasi, mūsų dramos grupės turi veik
ti sykiu su kitomis organizacijomis klasių ko
voje. Vienas mūsų veikimo būdas: lengvai 
pastatomi veikalai su propagandos tikslu, ki
tas— dideli veikalai, kurie reikalauja scenų
ir didesnių įrengimų. Ruošimas mūsų agita
cinių veikalų negalima nusverti sulig to, ka
da draugija arba kuopa rengia metinį arba 
pusmetinį parengimą, bet pagal klasių kovos 
reikalavimus. Kitaip .sakant: Ne veikalas pa
rengimui, bet parengimas veikalui.

Mūsų Rašytojai
simas paš mus kyla, tai Prole- 
jų Rateliai. Medžiagos organi-

Brooklyno 
ruošiasi prie 
kyta susirinkimas. Šiame susirinkime prisi
rašė eilė ir naujų draugų, kurie darbuosis 
dramos veikime.

Perrinkta grupės komitetas ir paskirta 
dramos direktoriai iš trijų draugų. Draugai 
jau nutarė pradėti porą veikąlėlių mokintis. 
Pirmas, tai dar tik ką išleistas Meno Sąjun
gos veikalas “Bedarbiai.” Kitas veikalėlis 
buvo perskaitytas ir priimtas. Šitas veika
lėlis gautas iš Kanados draugų ir dar nėra 
išleistas. Tai vieno veiksmo komedija—“O 
Saliutaris Doleris.”

Veikiausia veikalų komisija veiks gerai ir 
darbas eis. Dramos Grupė taipgi nutarė 
tampriai susirišti su Darbininkų Teatro Ta
ryba; kuri veikia teatro srityje.

Susirinkimus Aido Choro Dramos Grupė 
laikys kartą į mėnesį—kas trečias pirmadie
nis. Visi nariai pasižadėjo gauti naujų na
rių. Valio,, draugai,—veikite, kiek jūs iš- , 
galite. S. . ' j j .; . ; ? j ■ : ■■ , į,/

• • •• •• ••
Mano su/nanyma^ būtų, tai Brooklyno dra

mos grupei reikia iššaukti lenktynių newark- 
iečius teatro mėgėjus. Newarkas gerai vei
kia meno srityje. Jie pastatė veikalą “Al- 
kįV” kuris davė gero įspūdžio. Tenais veikia 
dragos grupė. ; 1

Lenktynės turėtų būti: Kuri grupė dau
giau veikalų susimokins; kuri daugiau kar
tų suvaidins; kuri geriau suvaidins. Paga
liaus reikia imti veikalų vertę, kuri grupė 
geresnius veikalus vaidins. Veikalų geru
mas gali būtįi abipusis—ideologinė veikalo 
kokybė ir merkinė.

Aido Choro 
didelio darbo.

Dramos Grupė
Pirmadienį lai-

Su meno parengimais mes negalime laukti 
rudenio. Reikia jaVĮ pradėti galvoti dabar, 
ką mūsų menininkai \vaidins sekančiame ru
denyje. Vasaros metu\ labai gerai yra prisi
rengti. ,

“Juokdarys”
Aš neprastas juokdarys, 
Būk tai darbo farmerys;
Pliaukšti juokdariškai moku,
Apie savo kuiną šoku.

Turiu karvę, turiu vištų, 
Turiu tiršto, turiu skysto.

Turiu kuiną—.seną krieną, 
Kuris miega sau per dieną.
O kuinelis mano tvirtas, 
Socialdemokratu virtęs.

Bile kam jis taip tarnaus, 
Jei tik šieno gana gaus.

Pūdymo gale sustoju,
Atsisukęs pažiopsoju: 
Gal stebuklą pamatysiu;
Iš to lauko ar dangaus.—

Paskui Butkų ir Prusėiką, 
Net su kuinu aš bangaus.

Bet stebuklas neįvyko, 
Nieko tokio nemačiau;

■ Tik su kuinu1 aš1. į raistą 
Menševikų įklimpau.

• ' < ‘V

Ir “Klampynėj” apie cūdus 
Feljetoną parašiau.

Ak, juokdarys aš baisus, 
Mušiau kaizerio vaikus;
O dar labiau pagarsėjau,
Kaip iždą nunešt padėjau

Pas Prūseiką į “Klampynę,” 
Ant Fiftstryčio į mėšlyną.

Už tą darbą “karžyginį”
Gavau ordeną bulvinį,
Kad iš širdies moku dirbti,
Smalą, dervą sklokai virti;-

Del Prūso tuščios bačkos 
Ir pats likau ant pajuokos.

Tad ir juokus krėst nustojau, 
Kaip su skloka nuklampojau 
Paskui Prūsą į liūgyną, 
Į renegatų dumblyną.

Tai ve koks aš juokdarys, 
Iš “Gibstauno “farmerys”!

Rumboniškis."

Nesulaikys

Tas klysta, kurs mano, vadus pakirtus 
Darbininkų klasės jėga suvirtus.
Ne. Jų vieton šimtai stoja, 
Dar smarkiau už laisvę kovoja.

štai, gyvi kalėjimuose pūsta, » 
Ištrėmimuose daugybė žūsta.
Ant barikadų liejasi kraujas, 
Prieš budelių šėlstančias gaujas.

Ar juos šaudo, ar karia, pjauna, 
Darbininkai kovoti neliauna.
Jie savo gyvybes paaukauja, 
Kad pasmarkinus kovas iš naujo.

Garbė draugams, kritusiems kovoje!
Likusieji ilgai jus atsimins.
Jūsų pėdomis eiti daug stoja
Ir kapitalizmą; jie sunaikins.

Kaip ten, kur daug gėlių supuvo,
Vėl naujos/ jaunos gėlės sužydės,

Šių m. gegužės mėn. 5 d. pasitaikė sce
noje išvysti naują ALPMS. išleistą Veika
lą “Bedarbiai.” Kaip kituose veikaluose, taip 
jame neapsieita be trūkumų ir netobulumų, 
bet aš čia savo trumpoj peržvalgoj paliesiu 
tik tuos,.kurie aiškiai matosi ir duoda pačiam 
veikalėliui gerą minusą.

šis veįkalėlis yra rašytas tuo tikslu, kad 
davus aiškų vaizdą turtingos Amerikos ir Ka
nados bedarbių ir darbininkų gyvenimo ir kad 
patraukus prie organizacinio darbo esamus be
darbius, taip ir kitus darbininkus. Tikslas 
gana girtinas, bet drg. autoriui pirm, negu 

i pradedant veikalėlį, reikėjo gerokai pagalvo
ti ir pasirinkti aiškiausios formos tam tiks
lui įkūnyti. Norint, kad veikalėlis būtų kiek- 

*• vienam žiūrėtojui-klausytojui prieinamas, rei
kėjo vengti miglotos agitacijos, pasikartoji
mų ir duodant aiškią, greitą ir griežtą iš
vaizdą, paskirstyti kiek kitaip dalyvių roles.

Štai pirmajame veiksme drg. Jonyla pra
deda Jonti:

—Jei žmogui nereikėtų vailgyt, tai būtų 
geras gyvenimas. Beskraidytum sau, kaip vė
jas po miškus. (Veik. L, 3 psl.). Bet jau 4 
psl. 12 ir 13 eil. tas pats Jonas išsireiškia, 
kad: “Pasaulyj vietos daug, turtų irgi, o tik 
reikia geros valdžios.” Gi psl. 7 pirmose eil. 
irgi aiškus susipratusio bedarbio išsireiški
mas ; bet to pat psl. 9 ir kitose eilutėse vėl 
visai nesąmoningi, egoistiniai to paties Jono 
troškimai, žiūri, klausai ir nesupranti, kasgi 
tas yra Jonas per žmogus? Labai būtų nau
dinga, jei Jonas būtų buvęs perstatytas, kai
po susipratęs ir apsiskaitęs bedarbis ir beri- 

'■ Šant įvairius klausimus, 'būtų juos marksis
tiniai išgvildenęs, ko net ir Juozas Savo miglo- 

! ta, pilna klaustukų kalba nepadaro. Kalba- 
; si susirinkę miške bedarbiai neį šį, nei tą.

Ir dar tuo laiku, kai aplink juos verda neat
iaidi kova; jie badaudami miške juokus kre
čia. Tikrenybėje, gi to nėra ir būti negali.

Ką gi naudos gali duoti toks vaizdas žiū- 
rėtojuj? Nič nieko.

Toliau ateina Juozas pas bedarbius spe
cialiu vizitu, kad juos patraukus prie organi
zacinio darbo; bet ir jis, vieton paaiškinti ir 
nušviesti krizį ir momento reikšmę nesuge
bantiems to atlikti bedarbiams, savo kalbą 
pradeda lyg pasityčiodamas iš jų: “Smagu 
voliotis medžių pavėsyj šviežiame ore (7 psl., 
paskutinės eil.)” Vėliau, geroką laiką palau
kus tik stato klausimus, visai negalvodamas, 
kaip tuos klausimus išriš bedarbiai ir dar net 
po du kartu pakartojant. (8 psl., 19 ir 20 eil. 
ir 10 psl., 4, 5 ir 6 eil.) . Gi vėliau pats apie 
tai nutyli ir pradeda kitą kalbą ir kitus sta
tyti klausimus, čia jau Juozas persistato ne 
organizatoriumi, bet tų bedarbių mokiniu, 
kuris pastatęs begalę mok. klausimų ir į juos 

i atsako. Kalba toliau be prasmės, miglotai, 
i neaiškiai, be energijos ir tik ant paties galo 
* prasitaria, kas jis. (psl. 13). i

Išlenda vėliau iš miško Stepas ir žiūrint į 
jį labai rūpi žinoti, kasgi jis toks per vie
nas, nes jis nebuvo ir prie žuvies dalybų, o 
ir kiek skirtingesnis drabužiais, čia norisi su
šukti, kad “persistatyk socialistu ir papasakok 
ką nors iš jų darbų ir teorijos, o tu, Juozai, 
stengkis išlaikyt savo liniją ir nušviesk Stepo 

i klaidingą nuomonę.” čia labai gera proga 
tai atlikti. < >

Bet vos tik porą žodelių Stepas prasitaria, 
o Juozas dar pastato klaustuką ir amen. 
Taip ir baigiasi pirmasis veiksmas mažai ką 
duodąs žiūrėtojams naudos, ypač tiems, ku
riems buvo pats veikalas taikomas.

Antrajame veiksme kiek aiškiau parodoma 
darbininkų skurdas, bet ir čia nestinga klau- 

j tukų.
Šiaip ar taip sakant, antrasis veiksmas daug 

! geriau ir atydžiau apdirbtas negu pirmasis, 
kuris ir veikalėliui priduoda daugiau vertės. 
Vieną galima pasakyti, kad veiikalėlis, nors 
ir turi aibę trūkumų, bet vietomis duoda ge
ros medžiagos, kad persistačius kapitalistinės, 
turtingos šalies bedarbių ir darbininkų gyve
nimą. Be to, dar lengvas pastatyti scenoj 
nors ir mažomis jėgomis.

. Palanta.

Įdomi ta fašistinė “poezija.” 7
Ve, vienas jos “perlas” telpa 
“Tėvynėj.” Na, ir ko tenai ne- 
rasi? Visko užtenka. Tam 
“poetui” Lietuva yra “mūzos — 
tvirtovė ir simbolis meno.” Ir J 

Į viskas, ko tik nėra. h f
i

Jei taip jau galima kalbėti, 
tai kodėl ir ne “galingiausia ir 
tvirčiausia” šalis pasaulyje. Juk 
metafiziškai kalbant, tai jau 
viskas galima. Materialistas, 
žinoma, taip nerašys. Tokias 
nesąmones gali rašyt tik tas, / 
kuris, anot jo paties, yra “pa- ■ ; 
kilęs, kaip aras, padangėm 1 
skraidau.”

žmonės, kurie '‘padangėmis 
skraido,” žinoma, nieko nenusi
mano apie abelną darbininkų ir 
visų žmonių gyvenimą. To
kiems žmonėms ir “širdys kū- 
ne plasnoja,” jiems ir “kruti- 

įnėje ugnis liepsnoja.” šiam 
I “poetui” matosi visi “malonu
mai” — ežerėliai, gegutės ir •> 
Šešupės, bet jis nemato ir ne
girdi tų vaizdų, kur prakaitas . 
teka, darbo žmogus dirba, kur , 
Smetonos nagaika proletaro kū
ną plaką. Tokie “poetai” ma
to “padanges”, bet nemato, * 
kas dedasi po jų nosia.

“Klampynės” žmonės labai 
“įsimylėjo” į kultūrinius raš
tus ir veikalus. Bet su jais 
yra ta bėda, kad jie juos deda * 
marksizmo darkymui. Jie da
bar kalba apie mirusių mark
sistų (Luksemburg ir kitų) 
darbus. Nemanykite, kad tai . 
daroma tik taip sau. Ne, jie 
tai daro, kad darkyti marksiz
mą.

Viena, jie labai vengia rašyti 
apie.dabartinius marksistus, ku- 

I rių darbai reikia vykinti gyve- 
i niman ir liečia dabartines ko
vas. Kas gi nežino, kad ciga
rą įsikandus geriau plepėti apie 
praeitį, kuomet darbininkai ‘ 
kaujasi, negu eiti ir jiems pa- • 
dėti.

Bet tai tik viena pusė meda
lio. Jie paškudina ir darbinin
kų kultūrą. Rožės Luksemburg 
atsispaudimo vieną rašinėlį apie 
darbininkų kultūra ir tą vietą, 
kuri jau sukritikuota, tai net '* 
pabrėžė, kad geriau galėtų dar- ’! 
bininkus suklaidinti, čia taip ' M 
pat jie dėjo tą raštą darbinin- •» 
kus “kultūrinti” atgal. Ve ko- 
del jiems reikalinga Luksem
burg :

“Viskas, ką ji (darbininkų • 
klasė) šiandien gali padaryti, . 
tai saugoti buržuazinę kultūrą 
nuo buržuazinės reakcijos van
dalizmo ir sutverti tas sociales .! 
sąlygas, kurios reikalingos lais
vam kultūros vystymuisi.” 

j Jei ne ši vietelė, tai šitas ’ 
.'raštas nebūtų tilpęs naujų re-J 
megatų laikraštyje. Mat, kad ., 
j “darbininkai negali nieko pa
tys” sutverti, kad jie turi tik 
“saugoti buržuazinę kultūrą,” 
tai taip kalba visi menševikai. 
Kitaip sakant, darbininkai nei * 
nebandykite tverti naują savo 
meną, bet būkite įsikibę ir “sau
gokite buržuazinę kultūrą.” Tai 
taip mokina “Klampynė.”

Ta Luksemburg parašyta 
fraze jau .senai atmesta mark- * 
sistų. Be to, tai vienos ypatos 
pareiškimas. Kultūros klausi- - 
mais, literatūros klausimais, 
taip pat ir teatro, mes jau turi
me paša ulinių suvažiavimų aur " 
toritetą ir nustatytą liniją. Bet 
ar šitie marksizmo darkytojai 
to paiso, ar jie ima kongresų 
autoritetus kultūros klausi- 

imais? Suprantama, kad ne. Vė
liausių literatūros kritikų raš
tuose jie, mat, neras, kad dar
bininkai turi nieko nedaryti, o '* 
tik “saugoti buržuazinį meną.”

Ne Poetas.
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VĖL STREIKAS
ZUOJA MOTERIS

organi- 
moterų 
obalsis:

ROMA. — Mussolinis įsa
kė, kad visur būtų 
zuojamos fašistinės 
grupės. Iškeltas
kur yra vyrų fašistų gru
pė, ten turi būt fašisčių 
grupė taip pat.

lių už šiuos Inetūs, ‘malonėkite pasi- 
mokėti. Taipgi jau atėjo knyga ant
ras tomap Religija, kurie u^sirhokėsi- 
te duokles gausite ją šiame susirin
kime. »

Finans, sekr. J. Rudžinskas.
(137-138)

Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA

Puslapis Ketvirtas

B. Garbatov.'

(Tąsa)
—Draugai! Aš be abejo palaikau idėją 

organizavimo komjaunimo komunos. Bet 
pas mus nėra namo. Pavasarį pradėsime 
būdavot namų ir lai palaukia komjaunuo- 
liai.

—O namas No. 2,—sušuko Vavilov,—ko
kiam tikslui laikai namą No. 2? Ar nega
lėtum paaiškinti tikslą?

Kovalievas tylėjo. Vieton jo, 
Skliarovas:

—Draugas Kovaliev ten nori įrengti už
eigą del atvažiuojančių komisijų.

Bet jei ne komunistų vado- ■, MUSSOLINIS ORGANI- 
vaujamos kovos, negautų ZUOJA MOTERIS 
nei to.

Todėl varykime propa- | 
gandą už Kompartijos kan- 

jdidatus į valdvietes. Stip
rinkime darbininkų klasės 
jėgas. Ir tik per tai darbi
ninkai gal laimėti kovą.

Veikiantysis Komitetas,
per A. A.

SHANGHAI, Chinija. — 
Telefonų kompanijos darbi
ninkai išėjo į streiką prieš 
įvedimą automatiškos siste
mos, kuri išmestų iš darbo 
kelis tūkstančius darbinin
ku.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

$O. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2-ros kuopos Susirinkimas 

bus pirmadienį, 13 birželio, 8 vai. va
kare, Piliečių Kliubo svetainėje, 376 
Broadway. Visi nariai dalyvaukit, nes 
bus viešas tyrinėjimas trijų narių, 
pas kurį iš jų, randasi nuo 1930 m. 
vieno parengimo pelnas $16.00 su 
centais. Taipgi bus išneštas ir nuos
prendis, kuris iš jų yra atsakomin- 
gas už tuos pinigus. Tyrinėjimas 
išnešimas nuosprendžio atsibus pa- 
vydalc viešo teismo.

Prot. raštininkas.

- —Liuli-liuli chemikas!
—Mokytas, mesk, vistiek nieko nebus!
—Ir miegoti negalima del šio chemiko, 

jis vis vakaroja.
—Draugai! Prieteliai, liaukitės! Leis

kite man lavintis, juk tai del visų mūsų 
naudos.—Žikarievas veik su ašaromis ant 
akių prašė kazermėje draugų, bet jie tik 
dar garsiau juokėsi iš jo. Žikarievas po

atsakė senovei gyveno kazermėje No. 3, į naujus 
namus negalėjo visi sutilpti. Paskutiniu 
laiku 'jis ruošėsi įstoti į technikinį univer
sitetą. Reikėjo daug skaityti, lavintis, nu- 

—Komisijos apsieis ir be naujo namo,— galėti painius klausimus, reikėjo įtempti 
kalbėjo Vavilov.—O tą atiduokime komjau- visas jėgas, sukoncentruoti energiją, kad 
nimui. Draugas Kovalievas vis velkasi uo- nugalėjus sunkius klausimus, o kazermėje 

! degoje; jūs žinote, kokio nesmagumo pa- nebuvo galima tas darbas atlikti, nes susi
darėte su algos pakėlimu jaunuoliams. | kimšimas ir draugai jo padėties nesuprato.

—Ar dar kas nori kalbėti?—klausė pir
mininkas. Norinčių nebuvo.

—Ir tai, draugai,—kalbėjo pirmininkas kuopelė jo sunkiose sąlygose? Ten kalbėjo 
Skliarov,—yra pasiūlymas: Užgirti planą į apie discipliną, apie įvairias komisijas, bet 
organizavimo komunos. Prašyti pas mie-'4~~ —.....—--
sto tarybą namo del komjaunimo. Pavesti 
draugui Kovalievui, kaipo nariui tarybos, | gyveno ir kam pašventė visas savo jėgas... 
kad jis šį nutarimą pravestų gyvenimam 

—Pavėlinkite!—sušuko Kovalievas.—Aš 
:: nesutinku!

—Drauge Kovaliev!
—Tai neteisinga!
—Drauge Kovaliev, nusiraminkite!
—Aš nesutinku ir nepasiduodu!
—Drauge Kovaliev, tu esi partijos 

rys ir disciplina...
—Aš tą žinau, nemokinkite mane, 

aš kreipsiuos į rajono valdybą...
—Gana, drauge Kovaliev!— i______  .... .

jį Skliarovas.— Mes žinome tvarką, galėsi' J5?mjaunimo padėtį, ir tas labai sudomijo 
apeliuoti, bet tarimą turi pravesti gyveni-! Žikarievą.
man. " —Sunkiose aplinkybėse gyvena komjauni-

—Na, balsuojam, kas už įnešimą? Visi. !mas’ kalbėjo Maksimas. — Kazermėje;
Kas prieš?—vienas Kovaliev. Taigi, drau-i ^e^varka, nes ji sena ir ankšta. Mokintis j 
ge Kovaliev, nesvarbu, kad tu priešingas, įLen negalima, skaityti nei nemanyk. • ■ 
biuras paveda tau pravesti nutarimą. Jei-' .. Štai! Štai’—atsiliepė Žikarievas. Nes j 
gu nepravesi, tas grūmoja komjaunimui ir j J1S aP^e _^aj mastė ir gerai žinojo.. Dabar 
pateksi po partijos disciplina. Supranti?'^91]1 Rodėsi, kad Maksimas specialiai kalba 
O komjaunimas, naujoji karta mums vi-1 aPie J° Padėtį.
siems reikalinga ir tau, drauge, ir man. Vliv n

—; Na, pereiname prie kito klausimo.
----- o-----

Sename kazermės name neparankus gy-

Į komjaunimo kuopos susirinkimus Žika-1 
rievas retai lankėsi. Ką gi gali pagelbėti'

ten nei žodžio niekas nepratarė apie che
miją, kas interesavo Žikarievą, kuom jis

na-

į Kazermėje jo sandraugai rėkavo, šūkavo,į 
j kazyriavo, grajino ant gitarų ir piano iri 
: Žikarievas negalėjo lavintis.

Jis atsistojo, pasiėmė knygą ir išėjo anti 
gatvės. Lijo rudens lietus. Žikarievas už
ėjo į kliubą, ten buvo tuščia, bet iš susirin
kimų svetainės ėjo kalbos balsas. Jis už
ėjo ten ir rado komjaunimo susirinkimą. 
Maksimas darė pranešimą. Žikarievas ’ 
įėjo ir atsisėdo prie durų, pradėjo atydžiai i
Iii j* 1 • ••11 —• • n ••

Bet
j klausytis, kaip jis klausėsi ir chemijos mo-! 

nutraukė | mokytojo. Maksimas kalbėjo apie ;

'—Bet kur gi yra išėjimas?—statė klau-i 
i simą Maksimas. Ir Žikarievas galvojo, 
i kad jis jau senai įieško išėjimo, bet nega
li surasti. Jam atrodė, kad ir Maksimas

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Brooklyne Įvyks Nedėlioję 1

3 Liepos (July), 1932
Programoje dalyvaus Aido Choras, iš 

Worcester, Mass., Laisves Choras, iš She
nandoah, Pa. ir Aido Choras iš Wilkes Bar
re, Pa. Grieš Raudonasis Benas ir dalyvaus 
visi New Yorko apielinkes chorai.

DVI ORKESTRUS ŠOKIAMS
Tai Didžiausias Lietuvių Darbininkų Pikni
kas Pasaulyje. Čia rasite savo pažįstamų, 
kurių nesate matę jau per daugelį metų. 
Nes klasiniai sąmoningi darbininkai iš arti 

ir toli čia suvažiuos.

KĄ REIŠKIA BARBECUE
Pirmu kartu “Laisves” Piknike bus ant 

vietos kepama šviežia aviena mėsa, vadi
nama Barbecue. Turėsite pilnai gerus pie
tus už visai žemą kainą. "

WM. Z. FOSTER ar JAMES W. FORD 
sakys prakalbą šioje dienraščio iškilmėje

J. BAGOČIUS Iš PHILADELPHIA, PA., 
-------ir -----

J. J. BAKŠYS Iš WORCESTER, MASS.
Abu ristikai, abu ALDLD nariai ir veik

lus darbinirikų judėjime, pirmu'kartu pasi
matys1 “Laisvės” piknike Brooklyne. Jiedu 
susitiks ant estrados ir jų susitikimas bus 
ilgos atminties visiem, kurie dalyvaus “L.” 
piknike.

Išanksto įsigykite įžangos tikietus, 
nes prie vartų

ĮŽANGA 50c., O IŠANKS. PERKANT 40c.

HILLSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 200 kuopos susirinki

mas įvyks 12 d. birželio, po antra- 
;šu 61 Harvard Ave. Pradžia 9 vai. j 
ryto. Malonėkite visi nariai daly- | v • •
vauti, nes yra daug svarbių reikalų. “Duhor fllPlll Qfin 
Atsiveskite ir naujų narių prisirašy- ; OLip

iti. i

(137-138)

Org. A

PHILADELPHIA, PA.
I Lyros Choro susirinkimas įvyks 
I birželio (June) 13 dieną, Rusų Name, 
995 N. 5th St. 8 v. v. Visi chorie- 
čiai malonėkite atsilankyti, nes tu
rim gerai prisirengti prie rengiamo 
pikniko, kuris įvyks 19 d. June, ant 
Vytautė Parkės. Nepamirškite ir

Sekretorė.
(137-139)

PA.

naujų narių atsivesti.
Lyros Choro

PLYMOUTH,
Liet. Laisvų Kapinių Korp. me-1 

įnesinis susirinkimas bus laikomas 
|svetainėje: 40 Ferry St., 6:30 vai. , 
Ivakare, 26 birželio (June), 1932 m. 
į Kiti susirinkimai bus laikomi vi
durdieniais. Šis susirinkimas yra 1 

'pusmetinis, tai visi nariai dalyva'u- 
j kite jame, nes yra daug svarbių da
lykų apsvarstymiu ir nutarimui. Ma- 
Įlonėkite užsimokėti už lotus ir už, 
’apdirbimą lotų, nes vėliau gali būti ■ 
nesmagumų. j

L.L.K.K. rast. J. Stankevičius l 
(137-138) ;

rūmą jaunystės”
“Per keturis metus aš buvau menkos svei- 

, katos ir taip silpnas, kad mažai Kalėjau 
įdirbti." rašo p. M. Preikšą, Buffalo, N. Y. 
“Aš ėmiau daigelio rūšių vaistų be jokios 
patfelbos. Aš perskaičiau apie Nuna-Tonc ir 
nusipirkau )>onkii. Aš suvartojau dvi bon- 
kas iv dabar aš turiu stipruma jaunystės. 
NUwra-Tone yra pastebėtinas del žmonių, ku
rie yra silpni ar liguisti.”

Jokie vaistai neturi tokio stebėtino re
kordo. kaip NuRa-Tone. Jis suteikė sveikataj 
ir stipruma milionamš žmonių visose pa? 
šaulio dalyse per pastaruosius 45 metus. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas aptiekininku. 
Jeigu aptiekininkas jo neturi, paprašykite ji 
užsakyti iš savo urmininko. Žiūrėkite, kad 
gautumėt tikra Nuga-Tone. Substitutai yra 
be vertės.

Tel. Porter 3789

DR. JO REPSHIS

EASTQN. PA.
K p. Narių /Atyclai! 

iv-yuje, 12 d. birželio J 
■/rengia pikniką “Dai-1 

ly Workei ir “Vilnies” naudai, tai i 
minėtos kuopos susirinkimas, kuris 1 
turi įvykti tą pačią dieną yra atkel- | 
tas ant toliau. Visi nariai dalyvau- ; 
kite piknike. Pradžia nuo 11 vai. j 
ryte ir trauksis iki vėlumos. Vieta | 
visiems žinoma, Bushkill Park. '■ 

Sekr. B. E. S. I 
(137-138) i

Visų ALDLD. E
’ll Kadangi nedėlioję

i ALDLD. 13 kn/renp

BRIDGEPORT, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 49 kuopos mėnesinis susirinkimas 
i įvyks pirmadienį, 13 birželio, 7:30 
.vai. vakare, 407 Lafayette St. Drau- 
;gai ir draugės atsilankykite visi, nes 

■j turime daug svarbių reikalų aptari
mui.

A. M.
(137-138)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

i

Philadelphia
ROUND TRIP

HOURLY
EXPRESS
SERVICE

BALTIMORE .
BOSTON ___
WASHINGTON
RICHMOND
PITTSBURGH
DETROIT ___
CHICAGO__________ __ 17.00
ALBANY and TROY_____ -4.00

ROUND TRIP   ___5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ
Labai Smarkiai Nužemintos

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

One Way
2.00
____ $4.00

___ _ 3.00
____• 4.75
___ 7.50
____ A 8.0G
_____„13.50

f

į 
i1

ui

f

Visi jau šiandien

PHILADELPHIJOS APIELINKĖJE R

Lai svarsto*

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

Pavyzdžiui, šiandien be-

Piknikas įvyks Nedėlioję
,4 d. Rugsėjo (September), 1932

i prezidento, vice-prezidento

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

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

, j bus kuoplačiausia varoma
Hooverio • algų j propaganda iki lapkričio 

; rinkimų dienos.

Šių metų, prezidentiniuo-1 visko pilna, 
p*—- <»• v* L i n ifHA VA O F 1 ZA4" O ' 1 1

'darbo klasės — Komunistų ninkams progų metai poli-

HARTFORD, CONN.
ALDLD. 68 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 13 birželio, 7:30 
'vai. vakare, Laisvės Choro svetainė
je. Šis susirinkimas bus svarbus ir , 
kurie dar nesate pasimokėję duok-

venimas, vieni kitiems kliudo darbe, nes apgalės surasti. Bet Maksimas pasitinkin- į 
didelis susikimšimas. Chemijos studentas i Clal yysv^.n^nti toliaus: į

j skundžiasi: i . ‘

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ RADIO VALANDA 
Rengiama Dubrow-Philco

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931 
KIEKVIENĄ SEPTINTADIENI 

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

Duoda L. D U BROW & SONS, Ine.
| 420-422 South Street . Philadelphia, Pa.
r Teicfonuokit, Lombard 114G
R Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose

—Ii' štai komjaunimo kuopos biuras siū-;
» —Draugai, leiskite man lavintis. Aš tu- J° orS'ai}izuotykazermę-—komuną darbinin-
•• riu chemijos sudėtingas pareigas atlikti. jaunimo. Ten turėsime skaityklą, kny- 

—Chemija! Ha-ha-ha! Po velniu su ta- lr raucl°na kampelį...
vo chema! (Tąsa bus). i

VARYKIME KAMPANIJĄ UŽ DARBI- SJeK
NINKĮJ KLASĖS KANDIDATUS inimais išsiuntinėta draugi- 

__________ jjoms, kuopoms ir kliubams. 
MINERSVILLE, Pa. — biednųjų armerių nuo tak- 'B_et Jei kurios organizacija

WILKES BARRE APIELINKE
Piknikas Įvyks Nedėlioję

28 Rugpjūčio (August), 1932
Bus puiki programa, kuri susidės iš pra

kalbų ir dainų? Dalyvaus Laisvės Choras iš 
Shenandoah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

Kad darbo žmonių padėtis 
kritiška, tai tą visi matom. 
Jau virš 12 milionų bedar
bių šioje šalyje. Sąryšyj su 

"Jų šeimynomis, daugelis 
kenčia didžiausią vargą — 
skurdą ir badauja! Iš tos 

- priežasties daug darbininkų 
netenka ir savo namelių, į 
kuriuos sudėję viso gyveni
mo per kruviną prakaitą 
uždirbtus centus.

Valdančioji k a p i t alistų 
klasė su savo politinėmis 
partijomis—republikonų ir 

. demokratų, atsakomingi už 
tai.

su, ir kad nebūtų verstino ibūt^ negav« tlJ Pakvietimų, 
skolų rinkimo /ai šiuomi kviečiame viso-

4. Lygi teisė negrams irlki^ be skir^mo sri°vili> 
apsisprendimo teisės juoda-p’“?ar <Įąr-
.1 1 v. . J bmmkiskas organizacijas

Prieš kapitalistini te- savo atstovus. Mes
rorą; prieš visokią priespau- iVlsl ^rbirnnkai be skirtu- 
da darbininkų politiniu tei- imo lsnaud°Jami> en‘ 
siu. , lgla™! . . ... .

6. Prieš imperialistinį ka- i kenčiame dar negirdėtą is- 
rą, už gynimą Chinijosb™ kapitalistinę prie- 
liaudies ir Sovietų Sąjun-:sPa
gos. I Lai kiekviena organizaci-

Matome, jog ši K. P. plat-i ja ir pavieniai darbininkai 
forma reikalauja, kad netu-: dalyvauja šioj darbininkų 
ri būt kankinama milionai konferencijoj.

| žmonių, kuomet šalyj yra —planuoja patys, kaip ge
idaus gelbėtis iš šiandieni- 

,se rinkimuose yra patiekta | Šie 1932 metai, tai darbi- nės padėties.
Kai kas iš darbininkų gal 

Partijos, reikalavimų plat- tiškose kovose prieš savo iš- sakys: Tai ką mačys, jie 
forma, ant kurios bus bal- naudotojus — vergėjus! Del vistiek nebus išrinkti. Bet 
suojama K. P. kandidatai į šių metų rinkimų už darbi-1 ve kaip yra. Nesvarbu, jei 
valdvietes.

Platformos 
štai koki:

•ve kaip yra. Nesvarbu, jei 
ninku klasės — komunistų j mūsų kandidatai ir nebus 

reikalavimai j Partijos kandidatus į J. V.-,išrinkti. Didžiausia svarba 
tame: ant kiek už Komuni-

1. Bedarbių ir socialė ap- vietas ir į kitas- valdvietes stų Partijos kandidatus bus 
- - ‘ - ■ . . - . . •• T balsų daugiau, ant tiek dar

bininkų klasė bus stipresnė 
ir ant tiek kapitalistai bus 

| priversti suteikti darbiniu-

drauda iškaščiais valstybės jau varoma,kampanija. Ir 
ir darbdavių.

2. Prieš
kapojimo politiką.

3. Greitoji pašalpa (be ’ ' Todėl ir šioj apielinkėj |kams koncesijas, 
suvaržymų iš valdžios ir yra šaukiama konferencija,- Pavyzdžiui, šiandien be- 
bankų pusės) biednesniems I Frackville, Pa., 26 birželio, darbiai — bąduoliai gauna 
farmeriams: paliuosavimas š.m. Pradžia 10-tą vai. ry- nors ubagišką plutą duonas.

BROOKLYNO AIDO QHORO
Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 

Barre Piknike
/Tai bus, puikiausia programa dailės žvil
gsniu ir bus svarbių prakalbų, nes iš Broo- 
klyno ten vyksta grupė kalbėtojų.
______________________________________;_______ ________________

Programoje dalyvaus Aido s Choras iš 
Brooklyn ir vietinis Lyros Choras. Žymūs 
kalbėtojai sakys prakalbas. .,

■ ' ’ ' ' • • V i ■ i {

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse 1
KAROLIS POŽĖLA

Jis bus suporuotas su vienu iš geriausių ' 
ristikų, kurio vardas be liepos mėnesio ne
galima paskelbti.

Antra pora bus taip pat įdomi matyti.
JONAS BAGOČIUS

puikios reputacijos ristikas susikibs su sau 
neprielankiu oponentu, apie, kurį matysite 
sekamuose numeriuose.

e Gerą DUONA valgyt^reikalingiausia kiekvie 
nam. Kas nori but^ sveiku ir stipriu, tai valgy 
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA..| 
Mūsų miltai* ?keri, duona visuomet šviežia ve** jj 
žam į što'rus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- O 
no ir Nėw Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus || 
miestus.

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

10 SCHOLES STREET
Brooklyn. N Y Phone stagg 9645
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VIETINES ŽINIOS nei žydų tautą, bet pati save; vanų” ir iš daugelio kitų tur-. 
pasirodė, kad ji yra tamsiau- tingų asmenų. Į
sios rūšies fanatikė. 1

Kitas, tai velionės brolis’ 
negražiai pasielgė, atsisakyda
mas palydėti tikrą savo sese-

, i VU...V j amžino poilsio vietą. Tai
! reikėtų mums be laiko apleisti į v*s žmonių tamsumas.

(Tasa iš 6-to pusi) | pasaulį: turėtume gydytojus! ^es ^uiame su didesniu pa- 
laša i., pus .) . po_'siryžimu kovoti, kad sudaužyt

Draugijos 172-ra kuopa Yon- įlsjo namus h. galstume svei. j visą šia supuvusią “tvarką”, 
keryj. Sabaliauskai su pirma kata apsaugoti arba pasigydy- Afes kviečiame visus visus 
diena įstojo į organizaciją, i ti; bet prie kapitalistinės iš- Yonkerio darbininkiškus lie- 
Dr-gė Sabaliauskienė nuo pir-! naudojimo sistemos tatai nega-■tuvius stotl i Amerikos Lietu- 

,. x .. . , ‘Įima ' vių Darbininkųmos dienos tapo išrinkta kuo-t 
pos literatūros agente ir su j Drg. Sabaliauskas jau 181 
pasiryžimu dirbo per daugelį j mėnesių, kaip yra visiškas be-į 
metų, nuo 1920 iki 1932 m. darbis. 
Nei vienos ALDLD. 
kuopos parengimas nepraėjo, jo savo 
kad draugė Sabaliauskienė ne- centus, ir jeigu neapsimokėsi i 
sidarbuotų jame. Josios pas- nuošimčių, 
kutinis patarnavimas kuopai ■ tai bankas paims viską, 
buvo 1932 m. vasario 6 d. Ta
da jinai jau jautėsi serganti, bai sunkiose sąlygose gyveno, 
bet jos troškimas buvo patar-' bet ir mirdama nepamiršo dar-i

• nauti darbininkiškam parengi-1 bininkų kovų ir prašė savo; 
mui. j gyvenimo draugą paskirti $30 j

'sekamai: nupirkti “Laisvės”!
; šėrą, jos vardu “Daily Worke- 
i riui” aukoti $5, dienraščiui 
“Vilniai” $5 ir “Laisvei” $5.

Dr-gė Sabaliauskienė nepa- pašalintas iš majorystės. 
miršo darbininkiškos spaudos; |

IŠ Drg. Veronikos Sabaliau- Stančių darbininkų turi be lai- 
skienės Gyvenimo ir Darbui ko numirti. Jeigu mes turė-

/ I tume Sovietų sistemą, tai ne-i

O Sabaliauskai turi! 
apsipirkę namelį, į kurį sūdė-' 

kruvinai uždirbtus

Walkeris atsisakė pristatyti 
tyrinėjama jai komisijai dauge- 

į lį svarbių rekordų, kurie liū- 
' dytų 
kus.

. Pė, o 
ir jo 
ir liūdininkais įrodyti.

Majoro brolis daktaras Wm. 
H. Walkeris, turėdamas mies
to tarnybą, sudarė š'aiką su 

Literatūros keturiais kitais daktarais; jie 
I Draugijos 172-rą kuopą, užpil- susitarę plėšė miesto iždą, pas- 

Sabaliauskienės kaitydami kelis iki dešimts sy- 
ir veikti už paliuosavimą kių 
darbininkų klasės.

Senas Yonkerietis.

apie jo piniginius daly- 
Jis daugelį faktų paslė- 
apie kitus faktus melavo 
melai buvo dokumentais

ĮDOMUMAI

dyti draugės 
vietą 
visos

daugiau už gydymą mies- 
darbininkų ir tarnautojų; 
keturi daktarai atnlokėda- 
daktai'ui Walkeriui pusę

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

užtemdė jo akis, ir 
nukirpo abudu galus jo 

minimų ūsų ir trumpai ap
kirpo juos pačius.”

'Klausimas: kas' yra dur- 
nesnis, ar ūsočius, ar barbe- 
ris, ar advokatas, kuris taip 
skundą surašė, ar teisėjai, 
kurie priima skundus tokioj 
formoj ? Jeigu kas net 
kampiniam policmanui pra
dėtų ką nors panašia kalba 
aiškint, tai mėlynsiūlis vei
kiausia pašauktų, jam am- 
bulansą, kaipo pamišėliui. 
O kapitalistiniams Ameri-

du 
da

ta-

draugijai bei padaryti permai-'nariai ir narės privalote da
nas nekurtuose konstituciniuo- lyvauti.
se klausimuose. Todėl visi J. M. Karsonas.

Jauskitės .Maloniai
Didesnėj ir Geresnėj 1NAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ j

CONEY ISLAND, Boardwalk, prie Stillwell Avenue 
Sezonui kambariai 
2, 3 ir -1 asmenims 

20-25 dolerių

DYKAI MŪSŲ KOSTUMIERIAMS X
Roof Garden—Gihuiaziumas— Saulėtas Salionas—Garo Pirtis 

Lietuviu Apsistojimo Vieta Coney Islande

Rūbams šėputč
Visam Sezonui

ir kitų mokesčių, i Sutrauka Kaltinimij Prieš 
Majorą Walkeri

Nors drg. Sabaliauskienė la- ■ ■-

to
j tie
lvo
savo įplaukų už tuos “keisus”. j 1<OS teismams kaip tik to-

Be to, majoro brolis dakta-jkioj supelėjusioj formoj yra 
gaudavo penkiasdešimts rašoma skundai ir kiti do-

Dvi savaites prieš mirtį ji, 
buvo pradėjus jaustas geriaus; 
ir klausinėjo, ar greitai bus: 
kuopos išvažiavimas ir rengė- ( 
si į darbą. Bet už dviejų sa
vaičių josios gyvybė užgeso. 
Mirė gegužės .20 dieną, o pa
laidota gegužės 23 dieną.

iras gaudavo penkiasdešimts uboiiid SKUiiuai n kili ao-;
• I nuošimčiu nuo agentų, per ku- kumehtai abelnai, sulib' pri-: 

NEW YORK. , — Samuel !
Seabury, advokatas valstijinės;
Hofstadterio tyrinėjimo komi
sijos. įteikė gubernatoriui Ro- 

' osveltui surašą kaltinimų prieš
majorą Walkerj, kaipo grafte-1 
rį, kuris, todėl, “nebetinka jo- ■ 
kiai valdiškai vietai,” ir turi ;

šia- imtos teisminės mados.
S. S

ji suprato, kad tik per dar
bininkišką 
plačiąsias

Todėl 172-ra kuopa neteko j prieiti ir 
darbščios ir pavyzdingos drau-j abelnai ji gerbė wską, kas tik 

Jinai mylėjo visą klasinį yra klasiniai darbininkiška.

spaudą galima 
darbininkų mases 
suorganizuoti; ir

Todėl drg. Sabaliauskas ir
parengi- išpildė jos prašymą; palaido

jo ją laisvai, ir josios paliktas

gės. 
darbininkišką judėjimą, pra
kalbas, susirinkimus, 
mus ir kt.

Draugė Sabaliauskienė buvo aukas padalino, kaip kad ji
narė- ir Lietuvių Darbininkų ' paskyrė.
Susivienijimo 47-tos kuopos; iri Daug žmonių dalyvavo drg. 
šioj organizacijoj būtų dirbu-! Sabaliauskienės šermenyse, lai- 
si, kiek galėdama; bet nelabo- svų darbininkų ir katalikų, 
ji mirtis nukirto jos gyvybę be Visi apsiėjo dailiai, išskiriant 
laiko. Ji išgyveno tik 42 me-1 vieną fanatikę, kuri įžeidė 
tus amžiaus, žinoma, jeigu Į grabe gulinčią draugę Saba- 
būtų žmoniškas surėdymas, 
tad draugė Sabaliauskienė bū
tų turėjusi progą savo sveika
tą apsaugoti, bet prie šio ka
pitalizmo sistemos šimtai .tuk

KELIAS J GYVENIMĄ

riuos miestas pirkdavo
j vimo mašinas ir‘įvairius kitus 
j reikalingus įtaisus. Nėra abe-! 
jonės, kad taip buv’o daromai 
su paties majoro Walkerio ži-' 
‘ha. . i ALDLDf 9-to Apskrčio, F

—.— ---- ——.—— į A. 6-to Rajono ir Darbinio- j
1 . kiškos Visuomenės Atydai. ! 
i i
Brangūs Draugai:—

---- !---- Viršminėtų apskričių meti-! 
BROOKLYN. — Paris Kom- uis piknikas įvyks birželio 19 j 

darbininkų d., Harley Spring Pušyne,
Pasta-j laimėjimas streiko pakėlė dva-i nersville, Pa.

Šis išvažiavimas bus su 
’a programa, nes 
k a 1 b ė t o j as, vyri a u s i as 

redaktorius d. Tau-j
10 • ras iš Brooklyn, N. Y. Dai- Į 

j nuos Lyros Choras iš Shenan- 
I doah, Pa. šokiai ant grindų, 
prie profesoriaus šiuriko or- 
kestros. Pakankamai įvairių 
valgių galėsite prisisotinti, to
dėl nereiks vežtis iš namų.

Viršminčtų organizacijų vi
sų narių pareiga dalyvauti 
šiame išvažiavime ir pasisteng- 
kite,. kad iš jūsų kolonijų pri
būtų kuodaugiausia darbinin
kų. Atsilankę praleisite sma-

I giai bei naudingai laiką ir pa- j 
šapos komiteto; bosai taipgi j remsite organizacijas, kurios1 
buvo priversti pasirašyti, kad gina 
jie nemainys įvairių darbų džia

; kainų kitaip, kaip tik jeigu su j

Dar Vienas Šiaudų Streikas iTrumpoj sutraukoj svar-j 
biausi kaltinimai prieš majorą i 
Walkerj yra šie:

Walkeris gavo $26,000 ver-'panijos čeverykų 
tės bonų iš J., A. Sisto.

norėjo suvaržyti mažės-: šią visų kitų šiaučių, ir strei-' 
taxi-cabų savininkus, o ; kan išėjo darbininkai dar vię-■ bainius

gaut didesnių teisių stambio-' 
sic n

MINERSVILLE, PA
LDS '

Mi-,

bus
lios, Champion šapos, 104 Į geras 

taxi-cabų kompanijoms,• Blecker St., New Yorke, stoda-į “Laisvės 
kurios nešė Sistui pelnų. Ma- mį kovon prieš kirtimą 
joras Walkeris, todėl, palaikė ; nuošimčių uždarbio, 
didžiųjų kompanijų pusę. Tuoj 
pat tikslu Samuel Ungerlei- Paris Kompanijos daibinin-. 
derio kompanija davė Walke-Jęa^ Per savaičių streiką ne 
riui $22,000 per jo sekretorių. privertė bosus atsaukt už- 
Iš Equitable busti kompanijos i darbių kirtimą; jie taipgi pri- 
majoras paėmė $13,000, ir to-1 vei’tė fabrikantus pripažint 

darbininkų šapos komitetą, 
nepaleidinėt daugiau darbi
ninkų, neskriaus! vienus prieš 
kitus, lygiai visiems padalint 
esamąjį darbą, nesamdyt nau
jų darbininkų, be pritarimo

MODERNIŠK1AUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

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

Pirmas Sovietų Kalbantis Paveikslas, Anglų Kalboje Paaiškinimai

PERSTATO NUO BADMEČIO BABfiGELIŲ “SULAUKĖJUSIŲ 
VAIKŲ” GYVENIMĄ IR JŲ KULTŪRINIMĄ SOVIETŲ SĄ-JE

Vaikinai, kurie dalyvauja šiame paveiksle yra iš buvusių “su
laukėjusių vaikų.” Išgirskite vėliausias rusų dainas, kurias dai

nuoja vaikinai, dalyvaujanti šiame paveiksle.

S ROYAL THEA
23 MAIN ST., WORCESTER, MASS.

Tikietai 25 centai, vaikams 10 centų
Pirkite tikietus iš anksto nuo I. L. D. narių

Sooooooooooooooęooooo^oooooooo^ooooooooooooooooooę

Bronze Kompa- 
už juos nuošim- 
kompanija buvo' 
miesto valdžia ‘ tuom sutiks darbininkų kapos

del ši kompanija gavo išimti- 
liauskienę už tai, kad jinai bu- , ną teisę varyt biznį prieš ke- 
vo pašarvota be religinių bur-; uas Litas susidariusias kompa- 
tų ; sako, “čia guli žydelka”. , nijas, kurios miestui daug dau- 
žinoma, fanatikė tuomi nepa- gįau siūlė mokėti už tokią tei- 
žemino nei d. Sabaliauskienę, į Sę«

_____ _ i Majoras Walkeris turėjo bo-
, nūs Reliance 
' nijos ir ėmė 
i čius, nors ši 
I padarius su
Į kontraktą statymui gražių lem-' komitetas.
; pų stulpų gatvėse; o mieštoj 
' čarteris uždraudžia valdiniu-1 i! kams turėti bonus kompanijų, 
i kurios yra padariusios sutartis
* atlikti šiokius bei tokius mies
tinius darbus.

Walkeris gavo apie $250,-
• 000 “dovanų” iš laikraščių lei- 
. dėjo Paul Blocko, kuris, mato- 
I mai, tikėjosi pasinaudoti ma- 
•joro patarnavimais delei įvai-! 
■rių savo biznių.
i Walkeris gavo didelių

12,000 Demonstracijoj
SEATTLE, Wash. — Bir

želio 6 d. čionai buvo nepa
prastai skaitlinga bedarbių 
demonstracija už pašalpą. 
Dvylika tūkstančių darbi
ninkų maršavo gatvėmis. O 

! kuomet pasiekė miesto sve
tainę, tai masė užaugo gal 

do- iki trijų dešimtų tūkstančių.

M MM MM M M M M M M.MM M M M MMM WUM!I

SMAGUS PIKNIKAS
/

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO III APSKRITYS

Nedelioje, 12 d. Birželio-June, 1932
MEADOW GROVE CRANFORD, N. J.

PRADŽIA 10 VAL. RYTE. ĮŽANGA 25c. GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Prie pikniko vietos, miesto parke, yra graži maudyne. įžanga su savo siūtu 25c., samdytis siūtą, 50c. Daug 
pigiau, negu Coney Islande. Čia Išsimaudę, smagiai pasi šoksite.

Gerbiamieji! šitas parengimas bus pirmas L%D.S. III Apskričio ir labai geras. Programoje dalyvaus: 
Aido Choro Merginų Sekstetas, Sietyno Choras ir Newarko, Bangos Choras—iš Elizabetho, Aido Choras 
iš Brooklyn ir kiti pamarginimai. Bus ir sporto žaislų.

Tad visi darbininkai ir darbininkčs esate kviečiami dalyvauti šiame parengime. L.D.S. yra darbi
ninkų pašalpos ir apdraudos organizacija. Kiekvieno darbininko yra pareiga dalyvauti šios organiza
cijos parengime ir būti jos nariu.

GATVEKARIU važiuojant: imkite Union karą ant Wejt Grand ir Broad St. kampo ir važiuokite į vakarus iki J 
Centre St., Garwood, N. J. Ten matysite C.R.R. of N. J. stotį (Station). Praėję stotį, eikite iki North Avė. ir pasi- ; 
sukite Cedar St. ir eikite taip, kaip viršuj nurodyta. Šekit sainas (iškabas). Bi^oksidė Place eikite iki Divi
sion Ave., ir eikite po kairei, ten ant Division Ave. rasite pikniką. j

FMtfWWWWtfWWWWWWWVVWWMWWIfllWWVWtAfWjWWj

organizacijas, 
darbininkų reikalus. Pra- 
10 vai. ryto.

Rbngimo Komisija.LOWELL, MASS.
Pranešimas Liet. Sūnų ir 

terų Draugystes Nariams i
Ateinančią nedėlią, birželio j 

12 d., antrą valandą po pietų, j 
įvyks Lietuvos Sūnų ir Duktė- [ 
rų Draugystės pusmetinis su
sirinkimas, tai yra, paprastam 
laike ir paprastoj vietoj—19 
Union St.

Pusmetinis susirinkimas yra 
svarbesnis, negu paprasti su
sirinkimai. Jame galima pada
ryti gerų ir naudingų tarimų

Dak-

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anghi Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius 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.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :“BALSAS

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Ką? ųžsisąkų “Balsą,” tas 
ttidfh pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prie« fašistų valdžių, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų, Uiekviepas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Mataras .........................$1.50
šešiems mėnesiams . . .80
Pavienio num. kaina . .0t

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į 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.

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity M-8724 '

'40E?SK SI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius <į> 

Pennsylvania ir New Jer- t 
sey valstijose i

Užtikrinu, kad mano pa- <j> 
tarnavimas bus atatinka- * 
miausias ir už prieinamą <|> 
kainą. Nuliūdimo valan- ♦ 
doje, prašau kreiptis prie t 
manęs sekančiu antrašu: i

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA. <|> 

Telefonai: Bell—Oregon 5136 J
Keystone—Main 1417 <!>

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mešlažarnės, 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-Spin<luliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

. Veltui Patarimai ir Ištyriiriaino EAST 16th SI N. Y.
Kasjien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedčliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



Puslapis šeštas , LAISVE

VIETINĖS ŽINIOS
Raudonoji Savaitė

Paskutinis Priminimas
IDS. Trečio Apskričio
Pikniką

Didysis piknikas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Tre
čio Apskričio įvyksta rytoj, 

birželio 12 d.,

Nei vienas Susi- 
pra-

sekmadienį, 
Cranforde, N. J., P. Vaičio- 
nio darže.
vienijimo narys neturi
leisti šios progos puikiai pa
silinksmint ir paremt savo or
ganizaciją. O ir kiti sąmonin
gi darbininkai visi_ privalo 
traukt į pikniką, išreikšdami 
solidarumą su šia didžiausia 
darbininkiška savišalpos orga
nizacija.

Į pikniką keliaukite busais 
kartu su LDS. pirma kuopa ir t 
Aido Choru. Kelionė kaštuos 
į abi pusi tik $1. Bušai išeis 
nuo “Laisvės” namo lygiai 12 
vai. dieną. Todėl susirinkite 
nors kiek anksčiau.

Apart kitų pasilinksminimų, 
šokių, žaislų ir tt., piknike dai
nuos Aido Choro Merginų 
Sekstetas ir Bangos, Sietyno ir 
Aido Chorai. Įžanga tiktai 25 
centai.

Visi tuojaus užsiregistruoki
te “Laisvės” raštinėj važiuoti 
busais į pikniką.

PASTABA : Jeigu kartais tą 
dieną lytų, tai parengimas 
įvyktų Lutvino svetainėje, 69 
So. Park St., Elizabethe, N. J.

Socialistų Gengsteriai
Sužalojo 6 Jaunuolius

Politinių Dvikojų Cirkas 
Solidarumo Dienoj

Savaite nuo birželio 11 iki 
18 d. yra paskirta kaipo RAU
DONOJI SAVAITĖ pasmar
kintam rink.'mui piliečių para
šų. Reikia surinkt 50,000 tų 
parašų, idant Komunistų Par
tijos kandidatai galima būtų 
įtraukti į oficialius balsavimo 
balotus ateinančiuose rudeni
niuose rinkimuose.

Pagerbkite rytoj, sekmadienį, 
darbininkų vienybės dieną— 
pulkais važiuokite į demons
tracinį išvažiavimą, kuris įvyks 
Starlight Parke, prie Colise
um, 177 St. ir West Farms 
Road, Bronxe. čia susirinks 
desėtkai tūkstančių darbinin
kų iš viso New Yorko, Brook- 
lyno ir plačios apielinkės. 
Dauguma įdomauja, kokius 
pranešimus šiame išvažiavime 
duos ir kokias prakalbas sa
kys šešiolika Amerikos dar
bininkijos delegatų, ką tik su
grįžusių iš Sovietų Sąjungos. 
Apart to, bus įdomiausia pro
grama.

o kaipo šalutinis “show”,j|g LDSA. 1 Kp. Susirinkimo 
bus rodoma cirkas keisčiausių! 
kapitalizmo dvikojų politinių!
gyvulių. Bus perstatytas rie
busis Ilooveris, “už taiką sto
jančios” švelnios leidės, kurios

Visos darbininkiškos orga
nizacijos ir pavieniai draugai 
ir pritarėjai privalo per tą sa
vaitę išsijuosę padirbėti, kad 
gaut kuo didžiausią piliečių 
parašų skaičių delei komunis
tų kandidatų ir Kom. Partijos 
platformos.

Tuo tikslu 
sekmadienio 
“Laisvę”, o
draugais leiskitės i 
rinkimą. €

Veronika Sabaliauskiene

Iš Drg. Veronikos Sabaliaus
kienės Gyvenimo ir Darby

panaudokit ir šio 
rytą. Ateikite į 

iš čia su kitais 
parašų

Ketvirtadienį 
kuopos susirinkimas 
buvo skaitlingas, 
mūs nariu

betgi ryja kardus; Indijos pus- pastaruoju

YONKERS, N. Y.— Veroni- 
ka Sabaliauskienė buvo lenku 4.

Iš Lietuvos paėjo iš

Birželio 11, 1932

SUSIRINKIMAI

PARDAVIMAI

bir

seni

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

PARSIDUODA
Parsiduoda pusė arba ir visa val

gykla gerai įtasytoje vietoje, prie 
dirbtuvės, kas myli daug dirbti gera 
proga čia pasidaryti pinigų. Parda
vimo priežastį sužinosite ant vietos. 
Kreipkitės 63 York St. ir kampas 
Adams St., Brooklyn, N. fY. Tol. 
Main 4-911
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---------  TEL. STAGG
2-5043

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 24 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadienį, 13 
želio, 8 vai. vakare, toje pačioje vie
toje, kur visada. Būkite visi 
nariai ir atsiveskite nauju. .

Sek r.
(.138-139)

daugiausia- pas Sabaliauskus, 
kaipo bažnyčios tarnus. Tada 
Sabaliauskai ir persitikrino, 
tiesioginiai patirdami kunigų 
nedorybes. Tada Sabaliauskai 
pradėjo trauktis nuo kunigų 
ir bažnyčios.

Tuo sykiu susiorganizavo 
Amerikos Lietuvių Darb. Lit.

(Tąsa 5-tam pusi)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

i

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

tautos.
Vilniaus redybos, Kapcų pa
rapijos, 
baski. ’ 
1911 m 
susipažino 1913 m. 
dė.

Jos tėvas buvo Du- 
I Ameriką ji atkeliavo 
i.; su d. Sabaliausku 

ir apsive- NOTARY 
PUBLIC(.138-140)

PARSIDUODA
Parsiduoda saldainių krautuve. 

Yra 4 kambariai už krautuvės. At
sišaukite — 66 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

(136-8)

įvykęs šios 
nelabai 

nes daug 
jų šeimynų 
užklupę li- 
susirinkimas

Tuo sykiu Sabaliauskas tar
navo bažnyčiai, kaipo zakris
tijonas, ir abudu buvo tada 
karšti parapijonai. Bet tais 
laikais parapija buvo biedna 
ir todėl kunigai “burdavoda- 
vo” pas parapijomis, žinoma,

X

X 
X 
X 
X 
X 
X

X 
X 
X

nuogis mekleris Gandhi, pirš
tais verpiantis siūlus; New 
Yorko majoras Walkeris, r~ 
lialistii vadai Norman Thomas 
:r Morris Hillquit, Daughters 
of American Revolution ir ki
ti kriminališko kapitalizmo 
šulai. Šitą šalutinį cirką ro
dys Darbininkų Laboratorijos 
Teatras.

Bus šokiai, randonfrontiečių 
maršavimai, revoliucinės 
nos, darbininkiško sporto 
dimai; įvalias užkandžių, 
rimų ir šiaip įvairybių.

Šį išvažiavimą rengia Dar
bininkų Tarptautinė Pagelba, 
kaipo demonstraciją už Scot-j 
tsboro negru vaikinų paliuo-į nom, savimą. ’

Visi į tą solidarumo dienos 
parengimą!

Privažiavimas East Side I. 
R. T. subway traukiniu Lex
ington, East 180 St.

gos. Vis 
ėjo gerai. 

s0"'iš Ateiviij

dai- 
žai- 
gė-

arba 
laiku 

dėlto
Turėjom raportus

Gynimo, iš vietinės 
Kom. Partijos nominacijų kon
ferencijos ir iš Rajono kon-i 
ferencijos.

Paaiškėjo, kad piliečių para
šų rinkime kol kas dalyvavo 
tik 5 narės, tame skaičiuje ir 
viena iš jaunuolių kas savaitę 
dalyvauja. Kadangi ji įverti-į 

na tą taip svarbų darbą, tad1 
ją išrinkom ir delegate į N. Y. j 
valstijos Komunistų Partijos 
nominacinę konvenciją. Tiki-, 
mes, kad ateityje daugiau: 
draugių dalyvaus parašų rin
kime, kuopos paskirtom die- 

pirmadieniais.
Atsilankė . spaustuvininkai 

'streikieriai prašyt paramos ir' I 
jiems paskyrėm $3. Taip pat 
išrinkom komisiją, kuri rūpiu-' 
sis padėt streikuojantiems bat
siuviams, didvyriškai būnan
tiems streike jau 11 savaičių.1 
Nutarėm prisidėt su nuolati
niu mokesčiu prie palaikymo 
Bedarbių Tarybos, 
turėjom nuo seniau, 
dalinom
kietų ir Sąryšio leidžiamo lai
mėjimo tikietų del platinimo.1 
Laimėjimo pelnas 
riamas Lietuvos 
kaliniams.

Rinkite Piliečių Parašus 
Kom Partijos Kandidatams

Draugai ir komunistinio 
judėjimo pritarėjai, 
giau veiklumo rinkime 
čių parašų Komunistų 
tijos kandidatams!

PARSIDUODA
Parsiduoda užeiga, geroje biznio 

vietoje, parduodu todėl, kad turiu 
du bizniu ir vienam sunku apsidirbti. 
552 Forest Ave. Brooklyn, (Rid
gewood) N. Y.

(135-140)
PARDAVIMAI-

Parsiduoda bučemč ir groserne už 
labai pigią kainą. Nepraleiskite pro
gos, nes tokia proga retai pasitaiko. 
Pardavimo priežastį sužinosite nuo 
savininko. Antrašą gausite atsikrei
pę į “Laisves” raštinę.

(135-141)

IŠRANDAVOJIMAI

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I EL A U S K A S) 
G R A BORIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM I, KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I, LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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t NEW 
ęial’stų 
pereitą 
gengsteriai sužeidė, 
šešis jaunuolius, 
čius prie revoliucinio 
darbininkų Zukunft Kliubo. 
Socialistų kalbėtojas, ant kam
po 7th St. ir 2nd Avė., užsiun
dė peiliais, bliakdžekiais ir 
geležinėmis pirštinėmis gink
luotus kriminalistus ant tų jau
nų darbininkų vien todėl, kad 
vienas iš jų pastatė kalbėtojui 
klausimą. Išgirdęs klausimą, 
socialistas tuojaus užkomanda- 

\ vo: “Duokite jiems į kailį”.
ir gengsteriai leidosi darban 
prieš beginklius jaunuolius. 
Socialistų kalbėtojas išanksto 
buvo apsistatęs šešiais gengs- 
teriais, kuriais naudojasi ir va
dai vadinamų “socialistinių” 
unijų, kaip kad Amalgameitų 
ir International Ladies Gar- 

•• v r T ** a « » * Kz v a a• aa* .

jaunuoliui J. Blankui perskė- KELRODIS: Iš downtown 
IS lūpą ir perpjovė smilkinį; reikia važiuoti Lexington Ave. 
jis buov nuvežtas į ligoninę, subway iki 125th St., čia paim-

- - - - ■ valandas’ti Pelham Bay Park “treiną” ir
važiuoti iki galo. Išlipus reikia 
eit tiesiai vandens link prie na 
mo, kur “sodę” pardavinėja. 
Čia bus bus žmogus, laikantis 
kortą su užrašu “ALDLD. 23.” 
Jis nurodys, kur susirinkimo 
vieta. Komisija.

YORK. — Pagal 
kalbėtojo paliepimą, 
antradienį, ginkluoti 

sužalojo
priklausan- 

jaunų

so-

Svarbu Newyorkieciams
Sekmadienį, birželio (June) 

12 d., bus išvažiavimas Pelham 
Bay Parke. Išvažiavimą ren
gia ALDLD 23-čia kuopa. Pra
džia 2-rą vai. po pietų.

Išvažiavime bus paskaitos la
bai svarbiais šių dienų darbi
ninkų reikalais. Todėl labaj 
svarbu, idant newyorkieciai at
silankytų į šį darbininkų išva
žiavimą kuo skaitlingiausiai ir 
išgirsti) paskaitas.

Galime užtikrinti išanksto, 
kad šiame išvažiavime kiekvie
nas atsilankęs darbin. gaus 
labai svarbių pamoku, iš kurių 
jis turės daug sau naudos.

Jsitėmykite gerai, kad šis 
pranešimas yra pirmas ir pas
kutinis apie Šį išvažiavima. To
dėl išsikirpkite šį pranešimą, 
idant žinotumėte, kaip atvažiuo- 

ment Workers Union. Vienam'ti i išvažiavimo'vietą.

Delegatę 
Dar pasi- 

“Laisvės” pikniko ti-

būsiąs ski- 
politiniams

nedateklių,Nors ižde turim 
bet nusprendėm chicagietėms Į 
neužsileisti LDSA. suvažiavi
mui pasveikinimais, tad iš iž
do paskyrėm $2 ir dvi draugi 
apsiėmė parinkti pas nares 
pritarėjus kiek bus galima.

Narė.

ir

mirtys — laidotuvės

dau- 
pilie- 
Par- 
Nors

įvairios mūsų organizacijos 
tarėsi pasidarbuoti Kom. 
Partijos rinkimų kampani
joj, bet vis dar per mažai 
parodo, praktiško darbo, o 
greičiausias darbas tai pilie
čių parašų rinkimas.

Darbininkai ir darbinin
kės, jaunuoliai ir suaugę, 
ateikite vakarais į “lais
ves” raštinę, gaukite infor
macija^ ir blankas ir trauki
te rinkt piliečių parašų. Ne 
tik patys ateikite, bet ir ki
tus atsiveskite. Nepamirš
kite pavadint į šį darbą jau
nuolius ir jaunuoles. Kurie 
vieni nedrįstate, gausite 
“Laisves” raštinėje patyru
sius bendrus ir eisite sykiu, 
poromis parašanti. Tai bū
tinai reikalingas darbas, bet 
ir įdomus—juk namie būda
mas niekad nesužinosi to, 
kas galima matyt ir girdėt 
apie darbininkų ir bedarbių 
gyvenimą, vaikščiojant po 
jų namus.

Atminkite, jog tik Komu
nistų Partija šiais laikais te
veda kovą už bedarbių ap- 
draudą ir dirbančiųjų reika
lus. Todėl, dirbdami Par
tijai, ir patys sau dirbsite.

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja gerai įtaisytas forni- 

šiu«tas kambarys vienui . ypatai; 
Williamsburgho apielinkeje, arti ge
ros transportacijos. Antrašas 38 
Stagg St., ant antru lubu.

(137-140)
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja fornišiuoti kamba- 
kambariu arba ■ vieną kambarį del 
dviejų, su valgiu ar be valgio. Ant 
vietos yra ir restaurantas. 518 Grand 
St. tarp Lorimer ir Union Avė. Broo
klyn, N. Y. ' •

(136-141)

I Laikrodžiai, Deimantai ir j z
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda- 
daimantus 
daiktų 
pigiau

mi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių
nokite, kad pas mane 
sipirksite.

ži- 
nu-

kur daktarai dvi
’ darbavosi, kol užtaisė žaiz

das; Šamui Bitteriui bliakdže- 
kiu sukapota visas veidas, ge
ležine pirštine gėngsteris vos 
tik neišmušė akį Izadorui Ko- 
renzfweikui.

Taigi socialistai “smarkiai” 
pradeda gavo rinkimų kampa
nijos prakalbas gatvėse, su 
pagelba kriminalio pasaulio 
paukščių, ginkluotų gengste- 
rių, kuriems socialistų partija 
apmoka iš savo iždo.

Darbininkai privalo 
įsidėti galvon, atėjus

paramos 
Millerio ir 

šiaučiams 
Days, rin- 
dėžutėmis 
ir rytoj.

.—i--------
Delei finansinės 

streikuojantiems 
Gellerio kompanijų
yra rengiamos Tag 
klia.vų dienos su 
gatvėse, šiandie 
Gaukite dėžutes po numeriu
61 Graham Ave., Brooklyne, 

Bronxe ir
tatai

rinki- 56.9 Prospect Ave
mams, ir nei vieno balso ne-, 301 W. 29th St., New Yorke, 
duot socialistų partijai, kurijir eikite parinkti aukų tiems 
naudoja tuos pačius gaivalus narsiems čeverykų 
prieš streikierius ir prieš dar
bininkus, 'kurie drįsta bent 
klausimą pastatyt socialfašis- 
tams.

kovotojams.
pramones

Visi darbuokitės Komunistų
Partijai l ,

PASKUTINE SAVAITE 
Theatre Gaild perstata 

SUĖJIMAI VIENNOJ
' Komedija parašyta Robert E. Sherwood
GUILD THEATRE 52nd Street*

W. of B wi
Vakarais 8:40, dienom ketvirtadieniais 

ir subatoms 2:40

Ona Meškėnas, 37 m. am
žiaus, mirė birželio 8 d., šv. 
Juozapo ligoninėj, pašarvota 
graboriaus įstaigoj; bus 
laidotą birželio 11 d., šv. 
jybės kapinėse.

Laidotuvių vedėjas yra 
borius Matthew P. 
(Bieliauskas).

pa- 
Tre-

gra-1 
Ballas

Dabar Rodoma! Tautos Evoliucija
"REVOLIUCIONIERIAUS DIENYNAS” 
Sovietų Rusijos formavimasis—ir šiandien

Naujas Amkino veiksminis ‘ ir kalbinis 
paveikslas. Rinktinės Sovietų Žinios, ku
rios nebus rodomos jokiame kitame Now 
Yorko teatre.

§ CAMEO ir
Visos sėdynės nuo 9 iki 1 P. M. 25c.

nuo pirmadienio iki penktadienio

IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

proga mokintis barberystės ama
to. Išmokysime jus į trumpą lai
ką, o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
vien tik barberiauti, bet ir mote
rims plaukus kirpti.

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persitlk- 
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

Telefonas: Btagg 2-0105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETJKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagyslės, niežinti 1 ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy

domi be
DR. O.

Taipgi taisau visokius laikrod-! 
žius ir kitus papuošalų daiktus, j 

h Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. Į 
| Williamsburgiečiams, kuriems ■ 
■ pertoli pas mane atvežti pataisy-1 
mui laikrodžius ar kitus auksinius | 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■ 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo-? 
kesitė “Laisvėje.” ■

VIKTORAS JANUŠKĄ į
127-17 Liberty Ave 1

i Tarpe 127 ir 128 gatvių j
Richmond Hill, N. Y. *

JONAS STOKES ,
Fotografas

šiuond pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

LAIK-
NAU-

MADOS

| ĮVAIRŪS
i RODŽIAI
■
1 JAUSTOS
1UŽ PRIEINAMĄ

KAINĄ

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

Telephone,'Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
operacijų
MEYER

208 ■ West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Serodomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

Graborius

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiai ir chronišku vyrą ir 

moterų ligai kraujo ir odoi. 
Padarau ištyrimu kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 111 

New York, N. T.
Valandai PriCmlnioi

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

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

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.

402

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”
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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.

I

z

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

Telefonas, Midwood 8-6261 I

i

i—
I
ĮDR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas ičiršklnimais

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, Šlapinimos ii 

gimdymo organų
FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

LIETUVIŠKI COLUMBIA REKORDAI
Pas mus randasi didelis perviršis rekordų. Tat padarėme trumpam 

laikui nupiginimą, parduodame po 35c vieną. Taipgi parduodame 
Radios, pianams rolius ir-daug kitų muzikalių instrumentų. Agen
tams duodem gerą nuošimtį. ’ ,

JONAS AMBRAZAITIS,
560 Grand Street • , Brooklyn, N. Y.




