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KRISLAI
Kapitalistinis Kelias. V 
Revoliucinis Kelias. >/ 
Kuriuo Eit Darbinin-P 

kam ?
Karas ir Maras. , y 
Kova ir Gyvenimas. /

Rašo Komunistas.

Vakar šioj vietoj buvo nuro
dyta, jog klaida tvirtinti, kad 
kapitalizmui visai nebeliko iš
eities iš šio krizio, kad jis sa
vaime sugrius ir išnyks. Toks 
mokymas yra oportunizmas 
“kairiose” plunksnose. Komuni
stai atmeta šitą “teoriją.”

Kapitalistai jieško išeities iš 
krizio. Jų kelias yra darbinin
kų ašaromis ir krauju nulietas. 
Drg. Fosteris sako:

“Kapitalistų kelias iš krizio 
reiškia didžiosioms bedarbių 
masėms pusbadį gyvenimą, nu- 
mušimą gyvenimo skalės dir
bantiems, vedimą desperatiško 
imperialistinio karo ir įvedimą 
fašistinio terorizmo režimo. 
Tai šituo keliu maršuoja viso

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasaulį!

Protestuokite hieš Dies Bilių
4,000 Darbininkų 
Pasitiko Idą Wright

AMSTERDAM, Olandija. 
—Birželio 16 d. keturi tūk
stančiai jūrininkų darbinin-

kapitalistinio pasaulio išsivys- kų dalyvavo demonstracijoj 
Darbininkams kapitali- pasitikti Ida Wright, Scott- 

sboro
j Darbininkai parodavo gat-

tymas.
stų kelias iš krizio reiškia 
dėsnį pavergimą ir skurdą, 
gu kada nors pirmiau yra 
vę.”

jaunuolių motiną.

HOOVERK) VALDŽIA RUOŠIAS PRIE ;? “usv,.,.,,,, . ....... ..nnr.nn I Nuverst Naująją ValdžiąNUMALŠINIMO NEPALANKIU VETER.; Iš Santiago pranešama, 
. e e p*ad birželio 16 d. dalis ka-

Illinojaus Valstijos Veteranai Sukilo prieš Reakcinius Ko- !riuomenes buvo bandžius
maiulierius ir Išrinko Vadovybę iš Savo Tarpo

WASHINGTON. — Dar 
vėmis ir maršavo link Jung- šimtai jūrininkų at- 
tinių Valstijų konsulato rei-j£abenta čionai, kaipo “pa-

Kapitalistai niekados geruo- kalanti jaunuolių paliuosa-1 sarga” veteranams. Prista
ju neatiduos visuomenės kont- vimo. 
rolės, neigi atsižadės masių iš-j 
naudojimo sistemos, nepaisant i 
visų pūvančio kapitalizmo pa
sėkų. * 
ras, maras, ' 
kysis įsikibę savo turtų ir ga
lios, pakol revoliucinis proleta
riatas neišplėš iš jų rankų.” 
(“Toward Soviet America, 
212-213).
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Lai čia bus badas, ka- Keikalauja razabot
terorizmas, jie lai- Kataliką Bažnyčia 

cnvn turtu ir *■ J *-

l tyta šarvuotų automobilių. 
Laukiama valandos, kuo
met prisieis spėka grūsti 
veteranus iš Washingtono.

Eiliniai veteranai prade-1

bę—savo komandierių 
įvairius komitetus.

nuversti dabartinę “socialis
tinę” valdžią ir sugrąžinti 

• r'prezidento Montero režimą, 
kuris buvo nuverstas birže-

Tai Eks-Kareivių Darbi- lio 4 d' TTUSf^paoS^ 
ninku Lygos programa. Kol u
veteranai pasitikės reakci
niais policijos kontroliuoja- į 
mais komandieriais, tol ne-!

, nes naujai

VISUR SUKEIKIME GALINGA AUDRĄ 
PRIEŠ UŽSIMOJIMĄ ANT ATEIVIU DAR

BININKU IR JU ORGANIZACIJŲ
Klausimas tik Kelią Dieną; Reakcionieriai Darbuojas Sušilę;

Stokime Kovon Suvienytomis Spėkomis
4r

Dar nepervėlu. Dar ga- Reakcija kelia audrą už 
Mes, darbinin-valdžiai ištikima karinome- lime atmušti valdžios užsi- Dies Bilių.

mojimą ant ateivių darbi- kai ir darbininkės, stokime 
ninku laisves. Reakcinis 
Dies Bilius priimtas Atsto
vu Bute ir eina Senato 

i svarstymui. Reakcionieriai 
j darbuojasi sušilę, kad tą bi- 

Iiinc K a nit a 1 Pavaryti senate ir pas-UJUb H d p U d 1 IZlllcJ kui mestis ateivius terori-

ne laiku pribuvus pagelbon.

: < Anglija ir Francija
į kovą prieš šitą kruviną 
įstatymą, siūlomą prieš at
eivius.

Ištikrųjų, klausimas tik 
kelių dienų. Už kelių die
nų kongresas baigs savo se
siją. Reakcionieriai nori, 
kad Senatas tuojaus svars- ! j

vėl Gelbės Veide-moralizuojama. Waters ir 
J reakcionieriai bandot 

jiems veteranus padalinti, bando 
iš jų tarpo išskirti kovin
guosius elementus ir tuom 
sudemoralizuoti jų eiles. ltaayn^koluT* reparacijų 
T odei Lyga siūlo,. kad pa- |konferencijosų slapt se<_
tys veteranai issinnktų sa-jjoj bug įtJeiktas Vokietijai 

__ _ .... , r.„.. ___________ , .......V° Va °Vy ę’ į referendumas, kurį jau yra 
tariato diktatūros rankas ir tt. .klerikalų organizacijas iri i priėmę Anglija ir Francija.
štai koks kelias veda prie dar- į aprjbotų kunigų skaičių. I MANIMI AI O ARRWINKII ^IKIDINKIM AI 'Tam referendume būsią pa- 
bininkų pasiliuosavimo. šis ke- BoiVal„„-0 lfor, lo5qtn ■ RflUWfilUlWy tJUiJIlWllUlvlHI įsiūlyta, kad visokių skolų

KOVAI PRIEŠ 1KEAKCINĮ DIES DILIU (sulaikomas neribotam " 
 kui, kol tas klausimas bus

Tai bus

jo sukilimą prieš valdžios ir kiti 
i policijos paskirtus
' komandierius. Tai labai 

,v. . _ J . svarbus žygis eks-kareivių
išleido manifestą, kuriame povojc pašalpa, štai vi- 
reikalaujama, kad dabartį- sa lllinojaus valstijos dele- 
nė valdžia tuojaus konfis-:gacija; viso ie 800 vete. 
kuotų milzimskus katalikų';; išrinko savo va.dovy. 
bažnyčios turtus, uždarytų,1 

iri

SANTIAGO, Čili.—Prieš- 
pp‘ klerikalinė “Veikimo Lyga”

Taigi, proletariatas turi nu
galėti kapitalistus, išplėšti iš jų 
rankų turtus ir galią, nugink
luoti juos, paimti juos į prole-

L’.ijS. reiškia- revoliucinpJcelią iš 
šio krizio. \

Bet šis kelias reiškia mobili
zavimą darbininkų klasės ir ve
dimą jos į kovas. Jis reiškia, 
kad reikia darbininkus įtikinti, 
jog kapitalistų kelias iš šio kri
zio reiškia mums baisias kan
čias, o milionams stačiai pražū- Į 
tį. Gi revoliucinis kelias reiš- piauvpuuau
Ha kova, laimšjimą ir gyveni-_ panijoOadTe7smasnul>au- k?yą4. 1’1'i.eš A*stov.ų^

Reikalauja, kad būtų leista, 
laikyti tik vieną kunigą ant 
kiekvienų 50,000 gyventojų.

LAUSANNE. Tarp

lai-

dus terori
zuoti ir persekioti. Štai

DVYLIKA METŲ KALE- I demgiau ateina Pra-;sto rezoliuciją ir pasiuntė galutinai įsristas. 
JIMO Už SUKRIUšINIMĄ tesimų, .

i NOSIES ; ■ organizacijos po vado-
-------- įvybe r. .

Gautas pranešimas iš Is- . - . - - . .
mą.

inink

ga-
klasės avangardo^ jos revoli 
nes dalies ir jq&politiniai 
nizuotų eilių į 
tiją. Kas moki 
viso'galima apšie 
patį savaime šiai 
pitalizmas sugrius, tas tik kai
riomis frazėmis lošia, bet dirba 
buržuazijos naudai.

, ka
i, kad vistiek

krizyje ka-

Fišės komiteto suorganizuo-1tytų ir priimtų Dies Bilių. 
ta fašistinė reakcionierių'Mes gi turime dėti dižiau- 
organizacija “The Ameri-isias pastangas, kad šitas 
can Alliance” savo slaptam i bilius būtų atmestas. Api- 
cirkūliare ragina buržuazi- pilkime Senatą protestais ir 
ją siųsti telegramas savo reikalavimais, kad Dies Bi- 
senatoriams ir reikalauti, liūs būtų atmestas.
kad balsuotų už Dies Bilių
Fašistai šaukia:
na mintutė svarbu. Jeigu ‘paraginimų. Jeigu jūsų or- 
šis bilius nebus priimtas da-iganizacijos nelaiko susirin- 
bar, prieš kongresui užsida- kimų greitu laiku, tai komi- 
rant, bėgyje šių kelių die- tetai siųskite protesto tele- 

; savo organizacijų

Organizacijų k o m i t etai 
“Kiekvie- iveikite. Nelaukite daugiau - —

kad visur darbiniu- Jungtinių Valstijų Senatui. Vgl,J0S lr Pa’ ’ • • „ K n
Philadelphijoj du masi- ®tan?°,s Padet> Vokietijos inų ta> nieko nebus daroma .gramas 

Tarptautinio Darbi-™? Stingai atviram ore įkaP'tahzmui pergyventi si-lnet iki gruodžio menesio.” vardu.

'ninku Apsigynimo įsitrau-|!

Philadelphijoj du masi-1
• • . •» « •

kad i —................  —
šitą|Mass. Valstijoj

Komunistę Konvencija

įvyks šeštadienį, birželio 18,^.
!d.:, 6-ta vai. vakare, kampai I Hindenburgo valdz.a 
šie: 13th ir Thompson Sts.; JPasmJymą prnms.
13th ir Reed St3.

New Yorke šeštadienį 
įvyks dvylika* masinių susi
rinkimų atviram ore protes
tui prieš Dies Bilių. Visur 
raginame lietuvius darbinin
kus ir darbininkes dalyvau
ti tuose mitinguose ir prisi
dėti prie kovos prieš ren

giamus naujus pančius ant 
mūsų kaklo. *

EXTRA!
Chicago, Ill. — Kapitalis

tas “inžinierius” Hooveris 4 
vėl nominuotas kandidatu į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus ant republikonų ti-

ė dvylika' metų kalėjimu L1:0 I4ies„BiliV at‘

- - j masiniai susirinkimai sve-
- - - - - - tainėse ir atvirame ore.

Birželio 16 d. Brooklyne 
eivis negalėjęs tarnauti per'sėkmingas lietuvių masinis 

P devynioliką dienų. I susirinkimas priėmė prote-

e_ tūlą amerikoną John C. • 
Willey, kuris tūlas laikas 

munisti/Par-'atgal užpuolė vieną kareivį 
be to j r jam sužalojo nosį. Kar-

VISOMS ALDLD. KUOPOMS

Vokietijos Fašistai
Džiaugias Laimėjimais'

^kindenbur-įencija šj sekma-

; BOSTON, Mass. — Ko- 
'munistų Partijos Massachu- 
į setts valstijos nominavimo

Du keliai iš dabartinio kri
zio: •

Kapitalistų kalias—badas be
darbiu masėms; algų kapoji
mas dirbantiems Darbininkams, i 
naujas imperialistinis karas, fa- | 
šistinis teroras.

Revoliucinis darbininkų kla- j 
sės kelias—kova prieš kapita
listus, kova prieš jų pasimoji- 
mus, nugalėjimas /ų, atėmimas 
iš jų nuosavybės (ir galios.

------ T—
Revoliuciniu keliu darbinin

kų klasę veda Komunistų Par
tija ir Komunistų Internaciona
las. Todėl visų klasiniai sąmo
ningų lietuvių darbininkų par
eiga stoti į tos partijos eiles. 
Jų pareiga būti nariais tos ko
vingos politinės partijos, kuri ■ 
sumobilizuos darbininkų klasę, 
iš šio krizio išėjus revoliuciniu 
keliu. ,

MAŽIAU APSIVEDIMŲ, 
DAUGIAU DIVORSŲ

WSHINGTON. — Fede
rates valdžios cenzas paro
do, kad N. Y. valstijoj 1931 
metais buvo 114,111 apsive- 
dimų, arba 3,769 mažiau, 
negu 1930 metais. Bet už 
tai 1931 metais buvo divorsų 
daugiau ant 1,049. Viso 
perskyrų buvo 5,091.

Draugai ir Draugės
Jau praleistas Atstovų Bute žiaurus įstatymas 

prieš ateivius. Šiomis dienomis jį svarstys Senatas. 
Ir jeigu jis bus praleistas, tai prieš visus ateivius 
darbininkus ir taip kovingus proletarus bus pradė
tas žiauriausias puolimas. Klausimas tik kelių die
nų. Jeigu mes sukelsime milžinišką protestą, tai Se
natas gali jį atmesti.

ALDLD Centro Komitetas, kaip ir kitų tautų dar
bininkų organizacijos, jau pasiuntė protestą. Dabar 
veikite visos kuopos, apskričiai ir kitokios organiza
cijos. Kiekvienąme susirinkime, kiekviename paren
gime priimkite protesto pareiškimą ir siųskite Se
natui. Apskričių ir kuopų valdybos, nieko nelauk
dami, muškite ^telegramą. Rašykite anglų kalboje, 
atžymint, kiek-pas jus yra narių. Panaši telegrama 
gali būt pavyzdžiu:

United States Senate,
Washington, D. C.

Our organization with... .......... members protests
against the Dies Bill passed by the House of Repres
entatives as an attack uįon the whole working class 
and demands its rejection by the Senate.

Apačioje parašykite savo organizacijos vardą. Vir
šuje, po žodžio “with” pažymėkite savo organizaci
jos narių skaičių.

Draugai, veikim^, kol dar nėra vėlu. Pavojus*di
delis ir visi klasiniai susipratę darbininkai turi su- 
brusti.

ALDLD Centro Komitetas.
M*W&aa^aV—VB***ilV****f!* l ■ ■ * '**#>*"" '

Senato Komisija prieš i

BERLYN.
go valdžios patvarkymas, 
kad hitleriniai fašistai , vėl 
laisvai gali palaikyti savo 
ginkluotus būrius ir juos 
muštravoti, sukėlė didelio 
džiaugsmo fašistų abaze. 
Fašistų spauda apvaikščio-

Veteranų Reikalavimąlž.r.’S“’' “P°
Bet už tai Hindenburgo 

'valdžia palieka uždraudimąWASHINGTON. — Se
nato finansinė komisija 14 prieš Komunistų Partijos 

apsigynimo organizaciją. 
Komunistams nevalia ne
šioti savo partijos unifor
mas, nevalia organizuoti 
spėkas apsigynimui nuo 
kruvinų fašistų. Taip pat 
uždrausta Proletarinių Be
dievių Draugijai viešai veik
ti.

balsų prieš 2 atmetė eks- 
kareivių reikalavimą atmo
kėti jiems bonus. Pats 'Se
natas bonų klausimą bal
suos šiandien. Turėjo bal
suoti vakar, birželio 17 d., 
bet politiniais sumetimais 
buvo atidėta, idant daugiau 
pavarginti sumaršavusius 
veteranus. Spėjama jog fi
nansinės komisijos balsavi
mas parodo, kad ir Senatas 
bonų atmokėjimą atmes.

Dar Vienas Turės Mirt
ROMA.—Fašistų teismas 

nuteisė mirtin Angelo Sbar- 
delloto. Jis irgi kaltina
mas suokalbyje nužudyti 
Mussolinį. O dieną pir
miau tuo pačiu kaltinimu' 
buvo nuteistas mirtin. Do
menico Bovone.

PIKNIKAS GREAT 
NECK, N. Y., KALBĖS 
P. BUKNYS

19

ryte, Municipal Building i 
svetainėj, Shawmut Ave. 
Visų lietuvių darbininkų or
ganizacijų delegatai ir dele
gatės būkite laiku ir maty
kite dd. Barčių, Sukackienę 

Jie sučekiuos, 
kiek lietuvių delegatų yra 
ir kiek surinkta aukų su 
pasveikinimais.

Konferencijoj kalbės Ko
munistų Partijos kandida
tas į vice-prezidentus, drau
gas James Fordas.

K. P. Liet. Fr. Pirmo 
Dist. Biuras.

Lenkija Ketinanti
Susipykt su Rumunija
Iš Bucharest© praneša

ma, kad Pilsudskis prade
da pykti ant Rumunijos už 
atsisakymą pasirašyti ben
dros Lenkų-Rumunų ne
puolimo sutarties su Sovie
tų Sąjunga. Rumunija rei
kalauja, kad Sovietai pri
pažintų jai Besarabiją, bet

šį sekmadienį, birželio 
d., Great Necko ALDLD 72- 
ra ir TDA (John Reed) 48- 
ta kuopos rengia pikniką, 
Bayside-Flushing Gardens, 
214th St., prie Nassau Blvd. Sovietai atsisako. Lenkija 
Kalbės drg. P. Buknys. Bus norinti, kad Rumunija pasi- 
dainų ir kitokių pamargini- rašytų sutartį be tokio pri
mų. pažinimo. Lenkija grūmo-

Rengėjai. Janti pasirašyti nepuolimo

• VI

čion vieton “runys’ ponas 
Curtis, dabartinis vice-pre- 
zidentas.

Montreal, Canada. —Bir
želio 17 d. ant britų žibalą 
gabenančio laivo “Cymbeli- 
ne” įvyko eksplozija ir žu
vo, kiek jau žinoma, devy
niolika darbininkų. Bet 
gali būt, kad žuvusių skai
čius pasieks iki dvidešim
ties.

Santiago, čili. — Įvyko 
“sukilimas,” nuverstas vi
daus reikalų ministeris 

i Grove ir vėl sugrąžintas į 
prezidentus senatorius Da
vila, kuris buvo rezignavęs 
kelios dienos atgal. Pats 
Grove tapo suareštuotas. 
Bet permainų valdžios poli
tikoje nelaukiama.

Roma. — Fašistų valdžia 
sušaudė Bovone ir Sbardel- 
lotto, kurie buvo nuteisti 
mirtin už pasikėsinimą ant 
Mussolinio gyvybės. '

sutartį atskirai. Ar ištik
rųjų imperialistine Lenkija 
atsižadės savo talkininkės 
Rumunijos, tai dar klausi
mas.
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BUBSCRIPTION RATESį
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United States, per year........
Brooklyn, N. Y., per year., 
foreign countries, per year. 
Canada and Brazil, per year

Suvirs 20,000 buvusių pą- dar tik už trylikos metų, 
saulinio karo kareivių susi-1 Reiškia,, tam , spcialfašis- . • _ _ 1 T T T T 1 i • t I 1 - _ _ — ’

Vokietijos Komimisty Partija Apie T 
Nuvertimą Brueningo Valdžios

Bntored ag second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879.

REPUBLIKONŲ PARTIJOS PLATFORMA
Republkonų partijos konvencija vėl nominavo inžinie

rių Herbert Hooverį j J. V. prezidentus. Konvencija už-i 
gyre jo administracijos programą. O ta programa, kas 
liečia darbo, ųiases, yra bado ir skurdo,, algų kapojimo, 
darbininkų p

rinko Washihgtone reiki- tui nesvarbu,, kad tūkstąn-| 
lauti,. kad jiems būtų tuo-jčiai veteranų badauja* Jisi 
jaus išmokėti, bonai. Į labai susirūpinęs keblia ka-J 

v Jų kelionė buvo sunki. įpitalistiriė^ vąldžibs pade-1 
Išbadėję, suvargę jie kelia-Į timi, dejuoja, kad kapitalis- 
vo. >!tinė valdžia turi milžiniška

Ims iš taksų. Taksai su
kraunami-/int visų gyventojų, 
bet vyriaųšiaį ant biedrjuofme-; 
nes. Kodėl -tad bįednu'ohlenė i,.. 
turėtų būt’tamsuojama i eks-ką- 4

4.. , d., tilpo tos partijos pareiš- i
Na^ gerai. Bet mes pa- j l<įmas sąryšyj su ųuvertiniu

TZ1"......  ”* Čia

reivių natidai?

.-.tįnė valdžia turi milžinišką klausime “Klampynės”: Bruenineo kabineto 
Washingtone jie negauna deficitą, apgailestauja, kad “Jūs sakote, kad ne bonai 

"A 1 y r\ a-v a*a z-a*1 a a z-1 1 * J 1 * 1 * ““ . • 1 i 1 1 • 1 T • • 1 i • i —.

r Vokietijos Komūnistų Par- mus tarnautojus, į nubiejd-
; csntraliam organe;nėjusia vidurinę klasę, 'į[

Rote Falinę, . gegužes 31 ibiednucsius valstiečius su-- 
Įsivienyti p r i e š fašistiniam 
veikimui ir pradėti masinę 

^a kovą prieš fašizmą už pro-
tinkamos prieglaudos, ne- kapitalistinė sistema’ dabar reikalingi, bet socialė ap-./U^.piškbno^ 1Strauką ^tarinius reikalavimus, 
gauna tinkamo maisto, [keblioj painiavoj ir keikia,drauda. Tai iš kur valdžia . ’ ---- “
Tūkstančiai jų priversti būti [niekina veteranu^, kąm jie ims pinigus įvedimui sočia-1 Brueningo valdžia tapo -■ - --
atviram ore dieną ir naktį; įneša “dar daugiau painia- lės apdraudos?” ‘ [nuversta. Yiešpntaujanti|pakartoja'savonasiūivma ir
nėra sanitariškumo, ligos vos į politinę situaciją kra-i Juk socialėi apdraudai:finansiniai kapitalistai,' jun-1į fpiaino-n '
plečiasi.' Pusbadžiai jie ten;šte.”. Taigi; soeialfašistas;dar daugiau yeikalingą pi-lVnv1Q1 nevarai © r
užlaikomi. [CNo'./L ,A.‘.Lj ’ 1

Veteranai, kurie ten mar- Į atviru1 Veteranų' priešu, ka-i' 
ąavo, žinojo,1 kad. jie susi-<pitalistų agentui'1 
durs su žiauriomis sąlygo-į Dabar pažvelgkime, kokį 
mis. T 
šavo. . , . , .
• Kode! jie ten maršavo?
Kas juos prie to privertė?

Bedarbė, badas ir skur- i 
Ir jie mato, kad savo i

atviram ore dieną ir naktį; įneša “dar daugiau painia- lės apdraudos?”
Vokietijos Komunistų Par- 

X7. v . .. .tijos Centralinis Komitetas jnuversta. ; Viešpataujant! |pakartoja savo pasiūiymą ir

[Grigaitis pasirodo bjauriu,1 Inigų.
1 - / ‘ ' 1 t ) •

Jeigu, pavyzdžiui,^ vetera
nai priverčia valdžią dabar 
atmokėti bonus, tai tuomi 
parodo pavyzdį masėms 

.Amerikos darbininkų, mili- 
I onams . bedarbių, kad tik Į

darbininkų pėį^ekiojimo ir karo programa. Ne tik kon
vencija inkorporavo į savo platformą Hooverio administ
racijos ant darbininkų klasės atakos programą, bet taip
gi pasižadėjo dar labiau padidinti ofensyvą ant darbinin
kų gyvenimo normos, dar smarkiau rengtis prie imperia
listinio karo.

Į darbininkų reikalavimą tuojautinės pašalpos ir be
darbių apdraudos kapitalistų ir jų valdžios kaštu, repub-! 
likonų partija savo platformoj atsako, kad ji “priešinga 
federalės valdžios įėjimui tiesioginiai į privatinės labda- ca^’_,. .. - ,
rybės dirvą ir tiesioginei pašalpai individualams.” Tuo Pa(IetJ galėtų siek tiek pa-j 
būdu republikonų partija stoja už tai, kad milionai be->. > JeiSu išreikalautų iš: 
darbių ir ant toliaus badautų, kad jie gyventų ubagiš-! \alc*zlos atmokėti bonus, ku- j 
kai, gaudami kada ne kada mizerną almužną iš privati- iauos Jiems prižadėjo ir kil
nių labdaringų įstaigų. ™?s aJsl®a dabar išmo-

Į badaujančių veteranų reikalavimą bonų, republikonų 0 zaaAa lsm°kėti už ke- 
partijos platforma pakartoja reakcinį Hooverio pareiš-į 
kimą: “Nemokėti bonus, neduoti jokios tuojautinės pa-| 
šalpos badaujantiems bedarbiams darbininkams.” * svarbus veteranų reikalavi-

Didesni taksai, augštesni muitai, kas reiškia pragyve- mas_ 
nimo pabrangimą, “<* 
meniniams tikslams,” kas reiškia bedarbės padidėjimą, 
tolimesnis tęsimas algų kapojimo kampanijos, bandant. ...... .. &V4Vl
veidmainiškai tą kampaniją pridengti fraze: “Mes prita- tFYeigu^ieins būTų išmol<ėti’bepia nekovoti už

.. ..................................................  4 j-- bonai. Jų spaudimas pri-[bet^abelnai reikalauti so-

Bet vis iięk jie _mar- 'nusistatymą užimk renega
tų Prūseikos’ -' Butkaus • 

j “Klampynė.” 
Į -- .. --

jką sako:
Bonais iš Valdžos iždo eks- 

kareiviai savo mizernos padė
ties neišriš. Ne senas dar lai
kas, kaip'jie gavo pusę nuskir
tosios bonų sumos. Bet da
bar jie ir vėl neturi iš ko gy
venti.
Tokiu būdu, “Klampynės” 

supratimu, veteranai netu
rėtu reikalauti bonu.“Klam- C- 'C-

kenai iV generolai pravarė! . ,, , -n u*- (socialdemokratams darbm-Bruenmgo-Groener valdžia. , , .. . rr> -j, j. u- j i ikams, darbininkams laisvo- Prezidentas Hindenburgas, . . ,. , j , . . , t? ’ ,se ir krikščioniu darbo uni-socialdemokratu ir kitų Bru- L , i • • /. i , jose, darbininkams, .esan-enmgo partijų kandidatas, n • i u •v ,1. .v. .... .’.tiems Reichsbanner ir viso-uz keliu savaičių po išrinki-1 . _ . .." j- . ", I , se masinėse organizacijose, mo pravedė troškimus trus-1 , ,. , ? ,. ,
tu, buržuazijos, didžiųjų ženl.; sudaryti pety s į. petį su ko- 
valdžių ir armijos generolų, ,rntinistais, gi eta su Raudo-

Klampynė” (No. 24) štai imaginiu spaudimu, tik peri ‘.J. S h n.uju Darbo Unijų Opozicija, 
sako: kovą galima priversti kapi-į”'po ’ obalsiū anti-fašištihfo

Bonais is Valdzos iždo eks- talistus ir jų valdžią suteik- ;xa .lneta’. tioKsca nunešti , -k- kovinga raudonai! 
reiviai savo mizernos pade- ti koncesijas. Tuomet pla- k.e> nauJai Maistinės reak- ; k ’ . • «*ti koncesijas. ______ .. . ,, ,

tesnės darbo masės sujung- cij°s ofensyvai, delei padidi-, 
tų savo spėkas kovai už be- nimo fašistinės priespaudos i 
darbių ir socialę apdraudą, nietodų į. .............
ir tą kovą greičiau laimėtų, klasę ir už sudrūtinimą Vo-ude iki šiol buvo patraukti 
Masiniu spaudimu kapitalis-(kietijos buržuazijos karo apgavingais 1 _

2— ________________________ : I -.aza1;+-J Ir zs c. fonfina iv cr

versti bedarbių ir socialę | 
apdraudą įvesti savo kaštu, i kratų partija bandė, pertik 
o ne padidintomis taksomis rinti Vokietijos proleta: 
ant biednuomenės.

Taigi, ta veteranų kova v^mas , Bruėnin go valdžios
bonus lYra la^ai Svarbus žingsnis [toleravimas . politikos

’ I Amerikos darbininku kovo-1 (socialdemokratų partijos)
žiauri ataka ant sveturgimių darbininkų, suteiki- atstovu buTą priim apdraudos. Ji sako: JG ?r

riuos atsisako dabar išmo-

liolika metu, u c-
Bonų reikalavimas yra

VvLvldlių L tl eilei V 1” I .

mas. Jie ir jų šeimynos ba- !PYnč” labai norėtų nukreip- 
drastiškas sumažinimas išlaidų visuo- dauja, jiems reikalinga pa-;ti veteranus nuo kovos už

l rama tuojaus; ir jie
■ jaus galėtų tą paramą gau-

ie tuo-ituojautinį jų reikalavimą.! r.
J Todėl “Klampynė” jiems į

frontą prieš klasinį priešą.
Centralinis Komitetas at-

prieš darbininkų sišaukia į darbininkus, ku-

riame principui augštų algų ir trumpesnės darbo die
nos,” r
mas daugiau galios imigracijos departmental deportuoti 
“nepageidaujamus” elementus, reiškia, darbininkus, ku- bilių, kad tuojaus vetera-1 Ne bonai reikalingi, bet šo

nams atmokėti bonus. Da- j cialė apdrauda...
KZCVJL X K. AIXJLCA,, 1VU.U C XX \JXAXLJ Į RClSklU, JVIU, V V X <A X1CXX,
imtų senatas ir kad jį pa-i atmeskite bonų reikalavimą.

Į “Klampynė”
Tai yra teisingas vetera-!

; prižadais ir 
tai ir jų valdžia būtų pri-’politikos. tautine ir sociale demagogi-

I Per du metus socialdemo-!ja Hitlerio partijos, rėmimui 
' finansų kapitalo fašistinės 
teroro organizacijos. Jie 
taipgi turi pripažinti, kad 

Įtik Komunistų Partija gina 
visų darbininkų ir visų bied- 
nųjų darbo žmonių reika
lus. Jie taipgi turi kovoti 

t-ling Prūsijoj, ir jos neribo- kartu su kovingu raudonų 
yra į tas rėmimas politikos nepa- 

priešas ir abelnos, darbiniu- 'prastos padėties įstatymų 
Vokietijoj, jos parlamenta- 

Kuomet taip bjauriai prieš 'rinis ir ekstra parlamentą-

to
mases, kad begalinis toiera-

jos

ir už socialę apdraudą. Įministerių Braun ir Sever-
• V • • i • J i ■» 1 f1 t i •> i n./» "i z~v /'t I'x z"xIr kas priešinasi tai vetera 

I nu kovai, tas, aišku, ;
• 4 • v • • 1* 1 • v J1C111A0 Cl vlllv v 11 A/kz A1 Lt0• J—/vi

ne kovoja uz geiesnį gyvenimą, didesnis suvaržymas,i,ai, reį];ia) tą bi]ių pri-i Reiškia, jūs, veteranai, Cyknvn'ą 
laisves žodžio n spaudos—tai tokius planus priėmė senatas ir kad ji pa-;atmeskite bonų reikalavimą. --
PUt/ °rll- onvelJclJa gynimui kapitalistų klases reikalų. | sjra§ytų prezidentas. [“Klampynė” jum pataria Vpfprami luiva^išeiiia'rėne" vinis rėmimas Rriien?np-rt no

Kas liečia tarptautinę politiką, tai republikonų platfor-; * • 1 L- h'; rp;i,qį„n.: L. ;n veteianų kovą išeina lene- i ims lėmimas Brueningo po
nia pasisako už tolimesnį tęsima tos pačios politikos, po-[ Tai yra teisingas vetera-gatU Prūseikos - Butkaus litikos reiškia “mažesnį blo- 
litikos rengimosi prie imperialistinio karo. Platforma'™! reikalavimas—jie reika-P ®s 5 JT “Klampynė, .................... .. suul^ uai

V ... . . ................... .......................... ..nos lenegatai nieku budu tie elementai atvirai pasi- Per du metus socialdemo-
pesutinkar kad jPs_ kovotu-, rodo priešais'Visbs darbinin- (kratai melavo masėms, šaky-

Mm* ,~1— tol. M U politika apsau-

v

pareiškia, kad “valdžios užduotis išdirbti planus taikos, 
metu,” idant “laike karo kiekvienas medžiaginis šaltinis 
šalyje” būtų pajungtas vedimui karo—už Wall Streeto 
reikalus.

tai’ tuo būdu gumą” darbininkų klasei. » 
Per du metus socialdėmo-

bendru frontu prieš kapita
listinius išnaudotojus ir pri
spaudėjus.

Vokietijos Komunistų 
Partijos 'Cėntralihis.1 KomK 
tetas atsišaukia į visą !Vo
kietijos darbininkų klasę Ir 
pažymi naūją kurstymą už- f 
draudimui Vokietijos prol^/A 
tariate partijos, Komunistų 
Partijos ir Jaunųjų Komu
nistų Lygos, kurį per pasta
rąsias kelias dienas pradėjo 
nacional-socialistų ir abel
nai buržuazijos spauda; ta
tai aktyviškąi remia, ir so^- 
cialdemokratų spauda. Ta
sai begėdiškas kurstymas, 
kuriuomi piešiama komunis
tai, kaip “svetimos valsty
bės globėjai,” kuriuomi pri
metama komunistams, kurie

laujū atbičkėti bonus dabar, 
kada jiems ' labiaiusiai rei- P 
kalinga pūrania. Iki pri-. . .V1 ,. .- .V1 . xxxxv^v-kx, v cičiuti loy lčl uuiilikh. ėtobetu.-
bręs bonų išmokėjimo lai- • mainiško kalbėjimo ąpie g0S j’as nuo fašizmo. Šian

dien aišku, kad Komunistų 
Kuomet mes palyginame Partija buvo pilnai teisinga.

ir Komunistai sakė masėms, 
tai matome kad padidėjusios fašizacijos 

-so- politika, kurią vedė įBrue- 
cialfašistinę liniją klausime ningo valdžia ir jos Braun- 
veteranų kovos už tuoj auti-[Severing šaka Prūsijoj, nu- 
nį bonų atmokė j imą.

Socialfašistų ir renegatų kurios trokšta įsteigti atvi- 
Prūseikos - Butkaus keliai irą fašistinę diktatūrą Vo- 
sueina į vieną vietą—į so-, kietijoj.

, Fašistinis mirtinas prie-

Tuo pačiu sykiu platforma parodo, kad Wall Streetas kas (1945 m.) daugelis ro-'^l “Wtoito “social? apdraudą.n

tęs savo politiką akstinimui Japonijos imperialistų pro
vokuoti karą prieš Sovietų Sąjungą. i

Platforma siūlo išeiti iš krizio darbo masių kaštu. Ji 
užgiria Hooverio sudarytą Finansinę Rekonstrukcijos 
Korporaciją teikimui paskolos bankams, trustams, įvai
rioms kapitalistų firmoms. Nežada jokios paramos bied- 
niesiems farmeriams.

Tai tokia yra trustų ir stambiųjų kapitalistų partijos 
platforma. I

Prieš tą kapitalistų karo, bado ir skurdo programą 
darbininkai turi vesti griežtą kovą po Komunistų Parti
jos vadovybe.

Šiuose rinkimuose darbininkai turi remti Komunistų 
Partijos kovingą programą ir jos kandidatus—William 
Z. Fosterį į prezidentus, James W. Ford į vice prezi
dentus.

teranų gali numirti iš bado. į bedarbių ii socialę
Taigi, gyvenimas juos vbr- apdi atidą. Kaip n socialfa- 
čia dabar reikalauti bonu. !sistas Grigaitis susirūpinęs

Ir jų tai kovai pritaria i 
plačiosios darbo masės. Pri- i 
taria tai kovai komunistai 
ir kovingieji darbininkai 
abelnai.

Bet tą veteranu kova 
smerkia kapitalistai, smer
kia Amerikos Legiono va
dai, smerkia visi buržuazi
jos agentai.

Ir čia mes matome aiškų 
klasių skirtumą. Kapitalis
tų klase su savo agentais 
prieš veteranus. Komunis-

ištraukas iš “Naujienų” n[kapitalistinės valdžios iždu, “Klampynės
Į taip ir “Klampyne” klau- l\a^ liniją—1
šia:

Antra, iš kur valdžia ims 
pinigus mokėjimui pašalpos 
tam tikrai daliai mūsų visuo
menės?
Na, ir štai kaip “gudriai”

atsako, kodėl valdžia dabar Į cialfašistinę klampynę.

(C

tiese kelią toms spėkoms,

šas dabar gręsmingiau kyla, 
n . 0 • • n I negu kada pirmiau, prieš□ovietij Sąjungos Žemes Ūkio Hektrih- Vokietijos proletariatą, vo- neatskiriama dalis ka.9 kietijos Komunistu Partijos YĮa neatskinama dans Ka-

negu kada pirmiau, prieš prieš kruviną terorą, “tero
ro aktai ir brutališkumai,”

kad ja Antram Penkmety jė
Pranešimas ALDLD., 

LESA;, LIK. Nariam 
it Visiem Darbiniu

pitalistų klasės visuotinos 
ofensyvos prieš darbininkų 
klasę ir visus darbo žmones. 
Reikalinga, kad visa Vokie
tijos darbininkų klasė vien- 

i balsiai ir pasiryžusiai susi- 
| vienytų aplink savo partiją, 

i.- .v ... a j • ■ iaplink partiją Vokietijos
Paukštininkystės ūkiuose j0S įstek t0? 1]GSl^n’; darbininkų, aplink Vokieti-
1 aukstininkystes akluose ku bus elęktrifikuot daržo- • • Komunistu Partiia ir 

yra; puikiausios perspekty- inia'fvmas kenkėin nai-:’,0S Komunisy5 .vo^'elektrifikaciiai čionai S a d'emtų ja mihomnių masiųbus i eSSHta inl ubp !klllima?vd-zų T?°rtaS’: spėka jos kovoje prieš kla- 
juib uoKįiiiiKuoid inKuoą m(produkcijos perdirbimas. L. < v ■' J ,,KimaAT-Trzomio i v. .J 1 v. v’i 'Simo priešo atakas.Trecią1 vietą ■ uznna( jaukų (. • . 1 . , •. > t , t»,

ūkis. Antrojo penkmečio:Paaštrintu Vokietijos bur-

Centralinis Komitetas, šioje 
svarbioje valandoje, vėl at
sišaukia į visus klasiniai sa- i . “i

, į mūsų organizacijas, kaip tai tai ir masės darbininkų už j 
ALDLD kuopas ir kitas orga
nizacijas. Laikas jau pradėti 
organizuotis mūsų jėgas šiam; 
išvažiavimui. Tad, draugai ir į 
draugės, pradėkite darbą jau i 
dabar. Nelaukite, kol pikni

kas bus jau čia. Organizuoki-

veteranus.
Štai bjauriai

17-toj partijos konfeien- tyvuose, kaitų su visų pa- <]TiQjiįngus darbininkus, vy-i 
oteli Mjciuiwi, atvirai tuo cij°J d. Molotovas pasakė’ matinių darbo procesų elek-.rus įr moteris, į jaunuosius; 

'klausimu kapitalistu klase “Kartu su traktoriais, kurie .tiifikacija ypatingos domes i rinviim'ninc’ 4 wnnnrim’<i_ I 
[palaiko socialfašistai. So- yra žemės ūkio techninės11 1 
cialfašistų vadas kunigas lr e k o n str ūkei jos pamatas, 
Norman Thomas sako, kad |antrajame_ penkmetyje' jis 
veteranams neturi būt at- labiau didės elektrifikacijos 
mokami bonai' dabar, nes, rolė žemės ūkyje.” 
girdi, jeigu dabar jiems bū-1 Visasąjunginė'; < elektrifi- 
tų išmokami^bonau tai vai- k]acįjos konferencija? Mask- 
|^J9Sbėdos dar voje pagamino žemės ūkio

. . . . . v_".— i darbininkus, į išnaudoja-bus kreipiama į šėrimo j. , . • -
punktų elektrifikaciją..

Draugai ir draugės. Liepos
dieną yra rengiamas išvažia- te busus, automobilius ir kitus 

vimas, kuris įvyksta Lietuvių būdus važiavimui. 
Darže, Lakewood, šiame iš
važiavime dalyvaus 4 lietuvių ; 
darbininkų, chorai, kurie visuo-! 
met gerai dainuoja ir linksmi- ’ 
na darbininkus su savo gražio-i 
mis dainomis. , [mūsų kovos su priešais. .Ne-mj«iax

Taip pat siaine išvažiavime 13igai}ėkime mūsųxpriešų. MuŠ-ina prieš veteranus.
juos iš Visų pusių. Da-jjienų” No. 138 jis sako, kad ^7 

i”™'™“™«' SS > E:
įnešė tik dar daugiau pai- šios rūšies sovūkiuose ir ko- vilnes ir daržovių ūkių elek-' 

niavos į politinę situaciją Į aktyvuose, kaftu sti visų trifikacija. Antrame penk- 
krašte. Jų reikalavimas įpainatinių darbi)' procesų metyje manoma elektros pa- 
atmokėti bonusus, kurie pri-'elektrifikacija,, bus elękti’i- galba įrengt dirbtinos drėg- 
bręs tiktai 1945 metais, yra ifįkuQįa ’visi pamątiniai dar- mes pristatymo sistema 500 
įiepama uo as. o e ama ry_jko procesai. Pieno ūkiuose tūkstančiams ha medvilnės 
nusai pribręs, pilna bonusu Sll_ Juis .^elektrifikuota gyvulių (pasėlių. Kitų techninių kul- 
ma, valdžia užmokėtu daug Pažiūra, jų valymas, kir-,turų (kanapių,, linų) mano- 
dau'giau, negu ji yra pasižadė- Pin)as> melžimas,. yandens ma elektrifikuoti tik pama- 
juši. Ir būtų keista finansi-.pristatymas,, ve n;t į liacija, tiniai produkcijos peydirbi- 
nė valdžios politika, jeigu 'transportas. ųKio; ,viduje.; ir mo procesai. -v D a r ž'.o.v-i ų. 
šiandie, kada jos ižde yra mil- visos pagėlbinBr jpieno per- ūkiai dažniausiai vystosi di- 
žiniškas deficitas, ji mokėtų dirbimo įmonės. Kiauliniu- dėliuose centruose, kur yra 
skolas, kurias ji turės mokėti kystčs sovūkiuose ir. kolek- pakankamai/ elektroenergi-

3

i Mes turime remti savo pa- 
; rengimus. Mes, remdami sa- 
ivo išvažiavimus, ir jkitus pa- 
i rengimus, remiame ir mūsų yi- 
isą judėjimą. Tai yra, dalis 
i mūsų kovos su priešais. ,

j,būtų didesnės.. Štai lietu- 
■viikų socialfašistų vadas 
|.Grigaiti s dar bjauriau išei- 

. “Nau-

i Visasąjunginė'; elekfcrifi-

muzikos galeėipie visi gerai ir, ]yvavirnas šiame p ' ' 
smagiai pasišokti. Be to, kal-jyra vįenas būdas kovos prieš 
bės vienas geras draugas ir• mįj8y politinius priešus. Tad 
veikėjas, tai yra d. šolomskas, vigi dalyvaukite.
iš Brooklyno. Jisai yia ALD ■ j. Strižauskas.
LD. Centro sekretorius ir ge-‘ 
ras kalbėtojas. ' Taip pat kai-j 
bes Komunistų Partijos orga
nizatorius iš 15 distrikto. j 

Pelnas šio išvažiavimo ski
riamas darbininkų naudai.; 
Parėmimui darbininkų spau
dai ir ’lietuvių Daržo naudai. 
Visi lietuviai darbininkai tui'i-

i
1 Nelaimės Sukaktam
i BROOKLYN, N.Y.—Bir- 
želio 15 d. suėjo 28 metai 
nuo nuskendimo East upėje ■ 
ekskursinio laivo “General j 
Slocum.” Su juo žuvo j 

me dalyvauti šiame išvažiavi- 1,021 žmogus. Laivas nu
skendo 1904 metais, biržeB1O.

Reikia tarti keli žodžiai ir lio 15 d.

j

elektrif ikaci jos* plano jud- 
raštį antrajam penkmečiui. 
Pirmoje eilėje ir plačiausiai 
bus elektrifikuota gyvuli- 

: mėsos,

vos (elektrifikacijai.

cija, bruderizacija, < ventilia
cija ir tie darbo procesai, 
kurie yra betarpiai surišti jajke eiekįr0Si pagelba bus žuazijos fašistinė politika 

išarta ir apsėta apie pusant- tuo pačiu sykiu didina pavo7 
ro miln, ha žemės. Ypatin- jų imperialistinio karo. Vo- 

Antrą eilę užima techni- gai bus elektrifikuoti tech- kietijos Komunistų Partijos 
|nių kultūrų gamybos elekt- ninių kultūrų laukai. į Centralinis Komitetas šau- 
i rifikacija, ypatingai med-| Tai yra tik patys pamati- kia - visus Vokietijos darbi-

su paukščių maisto'1 pagami
nimu.

Antrame penk-

♦

niai žemės ūk.į.Q elektrifika- ninkus imtis revoliucinės 
cijos pląno bruožai. Konk-;; masinės kovos prieš” impe- 
retaus ir detalaus plano pa- j riaiistinį karą, kiekviena 
gaminimo darbas eis toliau. Įaįaka anį socializmo šalies, 
Į ta darbą, turi įsitraukt ;an|. govicį-j Sąjungos, kiek- 
kuoplaciausios darbo znio-;v|enas gesinimas proletari
nių masės. Su žemės ūkio n-s diktatūros šaliai r yra 

.tuo pačiu sykiu grąžinimas 
I Vokietijon -darbininkų kla- 
•sei ir jos kovai už pasiliuo- 
savi-mą iš Versailės vergijos 
pančių. , .

;(Tąsa 5-tam pusi) ’ •

’ >. Su žemės ūkio r 
elektrifikacijos "planu turi 
susipažint kiekvienas kolek- [ 
tyviętis, kiekvienas sovūkio. Į 
darbininkas iv .aktingai da 
lyvaut jo sustatyme.

•: ‘Raudonasis Artojas”
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Mūsų Suvažiavimui Pasveikinimai

Mes jau turime žinių, kad mūsų vienetai, 
kaip tai chorai ir dramos kuopos, siunčia arba 
ruošiasi siųsti Amerikos Lietuvių Proletarų ( 
Meno Sąjungos suvažiavimui, kuris įvyks bir
želio 30 d., pasveikinimus.

Tai labai gerai. Bet sykiu siųskite, drau
gai, ir do'van,ų mūsų Sąjungos veikalų leidi- < 
mui. Kai kurie mūsų vienetai taip jau pa- i 
dare, bet mes norime paraginti ir tuos, kurie j 
pamaži slenka. Penkinė-dešimkė—labai gerai ! 
gali prisidėti prie mūsų veikimo.

Suvažiavimui, draugai, reikia pagaminti pil- ■ 
ni raportai. Apie raportus mes jau minėjo- I 
me pirmesniuose mūsų meno skyriuose. Da- ; 
bar tik reikia pakartoti. Suvažiavime mųsų | 
veikimas turi būt gerai nušviestas. j

‘ ‘Da r b inin kų T ea tra s ’ ’
Dar nesenai mes išsiuntinėjome po keletą ko- ■ 

pijų kiekvienam mūsų vienetui “Darbininkų Į 
Teatro” (Workers Theatre). Tai buvo pir- ; 
mas numeris spausdinto žurnalo. Sekantis 
numeris išeina apie pabaigą šio mėnesio, ši- . 
tas numeris bus už birželio ir liepos mene- į 
sius (June-July). ' Į

Šį laikraštį reikia platinti. Pirmyn Cho- ; 
ras iš Great Neck jau prisiuntė užsakymą, !

* kad jie galės išplatinti kiekvienos laidos po 
10 kopijų. Tą turi padaryti ir kiti mūsų cho
rai ir dramos kuopos. Pereitame laikraščio 
numeryje buvo daugiau konferencijos tarimai. 
Sekančiame numeryje bus jauk ir veikalų. 
Šitas žurnalas duos labai daug medžiagos mū
sų judėjimui.

Draugai, kiekvienas mūsų choras arba dra
mos kuopa, grupė, turi imti pardavinėjimui 
šio žurnalo. Galima siųsti užsakymus tiesiai 
į “Darbininkų Teatro” raštinę, bet reikia pra
nešti mūsų Centro sekretoriui, kiek vienetas 
Užsisako išplatinimui. Veikite draugai, grei
tai, nelaukite daug raginimų. Taip pat ga
lite užsisakyti laikraštį ir per Meno Sąjungos 
sekretorių (V. Bovinas, 46 Ten Eyck St., !

ytBrOoklyn,- N. Y.)!,
Nepasilikime užpakalyj mūsų veikimo. Me

no darbas turi eiti .sykiu su visu darbininkų 
judėjimu. Tad veikime auklėjimui mūsų pro
letarinio meno.

V. Bovinas, Sekretorius. i

kalbėta ir rašyta. Deja, mes ir čia šlubuoja
me. Tik labai mažas skaičius mūs chorų tu
ri proletariškesnius repertuarus. Nedidelis 
jų skaičius susirišęs su kitų darbininkų tos 
rūšies organizacijom ir darbu.

Prityrimai parodė, kad mūs clforų vienokia j 
arba kitokia kryptis, pasisukimas į vieną arba 
kitą pusę, dažniausiai priklauso nuo jų moky
tojų. Gali būti labai gera choro sudėtis, bet; 
jei mokytojas bus netikęs, ideologiniai re
voliuciniam darbininkų judėjimui svetimas, 
tai, dažnai, nepaisant net jo gerų, norų, choras 
smarkiai šlubuos; neduos to, ko darbininkų 
menas pageidauja. To, sprendžiu, niekas ne
užginčys. Pašalinimui šitos kliūties, tuomet 
neužtenka šviesti, lavinti choristai, bet ir mo
kytojai.

Šiuo tarpu didžiuma mūs čhorų mokytojų 
yra jauni, čiagimiai vaikinai arba merginos. 
Daugelis jų turi gerų norų, pasiryžimo, bet 
labai mažai supratimo, ideologinio prisiruoši
mo. Tai sakau iš prityrimų, gautų pasi
kalbėjimuose su daugeliu tokių chorvedžių. 
Kaip tą pataisyti? Kaip prieiti prie moky
tojų? Kaip juos- padaryti artimesniais ir net 
visai mums artimais? x

Suvažiavimas turėtų tai svarstyti. Man ro
dosi, reikėtų dėti pastangų suruošti mūs cho
rų mokytojams speciališki, bent apytrumpiai 
kursai, kuriuose būtų galima kiek tiek jie 
supažindinti su forma ir turiniu darbininkiš
kos muzikos. Kaip tą pasiekti? Rodosi ne
būtų sunku. Kodėl, pavyzdžiui, rytinių kolo
nijų chorvedžiai negalėtų bent savaitei su
važiuoti į New Yorką ir čia tokius kursus tu
rėti? Mokytoj ų-dėsty to jų turime. New Yorke 
šiuo tarpu veikia proletarinių kompozitorių 
grupė. Iš ten galima būtų jie gauti.

Kitais žodžiais, būsimam mūs suvažiavime 
reikia daryti viskas, kad pakėlus aukščiau 
ideologiniai mūs menininkus, kad užlopius tas , 
skyles, kurias mes matome meniškam darbe. 
Delegatai, atvykstą į suvažiavimą, privalo at
sigabenti naujų planų, naujų minčių ir suma
nymų. Tik tuomet suvažiavimas bus pasek

mingas.
R. Mizara.

ALPMS. Suvažiavimo išvakarėse
■C . " _______________

Busimojo ALPMS., berods ketvirtojo, suva
žiavimo dienotvarkis jau paskelbtas. Draugai, 

-išrinkti delegatais ypačiai privalo susidomėti 
- šituo suvažiavimu ir rūpintis, kad jame pa

siekus kuonaudingiausių tarimų, žinoma, nepa
kanka tik padaryti tarimus, bet reikia žiū
rėti, idant jie po suvažiavimo būtų pravesti 
gyvenimam

/
Aš čia nekalbėsiu apie visus dienotvarkės 
punktus. Pasitenkinsiu paėmęs porą klausi
mų, kurie, mano išmanymu, yra labai didelės 
’ svarbos visam mūs pasibrėžtam darbui.
1. Rašytojų ratelių-kadrų organizavimas. į 

Šis darbas pas mus buvo beveik visiškai pa
mirštas, nors tai yra vienas svarbiausių dar
bų. Paakstinus užrubežio (Maskvos) drau- 
gams, mes buvome prisiminę per laikraštį, 
bet praktiškų išvadų padarėme mažai. Be
rods tik Toronto draugai pradėjo darbkorų 
ir rašytojų grupę organizuoti ir jie turi, kaip 
matome iš spaudos, gerų pasisekimų. Mūs cen
trai, ypačiai Brooklynas ir Chicago, tuo klau
simu nedirbo, nors čia, visi sutiks, tokiam 
darbui turėtų būti duodama pradžia. čia, 
iŠ kitos pusės, mūs dienraščiai, kuriem toki 
kadrai kaip tik reikalingi, nepavaduojami. 
Reikia mesti iš galvos tą mintį, būk nėra spė
kų, stoka norinčių lavintis. Tenka konsta
tuoti faktas, kad mes dar nebandėm darbo 
pradėti.

Su tuo rišasi mūs tampresnių ryšių palai- 
* kymas su užrubežio draugais. Minsko drau

gai jau kelintu kartu rašo laiškus, ragindami 
Jungtinių Valstijų lietuvius darbkorus raši
nėti “Raudonajam Artojui.” To paties pa
geidauja ir priekaliečiai. Reikia nepamiršti 
ir argentiniečių, padėti jų “Rytojui,” sutei
kiant žinių iš Amerikos klasių kovos. Negali
ma palikti to tik tiem draugam, kurie dir- 

* ba redakcijose.
> Štai, šituo reikalu ALPMS. būsimas suva- 
f žiavimas ir turi visapusiai pasvarstyti; imtis 
JL konkrečių darbų.
J ... 2, Kitas svarbus klausimas, kuris teks dis- 
\ kusuoti, tai pakėlimas aukščiau ideologiniai 

BlOaų chorų. Apie tai taip jau buvo daug 

■r r 

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

Draugams
Tamsias miglas, 
Vargų naštas 
šalin, 
Tolyn!
Šalin sapnai, 
šalin rūkai!
Drąsiai, draugai, 
Kovon bendrai! 
Valio!
Pirmyn!
Idėja mūs 
Veltui nežus! 
Ir kas kovos 
Laimingas bus. 
Tiktai 
Bendrai! 
Ir žūs vargai.

Palanta. 
13-V-1932.

Ką Veikia Dramos Grupės?
Mes nežinome, kas veikiama kitose koloni- Į 

jose. New Yorko apielinkėj veikiama geriau. Į 
Pereitą pirmadienį visos apjelinkės dramos • 
grupių narių įvyko susirinkimas. Šiame su
sirinkime kalbėta apie įvairius prisirengimo 
planus. Vienbalsiai nutarta, kad dramos gru
pės ifntų dalyvumą rinkimų kampanijoj.

Kaip tai galima atlikti? Pirma, tai visos 
grupės turi labai artimai susirišti su Parti
jos kampanija. Reikia būtinai suprasti klau
simai, kuriuos K. P. kelia šiuose rinkimuose. 
Veikalai jau yra rašomi, kiti jau parašyti 
klausimais, kurie liečia rinkimus. V-j'ėton, 
•kad imti ir vaidinti senais klausimais veika
lus, reikės imti šių dienų kovų klausimus vei
kalų siužetui.

Grupė gerai lavintų artistų yra ruošiama, 
kuri galės važinėti po visą valstiją, o gal ir 
visą šalį ir vaidinti veikalus, surištus su rin
kimų kampanija, šita grupė duos pilną va
karo programą vaidinimų, dainų, šokių ir ki
tokių įvairumų.

Visa ėilė grupių galės vaidinti tinkamus 
veikalus, taip pat surištus su rinkimų kam
panija. Grupės, kurios naudoja lietuvių kal
bą arba kurią kitą, galės vaidinti veikalus 
savo kalboje.

Kiekviena dramos grupė turi susirišti su 
Dramos Taryba. Draugai turi išrinkti 
bent porą draugų bei draugių, kurie galėtų 
vadovauti dramos veikimui, į teatro direkto
rių kursus. Pirmas pamokų vakaras įvyks 
sekantį pirmadienį, Darbininkų Centre, 35 E.

12th St., New York, N, Y. Kiekviena grupė 
turi turėti bent porą drg. šiose pamokose. Vei
kite, draugai, greitai, paskirkite draugus, ku- Į 
rie nori lavintis teatro srityje. j

Kitos grupės rengiasi vaidinti net gatvėse. • 
Šiose grupėse daugiausia bus parinkti drau
gai, kurie vartoja gerai anglų kalbą. Bet 
bai daug darbo yra vaidinti ir svetainėse.

Paaiškėjo
.A.LP.BLS. REIKALAI

la-

Kelkim Kovą
(Gr. Lobačevo muzikai).

Prieš skriaudas ir prieš beteisę mes 
sukilkim,

Nebebūkime pastumdėliais, vergais,
Gan’ mums kęsti ir vis skųstis
Tais beslegiančiais vargais.'

Kas ant žemės yra gero— 
Viskas paglemžta kitų, 
Mums gi skausmas ir vaitonės 
Po sunkiausiuoju ratu.

Ei, draugužiai, susibūrkim, 
Skriaudai ugnį mes užkurkim!

Ei, į būrį susitelkim, 
Pasiduokime rankas, 
Mūsų priešui gilią duobę 
Mūsų rankos teiškas.

Kelkim kovą—ją laimėkim, 
Pliekim priešą, kiek tik galim, 
Kiek tik turime jėgų, 
Ir pirmyn vis bežygiuojant, 
Dėkim daugel pastangų.

Jei mūs draugas kovoj žūtų, 
Mes pagerbsim jį gražiai; 
Mes vainiką jam nupinsim 
Ir ant kapo jį uždėję, 
Priešą plieksim išdidžiai.

Buo'lio Sūnus.
1929.

Raudonos Pašvaistės
Kaip skaisčios, raudonos pašvaistės

Sukruvina rytus,
Saulutė raudona virš miško

Štai ritas nušvitus.’
Aš žvelgiu, kur saulė tekėjo, 

Į gelstančius rytus...
Daug brolių ten kovas laimėjo— 

Jimes laisvė pražydus...
Pašvaistės, jūs skaisčios, raudonos, 

Jūs krauju dažytos!
Jūs baisios didžturčiams valdonams, 

Dažykite Rytus.
Sukeikite kovas raudonas

Ir muškite priešus;
Išvykite baltus tironus

Ir kurkit Sovietus.
Pašvaistės, jūs skaisčios, raudonos,

Jūs kraujų dažytos!
Jūs baidot pasaulio tironus 

Ir šviečiate Rytus.
Jonyla.

28-HI-32.

Klerikalams
Jūs norite mūs dvasią migdyti 
Ir protą apjakinti burtais; 
Uždėt tamsybės juodą kaukę, 
Kad paliktume ilgiau vergais;

Kad
Kaip
Laižytume purvinas rankas, 
Už nosies leistumės vedžioti.

nulenktume galvas prieš ponus, 
gyvuliai duotumės joti,

Pažįstam siekius klerikalų.
Gana religinius nuodus virti;
Gana jums skleisti tą opiumą— 
Turėsit tikrą darbą dirbti.

Revoliucijos aidas girdis;
Dvidešimtas amžius gaudžia;
Budina varguolius iš miego, 
Tuos, kurie tamsybėj snaudžia.

Šalin jūs, praeities apuokai, 
Naujų laikų jau aušta rytas; 
Apšvies kiekvieną vargo lūšną— 
Nerasit jūs pasaulyj vietos.

Su savo nublukusioms idėjoms 
Išnyksit, kaip ,rudenį mušės; 
Tik jūsų padarytą skriaudą 
Ilgai prisimins darbo masės.

Dabar, kur stovi vienuolynai, 
Bažnyčios, tie tamsumos urvai, 
Darbininkai tą viską pakeis,— 
Kultūros, mokslo bus namai.

tyliai artinosi 
šviesa vos jž- 
eilės pakliuvu- Įplaukos Sumažėjo

alėjomis pirmyn. Bet voš tik pri- 
prie siauresnių gatvelių ir išvydusi 
trobesių šešėlius ir skarmalais už- 
langus, traukėsi nuo jų tolyn, vos

Mes galime pažymėti, kad 
mūsų įplaukos šiuo kartu vėl «»■ 
sumažėjo. Draugai, pasirūpin
kite, kad artinantis mūsų su- 
važiavimui, mes galėtume vėl 
pasigirti. Vienok ne visai vel
tui mūsų iždas buvo ir šiuo kar- 

j tu. --
LDS. 78 kuopa prisiuntė

■ .$1.00. Tai daug geriau, negu 
'kad nieko. LDSA. 9 kuopa—
$3.00. Bangos Choras (Eliza- 4 
both, N. J.) prisiuntė duokles 
—$5.00. Gavome duokles ir iš •i 

; Lyros Choro (Philadelphia, !
Pa.)—$10.00. t

Iš Lyros Choro mes gavome - 
pir gerą laišką. Draugė J. J. i. 
įPotienė rašo: Nors mūsų cho- 
•ras nėra stiprus finansiniai, bet 
-pasimokame duokles. Bet ne
manykite, kad mūsų choras nu
silpnėjo dabar. Ne, tai dar 

jsklokos gaspadoriai padarė ZI* 
[mūsų chorui apie $100.00 sko-"‘ 
1 lų. Bet mes nenusimename-----
Įdirbame ir turim pasekmių.
i Delegatą Lyros Choras ne- 
siunčia, bet jie turės suvažia
vime savo įgaliotinį. Tai labai 
geras žingsnis, kad choras vei
kia ir turi pasiryžimo veiki- ' 
mui. O jei tik yra pasiryžimo, •

į tai veikimas eis gerai. Mes lin-’". 
kime dar geriau ir veikliau A, 
veikti mūsų Lyrai Philadel- 
phijoj. Reikia parodyti, kad

■ mūsų chorai gali veikti ir be 
įsklokos.

Vėsus pavasario rytmetys 
uolėtais kalnais link miesto, 
velgiama savo srove gaubė iš 
sias gatves ir tingiai ritosi pilnomis medžių, 
plačiomis 
siartinus 
aplūžusių 
kamšytus
kelius menkus balkšvos šviesos spindulėlius 
palikdama. ' ■

Tamsa drąsiai laikėsi lūšnelių urvuose ir 
ilgi jos liežuviai dengė apgriuvusio priemies
čio trobesius, bet jau tuose trobesių raizgy
nuose buvo jaučiama gyvybės atmosfera. 
Ryto prieblandos, supamas, pirmas iš tų gy
vybių pasirodė j Domas Laisvūnas ir tyliai 
išsėlinęs iš pirkios, kuri daug panašesnė į 
kiaulių gurbą, terkštelėjo vinimis apginkluo
tu pusbačiu į šalygatvį. Staiga švystelėjo ug
nies kibirkštys ir vėl dingo' nakties tamsumoje. 
Sumišo ir Domas, lyg nusigandęs, taip stai
gaus ir garsaus bato bildesio, kuris nuaidėjo 
toli į miesto trobėsynus. Stabteli Domas va
landėlei ir apgraibo ranka batą, patikrinda
mas jo sveikatą. Bet viską radęs tvarkoj ir 
persitikrinęs, kad nieko blogo neatsitiko, ma
nevruojančiai nužygiavo į miesto parką, iš kur 
šiandien buvo rengiamasi pradėti demonstra
ciją.

žengia Domas parko link ir galvoja, kad 
tikrai jis bus dar pirmutinis iš demonstrantų 
ir laisvai nieko nekliudomas parke galės 
atsisėsti ant suoliuko ir pagvildenti reikalin
gus apsvarstymo klausimus-problemas.

Tiesa, Domas jau keli metai kaip pradėjo 
dalyvauti darbininkiškame judėjime, darbuo
tis jų naudai ir stengtis visuomet pasirodyti 
veiklesniu už savo draugus. Ir jei kas nors 
iš jo draugų jam stengdavosi priminti per- 
didelį prie darbo prisirišimą, jis, nieko ne
laukęs, jiems atrėždavo, kad, girdi, geriau 
dirbti ir kentėti už savo reikalus, kaip už
svetimus; visuomet jis jausdavosi gerai atsa- j 
kęs, nors patį gerokai kankino neaiškumai, 
kurie kildavo iš tos pat organizacijos vadų 
darbelių ir elgesio, kuriai ir jis pats priklausė.

Užsisvajojo dabar Domas ir riša tuos ne
aiškumo klausimus, formuoja juos, lyg vadas 
savo armiją, kad nuvykus ir visus iš eilės, 
turint dar gerokai laiko, apsvarstyti ir galu
tinai jų atsikratyti.

Knapteli į šalygatvio akmenis užkliudęs ba
tu, kartą ir kitą, ir dar augščiau iškelia* gal
vą. Ištiesia savo ilgoką kaklą, lyg savo prie
šo jieškodamas. Nebetoli. Štai jau ii pasi
rodo medžių viršūnės. Vos bandantieji sprog
ti medžiai dar labiau surūpino Domą. Dabar 
kelios minutės ir jau parkas, apstatytas visu 
eskadronu policijos ir slaptpolicijos, o aplin
kui parką sukinėjasi keli tokie pat, kaip jis 
pats, demonstrantai.

Suniurna Domas pusbalsiai pats į savę ke
lius žodžius ir, porą kartų nusispjovęs, pasuka 
link vaikščiojančių aplink parką busimųjų de
monstrantų. • * •*
—O, labas, Domai, labas.—Prakalbino jį dar 

iš tolo vienas tos pačios dirbtuves darbinin
kas, kuris priklausė irgi prie darbininkiškos 
organizacijos tik kitokiu pavadinimu. Na, o 
kas jam pavadinimai, galvoja Domas, jis dir
ba darbininkų labui ir savo, o, aš irgi. Kaip 
gyvuliai nevienodos spalvos, taip ir organi
zacijos su savo pavadinimais nevienodos, bile 
tik naudingos. Na, kad ir šis žmogus gana 
mandagus, drąsus ir kodėl jam su juo nepasi
kalbėti ?

Taip nutaręs, Domas paprašo savo pažįs
tamąjį prie pradėto statyti namo pamatų atsi
sėsti ir užsitraukę pypkes pradeda rišti abe
jojamus klausimus.

—Ale taip anksti ir tu pribuvai,—paste
bėjo Domui Simas.

—Reikia pribūti, nes pats gyvenimas varo 
pribūti, o ypač už savo reikalus,—atkirto 
Domas.

Bet jam labiausia rūpėjo tai klausimas, ko
dėl jie abu, gyvendami tame pat mieste ir 
toj pat dirbtuvėj dirbdami, vienokią gauda
mi algą, vienas vienai, o kitas kitai organi
zacijai priklauso. Viską tai omenyj turėda
mas ir žinodamas, kad jo pažįstamasis vi
suomet jam aiškiai nušvies dalyko esmę, nes 
jis vienintelis buvo toj fabrikoj dirbusių dar
bininkų visuose svarbiausiuose reikaluose pa
tarėjas. Taigi, gera praga,, galvoja Domas, 
ir tęsė savo kalbą toliau.

—Tu žinai, Simai, ko aš tavęs'jau senai 
noriu klausti, tik vis nedrįstu, bet dabar, ar 
šiaip, ar taip, vistiek reikia padaryti galas.

—Kam gi tu, Domai, nori padaryti galą?— 
atsiliepė Simas.

Domas, giliau oro į plaučius įtraukęs, jau 
buvo bepradedąs visą savo eilę neaiškių prob
lemų versti ant Simo galvos. Bet staiga iš 
kitos pusės pasirodė raudonas, storas detek
tyvas ir mandagiai pasisveikinęs buvo be
sėdąs prie jų, kad ką nors suuosti apie bū
simą demonstraciją ar kitką. Tik Simas, 
bakstelėjęs Domui į petį, sulaikė ir abu pa
sitraukė ‘kelius blokus tolyn nuo parko.

Detektyvas paraudo ir, supratęs, kad jie pa-
j (Tąsa 4-tam pusi.)

Kitas džiuginantis dalykas.
j Mes tik ką gavome iš Wilkes- m 
j Barre, Pa., nuo d. D. Zdaniutės . 
'laišką, kuri šiuo tarpu mokyto- .
!jauja Aido Chorą. Jinai rašo: 
j “Prisiųskite Aido Chorui po 70 
j kopijų sekamų dainų.” Kurias 
! dainas reikalauja, tai nėra rei- 1 
j kalo minėti. Bet svarbu, kad 
: reikalauja prisiųsti po 70 kopū- 
\jų, tai reiškia, kad choras yra •- 
milžiniškai pakilęs narių skai
čium., ’ . __

’ ■ 11 /i < i' , : j ,

I Na, o sklokininkai išbėgiojo 
iš Aido Choro, kad jį suardyti, 

i Nepasisekė, nabagams. Jie nu
sisvilina nagus visur, kur tik 
juos prikiša.

Mes galime tik linkėti gerai 
darbuotis mūsų Aidui. Reikia 
gerai ir tinkamai veikti, kad 
choras būtų naudingas darbi
ninkų judėjimui, 
gauti naujų narių 
paskiaus juos mokėti

Mes galime 
tik reikia 

palaikyti.

auką mums
235 kuopa

prisiuntė
iš Free-

Gerą
ALDLD. . .
hold, N. J. ši kuopa gerai įver
tina mūsų kultūrinį darbą.

Į Jei visos kuopos po penkinę 
galėtų pridėti veikalų leidimo 
fondan, kaip kad ši kuopa, tai 
mes toli galėtume pažengti.

Dar reikia priminti, kad Me
no Sąjungos darbas nėra tik 
pridėčkas mūsų judėjimui. Jei 
tas darbas nebuvo gerai pasta
tytas, tai mes patys esame kai- * 
tininkai. Su kiekviena diena 

I reikia taisyti mūsų veikimas. 
| Bet mes negalėsime pataisyti 
meno veikimą tinkamai, jei į tai 
nekreips domės kitos mūsų or- . 
ganizacijos.

i LDS. 126 kp. irgi prisiun
tė $2.00 aukų. Nuo naujų kuo- 
■ pelių, kurios negali daugiau, 
{gana ir po viena arba du dole- 
j riu. I viena daiktą dedant ir 
■po mažai galima prikrauti ne
maža krūvelė.

Laisvės Choras (Haverhill, 
Mass.) negalės dalyvauti suva
žiavime mūsų Sąjungos, bet 
draugai siunčia pasveikinimą 

I suvažiavimui su $2.00. Kuo 
[daugiau tokių pasveikinimų, 
i tuo mūsų suvažiavimas bus 
veiklesnis. Jo tarimai galės» 
geriau vykintis gyvenime.

Bet suvažiavimui pasveikini
mai reikalinga siųsti greitai. 
Tad nelaukite, draugai, darbuo- 
kitės greitai. Siųskite pasvei
kinimus greitai, kad mes galė
tume juos priduoti suvažiavi
mui. Kurie vienetai turės dele
gatus, tai ir pasveikinimai ga

ilimą priduoti tiesiai suvažiavi- 
Imui.

(Tąsa 4-tam Pusi.)12-4-32.

Sprendžiama kova proletarų 
Viską galutinai užbaiga; 
Visus žmonijos parazitus 
Nuo žemės kamuolio nubrauks.

Rl. Svyrūnėlis.
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Puslapis Ketvirtas . ŠeŠtądien., (Birželio 18, 1932MENO SKYRIAUS DALIS
Paaiškėjo tuojasi ir jie visi šiandien, neateis. Ar ne-

A.L.P.M.S. Reikalai Taipgi 
Bus valgio 
atsilankyte,

bal

juk jei 
atskirti 
gražiai 
gal

Aš, ištikrųjų, to ne-
yra'
Jas
pri- 

nėra

įvairių žaislų ir lenktynių, 
dainuos" Choras Pirmyn, 
ir gėrimo-, todėl, kurie 
būsite visi užganėdinti.

KELRODIS: Kaip iš 
taip ir iš Great Necko, reikia važiuo
ti Nassau Boulevard. Davažiavę 214 
St., važiuokite 214 gatve į mišką. 
Pavažiavę kelis blokus rasite ir vie
tą išvažiavimo. Tėmykit iškabą ant 
kampo 214 St. ir Nassau Boulevard.

(143-144)

Brooklyno,

Raštinėje, room 13, Public Square, 
iš lauko įėjimas po no. 31.

Draugai bukite susirinkime , nes 
turime aptarti Sąryšio reikalus ir 
pasidaryti planus tolimesniam veiki
mui.

Sąryšio Pirm. S. Pietaris.
(143-144)

bū- 
vei-
su-

ku-

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
bėgo nuo jo, pradėjo baubti gyvulišku 
su ir keikti visaip juos išvadindamas.

—Matai koks jis—iškart buvo mandagus, o 
dabar koks žiaurus likosi,—pastebėjo Domui 
Simas.

—Na, ir tikras velnias,—pritarė Domas.
Čia juodu susėdo ir Simas pradėjo kalbą 

apie nelauktąjį svečią.
—Štai tas slaptos policijos agentas, 

ne jo storas pilvas, labai būtų sunku 
nuo mūsų. Ir jei jis būtų pradėjęs 
apie darbininkų reikalus kalbėti, mes
tume pamanę, kad jis geras darbininkų 
kėjas, nors vėliau tuos darbininkus būtų 
grudęs į kalėjimą.

—Na, ne,—atkirto Domas,—jo perdaug ryš
ki išvaizda!

—Klausyk, Domai, bet jei ne jo išvaizda, 
ką tu būtum pamanęs?

—Būčiau manęs, kad atėjęs koks nors de
monstruoti darbininkas.

—Aš taip ir maniau,—tarė Simas.—Bet da
bai' gal ir tau liks aišku, kaip darbininkai tu
ri saugotis tokių nenaudėlių šnipų, nuo kurių 
kiekvieną niįnutę gali įkliūti katorgom

—Teisybė, Simai, teisybė! Juk jei ne iš
davimai, tai darbininkai senai būtų pasiliuo- 
savę iš vargų.

—Bet kaip blogai elgiasi tie žmonės, darbi- 
,' ninkai, kurie netik, kad išsiplepa šnipams, bet 

dar priklauso jų sutvertose organizacijose, jas 
savo centais palaiko ir draug su tų organi
zacijų vadais,'kurie eina šnipo pareigas, iš
duoda darbininkus ir jų darbus.

Čia jau nebeišlaikęs, Domas perkirto Simo 
kalbą.

—Ar ir šnipai turi savo organizacijas?
—Specialiai šnipai savo viešų organizacijų 

neturi, bet jie nusamdo arba įkiša iš pačių 
savo tarpo į viešų organizacijų viršūnes to
kius žmones, kurie dirbdami neva darbininkų 
vardu atlieka judošiaus rolę.

—Ką tu kalbi, Simai? Ar gi ir mūsų or
ganizacijoj vadų tarpe yra judošių?

—Aiškus dalykas, kad yra. Juk tu pats, 
Domai, matai, kaip ten vadai užčiaupia bur
nas tiems darbininkams, kurie stengiasi kiek 
plačiau prasitarti apie darbininkų reikalus. 
Jie viešai to nenori pasakyti, nes žino, kad jei 
sužinos nariai — darbininkai, tai mes tą 
organizaciją ir stos dar su didesne energija į 
tikras darbininkų organizacijas, nuo kurių 
patys vadai gaus galą.

Čia kiek pertraukė Simas savo kalbą ir pa
žvelgė į Domą, laukdamas jo pritarimo, bet 
šis, nustebintas tokiu Simo paaiškinimu,
ris buvo labai originalus ir sutiko visuose 
atsitikimuose su jo organizacijos vedama poli
tika, klausėsi savo pažįstamojo ir visai ne
sirengė jam su savo “už ar prieš” kliudyti. 
Tik pajutęs krintančios iš jo dantų pypkės 
bildesį atsipeikėjo ir pritariančiai palingavo 
galva. Simas gi, labai patenkintas tuo Domo 
ženklu, tęsė savo kalbą toliau.

—Darbininkui, kuris nesigilina į vadų šu
nybes ir jų greit nepamato, labai yra sunku 
suprasti, kuri organizacija yra judošiškiems 
darbams sutverta ir kuri darbininkiškiems. 
Ir kad tą visą suprasti, reikia gilintis į jų 
darbus ir programas.—Jis tęsė toliau.
. —Pirmasis būdas kiekvienam darbininkui 
yra labai gerai prieinamas. Kiekvieno dar
bininko pareiga ne sekti aklai savo vadus, bet 
persitikrinti pačiam ir nuodugniai ištirti ir 
apsvarstyti to dalyko naudą ir blėdį. Ir štai 
mes turime be galo daug organizacijų, kurios 
pasivadinę darbininkiškomis ir sakosi giną 
mūsų reikalus, bet kur gi jų tie darbai? štai, 
kad ir šiandien, kas vadovauja demonstraci
jai?

—Nežinau,—atsiliepė Domas.—Nes ir pas 
mus susirinkime buvo kalbama, kad demons
truoti, tik pirmininkas nedavė kalbėti, užrėk
damas, kad klausimas ne vietoj iškeltas ir ne
davė plačiau aptarti. Nariai gi vi,stiek žadė
jo demonstruoti ir be jokio nutarimo. .

—Taip, Domai, aš žinau ir galiu pasakyti, 
kad viena tik Komunistų Partija rengia de
monstracijas ir vadovauja. Jūsų organizaci
joj aiškiai “išlindo yla iš maišo,” kuomet pir
mininkas, sakai, užgniaužė tikrai norinčių dc- 
njonstfuoti darbininkų kalbas. * Jam rūpėjo 
pasitarnauti detektyvų būriams ir policijai ir 
jis pagelbėjo. Vieton raginti darbininkus į 
demonstraciją, jis juos sulaikė.

—Nesulaikė, ne,—atsiliepė Domas.—Darbi
ninkai vistiek ateis, kaip ir aš.

—Gerai, Domai, jei visi, būtų jau tiek pra
silavinę, kaip tu ar aš,—ateitų. Bet tu žinai, 
kad yra ir tokių, kurie politikoj mažai orien-

PATERSON, N. J.

Korespondencijoj, tilpusioj 
“Laisvės” 139 num., įvyko

irgi aiškus darbininkų reikalų 
Ir ar mes esame tikri, kad 

ir mes patys neatsidursime už
O ar būtų smagu girdėti,

tiesa?
—Tiesa, Simai, tiesa, 

supratau.
—štai tau, Domai, ir daugiau pavyzdžių. 

Tau gerai žinoma, kokios organizacijos žmo
nės rinko bedarbių šelpimui aukas, ar ne ko
munistų?

—Teisybė, Simai. Pas mus dar šaipėsi su
sirinkime iš rinkėjų ir gyrėsi, kad nieko 
nedavę.

—Čia, mat, 
išsižadėjimas, 
ryt ar po ryt
dirbtuvės sienų? 
kuomet kas nors šmeižtų tuos asmenis ir iš 
jų šaipytus, kurie pasiaukojo savo darbu, no
rėdami mums pagelbėti. Tikrai ne. Ir mes 
tuos pašaipierius negeriau pavadintume, kaip 
tuos šnipus.

—Ačiū, Simai, dabar man aišku, kodėl aš 
vienai, o tu kitai organizacijai priklausome. 
Ačiū! Aš kuogreičiausiai, jei tik mane pri
imsite, stosiu į komunistinę organizaciją. Bet 
ne aš vienas, o kviesiu šiandien pat visus' 
savo draugus mesti tas socialfašistinės kultū
ros skraiste prisidengiančias organizacijas, 
žiūrėk, Simai, kai mes, bendrai dirbdami, 
daugiau naudos turėsime.......

Staiga pasigirdo žmonių klyksmas, nutraukė 
Domo kalbą ir abu su Simu nuskubėjo vėl 
atgal, į parko pusę, kur policijos ir detektyvų ! 
būriai gainiojo ir skirstė, mušdami besiren
kančias demonstruoti minias.

Vėl paprastas vaizdas: policija, minios, mi
nios, slaptpolicija.. . .

Bet Domui aiškiai viskas dabar skyrėsi į 
dvi grupes, o ne į daugybę įvairių grupelių, 
kaip seniau manydavo. Aiškiai jam metėsi į 
akis minios suodinų, apdriskusių darbininkų, 
kurie augštai iškėlę tvirtomis rankomis nešė 
raudoną Komunistų Partijos vėliavą, šaukda
mi: “Visų Šalių Darbininkai, Vienykitės.” Ir 
jis suprato dar aiškiau tuos jų žodžus, kaip 
savo lūpomis ištartus. Daug labiau jis tikė
jo jų galiai, kaip savo vinimis apkaustytiems 
batams, kurie, ir gerokai į akmenis užgauti, 
nieko neboja, apart pasipilančių ugnies ki
birkščių.

Taip, jie galingi ir laimės. Toji liepsnos 
kibirkštėlė milionų darbininkų sutirpins kapi
talistinį pasaulį. ■

Ir drąsiai Domas šoko pro policijos eiles į I 
minią, sušukdamas:

—Darbininkai, draugai! Mes einame su Ko
munistų Partija ir nešime iki mirties jos vė
liavą. Mes norime išnaikinti vergiją ir su
kurti sau laimingesnį gyvenimą, kurį vien tik 
Komunistų Partija tegali suteikti. Mes kovo
jame už laisvę ir naikiname visas tas šnipų 
organizacijas, kurios įvairiais darbininkiškais 
ir “kultūriniais” vardais pasivadinę. Drau
gai, aš negaliu išreikšti savo laimės, kad aš, 
nors ir ne narys tos organizacijos, galiu į jus 
prabilti ir nors neoratoriškai pranešti dar
bus tos organizacijos, kurios rankose darbiniu-' 
kų laimė, darbininkų ateitis. Jos rankose 
bus visas pasaulis.

—Tegyvuoja Komunistų Partija!
Dar norėjo Domas kalbėti toliau, bet susi

daręs aplodismentų ūžesys ir policijos grum
tynės su minia, kuri neleido policijai prisiar
tinti prie kalbėtojo, nutraukė jaYn kalbą......

Palanta.

Atspekie
Atspekie, ko šlama gėlelės? 
Ko svyra raudoni žiedai?! 
Ar vėją pajutę jos dreba, 
Ar lenkia raselės lašai?

Atspekie, ką mano varguolis? 
Prikrovęs daug turtų kitiem, 
Kuomet pats be darbo, be duonos 
Apsieisiąs klajoja gatvėm.

Atspėk, kornunaras ko miršta, 
Kam mirdamas šaukia kitus 
'Tęst darbą pradėtąjį jojo?v - 
Juk jis jau daugiau neatbus?!

Atspekie,. ir greitai pajusi,
Kaip skaistūs troškimai širdyj užliepsnos
Ir pilna
Ir šauksi bendrus

s energijos stosi į darbą 
prie kovos.

Suprasi klastybę,
Ir priešus kovosi
Ir kerštas,, lyg bangos audringos,

Galingai tavyje suūš!

melus ir skriaudas 
visus,

Palanta.
13-V-1932

mas įvyks 20 d., turi būti 21 
id. rugpjūčio. Šį išvažiavimą, 
rengia ALDLD. 84 kuopa, Į 

Tarptautinio Darbininkų Apsi-

kuopa?—Red.) kuopa.
Piknikas rengiamas naudai, 

kad paliuosuoti penkis nekal
tus darbininkus ,kuriuos bosai

klaida, kurią dabar atitaisau, gynimo lietuvių kuopa ir M. bando kaltinti žmogžudystėj.VA. J * * C *

Buvo pažymėta, kad išvažiavi- D. Susivienijimo (gal LDSA.' K-p-e.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Visiems mūsų chorams 

pasiųsta narystės kortos, 
reikia greitai išpildyti ir 
siųsti į Centrą. Kuomet
susirinkimų, tai reikia atlikti 
valdyboms. Keli chorai jau at
liko savo užduotį, tad apie juos 
čia nei nekalbame, čia mes 
raginame tuos vienetus, kurie 
savo pareigas 
Būkime, draugai 
veiklesni.

V. Bovinas,

labai 
ir

vėlina, 
draugės,

Sekr.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI 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.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

GREAT NECK, N. Y.

Yonkers, N, Y.
priežasties lietaus ALDLD. ir 
kuopų išvažiavimas 12 d., bir- 
neįvyko. Jis įvyks ateinantį

LDS. 
želio 
sekmadienį, tai yra 19 d. birželio 
toje pat vietoje.
būtų lietus, tai jis įvyks svetainėje, 
27 Hudson St.
centre, 
diėną lytų, tai vistiek svetainėje įvyk 
tų parengimas. Būkite visi, nes bus 
gera muzika ir tinkamo maisto ir 
gėrimo.

Kviečia Rengėjai.
(142-144)

Kviečia visus Lyros į f kuopą rengia puikų išvažia- 
|Vimą, nedalioj, 19 dieną birželio, 

Važiuojant gatveka-I (June), 12 ^val. po pietų, I\ Vaičio- 
. Visi draugės ir draugai, esate 

kviečiami dalyvauti šiame puikiame 
Visas pelnas bus skiriamas

Galėsime pašokti, pažaisti atvi- 
susirinkimas!rame ore Ir paremti darbininkų or- 

Įžanga veltui.
(142-144)

PHILADELPHIA,
Piknikas, Rengia Lyros 

Įvyks nedėliojo, 19 d. birželio, Vytau
to Park, Hulmville Pike ir Galloway 
Road, Philadelphia, Pa. Pradžia 10 i 
vai. dieną. Gerbiama visuomene, 
kivečiame dalyvauti šiame piknike 
kuo skaitlingiausiai. Bus graži kon
certine programa ir šokiams grieš ge
ra orkestrą, lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. 
Choras.

KELRODIS: ________  „_____  , .
j riais, iš visų miesto dalių reikia at-| ni° darže, Meadow Grove, Cranford, 
važiuoti iki Frankford Bridge Sta- N. J.
tion. čia imti karą No. 66 City Line P’'’“'” 
ir važiuoti iki galo. Čia atvažiavus, parke. .
pikniko busas nuveš iki parko. padengimui delegatų lėšų į^ LDS. sei-

Į flolocimn načnlrG

TDA. 9-tos kuopos ... .......... ...... .
įvyks pirmadienį, birželio 20 d., 8 į ganizaciją. 
vai. vakare, Rusų name, 995 N. 5th j

j St. Draugai-gės, visi būtinai atsi- j ____ ___
lankykite, nes yra daug svarbių da- I

i lykų aptart. Taipgi malonėkit nari- : 
nes duokles pasimokėt, nes politi- 1 
nių kalinių skaičius s ukiekviena die- | 
na didėja ir draugai iš kalėjimo sau- : 
kia mus įkovą prieš neteisingą areš- i

l tavimą ir kankinimą politinių kali- i 
j nių. Tad visų mūsų pareiga lankyti i 
susirinkimus ir gauti nauju nariu i į

i TDA. 9

PA.
Choras.

Bet jeigu ir 19 d.

Tai yra darbininkų 
Nepaisant, kad lietus ir per

Linksmas išvažiavimas.
ALDLD. 72 kuopa ir TDA. (John 
Reed) 48 kuopa. Įvyks nedėlioję, 19 
d. birželio (June), Bayside—Flush- j 
ing Gardens, 214th St., prie Nassau j 
Blvd. Pradžia 1 vai. po pietų ir te- '• 
sis iki vėlumai. Įžanga visiems vėl- Į 
tui. Kalbės drg. P. Buknys. Bus

kp.
Sekretorė Potienč. j 

(143-144) j

SCRANTON, PA.
I ALDLD. 39 kuopos susirinkimas ' 
i Įvyks sekmadienį 19 birželio, 110 W. I 
| Market St., 9 valandą, ryte. Visi na- | 
! riai pribukite ir atsiveskite naujų | 

Rengia ! aplikantų1' į draugiją.
K. Kubilius j 

(143-144) |

WILKES BARRE,PA.
Lietuvių Darbininkų draugijų Są- 

rišio komitetas laikys savo susirinki- i 
mą 19 birželio, 9 vai. ryte Partijos'

BE PERSTOJIMO GRIEŠ 
DVI ORKESTROS

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško. Namo Draugovė 

rengia pikniką, 2, 3 4 liepos, Liet. 
Taut. Namo Draugoves parke, Mon
tello, Mass. Visi ir visos, vietos ir 
apielinkės lietuviai darbininkai yra 
nuoširdžiai kviečiami dalyvaut šiame 
pknike. Savo atsilnkymu paremsite 
draugiją ir patys linksmai laiką pra
leisite.

Rengėjai.
(143-145)

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

KELIAS Į GYVENIMĄ
Pirmas Sovietų Kalbantis Paveikslas, Anglų Kalboje Paaiškinimai

PERSTATO NUO BADMEČIO BABĖGĖLIŲ “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.

ROYAL THEA
23 MAIN ST., WORCESTER, MASS.

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

Laisve DALYVAUS APIE 
5,000 ŽMONIŲ

VISUOMET SUTRAUKIA DIDELES MASES Į SAVO PIKNIKUS. ŠIEMET JOS
■ ‘ l 4 . > V '• I

Atsibus Dvieį Dieną Šventėje, Prieš Fourth of July

Nedėlioję, 3=čią d. Liepos-July,1932

PRADŽIOJE 25th AVENUE

ULMER PARK MUSIC HALL,
BROOKLYN, N. Y.

--.7-VT

Bangos Choras, Vadovaujamas V. Žako, iš Elizabeth, N. J., dainuos “L.” Piknike

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Worcester, Mass.; Laisvės Choras, iš Shenandoah, Pa., ir Aido 
Choras iš Wilkes-Barre, Pa. Grieš Raudonasis Benas ir dalyvaus visi New Yorko apielinkės chorai.

Pirmu kartu “Laisves” Piknike bus ant vietos kepama šviežia aviena mėsa, vadinama Barbecue. Turė
site pilnai gerus pietus už visai žemą kainą.



triukšmaują.

ELIZABETH, N. J 156

greitai amžiaus vaikinas. Buvo ak-

kiiubo

s mm e

tu sit-

O

Taipgi

manome, 
lietuviai ■ 

i darbi-i

kapitalistinė sistema esanti ge-> 
ra, tik tie prasčiokai be reika
lo

larbini likai dalyvautų 
) i k n i 1< o. Į ž a n g a labai' 
iškalno perkant tikie-l 
40c. Kurie norite va-! 
pikniką su Bangos!

i ninku dienraščio pikniką. ; v | 
supurtė, išgir-. Mes raginame, kad visi lie-

silp-

Toronte, pagalios Londono li-

□ [“Dabar organai yra 
neatrašiu- stiprūs ir sveiki”

per daugel) metų nuo 
rašo p. U. Janusas, Reading,

.turėjau 
gerai 

ėmiau daugel) visokių vaistų, 
gavau 

kaip savaitę 
Dabar 
Nuga- 

. li-

ž mo
at-

šeštadien., 'Birželio 18, 1932
±

(Tąsa iš antro pusi.) ! ryšis.
Yra būtinas, tuojautinis iko neveikė darbininkų naudai. [ atmestas.

reikalas sumobilizuoti mili-

DETROIT, MICH.

lietuviai darbinin-

DETROIT, MICH
Kurie

piknikai įvyks sekančiais sekmadie-! mc jisai turėjo nuo to atsisa- iįne dalis kur visuomet drau- 
nidlS’ širdingai kviečia Rengėjai. I kYti. Susirinkimas dar ir TD|gjj0S bcį organizacijos prave- 

.. -------- ■ ■ ...1 A- delegatus priėmė. Delega- da bile klausimą pirmiausiai.

Visiem “Laisves” Skaitytojam ir Platintojam

t

n'arius, 
dienomis 

užtik- 
na-

kolonija bus skai- 
T.uomet būtų ga- 

armijų geresni re- 
skelbti viešu-

Skaitlingiau Pasirodys 
Spaudos Piknike
galima plačiau priminti
spaudos pikniką, kurį

pasidarė ateiti į pagelbą fi- 
! nansiniai dienraščiams “Lais- 

pasirodė,' vei” ir “Vilniai.” Patirta, kadi

Buvo išsireiškimų, kad ir kitos! 
draugijos turėtų pasekti jų pė
domis.

Susirinkime išduota komisi-

WEST HANOVER, MASS. 
MILŽINIŠKI IR LINKSMUS

2-piknikai-2
Rengia Hanover Lietuvių Kliubaa

Pirmas Įvyks Nedėlioję,
19 BIRŽELIO-JUNE, 1932
Ant’Shacmano Okes-Farmos,

Oak St. Brockton, Heights v
Antras Piknikas Bus Nedėlioję
26 BIRŽELIO—JUNE, 1932 > kti kitą.
(toje pačioje vietoje, kur pirmasis) > komisija
Abu piknikai prasidės 10 valandą i

ryte ir tęsis iki vėlumai ,
Šiuos piknikuos bus įvairių žaislų | ireCias S 

ir grieš linksma muzika. Bus skanių (birželio 9 d. 
^m^Jia<^tt0k^važiuoUUBišJakrtų I me sekretorius pasirodė tikru 
miestų. Turėsime ir skanių valgių.' diktatorium. Jisai suspenduo- 
Kviečiame Stoughton ir Montello lie-į . Tr)oA 19 r ,w
tuvius skaitlingai atsilankyti. LUbA. kp. 11 LlJb. 49

Įžanga dykai į abu pikniku, dykai kp. delegatus, kaipo nelegališ- 
ir automobiliams pasistatymas. . Į . • nr:iTnfliq cnąirinki-
„ Jei pažymėtomis dienomis lytų, tai Kai priimtus. 15CL susirinki 

. t 31* m. • « « .1 ri 1 n r • A t» 11 1 ti _ '

> .Puslapio Penktas

VOKIETIJOS KOMUNIS- > 
TŲ PARTIJA APIE NU

VERTIMĄ BRUE- 
NINGO VALDŽIOS

Apie Waterburio Draugijų Sąr. Veikimą i Kanados "Prosperity
WATERBURY, Conn.—Daratai patvirtinti, kad jie yra pri- 

pasaulinio karo metu čia įsi- imti legališkai. 
kūrė progresyvių draugijų są-! Skaityta protokolas

Šitas sąryšis veik nie-'susirinkimo. Protokolas buvo 
. Šitas protokolas tu- 

Viskas ką veikė, tai ėjo bur-; retų tilpti spaudoj, tai darbi-' 
žuazijos naudai. Vieną metą 

onus sudarymui bendro ko- buvo surengti fėrai (bazaras/, 
dirbtuvėse, kurie davė pelno apie du tūks- 
mieste ir tančiu dolerių, šie pinigai pa

teko Lietuvos fašistams orga-
Reikalinga Visurinizavimui “geležinio vilko.” 

Dabartiniu laiku pradėta 
raginti sąryšis prie darbo. Apie 
3 mėnesiai atgal Kliubas 103 
paragino komitetą, kad šauk
tų susirinkimą. Susirinkimas 

i buvo sušauktas ir likosi nutar- 
! ta, kad sąryšis šauktų kitą su- 
Įsirinkimą ir kviestų visas lietu- 
j vių draugijas, kurios gyvuoja. 
! Bet sekretorius tą neatliko, 

kurios 
Šitas susirinki-

į kasyklos, miškai, dirbtuvės!
Sunku ir Įsivaizduoti, kiek 

darbininkų žųsta, kiek šeimy
nų badą kenčia ir sveikatą 
suardę laipsniškai miršta.
' O vis tik atsiranda dar to-!

vingo ^fronto
darbo biuruose,

■ kaime, priešfašistiniam vei 
kūnui.
įsteigti bendro fronto komi-! 
tetus priešfašistiniam veiki-1 
mui.

Didelis Spaudos Piknikas
Birželio 26 d. atsibus dide- Jisai tik tas kvietė, 

Beech jam patiko.
ant Middle‘mas Įvyko balandžio 14 dieną, 

pradžia 12 vai. die-'čia vėl nutarta kviesti visas 
šokiai prasidės 2:30 po :• lietuvių organizacijas i susirin- 

iki vėlumai. Pra-' kimą, kuris jau buvo šaukia- 
prasidėsjmas gegužės 12 d.

kalbės Di

lis spaudos piknikas, 
Nut Grove darže, 
Beit Rd 
ną, 
pietų ir tęsis 
kalbos ir programa 
4:30 vai. vakare;

ninkai matytų, kaip “Keleivio 
korespondentai “moka” i 
protokolus.

Taip pat šiame susirinkime! 
jau bedarbių registravimo ko-i 
misija išdavė raportą ir pa-j 
sirodė, kad jau veikiama nau
dingo darbo. Komisija pra
nešė, kad jinai surado dvi 
šeimynas, kurioms reikalinga 
greita pagelba. čia g 
išrinkta komisija iš trijų drau
gų, kad juos greitai aprūpin
tų tais reikalingais daiktais.

Vadinasi, sąryšis jau prade
da veikti gerai, kaip kad rei- nant 
kia veikti 
zacijoms. 
remti visi 
kai.

MONTREAL, Can. — Pora 
savaičių atgal, Montreal© mies 

pereito iatmat°se (dumpoj) mirė
i bedarbis darbininkas, užsinuo- kių, kurie drįsta teisinti, kad . 
dijęs valgant supuvusi, išmato
se rastą maistą. Tuo pat lai-

1 ku antrą, sykiu buvusį jo drau- 
rašyti dar SP®JO i ligoninę nuvež-

Workers School Išvažiavf- j linksminimai; netrūks nei už- 
' I kandžių. Tikietas kaštuoja 

mas Laivu I $1. Delei tikietų reikia kreip-
. į tis i Workers Bookshop, 50 

. . . 'East 13th St., New Yorke.
Visas pelnas eis mokyklos 

paramai

NEW YORK.
j School, komunistinė darbinin
kų mokykla, turės išvažiavimą 

šeš- 
bus i 

’ va- į 
nak-

ti, taip pat užsinuodijusį iš- 
į matomis.

Rosedale, Alta, 2 d. birže- 
j lio prekinis traukinys suvaži- 
I nėjo Fredą Lopačiuką, važia
vusį prekiniu traukiniu jieško- 
ti darbo. Jis mirė Moose Jaw, 
Sask., ligoninėje. Vos 17 me-

Bangos Choras Veikia
Bangos Choras šiais metais 

yra apsiėmęs daugeliui darbi
ninkiškų organizacijų dainuo
ti piknikuose ir kituose paren- 

tingas kovotojas už darbiniu- į Anuose, tai dabai choias mo
kų reikalus jkinasi dainas. Tai parodo,

I kad choras yra veiklus. Ypa- 
Otta\v., kelios d. 'atgal, už-iUngai, kuomet jau artinasi 

mušta trys darbininkai. Įei-! “Laisves” piknikas, kuriame 
prekiniui traukiniui į! jr Bangos Choras ima daly-

į laivu Hudson upe šį 
tadienį, birželio 18. Ta 
“'mėnesienos išvažiavimas 
kare. Laivas sugrįš vėlai 
tj, bet dar bus laiko išsimie- 

I got. Didelė ekskursantų dalis, j 
1 suprantama, susidarys iš jau
nuolių studentų ir studenčių, 
kurių tūkstantis lanko tą mo
kyklą. Laive bus gera muzi
ka šokiams ir Įvairūs kiti pasi-

KRAUJO SPECIALISTAI 
Gydau ūtiia« ir chroniikaa rynj ir 

moterų ligai kraujo ir odaa. 
Padarau iityrimų kraajo ir ilapuaa.

DR. MEER
W. 44th St., Room III 

Now York, N. T. 
Valandai Prižmimoi

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

8ekaaad!eniaii nuo 11 ryto iki 1 pe pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Prisirengimui prie šio susi
rinkimo, dar nutarta ir išrink- 

; t’a komisija iš 5 delegatų, kad 
I padaryti veikimui planus. Šia
me susirinkime pasirodė, kad 

i vėl sekretorius “nematęs rei- 
ažiuokite iš De-' kalo” kviesti visas draugijas 

iki Middle i susirinkimą. Bet jau .dvi 
randasi tar-' draugijos ir be pakvietimo pri- 

j siuntė delegatus ir buvo vien- 
! balsiai priimtos susirinkime, j

automobibų, I 
int Mich

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg SS45 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

darbininkų organi- Ottawa, pradėjus sustoti, ketu-jvumą, tai dedama visos pastan 
Šį jo darbą turėtų ri darbininkai bedarbiai, neno-1 gos> ]<ad choras gerai sudai- 

rėdami patekti policijai, šok-’nuctų.
.darni nuo traukinio, pateko po į Kad choristai rūpinasi ge-į 
i keleiviniu, is už užsisukimo už- resniu dainavimu, tai parodo I 
, ėjusiu traukiniu. Trys užmuš- jr pamokos. Chores pamokos! 
i ti ant vietos, o ketvirtas dar. ivvksta skaitlingos ir nariai! 
. . jas lanko. Bangos Choro pa-į

Įvyksta kiekvieną pen-1 
paduo- į ktadienį •

Ont.,! kambariuose. Choras jau pa 
sulau- samdė busą važiuoti i “Lais 

žė kojas drg. Vladui Naujo-: vės” pikniką. Mes 
kaičiui, kuris paguldytas Vic-!kad visi-Elizabetho 

igoninėje, Londone, ^ra 1 darbininkai važiuos 
dienraščio pikniką.

Mes jau 
jd., kuomet 
i važiavimas.
įvyks Lietuvių Darže, už La 
kewood ežero. 1 
dalyvaus 4 chorai, 
D. M. šolomskas, 
Centro Sekretorius, 
bininkai ruoškitės 
šiame išvažiavime.
smagiai ir gerai praleisite.

J. Strižauskas.

—0---
laukiame liepos 3
įvyksta didelis iš- 
šitas išvažiavimas i nuvežtas Į ligoninę.

Pagalios šios dienos 
Montreal Daily Star” 
da žinute" iš Londono, 
kad prekinis traukinys

Išvažiavime 
, kalbės d.
, ALDLD.

Visi dar- 
dalyvauti ..... ....... ;

Visi laiką į toria Ii

N. J.. Programa bus įvairi. 
Šį pikniką rengia Detroito 
Darbininkiškų Org. Sąryšis.

Įžanga tik 25 centai. 
Kelrodis: Vi.....

troito į vakarus 
Belt Rd. Daržas 
pe Michigan ir Ecorse Rd.

Kurie neturite 
imkite Wayne busa 
igan Avė. ir išimkit ant Mid-' 
die Belt Rd., ten bus automo-' 
bilius, kuris nuveš iki pikui-1. . , ,, ' jos raportas, kuris nurodo,
ko nuo 1-mos vai. iki 4 po . • ■> • M m •i 1 kaip reikia veikti. Planai pa-
p . .. įdaryta gelbėjimui bedarbiu

Komisija. i ... A. ... v J 'orgamzavimm. Šiuo klausimu
buvo du planai. Vienas, kad j 
reikia, reg 
tuviai, 
šaukti į susirinkimą. ir orga 
nizuoti Bedarbių Komitetą. Ki 
tas planas, kad reikia . dėtis įniko klausimas ir geras ūpas 
prie miesto šelpimo komiteto. ! 
Susirinkimas priėmė pirmąjį 
• Paskiaus, kuomet 
kad sekretorius nesiskaito su' kol kas westsidieciai stovi ge-1 
tarimais, tai nutarta išrinkti riaus organizuotai, negu east-! 
kitą sekretorių. Kasierius jau į sidiečiai. ;
į du susirinkimus nepasirodė. į Vakarinės dalies miesto lie-1 

i Todėl ir jo vieton reikėjo rin- i tuviai nori spaudos piknike 
•v+; vitn Taip pat išrinkta “prikrėsti visokių > šposų.” Jie 

registravimui bedar- j mano, kad spaudos piknike 
' bus pirmaeiliai. Bet tai abe- 

Trečias susirinkimas įvyko | jotina. Reporteriui teko lan- 
Šitame susirinki- į kytis East Sides kolonijoj, ir 

patirta, kad jie jau pilnai už
tikrina, kad westsidieciai daug 
negali šokinėti, nors jie pir
miausiai žinojo apie spaudos 
pikniką. Mat, čia yra centra-

kritiškam padėjime.
Šiurpulys visą 

j dus šią žinią. Tik kelios die- 
i nos atgal buvo drg. su mumis, 
į sykiu veikėme, tarė 
j dien jau Be kojų, 
'ėmė tas “prosperit;/

Drg. V. Naujokaitis taipgi, 
kaipo senas bedarbis, nors ir 
gerokai gyvenimo suvargintas, 

i bet dar nenorėdamas turčių 
j mėšlyne nusinuodinti puvė- 
Isiais, išvažiavo prekiniu trau- 
I kiniu darbo jieškoti, kur—ir 

. . 1 m - • ■ 1 • pats nežinojo. Būta Ottawoj,gijose, kurios laikę, susirinki- J
mus, buvo diskusuojamas pik-Į . .Igoninėje be kojų.

Drg. V. Naujokaitis turi du J 
sūnus Montreal©, taipgi var- 

Igingai gyvenančius, o žmoną 
j su mažais vaikučiai Lietuvoje, 
į kurie laukia laiško su keletą 
į centų iš savo penėtojo-Vlado 
i Kartą Vladas pasisakė, 1 
ilgai žmona laiško 
si, nes neturėjusi iš ko nusi
pirkti pašto ženklą.
duonos neturinti. Tai kapita-1 buvo 

listinės si temos vaisiai.
kurių tik saujalė, pertekliuos Į bonka Nuga-Tone.

■ I laiko aš pasijauči
lėbauja, antri badu miršta bei'™ 
užmušami.

O ar tai čia visas vaizdas ?' Fy? 

Tai tik keliu dienu laikotarpio įra «criausTa,c v a I no nripA Ini

ir tik freitų važiavime atsiti
kimai. O kur kitos vietos; gaV-un1čt’ vertes.

Jau 
apie 
rengia Detroito organizacijų ii’ 

vicing. y /vox draugijų sąryšis, birželio 26
_gistruoti bedarbiai lie-j d., Beech Nut Darže. Kai 
o paskiaus reikia juos kuriose organizacijose ir drau-

Viešpataujant baisiam krizini, daugelis mūsą skai
tytojų jokiu būdu negali atsinaujinti “Laisvę” ant iš
tisų metiį. Tie draugai ir drauges, užsimokėdami 
už pusmeti, vis t‘ek kreipiasi i “Laisvę,” kad ir jiems 
suteiktume knyga: “PIRMOJI PAGALBA LIGOJE 
IR NELAIMĖJE,” n?s ji jiems reikalinga, kaip ir 
kitiems. Knyga aprašo datlgįau 290 ligų t Tai tik
ras namų daktaras, nes joje paduota ir receptai gy
dymosi. > s

“Laisvės” direktoriai, imdami ta atydon, nutarė, 
kad kas nuo dabar užsirašys arba atsinaujins “Lais
vę.” vis tiek pat, ant metu ar pusės laiko, gaus visai 
dykai tą knygai

Turėkite fa mintyje visi mūsų skaitytojai, agen
tai, platintojai ir ALDLD kuopų spaudos komisijos, 
kad nuo dabar visi, atsinaujinanti “Laisvės” prenu
meratą nemažiatu kaip ant pusės metų, gauna kny
gą “PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE.”

Vieno dalyko mes prašome pas visus mūsų rėmė
jus ’r skaitytojus, būtent, kurie galite, tai atsinau
jinkite ant visų metu, nes tas pagelbės dienraščiui 
pergyventi finansinį krizį.

Nepajėgianti užsimokėti vienu kartu, gali mo
kėti po dolerį arba kiek išgali, musu agentams, spau
dos komisijoms bei tiesiai “Laisves” administraci
jai. Kurie galite, nepamirškite savo dienraščio ir 
paaukokite dolerį kitą.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

ti pas d. P. Poškų arba d. F. j 
Savičių, 219 Clark Pi. Kuo-Į 
met gausime vardus tų drau-' 
gų, kurie važiuos į “Laisvės” 
pikniką, tai galėsime geriau 
sutvarkyti busus, nes reikia 
žinoti, kiek reikia vietos.

Tad visi draugai darbuoki- 
I tės, kad kuodaugiausia nuva
žiuoti į šį mūsų dienraščio pik
niką. Veikime visi sutarti
nai ir greitai.

Komisijos narys,
F. Savičius.

“A.š kenčiau
n ųorgani)." rašo p. U.

| Pa. “Aš turėjau prasta skilvj. Mano inkstai 
> silpni. Aš buvau nervuotas 

. i galvos .skaudėjimus ir nemiegodavauVieill, | naktimis.
, ,. 1 bet jie man negelbėjo. Pagalios aš

J mažiau, 
jaučiau daug geriau.

1 mano organai yra stiprūs ir sveiki.
' Tone yra pastebėtini vaistai del silpnų,
I gulsti) žmonių.”
I Visose pasaulio dalyse yra milionai 

kurių sveikata ir stiprumas tapo
; steigti Nuga-Tone ir jeigu jūsų sveikata nė- 

, arba jeigu jūs jaučiatės pase- 
| ne prieš laika, būtinai imkite Nuga-Tone. 
Jeigu aptickininkas neturi jo, paprašykite ji

: užsakyti iš savo urmininko. Žiūrėkite, kaa 
*t Nuga-Tone. Substitutai yra be

DETROITO LIETUVIŲ 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. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos i 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.

LUTVIKAS

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity I-87H

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Iš East Sides Lietuvių Kliubo 
(tūli jį vadina “neženočių” 
kliubu), teko sužinoti, kad ke
letas lietuvių karo veteranų, 
išvyko į Washingtona reika
lauti bonų iš valdžios. Jie ir 
pridūrė man, kad jie galį vi
sur organizuotai demonstruo
ti. Taip gali būti ir su spau
dos pikniku. Jie gali nepasi
duoti West Sides armijai. 1

Laiko jau daug nebeliko. 
Daviniai rodo, kad jau daug " 
plačiau kalbos eina apie spau
dos pikniką. Westsidieciai dar 
turi gerai subrusti organizuoti 
savo armijas, jei jie nori ne
pasiduoti eastsidiečiams. Kaip 
rytinės dalies miesto lietu
viams, taip ir vakarinės dalies, j 
—reikalinga nuskirti 
kurie paskutinėmis
prieš spaudos pikniką 
fintai praneštų Sąryšio 
riams, kuri 
tingiausia. 
Įima abejų 
•z u 11 a t a i
moję. Jeigu ir tai kuri kolo-| 
nija nepadarytų, tai vistiek I 
birželio 26 d. Beech Nut Gro
ve (Urbanto Darže) matysime 
visi, kurie skaitlingiaus pasi
rodys spaudos piknike.

D. S. Reporteris.

„MODERNĮŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N-

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

K o
<>

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas _ Nusilpimas, 
I.i;;o- Skilvio, Žarnų ir Mūšlažames, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Z S NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Ncdėlioin — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



.Puslapis, Šeštas -
<• LAISVE šeštadien., Birželio

VIETINES ŽINIOS
Sugrįžo Drg. K. Menkeliu- 
niūtė iš Italijos

Delegatai iš Darbo Federa- Kapitalistų Ekspertas Sako, i 
cijos Važiuoja j Komun 
Nominacijy Konvenciją

kad Bedarbė Turės Sugriaut i 
Kapitalizmo Tvarką

New York.—Howard Scott, 
dau- ; Amerikos Statistikų Sąjungos
Yor-NEW YORK.—Iš New 

ko ir Brooklyno važiuoja 
giau kaip 70 bedarbių ir dir-j technikas, pareiškė tos organ i- 
bančiųjų delegatų į valstijinį | zacijos vietinio skyriaus 
komunistų nominacijų suvažia--rinkime, kad bedarbė 
vimą,
nį birželio 19 d., Schenecta-

susi
eis vis 

kuris įvyksta sekmadie- didyn ir jinai, galų gale, su
naikins kapitalizmo tvarką, j

Y. Tarp kitų, yra de-* jeigu kapitalizmas nepasitai-Į 
legatai nuo trijų lokalų > In- sys. K. Menkeliun’ūte

ant vietos susirašė virš 60 žmo
nių į Komunistų Rinkimų Kam 
panijos Kliubą.

Drg. A. Bimba, kalbėdamas 
apie fašistų diktatūros pavojų 
Vokietijoj, padarė išvadą, jog

j kaip socialdemokratai kriuši-i 
no vokiečių darbininkų revo-

metais, 
už ge- 
prezi- 

fašisti- 
toliaus

temational Ladies Garment 
Workers Unijos,

Howard Scott, tačiaus, pats
priklausau- sau netikėdamas spėlioja, kad 

čios prie Amerikos Darbo Fe-jgai kapitalistai

liucijas 1919 ir 1923 
kaip jie dabar balsavo 
nerolą Ilindenburgą į 
dentus,—o jis sudarė 
nę ministeriją,—tai ir
jie dėsis su kaizeriniais fašis
tais, kad sudaužyt revoliuci
nius darbininkų išstojimus. 
Bet, galų gale, vis tiek laimės 
ręvoliucija, vadovaujama Ko- 

į munistų Partijos, nes komunis
tinės spėkos laipsniškai, bet 
pastoviai auga, o krizis didėja.

I Kaip visame pasaulyje, taip 
i Vokietijoje, kur Kom. Partija 

i nariu ir

t.t. Kad ir ne oratoriškai kal
bėjo, bet patiekė domių nau
jų vaizdų apie Sovietų būklę1 
ir pažangą.

Pirmininkavo drg. Saulėnas. 
Aukų lėšoms padengi sumesta 
$11.65. Dolerį aukojo drg. J. 
Karpavičius; po 50 centų: ži- 
gaitis, J. Laimikis, A. Bimba, 
S. Sasna, po 25 centus: P. Ta- 
rašRa, A. Lisauskas, G. Kali
nauskas, Z. E. Yumplat, V. 
Palonis, A. Sudentienė.

Rep.

PARDAVIMAI

PARSIDUODA PIGIAI
“LUNCHEONETTE”

deracijos. Yra delegatų nuo 
daugelio opozicinių Federaci
jos grupių; didelė atstovybė 
bedarbių iš beduonių eilių, pa
vargėlių nakvynių ir Bedarbių 
Tarybų.

Daugufna lietuvių darb. or
ganizacijų irgi turi delegatus 
į Schenectady. Desėtkai dele
gatų važiuos Hudsoh upės lai
vu.

Keliaujanti laivu delegatai 
Į privalo susirinkti šiandie 5:30 

vai. vakare prieplaukoje 52- 
roje, tarp West 12 ir W. 13th 
St., New Yorke.

galėtų įvesti 
kokią lygsvarą tarp tavorų ga
minimo ir naudojimo. Bet te
kis planingumas tėra galimas 
tiktai, kur darbo žmones vis
ką valdo, kaip Sovietų Sąjun
goj.

Paleidžia 1,200 Taxi-Caby 
išoferiy iš Darbo

“Laisvės” redakciją aplan- dabar turi 300,000 
kė draugė K. Menkeliuniutė, apie penkis mil. balsuotojų... 
kuri tik ka sugrįžo iš Italijos. _ , , , .
Galima pasakyti, kad Kons- D,g' Bmba parode> kalp 
Uncija gerai atrodo, sveika I Vokietijos Uiržuazua su so- 
ir pilna gero ūpo. Jinai v611 ciahstms tarnauja 
pradės pasirodyti mūsų sce-

\ noj, bet jau daugiau prasilavi- 
į nūs, pažengus pirmyn balso 
lavinime, dainavime ir muzi-

Piliečių Parašų Rinkimas
Sekmadienio priešpietis yra 

geras laikas rinkt piliečių pa
rašus delei Komunistų Partijos 
kandidatų. Ateikite į “Lais
vės” raštinę apie 9-10 vai. ir 
su kitais draugais traukite rin
kti parašų, kurie reikalingi, 
kad galima būtų įdėt komunis
tų kandidatus į oficiales bal
savimų blankas ateinančiuose 
rinkimuose.

Savotiškas Miesto Parky 
“Gerinimas”

1932

LORIMER RESOTANtJ
LIETUVIŲ VALGYKLA B

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami s
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium x

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 8
Pabandykite! X

SAVININKAI MARGIUKAI 8
417 Lorimer Street, “Laisves” Name 2

BROOKLYN, N. Y. 8
x>

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Yra visi parankamai 
rengimas. Vieta gerai išdirb
ta ir geroje vietoje. Arti 
Brooklyn tilto. Pardavimo 
priežastis yra ta, kad turiu 
ūkę ir rengiuosi važiuoti ant

Kreipkitės grei-
Parduodu pigiai.

209 Adams St., Brooklyn,
Y. (140-146)

ii’

g

lyg kokis jos gyventi, 
tarptautinio kapitalizmo nu-j tai. 
garkaulis prieš darbininkų re
voliuciją visoj vakarinėj Eu
ropoj. Toliau prisiminęs apie 

j gilyn einantį Amerikos krizį, 
paskaitė ištraukas iš New York 1 I
Times, is kur matyt, jog Jung
tinėse Valstijose iš kiekvieno 
šimto geležies ir plieno fabri
kų dabar tedirba tik 18, o So
vietų Sąjungoj per paskutinius 
tris mėnesius gamyba pakilo! 
net 20 procentų. Priėjęs prie 
Amerikos kongreso atstovų rū
mo priimto Dies biliaus delei i 
kovojančių ateivių darb. de
portavimo, kalbėtojas nurodė, 
kad tuomi kapitalistai nori 

i taip įgąsdinti ateivius darbi- 
, . ... . 1 ninkus, kad šie nei ant gatvėstai ne tik darbininkai, bet i , . . . .. , ’ . nedrįstu išeiti. Paskui per-inteligentija siunčia įasiz- . ..v. skaitė protesto rezoliucija teroras siaučia! . v \ .... . . . , .; pries tą bilių ir susirinkimas 

vienbalsiai nutarė pasiųst te
legrama rezoliuciją senatui su< 
reikalavimu atmest Dies bilių.

PARSIDUODA
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Menkeliuniutė Itali- 
veik du metu. Ji- 
studijavo muziką, 

mokinosi ita-

Parsiduoda saldainių krautuve. Yra 
j 4 kambariai už krautuves. Atsišau
kite—06 Ten Eyck St, Brooklyn, N.Y.

(142-144)

X NOTARY
g PUBLIC
X
X
X .

TEL. STAGG 
2-5043

tis apie bent kokią politiką ir 
žodį “fašizmas.” Bet [

Philadelphia 
ROUND TRIP 3 75

HOURLY one Way

MATHEW P. BALLAS INC.
(BIELAUSKAS)
GRABORIUS

h UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
į 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

%
Mūsujy IŠTAIGA ATLIEK A w SEKANČIUS* DARBUS: 

MIRUSIUS', PARVEŽAMI IŠ VISŲ^ŠALIŲ, IRįlŠ-ČlA 
PAS1UNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAIr AMBULANSINį .AUTOMOBILIU,* 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI G LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS* 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU, RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

W W W W W W W W W1 IKXXX jocxxxxxfxx A A A A r* jot jOc jOk )Ok jOocV jok jok jok kV xxicxj

EXPRESS 9
SERVICE &.VV

BALTIMORE ___________$4 00
BOSTON ______________ ~ 3.00
WASHINGTON ___________ 4.75
RICHMOND ______________7.50
PITTSBURGH _______  8.00
DETROIT ________________13.50
CHICAGO ________________17.00
ALBANY and TROY______ 4.00

ROUND TRIP _______  _5.00

Draugė 
joj išbuvo 
nai tenai 
lavino balsą ir 

NEW YORK.—Nuo liepos 1 Jų kalbos.
d. bus paleista iš darbo 1,200 Bc į0, draugė Menkeliuniu- 
taxi-cab šoferių, pagal majoro! te domėjosi ir abelnu Italijos 
Walkerio paskirtos komisijos j gyvenimu. Tad jinai pasakė, 
patarimą. Sumažindamos skai-|kad fašizmo atmosfera yra la- 
čių darbininkų ir taxi-cabų, j bai tvanki. Darbininkai ir in- 
kompanijos apskaitliuoja, kad teligentija gatvėse bijo kalbė- 
daugiau turėsiančios pelno.

Iš 80,000 taxi-cab darbiniu- minėti
kų Didžiajame New Yorke I namuose, kur yra daugiau sau
sino laiku turi nuolatinį darbą į gu, 
tiktai20,000 ; visi kiti tedirba į ir

Vidutinis taxi šo-'mą peklon. Teroras siaučia j 
labai aiškiai, žinoma, ta tvan-> 
kūma turės sprogti. !

Muzikoj Konstancijai gerai 
sekėsi. Taip pat ir kalba sekėsi 
gerai pramokti.

'jai greitai pasirodyti i 
j scenoj su nauja energija.
abejo, kad mūsų publika 
yra pasiilgus.

dalį laiko.
ferio uždarbis yra nuo $8 iki 
$15 už šešių dienų darbą.

Motery Benamių Padaugėjo 
Penkiasdešimt Procenty

KAINOS ROUND TRIPSŲ
Labai Smarkiai Nužemintos

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

NEW YORK. — Salaveišių 
Armija praneša, kad šiemet 50 
procentų padidėjo skaičius be
namių moterų, kurios jieško 
nakvynių labdaringose prie- 

Didelė dalis tų be-

Mes linkime 
mūsų. 

Be 
jos

NEW YORK.—Kad bedar
biai negautų atsisėdę pasilsėt 
arba ant suolo parke pernak
vot centre miesto, tai buržu- 
jai patriotai, buvo užėmę visa .... . , .
Bryant Parką prie 42-ros gat-J darbl’! be’]am,ų.1 yra ,mok^0’* 
, . .T-i los ir augstai išlavintos ofives ir centralinio knygyno, pa-id . .. . x. . ,,, ,. tarnautojos,versdami sį parką į Washing- ____

tono minėjimo parodos vietą. .. _ _ pvl . ITV .
Bet į parodą taip mažai žmo- jrolicija Budeliškai Užpuolė 
nių ėjo, kad valdininkams pa- F^-KareivitlS 
sidarė negražu matyt tokį di
delį tuščią plotą; ir todėl jie 
dabar nukėlė tvora veik iki j 
pusei Bryant Parko’, taip kad , ex-kareivių mitingą 
vėl pasidarė kiek vietos atsi-'2!,e a.n*' kampo 125th 
sėst bedarbiams, ____  ___
davo stati styrot, bastytis bei ;^Utas vyr,iausyb5s 
raitytis ant šalygatvių.

Miestinių parkų komisionie-i 
rius Jerrick taipgi sumanė j 
“pagerint” Union Square, va- į 
dinamą “raudonąją aikštę,’ 
kur daugiausiai susirenka re 
voliiiciniai darbininkai ir be 
darbiai. Šiaurinę šio parko' 
dalį apsodins gėlėmis, taip į 
kad negalėtų čia stovėt pul-; 
kai darbininkų, kuomet komu-’ 
nistai rengia demonstracijas i 
aikštėje. Pradėdamas tą dar-l 
bą, komisionierius nusifotogra-i 
favo su'lopeta rankoje. Tatai 
rtiatydami, bedarbiai ėmė jam 
baubti ir kitokiais paniekos 
garsais jį “sveikinti.”

Rep.

1 tarnautojos.

Ant galo kalbėjo vienas 
mašinistas, ką tik sugrįžęs su 
amerikinių darbininkų delega
cija iš Sovietų šalies. Jis už
ginčijo buržujinių laikraščių 
prasimanymus, būk Rusijoj 
stokuoja maisto arba būk ten j 
skurdas kankina darbininkus, i 
Nors tai politiniai dar nelabai i 
nusistovėjęs darbininkas, ir ne 
komunistas, bet jis entuziastiš
kai piešė Sovietų daromą mil- 

turės susirinkimą antradienioI žinišką progresą pramonės 
vakare, birželio—June 21 d., j technikoj, statyboj, darbiniu-

Rep.

AIDO DRAMOS GRUPĖS 
SUSIRINKIMAS

Aido Choro Dramos Grupė

Telefonas: Stagg 2-918K

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniai s 

vk tik susitarus.

Laikrodžiai, Deimantai ir 
. Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau noreda- 
i mi pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad

Į sipirksite.

JONAS STOKES
pas mane

daimanttis 
daiktų ži- 
pigiau nu- i

LAIK-
N AU

RI A DOS

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
■
I JAUSTOS
IUŽ PRIEINAMĄ

■ KAINA

“Laisvės” svetainėje. Visi gru
pės nariai privalo dalyvauti.

kų švietimo, jų aprūpinime ir

NEW YORK.—Ketvirtadie- ---------------------
inio vakare policija užpuolė £ Prakalbų

i St. ir 
kurio tnrp-i'^th Avė., nors mitingui buvo!

leidimas. ’ ketvirtadienio 
mušamas ■ dė “Laisves” 

i ninkais ir darbininkėmis, su-
i ėjusiais pasiklausyti prakalbų Bushwick” Avė" 
! drg. J. Siurbos, A. Bimbos ir Brooklyn, N. Y.

l Vienas ex-kareivis,
i bėgo ir šaukė pravažiuojantį 
taxi-cabą sustot. Jis norėjo su 
taxi-cabu pabėgt nuo policma-

i no buožių ir nuvažiuot į ligo- 
1 ninę, kad apraišiotų jam su- 
i skaldytą galvą. Kada taxi- 
i cabas, kėravojamas negro šo-J 
! ferio, sustojo, i
i grūmojo areštuot ir šoferį; pa-Ibių apleidimą 
! sičiupo ex-kareivį ir dar la
biau sumušė. Kada vienas 
darbininkas užprotestavo, po
licmanas pasigriebė jį ir nusi
tempė į policijos stotį, visą ke
lią' jį mušdamas. Jis dabar 
laikomas po areštu.

Policijai pradėjus užpuoli
mą, darbininkai irgi nestovėjo

Nežiūrint šutinančio oro, 
vakare užsipil- 
sv,etai nė darbi- 

darbininkėmis,

IŠRANDA VOJIMA1
P A S T R AND AVO.TA fornišiuotas 

kambarys vyrui, du langai ir įei
na saule, tinkama šėpa drapanoms, 
žiemą garu apšildomas, galima ir 
valgį pasigaminti. V 
požeminio traukinio, 
nuo gatvekario linijos, 
po 6 valandai vakare.

| nedėliom per visa dieną, 
tiniu lubu po kairei.

arti I

Vienas blokas iki 
vienas blokas

Kreipkitės
Subatom ir 

.. Ant viršų-| 
Antrašas: 206 Į

Scholes St., i

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas F c* lįi
Garankščiuotos’ krau- vA/A

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su- \J(/{
tinimai, paeinanti nuo yNl J
gyslų įdegimo, yra gy- y N

domi be
DR. O.

sa-

Areštuotas Gastonijos 
Streikierys New Yorke?

NEW YORK.—Policija 
kosi čia areštavus K. Y. Hen-
dryxą, vieną iš septynių Gasto
nijos audėjų streiko kovoto
jų, kurie 1929 metais buvo nu
teisti septyniems metams kalė
jimam Jeigu pasirodys, kad 
tai buvęs5 Častonijos streikie- 
rys, tad Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas dės visas

delegato iš Sovietų.
Visus klausimus, kurie buvo 

šioms prakalboms garsinami, 
; kalbėtojai gerai nušvietė. Drg. 

policmanas pa-'J- Siurba kalbėjo apie bedar- 
iš kapitalistų 

valdžios pusės, apie kovą už 
“Klam-' 
vienybę 
dalyke, 
pamati-

ex-kar. bonus ir apie 
pynės” ir “Naujienų” 
su kapitalistais tame 
Tais klausimais nėra
nio skirtumo tarp republikonų, 
demokratų ir socialistų. Pa
lietė ir Kom. Partijos rinkimų 
klausimą, kviesdamas lietuvius----- c 7 -------—----------------- — f-y - —----t

rankas nuleidę; jie gynėsi, ir, darbininkus pasidarbuoti lin- 
keli policmanai nuo jų gavo to, kad šio rudens rinki- 
“juodas akis.” muose. Partija gautų bent mi-

Šiandie vakare toj pačioj honą balsų. \
vietoj ex-kareiviai ir kiti dar- Buvo priminta ai|ie suorga-

f

(144-145)
Pasirandavoja Užeiga

Geroj biznio vietoj pasirandavoja 
užeiga ir salė, per daug metų iš
dirbtas biznis. Kreipkitės pas: A. • 
Lukas, 60-36 Perry Ave., Maspeth, I 
N. Y. Telefonas Juniper 5-2555. 
kreipkitės tuo jaus.

(142-146)

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

operacijų JffJ]
MEYER

208 West 54th St.
New York City

2 iki 6, Seredomis ir
11 iki 1, 2 iki 6,

j Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
įžius ir kitus papuošalų daiktus. J
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
I Williamsburgiečiams, kuriems,
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
mui laikrodžius ar kitus auksinius " 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė 

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

Siuomi pranešu savo kosturne- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
812 Marion St„ 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 

» ’ Street stotis
H Brooklyn, N. Y.
FF* Naujoj vietoj
V studija daug

^eriau irenKta> 
t°del paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

bininkai laiko masinį protesto 
mitingą prieš policijos terorą.

Badmiriavimo Pašalpa

nizavimą rinkimų kampanijos 
kliubo visose darb. organiza
cijose. Paskleidus korteles,

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIĖŠKO DARBO BUČERIS

Jieškau darbo bučernej, esu patyręs 
tame darbe per daug metų. Pir- 
miaus laikiau pats savo biznį—bu- 
čemę. Taipgi dirbau pas kitus už 
pirmarankį. Galiu keliomis kalbomis 
susikalbėti apie biznio reikalus: lie
tuvių, lenkų, rusų ir anglų. Taigi, 
kam reikalingas tokis darbininkas, 
malonėkite atsiliepti sekamu adresu: 
4i6 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. ar 
per telefoną* pasakykite savo antra
šą, tel. Stagg 2-3878

(141-147)
•--------------------------- ---------------------- -------- ---- —fi’ —

Pajieškau partnerio į Lunchroom 
biznį arba vaikino apsivedimui, .žino
ma, pasiturinčio ir gero karekterio. 
Kreipkitės šiuo adresu: 5420 2nd Av., 
Brooklyn, N. Y.

(143-145)

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos i.r 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

ir

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.” 4

NEW YORK. — Greitosios 
labdarybės komisionierius Tay
lor reikalavo iš miesto valdy
bos $2,000,000 gelbėjimui tam 

pastangas, kad Hendryx Yie- tikro skaičiaus bedarbių nuo
būtų valdžios išduotas iš New bado mirties; bet graftiškii 
Yorko valstijos Į North Caro- miesto ponai paskyrė tik vie-l 
liną, kur jo laukia kalėjimas, ną milioną.

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

5 laikui nupiginimą. Daug numerių parduodame po 35c. vieną. Taipgi 
j parduodame Radios, pianams rolius ir daug kitų muzikalių instru- 
? mentų. Agentams duodame gerą nuošimtį.

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

IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

proga mokintis barberystčs ama
to. Išmokysime jus i 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 persitik
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir njio 6 iki 8 vakar©

Telefonas, Midwood 8-6261

... •‘r-i..... •




