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“Nusiginklavimo” Šurnas.
Nauji Nariai.
Socialistiniai Miestai.
“Klampynės” Veidas.Rašo D. M. Šolomskas.

Imperialistai viso pasaulio 
vėl pradėjo didesnį sumą apie 
“nusiginklavimą.” Amerikos im
perializmo vadas Hooveris, ne
va siūlo sumažinti ginklavimą
si. Visi jie žino, kad is šio šu- 
mo nieko nebus, kaip ir iš pir
mesnių. Tik daugiau paaiškės 
vienų kitiems apsiginklavimas 
ir dar su didesniu pasiutimu jie 
pulsis prie apsiginklavimo. Jau 
dabar Jungtinių Valstijų dau
gelis karo vadų šaukia, 1 
jie atsilikę apsiginklavime, kad 
juos pralenkė Japonija, Fran- 
cija, nekalbant apie Angliją.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

Amerikos Farmeriai ir Darbininkai 
Bendrai Kovoja

i Vokietijos Darbininkai 
i Kovoja Barikadose

Vokietijos Nauja Valdžia 
Prieš Sovietų Sąjungą

BERLYNAS. — Vokieti- BERLYNAS. — Vokieti
jos darbininkai, ypatingai jos nauja valdžia savo poli-

CHICAGOJE SU UNIVERSAL
BANKU UŽSIDARĖ DAR 6
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kacl būk {farmeriai Reiolauja, kad Jie Būtų Paliuosuoti nuo Taksy; Berlyne, pasidarė barikadas tiką veda arčiau susitarimo
Pritaria Komunistų Partijai; Reikalauja Soeialės Apdrau- Vo- sujmperiaiista^kaip Ang-
dos Bedarbiams

Po šumikos jie galės dar la
biau ginkluotis ir šaukti: “štai 
mes siūlėme sumažinti ginklą-;

DULUTH, Minn. — St. 
•Louiso pavieto farmeriai at- 

vimąsi, bet kiti nepriėmė, tai imaršavo tris mylias ir susi
mes turime daugiau ginkluotis!” ! jungė su 1,500 bedarbių ir 
Visada imperialistai taip aiš- pusiau dirbančių darbinin- 
kina ir teisina savo apsiginkla- įų Duluth miestelyje. Visi 
'vimą. Ir taip rengiasi karan, paskiaus susirinko prie tei- 
pirmoje vietoje prieš Sovietų smo namo ir laikč masįnį
Sąjungą. mitingą. Farmeriai ir dar

bininkai nutarė įteikti val
džiai reikalavimus. Jie rei
kalauja, kad smulkūs, bled- 

• ni farmeriai būtų paliuosuo- 
duokles. ti nuo taksų mokėjimo. Už-

kietijos darbininkai ginasi lija, Italija ir kitomis vals- 
ir nuo policijos. Tokių su- tybčmis.
sikirtimų pasireiškia gana darosi aiškiau nusistačius 
daug.

K. Gugis, Elijošius, Stungis, Grigaitis Ir Kiti Fašistai yra su
rišti su Universal Banku

Papeno valdžia

prieš Sovietų Sąjungą.

NESULIPINA IMPERIALISTAI 
SAVO BENDRĄ FRONTĄ

Bankas Uždarė $777,000.00 Dcpozitorių Pinigų; šio Ban
ko Darbininkas Stungis šaukė Policiją Pereitame SLA 
Seime, kad Išvaikyti Darbininkus Delegatus iš Seimo; 
Smetona Suteikė Gedimino Ordeną Banko Preziden
tui Elijošiui už Boikotavimą Lietuvių Darbininkų.

Į ALDLD gauta nemažas 
skaičius nauji) narių, šią sa
vaitę prisiuntė sekami draugai: 
Drg. Sliekas, 33 kp. .sekretorius, 
trijų naujų narių < 
Drg. J. Rudzinskas, 68 kp. iš silikę mokesčiai turi būt pa

naikinti.
Kitas reikalavimas, 1 

kad šerifai negalėtų parda-

LAUSANNE. — Dabar
tiniu laiku eina dvi imperia-

Lausannoj eina posė- 
“repa- 

(karo skolų, baudų)

GHICAGO, III. — Vakar tuvių fašistų ir socialfašis- 
dienos “Laisvėje” jau trum- Jaikraščiai kai «Naujie. 
pai buvo minėta apie tai, 1
kad Chicagoj užsidarė Uni- į nos,” “Draugas” ir kiti vi- 
versal State, bankas. Šia-1 suome( gyrė šį banką ir ra
ine banke labai daug lietu-!
vių, o ypatingai biznierių, | dėti pinigus jin.
laikė savo pinigus, šį ban
ką gerai garsino fašistų ir

voje. Čia eina taip vadina
ma “nusiginklavimo” konfe
rencija. Amerika pasiūlė 
Europai mažinti ginklavi
mąsi. Francija nesutinka ___&______ ____ _
su Amerikos planu. Bet | socialfašistų laikraščiai 
Amerikos delegacija tuomet (“Naujienos,” “Draugas” ir Elijošius boikotavo darbi- 
jau pareiškė, kad ji reika-lkiti. Jame buvo ir SLA pi-! . - . _ _ ...
lauš iš Europos skolas mo- nigų. 
keti, jei jos valstybės nepri
ima Amerikos pasiūlymą.

Kiekviena valstybė nori į 
ginkluotis, kiekviena nori | 
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Lietuvis Elijošius yra šio 
banko prezidentas. šitas

reikalauja, kad būtų suteik
ta greita piniginė parama 
farmeriams ir darbinin
kams. Pasireiškė prieš at
ėmimą elektros ir metimą iš 
namų. Bedarbiams reika
lauja soeialės apdraudos.

Šitas farmerių susirinki
mas nutarė remti Komunis
tų Partijos kandidatus rin- listinės konferencijos Euro- 
kimų kampanijoj. Paskiaus poj. 
nutarė skelbti taksų nemo- džiai taip vadinama 
kčjimo streiką. Farmerių racijų 
susirinkime kalbėjo Komu- j konferencija. Vokietija jau
nistų Partijos kandidatas į'pareiškė, kad jinai nega

lai gubernatorius Minnesota pi mokėti karo skolas. Jai< 
....................... o---- valstijoj, d. Schneiderman'dalinai pritaria Anglijos ir 
vinėti farmerių užaugintus i ir kiti kalbėtojai iš Naciona- 'Italijos delegacijos. Bet 
produktus už skolas. Jie'lės Farmerių Lygos. įFrancijos ministeris pirmi- 
A-........ .............. ___________________ ---------- ----- ■ -............—----- ----------------- ------------- ----------------- t-. I ninkas Herriot pareiškė,

kad “Francija niekad ne
stovės už visišką karo repą- pralenkti kitą, o čia paties 

Fran- kapitalizmo krizis. Kiek- 
cija įieško talkininkų savo viena nori sau gauti viršų, 
politikai. Vokietija daro tą Tokia padėtis ir neleidžia 
patį. šias imperialistines valsty-

Nėra susitarimo ir Gene- bes sudaryti bendrą frontą.

Hartford, Conn.,—2; drg. S. 
Surdokas, sekretorius 162 kp., 
iš Toronto, Ont., keturiij narių 
duokles. O drg. Wm. Stakė- 
nas, 218 kuopos sekretorius, iš 
Freesoil, Mich., prisiuntė 8 nau- i 
jų narių duokles ir jų tarpe yra i 
šeši jaunudliai. Keletas kitų | 
kuopų prisiuntė po vieną. Vi
so gauta centre duokles per vie
ną savaitę už 28 naujus narius. 
Tai geras draugų pasidarbavi
mas. Ypatingai traukime jau-!
nimą j musų organizaciją, šie- Organizacija Turi Didžiausius Nuostolius Gugiui Paėmus

IŽDININKO K. GUGIO RAPORTAS
BUVO BOMBA Į SLA SEIMĄ

įninku judėjimą, mūsų laik- 
’ Universal bankas turėjo raštį “Vilnį” ir gerai tarna- 

depozitų^^$777^000.00^ ii ka- V() Smetonos valdžiai. Už 
. sis ban- įbatlaižiavimą Smetonai, už 

. . - . „ 'neigimą lietuvių darbinin-

racijų pašalinimą.”

met kiekvienas jaunuolis gaus 
po tris anglų kalboje knygas. Iždą į Savo Rankas

PITTSBURGH, Pa., bir-“Pravda” įdėjo paveikslą Za
porožės miesto, tai yra social is-į želio 21.—Tie, kurie atviro- 
tinio miesto, kuris išbudavotas : mis akimis seka SLA seimo 
prie Dnieprostrojo. < 
mai, aplinkui parkai. Ten pat1 
aprašoma 38 socialistinių mies-1 
tų stovis. Visi jie išaugo lai-! 
ke sėkmingo pravedimo gyveni- ' 
man Penkių Metų Plano. Jie 
turi po kelis desėtkus tūkstan-,

Gražūs na- ; eįgą, negali nematyti liūd
nos situacijos toj organiza
cijoj. Ponų viešpatavimas ei- 
•na prie liepto galo. Eiliniai 
nariai turės sukilti ir iš jų 

i rankų vadeles atimti, jeigu 
čių gyventojų. Namai išbuda- iPorcs išgelbėti savo tei-
voti su visais parankumais. Jų ses ir reikalus toj organiza- 
gyventojų gyvenimas skiriasi C1J0J.
nuo kitų miestų, nes namus Oh, žinoma, svarbieji ra- 
bendrai apšildo ir didžiumoje portai, kaip prezidento, sek- 
yra bendrai gaminamas mais- ;retorės ir iždininko, taip su- 
tas- . įtaisyti, jog bandoma tuščio-

_ • z. 4. įse frazėse, kalnuose smulk
menų, jūrose pasigyrimų ir 
dirbtino optimizmo pakavoti 
tikrą stovį, tačiaus, sakoma,

meryje telpa paveikslas vieno 
Vokietijos miesto, būtent Du- 
seldorfo. Namai apgriuvę ir at
vaizduoja paveikslą tokį, kokius
mes galime matyti kiekviename 1 Y^os maiše nepaslėpsi. Va- 

darbininkų kar žadą atėmė ne vienamAmerikos mieste, 
apgyventoje dalyje. delegatui, kuriam tautinin

kų ir menševikų vadai proto 
Renegatai Prūseika ir Butkus galutinai nespėjo užnuo- 

šmugelio keliu buvo įteikę Ko- dinti, sekretorės Jurgeliūtės 
munistų Partijai $10.50. Jie 1 raportas, kuomet ji, nors 
tas “aukas” suteikė apgavystės ‘ prislėgtu balsu, iškošė, kad 
delei, kad diskreditavus pai’ti-.gL^ sumažėjo nariais nuo « ZV Xrtlllzzx x-» “ 1 x » 4- z~» xx x _ — — — "XT •. Ne vie

nas delegatas pamąstė: Gal- 
a«>j jriuacinti v^xiieju pu nu" j vatrukčiomis lekiame žemyn 
kad' nuo jų priimti pinigai, i Pakalnę., Kur atsidursi- 
Butkus išsiuntinėjo net fotogra- daT Pora
f uotus laiškus j kolonijas. Vi- j ponai Gegužiai, Jurgeliūtes, 
sa tai daryta, kad apgavinėjus '• Bagočiai, Gugiai paviešpa- 
darbininkus ir palaikius prie taus SLA? 
provokatorių organizacijos. j ------

ją. Jie šaukė “žiūrėkite, Komu-i22000 iki 16000. 
nistų Partija priima mūsų au- i 
kas!” Prūseika važinėjo po ko-, 
lonijas ir rodė tą paliudijimą, ! 
kad nuo jų priimti pinigai, i

“Laisvės” skaitytojai jau 
matė iš pranešimo apie Jur- 
geliūtės raportą, kad Susi
vienijimo bonai yra atpigę 
ant visų $216,000. Bet Gu- 
gio raportas dar ve ką pri
dėjo: šiandien SLA turi ant 
rankų net už $263,000 defal- 
tuotų bonų, t. y., bonų, už 
kuriuos pinigai dabar neiš
mokami, nes tos įstaigos, 
kurių tie bonai yra, randasi 
bankrūtavimo procese. Ne
išmokami už tuos bonus 
nuošimčiai siekia $11,000.

Paskui Gugis pradėjo 
skaityti listą lietuviij biznie
rių, daugiausia Chicagos so- 
cialfašistų abazo žmonių, 
kuriem ponas iždininkas ne
pašykštėjo suteikti paskolų, 
kurie nebeišmoka nuošim
čių už paskolas.
Bagočius suriko: 
caga daugiau negaus nieko 
iš SLA iždo!”

“Laisvės” Rep.

Kova Del Uniformų Vokietijoj Yra Klasių Kova
(BERLYNAS. — Vokieti- kima. Keliose kitose vieto-v

' pitalo $200,000.00. Šis ban- 
i kas uždarytas auditoriaus į
! Nelsono Įsakymu. Tuo pa- ku‘ Ehjošius^o^a^ko'‘pre-

i i r7 m /J n tiži /-J «-» -v» CZ Iri ri ' *

zidentas, gavo nuo Smeto
nos pasiuntinio Kalvaičio 
Gedimino ordeną.

Ponas K. Gugis, kuris da
bar yra SLA iždininku, se- 
jįUuJ^ikė daug pinigų šią*—- 
’me banke. Gugis buvo šio 

,. .. i ,. . r Mainui direktorium. Tasl JI Paskutimus savo centus, i j st • kuris 
Kiti dėjo savo pinigus į si {ame gLA sejme šaukg 

' Q K Q 1 - ’ e. ul. , -v. „ . . ’ iciją, kad išvaikyti darbinin-tesi lietuvišku” banku. Įk dclegatus iš imOj

čiu sykiu užsidarė dar 6 kiti 
bankai. Uždarymas šių 
septynių mažų bankų yra• 
dar vienas smūgis smul
kiajai lietuviškai buržua- 
zijai. šis bankas uždarė į | 
savo duris ir tokiems darbi- 
ninkams, kurie buvo sudėję ^^nko

jos Hitlerio šalininkai, faši- se, sakoma, tarpe komunis- ^del, kad jis
/ z / X rnni * • 11 4-11 y ti n Iri i ’ ’ Ia v-x I r i •

štai paisirinko savo partijai tų ir fašistų įvyksta susikir- ------
dėvėti rudus marškinius, Įtimai, kuriuose naudojama Universal Bankas ir Lietu- šio banko darbininkas. Vi- 
kaipo uniformą. Del tų uni- Į įvairūs įrankiai, 
formų eina susikirtimai.

Vidaus reikalų ministeris 
Gayl tariasi su visos valsty
bės ministeriu uniformų 
klausimu. Paskiaus bus pa
daryta nuosprendis, ar fa
šistai gali rodytis gatvėse 

Įsavo rudose uniformose. 
‘Hitleris reikalauja sau lais
vės, nes tai reiškia milita
rizavimą fašizmo Vokieti
joj.

Kovose del šių uniformų 
jau yra 6 žmonės užmušti, 
ir daug sužeista. Laikraš-

JaiT net čiai rašo, kad kornunistai 
Lai Chi- ^ra labai aktyvūs šiose ko-

: viai Fašistai sa lietuviška buržuazija yra
; Reikia' pasakyti, kad lie- surišta su šiuo banku.Pasirodžius fašistams uni

formose Frankforto univer
sitete, kilo muštynės. Ko
munistų laikraštis “Rote 
Fahne” paskelbė žinių, kad 
nacionalistų socialistų (fa-1 
šistų) yra išleistas įsakymas i 
Berlyno buveinėj, ginkluo-į Daug Darbininkų Yra Sužeista ir Užmušta; Davila Pa- 
tis i 48 vai. Tai reiškia, kad > 
Vokietijoj gręsia piliečių 
karas.

Chilėj Naudojama Mašininiai Šautuvai 
Prieš Darbininkus

vose.
Vandsbeke policija atida- 

|rė ugnį į komunistų susirin-

Kam Tenka Bedarbiams Skiriami Pinigai
000,000 eina valstybės pa-WASHINGTON, D. C.

Jungtinių Valstijų’senatas skolai ir šelpimui privatinių 
jau paskyrė $2,300,000,000 
bedarbės mažinimui. Bet iš 
tų pinigų bedarbiai labai 
mažąi ką galės matyti. Ski- 

‘ * j šelpimui 
Komunistų Partija, sužinojus kuomet iš begalinių smulk- $300,000,000. . f ai bus apie 

xi ° po 25 dol. kiekvienam be-
I -t 1 • • • • 1 • 1 • 1

Bet nė kiek ne mažesnė . . . _ . .
bomba į seimą buvo mesta, a A

1 . Tv T . .menu raisto iždininkas po- ....... .
ir nas Gugis šiandien, kietai SJaa61 KS^ai^-Sime 

nusišluostęs prakaitą nuo; į-,000,000 bedarbių. Bet 
veido ir nuo storo sprando, į ^darbių dabar jau yra dau- 

I pripažino, kad pusantro mi-
j Mono SLA turto tėra ant P^iaus ne visi tie pinigai 

------  Voži eis bedarbiams. Jais dar brėžiame, kad renegatai ir Fi- po-pieios, kad šimtai tuks- - . .. vaij;
tančių dolerių, įveltų į “

Paskiaus $500,000,000 ski-

tą, atmetė tas “aukas,” tai yra 
jas Sugrąžino “Klampynei 
partijos sekretariatas padarė j 
viešą pareiškimą. Jis tilpo b i r- | 
želio 23 d. “Daily Workeryje” 
ir “Laisvėje” (pereitam nume
ryje) . Mes sakėme ir dar pa- j

giau, negu kad 12,000,000, o

darbų. Tik $40,000,000 ei
na finansavimui agrikultū
ros eksporto.

Tai darbininkai veik nie
ko negauna iš šių pinigų, i 
Tai negalima tikėtis, kad 
šitas planas panaikins be
darbę. Apie bedarbių ap- 
draudą niekas nekalba. Tik 
patys darbininkai už tai ko
voja. /

Jais dar
šės agentai, nenupirksite pasi
tikėjimą iš Komunistų Partijos;'nūs ir morgidžius taip “SU- mnKų.
nepaisant kaip reikalingi mums šrinkino” (susitraukė), jog Paskiaus $500,000,000 ski- 
pjnigai, partija negali nuo sa-inumatomi baisiausi nuosto- riama valstybės konstrukci- 

ro neprietelių jų priimti. j liai. įjai. Gi daugiausia $1,460,-

Pranešama, kad laivas, 
kuris išbuvo vandenyje apie 
4 metus, jau tapo iškeltas. 
Šio laivo vardas yra Artig- 
lio. Laive buvo daug auk
so.
gilumoje.

Japonija Atakuos 
Peipingą

PEIPING. — Čia gaufa 
žinios, kad Japonijos armi a 
ruošiasi užpulti miestą Pi i- 
pingą. Chinų jėgos taip pat 
yra padidintos apie Man- 
chuli miestą, kad galėtų gin
tis nuo Japonijos užpuoli
mo.

Pranešimai sako, kad ir 
Chiang-Kai-shekas jau ruo
šiasi su savo armija kariau
ti su Japonijos įsteigta 
Manchukuo valdžia. Japo
nija tvirtina savo jėgas 
Mandžurijoj ir visai nema
no pasitraukti iš esamų po
zicijų, bet priešingai—ma
no toliau eiti.

FAŠISTAI LAIMĖJO 
SLA. SEIME

PITTSBURGH, £A. r- 
SLA. seime fašistai/susivie- 
nijo ir St. Gegužio vėl iš- 

Jisai radosi 400 pėdų rinktas prezidentu. Bago
čius gavo į užpakalį.

skelbė Komunistų Partiją Nelegališka; Socialistų Par
tija Gina Diktatūrą.
CHILE. — Trys tūkstan

tiai apsiginklavusių mainie- 
rių maršuoja link Santiago, 
kad paremti revoliucinių 
darbininkų kovas. Sakoma, 

[kad darbininkai ginkluotai 
.kovoja prieš fašizmą Santi- ką. Per savo ambasadorių 
'ago mieste. Pora dienų at- įsakė Davilos valdžiai slo
gai militaristai paleido visas įpinti darbininkų streikus, 
savo jėgas ant darbininkų, i Bet darbininkai kovoja, 
kad tik* išlaikius savo dik- šitas nuslopinimas, tai dar 
tatūrą. Mašininiai šautu- nereiškia, kad revoliucinis 
vai ir visoki ginklai naudo- darbininkų 
jama prieš darbininkų suki-. sunaikintas, 
limą. Armijai, yra įsakyta kovos, 
šauti į darbininkų susirin- klausimą, 

kimą, kuomet tik pamatys ----------------
grupę darbininkų gatvėse. . Litvinovas Pasmerkė

girną darbininkų ir valstie
čių valdžios. Amerikos 
Wallstryto agentas Davila 
įsakė triuškinti darbininkų 
sukilimą ginklu. Amerikos 
valdžia pridėjo ir savo ran-

Jie

judėjimas bus 
Darbininkai 

vėl kels galios

Šitokiuose susikirtimuose i v •. r . a _ .
jau yra šimtai darbininkų į KapitallStŲ Apgavystes 
'sužeista ir daug užmušta.!. GENEVA.—-.Sovietu 
Komunistų Partija paskelb- Jung°s delegacija, kuri tik 
ta neteisėta, nelegale. Ko- vĮena ko™ja už nusiginkla- 
munistų šimtai areštuota. 
Skelbiama, kad už narystę 
Komunistų Partijai galima 
darbininkus teisti mirtimi, 
deportuoti ir kankinti. Re
zervinė armija pašaukta 
darban.

Kova už Galią 
šitas sukilimas yra 

vinas sukilimas masių 
bininkų, kurie kovoja už nu
vertimą kapitalizmo ir įstei-

— Sovietų Są-

kru- 
dar-

vimą, nebuvo įsileista prie 
vyriausių diskusijų apie^ 
“taiką.” Litvinovo kalba 
apie nusiginklavimą buvo 
boikotuojama k a p i t alistų 
spaudos. Tai labai aiškiai 
parodo, kad imperialistinės 
valstybės susirinkę ne taikos 
reikalais, bet visai kitais 
tikslais.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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Paaštrinkime Kovą Prieš Tendencijas 
Senos Dvokiančios Vergą Rinkos

KOVA CHILEJgė suprasti klasinio ir tau
tinio pobūdžio Willie Brown 
bylos. Nuo pat bylos p ra-į t 
džios buvo aišku, kad nekiV į 
rie elementai žydų masinėse 
organizacijose užėmė tokį 
nusistatymą, kuris neleisti

jos nariui. Mūsų Partijos [masių ir didvyriškos Čilės kui7ve Jau Paiode di- 
(frakcijos po vadovybe žydų Komunistų Partijos revoliu-1 saviškiais11 h^Jmperialistb 
(Biuro, vietoj tuojaus rea-[einę bangą. Dabar jau aiš-

I iš dabartinių patyrimų 
į svarbią lekciją, kad jie turi 
[kovot, kaipo nepriklausoma 
spėka; ir vis didesniu skai

sčiu jie stoja į kovą prieš sa- 
virai ‘komunistinė’ ar ‘soči-[Vo išnaudotojus po vadovy- 

. v - n . ^lietinė,’ tačiaus žinių aiš- ,be Čilės Komunistų Partijos
dančio Komiteto Rezoliuci- (bendrą priešą. [sektų organizacijų sumom-;kinimai Jungtinėse Valsti-Jp Čilės Darbo Federacijos
jos negrų klausime Jungti- Į pirmesnių mūsų spali
nėse Valstijose). [doje aprašymų mūsų spau-į

Dabartiniai įvykiai Phila- |dos s.kaitytojai jau yra su- j.
... i- • • a įsipažinę su faktais Willie jos Distrikto Komitetui' 

delphlJOJ 1 evoliuciniam dai-jprnwn ^v]ns. nviPš fa npfrrn. !nnnln daliR ntsaknmvhpR už 
bininkų judėjime ir .atsine-' jaunUolį buvo 
Šimas nekuriu baltųjų “re- [suokalbis. B e s i r e ngiant; 
voliucionierių” linkui negrų [prie masinės mobilizacijos į 
darbininkų gali būt pava- gynimui Willie Brown ir Kas dabartiniu laiku reikia 
dinta liekanomis senos dvo- kovai už negrų teises, Tarp- daryti, tai pradėti ideologi- 

Ne_ tautinis Darbininkų Apsi- 'nes diskusijas delei revoliu- Z1O. 
piU hlnan g.Vnimas iškėlė ideologines į cinių darbininkų pozicijos į Čilėj antras svarbiausias! 

ruu e 1: bl0?ų diskusijas įvairiose masinė-[negrų klausime. Partijai -
xxxu sjv^xxxxxxv, ;vwiYiparei§kimų padarė žmones, c J į ! - --- -- - J ■

v*«x xxvr.xxxv, x^xp xvxxwcv xwwu Mums rupi tokius darbi-lp ; .s
ninkus paliuosuot nuo socialdemokratų įtakos, kad pada- kurie sakosi esą dalis revo-[ 

liucinės darbininkų klases; j Order kuopoje Philadelphi-[lėse ir 
v, „ 4.-1 < 4. • • . , . -i . tie pareiškimai yra tokio po-j joj 76 kuopoj, šeši nariai'linkui

. Balso N9 tilpo mano straipsnis apie tai, kaip ,bū.džio> kad ne tik yra įžei. į kam T .; tijos
istai ruošia dirv^asistų diktatūrai Socialfa-Įdimas dal.bininkų k]asei, bet tautinis Darbininkų Apsi- įmunistų 
nijienos apie ta stWipsnj atsiminė tik 1932 m.lturi patarnauti kaipo ženk. imag ima -tokia nepado- Pildanči
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AR VISI SOCIALDEMOKRATAI
PRIKLAUSO PRIE S0CIALFAS1STŲ?

Mes ne visus socialdemokratus vadinam socialfašistais, 
nes ne visi socialdemokratai tai socialfašistai. Bet užtai 
visi, kurie stovi socialdemokratų partijų priešakyj, tai 
tuom pat y r socialfašistai. Iš kitos pusės, mes kovojam 
,ie vien su socialdemokratų partijų vadais; mums rūpi 
ir pačias socialdemokratų partijas sugriaut, kaip kapi
talistų diktatūros ramsčius. ' Kapitalistų partijos turi 
dabar du ramsčius: fašizmą ir socialfašizmą. Socialfa- 
šizmas nėra priešingas fašizmui. Tai tik antras kapita
listų diktatūros ramstis, paskirtas tam, kad ardyt dar
bininkų kovą prieš kapitalizmą ir apgavimo būdu traukt 
darbininkus kapitalizmo paturėjimui.

Be socialfašizmo daužymo negali būt sėkmingos kovos 
ir prieš vis augantį darbininkų išnaudojimą, ir aplamai 
prieš išnaudojimą. Bet visgi mes visų socialdemokratų 
nevadinam socialfašistais, nes socialdemokratų partijose 
yra nemaža apgautų darbininkų, tokių darbininkų, ku
riems irgi rūpi kova del geresnio gyvenimo, bet kurie 
dar nežino, kaip reikia kovot-

Bill Lawrence
“Visa sistema atskyrimo rios masinės organizacijos 

juodųjų nuo baltųjų yra yra persigėrusios baltuoju 
specialė forma tautinės ir [šovinizmu, bet taipgi mūsų • 1- • 1 i • v i •-- -- J-*------

, kontr-revoliuci- 
inių elementų, kurie turi būt 
(prašalinti iš darbininkų kla
sės organizacijų eilių, jeigu 
norima, kad tos organizaci- 

dvokia kokčia atmosfera se- jos augtų ir tarnautų, kaipo ___________ o_______T_
nos vergų rinkos.” (Iš Ko-[priemonė mobilizavimui vi- tikros sistematiškos ideolo- 
munistų Internacionalo Pil-jsų darbininkų į kovą prieš iginės kampanijos, po kurios ialistinė Iii • v- I i • • • • t • ’

Sąryšyj su pasikeitimais, lę ant vario, nitrato ir kitų 
kurie įvyksta Čilėj, ryškiai karo produktų, ypatingai at
matos! tas faktas, kad vieti- isižvelgiant į besiartinantį 
niai imperializmo šunyčiai į karą Pacif ike. 
stengiasi demagogija ir te-' ciĮgs darbininkai ir vate..

nuslopinti kylančią. . .. . ...... . ... „ ..

socialės priespaudos, po ku- į pačių eilėse turime anti-pro 
ria Amerikos negrai turi j letalinių, ------  —. —_—
daug kentėti. Nesunku su- į 
rasti to pradžią. Tas jan
kių išdidumas linkui negrų
dvokia kokčia atmosfera se- jos augtų ir tarnautų, kaipo

įguoti į tą klausimą, visą da- įku, kad Davilos suruoštas p. 
lyką ėmė perlengvai, disku- iperversmas s u d r u tinimui i 
sijos tose organizacijose tę- į Amerikos imperialistų vieš-; 
sėsi per savaites, nebuvo da- ipatavimo Čilėj.
'romi joki žingsniai išvystyti i «Nors revoliucija yra at- į

ūžavimas kovai už negrų |jose tikrina—ir gal but tei-ĮkuriOs nors ir skaičiumi be
teises. Isingai,

kiančios vergų rinkos.

ryti iš jų tikrus kovotojus.
1930 m. “ ' ' / .....................................

socialfašistai ruošia dirv' 
šistų “Naujienos” apie tą st1 
vasario gale, kada ir Ameriką pasiekė daviniai apie tą 
atvirą socialfašistų bendradarbiavimą su fašistais ir jų 
žvalgyba. “Naujienos” deda ištrauką iš to mano straip
snio, iškreipia tą straipsnį, ten kur aš rašau “socialfa
šistai,” “Naujienos” pakeičia tą žodį žodžiu “socialde
mokratai.” Pavyzdžiui, aš rašiau, kad reikia rodyt dar.- 
bininkams Socialfašistų snukį, kad darbininkai neapkęstų 
socialfašistų, kaip savo priešų. “Naujienos” tą vietą iš
kreipė ir taip padarė, būk aš taip rašiau prieš visus so
cialdemokratus. Tuo tarpu mums rūpi eilinius social
demokratų partijos narius įtraukt į kovą prieš, socialfa- 
šistus.

j

I ( Tiesa, ir Amerikos komunistų eilėse yra neteisingų pa-) 
žiūrų į socialfašistus. Kai kas mano, kacĮ visi socialde-! 
mokratai tųom pat ir socialfašistai. Tokią neteiseingą! 
pažiūrą reikia išgyvendinti, kaip žalingą. Tokia pažiū
ra vien kliudo mums traukt eilinius socialdemokratus 
darbininkus į bendrą kovos frontą, o socialfašistams pa
deda stipriau laikyti juos savo įtaikoj ir keist juos į so
cialfašistus.

. Socialdemokratų partijų vadams, tiems tikriems so- mo normos tų darbininkų,. 
cialfašistams, rūpi visus Socialdemokratų partijų narius kurie ___  ___ '

keist į socialfašistus; mums gi turi rūpėt darbininkus iš- darbininkai supranta šian-

las mūsų Partijai delei aš t- rją bylą.” 
rios be jokio kompromiso | . ' ‘

-b—kad kaip ilgai Da- [didelės ir persekiojamos, bet 
Nėra abejonės, kad Parti-įvda bus josios vadovybėj, [turi plačią masinę įtaką. 

_c ______ v ‘ iįtai viskas bus gerai,” rašo Komunistų Partija nurodo 
iBrown bylos; prieš tą negrą įpuola dalis atsakomybės už Jackson Reed New York išeitį iš krizio, nurodo, kaip 
'■_____ 1,1_________1 ' -1, 1 ’ ‘ M 1 i“Times” pereito nedėldienio kovoti prieš dabartinę mi-

laidoj. . litarinę ‘junta,’ prieš impe-
Estaba Montero valdžia P'iaHstinį karą, už agrarinę 

nebegalėjo išsilaikyti iš |revoliuciją ir už revoliucinę 
priežasties ekonominio kri- 'proletarinę diktatūrą dar- 

[bininkų ir valstiečių.
Amerikos r e v o 1 iuciniai 

eksporto produktas yra va-[darbininkai turi suprasti 
ris, o esant augštiems mui-i Čilės darbininkų ir valstie- 
tams ant vario kitose ša-įčių revoliucines galimybes 
lyse, negalima buvo ekspor-Įir turi visa savo galia ateiti 
tuoti to produkto didelio i į pagelbą tiems kovotojams 
daugio. Tas dar labiau įij-'prieš imperialistų viešpata- 
blogino krizį, ir katastrofiš- vimą. 
kas krizio didėjimas prive
dė Montero valdžią prie žlu-

sudarytas i tokią padėtį. Distriktas ne
veikė greitai toje byloj.

Padėtis yra gana rimta.

se organizacijose. Vienoje į šiame distrikte turi padary- 
International Workers ti perkratinėjimą savo ei- 

__  ir daryti žingsnius 
šeši nariai'linkui .mobilizavimo visos

> pravedimui Ko
munistų I n t e r n a ei onalo 

ildančio Komiteto ir mū- 
bbų Centralinio Komiteto 
(rezoliucijų negrų klausimekovos prieš tuos elementus, L . gume uojai pi ąi^ g0(jgiais, bet ir dar-|^ir?T?‘ omvEu nnmm ’

kurie bando inešti i darbi-jkylą’ buvo PadarYta sekamPbais Partini turi darvti Nitrogeno gamyba nupuo-.
• rida- " nvo-arJ-zomiaa išsireiškimai: “Ka bendro tai ‘ r J. . y 1 le iki 18 nuošimčiu pirmka- ninkų klases organizacijas iK^rlo ii - i

____  ______ Willie
Brown vis tiek yra valkata,

reikalingus žingsnius prave-i 
dimui gerų nutarimų Willie 
Brown byloj, kurie buvo pa- 

mumųi.. . . . v._ _. . . .. daryti kelios savaitės atgal, i
laSm«!n1Afinn ” Q tre- “^PWl

kuris mane, kad iki Ute turi pravesti savo nu- 

tarimą, kad turėti diskusi
jas vienetuose negrų klausi- 
,me. Tos diskusijos turi tar
nauti kaipo pagrindasdr tu
ri būt dalis aštrios koVos 
prieš baltąjį šovinizmą ir 
mobilizavimui baltųjų dar
bininkų kovai už negrų tei
ses. Tuo pačiu sykiu dist-

■

I

fc 
L
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traukt iš socialdemokratų partijų.

Žymus Negrą Novelistas Ir Poetas už 
Komunistą Partijos Kandidatus

WATERBURY, CONN.
Stebuklingas” Pranašavimas, 

kad Pradėsią Dirbti už 3 
Mėnesių

Davatkos pradeda kalbėti, 
i kad įvykęs tokis stebuklas... 
įvažiavus kokia ten šeimyna; 
įžiūri, ant kelio' palei kapines 
.---- i sena moteris ir prašo pa-
j vėžyti. Paėmus vožti tą mo- 

. ;terį, buvo kalbama apie be- 
čj" <darbę, ii- moteris pasakė, kad

rinės gamybos. Bedarbė ir 
skurdas didėjo tarp darbi-į 

ninku ir valstiečių, kuomet | 
tuo pačiu sykiu finansinės i 

, . . n ... . , [krašto sunkenybės didėjo iš'kinami. Partija tame dist- . v .. i vJ ; priežasties smarkaus eks-‘ .
Iporto sumažėjimo. Ir tas|stovi 
pagalios kraštą privedė prie i 
sustabdymo paskolų atmo-’ •
kėjimo kitoms šalims. č* 
lės jūreivių sukilimas perei- už trijų mėnesių vėl pradėsią 
tais metais, kuris oro spėkų į darbai gerai eiti ir būsią geri 
buvo numalšintas, didelės1 laikai. Po to, moteriškė ėmė 
po visą šalį bedarbių de-! ir pranyko iš akių. Bet ją ve- 
monstracijos pereitą sausio Susieji žmonės jos išsiklausę, 
mėnesį, kurias kraujuose kur jinai gyvena ir kokia jos* 
paskandino Montero vai-1 Pavardė. Tada nuėję į tą vie- 
džia, buvo ženklas paaštrė- • paklausę, ar čia randasi 
jusios klasių kovos, kuri, tokia moteris. Gavo atsaky- 

dien daugiau, negu kada'v““ V*“*“ uc ,aucJu'lco’grasino Montero valdžiai. inlą; kad. ta.moterls Jau trys
nirmian oo- tokios ko iYra daugiau panašių issi-.dejo prie sudarymo tos pa-fc atsižvei„.jant ; ta „adeti i etal ka,p c,0''a‘ m,rus--- vos prieš darbdavius gali .feiškimų, į kuriuos .dėties. Pataisymui savo 'jrlkižvelliant svaJbuma! Tai matote, kokie stebuklai

mes turime savęs paklausti,'db geresniam supratimui panrinto^ taip, kaip Maldene su
kaip tai galima, .kad šiuo|Komunistų Internacionalo procĮuktų Jungtinių Valsti-į^uo mirusiu kunigu, kurisbu-

.t_ . . i. v. f .y . . . . T ’.jų imperialistų įrankiai pa-;Y° P^kelbtas šventu ir daran- 
nmų organizacijų eilese, ei- tų šiuo laiku prisiminti Le- į?kllik J Mnnfprn CIU stebuklus, čionai gali bū-
lese organizacijų, kurios uz- nmo žodžius apie savikriti-1 a, nakei^ti in Tin vi- 1:1 ^naudotojų bei valdininkų

■ giria Komunistu Partija, to- ka: “Politinės Partijos at-Q 1 htvn č’i i«udryb^ kad nuramint badau
ja vaiazia. uaviia ouvo <-i-įjančius bedarbius ir dirbančius

• tik dalį laiko su baisiai nuka- 
i potomis algomis. Tokiais ste-

Perversmas padą-, traukti darbo žmonės nuo tik-

nažvakasT veriu savinin^ turi su klasi^ kova? 
pažvalgas, kurios kenkia |Kltas vcl susuRo- W111] 
baltųjų ir negrų darbininkų i

neapykanta darbininku tar-l™tina «^a^ytų.
1J v i ciasDe į1 * i šiol patiekti argumentai nė-

Į Didėjant kapitalizmo eko-į ra įtikinanti, smarkiai pą- 
<nominiam kriziui ir. nuola-1reiškė: “Aš neesu tikras, 
į tos blogėjant darbininkų są- kad Willie Brown ,-yra ne- 
!lygoms, didėjanti baltųjų ir kaltas; jūs galite bile ko ti- 
juodųjų darbininkų vienybė įkėtis iš negro.” 
gali būt pastebėta kasdie
ną. Kovoje už bedarbių ap- 
draudą ir prieš bosų atakas' 
jau ant taip žemos gyveni-lxclweua.”;cT 
m n -normos tu darbininku,. u 1vau^'?i. Pai^!?._e’_.

dar dirba, Amerikos «'u as bučiau dziurej 
neesu tikras, r- ----

čiau Willie Brown kaltu.” Joje, kas, be abejonės, prisi-

Vadas International Wor
kers Order mokyklų Phila- 

! delphijoj, kalbėdamas su ki-
: “Jei-'rikto komitetas turi bolše- 

j, taijVikišku būdu kritikuoti sa- ■ 
neesu tikras, ar nesuras-;ve delei nerangumo toje by-

būt laimėtos ik suvienHusibar nesigilinsime- Tačiaus klaidų ir padėjimui pagrin- 'oilgs kaipo d džiausJos na I out laimėtos tiK suvienijus 1aq]z]q11qh ijh annvofiimn cues, Kaipo mažiausios pa
darbininkų eiles, susivieni- ^.p gajjma^ kacĮ šiuo [Komunistų Internacionalo 
jus a lems n juo lems, mcs rancĮame prole ta-' rezoliucijos, nieko nekenk
ei a g i m i ams ir sveturgi- į. 1 J ’
miams darbininkams. Tai 
kaip tik ta darbininkų vie- i 
nvbė sudaro baime valdau- r. , - t-i *"• -1 < •" *♦ i- i • ”11 -j nu vaiuzia. uctviia uuvučiajai klasei. • .kį begėdišką priesdarbinm- smesmas linkui savo klaidų Ambasadorium Jungti

J kišką atsmesimą i Vieną pa- yra viena svarbiausių ir tik- - VnlRtiinRP ir vra irmi
Viršminėtoj r e z oliucijoj'matinių darbininkų klasės riaušių mierų Partijos svar-J , r110.apTlJbpim mainu in- i-Tt •-----

Komunistų Internacionalas j problemų. Kaip mes tą ga-įbumo, ir kaip ji išpildo įeresu v nikiais veikiausia norima ati-
“didė-Jime išsiaiškinti, kad viduje praktikoj savo užduotis lin-' . ; i -a -ai

.revoliucijos,” kad tuo būdu ■ Draugai darbininkai, netikė- 
I apgauti darbininkus ir val-įkime tokiomis pasakomis apie 
! Apgavimui darbi- į sugrįžimą gerųjų laikų, bet
ninku buvo blofinama apie j organizuokimės, nes tik orga-

vima. Taipgi buvo naudo- !'''s‘enjs bedarbiams socialę ap- 
jami ir kitokie apgavingi 1draudi}’ atmustl uzda!'b,«. ka' 
° 1 | pojimus ir pagerinti darbinin

kams būklę abehiai.
1 štai liepos 3 d. bus didelis

Langston Hughes, vienas | tu vienoj pusėj ir dideliu 
žymiausių Amerikos negrų skurdu kitoj,” pareiškė 
novelistų ir poetų, išvykda- Hughes, 
damas šiomis dienomis į į 
Vokietiją ir Sovietų Sąjun-1 
kh^nosp’ii^rems komtmfstu turtingųjų filantropistu de-l»inklJ kla®ės elementų sukę- der organizacijos, kuri d’ir-'sių. Pripažinti klaidą atvi- 
kandidatus: William Z. Fos lei savo gerovės, ir kurie pa-!lia . Amerikos, buržuazijos jbą viršlaikį kad sukelti pi- Irai, surasti jos priežastis, g^ius. 
*v*»J*V*v*** w . ° . . . . nn«pi nnnlntinniR nandvmiiR imtrn Pirmncmc Cp(hi7.ps na- iRnnaliy.iinfi nnhnkvnpR. ku- . .

Tomnc w Tnvri 4 nvo K • • • i j panaudoti vieną darbininkų minėjimui arba pasiuųtimui rios ją sudarė, atydžiai stu- L -į • fabriku“ konfiRki- iniziiotai tegalėsime išsikovoti
James W. Foid j vice-pre- būti ramiais baisioj skurdo grupę prieš kitą> ypatingai delegatų į Komunistų Par- jdijuoti būdus jos pataisy- zemeS 11 ±abrlkų kontlska  ---■ -
ziaento vietą. padėtyj ir balsuoti už kapi- baltuosius darbininkus prieš tijos rinkimų kampanijos mui, tai tokie yra ženklai

Jis tik ką užbaigė aavo talistų partijas,^ tokia savo juodus, juodus darbininkus konferenciją, surandame at-į svarbiosios Partijos; tasįobafsiai

gą, pareiškė, kad šiuose rin

ter į. prezidento vietą ir

zidento vietą.

“Tie negrų vadai,” sako aiškiai nurodo, kad
jis, “kurie atsiduoda ant'janti vienybė įvairių darbi-! International Workers Or- kui savo klasės ir darbo ma-

taria negram darbininkam Pus®i nuolatinius bandymus į nigų Pirmosios Gegužes pa- išanalizuoti aplinkybes, kil

padėtyj ir balsuoti už kapi- baltuosius darbininkus prieš

maršrutą pietinėse ir vaka-[politika faktinai išduoda vi-į prieš imigrantus darbinin- 
rinėse valstijose; apkeliavo są rasę. Jeigu komunistai kus ir priešingai, idant tuo

rinkimų kampanijos [mui, tai tokie yra ženklai

reiškia atlikimą savo'užduo- i 
ties; tas reiškia švietimą ir :

mosferą, kuri dvokia senąja 
vergų rinka?

Kad atsakyti į tuos klau
simus, tai negalima atskirti

Socializacijos” planai,
. kurie susįiaukg karštų ap- štai liepos 3 d. bus didelis
avimmą tos klases ir pas- |iodismentu nuo socialistu ir Piknikas su plačia ir įvairia 

Riau masių. (renegatų 1 o v e S t o n ie č ių Programa. Ir tai bus ne vien
ims pagciuoia suuiyLinu . kj0 kuopoj nu0 Tai. tokioj dvasioj mes tu- 'Jungtinėse Valstijose, buvo Pasilinksminimo parengimas;
j Amerikos kapitalistų vjespa-iįį j j WJO oriįnJtacijos rime ^iūrėti i savo nepajė- 'niekas kitas, kaip tik apga- ai bus syk.u darbmmkę mobi- 
itayimą Partija turi vesti t miegte . j mes im tinkamai reaguoti Wil- (vikiška propaganda. Bet I n i'ua

. me atskirti tuos baltojo so- he Brown byloj ir jungti sąrysyj su Cosach Kasyklų i nas -uk skirjamas delei darbi- 
-----  ---- - „ —---- 11‘vinizmo j“ ------- ------- —-------- i-- -• 
’ Aš remiu Komum- daryti, viską sudrutimmui

stų Partijos kandidatų plat- darbininkų klasės klasinio kurią suteikiapat dvasioje turime daryti jlizacija
x^xxoxxa MC.XXXXV nvxu«-[xuxx^, »vO  _________ __ - solldarumo rysm iki tvirto frnkpi- rpikslinoiiR žinaRninR natai-!tn« nn

nizmo, kokią parodo baltis- |tija yra -vienatinė partija, Pamato-
ji, paeina iŠ to fakto, kadikuri kovoja už negrų tei- __ _ m o __ _____ z v v
jie bijo, jog komunizmas sęs. Aš nematau kito prak-, deno nekuriuos baltojo šo- Brown byloje ypatingai. To- jcionalo rezoliucijos negrų Bet tas socializacijos skyr | Apart kitu svečių, galime 
prižadins negrą ir ves jį da- tiškesnio būdo pagelbėjimui’vinizmo aktus Philadelphi-!kie dalykai neįvyksta • neti-(klausime Jungtinėse Vals-.mas taipgi taikomas suma- pranešti, jog šiame’ piknike 
ryti' žingsnius pagerinimui negrų rasei, kaip sudaryti joj. Šiuo laiku mes gvilden- ketai, neigi tokie išsireiški- tijose, kas užtikrins mumsĮzinti ant kiek galima Ang- žaaa sustoti ir delegatai, grjž-

AAiAVMV VViiMVAJVMVj v w O CV 1 UDy. U Vlg U AWA1 A LA A A W UCIA ----------- 0*^*7 * v/v, v

30 valstijų, kur nemažai ne- nčprižadins negrų, tai kas būdu padaryti _ skirtumų
grų gyvena. Jis surado ne
apsakomai didelį skurdą 
tarp negrų masių. Pareiš
kė, kad jis tvirtai įsitikinęs, 
jog tik komunizmas yra vie
natinė spėka, kovojanti už 
sumažinimą ir 
skurdo panaikinimą.

“Isteriška baimė komu- įforiųa, nės Komunistų Par-

juos prižadins?
kad ne tie negrų vadai, ku-[

žinnnm darbininkų klasės viduje, 
- . . ’ kas pagelbsti, sudrūtinti

rių darbai priklauso nuo į
baltųjų filantropistu ir ku-jaštrią kovą prieš visus tuos 
rie skelbia ‘būkite geri ir [buržuazijos bandymus ir 

galutiną ramūs.’ ______________

ji, paeina iŠ to fakto, kad i kuri kovoja už negrų tei-

savo padėties, ir tuo būdu 
sugriaus dabartinį ekonomi
nį režimą su jo dideliu tur

© didžiausią, kaip

tai bus sykiu darbininkų mobi- 
i lizacija kovai prieš išnaudoto- 
įjų klasę. O ir šio pikniko, pel-

- ■---- 1 ir rasinės neapy- baltųjų ir negrų, mases prieš ,Trustu, kurį Davila pagel-
kantos aktus nuo abelnos .tą nelemtą suokalbį. Tokioj bėjo suorganizuoti, “socia- 

reiškia užkrovimą 
į Komunistų ^Partijos f rakei- reikalingus žingsnius patai-į tos nubankrūtavusios fij’- 
jja toj organizacijoj negrų symui savo klaidų ir prave- mos skolų naštos ant masių 

Partijos spauda jau gvil- klausime ab.eln.ai, or Willie; dimui Komunistų Interna- pečių.

ninkiškų laikraščių paramos. 
Darbininkiški gi laikraščiai 
yra geriausias ginklas mums 
apsiginti nuo priešų, drūtinti 
savo spėkas ir organizuotis ko
vai už savo reikalus.

galima, sime naujus įvykius toje mai būna liežuvio nuslydi- sėkmingą mobilizavimą šios lijos įtaką Čilėj. Amerikos į darni namo iš Lietuvių Darbi-.

žvalgas. /
balsų skaičių už Fosterį ir srityj, kurie parodo tą fak- mai. Paktas yra tas, kad šalies darbo masių kovai už ■ imperializmas deda paštam ninku Susivienijimo seimo, 

tą, kad ne tik mūsų neku- mūsų Žydų Biuras nepajė- negrų teises. ' 'gas įgyti pilniausią kontro-Fordą šiuose rinkimuose.” gas įgyti pilniausią kontro-

it; kshmHBm
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Sklokiškas ir Katalikiškas Menas

pi-

li

—Į girią toliau, medžių daugiau,—sako pa
tarlė. Taip ir su lietuviška oportunistine 
renegatų “opozicija.” Juo jie daugiau rašo, 
daugiau kalba, tuo daugiau parodo savo tik
rąjį veidą—buržuazinį nusistatymą.

Meno srityje jie pasilieka su buržuazija. Jau 
mes minėjome, kad jie liepia darbininkams 
“saugoti buržuazinę kultūrą.”

Bet kaip apie jų poeziją? Jie meną dar 
tik pradeda organizuoti. Bet jau gana įro
dymų, kaip greitai jie eina vergauti buržu
azijai. Imame kad ir pirYną jų meno kū- 

> rinį, kuris taikoma chorams, Kuriuos jie mano 
organizuoti arba jau organizuoja, šioje dai
noje išreiškiama, ko prūsdkiriė renegatija sie
kia meno srityje. Ve ta jų gera “linija:”

“Ei, lyrietės ir lyriečiai.
Dainų mylėtojai mes!
Ei, laisvos minties piliečiai, 
Lai daina vienybėn ves! 
Pirmyn, Lyra, pirmyn mes!’

Taip jie visi “stoja kartu.” Ne kaipo dar
bininkai, ne susipratę kovotojai, bet tik “lais
vos minties piliečiai.” Mat, jei jau tik
liečiai,” o ne darbininkai, tai kaip tu čia kal- 
besi apie darbininkų kovas. Juk reikia dai- 

f nuoti, kad visiems piliečiams ir patikti.
Tarpe piliečių renegatų, fašistų, socialfašis- 
tų ir kitokių kliubiečių. Jie yra ta liaudis, 
kuriai kitame posme dainuoja:

“Liaudis myli laisvą dainą 
Lyros aidas tegul eina 
Į. plačias darbo minias 
Į jausmingas krūtines.”

' Žinoma, kaip kad Leninas sakė, jie kalba 
apie “laisvą” dainą lik nuo klasių kovos, nuo 
darbininkų reikalų. 0 ką tai reiškia ta “lais
va daina?” Tikrai,,tai nieko, beklasį, bes
palvį meną, buržuazinę ideologiją.

Proletarinis menas nepučia anarchistines 
frazes apie “laisvą dainą.” Darbininkų menas 

A yra tikslus, yra klasinis. Taip jį aiškino Le
ninas. Taip jį aiškino ir teoretikas G. Ple- 
chanovas. Menas yra priemonės siekimui ir 
gerinimui darbininkiį būvio, reiškimui jų ide
alų, o ne savaimi tikslas. Gi pas sklokinin- 
kus menas, tai pats savaimi tikslas.
nuoja, kad

“Mūsų lyra turi viltį;
Josios tikslai—augti, kilti— .
Dainom liaudį kovon vest, 
Kad retežius nusimest— 
Ir buvyj palaimą rast!” į

Jei mes palyginsime šią “poeziją” su Ro- 
% mos katalikų “poezija,” tai nebus jokio skir

tumo. “Garse” tilpusi daina skamba:
“Muzika, muzika stiprioji!
Kaip lengva su tavim man žengti į 

rytojų!”
Šitas posmas nieku nesiskiria nuo sklokiš- 

kos dainos. Atrodo, kad vieno autoriaus bū- 
/ tų parašyta. Vienok šias eiles rašė Plytaitis, 

o pruseikinę dainą parašė Jordus Aris. “Gar
so” daina vedą vieną tik autorių į “rytojų,” o 
“Klampynės” menas dar ir “liaudį kovon vest” 
eina su “daina.” Jokio skirtumėlio nėra. Ka
talikas dar nugieda reališkiau. Jis sako į 

f. “rytojų,”, o nauji “menininkai” i
mas randa.” Jie įsigiedos į religinį rojų!

Todėl ir “kova” pas juos eina ne už valdžios 
vertimą, bet už “retežių nusimetimą.” Mat, 
daug geriau kalbėti apie dalykus, kurių nėra, 
abstraktiškai, negu kad apie rimtus dalykus, 
realius. Juk lyra ir daina valdžią, kapitaliz
mą nenuversi. Tad reikia kalbėti apie “re
težius.” Mes, proletariniai menininkai, kal
bame apie kapitalizmo, jo diktatūros ir val
džios, policijos nutrenkimą. Jie vaizduojasi, 
kad visi darbininkai yra į retežius surakinti.

Gerai, poetas kartais turi teisės naudoti 
pavyzdžius, ir* abstraktą, bet jisai turi pasa
kyti ir tikslą. Reikia pasistengti, kad tave 
suprastų tie, apie kuriuos kalbi.

Kalbėjimas apie “trenkimą retežių” nieko 
nereiškia, kuomet nieko daugiau nepasakyta. 
Juk katalikai ir gi kalba apie “sutraukymą 
retėžių;” jie ir kovoja del religinių laisvių. 
Pati buržuazija kalba apie “retėžių nutrenki
mą.” Tad visai nieko negalima pasakyti su 
“daužymu retėžių.”

Veik nieko nereiškia kalbėjimai apie ko
vas abelnai. Kovoja kiekviena klasė.. Tad to
kią dainą, eileraštį gali savintis bile kas, ku
rioje kalbama apie t kovas tik abelnai. Prole
tarinis menas turi būt konkretus. Darbinin-

''Raitydamas poeziją, turi suprasti apie 
kovas eina kalba. Jis turi suprasti ir

^Kurios klasės kovas dainuojama.

Jie dai

net ir “palai- '

opozicija” laikosi prie bur- 
Jie atmeta darbininkų me- 

Jie skelbia visų “laisvų piliečių” meną, 
būdavo jame darbininkų kūrybą.

Marksistas.

Tad, sklokinė ‘ 
žuazinės kultūros, 
na. 
Mes

Viltis ir Vulkanas

Mes darbui ir kovai 
Save pasišvęsim, t 
Mes sieksime naujo 
Bešvintančio ryto;
Mes kopsime per kalnus, 
Klamposim per pelkes,— 
Mūs širdys dar kaista, 
Viltis tebešvyto.

II
Kova įsiūbavus—
Ein klasė prieš klasę;
Liaudis pavergtoji 
Gi kylą, kaip tvanas; 
Pašvinkęs pasaulis 
Turės būt nukautas,— 
Jį drebina, purto 
Galingas vulkanas.

Buolio Sūnus.
*6-11-29.

5is Tas Iš Meno Kūrybos
Dabartiniu laiku Cameo Teatre rodoma kal

binis judis, “Revoliucionieriaus Dienynas” 
(Diary of a Revolutionist). Tai labai geras 
veikalas, kuris vaizduoja revoliucijos laimėji
mus ir kovas. Jame matai darbininkų pasi
ryžimą veikti, kovoti, budavoti naują 
gyvenimą.

Darbininkai siunčiami poilsiui į palocius, 
kuriuose pirmiau darbininkų išnaudotojai gy
veno. Bet darbininkai laimi ne be kovų. 
Jie turi ir aukų. Be to,/dar jų darbui kenkia 
ir sabotažuoja liekanos kapitalistinės klasės. 
Inžinierius, kuris apsiveda su nesavos klasės į 
moteriške, pabėgusia iš kalėjimo. Jinai nu
duoda, kad jau mainiusi savo “kailį,” nusista
tymą. Bet vėliaus paaiški, kad jinai veikia 
su suokalbininkais. Tuomet ją areštuoja pats 
jos vyras, kuomet jisai suseka, kad jinai vei
kia su suokalbininkais.

Veikalas perstato darbininko, kovojusio re-\ j 
Kn /G ?/x -t -It* Li i /*! n ha i i n 1 i rj za n r/t»o oil o \ *voliucijoj ir budavojime socializmo, užrašus. 

Paskiaus tas darbininkas, kuris veikęs tiek 
daug del revoliucijos, turėdamas širdies ligą, 
miršta darbe.

Abelnai veikalas geras. Stoka, tai įvadų, 
parodymų į naujus įvykius, naujas gyvenimo 
fazes. Kartais žiūri, čia darbininkas jau iš
siųstas poilsiui prie Juodųjų Jūrių, o pas
kiau, nejučiomis, be įvados, jau pamatai jį 
prie laivų budavojimo. Šie nutraukimai vei
kalą nepalaiko viename viepete, vienoj eigoj. 
Be to, tas apsunkina suprasti veikalo siulą- 
eigą.

“World ant Flesh.’’—Tai Hollywoode ga
mintas. Veikalas liečia Sovietų Sąjungos re
voliuciją. Kapitalistinė spauda apie šį veika- 
lą-kalbį rašė, kaipo apie revoliucinį veikalą, 
kuris, girdi, jau gamintas taip, kaip komunis
tai ir Sovietų Sąjunga nori. Bet reikia pa
sakyti, kad šitas kalbis gamintas revoliucijos 
darkymui.

■ , Kūrinys vaizduoja buržujų bėgimą, kuomet 
<revoliucija laimi mūšius vieną po kitam. Juos 
užklumpa jūreiviai. Prieplaukoje baltuosius 
suima jūreiviai. Bet jų vadas pasirodo ne 
kaipo revoliucionierius, bet daugiau bandi
tas. Mat, kapitalistinė spauda revoliuciją vi
suomet piešia “banditų gaujomis.” Vieton 
areštuoti generolus, tai šitas Hollywood© “re
voliucionierius” eina paskui mergą. Pirmiau, 
jisai ponioms nuima žibučius, apvalo jas. Bet 
paskiaus vėl laimi baltieji ir šitas jūreivių 
vadas, lieka suimtas, surakytas ir pristatytas 
laive prie darbo, kuriame ponai važiuoja iš 
revoliucijos užimtos Rusijos.

\ Bet čia jau vėl rodoma “heroizmas.” šitie 
suimtieji vėl laimi ir nugali ponus. Jie lai
vą pasiima į savo rankas.

Vienok privažiavus kraštą, tai Hollywoodo. 
padarytas “sovietų teismas” pasirenka tą gra
žiąją merginą teisimui. Generolus, pačius kal
tininkus visai nustumia nuo scenos. Bet “ne
kalčiausia” mergina teisiama mirtin. Mat, 
labai tikslus ir bjaurus planas. Merginos 
teisimas, padarymas jos kankine, labai veikia 
į klausovus-žiūrovus. Publika jos gailisi, o re
voliucijos teismo žiaurumą, smerkia. Ve, žiū
rėkite, koki tie komunistai banditai! Tai tą 
šitas judis nori pasakyti.

Paskiaus, kuomet “sovietų teismas” nutei
sia šitą merginą sušaudymui, o ją nuteisia

tik todėl, kad jinai priklausė buržujų klasei, 
tai tas pats jūreivių vadas ją išvaduoja su 
savo armija, kuriai jis vadovauja. Jisai pa
siėmęs mergą iš “sovietų teismo” ir nešasi. 
Vadinasi, “sovietų teismas” nugalėtas papras
tu jūreivių ūpu už savo vado mergą. Teis
mas palieka nieko vertas. Mat, teismas yra 
žiaurus, o masės tam priešingos.

Bet tai nieko neturi su teisybe ir revoliuci
ja šitas judis. Jame vaizduojama ne Sovietų 
Sąjungos, bet Hollywoodo “revoliucija.” Judis 
tik paškudina istoriją ir tikruosius gyvenimo 
faktus.

Reporteris.

6
Moterys.

Skubiai jokit pas draugus, 
Kraujo mažink it klanus.
Ten, kur kaujasi draugai, 
žydi lankoj purienai;
Mes nuskinsim jų žiedus;
Pinsim laisvės vainikus.
Jokit pagalbon broleliai, 
Vėl vergija gręsia šaliai. 
Kovokit už Sovietus!

j Krizis ir Menas

7

Daina

Iš kovos laikų 1919-20 m. Sovietų Lietu 
vos su Baltagvardiečiais Bermontu ir kitais.

V y vai. 
šveiskime, draugai, dalgius, 
Lai gyvuoja laisvė mūs!
Kelią laisvėn jie praskynė 
Ir sutvėrė pirmutinę 
Pajėgą prieš skriaudikus. 
Laukim vasaros dienų

Ir gelsvųjų purienų—-
Eisim lankon gėlių skinti, 
Sesės eis vainikų pinti, 
Versim šimtus pradalgių.

Jau nebaisus priešas mūs 
Turime aštrius kardus; 
Dausos blaivosi aptemę, 
Greitai arsim juodą žemę—
Užvaldysime dvarus.

2.

Vyrai.
Ei, draugai, į kovą jokim, 
Savo draugus pavaduokim. 
Lai Sovietų Lietuva 
Nuo buržujų bus laisva. 
Proletarų teises ginkim. 
Sesės skina jau žiedus, 
Kraujas tirpdo pusnynus. 
Jei mes krisime kovoje, 
Į mūs vietas sesės stoja— 
Jos atliks ir darbus mūs.

8 
Moterys ir Vyrai.

Iki vieno kovot stokim, 
Priešą kruviną kapokim. 
Lai Sovietų Lietuva 
Ir raudona vėliava 
Amžių amžiais bus laisva.

1-5.12-1931.
Pakinta.

Moterys.
Bet ten juodi debesiai, 
žydrė niaukiasi juodai; 
Imkit žirgus, kovon jokit, 
Apie šieną negalvokit: 
šūvių girdisi garsai.
Mes išarsime laukus 
Ir pasėsime javus;
Pasiėmę dalgius plieno, 
Prisipjausim lankoj šieno. 
Tegyvuoja laisvė mūs! 
Aiškiai girdis dundesiai, 
Priešų renkasi pulkai: 
Susamdyti turčių, ponų, 
Popų, kunigų, baronų, 
Veržias Bermonto būriai. 
Jokit pagalbon skubiai 
Ten, kur kaujasi draugai. 
Už kraują draugų pralietą 
Tverkit ginklus ranka kieta, 
Kelkit vėliavą augštai.

Vyrai.
Kai. gėlelės sužydės
Ir saulelė šviest pradės, 
Kai vainikų eisit pinti, 
Mes išjosim krašto ginti, 
Mūsų kardas suskambės. 
Nesibijom popų, ponų, 
Už draugų kraują išlietą— 
Del jų rasim gerą vietą, 
Sulig garbe, sulig stonų.
Nėra mums kovoj lygių, 
Nebijom Bermonto gaujų; 
Kardai mūs kiečiausio plieno; 
Kovon stosim iki vieno— 
Mes be jokių rūpesčių.

4
Moterys.

Iš purienų geltonų 
Ir žibučių mėlynų 
Einame vainiko pinti. 
Jokit, broliai, krašto ginti 
Nuo fašistų kruvinų.
Tik pažvelgkit, vakaruose 
Dirba ponai išsijuosę, 
Kilpas stato vėl naujas, 
Samdo Bermonto gaujas, 
Rengias mus skandint kraujuose. 
Negaišuokit, imkit kardą— 
Proletarų ginkit vardą. 
Lai gyvuoja laisvė mūs 
Per amžių ilgus metus. 
Išnaikinkit mūsų vargą. 
Einame purienų skinti 
Ir vainiko laisvės pinti.
Jei nerasime purienų, 
Iš žibučių mėlynų 
Jį nupinsim, išdabinsim.

5
Vyra i.

Bet pažvelgkit, sesės mūs— 
Vėjas dūksta po laukus.
Lankoj nėra purienų, 
Nei žibuoklių mėlynų;
Audros blaško pusnynus. 
Veltui darbas; neklajokit 
Ir gėlių mums nejieškokit : 
Turime aštrius kardus, 
Visi priešai ras kapus. 
Mes apginsim, nebijokit....

Praplėskim Proletmeno Veikimą
Meno Sąjungos suvažiavimas jau čia pat. 

Ne visi galėsim jame dalyvauti, bet tie drau
gai, kurie dalyvausi! suvažiavime, pasisteng- 
kit išdirbti naujus planus, kaip labiau.s iš
plėtoti proletmeno veikimą, o paskui visi 
darban.

Iki šiol Meno Sąjunga buvo lig kokia at
skira “respublika” Amerikos lietuvių darbi
ninkų judėjime. Pati tvarkėsi savaime, o ki
tos lietuvių darbininkų organizacijos mažai 
kreipė domės į ją. Paimkim ALDLD, kuri 
leidžia knygas mokslinio ir politinio turinio,’ 
kad šviesti darbininkus ir praplėsti jų klasi
nį žinojimą. Meno Sąjunga irgi leidžia vei
kalus, dainas, dailiąją literatūrą darbininkų 
švietimo tikslu. Juk tai mūsų kultūrinės or
ganizacijos, kurių abiejų taikinis veik vienas 

, ir tas pats. Bet pažiūrėkim, kad ir pačiam 
lietuviškam darbininkų judėjime daug atve
jų atskirai veikia. Paskui Darbininkių Susi
vienijimas irgi taip pat.

Suvažiavime reikia pakelti šį klausimą ir 
apsvarstyti. Būtent, kad Proletarų Meno Są
junga arčiau susirištų su ALDLD. ir LDSA. 
bei kitom pašalpinėm ir kultūrinėm organi
zacijom, kurios tik yra darbininkų vadovy
bėj. Kas kart proletarinis menas lieka reikš
mingesnis darbininkų judėjime; tai mesvjį 
privalom plėsti ir ugdyti, kad proletarinis 
menas liktų Kompartijos sumeninta tribūna 
skleidimui revoliucinės darbininkų idėjos. Už
tai "Meno Sąjungos veikimo praplėtimas yra 
gana svarbus, o gal net nekuriais atvejais 
svarbesnis, kaip kitų organizacijų.

Meno Sąjungos vienetų veikimą reikia or
ganizuotai praplėsti. Nereikia pridaryti daug 
atskirų kuopų, kur randasi chorai, tik reikia 
prie jų suorganizuoti dramos grupės ir pro
letarinių rašytojų rateliai. k šių trijų šakų 
veikimą galima išplėsti vienoj vienetoj. Taip 
veikiant bus darbas daug draugiškesnis ir pa- 
sekmingesnis. Kur nėra ir negalima suorga
nizuoti chorų, tai reikia būtinai organizuoti 
dramos grupę arba PRR. Taip reikia už
sibrėžti, kad kiekvienoj Amerikos lietuvių ko
lonijoj būtų suorganizuota meniška vienetą.

Daugiau reikia kreipti domės į Meno Są
jungos teatralį išvystymą. Dėlto reikalinga 
daugiau išleisti trumpų veikaliukų, kad jų pa- 
gelba galėtume kalbėti į publiką ir reikšti 
darbininkų klasės jausmus, parodyti jų tik- 

‘ rą gyvenimą.
Daugiausia mums reikalinga veikalų realis

tinių, iš kasdieninio darbininkų gyvenimo. 
Veikalai, nors labai revoliucinėm frazėm api
pinti, bet jei jie tolimi realiam gyvenimui, 
neperdaugiausia naudos duoda. Veikalas api
pintas dainomis, muzika, yra reikšmingesnis 
ir padidina dvasinę veikmę į žiūrėtojus. Bet 
viena daina, be veiksmo, kur kas mažiau ver
tingesnė. Mes neturėtume apleisti dainų, bet 
tik pirmoj vietoj dabar turėtume pastatyti 
veikalų leidimą, kurių yra didelis trūkumas.

Proletarinių Rašytojų Ratelių suorganiza
vimas įtrauktų daugiau darbininkų į meno 
kūrybą, 
džiagos 
bendrai 
bininkų

Mano
Vinco raštus, būtų daug geriau padarius, kad 
toj vietoj būtų išleidus bent kelius gerus dar
bininkiškus veikalus. Ar negalėtų ateityj 
bent kokį/vieną veikalėlį ant metų išleisti? 
Juk mūsų visų bendras tikslas ir siekis. Jei
gu faktinai nesujungti mūsų organizacijų, 
tai kaip galima bendrinti mūsų veikimą, o 
vieningai daug daugiau galėsime nuveikti.

Rl. Svyrūnėlis.

kur galėtų daug suteikti naujos me- 
mūsų scenai, o tuos veikalus išleisti 
veikiant su kitomis kultūrinėmis dar- 
organizacijomis, surastume galimybę, 
nuomone, ką ALDLD išleido Seno

Krizis kapitalistiniame svie- , 
l te nesibaigia darbininkų palei- * 
dimu iš darbo ir jų badavimu. 
Artistų, literatų ir aktorių vei
kimas taip pat paliestas.

Pereitą savaitę vienas skulp
torius New Yorke buvo išmė- 
Tytas^iš studijos.
kad ne 
iš namų, 
Privatiniai menininkai, 
gamina savo kūrinius, 
išleidimui į rinką, dabar labai 

Į kenčia. Kuomet laikai geri, vi- 
j si dirba, eina bizniai, tai me- 
ninkai gerai verčiasi.

Bet tokių metimų iš namų 
yra ne vienas, bet daugybė. Ne- "f 
persenai vienas piešėjas buvo - 
iškraustytas iš studijos. Jo 
gyvenimas buvo taip susibaigęs, 

i kad neturėjo daugiau, kaip 25 
centus savo kišeniuje. Kur jam 
pasidėti? Ką reikia daryti? Ži
noma, tokiam artistui reikia 
jieškoti darbo ten, kur jisai 

įgali gauti.

Tai reiškia, ’ • 
darbininkai metami __

t- ir menininkai.
kurie • *, - 
kaipo

Tokia padėtis dabar yra Ame
rikos menininkų. Buržuazinėj 
sistemoj menininkams labai 
sunku laikytis neutraliais nuo 
kapitalistinės sistemos. Kur 
jis eina, ten sutinka keblumus 
ir blogą padėtį.

Šitos sąlygos 
kus (kalbame 
kompozitorius)
kas duoda darbą. Taip meni
ninkai yra surišti su kapitalis-’ 
tine sistema ir jos Ideologija. 
Jų leidiniai turi patikti ne tiek 
menininkui, ne tiek būti teisin
gi ir tikri, kiek jie turi tikti 
tam, kas juos perka.

verčia meninin- 
apie rašytojus, 
pasiduoti tam,

Todėl apie nepartyvišką me
ną negalima nei kalbėti. Me
nas yra partyviškas ne tik tas, 
kuris kalba apie politiką. Me
nas tai paties gyvenimo vaiz- 
das, kuriame matosi ir nauji 
siekiai, mąstymas, protavimas, >■ 
papročiai—draugijinė ideologi
ja. Ideologija pasireiškia men
kinusiame kūrinėlyj. Tad jei 

' ii nėra darbininkiška, tai yra 
buržuazinė.

Iturie draugai kalba apie 
operas. Sako, na, tai ką ope-' 
ra gali turėti bendro su politi
ka? O kaip tik priešingai. 
Veik kiekviena opera surišta su 
karaliais, karalaitėmis. Ope
roje vaizduojama tų išlepusiu 
ponų papročiai, jų veikimas^ 
elgesiai, romansiai. Vadinasi, 
visa karališka draugija ir jos 
politika vaizduojama.

klasę 
Bur- 

nieko . 
rūpi- .,

Galima kalbėti apie tokį da
lyką, kaip meilė. Bet padary
kite palyginimą darbininkų 
žmonių meilės, kuri visuomet 
pilna nelaimių, surišta su gy
venimo kančiomis. Darbas, be
darbė, stoka visų gyvenimui 
reikmenų, rūpestis ir kiti daly
kai liečia darbininkų meilę, su
daro nusveriamąją pusę.

Gi pas buržuazijos 
meilė — visas gyvenimas. 
žuazinių moterų daugybė 
kito neveikia, kaip tik ir
naši, kad tik ją mylėtų ir ji my
lėtų. Jų kalbos, jų dvasinis vei
kimas, užsiėmimas ir yra tik • 

■tam, kad kuodaugiausia rasti 
tame skonio, smagumo, pasiten- . 

įkinimo. Kitų rūpesčių jos ne-.,,, 
i turi. Buržuazinės klasės ir yra 
I toks supratimas, kad moteris 
yra tik tam, kad kurti “negęs
tančią” meilės ugnį. Gyveni- ” ’ 
mas, gyvenimo išlaidos jai ne
apeina.

Tie visi dalykai profesiona
liškai rodoma judžiuose. Veik 
kiekvienas veikalas neturi ki- • 
to motyvo, kaip tik meilė. Ro
dos, kad visą gyvenimą sudaro 
tik meilė, jokio kito darbo, jo-

(Tąsa 4-tam Pusi.)

DRAUGĖ K. MENKEUū 
NIŪTĖ JAU SUGRĮŽO

Mūsų visų menininkų ir 
ALPMS gerbiama d. K. 
Menkeliūniūtė jau sugrįžo 
iš Italijos.

Brooklyno menininkai jai 
ruošia pasitikimo vakarų. 
Vakaras įvyks liepos 2 die
ną. Visi galesite pasimaty
ti, kurie atsilankysite į me
nišką vakarą.
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Puslapis Ketvirtas

M KUR YRA PEKLA?
(Sulig Marshal J. Gauvin)

A. M. Metelionis '^=:H

Reikia pasakyti, kad ir Pru- 

seikos pasekėjai turėjo savo 

piknikėlį tuo pačiu laiku, tik 

už kalnelio kitoj vietoj. Jie

Šiame Meno Sąjungos suva

žiavime turėsime padaryti ke
lis gerus ir naujus tarimus, ku-

šeštadienis, Biržei. 25, 19b2

WILKES BARRE, PA.
T.D.A. 87 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėliojo, 26 biržęlio, Partijos 
kambaryje, No. 13, iš lauko įėjimas, 
31 Public Square. Visf senipji na
riai būkite susirinkime ir atsiveski
te naujų narių.

Sekr. S. Pietaris.
(148-150)

ALDLD 6-to Apskričio 
Pranešimas

Visos kuopos įsitėmykite apie pik
niko perkėlimą iš 15 dienos liepos 
Į 10 d. liepos, vadinasi, piknikas

| Priežastis persikėlimo yra tokia:

[tautinį “Daily Workerio” parėmimui- [ 
(pikniką, dėlei kurio mes turėjome pa- ' 
keist dieną. Kaip matot draugai, | 
del šios priežasties piknikas nukel
tas Į 10 d. liepos. Baltimorės, Eas-j 
tono, Chesterio, Riversides, Burling- ■ 
tono, Camdeno ir Philadelphijos kuo- ' 
pos organizuokit mases į pikniką. I 
Piknikas įvyks Vytauto Parke. Kel- ’ 
rodis bus pagarsintas vėliau “Lais- I 
vėje”.
ALDLD. 6-to Apskričio Sckr.

A. J. Smitas.
: (150-152) į

MINERSVILLE, PA.
ALDLD. 14 kuopos mėnesinis .su- j 

sirinkimas įvyks 26 birželio, 7 vai. I 
vakare, Darbininkų Svetainėje. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, susirin
kime, nes turime daug svarbių reika
lu aptarimui. Sekr.

(149-150)

i'ie ves mūsų sąjungą į pilnes-parimau vieną savaitę.
v ‘ Priežastis persikėlimo yra tokia:

i . Inj meno veikimą. Dramos sky-Jb-tą dieną liepos rengia didelį tarp-
, . j i „ • t . • visada sykiu rengia, manyda- 1 v J ........... «ta„.i.. --------------------[smirdusiame kambaryj. Į tai yia tik vie- .... .... . ml-,s„ mell() sritvie turės
nas atsakymas, kad tokis gyvenimas yra J .

- Įmes is Aido Choro. Bet jie j pasitaisyti ir pagerėti. 
'. labai apsigauna. Pruseikinis i 
! Vilkelis giriasi per “Naująją 
Klampynę”, būk jų chore esą 
50 narių, o pruseikinių pikui-

(Tąsa)
O iš tu kūdikių darbo darbdaviai kraujasi j . . n . . .
sau didelius lobius. Tik užtenka paskaityti Pe^a ir Sltie darbininkai gyvena toj pe 
knyga vardu “Vaikai Nelaimėj,” parašytą r . . . ..J Chicagoj tarpe turtingesniųjų vaikų mi-

kad tūkstah-!iamas Yra aP^e tūkstančio; gi biednų 
darbininkų tarpe vaikų mirimas yra apie ko išviso tebuvo publikos tik 
37 iš tūkstančio. (Mirimai skurdžių darbi- aPie keturi tuzinai. 

Įninku kūdikių, ypač negrų, siekia net iki tysime, kokiomis i 
i 135 iš tūkstančio.—Red.) Jie miršta dėlto, |fblb'" 
kad neturi tinkamo maisto ir priežiūros. |

Edwin Markhamo, Men Lindsey ir George
Creel’o, ir mes čia surasime,
čiai vaikų, nekurie iš jų tik šešių metų am
žiaus, o dirba nuo šešių vai. ryto iki šešių 
vakaro, arba nuo šešių vakaro iki šešių ry
to, bovelnos dirbtuvėse pietinėse valstijo-

' se ir šilko dirbtuvėse rytinėse valstijose.
“Nuo to ilgo ir sunkaus darbo, tai vaikai iš
blyškę, pusiau nustoję matymo; mažos 
mergaites gauna atlyginimo po keturis i 
centus į valandą.”

Vaikai Pennsylvanijos kietųjų
apielinkėj, ką dirba ant vadinamų “breike- i kurie džiūsta nuo sausligės, kitus ūda ve-j
rių”, turi išrinkti akmenis iš nuo augštaiižio liga; dar kitus visokios kitokios ligos jkios kūrybos nėra, 
greitai krintančių anglių, kurios vaikams kankina, ir 
rankas sukapoja, pirštus suploja, ir kito- mirties.
kių sužeidimų įvyksta; arba vėl, New Yor

Tad m a- i 
, kokiomis pasekmėmis j 

dabar tie dvasioj nupuolę na-į 
bagai oportunistai pasigirs peri 

.. į savo “Klampynę”. į
Sitokis uzdyką gyvybes eikvojimas yra j choro Korespondentas.

■ pekla!
Visose šalyse ligonbučiuose ir namuose 

i daugybė darbo žmonių serga ir laukia pas- 
anglių i kutinės valandos gyvenimo, mirties. Ne-

Krizis ir Menas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

. Bet kiek- 
jie skausmuose artinasi prie i vienas darbininkas bei darbinin- 

' kė gerai žino, kad jiem pa- 
I tiem reikia pirmiau pasirūpinti, 

Šiem visiem žmonėm džiaugsmas, links- kad jie turėtų ką pasidėti ant
ko, New Jersey, Delaware, Maine ir kitose mumas, šypsą, ant veido yra žuvę, nes jų savo stalo valgyt, turėti pasto- 
valstijose maži vaikai nuo 4:30 valandos pirma mintis ryte ir paskutinė vakare yra 13*?, o tik paskui jau jie gali . . • 1 • Į 1 x 1 1^ I -1 • i i r\ vii ZA1 I /A
ryto karpo nuo stiebų žirnius, po centą : vis. apie skausmus, apie besiartinančią pa
svarą; šešių metų vaikai skina kornus po i baigą. " '* ’
tris centus bušelį; padaro apie 20 centų į ivoja sunkiai su skausmais, su silpnėjimais j 
dieną. Tad ar dyvai, kad dauguma šitų! ir tikisi tą kovą 'laimėti. Bet skausmai, i 
kūdikių užmiršta nusijuokti ir lieka senais, [nuobodumas, liūdėsis per tas ilgas dienas: 
sulaukę tik 10 metų amžiaus; lir naktis dideliai juos kankina. Ir, paga-Į

Ačiū kapitalistų godumui ir beširdystei, i liaus, jie pradeda jausti, kad vietoj geryn, 
tie vaikai pradeda savo gyvenimą pekloj ir i vis eina silpnyn; pradeda suprasti, kad jau 
jų visas gyvenimas būna vien tik pekla. 1 --- ------------ 1—-1---------------------

Ypatingai pietinėse valstijose kūdikių 
darbas yra labai madoj. Daug vaikų netu
ri ten progos išmokti skaityti ir rašyti.

Skaitlinės parodo, kad Amerikos pietinė
se valstijose net čiagimių baltųjų virš 14 
metų vienas trečdalis nemoka skaityti nei 
rašyti.

Ir ką mes galime pasakyti apie tas mote
ris ir merginas, kurios dirbtuvėse ir krau
tuvėse dirba už 
į savaitę ? Iš 
pragyventi, tai 

tas uždarbis

Kone visi jie nori dar gyventi; ko- "

i nėra progos pasveikti, kad ne po ilgam tu-; 
irūs pasiduoti mirčiai. Tas žinojimas dari 
; daugiaus pripildo jų protą rūpesčiais, liū- l 
Įdėjimais. Jie kenčia didelius kūniškus! 
; skausmus, bet dar didesnius protiškus, ir ’ 
tas sudaro jų paskutinėse dienose gyveni- ! 
m o tikriausią peklą.

Dabar pažiūrėkime dar į kitokį paveik-( 
Įslą. Tėvas su motina turi jau paaugusius 
! tris vaikučius, kuriuos myli labiaus, negu ! 
Į savo gyvybę. Bet del blogų gyvenimo są-Į 
lygų, del netikusio maisto bei prastos prie-! 
žiūros jų vaikučiai vienas po kitam išmirė ' 

Jau jųdviejų !

penkis arba šešis dolerius 
tokio uždarbio jos negali 
uždarbiauja kitokiu būdu, 
sudaro jų gyvenime tikrą Ui* paliko tik juodu vienu.

jaunystės dienos praėjo; jų gyvenimas li-
Dabar dar pažiūrėkime į gyvenimą tos ko be tikslo, tuščias, net rodosi, kad jau 

šeimynos, kuri del mažo uždarbio ir neda- nėra reikalo nei gyventi. Tolesnis jų dvie- 
tekliaus—tėvas, motina ir pusė tuzino jų jū gyvenimas būna pekla.
vaikų gyvena, valgo ir miega viename pra- (Daugiau bus)

- Pašovė Plėšiką jimą, savo mokytojai d. Šali- 
naitei atstovauti chorą šuva-, 
žiavime; ir trečias, tai nutarta1 

'organizuoti prie choro jaunuo-Į 
lių sporto skyrių ir lavinti jau-j 
nuolius darbininkiško sporto, 
nes pastaruoju laiku vis dau-,I 
giau ir daugiau jaunuolių sto-, 
ja j Sietyno Chorą, kas yra 
labai puiku ir girtina.

Šiandien chorą sudaro pusė 
jaunuolių. Bravo, darbininkų , 

mes jus už tai ger-

ELIZABETH, N. J.
Praeitą sekmadienį Joseph 

Burnett einant gatve, pristojo 
prieš jo koksai Dominick 
Fontana, 43 metų, gyvenantis 
po num. 931 Van Buren Ave. 
ir pareikalavo nuo Joseph 
Burnett $2,000 dolerių, o jei 
ne, tai jam gręsia mirtis, žmo
gus, drebėdamas iš baimės, i jaunimas, 
pasakė, kad jisai neturi pini- biame. 
gų, bet sutiko duti 200 dole- 
r‘U’ Ar

Nuėjęs namo, mąstydamas, į Iš Sėkmingo Sietyno Choro 
nutarę pranešti policijai. Pra- Išvažiavimo
nešus policijai, ši patarė jam ' M 
gauti $200 smulkiais, markiuo-1 Blrzel,° 19 ■ sielyniecuu
tais pinigais (po dolerį ir de-! Kav0 plknlki> Fenske
šimtinę), policija nutarė lauk
ti svečio prie jo namų. Tuom 
tarpu policija pasislėpusi lau- j 
kė, kada žulikas pasirdė, tai t 
Burnett jau rengėsi duoti pri-1 
žadėtus pinigus. Bet kada J 
žulikas pamatė polici ją ir de- j 
tektyvus, tai davai bėgti, 
nabagui nepasisekė, nes 
bėgus keletą žingsnių, 
pavojingai pašautas.

“L.” Koresp

vimą. Aukų surinkta Partijos 
kampanijai $7.30.

Kalbėtojui, chorui, aukauto
jams ir visai publikai už atsi- 

varde choro tariu 
ačiū.
Koresp. G. A. J-son.

lankysią 
nuoširdų 

Cho>‘O

WILKES BARRE, PA.
Keletas Žodžių iš Aido Choro 

Pikniko
Aido Choro piknikas birže

lio 19 d. buvo vienas iš pasek- 
mingiausių, kokie tik čia buvo 
rengiami. Darbininkiškos pu
blikos tiek daug privažiavo, 
kad Aido Choras dar niekad 
pirmiau tiek neturėjo. Taipgi 
gana daug pelno liko nuo pik
niko.

Drg. J. Zdanis

NEWARK, N. J

‘i turėjo
Grove farmoj. Nors diena ir
buvo ne kokia, grąsino bile1 Drg. J. Zdanis paaukojo 

■ minutę lyti ir buvo šaltoka, de- kanarką laimėjimui piknike; 
Ibesiuota, bet turėjome gražios. tai ir tas paukštukas prisidėjo 
.publikos arti trijų šimtų; kas | prie padidinimo chorui finan- 
i smagu žymėti, tai apie pusę sų.
'publikos sudarė čia augę jau-

j^tJnuoliai ir visi gražiai žaidė ir šiai.
linksminosi. Tai puiku. Patspra-• *• į choras, vadovaujant drg. šąli-Imas.

p , naitei, davė publikai
i žiną smagių skambių

Draugas Mizara
apie meną ir vėliaus

'dieni) darbo klasės gyvenimą
> ir .vargus, primindamas ir sto-

Viskas pavyko kuo geriau-

šį vei- 

Įkimą mes turime praplėsti, 
j Taip pat mes organizuojame ra- 
i . . . _ . . • .įsytojus i musų organizaciją.

Proletlcultas.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: z”
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais:
x10-12 ryte

SO. BOSTON. MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 

'21 kuopos susirinkimas 
I dienyje, birželio 27 d., 
; vak., 376 Broadway.
i Visi nariai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų

Sekretorius

bus pirina- 
kaip 8 vai.

®Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas:

ROUND TRIP

111

“BALSO”
Metams 
šešiems
Pavienio num. kaina

užsisakyt “Balsą.” ;

KAINA AMERIKOJE:
....................... $1.50

menesiams . . .80
.05

s, o tik paskui jau jie gali 
kalbėti apie meilę.

Philadelphia
.75

o

Laisniuotas Grahorius

1439 South 2nd Street

ii *

ELIZABETH E
i

11 i

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ

Lun in's Hal! yra 
(ilsdai žin<<ma\ ne 
cik Etizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu- 
riams ir svetimtau- 
6iams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Jvairių karštų gėri
mų, ypač kuo m e t 
užeisi sušalęs, gausu 
Šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių. • 
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Steen Island Fer
ry.

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

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

I
 Lietuvos Darbininkų ir K a i m o 
Biednuoinenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

HOURLY i
EXPRESS
SERVICE

BALTIMORE _____
BOSTON _________
WASHINGTON ___
RICHMOND _____
PITTSBURGH ____
DETROIT _________
CHICAGO ________
ALBANY and TROY

ROUND TRIP ___
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

NEVIN BUS DEPOT
VV. 31st St., CHickcrinc 4-1600

One Way
2.00

_______ $4.00
________ 3.00
_______  4.75
_______ 7.50
_______ 8.0G
______ -13.50
_______ 17.00

______ 4.00
________ 5.00

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

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

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

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

JUOZAS KAVALIAUSKAS

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:

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVeJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

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

LUTV1NAS
6H1 S. VARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N, J.

Tel. Trinity

tMUMU

Choras turėjo dvi progra- 
Pirma programa buvo 

apie tu-i apie 5 vai.; o antra apie 7 vai. 
Abudu sykiu chorui dainuo
jant, šimtai publikos buvo ap
stoję šokių platformą, besi
klausydami gražių dainų, ku
rių buvo nemažai sudainuota.

Taipgi buvo prakalbėlė, ku
rią pasakė drg. L. P. Lemley 
apie Komunistų Partijos rinki
mų kampaniją. Nors trumpai 
kalbėjo, bet pasakė gerą pra- 
kalbukę, po kurios buvo su
rinkta pora dolerių 
tijai.

Skaitlinga Aido 
traukta publika iš 
linkės linksmai laiką praleido 
prie užkandžių ir prie geros

dainelių, 
kalbėjo 

apie šių

” i II llll 1 llClcllIKXo 11

Iš Sietyno Choro Susirinkimo, rai pažymėdamas, kad darbo 
Birželio 13 dieną ’ chpras, klasė turi pati organizuotis į 

turėjo savo susirinkimą, ku-'j darbininkiškas organizacijas ir 
riame padaryti ir vykdomi gy- į kovoti už tuojautinius 
veniman keli geri tarimai?’ Į ekonominius pagerinimus ir 

Pirmas, paaukauta New Jerr-i už'ygalutiną panaikinimą da- 
sey Komunistų Partijos rinki-' bartinės kapitalistinės siste
mų vajui $5, antras, nutartamos. Taipgi ragino šiais rin- 
pasiųsti pasveikinimas su $5Įkimais balsuoti už savo klasės 
auka III-čiam Amerikos Lie-1 draugus, t. y., Komunistų Par- 
tuvių Proletarų Meno Sžfjąn-1 tijos visą tikietą, pareiškiant 
gos Suvažiavimui Clevelande, tuomj savo protestą prieš val- 
Ohio.

Kom. Par-

Choro su- 
visos apie-

I W8E:
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Taipgi suteikė įgalio- dančįos klasės žiaurų viešpata- muzikos.

Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

Žemės Ūkio Persitvarkymas Sovietu Sąjungoj
Lavinimosi rateliams. Kaina: Lietuvoje—10 cnt., 

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistų Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietų Valdžia

Parašė Z. ANGARIETIS

Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—Bent., S.S.R.S.—5 kp.

Šias knygutes galima gauti

“BALSO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,

Tilsit, Pr., Memelst. 2(5, Germany

DR. Z1 NS no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. M.

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Įsikūręs 25 Metai
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^ETINES ŽINIOS Japonija Grąsina Kari! Amerikai
Kraują Keturiu 

larbininku

ni . • Ainm o ! T0K.10- — Japonijos dip- 'revoliucine Chinija. Su A-
ClęgaianiS į ALDLl). Z-ro lomatai atvirai pareiškė, jmerika. jinai gali palaikyti

Apskričio Konferenciją
į 1 ii karą su Jungtinėmis Val-

Įsitėmykite gerai visi dėle- sbijomis, jei jos bandys UŽ-
! valdyti Aziją.” Dar dau-

gatai Į II Apskričio konferen-'giau Ishii pareiškč. (
. ciją, jog konferencija prasidės kė,'jei Amerika “bandys su-'ją ir .žudyti kitus žmones', 
'anksti—9-30 vai. ryte. Taigi JaPonij°s plėtimąsi kad pati galėtų gerai vers-

ĮAzijoj, tai gali kilti rimta tis 
namų padetis.” !z___

Vienas! anksti, idant pribūtumėt vie-1 ; Tačiaus Ishii padarė vil-'mas p. Grew už Amerikos 
.tingą išvadą, kad Amerika'milionierius, pareiškė, kad 
.“nori taikos,” tai karo pa- į amerikonai trokšta taikos.

Anksti konferenciją norime ,vojus dar nėra arti tarpe |Tai tiesa apie darbininkus, 
- - - - • ‘Japonijos ir Amerikos. Mat, i bet ne kapitalistus. Ameri-

:Japonija dabar ruošiasi ka-’kos imperialistai taip pat 
;ną įvyksta ir II Apskričio pik“ ran su Sovietų Sąjunga ir trokšta karo.
i nikas ant vietos. Aiškus daly-j
• kas, juo anksčiau pradėsime,'
i tuo anksčiau užbaigsime—ir
• tada turėsime daugiau laiko 1
; dalyvauti savo piknike.

Važiuojant iš New Yorko,!
važiuokite Pennsylvanijos gel-.;
žkeliu nuo 33rd St. 8th Ave. | LAUSANNE. — Derybos 

Tinkamiausias trauki-!del panaikinimo karo skolų 
iste-

pirmininkas MacDonal- 
kalbėjo apie poi ą valan-

' YORK. — Policijai 
sumušė, ir areštavo; 

Airių Darbininkų Kliu-j 
us. Jie. mat, stojo ko 

»< feš išmetimą iš kamba- , .~ , j r _ ; anksti—9:30 vai.nų Vienos aires bedarbes su; , 
šešiais kūdikiais, ir nešė jos stengkites išvažiuoti iš 
baldus atgal į vidų, 
policmanas nepajėgė suvaldy 
ti tų narsių darbininkų, ypač 1 ton laikų, 
po to, kai policmanui “ūžkri- • 
to” lova ant galvos... Tada' 
pašaukti kiti policmanai puo-1 pradėti todėl, kad tą pat die-; 
lesi mėsinėti savo tautiečius, ; 
airius darbininkus. Vienas i 
iš jų Mallallay visas padeng
tas žaizdomis.

Nuvedus areštuotus pas tei
lsėją, jie norėjo paduot skundą 
prieš bučerišką policmaną 
Kane; bet teisėjas nekreipė 
domės į skundą. Teismas 
prieš areštuotus bus pirmadie
nį, 161st St. ir 
Juos gina Tarptautinis 
ninku Apsigynimas.

Vieša Padėka

gerus ryšius.
Japonija sakosi trokšta 

ankštume s

BAYONNE, N. J„ VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS
BAYONNE, N. J., VALDYBA

Firm. A. BoČis, 68 W. 10th St.
Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 W. 

24th
Prot. 

49th

st.
Rašt. P. Janiūnas, 128 W.
St.

APIELINKĖS. v , . t , PITTSBURGH© IR ... .............. .....avoj šalyj, todėl priešfašistinis k-tas, 1931:
Jis Sa-ijai reikalinga veržtis į Azi- Pirm. s. Ivanauskas, 354 Marguerite • • SZ 1 a • 1 1 \Z A 1 A / « 1 .. I . 11 n Pa

>. Tai tokia imperializmo
i išeitis. Taip pat kalbeda-

Ave., "Wilmerding,
Pirm, pagelb. W. A. Kairys,

Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. >sekr. A. K. Sliekiepė, 3121

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

414

El-

St„

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Brooklyne Įvyks Nedėlioję

3 Liepos (July), 1932
♦

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

*

MacDonaldas Neįtikina 
Franciją

si, kurie naudojasi pašto pa
tarnavimais, turi šią naują 
pašto taisyklę gerai įsitėmy- 
ti.

Okčsų Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirmininkas — Herman Anson, R. 
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin
kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free
hold, N, J.; protokolų raštininkas— 
John Urbelis, 40 Bowne Ave., Free
hold, N. J.; finansų raštininkas — 
Antony Glovieėus, Box 288 B. Jer-

NAUJAS ‘PRIEKALAS’
JAU ČIA

SENATAS NUBALSAVO
$500,000,000•Brook Ave. stoties. '

Darbi-'n.ys išeina nuo Pennsylvania i-jar eina. Anglijos mini
I stoties į Linden, N. J., 7:45L»:
Į vai. iš ryto; kiti, daug vėliau, Ij
Į kuriais važiuojant jau būtųjų J7pancij0S ministeriu
> pervelu į konferenciją. 'pirmininku Kernotu tuo Į būtu sudaryta biudžetas bu- 
, Taig., v.?. noyorkwem. de-,kiausimu> Mac Donaldas no-Idavojimui ir bedarbes nai- 

ega ai, pu u e n. s ĮtįĮ.įntį Fral;eįjo; mini-Ikinimui iš $500,000,000.■ Jie
i storį pirmininką, kad karo j mano, kad tas fondas gel

is,

WASHINGTON, D. C.— 
Jungtinių Valstijų senatas 
jau perleido įstatymą, k

Draugai ar draugės.
širdingą ačiū už pagelbėjimą Į tį pirm 7:45 vai.
man ištrūkti iš deportavimo į Konferencijos vieta: Pro-i T *• x ---- ’ --- -----— 2
nagų. Dėkoju Lietuvių Dar- gross Club Hali, Mitehell Ave.jp. visai panai-,bės panaikinime bedarbe
bininkų Susivienijimo pirmai j Linden 
kuopai ir Tarptautiniam Dar- ’ 
bininkų Apsigynimui (Inter
national Labor Defense); taip
gi draugams R. Mizarai ir Na- j 
vikams už parankos uždėjimą j 
už mane, kurią jau gali jie j 
atsiimti, nes šiandie gavau lai- j 
šką iš ateivybės departmento, 
kad generalis inspektorius 
Washingtone panaikino skun
dą tūlo niekšo prieš mane, ir 
aš lieku liuesas nuo deporta
vimo. O jums, draugai, širdin-' metais 
^aį ąęiu. ( trukdosf; ,___  __ ____
*’ S^kiu su tuom, patariu kiek-1 ninku, o pagal plačią turėtų jsu siuntiniu kurie eina per ‘ 
vienam darbininkui ir darbi-, būti 7,500. Reiškia,x stoka dar- pagįa Ant laiškų kuriems! 
“in.ke* prlgu!SV PT Tal ptau-1 bininkl<: ' !reikėjo tik po 2c pašto ženk'-:
tomo Darbininkų Aps.gyn.mo, | ------- - leli0, dabar jau reikės dėti
prie Lietuvių Darbininkų Su-1 Japonijoje medžių apdirbi- J
sivienijimo ir kitų darbiniu-! mo fabrikantai reikalauja nuo 
kiškų organizacijų. Tos mū-įsavo valdžios, kad ji sumažin-■ 
sų organizacijos yra svarbus tų muitą ant medžių, įvežamų 
daiktas ne tik delei pagelbos, 
bet delei klasinės apšvietus ir 
organizuotos kovos už darbi
ninkų reikalus.

Jonas Žigaitis.
• Birželio 23 d.

, kiūtos. Bet Francija nesu-
A. Gilman.

ALDLD. U Apskr. Pirm.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

DVI ORKESTROS ŠOKIAMS
Tai Didžiausias Lietuvių Darbininkų Pikni
kas Pasaulyje. Čia rasite savo pažįstamų, 
kurių nesate matę jau per i 
Nes klasiniai sąmoningi darbininkai 

ir toli čia suvažiuos.

daugelį metų\ 
ininkai iš arti p

Atėjo “Priekalo” No. 
4, 1932 m. Jo kaina 20c, 

Dar turime No. 1-2 ir 
su persiuntimu 25c. Kas 
ima ne mažiau 5 egz., tai 
gauna visus po 20c.
3. Visi po 20c. Yra
c

jtiiL'.a. Mat, P ra1 * ei ja dau-1 4^7x7 pi-, -j —.
Į ginusia gauna grobio, tai ji! Nugcl-JoilC pudutC 
Įir laikosi, kad būtų moka-' 
i ma.

mane sveika”

KĄ REIŠKIA BARBECUE
Pirmu kartu “Laisvės” Piknike bus ant 

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

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

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

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

lūs darbininkų judėjime, pirmu kartu pasi
matys “Laisvės” piknike Brooklyne. Jiedu 
susitiks ant estrados ir jų susitikimas bus 
ilgos atminties visiem, kurie dalyvaus “L.” 
piknike.

Išanksto įsigykite įžangos tikietus, 
nes prie vartų

ĮŽANGA 50c., O IŠANKS. PERKANT 40c.

PHILADELPHIJOS APIELINKĖJE

sako:

Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y.

Visi
įig naudingų pasiskai-

, bedieviškų raštųlyn
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kritiku pamatinių strai
psnių, eilių, paveikslų ir 
apsakymėlių, žurnalas ge

tras ir gražus. Kaina jo 
nedidelė. U ž s is akykite 
platinimui, nes jis gerai 
platinasi. Kreipkitės pas 
ALDLD arba “Laisvę.”

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

i "Per daugeli meti:,” rašo p. A. Luksis, 
• Bethlehem, Pa., "aš turėjau kvaitulius ir, 
i jokie vaistai man negelbėjo. Aš perskaičiau 
apie Ntiaa-Tone ir pastebėtinas pasekmes, 
kokiu žmonės susilaukė, todėl ir aš nusipir
kau bonka. Aš galiu teisingai pasakyti, kad 
Nuga-Tonc išgydė mano kvaitulius. Dabar aš 
turiu sveikata ir stipiuina jaunystės.”

; Nuga-Tonc išvalo kūną nuo ligas gimdan- 
1 čiu nuodu, kurie iššaukia ligas ir šilimus 
i organus. Jis suteikė gera sveikata milionams 
žmonių visose pasaulio dalyse. Jeigu jūs 
esate silpni ar liguisti, būtinai gaukite'bon
ka Nuga-Tone. Aptiekininkai j) pardavinė
ja. Jeigu aptiekininkas jo neturi, paprašykit 
ji užsakyti iš savo urmininko. Nepirkite jo
kiu kitu vaistu, būtinai reikalaukite Nuga- 
Tonc.

Paštas Pakelia 
Mokesčius

Sovietų Sąjungoj Tagil mies- 
! te pradėtas budavoti fabrikas, 
kur gamins gelžkeliams va
gonus; Metinė jo produkcija i 
bus 54,0,00 vagonų. Šis fabri- ■ 

 

kas bus/baigtas budavoti 1933' ____ __________ ,

Darbas štai kodėl!Jungtinių Valstijų paštas! 
dirba 2,000 darbi- jpakels mokestis veik ant vi-: nniirnl bIothi lnvnln ! • i • • i •

iš Sovietii Sąjungos. Mat, 
jiems rūpi gauti pigiau med
žio žaliadaikčiai. Gi impe
rialistinė valdžia, nors ir yra 
šalyje didžiausias krizis, 
muitus nesenai pakėlė.

WASHINGTON, D.

po 3c. Taip pat ir už didės-1 
nį svorį kainos pakelta.

Naujas patvarkymas įei
na į galią su 6»ta diena lie- į 
pos, 1932, ir tęsis iki 1 die- i 
nai liepos, 1934 metų.

Už laiškus, kurie siunčia-1 
bet !ma “air mail,” reikės moko- i 

; ti po 8c, vieton dabar 5c. Vi- j

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

GARDNER, MASS

A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 
Organizatorius, M. Šleiva, 

80 Lennan St. 
Iždininkas B. Bartulis,

GCrawford 
Finansų raštininkas, A. Siekis.

I’. O. Box 
Protokolu raštininkas. S. Kasimavieius,

1'1(1 Mechanic

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

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

J. BARKUSPIKNIKAS'A-

AM. LIET. DARK. LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ro APSKR

DAINUOS BANGOS CHORAS, Iš ELIZABETH, VAD. V. ŽUKO.

JIRG. BUKNYS SAKYS PRAKALBĄ

Ned.,26 Birželio-June, 1932
PROGRESS CLUB HALL

MITCHELL AVE. LINDEN, N. J.
i

Prasidės 12 Valandą Dieną ir Tęsis iki Sutemimui i

Draugai! . Dalyvaukite šiame piknike kuo skaitlingiausiai. Jame dalyvaudami ne- 
vien tik pasilinksminsite, bet paremsite ir darbininkų organizaciją, kuri taip daug 
klasinės apšvietus duoda Amerikos lietuviams darbininkams, ir kuri dalyvauja vi
sose darbininkų kovose. Todėl kiekvieno darbininko dalyvavimas šiame piknike eis 
ant naudos jam pačiam.

ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI
Šis piknikas įvyks sykiu su ALDLD IIApskr. pusmetine konferencija. Jame, be 

abejo, privažiuos žmonių iš visos New Yorko apielinkės. Todėl kiekvienas tame 
piknike dalyvaudamas gali tikėtis sueiti ~avo draugus ir iš toliaus.

KBLRODIS: Atvažiavę j Elizabeth, ant Broad St., imkite busą, į Linden No. 36, 34, 44, 
priešais Regent Teatrą, išlipkit prie seną City Hall, Linden, N. J. ir eikite Mitehell Avė. į 
Proftass Hali. . ■ ’ . <
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BOSTONO APIELINKĖS - WORCESTER, 
MASSACHUSETTS

Rengia Darbininkiški! Organizacijų 
Apskričiai i

NEDĖLIOJĘ, 10 LIEPOS (JULY) 
OLYMPIA PARKE, WORCESTER, MASS.
Programoje dalyvauja visi Naujosios Ang
lijos Chorai, sporto grupės iš Lowell ir iš 

Worcester, Mass.
DRG. A. BIMBA. SAKYS PRAKALBĄ

Dailininkų grupe iš Bosto??, Mass., perstatys 
gražu vaizdo iš IdaNu kovos lauko.

WILKES BARRE APIELINKE
Piknikas įvyks Nedėlioję

28 Rugpjūčio (August), 1932

Bus puiki programa, kuri susidės iš pra
kalbų ir dainų. Dalyvaus Laisvės Choras iš 
Shenandoah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

BROOKLYNO AIDO CHORO
Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 

Barre Piknike
Tai bus puikiausia programa dailės žvil

gsniu ir bus svarbių prakalbų, nes iš Broo- 
klyno ten vyksta grupė kalbėtojų.

VIRŠUJE atvaizduojami <1h vėliausios mados maudymosi kostiumai, 
kurie btisjlar daugiau apkarpyti šiais metais, negu kada pirmiau. Tas 

duoda suprasti, kad bus daug daugiau saulės nudegusių šią vasarą, I
Madų ekspertai sako, kad 1932 metais maudymosi kostiumai padaryti 

ne tik grožiui, bet ir patogumui. Vienas New Yorko madistas
“Moderniškoji moteris nori plaukioti kada ji eina į pajūrį, o juk ji (tegali 
daug plaukioti, jei ji apsunkinta jardų jardais medžiagos. Išdavoje, 1932, 
metų maudymosi kostiumai yra plaukiojimo kostiumai, kaip iliustruoja 
nugaros dirželiai. Vienos spalvos kostiumai bus šiais metais labai pobulią- 
riški, kaip ir kiekvienais metais, tačiau nauji kostiumai daugelyje atvejų i 
bus ryškių spalvų kombinacijos.”

Ir, žinoma, besinaudojant saulės spinduliais, plaukiojimo protarpiais, 
vyrai ir moterys pasiims Lucky Strike cigarctą ir užsitrauks spragintų 
dūmų, kurie taip palankūs jų gerklėms, kaip 1932 metų niaudyinosi 
kostiumai yra malonūs akims. Pašalinti iš tabako lapų tūjus nešvarumus 
Litcky Strike cigarctą gamintojai panaudoja tą įžymų spraginimo procesą 
įtinant ir ultra violetinius spindulius. Nenuostabu, kad 20.000 gydytojų, . 
po to, kaip Lucky Strike buvo jiems duota išbandyti, pamatuodami savo 
nuomones savo pačių patyrimu rūkyme, pareiškė, jog Luckies mažiau 
erzina gerklę negu kiti cigarctai.

Lygiai kaip yra didelis skirtumas tarp 1932 metų maudymosi 
kostiumų ir tų kvalduotų ir pasipūtusiu, kuriais dėvėjo vos keletą metų 
atgal, taip yra ir didelis skirtumas tarp Lucky Strike, tikrai moderniško . 
cigarete, ir cigarctą padarytų senovišku būdu.

'.i!
■ '•

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

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

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse 
KAROLIS POŽĖLA

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

Antra pora bus taip pat įdomi matyti.
JONAS BAGOČIUS

puikios reputacijos ristikas susikibs su sau 
neprielankiu oponentu, apie, kurį matysite 
sekamuose numeriuose.
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/ Puslapis Šeštas . LAISVfi šeštadienis, Biržei. 2

VIETINES ŽINIOS
komisijos nariai surengimui
kuopos išvažiavimo Forest

įstaiga. Taigi visų kolonijų' silpnapročių įkyrių delei išty- 
lietuviai darbininkai, ruoški- j rimo, 
tės.

Šiandie į Bedarbių Vaikų ir Motinų Demonstra 
ciją, Rutgers Square ir prie City Hali!

Susirinkime turėjo būt dau
giau narių, negu kad buvo.

R.

NEW YORK. — Policija į Rutgers Square, 
kol kas atsisakė duot leidimą 
demonstracijai bedarbių mote-

East Side, 
šiandie prasidės 11 vai. die
ną. Po prakalbų paskui be-

Fašistas Fish Melagis, 
Nešvarią Lindynią-Namą 
Savininkas

rų ir jų vaikų, įeikaĮaujančių, ^ar^eS motinos, vaikai, bedar- II ’ 1 ' 1 •• 1 • v X. 7 'kad per vasarą vaikai būtų iš 
miesto iždo valgydinami ir ap
rūpinami drabužiais ir kamba
riais. Policija 
nėra ko jums 
prie City Hali 
subatą 12 vai.
nieko nebus City liuli.
majoras Walkeris bus išvažia
vęs į demokratų partijos su
važiavimą Chicagoj; Bet, taip 
aiškindamas!, policija liktai iš
sisukinėja. Nes yra žinių, kad 
čia ant vietos bus iki vėlam 
subatos vakarui McKee, majo
ro Walkerio pavaduotojas, ar
ba veikiantysis majoras.

Atsiliepdamas į policijos iš
sisukinėjimą, Bendrasis Vaikui tą; paskui kelis blokus paeiti 
Komitetas padarė pareiškimą, j iki Rutgers Square “Elevei- 
kad motinų ir vaikų demons- i teriu” važiuojant iš Brooklyno, 
tracija visvien įvyks, ar poli-Į reikia išlipti Essex St. stotyje, 
cija duos leidimą ar ne. j kuri yra pirma stotis anapus 

Demonstracijos mitingas; tilto.

aiškinasi, kad 
demonstruoti 

todėl, kad šią 
dieną vistiek 

Mat,

Demonstrantų dele-

biai vyrai ir visokie klasiniai 
darbininkai abelnai susirikiuos 
į eiles ir maršuos prie City 
Hali, kur įvyks didelė demon
stracija.
gatai neš į miesto vadybos rū-' 
mą vaikų ir motinų reikalavi
mus.

Lietuviai darbininkai,
ir motinos, bedarbiai ir dirban
tieji, traukite su savo vaikais 
ir jaunuoliais į šią demonstra
ciją.

Nuvažiavimas lengviausias. 
Nuo Williamsburg tilto plazos 
galima nuvažiuot už tris cen
tus, vien tik pervažiuojant til-

1 ----- ------------------ ----- 1............................... ' • ■■ '■■'i-' '

Areštavo Komunistą Kandi- Per Pusmetį Bronxe Iš 
datą į Gubernatorius-- ; Namą Išmesta 30,450 
Leitenantus Bedarbių Šeimynų

į N. Y. valstijos leitenan- 
gubernatorius. Jį ir pen- 
kitus areštavo, kaipo va- 
bedarbių delegacijos; ta

NEW YORK. — Areštuotas 
drg. Henry Shepard, negras 
Komunistų Partijos kandida
tas 
tus 
kis 
dus
delegacija, mat, nuvedė vieną 
bedarbę, iš namų išmestą neg- 
ri^moterį su vaikais į miestinį 
Šelpimo biurą Harleme, ir 
griežtai pareikalavo tai šeimy
nai pašalpos. Didelė minia 
susirinkusių darbininkų prita
rė tam reikalavimui. Persigan- 
dus to biuro viršininkė pašau
kė policiją, kurios atpleškėjo 
trys vežimai ir ėmė taškyt su
sirinkusius. Užpultieji gynė
si ; kova ėjo lauke ir pačiame" 
biure, kur taipgi buvo delega
cija su būriu kitų darbininkų. 
Daily News dejuoja, kad nuo 
to nukentėjo biuro rakandai.

Apart drg.' Shepardo, tapo 
areštuota dar penki delegaci
jos nariai; o vis dėlto biuras 
buvo priverstas duoti paramos 
minimai bedarbių šeimynai, 
kurią pirmiaus buvo be niekur 
nieko laukan išvaręs.

Keli draugai nukentėjo, bet 
šiek tiek laimėta. Ar tatai ne
dingteli skaitytojui į galvą, 
kiekvienas laimėjimas reika
lauja aukų iš kovotojų pusės, 
einančių į mūšį už darbininkų 
reikalus. Bet be kovos, ypač 
šais laikais negalimas nei ma
žiausias laimėjimas.

Newyorkietis.

Kom. Partijos Rinkimų 
Tag Days

NEW YORK.—Gavimui 
šų varyt Komunistų Partijos 
rinkimų kampaniją, bus Tag 
Days, arba rinkliavų dienos su 
dėžutėmis gatvėse, birželio 
25 ir 26 d. Partijos nariai ir 
pritarėjai, pasiimkite dėžutes 
iŠ žemiau nurodomų vietų, ir 
pasidarbuokite finansiniam 
stiprinimui mūsų rinkimų 
jaus :

BROOKLYN. — 390 S.
cond St., 46 Ten Eyck St., 73 
Myrtle Ave., 226 Troope Ave., 
1 Fulton Ave., 61 Graham 
Ave.

Brownsville— 1813 Pitkin 
Ave.

Dolwntown New York—142 
E. Third St., 11 Clinton St., 
257 E. Tenth St., 196 East 
Broadway. |

lė-

su- 
va-

Se-

m . 1V. , . , .v (Daugiau Vietos žiuiu o pusi.)tolydžio, kaip mateme is'
Į spaudos, Brooklyno darbiniu-!
Į kai menininkai, su “Aido”
j Choru ruošia pasitiktuves
j draugei Menkeliuniūtei. Pasi- ■
Į tiktlivių-priimtuvill vakarėly] ’lovos, kamodčs, stalai ir tt. Važiuo- 
i dalyvaus visa eilė geriausių i*"??
i ' f i parduoti. A. Damijonaitis, 888 rlu-
I dailiškų spėkų, artistų. Gal-{sbing Ave., Brooklyn, N. Y.
Ibūt, kad padainuos kelias dai-1 pa7cJuodu" Farmas ir vištų 
'neles ir pati dainininkė. Ma-'Farmas bi vietoje Jungtinėse 

___  j Valstijose 
pish 1 ruošiamos liepos mėn. 2 d., j

i vakare, “Laisvės” svetainėje , 1<arma 100 akrų, 
’ •’ j ha, gerame stovvie

(prieš “L.” dienraščio pikui-įsu skiepu 200 vištų
ką). Bus svietelio iš visų kraš-

„_itų. Draugė Menkeliuniūtė įmokėti

NEW YORK. — Valdiškais, . .. _ ,
faktais įrodyta, kad fašistas , ^r’lmtuves, kaip žinia, j 
kongresmanas Hamilton Fish I TU°šiamos liepos mėn. 2 d., į 
yra melagis. Kada Fishės ko
mitete buvo kamantinėjama 
revoliuciniai darbininkų veikė
jai, Daily Worker, Kom. Par
tijos organas, uždavė Fish ei 
klausimą, ar jis nėra kokių 
namų savininkas. Fish ė atsa
kė, kad jis absoliučiai neturįs 

tėvai jokių nuosavų namų nei kito
kio nejudamo turto. Dabar 
gi New Yorko Vals. Namų Ko
misija ima ir paskelbia, kad 
Fish su W. Storiu, R. Goeltu 
ir E. T. Gerry turi virš 600 na
mų East Sidėj, ir tie namai 
daugumoje yra apleisti, neš
varūs, daugelis be durų ir lan
gų, be įstatymais reikalauja
mų įtaisų išsigelbėjimui nuo 
gaisro ir kt. Fish gi ir jo sėbrai 
kasdieną bedarbius mėto lau
kan iš tų laužų del negalėjimo 
užsimokėti už kambarius.

Draugė 
buvo mylimiausia dainininkė ir 
labiausia 
lietuviu darbininku. 4. i.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda dar veik nauji stubos 
įkandai už visai pigiai, krėslai,

8 kambarių stu- 
8 karvės barnu 
visa žemdirbys- 

i tos mašinerija, malkom vežimas 2 
plūgai, 1 mažas trokas; kaina $(>000.

i $3500. Pienas parduoda
mas i miešto pienine.

ETLANOVSKYmėgiamiausia tarpe i REAL
Be savo j •rj35-E. Gth St. Room 

puikaus balso, jinai visuomet! Clty- 
buvo draugiška, visuomet ėjoj 
ir eina su darbininkišku judė- < 
jimu, jį paremdama, 
darbininkai ją myli ir

Todei j PAJIEŠKOJIMAI I
gerbia, j"----------------------------------- ■—M

X.

LDS. JAUNUOLIŲ KUOPOS 
IŠVAŽIAVIMAS

pakalbes tuojaus

1932 
vie- 
da- 
30,- 
ne-

NEW YORK. — Nuo 
metų pradžios iki šiol tik 
noje Didžiojo New Yorko 
lyje, Bronxe, tapo išmesta 
450 bedarbių šeimynų del
galėjimo užsimokėti už pasto
gę. Taip praneša pati Bronxo 
Namų Savininkų Sąjunga. 
Pereitais metais Bronxe buvo 
išviso išmesta iš namų į gatves 
38,550 bedarbių šeimynų. O 
šiemet beveik tiek per pusme
tį. Vadinasi, skaičius bedar-
bių, negalinčių apsimokėti už jimo. 
kambarius, beveik antra tiek 
padidėjo.

Ketvirtadienį, organizuotai 
veikdami, darbininkai ran- 
dauninkai laimėjo dar du 
streikus delei rendų nupigini- 
mo, po num. 564 Fox St. ir 
1049 Bryant Ave.

Kaip jau žinoma, tas Fish 
yra tikrasis sumanytojas Dies 
biliaus, kuriuom yra reikalau
jama išdeportuoti iš Amerikos 
visi ateiviai komunistai ir kiti 
revoliuciniai darbininkai.

Forest Parke, šį sekmadienį 
turės didelį išvažiavimą LDS. 
101-ma jaunuolių kuopa. Dai
nuos Aido Choras; apie orga
nizacinius reikalus
drg. Bertha Paltanavičiutė. 

j Bus jaunuolių sugalvotų žai- 
i dimų ir šiaip įvairumų. Ne
truks sveikų valgių ir gėrimų.

Ruoškitės į jaunuolių išva
žiavimą; paremkite jų veiki
mą. .

Drg. I. Amter, komunistų 
kandidatas i valstijos guber
natorius, sulig Partijos progra
mos, reikalauja, kad iš miesto 
iždo būtų tuojaus paskirta mi- 
lionas dolerių delei naujų 
miestinių namų statymo dar
bininkams; taipgi reikalauja, 
kad senesnieji namai būtų ap- į 
švarinti ir pritaikyti prie svei- į 
katos sąlygų, ir kad nebūtų j 
metamas laukan nei vienas j 
bedarbis del raudos neužmokė-;

i Ką Veiks Dainininkė 
Menkeliuniūtė?

drau-

J. D.

SMULKMENOS

Girtas Milionierius Išvirė
„7 Maudynėj I

NEW YORK.—-Girtas milio- 
nierius Raymond H. Allen, lai- 

j ke pokilio pas savo draugą, 
! įvirto į toileto maudynę; grie-) 
I besi už krano, kad atsikelt; I I !
j taip netyčia atsuko karšto, be
veik verdančio vandens kra-' 
na; pavojingai nusišutino 
mirė.

ir

JIEŠKO DARBO
Noriu gauti darbą kur namuose 

prie šeimynos. Kam būtų reikalinga, 
prašome atsišaukti: Te). Edgecomb 
4-5059, arba rašykite: K. Kairiukš- 
tienč, 506 W. 148 St. New York.

(149-150)
PAJIEŠK.OJIMAI

Pajieškau partnerio arba parduo
du pelningą biznį Cafeteria. Vie
nas negaliu apsidirbti. Dviem gali
ma daryti puikus pragyvenimas. 
Kurie interesuojates šiuom bizniu, 

kreipkitės: Mechanic’s Ca
feteria, 176 Broadway, Brooklyn,

Pajieškau Antano Mockaičio, kiek 
laiko atgal gyveno CIevelande. Aš 
važiuoju i LDS. ir kitų darbininkų 
organizacijų seimus, kurie įvyks 
CIevelande norėčiau pasimatyti su 
Mockaičiu. Prašau jo užeiti i sei
mus arba j parengimus laike seimų 
ir pasimatyti su manim.

Geo. Shimaitis.
Montello, Mass.

(149-150)

Maudymosi Sezonu
Coney island

Geniausia Lietuvių Užeiga
čia galite persirengti, eidami į 

maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. Patarnavi
mas geriausias ir teisingiausias.

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

ALDLD pirmos kuopos susi- 
‘ rinkime ketvirtadienį buvo iš
nešta protesto rezoliucija prieš 
Dies ateivių deportavimų, bilių 
ir pasiųsta senatui telegrama,, 
reikalaujant, atmest tą bilių.

Išrinkta pustuzinis delegatų 
į ALDLD Antro Apskričio 
konferenciją. Drg. K. Deps 
apsiėmė juos ten nuvežt. Įs
tojo vienas naujas narys drg. 
St. Steffan. Darinkta trys

M R/l M Nl M M M M MM M

47-tas METINIS

Jau antra savaitė, kai
gė Menkiuliuniūtė, žymiausio-; 
ji mūs dainininkė, sugrįžo iš I 
Italijos, kur ji studijavo muzi-1 . . . . v _. . . imi gengsteriai nušovėka per du metu. ....v Į mobilyje sėdėjusį Dzerrį Ba-

Reikia žinoti, kad mūs Kon-' rishą, prie 217-36 4 3rd Avė., 
stancija, išvažiuodama į Hali-j Bayside, Queens. Sakoma, 
ją jau buvo viena žymiausių kad jis buvęs skirtingos šai- 
dainininkių Amerikoje. Italijo-, kos gemblerių narys.
je savo artistiškumą tik labiau i 
praplėtė bendroj muzikos;
plotmėj. Prasilavino gerai ita- $150,000 Vertes Dviejų Smuk
lų kalbos, kuri dainos šakoj 
dirbantiems yra labai naudin
ga ir reikalinga.

—Ką manote dabar veikti ?
—klausiu dainininkės.

—Pirmiausiai — pasilsėsiu.
Sunkiai studijavau,—- pavar
gau. Gal tūlam laikui išvyk- 

7Ū siu kur iš Brooklyno ant ūkio.
O paskui—prisieis koncertuoti.

' —Kaip Italija? Kaip ten ben-
! dras darbininkų gyvenimas.

Automobilyj Nušautas 
Gengsteris.

BROOKLYN.— Du nežino- 
auto- j

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gyd»(i ū»ii«r Ir chroniškai ryrij ir 

moterų litrą* krnujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room ««? 

New York, N. Y.
VahhuKh Priėmimo i 

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

Sekmadieniai* nuo 11 ryte iki 1 p* pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

. UICIO VI CK L M 111111 IX 0*7 V Clll lllttOj j

DRAUGYSTĖS ŠV. JURGIO I ^urj gyvena masės darbo žmo- j

PIKNIKAS
šest., Bil’ž. June 25 d., 1932 visur, kur pasižiūri.

DEXTER PARK
/

Jamaica Ave. ir 75th St.,
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2-rą vai. po pietų

liti Jrengimai

NEW YORK. — Valdžios 
konfiskuoti rakandai ir papuo
šalai madingų smuklių 
sion ir Stork Kliubo yra 
nuojami $150,000. Jie 
išleisti ant licitacijos.

M an
ka i- 
bus

Bedarbis Užlipo ant Brookly-
Tilto Bokšto, kad Atkreipti !

1Žmonių Domę
BROOKLYN. — Bedarbis 

audėjas Joseph Pcllerito, 27 
metų amžiaus, užlipo

Telefonas: Stagg 2-91 OS

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIU D1AGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.
__________________________

no

Gerbiamieji Brooklyn© ir apielin- 
kės lietuviai ir lietuvaitės! Kviečia
me visus atsilankyti j mūsų puikiau
si pikniką, kur bus proga su pažįsta
mais sueiti ir prie puikios muzikos 
smagiai pašokti.

Muzikantai, po vadovyste Prof. M. I 
Vaitekūno, kurie sudaro du benu, 
grieš, be perstojimo vėliausius lietu
viškus ir amerikoniškus šokius.

Kviečia Rengimo Komitetas.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

nių?
—LabV.i sunkus, prislėgtas. 

Ekonominė darbo masių padė
tis šiurkšti; politinė priespau- Brooklyno tilto bokšto, 
da ir persekiojimas jaučiamas j cija nuprašė jį žemyn ir areš-

Jis aiškinosi, kad, lipda
mas ant tilto viršaus, jis norė
jo atkreipti į save žmonių Į 
atydą; tai, sako, gal paskui iš | 
jų atsiras, kad duos man dar
bo. Bet policija tą išbadėjusį, 
į desperaciją įvarytą bedarbį 
nori padaryti pamišėliu ir nu-

ant
Poli-

Net laiš-Įtavo.
! kai, siunčiami iš ten, lietuvių 
kalba rašyt — cenzūruojami. 
Sunku įsivaizduoti. . .

Koncertuoti dainininkė mano 
per visas Jungtines Valstijas, 
sekamą rudenį. Koncertų 
maršrutas bus veikiausiai ren
giamas bendrai su kuria mūs'gabeno jį į Bellevue ligoninės

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

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

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

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

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

DR. O.

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedėldienių

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
1 patinusias gyslas įčirškinimaia

.... . ;;; '

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku- Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name»

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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NOTARY
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

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

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ix LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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, Į Laikrodžiai, Deimantai ir
I Auksiniai Dalykai
i Dovanom ar patys sau norėda- 
imi pirkti laikrodžius, daimantus 
lar bi ką iš auksinių daiktų ži-1 
J nokite, kad pas mane pigiau nu-į 
• sipirksite. 1

į ĮVAIRŪS LAIK- 
' RODŽIAI NAU-
I
į JAUSTOS MADOS
|UŽ PRIEINAMĄ 
į KAINĄ 
f
I Taipgi taisau visokius laikrod-! 
f žius ir kitus papuošalų daiktus. Į 
»Taigi kreipkitės pas mane, o ašį 
I stengsiuosi- pilnai patenkinti. !
I Williamsburgiečiams, kuriems 1 
i pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
f daiktus, palikite “Laisvės” ofise.
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-
| kėsito “Laisvėje.”
i VIKTORAS JANUŠKA
? 127-17 Liberty Avė .
į Tarpe 127 ir 128 gatvių 
j . Richmond Hill, N. Y.

—M — M       w—— —— — —i..,, <

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.
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I JONAS STOKES ‘ 
Fotografas

ftiuomi pranežu savo kostume* 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
SI 2 Marion SL, 
kan;p. Broad* 
way, Chauncey 
Street qtotia 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ."
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

DR H. MENDLOWITZ 
2220 AVENUE J BROOKLYN, N




