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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Islaimesite 
Pasaulj!
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KRISLAI
Prieškarinė Literatūra. 
Ant Streiko Slenksčio. 
Kartus Džiaugsmas.
Bereikšmiai žodžiai.
Būk ir jie Ką Reiškė.

Rašo A. P. T<irašk(b

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, ’Apart
Sekmadienių

Besirengiant prie Pirmos 
Rugpjūčio prieškarinių de
monstracijų, reikia kuopla- 
čiausiai skleisti prieškarinę 
literatūrą. Pirmosios Rug
pjūčio “Daily Worker” išeis 
padidintas, su daug prieš
karinių raštų. Jo bus iš
spausdinta milionas kopijų. 

. Reikia tuojaus rūpintis, kad

Geros platinimui šios brošiu- 
raitės: “Japanese Imperialism 
Stripped”. Joje iškeliami Ja
ponijos imperialistų planai iš- 
provokavimui karą prieš Sovie
tus. “The Soviets Fight For 
Disarmament”. Šioj brošiurai- 
tėj randasi faktai, kurie kiek-Į 
vieną pertikrins, jog Sovietų 
Sąjunga kovoja už taiką.

KOM.PARTUŪSSA{JKIAIGATVESIRIIGPJ
Hooveris Perspėja i NANKINGO VALDŽIA VĖL RENGIASI I Soviet, Aliejaus

Europą KARIAUT PRIEŠ SOVIETUS
> VISO PASAULIO DARBININKAI ŠAU- 

Eksportas Kyla i DEMONSTR AC1J A S KOVAI
WASHINGTON, D. C.— 

“The Red Army” brošiūrai-■ A merikos imperialistams 
w tėj išdėstoma Raudonosios Ar-1 nepatinka Francijos, Angli- 

mijos pamatinės užduotys, jos! jos padaryta sutartis. Jun-

SHANGHAJ U S— Nan-.sheką ir prisidėjo prie 
kingo valdžia vėl daro visas ■ Raudonosios Armijos.. šie 
galimybes pradėti puolimą 
ant Chinijos darbininkų, ku
rie jau turi įsisteigę Sovie
tų valdžią ir gerai laikosi. 
Šiuo kartu pats budelis 
Chiang Kai-shekas organi- 

tančiair traukia (j ^Springfield, j įtartis zuo> ir Randuoja, renka

gtfn^ Valstijų^* sutikimo^ įus, karą. s.u. darbininkais. 
Tai pastaba Europos impe- f? karl“s Je«0S- yl'a 

v.A ArLriVo L. ktos j Shanghajaus distnk-

sudėtinumas ir tt.
Jas galima gauti Workers 

Library Publishers, P. O. Box 
118, Station D, New York City.

gtinių Valstijų prezidentas 
Hooveris pareiškė, jog jis 
nemano, kad Europos vals- 

’ tybės “vienijasi prieš Ame- 
I riką”.

Ulinojaus angliakasiai tūks-i Hooveris labai autoritetin-
ni., kuriame United Mine Wor
kers unijos viršininkai bendrai 
su kasyklų savininkais per ke
lis mėnesius darė planus nuka- 
pojimui angliakasių algų. Ka
syklų darbininkai, išbuvę be jo
kio darbo nuo pradžios kovo mė
nesio ir su nekantrybe laukę, 
kokius planus patieks UMW 
unijos išdavikiški viršininkai, 
susilaukė algų nukapojimo.

' padaryta be Amerikos Jun-

Aišku, darbininkai atsakys 
streiku. Kasyklų savininkai ir 
UMW unijos viršininkai bijo 
darbininkų streiko, nes jie ži
no, kad darbininkai pasiims 
Nacionalę Mainierių Uniją už | 
vadą. O tas reiškia, kad UMW 
unijos viršininkams neliko pro
gos išduoti darbininkus streiko 
lauke. Pereitais metais Lewiso, 
Walkerio pastatytas Edmondso- 
nas dar išdavė Orient nr. 2> 
Tai buvo paskutinė jų rolė.

Prūsei ka menševistinėj 
“Klampynėj”, rašydamas apie 
LDS seimą, perdėm džiaugiasi, 
kad nuo pradžios seimo buvę 
tik apie dešimts jo pasekėjų, 
o prieš galą, tas dešimts įgiję 
pasekėjų keleriopai daugiau!

Faktas rodo, kad baigiahtis 
seimui, kada buvo balsuojama 
Pildomoji Taryba, už Pruseikos 

•klikos kandidatus paduota tik 
5-6 ir 7 balsai. Reiškia, jei da- 
leistume, kad pradžioj seimo 
Pruseika turėjo 10 šalininkų, 
tai pabaigoj seimo liko tik pus
tuzinis. Pruseika turi nume
rius skaityti atgal.

Bet visomis pusėmis nusiban
krutavęs ir vis bankrutuojan
tis “lyderis” pats save “tieši- 
ja”, džiaugiasi, nors tas džiaug
smas labai jam kartus.

Pruseika vieną teisybę para
šė, tai kad Bacevičius energin
gas ir drąsus. Tiesa, kad LDS 
seime Bacevičius žarstė karštus 
žodžius, bet tie žodžiai atsimu
šė į visą šimtą delegatų, kaip į 
cementinę sieną.

O tai del to, kad jie buvo 
“prašvinkę” menševizmu, opor
tunizmu. Mat, gyvename klasių 
kovų laikotarpyj. Darbininkai 

• rūpinasi savo klasės reikalais, 
o ne pasigailėjimo* laukian
čiais ir merdėjančiais menše- 

-vikais, Pruseikomis, Bacevi
čiais.

Bacevičius, eikvodamas savo 
pastangas, tik prisidėjo prie 
Pruseikos mlzernos “figūros” 
seime. Po kiekvieno savo karš
to “spyčio”, Bacevičius dribo 
ant kėdės, akis įsmeigė į grin
dis ir sėdėjo su paraudonėju- 
siom ausim.

Rašydamas apie tūlų konsti
tucijos punktų priėmimą bei 
atmetimą, Pruseika mini, kad 
tai būta jo ir jo pasekėjų pa
sekmės.

rialistams, kad Amerika ne- 
siskaitys su ta sutartim, ku
rią pasirašė kelios Europos 
valstybės.

! renegatai mano, kad šita ar
mija taip pat gerai kovos 
prieš Raudonąją Armiją, 
kaip kad ji kovojo prieš Ja
ponijos imperialistų puoli
mus.

Bet Nankingo ir Cantono 
jėgos apsiriks,—jos jau ne 
kartą bandė sunaikinti So
vietus Chinijoj. Raudonoji 
Armija turi geras jėgas ap
sigynimui. Patys Shangha- 
jaus laikraščiai praneša, 
kad Raudonoji Armija turi 
300,000 kareivių po Sovietų 
valdžios komanda. Šią jėga 
nepajėgs sunaikinti Chiang

MASKVA.—Sovietų Są- 
jungos gaminto aliejaus 
eksportas kyla. Kyla So
vietų. Sąjungoj ir visa pra
monė; Šiais metais gegu
žės mėnesį Sovietų Sąjun
ga eksportavo 453,737 met- 
riškų tonų. Pereitais me
tais per tą patį laiką buvo 
išgabenta 344,274 tonai;

Argentinoje Veikia 
Komunistai

PRIEŠ IMPERIALIST. KARO PAVOJŲ
Pareiškimas j Darbininkus Francijos/ Vokietijos, Anglijos, 

Čekoslovakijos, Lenkijos, Rumunijos, Italijos ir Jungti
nių Valstijų Komunisty Partijų

tą ir kitose apielinkėse.
Chiang Kai-shekas naudo

ja 19 armiją, kuri gynė 
Shanghajų nuo Japonijos. 
Kai kurios dalys šios armi
jos jau apleido Chiang Kai- i Kai-sheko gaujos.Šimtai Išmušta

Per" ““DARBININKAI IR FARMERIAI
KOVOJA PRIEŠ TERORĄLIMA. — Keturių dienų 

sukilimas, kuris įvyko la
biausia apie Trujillo miestą, 
turi labai kruvinas pasek
mes. Sakoma, kad šitas 
kraštas tokio sukilimo dar 
nėra matęs. Sukilėlių ir jų 
priešų yra išmušta apie 200. 
Daug sukilėlių yra areštuo
ta.

Nukentėjo ir policija. Ka
lėjimai buvo užpulti ir poli
cija ištaškyta. 36 federalės 
valdžios policistai ir valdi
ninkai likosi užmušti tik lai
ke dviejų dienų. Dabar jau 
sakoma, kad sukilėliai nuga
lėti ir traukiasi iš pozicijų.

------------------------ 1— \

Švedijos Darbininkai
Sveikina Negrą Motiną

ŠVEDIJA. — Apie 3,000 
darbininkų sveikino ir pasi
tiko Scottsboro jaunuolių 
motiną. Ada Wright, kuri 
dabar lankosi Europoj. Kal
bėjo Wright ir J. Louis 
Engdahl. Priimta rezoliu
cija, kuri reikalauja, kad 
Scottsboro jaunuoliai ir visi 
politiniai kaliniai būtų pa
leisti.

DULUTH, Minn.—Ketu
ri šimtai darbininkų ir far- les ir gazo» bombas naudojo 
merių susikimšo Į miesto ta- P™š farmerius, u—-

, . - . *" . . Ima iv m winEnvrybos susirinkimą ir reika-
cija turėjo mašininės kanuo-

!, darbiniu- 
rybos susirinkimą ir reika- kus,h' ^moteris ir vaikus, 
lavo,, kad. publikos^saugumojmaspavo feikerius, kurie 

save dengia “Farmer- 
Labor” nariais, bet darbuo
jasi dal kapitalistų ir iš
naudotojų. Buvo įrodyta, 
kad policija visai nepaiso, 
kuomet baltieji fašistai lin
čiuoja negrus darbininkus, 
bet ji labai mikliai veikia 
su buožėmis, kuomet reikia 
išvaikyti darbininkų susi
rinkimai.

komisionierius Warren S. 
Moore būtų atstatytas iš 
vietos. Šitas Moore pada
rė užpuolimus ant darbinin
kų ir farmerių, kuomet jie 
turėjo alkanųjų maršavimą 
St. Louis pavietei

Darbininkai sykiu su 
T arptautiniu Darbininkų 
Apsigynimu turėjo paveiks
lus, kuriais įrodė, kaip poli-

Brazilijos Armija Eina prieš Revoliucionierius
RIO DE JANEIRO. — 

Brazilijos valdžia despera
tiškai ginasi nuo revoliucio
nierių. Mobilizuoja karei
vius, pinigus ir visas jėgas 
prieš sukilėlius. Sukilėliai 
dar laiko Sao Paulo ir kitas 
vietas. • - '

Federalė valdžia paskyrė 
$1,500,000 sukilėlių malšini
mui. Porto Alėgre yra val

Miliūnai Karo Reikalams—Nieko Darbininkams
WASHINGTON, D. C.— 

Jungtinių Valstijų kongre
sas jau paskyrė $390,000,000 
karo reikalams. Šiuo klau
simu buvo pasidalinimas 
kongrese. Bet greitai pra
nyko visi “skirtumai”. Ka
pitalistai visi greitai susitai-

Mat; išsėdėjęs kelias dienas 
seime ir nesulaukęs nieko iš sa
vo pustuzinio pasekėjų, turėjo 
imti absoliutės didžiumos dele
gatų rimtus tarimus ir iš jų da
ryt sau politinj kapitalą, kad 
pasirodyti, būk ir jie dar ką 
reiškia.

ARGENTINA.—Kapita
listine* spauda paduoda 
smulkesnių žinių apie ko
munistinį veikimą Argenti
noj'. Šitas judėjimas eina 
stipryn, kuomet buržuazijos 
•partijos ir valdininkai peša
si už šalies valdymą.'

Prieš komunistinį judėji- j karinės 
mą visos kapitalistinės par
tijos vienijasi. Vienok tą 
judėjimą negali nuslopinti.

Veik viso pasaulio Komu
nistų Partijos šaukia darbi
ninkus iš visų kraštų ir ša
lių stoti kovon prieš grę
siantį karo pavojų prieš So
vietų Sąjungą. Šaukiama 
vyrai, moterys, jaunuoliai 
ir vaikai dalyvauti kovose 1 
dieną rugpjūčio.

Tik kelios dienos atgal 
Japonija jau pradėjo briau- 
tis į Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos bendrai 
gežkelį.

nijos, kuri siekia veržtis į 
Sovietų Sąjungą.

Lenkija, Rumunija, Fran
ci ja, • Anglija, Vokietija, 
Amerika ir kitos imperialis
tines valstybės jieško progų 
pulti darbininkų kraštą.

Pastoti kelią šiam karo 
pavojui gali tik darbininkai 
savo griežta kova. 1 d. rug
pjūčio yra skiriama kovai 
prieš karą, už paliuosavimą 

valdomą politinių kalinių, už dides- 
Visos Japonijos nes algas. Visi lietuviai 
gos sutrauktos į darbininkai ir mūsų organi

Miegojo 148 Dienas
CHICAGO, Ill. — Viena 

mergina, Patricia Maguire, 
miegojo 148 dienas. Jinai 
užmigo, neteko sąmonės va
sario 15 dieną. Jos gydyto
jas dar tikrai nežino, ar ji
nai galėjo sapnuoti miego
dama, ar ne. #

Tas ilgas miegas, tai yra 
miego'liga. Bet tokio ilgo 
miego medicinos istorija dar 
nežino.

Varžys Darbininkų Teises
BERLYNAS.—Vokietijos 

ministeris Papenas pareiš
kė, kad jisai darys viską,

džios centras, kuriame mo- kad tik suvaldyti “neramu- 
bilizuojama visos jėgos, kad mą” ir padaryti “tvarką”

Mandžuriją ir artinasi prie 
Sovietų rebežiaus. Visa 
Mandžurija “yl'a tik karinė 
kempė imperialistinės Japo-

zacijos, nepasilikit nuo šios 
kovos nuošaliai. Visi daly-,? ’ 
vaųkite ir kitus raginkite 
joje dalyvauti.

KETURI KOMUNISTAI 
, KENTUCKY

MIDDLESBORO, Ky. — 
Liepos 14 dieną čia įvyko 
vietiniai rinkimai. Rinki
muose laimėjo komunistai. 
3 komunistai išrinkti suda
ryti mokyklos tarybą Ne- 
visdale, Ky.- Šitas miestelis 
yra mainų apielinkėj.
Komunistai kandidatai ga

vo 81 baisa iš 135 balsų. Tai 
reiškia didžiumą paduotų 
balsu.

Miestelyje Carpenter,!

1 LAIMĖJO RINKIMUS 
HAISTIJOJE
Ky., farmerys Steve McKi- 
ddy ir Komunistu Partijos 
narys, taip pat išrinktas į 
mokyklos tarybą. Be to, dar 
reikia pasakyti, kad prieš 
komunistu kandidatus buvo 
vedama didžiausia propa
ganda. Kapitalistai ir fa
šistai skelbė, kad jie yra 
“pavojingi komunistai.” Bet 
darbininkai ir farmeriai jau 
pamato, kas yra jų drau
gais.

. VIENYBE PRIEŠ SOVIETŲ SįJUNGĄ /

nuslopinus sukilėlius. Sako
ma, kad dar didesnė pusė 
armijos palaiko senos vald
žios pusę. Todėl manoma, 
kad sukilėliai bus nugalėti.

Šita revoliucija labai daug 
turi bęndro su Anglijos ir 
Amerikos reikalais. Viena 
ir kita imperialistinės vals
tybės nori turėti sau arti
mai pritariančią valdžią. 
Todėl jos tankiai viena re
mia vieną valdžią, o kita ki
tą. Darbininkai dar netu
ri 'nieko gero iš šios revo
liucijos.

l “tvarką1' 
Vokietijoj. Mat, dabar dar
bininkai nerimauja ir kovo
ja prieš fašistus. Todėl val
džiai rūpi suvaldyti darbi
ninkus, kad fašistai galėtų 
geriau įsigalėti.

kė paskirti šimtus milionų 
dolerių karo reikalams, bet 
jie nei cento neduoda tiems 
karo veteranams, kurie da
bar yra Washingtone ir lau
kia, kad jiems bonai būtų iš
mokėta.

Tie pinigai bus naudoja
mi karo reikalams, kuomet 
bedarbiai badauja ir jų šei
mynos neturi kuo apsireng
ti ir ką valgyti. Todėl visi 
darbininkai turi kovoti, kad 
karo reikalams skiriami pi- sukilėliais. Kiti pranešimai 
nigai būtų naudojami šelpi- sako, kad sukilėliai daug 
muį bedarbių darbininkų ir laimėjo, todėl su jais taiko- 
jų šeimynų.

Brazilijos Sukilimai Baigiasi

RIO DE JANEIRO. — 
Sakoma, kad jau pradėta 
taika daryti su sukilėliais. 
Fęderalės valdžios preziden
tas Vargas paskelbė, kad 
reikia taikytis gražiuoju su

si senoji valdžia.

duoda pareiškimą Vokieti: 
jos ir Francijos aiškėja, kad 
kuris patvirtina šios taikos 
tikslą.

Vokietijos ministeris Pa
penas savo kabinete pareiš
kė, jog Vokietija “negali 
stoti į bendrą frontą tol, kol 
jinai nebus tikra, kad ta tai
ka nebus suvienytu frontu 
prieš Jungtines Valstijas ar
ba ir Sovietų Sąjungą.” . >

Šitas pareiškimas labai 
MONTEVIDEO. — Ar- gerai parodo, kad ta sutar- 

gentina ir Uruguajus per
traukė. diplomatinius ryšius.
Sakoma, kad Argentinos ka
rinis laivas pribuvo į Uru- 
guajų, kad tenai pagelbėti 
laikyti parodą paminėjimui 
Argentinos neprigulmybės.

Del šio įvykio šios valsty
bės jau atšaukė savo diplo
matinius atstovus ir veda 
aštrų pasikalbėjimą, dery-

BERLYNAS.—Dar nese
nai j/adaryta sutartis Angli
jos diplomatų tuo klausimu, 
tai daroma prieš Sovietų 
Sąjungą ir Jungtines Vals
tijas. Korespondentai pa-

Nustebino Ameriką Anglijos-Francijos Sutartis
LONDONAS.—Amerikos 

diplomatams buvo labai di
delė naujiena, kuomet jie 
užgirdo, kad Anglija ir 
Francija padarė viena kitai 
pasitikėjimo sutartį.

Sutartis, kurią pasirašė 
šios dvi didžiulės valstybės, 
sakoma, kad neliečia mo
kėjimą Amerikai karo sko
lų. Bet sutartis veda Fran
cija ir Angliją į artimesnę 
santaiką prieš kitas Euro
pos valstybes.

Laikraščiai praneša, kad 
prie šios sutarties yra kvie
čiama dar ir kitos valsty
bės, būtent: Vokietija, Itali
ja ir Belgija. Amerikai 
reiškia, kad šita sutartis bas.

yra kreipiama prieš ją, o 
dar labiau prieš Sovietų Są
jungą.

tis turi karinį pabūdį prieš 
Sovietų Sąjungą, o paskiaus 
gal ir prieš Jungtines Vals
tijas. Be to, ta sutartis pa
daryta slaptai. Apie ją ge
rai žinojo Vokietijos kapi
talistų atstovai, bet viskas 
buvo laikoma slaptai nuo 
Sovietų Sąjungos.

Antras tikslas, tai sutar
tis bendrai veikti prieš mo
kėjimą karo skolų Ameri
kai. :
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Prieškarinės Laidos
Rugpjūčio 1 dieną . yra | sparčiai rengtįs prie rugpjū-

Šeštadienis, Liepos 16,

Milionas "Daily Workerio" Ekzempliėriy ''
Vilijos Choro Nariai Gina 

Komunistų Partiją

Liepos 8 d. įvyko1 Vilijos 
Choro, pamokos. Į pamokas 

čio pirmos prieškarinių de-į atsilankė veik visi nariai, ne- 
monstracijų. 'įžiūrint, kad oras buvo labai

Prieškarinės lakins “Dai išiltas’ ® t0 galima spręsU’ jog ,.,e, Įnęs 1 aiaos Dai i choriečiai supranta, kad yra 
ly Workerio bus spausdi-i bQtinas reika!as iankytis j pa. 
narna milionas kopijų. Tai I mokas, 
bus padidinta laida, su dau
geliu svarbių prieškarinių 
raštų? Su šia “Daily Wor
kerio” laida turi būti pa
siekt darbininkai kiekvienoj 
dirbtuvėj, kasykloj, ūkiuose 
ir tt.
b i n inkiška 
kiekvienas darbininkų rate- . .. , , . . ,
lis, privalo užsisakyti kuo-■dami? k°kia 
daugiausia kopijų del plati- !syki! ,šlam plknlku‘ v1’ . i j v, i S1 apskričio chorai susimokinsnimo : po septynias dainas, kurias dai- 

Užsakymus reikia tuojaus i nuos bendrai laike pikniko.
siųsti Daily Workeriui , 50 • į pamokas buvo atsilankę 
East 13th bt., New York.1 atstovai nuo LDS 31-mos kuo- 
Kaina už didesnius užsaky- pOs ir užkvietė chorą dalyvau- 
mus yra nupiginta net iki: ti pildyme programos jų ren- 
$7 už 1,000 kopijų.

Organizacijos, 
darbininkų, bei paviehiai 
darbininkai, kviečiami siųs
ti pasveikinimus ir skelbi
mus i virš minėta “D. W.” 
laidą. Visus pasveikinimus 
ir skelbimus reikia pasiųsti 
nevėliau kaip 20 d. liepos.

d a r b ininkų prieškarinių 
protestų demonstracijų die
na. Nuolatinis kapitalisti
nių šalių besirengimas į ka
rą prieš Sovietų Sąjungą 
sekančią rugpjūčio 1 dieną 
turi iššaukti be galo skait
lingas darbininkų minias į 
protestų demonstracijas.

“Karas tarpe Japonijos ir 
Sovietų Sąjungos yra neiš
vengiamas”—rašo “Bussio 
Simpo”, vienas iš daugelio 
Japonijos laikraščių, vedan
čių kasdieninę propagandą 
už karą tarpę Japonijos ir 
įSovietų Sąjungos.

“Geriausia tuojau išrišti 
klausimą, kuri šalis drūtes
nė, o ne laukti kol bus už
baigtas penkių Metų Pla
nas”—rašo tas pats laikraš- 

j tis.
Jungtinių Valstijų Komu

nistų Partija tikrai perma
tydama, kad Japonijos už
puolimas ant Sovietų Są
jungos bus ženklas pašauki
mo imperialistinių šalių į 

Prisiunčiu 7 dolerius: $6 karą prieš Sovietus, .atsi
šaukia i visus; darbininkus 
ir darbininkų organizacijas

Kadangi choras yra apsiė
męs dalyvauti parengimuose ir 
pildyti programas, tad vienas. 
tokių parengimų, piknikas, 
įvyks liepos 24 d., Lietuvių 
Parke—Indian Grove, New 

Dėlto kiekviena dar-| Haven> Conn- šiame piknike 
organizacija, j dMyvaus visi Conn, valstijos 

1 darbininkiški chorai. 'Į’ai bus

Kalbėtojai masiniam Paryžiaus darbininkų mitinge, ku
riame tūkstančiai darbininkų entuziastiškai pasveikino J. 
Louis Engdąhl, Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo sek
retorių, ir Ada Wright, motiną Andy ir Roy, dviejų Scot
tsboro negrų jaunuolių. Su jai (kairėj) paveiksle matyt 
(iš kairės Į dešinę) Marcei Cachin, redaktorius Francijos 
Komunistų Partijos organo “L’Huhian'ife”, iV Jeaii Richė- 
ttą, Francijos Tekstilės Darbininkų Federacijos sekreto
rius. Eng'dahl ir Ada Wright:buvo nuvykę Europon su
pažindinti ten darbininkus su pagarsėjusiai Scottsboro negi , 
rų jaunuolių byla. i '■ i

Dešimts metų tam atgal, j baltveidžių partija?
atsimenu, gaudavome vieną; Neišvengiamai tarpe 

! 1 • i j . . . ’ .

kitą juodveidį narį į Komu- munistų Partijos ir juodvei- 
nistų Partiją ir garsiai aį>-|džių masių stovėjo baisus 
sidžiaugdavome. ’Bet tuo-i kalnas tradicijų, prietarų ir 
jaus būdavo pajuntame, kad I nepasitikėjimų. Pagaliaus 
to nario mūsų tarpe nebėra i neretai atėjęs negras į mū- 
—atėjo ir išėjo. O tie nau- ’ .
ji rekrutai iš negrų būdavo sū ei^es rasdavo nejaukią 
beveik išimtinai juodveid-1 atskyrimo atmosferą. Ne- 
žiai inteligentai. I . . - \retai musų eilese pasirody- 

Ištisomis valandomis dis- . . . ‘ . . v .
kusuodavome ir kalbėdavo- i davo bjaunų baltojo savi-j 
me, kaip juodveidžius darbi-■ nizmo manifestacijų, ku-| 
ninkus įtraukti į mūsų par- . , ,
tijos eiles. Bet veikiausiai llas- mes pasmerkda- iaiį
bėda su mumis ir buvo ta- vome> bet kurių neisdegin-1

Imą ‘Laisvės’ ...... ..........
• O tokie dalykai ple- jg po; mokestis į ALDLD 

čiaši labai smarkiai ir pa- $2.00, o' tą $1.00 Sunaudoki
te kur labiausia reikalinga.

Tai visa reikalavo griežtoj Draugiškai Martin Bryus,— . — - ,,
Tuom tarpu labiausia rei- 
‘ i “Laisvei”, tam tikslui!

už negrų teises ir prieš jų | ir paskirtas tas doleriukas. | 
persekiojimą pereiti priei«Gerb Draugai!
tikro gynimo tų teisių. Iš
antros 'puses,; reikėjo pas- p^k^įykite 
kelbti ir vesti griežtas ka- <- -
ras. prieš visokias baltojo •. už n skaitytoja' $6.00, i pasirodo.
šovinizmo , manifestacijas<kul.io var(jas c. Ezfdar. J- • ■ ’

Imūsų pačių eilese. q ^oo dolerius aukoju j ri namus ir šiaip atliekamo
šiaip: $1.00 ‘Laisvėi’; $1.001 grašio, o su prenumeratos

Ko-

DRAUGŲ ŽINIAI
i Rašo P. Buknys

Pasiskaitykime gražių lai- jam.
I škelių:
“Gerbiami Draugai 1

Šiame laiške randate /Če- 
....__ _____ Už Atnaujini

me, kad mes toliaus uz dis- davome su visomis jų sakni- l^ą ‘Laisvės’ prenumeratos

. Tačiaus yra draugų, 
kurie liuosnoriai užsimoka 
už ją.
“Gerbiama ‘L.’ Administra- 
ei ja!

k kusijų vargiai kada nueida- mis.
yome. Mes nebuvome persi- <
ėmę ta Komunistų Interna- siekia negrų mases.

f cionalo skelbiama tiesa, jog -
persilaužimo iš pusės Ko-1 Houghton, Mich. 

, da masinės partijos, neisau- munist Partijos. Reikėjo!
klėsime, jog darbininkus n',nuo platoniško pasisakymo kėjo

■ visus pavergtuosius žmones 
laimėsime komunizmo pusėn 

i; tik dalyvaudami jų kasdie
ninėse kovose, pasiryžusiaiI j ir energingai gindami pa

ll prasčiausius darbininkų rei- 
IĮ kalus prieš išnaudotojus ir i 
f pavergėjus. Tas pats su j 

laimėjimu plačiųjų juodvei-i 
į džių masių', Neužtenka sa-;

1>-*Jkyt negrams: Komunistų Jau padaryti:

bininkų Partija.' Stokite p kūr pirmu sykiu .pietuose 
; jos eiles! Reikia įrodyti dar-H " _ ’

gi bais, kariavimais už jų reiJ kėlė augštai ir išlaikė neg-' 
S- kalus, kad įtikinus juos, jogjrų ir baltveidžių solidaru-1 
|| tai yra jų partija, kaip ir vi-Įmo vėliavą, ir baigiant ko- 
(jpsų kitų darbininkų. i va už. Scottsboro jaunuolių 

gyvybę, pirmu sykiu mūsų 
partija sekmangai nutiesė 
tiltą į negrų mases. Gi par
tijos kova prieš baltąjį šo
vinizmą Chicagoj ir New 
Yorke, tie masiniai teismai 
prieš baltuosius šovinistus, 
tie griežti partijos žygiai 
prieš mūsų lietuviškus bal
tuosius šovinistus (Strazdus 

i ir Prųseikas), garsiai nuai
dėjo tarpe negrų, jog štai 
yra partija, kuri ne tik 
žodžiais, bet ir darbais pa
rodo savo ištikimybę vi
siems pavergtiems, jog ji

už dienraščio •‘Laisvės’ pre
numeratą, o $1 auka ‘Lais
vei’.

i ft'iuii
i Prašau

Prisiunčiu $15.00, kuriuos | 
; sekamai: už j 

Laisvės’ prenumeratą $6.00 j

Esu bedarbis, tai dau- 
paaukoti- neišgaliu, i 

prisiųsti knygelę ■ 
i Pirmoji Pagelba Ligoje 
i Nelaimėje.

Su draugiškumu,
Joseph Zakaravich, 

Philadelphia, Pa.”
Kaipo bedarbis, puikiai 

. Tačiaus yra to- 
| kių bedarbių, kurie dar tu-

11

Perspėjimas Darbininkams, Kad Neklausyty 
“Keleivio” Melagingų Raštu

šovinizmo i
mūsų pačių eilėse.

Pirmieji žygiai toj srityj , <HJL.VVĮO----- 7 - -- x---------------
' ‘r Pradedant Agitacijos Fondui ir $1.001atsinaujinimu nesiskubina. 

Partija vra visu rasiu dar? i.Gastonijo.s audėjų streiku, Tarpt. Darb. Apsigynimui. | * * '4 » • t • • V 1 • T T T T 1*tipu. jLyaru. -rvjjoigjjhiuui. j Daugiau 'aukų gavdme 
Draugiškai, V. Kavaliaus-i nuo sekančių flraugų: Sida- 

i ravičienė, Cleveland, Ohio 
; $1; F. Talaitis, Brooklyn,

Reikia neužmiršti štai 
!|kas: Per ištisas gentkartes 
l| apgaudinėjo ir pardavinėjo 
jį negrus republikonai, demo
te kratai ir kitokios baltvei- 

tižių politinės buržuazinės 
j partijos ir darbo unijos. L Socialf ašistų Partija irgi 
Į visuomet buvo pamatiniai 
įtiktai baltveidžių partija, 
f nors jos vadai lūpomis ne- 
Iva pripažindavo lygias tei
si sės ir juodvedžiams. O 
• šiandien toj partijoj balta- 
- sis šovinizmas žydėte žydi.

musii partija kovos lauke iš-J kas.
Tacoma, Wash.” 

, Kas nori, tai ir vasarosi 
I karščiuose gauna skaityto- j 
jų Į tai'visi turime krei-i 
pti domės.

i J

I “Gerbiami Draugai!
Siunčiu už ‘Laisvės’ pre- 

į numeratą $6.00 ir $1.00 au- 
ikojų ‘Laisvės’ palaikyųiui. I

Labai aciuoju, kad nesu-' v 
laikėte, nes ilgą laiką nedir-1 ko tuomi neapgavo.

i bau. Bet gavęs biskį pa- vienas doleris aukų “Lais- 
| dirbęti tuojau atsiteisiu.

Su guodone, J. Grinevi- skaudus
čia,' Throop, Pa.”

Huntington, N. Y. $1.
Politiniai klišiai—Prusei- 

: ka ir Butkus provokacijom, 
' būk tai apie iš Sovietų Są
jungos parvežtus pinigus 
nepakenkė dienraščio para
mai iš plačiųjų masių. Jie 

;tarp savęs del tos provoka
cijos susiriejo, kuomet nie- 

. Kiek-

PATERSON, N. J. — “Ke
leivio” nr. 27, šių metų, til
po -korespondencija iš Pater
son, N. J., kurioje rašo apie 
darbus šiame mieste. Kores
pondentas nupasakoja, kad 
Patersone didžiulės kompani
jos įvedusios penkių dienų sa
vaitėj darbą, kad palengvinti 
bedarbės prispaustiems darbi
ninkams. Toliau jis rašo, kad 
keletas šilkų dažyklų, kurios 
per ilgą laiką buvo uždarytos, 
dabar pradėjusios dirbti ir mo
ką darbininkams po 55 centus 
į valandą. Keletas šilko au- 
dinyčių, kurios, buvo iškeltos 
iš Patersono, dabar, girdi, vėl 
parkraustytos. 
geryn.

Tai bjaurus 
iki galo. Aš,
korespondenciją “K e 1 e įvyj,” 
tuojau pradėjau teirautis pas 
darbininkus, kurie dirba da
žyklose, audinyčibse ir tt., ar j 

vės” palaikymui yra baisiai,tiesa “Keleivis” r&šo apie dar-j

Darbai einą

melas nuo galo 
perskaitęs tą

; smūgis renega
tams. (

Beje, yra pasaka, kad bez-Bepigu palaukti draugu, yia pa^a Kau oez-
kad atsigavę tuoj atsimena d^°^lJs\zl„ukel°:’ 
savo dienraščio padėtį. Bė
da su tais, kurie tik savim 
rūpinasi, o savo klasės rei
kalus dar nemoka statyti 
pirmoje vietoje.

. ‘Laisvės’ Adminis- 
, . . x.. , . . itracij'a!lyra lygiai partija, kaip ir.

dveidžių. Atsimenate, kaip;/'Ll' 

bodisi,; o.,,;..,; ‘ siaindieną mes jau nebe de-.$į7

Gpltonoii snomlistn ji
į, A n .. . - 1 c .. ištikrųjų gina negru tikruo-įda neretai .tieS10g pogromi- j i’t^sus. ‘ 
Inę agitaciją varo prieš, p atgj • j mfl

)uodveidžiai prad?-.
įl eina j lenktynes su fašistų^0/au?jįs kajPa ^ejpH “Ge^- 
L “Vienybe” savo juodašim-, - H ?. •* ? . • . •It.raciia 
Bt.iškame atsinešim^ link iun -vla lJe*luJa> lvalP 111 i ats“jesime link juo baltveĮdžių darbininkų. Ir 

® begėdiškai atvirai jos kurs-į 
u te ir organizavo 1929 me- ‘ 
>®tąis' Ghicagos lietuvius na-1 
®mų savininkus prie pogro- i 
gginų prieš negrus.

jf ! t ) |

Antra, jpodveidžiai per zis ir jo nešamas ____
«.šimtus metų buvo ir .tebėra, vargas stumia vis didesnes 
Sjdiskriminuojami ir 1 1
Rzuojami per baltveidžius so- įtaka. 
Bcialiam ir politiniam gyveni- r ’ _ ., .f me; per šimtus metu jie' ^ntros puses, nereikia 
| yra buvę absoliutiškais balt-: nedak.ain¥otl tuos .sun1™' 
J veidžių ponų vergais.
B' Akivaizdoj, ar galima ste-; mieji ledai tesulaužyti. Dar| Mano prenumerata jau 
tbėtis, kad negrai į bile balt- tik pradžia tepadaryta. Dar;senai pasibaigė. Siunčiu 
Jveidžių veikimą bei bąndy- su didesne energija K. P. | $3.00 už pusę metų prenu- 
Jįmą veikti jų tarpe atsineša tenka mestis kovon už neg- 
Isu nuožiūra, su abejojimu? rų teises. Šitie prezidenti-

Šiuomi prisiunčiu čekį 
P. Andreliunas moka1 

sėtkais, bet šimtais skaito-j $6.00 už ‘Laisvės’ prenume- 
------------------ komunizmo; ratą ir $4.00 aukoja jos pa-me negrus po komunizmo 1 lclL4 11 <p<±.vu <nuwjd jos pci- * » . ■> y.
vėliava. Neužilgo skaitysi-! laikymui; drg. E. Freiūiont n^s worcest,erietis savo aki- 

!me tūkstančiais ir desėtkais! $6.00 užsimoka už ‘Laisvės’ mis matęs pasakoja, susiįel- 
' tūkstančių. Ekonominis kri- prenumeratą ir $1.00 už Dr. ,^e. d.Ple ,^1S1 .nusiminę, 
zis ir jo nešamas baisus Kaškiaučiaus knygą. , ,,keikia bo.lseyikus ir maukia

Su geriausiais linkėjimais
terori- negrų mases po komunizmo darbininkiškam dieprašČiui,

P. Andreliunas, Somervil
le, Mass.”

Tai puikus atjautimas 
, , . . ... TZ | dienraščio sunkios padėties!mus, kuriuos dar reikia K.;
P. nugalėti. Dar tik pir-pGerb. ‘Laisvės’ Redakcija:

su nuožiūra, su abejojimu? rų teises. :
?Ar galima juos padyvyti, riiai rinkimai suteikia mums 
jeigu jie su abejojimu atsi- puikią progą pasiekti nau- 
įnešdavn taip pat linkui Ko- jas negrų mases ir laimėti 
^nuhislų Partijos, kuri irgi jas del komunizmo.
įgimė beveik išimtinai kaipo: Komunistas.

< i giamam piknike liepos 31 d., 
gru pes | Oakville, Conn. Vienbalsiai 

nutarta dalyvauti. Taipgi bu
vo užkvietimas nuo L.U.P. 
Kliubo, kad choras apsiimtų 
padainuoti rengiamam pikni
ke, liepos 17 d. čia kilo gin
čų. Mat apgarsinimuose skel
biama, kad t^me piknike kal
bės renegatas Prūseika. O 

j kadangi Vilijos Choras yra 
darbininkiškas choras, tad su 
tokiais renegatais kaip Prūsei
ka dalyvauti vienam parengi
me nepakeliui. Didžiuma bal- 

Isų nutarta dalyvauti su ta iš- 
Su kokiu tikslu tas yra da

roma išaiškinti nesunku, 
dangi “Keleivis” yra leidžia
mas socialfašistų, o šocialfa- 
šistai yra geriausi tarnai bur
žuazijos. Kada darbininkai 
skurdo ir bado verčiami pra
deda rengtis į kovą prieš iš
naudotojus, tai socialfašistai 
tuojau pribūna išnaudotojams 
į pagelba, kad užgesinti dar
bininkuose kovos dvasią. Mat, Į 
socialfaš. persistatydami save Į Žioplas Savęs Pasigarsinimas

lyga, kad jei Prūseikai bus 
Ka- leista kalbėti, turi būti leidžia

ma kalbėti ir atstovui nuo Ko
munistų Partijos. Kitaip cho
ras nedainuos.

J. Strižauskas.

BAYONNE, N. J.

darbininkų užtarėjais suve
džioja mažiau susipratusius
darbininkus, o iš to būna nau
da išnaudotojams.

Tai del tos priežasties “Ke- 
leivyj” telpa tokie raštai iš
Patersono, nes čia darbininkai savo sufabrikuotas žinias sakjr-

Melagių organe “Vienybėj,” 
nr. 75, tilpo bayonniečio, Jono 
Kavoliuno, žioplas savęs pasi- 
garsinimas. Jis rašo:

“Komunistą klika sumanė 
sau neblogą skymą, skleidžia

vis labiau pradeda spirti val
džią, kad teiktų bedarbiams 
pašalpą. Prie to, dar artina
si prezidentiniai rinkimai ir 

pasirengę 
už komu-

dami, kad J. Kavoliunas jau 
parsidavė mums už $200.”

Tai labai juokinga, kad mi
nimas žmogelis mano, kad ir 
jį kas dar pirktų. O tikreny
bėj jis gatavas net keliais vai
kščioti, kad ir prieš fašistus, 
kad tik priimtų jį į savo tar
pą. Toks Plungis ir 'tas ne
grobsto Kavoliuno glėbiais. 
Pastaruoju laiku jau biskį pri
sileidžia arčiaus. Mat, reikia 
pagelbininkų prieš progresy
vius DLKV. Dėlto Kavoliunas 
ir pasijuto dar gyvenąs sviete.

Toliau jis rašo, kad esą ko
munistai, norėdami prisikalbin
ti “geros valios” žmones DLK 
V., dėlto ir leidžia tokius me- 
lūs. . A

Komunistai, norėdami prisi-

I daugelis darbininkų 
| paduoti savo balsus 
' nistų kandidatus.

“Keleiviui” ir jo 
dentams labai rūpi 
darbininkus. Jų tikslas 
įtikinti darbininkus, kad jau 
darbai pradeda eiti geryn, del 
to nereikia bijoti balsuoti už 
kapitalistų klasės išstatytus 
kandidatus.
viniams rūpi nuraminti darbi
ninkus, kad jie nesidėtų prie 
tūojautinių kovų, vedamų už 

! pašalpą bedarbiams, (už sočia- 
bar vienas darbinihkas tur pa- i aPdraudib uz bonus karo 

; veteranams ir t.t.
“Keleiyio” k o -r e spondentu , k a 1 b i n t i darbininkus savo 

Patersone yra numatomas pru- pusėn, ne melus pasakoja, bet 
seikinių menševikų vyriausias teisybę ir darbininkai greitdi 
“čyfas.” Tai, mat, vis p. Pru- pamato, kad pas komunistus 
seikos “geri” žmonės. Well, | teisybe.
koks ponas—toks ir žiponas^

J. Bimba.

i bus. Nuo visų gavau atsaky
mą, kad tai grynas melas.

Jokių penkių darbo dienų 
savaitėje nėra. Kada darbo 
daugiau užeina, darbininkai 
turi dirbti, ne ' tik darbo die
nomis, bet ir sekmadieniais, o 
kada darbas sumažėja, darbi- 

pu-

korespon- 
nuraminti 

yra

ras ūsus karposi. Panorėjo 
'imituoti. Kada tas padėjo 
žirkles, beždžionė kapt jas, 
čvinkt’ir isikerpa sau į no- . , . x .
sj ir užgrajija nemalonią ,”nk4al tun eĄn?mo "v.- 
Muziką. Lygiai taip atsiti- į Vertimas darbipi£s' skubi J, 
ko su skloka 3-cią hepos. | darbe nesvietiškas. - 
Jie, matydami, kad Lais
vė” rengia pikniką, puolėsi 
rengti savo “Klampynei”.
“Laisvė” turėjo apie 4,000 
publikos, o skloka, kaip vįe-

du syk varytą, kad greičiau 
pamiršti tas liūdnas pasek
mes. Tai jau ne pirmas sy
kis sklokai “nosį įsikirpti”.

meratos ir $1.00 užsimoku 
už knygelę Pirmoji Pagelba 
Ligoje ir Nelaimėje.

Su pagarba, Frank Tanio- 
šaitis, Shenandoah, Pa.”

Ta knygelė yra skiriama
j kaipo dovana ‘T.” skaityto-džia.

Už Apgaudinėjimą tik 
Metai Kalėjimo ‘

FLEMINGTON, N. J.— 
Curtis, kuris vaidinę “dip
lomato” rolę pndbergho 
vaiko pavogime, gavo vie
nus metus kalėjimo ir $1,000 
pabaudos. Tai reiškia, kad 
už apgavystes Amerikos 
teismai skaudžiai nebau^

daryti kelių darbininkų darbą, |
Algos yra tokios: Kur pir

ma darbininkas gaudavo į va
landą po 55 centus, dabar gau
na po 45 centus} kur pirma 
gaudavo po 50 centų, dabar 
gauna 40c., o kurie gaudavo 
po 43c. dabar < kauna 30c. 
Taipgi nčtiesa, [kad kelios 
dirbtuvės parsikraįustė atgal ‘ Į 
Patersona.

Apie mėnuo atgal Paterso
ne buvo pris.kaitobia iki 1,500 
bedarbių, o daba^jau priskai- 
toma apie 1,800. j

Kiek teko sužinoti, , tik per 
porą pastarųjų savaičių Pa
tersone užsidarė 8 dirbtuvės, 
kurios dirbo naktimis. Vei
kiausia daugiau naktinių “šif- 
tų” užsidarė, bet -kitų neteko 
sužinoti; • Reiškia,: kiekvieną 
dieną vis daugiam ir daugiau 
darbininkų metama iš darbo, o 
“Keleivio” peckelis peckelio- 
ja, kad darbai einą geryn.

mm*

Labiausiai kelei-

YOUNGSTOWN, OHIO
______________ )

Proletaras.

18 Žmonių Užmušta Kovose
BERLYNAS. — Pereitos

Pirmadienį Pasitikimas Močiu-1 savajtės Vokietijos politi-
tės Mooney ir Masinis 

Mitingas

Liepos 18 d., 5:20 vai. po 
pietų ,Erię stotyj, bus pasitiki
mas močiutės Mooney. 6 vai., 
Telegram Sq., bus didelis ma-j 
sinis protesto mitingas prieš i 
Dies Bilių, o' 8 vai., Central 
Auditorium, 255 W. Board- 
mam įvyksta masinės prakal
bos. Kalbėtojais bus močiutė 
Marė Moonej’’ ir Richard B. 
Moore.

Lietuviai darbininkai skait-

niuose mūšiuose užmuštų 
skaičius dar padidėjo. Už- 

! mušta 18 žmonių ir sužeista 
virš 200. Gi valdininkai vis
ką palikę važiuoja vakacijų.

Vokietijos darbininkų pa- 
I dėtis blogėja. Badavimas 

-lyra kasdieninis svečias. To
dėl kovos aštrėja.

lingai dalyvaukite ir atsiveski
te savo kaimynus ir pažįsta
mus.

Komitetas.

'JtMMR
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Daugiau Sugedęs Senas Vincas

Prūseikinėj gazietoj pasirodė ir senas far- 
merys, oportunistas Senas Vincą/su savo raš
tais. Jo rašinys, “Jūrų Šuo,”wra “pagražin
tas“ pornografija, lytiniu n uogauju, kaip ir 
švenčioniškio vertimas, ilgai ėjęK-T'ėr'tą pa
čią gazietą. (\

Tai stebėtinas supuolimas. ' Senas Vincas 
ir švenčioniškis savo amžium yra 'artimi vie
nas kitam. Tai žmonės jau nejauni. Apie 
lytį (bent kalbėjimu) jie randa pasiten
kinimo rašinėti. Jei ne protas, tai amžius į 
juos veikia.

Kuomet jie buvo darbininkų judėjime, tai 
dar bent kiek laikėsi bendros linijos, tai ir 
raštai jų turėjo mažiau tokių pornografinių 
šlamštų. Dabar jie jau eina “savo keliu.” 
Todėl ir pataiko tiesiai į smuklę, kur nuogos 
mergos gula ant kelių ir siūlosi už “fifty 
cents.” (Senas Vincas—“Jūrų šuo”). Kada 
žmogus jau pradeda smukti, tai ir smunka 
iki nusmunka? ■ c

Senas Vincas šiame (“Jūrų £uo”) ap^aky- 
melyj pasirodo -daug daugiau^ sųgedęs - ne tik 
idėjiniai, bet ir literatiniai. / Nieko naujo ne
išmoko, nors geroką laiką' (daugiau metų) 
jo kūrinėlių nesimatė, 

r
Tie patys išsireiškimai “skersai ir išilgai,” 

“įkirtimai,” “sausas nekelsi,” “kunigo godu
mai” labai dažnai veliasi skaitytojui ant lie
žuvio jo rašiniuose. Ir “Jūrų šuo” yra dar 
blogesnė tos Seno Vinco burleskinės pasakos 
tąsa.

šiame apsakymėlyj Senas ylncas sųšitiko 
jūreivį. Norėta vaizduoti jūreivio gyveni
mas, bet nevykęs. Senas Vincas susitikti jū
reivį pataikė visai nesusipratusi, nepaisant to 
fakto, kad ir jūreivių tarpe jau yra sąmo
ningas judėjimas. Dar blogiau, tai tas, 
anot Seno Vinco, “draugijos išmata”—jūrei
vis susipratusį Seną Vincą už nosies vedžio-

■ ja. Ne *jis jį mokina, bet jūreivis Vincą.
Bei imame literatinę, idėjinę pusę Seno 

Vinco kūrinėlio. »Jisai pradeda savo pasakoji
mą nuo “Kovos” laikų (20 metų atgal), apie 
Franklin sodeli (Philadelphijoj). Nupasako
ja, kad “niekas nestovi ant vietos ir nieko nė
ra amžino... Viskas mainosi, keičiasi...” 

.Tik ne Senas Vincas.
Taip, žinoma, kad viskas keičasi. Bet Vin

cas to keitimosi nesupranta. , Keitimąsi jis 
mato tik tamp, kad vieton senų budinkų, jau 
yra nauji. Bet draugijoj atmainų Senas Vin
cas nemato. Kuomet jis prieina prie parku- 
čio “piliečių,” tai mato tik tuos pačius veidus. 
Jam atrodo':

“Tie patys skylėti drabužiai, tie patys kiau
ri batai, tie patys išblyškę, apšepę, ’raukšlėti 
veidai ir tos pačios beviltingai, bailiai nedrą
siai žibančios akys.”

O čia Senas Vincas kalba jau dvidešimčiai 
metų praėjus. Per 20 metų jam niekas drau
gijoj nepasikeitė—tie patys žmonės 20 metų 
atgal atsisėdo ir sėdi.

Toliaus Senas Vincas tuos “piliečius” cha
rakterizuoja sekamai:-“Tai vyrai ir moterys, 
pas kuriuos jau nieko, kas vadinasi prakil
nesniu, geresniu, iueališkesniu bei sumanes
niu—nelikę nė pėdsako.”

Tai’ve, kaip nutauškė oportunistas farme- 
rys. Negalima nei tikėtis geresnio suprati
mo iš asmens, kuris gyvena savo farmoje ir 
neseka draugijos gyvenimą. Jis neturi nuovo
kos apie miesto darbininkų gyvenimą. Bet 
stebėtis reikia iš tų redaktorių, kurie savo 
laikraštin deda tokias nesąmones.

Juk jau trijų metų kūdikis supranta, kad 
šiame krizyj, kuomet virš 12,000,000 bedarbių 
vaikštinėja be darbo, tai parkuose sėdi ne 
valkatos, ne bevilčiai, pas “kuriuos nieko pra
kilnaus nėra,” bet didžiuma darbininkai su ge
nais norais, Senas Vincas nemato skirtumo 
nuo tų laikų, kuomet sveiki darbininkai galėjo 
dirbti, kuomet buvo normalu. Tuomet par
kuose sėdėjo “profesionališki” bedarbiai, “iš
čiulpti” ir bevilčiai. Dabar pilnos gatvės, pil
ni parkai yra jaunų, sveikų, apiplyšusių vyrų, 
norinčių dirbti.

Reikia tk ateiti į bile parką (ypatingai 
Union Square, New Yorke), o rasime ne tik 
sėdinčius, bet būrius karštai diskusuojančių, 
defratuojančėų darbininkų ir jų tarpe visokių 
feikerių.

Šios atmainos nemato tik Senas Vincas. 
Jam dar matosi nuo 20 metų sėdinti “bevil
čiai veidai!” Bet tai ne tie veidai sėdi per 
20 metų, o tik Senas Vincas visa dvidešimčia 
metų pasilikęs nuo gyvenimo. Bedarbiai, ku
rie badauja, jam tik “krutanti lavonai.” Dvy
lika milionų bedarbių, jų šeimynos, tėvai ir 
kūdikiai,—tai Senam Vincui tik “valkatos, ne
turinčios nieko sumanaus.”

i Kūrinėlyje imasi Senas Vincas aiškinti ir 
bedarbę, savo draugui. Bet šiame aiškinime 
jisai pasirodo tikras reformistas, o ne revo
liucionierius. Jam atrodo, kad ir kapitalisti
nėj sistemoj bedarbė galima panaikinti, tik 
reikia “gudrių” žmonių.

Seno Vinco bedarbė atsiranda “iššaukta be- 
sotiško fabrikantų pelnoi troškimo, palaido in
dustrijos lenktyniavimo, skubumo sistemos, il
gumo darbo valandų ir mašinerijos tobulumo.”

Reforma Seno Vinco bedarbės, pašalinimui 
irgi labai lengvai Įvykinama. Giydi, jei tik 
būtų trumpinamos darbo valandos ir “būtų 
kontroliuojama gamybos kiekis—bedarbės ne-

I būtų.” 1 J •
Jei jau taip, tai kam čia reikalinga “tas 

! riksmas apie revoliuciją” ? Kam griauti ka- 
‘ pitalizmas, kad jį galima pataisyti. Tai ve, 
kaip eina prūseikinė “linija.”

Vincas neturi supratimo ir apie bedarbės
1 priežastį. Bedarbės priežastis nėra vyriausiai 
' del to, kad kapitalistai “godūs” del pelno ir

vystosi mašinos. Reikia pasakyti, kad vyriau
sia bedarbės priežastis, tai pridedamasis. dar
bas (vertė). Ta dalis darbo, kurią darbinin
kas negali nupirkti, neapmokamas darbas, pa
ti darbo sistema—samdomas darbas ir privati
nė nuosvybe. Trumpai sakant, tai pati kapi- 

.' talizmo sistema yra priežastimi krizio. Jo- 
1 kios ir Seno Vinco reformos bedarbę nepąša- 
! lins.

Paskiaus Senas Vincas eina su jūreiviu išsi- 
: gert į paleistuvystės namus, čia jau jam, 
i kaipo fermeriui, tai ir “įvyko stebuklai.” “Ste- 
j būklai” jam todėl, kad nuo mergos “visi dra- 
; būžiai nulakstė ir ji paliko Jievos marški

niuose.”
i Senas Vincas čia atsirado ne kaipo sąmo- 
; ningas aiškintojas, ne proletarinis rašytojas, 
' bet kaipo pornografijos platintojas. Jisai ima 

viską, kas tik ateina. Tad ir ve kokia “lai- 
me” senis Vincas pasigiria: “Nejutau, kaip 
jinai atsirado ant mano kelių ir jos rankos 

j apsivyniojo apie mano kaklą.” O dar vėliau, 
! dar “laimingiau” Senas Vincas jautėsi. Jis 
Į pasakoja: “Jos rankos nušliaužė žemyn, per

silenkė, kaip saidokas ji per mano kelius, o 
‘ pats ‘ekvatorius’ tiesiai prieš mąno .akis, ir, at

sigulė ant kelių.”
Tai tokia Seno Vinco “literatūra.” Bet jis 

geras! Nesinaudoja šia proga, bet ją (už.50 
centų) suteikia savo draugui jūreiviui. Vin
ca's čia tik agentas prostitucijos.

Pamokinęs skaitytojus šitokių “pažibų,” Se
nas Vincas nedaro jokių išvadų. Mat, jo su
pratimu, prostitucija tai nėra siųs kapitalisti
nės sistemos išdavas, bet tik “blogų” žmonių 

! paprotys. Jam—dar ir žaislas.
Ir šitokį šlamštą Prūseikos gazieta deda į 

literatūros skyrių. Nesakome, kad negalima 
proletariniam rašytojui apipiešti prostitucijos 
esmę, praktiką. Bet proletarinis rašytojas tu
ri turėti savo išvadą. Proletarinis rašytojas 
turi mokėti, kaip kovoti prieš draugijos blo
gybes. šiame atsitikime Senas Vincas suvai
dino tik prostitucijos platintojo, agento rolę.

Pamatinis kūrinėlio brąnduolys, tai to jū
reivio (“Jūrų šunio”) pasakojimas apie Co
lumbus kalėjimo gaisrą. Bet .ir čia išeina la
bai mizernai. Literatiniai visai nesugebėta 
padaryt vaizdas, kurio siekta. Perskaitęs, 
gauni įspūdį, kad nei Senas Vincas, nei jo 
pasakorius jūreivis nėra matę nei1 gaisro, nei 

i kalėjimo.
Už sudeginimą kalėjime kelių šimtų kali

nių, Senas Vincas kaltina tik kalėjimo virši
ninko “šunišką protą ir jausmus.” Vadinasi, 
jei ne “šuniškos širdys ir šėtoniški jausmai” 
kalėjimų viršininkų, tai viskas būtų gerai. 
Nieko socialio, klasinio, nepaisant, kad šiame 
kalėjime sudeginta vienas unijos vadas,—^-Se
nas Vincas nemato, neįveda.

Gaisras pas Serra Vincą eina irgi sulig įsa
kymu. Jo pasakotojas girdi kančias, mato de
gančius žmones kitose kamerose, žmonių bal-1 

į sai virto į gyvulių ir žvėrių balsus. “Į jau
čių raumojimą, levų urzgimą, krokodilių krio
kimą ar jūrų prieš audrą vaitojimą.” Tai 
pralenkta nėtJr Amerikos judžiai.

Atrodo, kad šių “baisenybių” Senas Vincas 
išmoko iš “pekla” gązdinančių darbininkus 
kunigų išleistų kyngų. O gal norėta padaryti 
“patraukiantį” skaitymą. Bet tuo pačiu pa
sakoma, kad Vincas kalba apie sau nepažįs
tamus daiktus.

Taip ir kiti dalykai atsiranda pas Seną 
Vincą “stebuklingai.” Jo pasakotojas nuside
gina rankų delnus pirmiausia, kuomet vertė 
geležines grotas. / Mat, jau taip išeina, kad 
geležinės grotos pirmiausia “pradėjo degt” 
Seno Vinco apsakymėlyj.

Pabaiga kūrinėlio užsimezga ne sąmoninga 
išvada, bet asmenine pagieža ant to kalėjimo 
viršininko, individualizmu. Jis kalba:

1 “Jeigu aš tapčiau nuteistas ant mirties ir

LAIjSVfi Puslapis Trečias

einant į mirties kambarį paklaustų manęs,' ko 
aš paskutiniu kartu Sioriu, tai pasakyčiau: 
Nieko, o nieko Baugiau, kaip tik—sukrauki
te laužą, surišę uždėkite apt jb Columbus ka
lėjimo viršininką ir duokite man tą laužą, pa
degti.” : •

Anarchistai, nihilistai Skelbia, asmeninį 
kerštą, terorą. Sąmoningi darbininkai, mark
sistai, leninistai ne tik atmetą žudymą paviej- 
nių žmonių, beti ir kovoja prieš tą pavoju. 
Ką gi reikš, kad aht laužo sudeginsi vieną kaj- i 
Įėjimo viršininką? ; Tą sistemą tuom nepatai
syk- J '•

Tik darbininkų priešai, kaip. Prūseika ii* 
Butkus gali skelbti anarchizmo idejąs, kurios 
pačiame gale yra buržuazijai geras ramstis; 
Mes stojame už klasinę, proletarinę, marksis- 
tinę literatūrą. Šalin tas supuvimas!

Marksistas. į 
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Darbininkų Pavasaris
• I . f—,—_ , . . I Jau aušta gražus pavasario rytas,

' Nešdamas gamtai atgyti -laisvę: 
Gyvūnams veistis, augti, plėtotis, 
Užpildyti žemę nauja gyvybe.

i Puošiasi laukai, girios ir pievos -j 
žaliaisiais lapais, įvairiais žiedais; i

i - Viskas atgyja, viskas pabunda; 
Paukšteliai bando dainelių gaidas.
Ši žalia skraistė gamtos močiutės į 
Džiugina gyvius-vabzdžius, žvėrelius. , ! 
Nesuskaityta paukščių daugybė— 
Visi jie linksmus, suka lizdelius.

.. I

Tarp milionų gamtos gyvybių 
Gyviai dvikojai—žmonės vadinas,— 
Priespaudą kenčia nuo parazitų, 
Kurie legaliai vargšus kankina. 
Kiekvienas naujas pavasario rytas 
Atneš didesnį jiems skurdą, vargą; 
Likę be darbo, be duonos kąsnio, 
Gyventi vietos niekur neranda.
Nemiela džiaugtis gamtos grožybe 
Taip, kaip kad džiaugias' sauja buržujų/ 
Kurie pertekę turtuos gyvena, 
Čiulpdami sultis darbo žmonių. '

Kur darbininkai patys sau valdos, 
Kuria rytojaus ateitį šviesią; 
Jie pasekmingai Penkmetį vykdo 
Ir komunizmui pamatus tiesia. 
Pavasarėlio linksmai sulaukę, 
Kalviai, dailydės, žemės artojai,— 
Kad užsibrėžtą planą įvykdžius,— 
Energijos -pilni prie darbo stoja.- 
Smagu jiems dirbti ir budavoti 
Naują pasaulj-r-Sovietų Šalį. 
Tęif darbininkai patys sau valdos, 
Laisvai, laimingai gyventi gali,,

Disciplinuokim valią ir 4^i/m"us, 
Rengkimės mūšiu visi, kas gali; 
Statykim naujas komunos gaires 
Po visą mūsų žemės kamuolį. 
Iš kovos lauko, krauju dažyto, 
Tik prašvis naujas pavasario rytas; 
Kada nuversim šią skriaudų tvarką, 
Tada paskutinis išnyks parazitas. 
Visam pasaulyj skersai, išilgai;
Kai darbininkai galią įgaus, 
Proletaries naujosios eros

Darbininkų pavasaris išauš.
Rl. Svyrūnėlis.
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Pi j aso Vienmintis
Nors ant kelių prieš buržujus 
Susirietęs aš rangaus, 
Bet su skraiste komunizmo 
Dar save dangstaus.
Nors aš tos spalvos raudonos
Baisiai nemyliu,
Bet geltoną savo veidą
Pridengti turiu,
Bent del tų, ką dar nemato, ■

i Kad jau pageltau,
Ir Grigaičio vienminčiu
Tikru palikau.
Gi Pijušas išmintingas,
Tą gerai Supranta:
Sako pyktis mums pakanka— 
Duokšia, broli, ranką!
Ir ištikro, ko mums ’pyktis?
Mes—vienos idėjos: •
Aš “Klampynę”, o jis “Jienas”
Turim del užvėjos.
Susisukę šiltas gūštas,. •
Kaip pereklės, kvaksįm;
Centro Biurą ir “bimbinius”
Liežuviais nuplaksim.
Tiesa, aš dar žodį kitą I
“Už” Kompartiją tariu,
Bet ir vėliais atsisukęs s :
Smalą kibiru pilu.
B i tik geriau aš įtikčiau
Chicaginiui klaunui:
Už dolerį aš buržujams,

Kaip ir jis, tarnauju.
Už dolerį vieną kitą
Aš bi ką darysiu:
Savo kailį ir idėjas 
Šimtą syk mainysiu.

• ■ Rumboniškis.

Žodu Meno Reikalu
| . TU-------
j 1 • Artinantis ALPMS. suvažiavimui ir per- 
| skaitęs suvažiavimo dienotvarkę, manau, 
( kad nebūtų pro šalį prisiminti keliais žo- 
į džiais ir apie “Prolet. Meno Skyrių,” o ir 

kitais dalykėliai^. Gal suvažiavimas ras ką 
naudingą ir tinkamai aptars.

Jaunas proletarų menas, jauni menininkai, 
bet milžinišką rolę turi jie suvaidinti! Kaip 

Į kiekvienas daiktas iš menko gali stoti galin
gu, taip ir Prolet. Menas, vis bujodamas, 
turės paglemžti sau po kojų seną, dvokiantį 
buržuazinėmis atmatomis, baltąjį meną iv 
stoti priešakyj ir vesti darbininkus į naujas 
sritis.

Gal neapsiriksiu pasakęs, kad lietuviai 
. menininkai vos tik rengiasi rasti būdus at

sipalaidavimui nuo baltojo meno, kuris lig 
šioliai nors ir trokštantį atsitolinti nuo jo 
menininką, lengvai apgaudavo.

Pradėta bandyti šis tas kurti savais reika
lavimais vadovaujantis, bet ir čia" kas tai 
nesklandu, žiūrima, dairomasi ir pamato
ma, kad: tąi visai nieko panašaus,, bendra 
su baltuoju menu neturima. Menas yra me
nas; ten daina ir čia daina;'ten muzika ir 
čia muzika. Bet kasgi yra pats gyvenimas? 
Gyvenimas yra kelrodis ir tema. Jeigu me
nininkas negali atsipalaidoti nuo baltojo me
no, turi jieškoti jų skirtumo gyvenime ir 
išvys taip, kaip aiškiai galima išvysti švie
są nakties tamsoje. Proletarų menas yra 
visko kūrėjas ir žadintojas, gi baltasis me
nas—migdytojas, beviltis, miglotas, pilnas 
išdykavimo atmosferos, kurio visi galai su
sipynę į chaosą. Ir ant kiek pirmas yra 
originalus, ant tiek pastarasis yra atitrauk
tas nuo gyvenimo tikrenybės ir tenkina tik 
mažą dalelę veltėdžių, kuriems jau tik mie
gas ir sapnai besivaidina.

Ar mes galime nors dalinai pasinaudoti 
tuo nuodu, kuris mus nuodijo per šimtme
čius? Ne, nes nuodas ir pasilieka nuodu ir 
tik labai geri gydytojai jį tegali sumaišę su 
kitais elementais padaryti vaistu. Bet jau 
tik pakeitę ir jo išvaizdą ir formą. Prole
tarai negali pasinaudoti baltuoju menu to
dėl, kad jis yra bevertis mūsų klasės reika- 
lavimams. Jie kuria naują Prolet. Meną, 
visai neatsižvelgdami į dykaduonių reikala
vimus.

Pirmus Prolet. Meno kūrybos žingsnius 
matome SSRS. Lietuviai irgi turi jieškoti 
tenai pat naujų daigų, bet neturi užsimiršti 
ir to, kad tik energingas pasiryžimas tega
li suteikti naudos. Neturime laukti stebuk
lų iš SSRS, draugų, bet turime patys dirbti.

Organizavimas Proletarinių Rašytojų Ra
telių. Aš ir noriu kiek ilgiau-ties šiuo klau
simu apsistoti ir prasitarti.

Pirmas dalykas, tai, kad turėt ką vaidin
ti ar dainuoti, turime rast, kad kas nors pa- 

. rašytų dainą, ar veikalą. O šį darbą atlik
ti tegali tik Proletarinių Rašytojų Rateliai. 
Jie pirmi tegali užkimšti spragą, kuri pasi
daro, norint padaryti užtvarą baltajam me
nui. PRR. organizavimas yra būtiniausias 
šios dienos reikalas, be kurio nei žingsnio 
tolyn žengti negalima meno srityj. Bet or^ 
ganizuojant PRR. nereikia pamiršti į juos 
įtraukti ir visas tas jėgas, kurios gali daug 
gelbėti nors ir ne raštu, bet žodžiu, muzika 
ir kitkuo. Negalima atsirubežiuoti vien tik 
kelių draugų susirinkimu, pasišnekėjimu, pa
sitarimu. Proletarinių Rašytojų Ratelius tu
ri sudaryti visi proletarai-darbininkai, tie, ku
rie dirba spaudos darbą ir tie, kurie dirba 
dirbtuvėse ir muzikai.

Visai nėra reikalo, kad' jie visi rašytų, kur
tų, o svarbu tas, kad dalyvaudami pagelbėtų 
tam, kuris rašo ar nori rašyti. Tik tada rašyto
jas parašys gerą veikalą, vaizuojantį darbi
ninkų gyvenimą bei kovas ir vargus dirbtu
vėse, kuomet jam ateis į pagalbą patys dirb
tuvės darbininkai. Tuomet tik galima para
šyti gera daina, kuomet pagelbės patys mu
zikai ir t.t.

Kalban apie PRR., reikia prisiminti ir apie 
“Prolet. Meno Skyrių.” žinoma, apie jo 
turinį aš čia nekalbėsiu, nes tai priklausys 
nuo PRR., bet tik apie jo formą. Lig Šio
liai mes pasitenkindavom tik kartą, savaitė
je nepilnu “Laisvės” viduriu, bet nesinorė
tų, kad po suvažiavimo jis tokiuo irgi lik
tų. Viena, kad tokio formato, kaip dabar, 
negalima padėti ilgesniam laikui ir juo, rei
kalui esant, greit pasinaudoti. Bet ir to-

(Tąsa 4-tam. pusi.)

ALPMS i-mo APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

Konferencija įvyko gegužės 
15 d.

Konferenciją atidarė J. Ben- 
! dokaitis. Pakviesta pakalbėti 
! drg. F. Abekus, kuris apibudi- 
; no proletarinio meno svarbu
mą.

Paskirta mandatų komisija 
iš šių draugų: P. Burdulio, 
Ji. Druskio. Delegatų daly- 

; vavo nuo 3 vien.: LKM. Cho
ro —6 ; Stygų Ork-estros—2 ; 
ALPMS. 1 kuopos—3 delega
tai.

Pirmininku išrinkta J. Stul- 
gaitis. I rezoliucijų komisi
ją—P. Krakaitis, P. Burdulis 
' ir .J. Druskis.

Paskiaus sekė raportai. Pir- 
‘Įmiausiai raportavo Apskričio 
'valdyba. Paskiaus sekė vie? 
! netų raportai. LKM. Choras 
turi 70 narių ir gerai veikia, 

| dalyvauja darbininkų parengi
muose. Choras laikosi Meno 
Sąjungos nusistatymo ir dis
ciplinos. Stygų Orkestrą lai
kosi gerai ir dalyvauja darbi
ninkų parengimuose. ALPM 
S. 1 kuopa Taikosi gerai, turi 

i21 narį. Dramos kuopa atlie
ka visus vaidinimus, kurie 
draugijoms reikalingi.

Raportai priimti. Kalbėta 
apie kitus reikalus. Nutarta 
rengti išvažiavimas rugsėjo 

i mėnesį. Surengimo darbas 
palikta apskričio valdybai.

Pakelta klausimas, kad Cen
tro Biuro sekretorius neatsa
ko greitai į laiškus, tad viene
tai nukenčia. Nutarta para
ginti, kad sekretorius greičiau 
atsakinėtų į laiškus.

Kalbėta apie veikalus, ku
rie yra pasilikę apskrityj. Nu- 

! tarta, kad tie veikalai ir dai
nos būtų pasiųsta į Centrą. Tą 
darbą payesta atlikti Apskri
čio valdybai.

Į valdybą sekantiem metam 
išrinkta šie draugai: J. Bendo- 

’ kaitis, J. Stulgaitis, P. Krakai
tis, J. Malinauskas, J. Karve
lis, K. širvis. Įnešta, kad kon
ferencija būtų uždaryta. Įne
šimas priimtas.

P. Dauderis, Prot. Sekr.
(Daugiau Meno 4-tam pusi.)

TORONTO, KANADA
Peiktinas Pavytzdis.

Vienas Toronto lietuvis, ku
ris skaito save pažangiu, turi 
katalikę uošvę ir duoda jai sa
vo sunkiai uždirbtus pinigus 
nešti kunigui.

Sykį minima uošvė nuėjo į 
bažnyčią ir duoda kunigui do
lerį, kunigas greitai įkišęs do
lerį į kišenę klausia, kokiam 
tikslui tas doleris, senukė dū
saudama sako, kad tai del 
dvasios šventos išprašymo, kad 
apšviestų žentą, kad jam sek
tųsi gyventi ir taptų turtingas,, 
o labiausiai, kad neatsitolintų 
nuo dievo. Kunigas prižadė
jo viską išprašyti nuo dievo ir 
atsiųsti dvasią šventą.

Rimčiau pagalvojus apie šį 
“pažangų” darbininką, gailės-, 
tis ima, kad jis savo sunkiai 
uždirbtais pinigais prisideda 
prie penėjimo nutukusio kuni
go. Laikas būtų kiekvienam 
darbininkui rimčiau pagalvo
ti ir vietoj savo centais penėti 
kunigus, pradėti prieš juos ir 
prieš visą išnaudotojų klasę, 
neatlaidžią kovą.

Toronto Bedarbis.

DARBININKŲ TEATRAS

' (Workers Theatre)t
Už birželio ir liepos menesius “Dar

bininkui Teatras” (Workers Theatre) 
jau išėjo. Šiame numeryje telpa 3 vei
kalėliai ir geros kritikos.

Greitai užsisakykite platinimui. Vi
sas 100-tas kopijų yra Meno Sąjungos 
Centre. Reikia jj platinti ir skaityti vi
siem menininkam. Kaina 15c. Rašy
kite: V. Bovinas, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y..

Valdininkai Reikalauja 
Dar Daugiau Algy

BROOKLYN.—Vietinis aug- 
ščiausias teismas reikalauja, 
kad iš miesto iždo būtų pa
skirta $190,500 daugiau, ne
gu pernai algoms teismo val
dininkų. Kuomet šimtai tūks
tančių bedarbių marinami ba
du, kapitalistiniai valdininkai 
dar algas sau didinasi, kurios 
ir taip yra beprotiškai didelės.



Puslapis Ketvirtas ., /

ALPMS. Centro Biuro Sekretoriaus 
Raportas Suvažiavimui ŽODIS MENO REIKALU

MENO SKYRIAUS DALIS

„ V. Bovinas
(T&sa) \

Dar vėliau, kuomet d. Mizararsugrįžo iš Sovietų Są-; 
jungos, mes nutarėme pradėti organizuoti ir Proletari
nių Rašytojų Ratelius. Mes nutarėme atgaivinti ir nau
jas organizuoti teatro grupes, šiame suvažiavime mes 
turime tuos klausimus naujai perkratinėti ir padaryti 
geresnius planus jų įvykinimui.v j

Teatro Grupių Uždaviniai
Klasių kovai aštrėjant, smunkant buržuazinei kultūrai 

(ir menui, mes turime dar labiau plėsti darbininkų menų, 
kultūrą, teatrą. Mes turime dramatizuoti klasių kovas, i 
Mes turime pasisakyti, kad mūsų scena; teatras turi būt 
ne tik pasilinksminimo, bet daugiau darbininkų apšvie
tus, propagandos ir agitacijos vietą.

Mes turime dalyvauti Komunistų Partijos rinkimuose. 
Mes tai padaryti mažiau galėtume, jei nebūtų tarptauti- . 
nės organizacijos. Mat, tam reikia tinkamų veikalėlių, 
kurių mes vieni negalėtume taip greitai išvystyti. Bet I 
dabar, kuomet jau turime Darbininkų Teatro organiza- j 
ciją, kuri leidžia žurnalą iyau turi išleidus eilę trumpų i 
veikalėlių rinkimų kampanijos -klausimais, tai ir mes ga- Į 
lime prie to darbo prisidėt^

Tokiais klausimais veikalėliai rašoma labai trumpai, 
kad juos būtų galima vaidinti prakalbose, piknikuose ir 
kitur. Mes juos galėsime versti į lietuvių kalbą ir vai
dinti kur tik yra teatro grupės, kuopelės. Jei kur yra 
daugiau jaunimo, galima juos vaidinti ir anglų kalba.

Todėl, draugės ir draugai, mes dabar keliame teatro 
grupių organizavimo klausimą. Mes turime kiekvienoje] 
kolonijoje turėti mūsų teatro grupę bei kuopelę. Vadi-i 
naši, taip veikdami mes galime padėti darbininkų ko-1 
voms.

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
del, kad jo antroj pusėj visuomet randasi 
įvairūs skelbimai visai nieko bandra su me
nu neturintieji. Aš manyčiau, kad geriau
sias Prolet. Meno Skyriaus formatas, tai su
lenktas išilgai ir skersai tas pats lapas, ku
ris sudarytų 8 pusi, laikraštuką.

Čia jau reikėtų atsirubežiuoti ir visų 
skelbimų, kurie su meno judėjimu nieko 
bendra neturi. Jei pasirodytų, kad jis yra 
perdidelis, galima bent kokią savaitę jo ne
išleisti, bet susiorganizavus PRR. tikiu jis bus 
visuomet perpildytas. Tuomet metų gale 
kiekvienas “Laisvės” skaitytojas lengvai ga
lės susisiuti virš 500 pusi, knygą ir ją nau
dotis esant reikalui. Be visa to, paskutiniam 
meti! Nr. galima atspausti visti metų tilpusių 
raštų turinys, kuris pelengvina susijieškoti tą 
bei kitą dalyką.

Tiek aš tuo reikalu norėjau teprasitar- 
ti. Toliaus yra be galo svarbus reikalas ar
čiau susirišti su drg., gyvenančiais SSRS. 
Mes turime į Meno Skyrių gauti jų raštų, 
o ir mes jiem tuo turim atsilygint. Bet čia ky* I 
la išlaidų klausimas, ypač bedarbių kišenėse. 
Gal ir čia rastų suvažiavimas patogesnius su
sisiekimo budus. Tas 
darbininkais.

Baigdamas sveikinu 
mą, linkiu sėkmingai 
svarbiausias meno srityj problemas ir ener
gingai stoti darban. Mes, torontiečiai, vi
suomet kiek išgalėdami gelbėsime, kaip fi
nansiniai, taip ir .raštais, tuo atlikdami savo 
prievolę.

pats ir su Lietuvos

ALPMS. suvažiavi- 
ir naudingai išrišti

Palanta.

Bet tuo pačiu mes nesakome, kad jau reikia atmesti 
ilgų veikalų ir operečių vaidinimą. Mes turime atmesti, 
tai netinkamų veikalų vaidinimą, kurie yra svetimos ide-i 
ologijos ir klaidina mūsų publiką.

Meno Sąjungos Suvažiavimo 
Protokolas

Opozicija Meno Sąjungoj
. Organizaciniai, draugės ir draugai, mes galime pasa

kyti, kad mes neturėjome nei vieną chorą bei teatro kuo
pelę, kurie būtų nuėję su prūseikiniais renegatais. Bet 
individualiai, keli dainininkai, kurie tiki, kad menas^nėra 
partyviškas, nuėjo su prūseikiniais. Bet pirmiausia rei
kia atžymėti, kad jie ir nebuvo klasiniai sąmoningi. «Me- 

.♦nininkai kūrėjai pasiliko su mumis. • x
Prūsęikiniai sako, kad mes vedame “kreivą meno lini

ją?’ Kuomet mes pasisakėme už kairesnę liniją ir pra
dėjome ją vykinti gyveniman tiek, kiek galime, tai Prū- 
seikos gazieta ir jo pasekėjai pradėjo kalbėti, kad mes 
pereiname ne prie geresnio meno veikimo, bet iš meno 
padarėme “agitaciją, politiką.” Mat, jie mano, kad me
nas nieko neturi su politika. Draugai, mes nesiginame, 
kad mūsų menas surištas su politika ir abelnu darbiniu-1 

į. kų judėjimu. Mes galime tuo tik pasididžiuoti. ■
■F Jei kurie skaitėte prūseikinių meno kūrinius, tai vie- 
| ton klasių kovos jie siūlo “bepartyvį” meną. Pas mus j 

men^, lyra, drama yra klasių kovoje įrankis, pagelba or- 
į, gamzavimui darbininkų masių kovai prieš kapitalizmą.

Dar daugiau, tai priemonė oi\ganiza^imui revoliucijos.! 
Mes kuriame naują kultūrą. GijTrūseikiniams menas 

v , yra pats tikslas savyje. Pas juos supratimas apie meną 
| yra “menas menui,” kuris neturi savyje pagrindo. Tokį

“meną” skelbia buržuazija.
Jie dar veik nieko nesutvėrė, bet jau iš tilpusių “Nau- 

[ j°j°j Gadynėj” apysakų ir eilėraščių mes matome, kad 
jie eina su buržuazine kultūra. Apysaka, kurią jie spaus
dino per savo laikraštį, yra niekas daugiau, kaip tik bur- 

| leskas. Kalba apie lytinius jausmus. Tokia pat sena is
torija ir Seno Vinco pasakoje, kurią jie spausdino. Ge
riausia jie išreiškia savo buržuazinį pieną savo poezijoj, 
skiriamoj jų chorams. Jie surado ir Rožės Luksemburg 

r klaidingą rašinėlį, kuris sako, kad darbininkai negali nie
ko daryti, bet tik turi laukti ir “saugoti buržuazinį me-| 

t ną.” O kuomet jau darbininkai laimės, tai tada jie ga
ff x lės pradėti tverti savo meną ir kultūrą. Bet kas tą revo

liuciją padarys, kad jie darbininkus ne kovai organizuo-
I ,Į

’ Kas Yra Menas?
B Meno klausimu yra dar neaiškumų ir mūsų eilėse. To- 
I del mes turime statyti klausimą: Ar teisinga mūsų linija į 

meno srityje? Pagaliaus, kas yra pats menas? čia 
į duodame kelių autoritetų ištraukas apie pieną.
Y BUCHARINAS:

“Menas yra taip pat išdavas socialio gyvenimo, kaip ir 
Į mokslas arba kita kuri pasėka mate’rialės gamybos... Kaip
B ir mokslas, menas gali vystytis tik sulig pakilimu produkty- 
I vio darbo. Tad kokios yra pamatinės meno funkcijos?
Į “Mokslas klasifikuoja, padaro aiškiu, panaikina kontradik- 
ff cijas žmonių mintyse. Mokslas sudaroi visą audinį moksli- 
į nių teorijų iš dalelių žmogaus žinojimo. Bet socialis žmo- 
Įf gus ne tik mąsto. Jis taip pat jaučia, kenčia, turi smagumą, 
S gailisi, džiaugiasi, liūdi, puola desperacijon ir t. t. Tad me-
tį - nas sistematizuoja ir socializuoja šiuos jausmus ir išreiškia 
k juos artistiškoj formoj—žodžiais, tonais (muzikoj), gestais 
K ; (šokyje)., Mes galime šią padėtį formuoti ir kitais žodžiais: 
Bv (Bus daugiau)

rezo-
Jasilionis, A. Saimoniū-

išrinktas d. J. Baronas;

raportavo, kad delegatų 
vienetų : Detroit, Mįch., 

Waterbury,

ALPMS 5-ias Suvažiavimas Įvyko Birželio 
30 d., 1932 m., 920 E. 7Mh St., 

Cleveland, Ohio
Suvažiavimą atidarė Centro sekretorius d. 

V. Bovinas 1:45 vai. po pietų ir pranešė, kad 
Centro pirmininkas nepribuvo į suvažavimą. 
Jis taipgi paaiškino, kad vakarykščiai dele
gatai, susirinkę laike LDS Seimo pertraukos, 
proponavo sekančias komisijas: Mandatų ko- 
misijon—O. Zdanienė, J. J. Potienė ir L. ;Zit- 
ra; organizacinėn komisijon — E. Yarmala- 
vičiūtė, B. Salaveičikas ir V. Bovinas; 
liucijų komisijon—S. 
te ir J. Strižauskas.

Suvažiavimo pirm, 
sekr. A. Taraška.

Mandatų komisija 
randasi nuo sekančių!
dramos 4 kuopos—J. Baronas; 
Conn., Vilijos Choro—J. Strižauskas ir V. 
Krasnitskas; Wilkes-Barre, Pa., Aido Choro 
—O. Zdaniene, J. Vitkūnas ir J. Stankevičius; 
Philadelphia, Pa., Lyros Choro—J. J. Potienė; 
Hartford, Conn., Laisvės Choro—O. Giraitie- 
nė ir O. Vilkaitė; Shenandoah, Pa.; Lyros 
Choro—E. Motuzienė; Brooklyn, N. Y., Aido 
Choro dramos grupės—A. Taraška; Chicago, 
Ill., LKM Choro—L. Zitra ir B. Salaveičikas; 
Cleveland, Ohio, Lyros Choro—B. Rasiliūtė, 
A. Saimoniūtė, J. Krasnitskas, J. Bekenis ir 
A. Mažeika; Detroit, Mich., Aido Choro—L. 
Litviniūtė, Z. Ramanauskas ir Astrauskas; 
Great Neck, N. Y., Pirmyn Choro—-V. Žukas; 
Elizabeth, N. J., Bangos Choro—V. Žukas; 
Binghamton, N. Y., Aušros Choro—S. Jasilio- 
nis ir A. Pagiegala; Norwood, Mass. L.L.R. 
Choro—E. Yarmalavičiūtė; Montello, Mass., 
Liuosybė.s Choro—G. Šimaitis; Brooklyn, N. 
Y., Aido Choro—A. Kauniūtė; Newark, N. J., 
Sietyno Choro—B. šalinaitė. Viso delegatų 
dalyvavo 29. 27 delegatai nuo 16 chorų ir du 
delegatai nuo dviejų dramos grupių. Sutei
kus sprendžiamą balsą sekantiems Centro 
Biuro nariams: R. Mizara, V. Bovinas ir E. 
Bimbienė, pilnateisių dalyviui skaičius susida
rė iki 32. Nesirado laike vardašaukio Wil
kes-Barre Aido Choro delegatas V. Globičius 
ir Los Angeles L. L. Choro deleg. J. C. Mi
chell.

Centro sekretorius d. V. Bovinas išdavė 
platų raportą iš Centro Biuro veikimo, iš vie
netų veikimo ir abelnai ALPMS darbuotės ir 
užduočių. Jis savo raporte paminėjo, kad Są
junga nuolatiniai auga ir revoliucionizuoja 
proletarinę sceną. Dabartiniu laiku Sąjungoj 
randasi užsimokėjusių už pereitus metus 31 
choras, 6 dramos grupės ir 2 orkestros. Pra
eitais metais Sąjungoj buvo užsimokėjusių tik 
30 vienetų. Laike praeito suvąžiavimo buvo 
skaitliuojama 40 nuošimčių čiaaugusio jauni
mo Sąjungos vienetose, o dabar apskaitliuoja
ma apie 60 nuošimčių.

Centro Biuras leidžia naują veikalą—“Ink
vizicija.” Taipgi turi ant rankų ir kelis kitus 
veikalus, kurių išleidimu rūpinamasi.

Centras finansiniai stovi silpnai, lietinių

įplaukų apskaitliuojama tik iki $180, tai yra 
labai mažos įplaukos, kuriomis veik negali- 
,ma nieko pradėti leisti. Dėlto, buvo atsišauk
ta į mūsų broliškas organizacijas ir Sąjun
gos vienetas finansinės pagelios; aukų gau
nama, bet nedaug: šiuo laiku Centro ižde 
randasi apie $171.00. < »

Jis savo raporte pažymėjo ir .tą, kad prū- 
sėikiniai menševikai nė vieno choro nenutempė 
į oportunistinę balą. "Visoj Sąjungoj tik vie
nas ' Vilkelis buvo išmestas iš choro. Keli 
prasilavinę dainininkai nukrypo oportunis
tų pusėn. Bet jie nebuvo sąjungoj darbuo
tojais, neigi jie buvo nuoširdūs revoliuciniai 
dainininkai.

Muzikos direktorė, d. B. šalinaitė, savo ra
porte pažymėjo, kad išleista 14 naujų dainų, 
viena atnaujinta. Taipgi išleisti du muzika
liai veikalai—“Spartakas” ir “Alkis.” Ji sa
vo raporte plačiai nušvietė darbininkiškos mu
zikos skirtumą ir reikšmę.

Sekė abiejų raportų apsvarstymas. Drg. V. 
Krasnitskas sakė, kad veikalai kaip “Alkis” 
ir “Spartakas” veik negalima perstatyti ma
žesnėse kolonijose, nes prirengimas scenos ir 
iškaštingi kostiumai sudaro pėrdaug dideles 
išlaidas. Tą pačią mintį išreiškė ir d. B. Sa- 
laveičikas. Jis kreipė Centro 'Biuro domę Į 
tai, kad ateityj būtų leidžiami mjažesni ir leng
viau perstatomi veikalai.

Keletas delegatų išsireiškė, kad Centro Biu
ras, spausdindamas naujas dainas, daugiau 
kreipti! domės Į technikinį jų ąpdirbimą ge
riau. Buvo išsireiškimų, kad chorams stokuo- 
ja revoliucinių ir vaizdinančių šių dienų dar
bininkų kovas dainų.
chorvedžių ir buvo daryta jiems;
d a u g i a u i n te r es u o t ų s i 
persiimtų revoliucine

Užbaigos žodyj d.
Cen. leido didesnius
pirma dėlto, kad aprūpinti didžiąsias koloni
jas. Veikalėlis “Bedarbiai”, kuių galima gau
ti Centre, yra galimas sulošti iir mažiausioj 
kolonijoj’. Del geresnio technikinio apdirbimo, 
leidžiant naujas dainas, C. jau kreipia 
domę, kad ateityje naujos dainos būtų aiš
kiai atspausdintos.

Centro muzikos direktore, atsakydama i de
legatų išreikštas nuomones, pažymėjo, kad 
“Alkio” perstatymui sceną galiįna tinkamai 
prirengti išleidžant tik tris dol. Muzika taip
gi lengva, kurią gali išpildyti paprasti darbi
ninkiško choro dainininkai. Ji dar pažymė

jo jo, kad Centras deda pastangas ; leisti tokius 
į Veikalus, kad galėtų juos sulošti be daugiau 
j prasilavinusių solistų. Abu raportai tapo pri

imti. !.

Tatai kūltė puolė ant 
pastabų, kad 

darbininkų kovomis ir 
dvasia.
Bovinas paaiškino, kad 
ir sunkesnius veikalus

Delegatų Raportai ■
J. Baronas raportuoja nuo dramos 4-tos 

kuopos, Detroite. Kuopa narių turi 42. 
Nariai nelabai pastovūs. Kuopos archyve ran
dasi apie 150 įvairių veikalų. Veikalai sko
linami ir kitoms organizacijoms, j Kuopa pa
darė stambią klaidą, lošdama ant vietos pa
rašytą veikaliuką, kuris nebuvo j pasiųstas Į 
Centrą del peržiūrėjimo. -Tamė veikaliuke 
būta klaida, kuri pastebėta vietinių draugų 
tik po sulosimo.

V. Krasnitskas raportuoja 
ro, Waterbury, Conn, 
gai.

nuo Vii. Cho- 
Choras gyvuoja neblo- 

Choriečiai nelabai noriai mokinasi Cent
ro naujai išleistas dainas—pageįdauja leng
vesnės muzikos. Parengimai taipgi nelabai 
sėkmingi.

O. Zdanienė raportuoja nuo Ąido Choro, 
Wilkes-Barre, Pa. Chore narių lįandasi apie 

.60; Jų tarpe trys moterys ir 13 Vyrų * yra 
ateiviai. Parengimai sekasi vidutiniškai. Sėk
mingai susirnokinama naujos dainos. Choras 
apsčiai aukoja darbininkiškiems^ reikalams. 

* Čiagimis jaunimas veikliai dalyvauja choro 
veikime.

Išmetant prūseikinį menševiką iįs choro, iš
ėjo ir keletas jo pasekėjų, bet tuojau atėjo į 
chorą daug didesnis skaičius jauiįimo ir da
bar choras yra daug skaitlingesnio, negu bu
vo prieš apvalysiant nuo menševikų.

J. J. Potiene raportuoja nuo Lyros 
Tarpais veikia 

i'Pių, 
yra 

Veikliai

ro, Philadelphia, Pa.
ir1 tvirtai stovi, bet būna laikota 
silpnai stovi, šiuę laiku choras 
nas—narių turi tik•• apie 35.
vauja darbininkiškame judėjime.

Prūsęikiniai menševikai dėjo 
tangas, kad pakrikdyti chorą, 
choro gyvavimui pakenkė, bet 
nepajėgė. Jie ųepuolė užgrobti 
ro, veikiausia dėlto, kad choro iže

O. Vilkaitė raportuoja nuo Lč 
ro, Hartford,' Conn. Chore narių randasi 
apie 60. Didesnių muzikalių veijkalų nele

kiama del stokos gero mokytojaus, Darbi
ninkiškame judėjime choras dalyvauja ir re
mia jį kiek išgalėdamas. |

E. Motuzienė raportuoja nuo Lyros Cho
ro, Shenandoah, Pa. Chore narių randasi 23: 
Merginos veik visos čia gimę, į o vaikinų 
čiagimių nėra nė vieno. Choraę 
klus ir veikliai dalyvauja darbių 
judėjime. (Tąsa

visas pas- 
nors daug 
pakrik dyti 

oaties cho- 
as tuščias, 
isvės Cho-

PLYMOUTH, PĄ. t
LDSA. ir LDS. kuopos rengią ben

drai didelį pikniką .ant Lineyičiaąs 
ūkės, nedėlioj, liepos • 17 dieną.. Prh-r 
džia 12 vai. dieną. Komisija’ kvie
čia visus Plymoutho ir apielinkės

šeštadienis, Liepos 16,. 1932

draugus dalyvauti. . Bus gardžių gė- 
rimų ir valgių ir galėsit pašokti prie 
geros muzikos. Tą d visi ant pik
niko. • ; t į I

Komisija. ’ 
(167-168)

GERIAUSIA DUONA

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KElKSUp

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- 
i su duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
dydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui. -

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

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
TeL: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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Spaudos Naudai Piknikai
DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 

JUOSE

.NEW YORKO APIELINKE
- Rengia ALDLD II-tas Apskritys

Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August)
Bus Puiki Muzikalė Programa ir Prakalbos 

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

Visos New Yorko apielinkės kolonijos pasirūpinki
te pasisamdyti busus ir masiniai traukite į šį 

pikniką.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

WILKES BARRE APIELINKE

Piknikas Įvyks Nedėlioję,

28 Rugpjūčio (August), 1932

BROOKLYNO AIDO CHORO

PHILADELPHIJOS APIELINKE

Piknikas Įvyks Nedėlioję,

4 d. Rugsėjo (September), 1932

Antra pora bus taip pat įdomi matyti

silp-
daly-

yra vei- 
inkiškame 
bus)

Cho- 
gerai

Puikiame, dar naujame parke vadiname:
MEADOW GROVE—P. VAIčIONIO PARKE

Division Ave.. Cranford, N. J

Bus puiki programa, kuri susidės iš prakalbų 
ir dainų. Dalyvaus Laisvės Choras iš Shenan
doah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes
Barre Piknike

. Tai bus puikiausia programa dailės žvilgsniu 
ir bus svarbių prakalbų, nes iš Brooklyno ten 
vyksta grupė kalbėtojų.

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

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse
KAROLIS POžeLA
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* šeštadienis, *Liepos 16, TQ32/

VI IT* TT1 I Iki O P J T WT I 0 I aiškesnes sąlygas.. Dirbo po | 1 t 1 i 11 E b Z 1 N 1 U S | i Gaudavo Į
# ____________________ j vieną dieną savaitėje poilsiui, j

’ IW ■ ■■■ ■■ — -j' —t'' —=====

'įspūdžiai iš Kompartijos Nominacijų Konvencijos'
WILKES BARRE, Pa.— Lie- 

TY* 1 • O J I1 O J į Algos buvo nuo 8 ligi 25 dol/pos 9 ir 10 dienas įvyko Kom-KinkirisU Dsnuro Kaildonas i mlilkas savaitę (įskaitau toje srity-'partijos Pennsylvanijos dis- 
\ ' ije sPec^a^stus ’ ; m---

. gi gaudavo po dvi 
____ > apmokamų 

visur ; Bet dabar ir čia dirbantiems I 
i darbininkams atmosfera pasi- 
■ keitė. Pradedant su 1931 m/ 
lapkričio mėn. pabaiga, iki š. j 
m. birž. mėn., laikotarpy apie 

|7 mėnesių, tapo nukapotos al- 
I gos keturis kartus po 10 i

New Yorko valstijos ben- rie turės lapelius, garsinančius į kietus 
dro fronto rinkimų kampani- šį pikniką; lapeliai 
jos komitetas išleido atsišau- plačiai paskleisti, 
kimą į visas mdsines darbiniu-: 
kų organizacijas, darbo uni-! 
jas, dirbtuvių grupes ir abel-! 
nai Didžiojo New Yorko dar-, 
bininkus, kad pareintų^RAU- gą's publika, tiek bus parody-' 
DONĄJĮ RINKIMŲ ~ PIKNI-1 ta, kaip darbininkai remia I 

JKĄ, kuris bus kitą sekmachęT Komunistų Partijos kandida-| 
ni, liepos 24 d., Pleasant Bay; tus šioj rinkimų kampanijoj ir,1 
Parke. Piknikas ruošiamas kiek mes ištikro stojame už 
vadovybėje Kom. Partijos vie-;Kom. Partijos programą nau-, 
tinio distrikto, kurio organiza
torius Israel Amter, kandida
tas į gubernatorius, bus vie
natinis kalbėtojas šiame de
monstraciniam i š v a ž iavime.
Šiaip visas laikas bus užimta demonstracijų, už Sovietų Są- j 
įvairiais programos punktais/ 
muzika, dainomis, vaidinimais, 
darbininkiškais sportais 
silinksminimais.

Pikniko vieta lengvai 
kiama nuo 177th St. 
Park subvės stoties, prie ku
rios stovės busai ir veltui į 
pikniko vietą nuveš visus, ku

Darb. organizacijos yra kvie
čiamos dalyvauti su savo vė
liavomis.

Kiek piknikas bus skaitlin-

dai bedarbių ir dirbančiųjų.
Į šį pikniką taipo pat žiū-: 

rimą, kaip į masinį prisirengi-; 
mą Pirmajai Rugpjūčio, tarp-j 
tautinei dienai prieškarinių

ir pa-

pasie-
Bronx

jungos apgynimą nuo impe 
rjalistų.

Yra pageidaujama, kad lie- ■ sutinka 
tuvių darb. draugijos, kuopos, į 
kliubai, chorai ir kitos organi-1 
zacijos nusitartų masiniai su i 
visais nariais važiuoti į šį d i- i 
dį partijinį ir abelnai visų su-; 
sipratusių darbininkų pikniką, j

Iš LDSA. Pirmos Kuopos 
Susirinkimo

Nutarėm pasiųsti į Darbiniu-; 
kursą i

rims dalyvaut parašų rinkime. ! 
Beje, mūsų kuopos narės;

pardavusios 94 “Laisvės” pik-' 
njk’o tikietų ir galimas daiktas, i 

Pereitą ketvirtadienį įvykęs kad mes gausim kurią nors do-’ 
šios kuopos susirinkimas buvo vaną. 
atžymėtinai geras. Dalyvavo
nemažai narių. Veik visos kų Mokyklos vasarinį 
svarstė kilusius klausimus ir dd. M. Sinkevičiūtę ir II. Man-' 
visos pasidalino darbais, apsiė •> tuš^itėxjaųinioles. / * * 
mė į. komisijas ir delegacijas, kuopos valdyboj ir dalyvauja į 

Tarp visos eilės raportų 
susirinkimų bei atliktų darbų, \ 
d. Elena Mantuškaitė, delega
tė Komunistų Pąrtijos valsti
jos konvencijon, buvusion Sche 
neetady, išdavė labai gerą ra
portą apie tos konvencijos ta
rimus. Jinai taip pat sutiko;

^itstovauti kuopą ir sekcijos 
konferencijoj, kuri įvyks 28 Į 
d. šio mėnesio, 61 Graham; 
Ave., Brooklyne. Apart jos, 
išrinkta dar pora delegačių į į 
tą konferenciją. Kuopa daly-1 
vauja piliečių parašų rinkime 
kas pirmadienį. Lig šiol te-’ 
dalyvavo tik 7 narės, bet jau 
turi 82 parašu, 
minėtos 
vimui, ji 
parašu, 
rinkimo 
tikisi atsistoti geroj vietoj. Tiy sakot, clevelandietės? 
kimės, kad daugiau draugių Nare.

virėjus). Taip. trikto nominacijų konvencija/ 
savaiti į. nominavimui darbininku kan-Į 
atostogų.; didatų į valstijos valdvietes.

Apleidus Wilkes Barre, taip 
gi ir mainų apieiinkę, prava
žiavome daug derlingų ūkių ir 
gražiu sodnu. Su <

Hali Auditoriją, 
griežiant visa pbblika sudai
navo Internacionalą.
prasidėjo prakalbos. Kalbėto-!SIU0 
jų buvo nemažai.
seniau priklausiusiu
tų Partijoj. Jie gerai kritika-1 
vo S. P. Taipgi kalbėjo du 
juodvęidžiai darbininkai. Vie-

itas dar jau-i 
Pastarasis pasakė la-

draugais ! nas senukas, o k 
besikalbant, b e d i skusuojant, I šuolis.
pasijutom, kad jau ir Readin- 
ge. Susiradome Red Men’s 

proc., ir panaikintos apmoka-! svetainę, kuri buvo pusiau pri
mos atostogos, paleista dalis! 
geriau apmokamų <..............
ir darbas daug labiau racioną-1 
lizuotas. Taip, kad minėtų 

.{‘kompanijų samdomų darbiniu-{ 
kų sąlygos paliko labai arti-! 
mos smulkesniųjų valgyklų 
savininkų samdomų darbinin
kų padėčiai. Pilnai galima- 
tikėtis, kad dar ir daugiau bus 
kapojamos algos, nes darbi
ninkai neorganizuoti, tylėdami 

i algų nukapojimus.
Valgyklų savininkų godumas 
didesnių pelnų, be abejo dar 
neapsistos, nepasitenkins daug
noriai parazitai, tol kol darbi-1 skambėjo be sustojimo. Tvar-1 
įlinkai neišeis organizuotai į|^a buvo gera. Gerai platinta, 
streikus, parodydami savo ga-1 darbininkiška literatūra, 
ringą kumštį gyvybės syvų; 
si urbė jams.

Tokiose sąlygose gyvenda- ’ 
mi darbininkai turėtų daug! 
spartesniais žingsniais žengti' 
į revoliucinį darbininkų judė-i į gamzacija

stodami į revoliucines Susiorganizavom Kanados Dar I 
kaip tai į “Workers ' bhrinkų Apsigynimo Lygos Kp. 

League” (Darbininkų 1 c]aiIgCii0 f^nka išgirsti

na delegatų ir kas minutę vis 
darbininkų | rin]<osj daugiau. Paskui dele-

I gatams buvo pasakyta labai
| gera prakalba.

Po to visus delegatus ir 
šiaip susirinkusius darbinin
kui susodino į didelius trekus 
ir automobilius ir nuvežė į ki
tą dalį miesto, iš kurios de- 
monstracija prasidėjo.

Demonstracija buvo 
entuziastiška ir gyva, 
daugybė iškabų su užrašytais j 
ant jų obalsiais ir reikalavi-j 
mais. Revoliucinės dainos

NANT1COKE, PA| » i; Naujosios Anglijos Kompartijos 
i LDSA. 63 kp. susirinkimas įvyks Liet. Frakcijos Marksizmo- Lenirtiž- 
11 d. rugpjūio( Aug.), 7 vai. vakare, mo mokykla atsidaro sekantį pir- 
I >-\n n z-1 T 1 * 4 K XD J <4 O AA7 "KT aUIac «• • -« 1 1 • » A T * £. *iipadienj, 18 d. liepos, ryte, Lietuvių 

’svetainėje, 29 Endicott St., Worces
ter, Mass. Mokykla tęsis per 2 sa
vaites. Mokytojaus drg. V. Tauras, 
“Laisves” redaktorius. Norintieji su- 

įsipažinti su virš minėtu mokslu, vie- 
1 tiniai ir iš apielinkės, stokite į šią 
mokyklą. Del platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu: H. Stankūs 
krautuvė, 52 Millbury St., Woi‘ces- 

i ter, Mass. v

I pas drg. Luibeškienę, 42 W. Nobles 
kur benui! St. Draugės, atsilankykite į laiką, 

- - | nes bus drg. Zdanienė ir ijduos sei- 
" i ny> raportą, o jūs žinot, kad tai svar- 

Paskui|bu visoms LDSA. reikalai, ypatingai 
momentu.

E. Cibulskienė.
(168-169)Buvo ir iš

Socialis- į
WORCESTER, MASS.

M a r k si z m o - Lc n i n im o M ok y k

bai gerą prakalb
Paskutinis kalbėjo d. Wicks, j 

kuris nurodinėjo rėpublikonų 
ir demokratų partijų tikslus, 
kad jos yra kapitalistinės par
tijos, jų kandidatai yra ištiki-

■ mi kapitalistų klasei, tad dar
bininkams nepątaJrtina už juos

Jis taipgi numaska-;
;iją. Ragino

Komunistų

a.v

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

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

balsuoti, 
vo socialistų par 
visus balsuoti už
Partijos kandidates ir energin
gai dirbti, kad sutraukti dide-' 
liūs skaičius balsuotojų už ko
munistus.

Konvencijoj du 
dviejų trečdalių 
delegatų.

Aukų surinkta 825.92.
Paskui visi delegatai persi-

i kėlėm atgal į Rea Men’s sve- 
j tainę, kur buvo priruošta vi- 

Demonstracijai pasibaigus 1 siems vakarienė.
: visi sumaišavom į didžiulę City Demonstr. Buvęs.

labai 
Nešta :

įlyvavo virš 
juodveidžių

tas dar nereiškia, 
yra fa

kad pati or-
šistinė. Jei

j imą, 
unijas 
Unity

.. (Vienybės Sąjungą). Kanado- išmetinėjimus, kad Winnipego 
• i yia|je dabartiniu laiku ji (W'UL) ; lietuviai būk atsilikę nuo dar- 

■turi užsibrėžusi pirmoj eileje, bininkiško veikimo. 
: tvirtai suorganizuoti metalo,1 
{maisto, adatos ir kt. industri-l 
I jų darbininkas, kovai prieš al
gų kapojimus, 
dųr sutrumpinimus, prieš per-i bor Defense 
sekiojimus ir mėtymus iš dar-. Lietuviškai 
bų 
mą darbe, už aprūpinimą be-i Ant vietos susirašė 14 
darbių pašalpa samdytojų lėšo i Nutarta laikyti 
mis ir už pilną politinę laisvę1 kas antrą trečiadienį, ungarų 

i organizuotis darbininkams.
Už tad, draugai, mūsų par-2 

{ eiga stoti patiems ir 
kviesti, kad stotų į revoliuci
nes darbininkų unijas. Ruoš-

iš veikime.
Išklausius delegačių raportą į 

iš LDSA. suvažiavimo, labai { 
nuodugniai svarstėm, kaip pra Į 
vesti gyveniman 
tarimus. Nutarėm, kad 
draugės stengsis gauti 
bei užmegsti ryšius su 
srioviu darbininkėmis ir 
neš kuopai apie pasekmes. Iš- 
rinkom vajaus komisiją, kuri 
rūpinsis prirengimu antrašų ir 
vedimu vajaus. Pasiskyrėme 
kas ketvirtadienį visos suseiti Į! 
“Laisvės” • svetainę ir eiti į 
darbininkių namus. Nutarėm 
iššaukti Clevelando 24-tą kuo- kimės kovai prieš mūsų skriau-;

Tai ’dėka virš pa į lenktynes. Delegatės ra- 
jaunuolės pasidarba- portavo, kad ten yra veiklių 
pati viena surinko 32 dn 
Iki baigsis 

laikas, mūsų

suvažiavimo 
visos 
žinių 
kitų 
p ra-

gių, koldnija didelė ir kad 
is Teikęs gerai susistiprin- 

kuopa ti, jei norėsime atsilaikyti. Ką I

Maisto Gamybos Darbininkų Padėtis Montreale
neduoda poilsiui

t u r ė t u jn e 
tokių 

darbininkišk

i m e s
■ g i a u
' ei jų
susilauktų daugiau 
tokios paramos.

Tas netie-, prastosiu darbiniu

d a u-
o r g aniza- 

s judėjimas
aukų ir ki-1 c

jaugiau susi
ni privalėtų

> sa.
l^irželio 21 d. lietuviai susi

sukę susirinkimą ungarų sve- 
, už darbo valau- tainėje ir įsteigė Canadian La- 

; League kuopą. 
' Lietuviškai tariasi Kanados 

prieš nežmonišką skubini-1 Darbininkų Apsigynimo Lyga, 
narių, 

susirinkimus

svetainėje, 242 Manitoba Ave.
Antram susirinkime gavome 

kitus du nauju nariu. Tas rodo, kad

dėjus ir prieš šią badavimo 
sistemą, kuri nė vieną išdar- 
bininkų neaplenkia.

Lietuviams darbini nkams- 
kėms patartina stoti į ALDLD 

i-ją, į KDAS (CLDL) Lietuvių

organizacija jau turi 16 
narių. Veik kiekvienas įsto
jęs draugas užsimokėjo mėne
sines duokles po 10 centų už 
mėnesį, kiti pasimokėjo, net 
už penkis mėnesius iš kalno. 
Išrinkome šešis draugus del su
rengimo vakarėlių bei pikniko 
sukėlimui finansų.

Winnipego lietuviai užsitar-
skyrių ir į LDSA. (darbininkių I nauja pagyrimo del savo dar-

• stoti į tokias organizacijas ir 
1 jose, veikdami įgyti įtakos tar
pe narių, skleisti 
pratimą, kad pad a 
ną narį susipratusiu ir kovo 
toju už savo reikalus.

Internac

klasinį susi
vyti kiekvie-

ionalistas

VAKACIJOS VIETA
Lietuviai brooklypiečiai siūlo 
gana gražią vietą 

už labai žemą) kainą
Kambarys ir Vai

vakacijoms

gis tik už

už 1-8 dol.

pa- 
jei 

yra

t Visų industrijų darbininkų tyti, kada 
padėtis kasdien blogėja. Vie- laiko, verčia dirbti po 12-16 
iriems atsidūrusiems bedarbių valandų į dieną 
eilėse, kitiems algos nukapotos; per savaitę algą, kurios nepa-1 
iki žemiausio laipsnio ir turi į kanka kambario 
dirbti daug sunkesnėse sąlygo
se, dalinai pusbadžiai. O 
gerinimai šioje sistemoje, 
darbininkai ^neorganizuoti, 
nebegalimi.

Paėmus šiandieninę padėtį, 
maisto gamybos darbininkų, 
tiesiog baisu darosi pamąsčius 
apie jų gyvenimo sąlygas.; 
Darbo valandos jiems neskai
tomos. Daugumoje turi dirb-į 
ti be poilsio po 12-16 valan
dų į dieną, garuose bei skle- 

7 puošė, kur nėra ventiliacijos ir, 
saulės spindulių niekuomet ne
įeina. Montrealo valgyklų 
darbininkų padėtis yra . daug 
žiauresnė ir už viduramžių 
vergų padėtį, kada vergų sa
vininkai jais prekiaudavo par-1
duodami vienas kitam, su jų didesniųjų Montrealo 
kūnu ir darbo jėga.

Šių dienų alginė vergija yra 
civilizuotesnė. Gudresniu bū- 

Xu kapitalistai-samdytojai pa
vergia darbininkus, pirkdami 
iš mūsų vienintelę jiems nau
dingą prekę, o mūsų turtą— 
darbo jėgą. Darbo jėgos at
statymu ir gyvybės palaikymu 
palieka mums rūpintis. Bet 
kaip gi mes galime gyvybę 
palaikyti ir darbo jėgą atsta-

nusisamdy- 
kūno priden- 

įsigijimas, 
reikalingumą 

, kurio irgi 
nepakanka tinkamam gyvybės 
palaikymui, .nes "maitina lieka-' 
nomis, kurių -taipgi neduoda Į 
reikalingo kiekio? į

Apart to, pridėjus moralius1 
kankinimus, neleidimą rūpin-j 
tis apie ateityje mūsų padėtį. 
Ar tai nežiauresnė vergija už 
vidurinių amžių baudžiavos; 
laikų vergiją.

Paminėtose sąlygose, nema
tydami šviesos spindulių išti
sais metais gyvena apie 60-75 
nuoš. visų Montrealo maisto 
gamybos darbininkų.

Dalis darbininkų samdoma 
valgyk-1 

lų kompanijų, kaip tai: North-, 
eastern Lunch, kuri turi, be-j 
rods 14-15 valgyklų Montrea-I 
lo mieste ir Child’s kompani-Į 
ja, kuri bus lygi, o gal ir tur
tingesnė už . Northeastern 
Lunch kompaniją, abidvi sam
do po nemažą skaičių darbi
ninkų.

Apie metai laiko atgal šių 
kompanijų samdomi darbinin
kai turėjo dar šiek-tiek žmo-

mui. O kur dar 
gimui — drabužių 
jau neskaitant i 
dasipirkti maisto,

Šios organizacijos 
nurodo ir nurodys 

sam- 
suriš 
uni-

draugiją), 
visuomet 
tikrus kovos būdus prieš 
dytojus-kapitalistus. Jos 
su atatinkamų industrijų 
jomis.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedeliomis ir šventadieniais:
10-12 ryte

Philadelphia
ROUND TRIP 75

houbly One Way
EXPHB8S 9 nn
SERVICE 4.UV

BALTIMORE ______________ $4.00
BOSTON ___z_______ _________3.00
WASHINGTON _____________ 4.75
RICHMOND ________________ 7.50
PITTSBURGH ______________ 8.00
DETROIT ___________________13.50
CHICAGO _______ .'„17.00
ALBANY and TROY_______ 4.00

ROUND TRIP ____________ 5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

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

$10 Į SAVAITĘ'
Šviežiausias farmų maistas, 

sezono uogos visokių, rūšių ir 
daržovės už tą pačįą augščiau 
nurodytą kainą.

Važiuokite Hudson upe Day 
Une Boat iki Catskill, N. Y. 
Atvažiavę telefonuokite: Cats
kill 890-F-4.

bų. Jie dirbs ir ateityje dar
bininkų klasės labui, nes jie 
tikrai supranta, kad darbinin
kai tik tvirtai susiorganizavę 
gali atmušti valdančiosios kla
sės antpuolius ir žygiuoti prie 
pasiliuosavimo iš kapitalistinės 
vergijos.

Pašalpinė Draugija Remia 
Darbininkų Reikalus

Visiems lietuviams gerai ži
noma, kad Winnipego lietu
viai darbininkai turi pašalpi- 
nę draugiją. Bet nuo dauge
lio tenka išgirsti būk ta drau
gija esanti fašistinė. Kad to
kios kalbos yra neteisingos, 
parodo štai kokie faktai:

Apie pora metų atgal ši 
draugija aukojo 
Darb. Apsigynimo Lygai $25;' "Įj. 
praeitais metais, kada 
viai sutvėrė bedarbių 
zaciją, ši draugija 
$20; praeitais metais 
aukojo $10 Este van 
streikieriams; praeitą gegužės, 
mėnesį, kada d. Diekson lapukė 
deportacijos į Škotija, auko-| Jc'gu K's»j n^yai ar mu«ia.v v i ar jūs esate silpnos sveikatas,jo jo gvnimui $10. SlO m. tre- imt'lt,Nus«-T<wc, pastebėtiną 

' . suteikia inilionaniK* vyrų irčia diena laikytame susirinki- sveikatą ir stiprumą. -
*• - u silpnus svarbiuosius organus,

! ar pūslės pakrikimus, pašalio 
ar dieglius muskuluose, nervu 
sc... Jis suteikia gerą apetitą 
pakrikimus ir konstipacija, ii 

kuris randasi kritiškoj finan- pudingą ir atgaivina itį.
. ..Mr. A. Zubukas, St. Paul, Vlinn., kentėjo 

i nuo silpnų nervu ir muskulų i
uos sveikatos per daugelį inei ų iki 

I imti Nuga-Tonc... Į mažiau 1

Del platesnių informacijų 
rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

AGATHA BLOZNELIS

R. F. D. 2 Catskįll, N. Y.

H____________

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ELIZABETH,
L. Darb. Susivienijimo 

pos susirinkimas Įvyks
• (July) po No. 69 Šo. Park St.
1 džia 8 vai. vakare. Draugės, nepa- 

Kanados ; muškite atsilankyti, ne 
--- - į bių reikalų. Reguliaris

- , neįvyko iš priežasties, k: 
lietu-; atsibuvo tą vakarą. I 

organi-;vlsos> 
aukojo j 
taipgi; ‘ 
mainų

N.

' Am. 4 kuo-
19 d. liepos

Pra-

yra svar- 
susirinkimas 
id prakalbos 
lūkite laiku

Valdyba.

IpnusSustiprina s 
nervus ir muskulus

me aukojo bedarbiams $15 ir 
lenkų darbininkų laikraščiui,

tai yra silpni, 
jūs turite 

gyduolę, kuri 
moterų gerą 

Nuga-'i one sustiprina 
nugali inkstų 

ia skaudėjimus 
. >sc ir kauluo- 

nup.ali pilvo 
padaro jūsų

sinėj padėty, $5. Tas y rodo, 
! kad minima organizacija nėra
fašistinė, bet įi yra darbiniu-; ',liko..jls kai., naujas

kiška, nes remia svarbiausius tu,^C8»L„t‘į?;!unii
i darbininkų reikalus.

Taip, joje yra narių
I skirtingomis nuomonėmis,

ir buvo silp?- 
j iki pradėjo : 
kaip mėnesį ' 

žiųogus ir sa- I 
i gerų sveikata I 
kai kiti vaistai I 

organai dabar 
rekomenduoju 1 
i sveikatos.” 
aptiekininkų.

paprašykite ji 
Reikalaukite

inį stipruma po to, I 
nedavė pasekmių. Visi mano 
yra stiprus ir pajėgus ir aš 
Nuga-Tonc kiekvienam silpnos 

gy Nuga-Tonc yra pardavinėjamas 
° Jeigu aptiekininkns jo neturi, i 

bet ’ ** savo urmininko...
u '’•Nuga-Tonc. Jokie kiti vaistai nėra tiek geri.

.;>• V

>-W?

' t ■$?>

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Oratorius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

A. LŲTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairią karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos i v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių. ,
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik / 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. .

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity l-872t

'<Lwk~=;

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

.Odos ir Nervu Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mčšlažarnės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydonlos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi
mokė jim o patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
, Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai



-t

Puslapis šeštas , LAISVR

VIETINES ŽINIOS
i ■ ;•

Fr. Urbonas Laikomas po 
$10,000 Kaucijos Kaipo 
Liudininkas

320,000 Lapelių Delei 
Rugpj. 1 Demonstracijos

Į Moterų Darbininkių 
Išvažiavimą Nedėlioj!

Susi

INC

WWW

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.{Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

pas mane f

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo įorganų
, DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirSkinimais

tam reikalui, 
gaunamos 

Avė.; 
Avė.; 

St.

daiktų ži- 
pigiau nu-

1V WWWWWWWWWWWWw i AA A JoocxrSoooooOortoOi io< jHoOc iAoOoOc jOoOc AAA Joi mV

NOTARY
■ PUBLIC

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai !

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad 
sipirksite.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA keturių kambarių ra

kandai be setų už -35. Yra vis- 
l kas, kas tik reikalinga prie stubos. 
i ia galite ir kambarius randavoti, ren- 
I da $16 j mėnesį, yra šiltas vanduo, 
antrašas: 1736 Prospect PI. (ant ant
rų lubų), Brooklyn, N. Y. Dava- 
žiuojma Ralph Aye. ir Wilson karais. 
Parsiduoda už taip stebėtinai žemą 
kainą todėl, kad greit išvažiuoju į 
Lietuva.

(16G-168)

EAST NEW YORK, N. Y.
Cypress Hill parsiduoda 3-jų šeimy 

nu murine stuba, lotas 19X150, 17 
kambarių, 3 maudynės, visi įtaisymai 
pilnam patogumui, išskiriant apšil
dymą. Kaina $12,000. Kreipkitės i 
R. A. U. 224 Logan St., Brooklyn, 
N. Y. (166-171)

šeštadienis, Liepos 16, 1932

Susivienijimo kuopa. Nariai 
visų darbininkiškų organizaci
jų ir komunistų pritarėjai yra 
raginami ateiti "vakarais į 
“Laisvės” raštinę ir su kitais 
draugais eiti parinkti parašų. 
Tai reikalingas, bet sykiu ir 
įdomus darbas.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKĄ1 MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

320,000 lapelių bus išleista 
paskleidimui tarp Didž. New 
Yorko darbininkų, šaukiant 
juos dalyvauti didžioj prieška
rinėj demonstracijoj Rugpjū
čio Pirmą. Jie bus išleisti 
kaštais kairiųjų adatos darbi
ninkų, Sovietų Draugų, pašal- 
pinių ir kitų organizacijų.

Rugpjūčio Id. i
miesto dalyse bus penkios mar-j20 d.
šuojančios demonstracijos, ku- madienį lietuviai

Irios susilies į vieną galingą privalo pasiimti tam tikras dė- 
demonstraciją Union Square, 
5 vai. vakare.

Per šias dvi savaites visos 
darbininkiškos organizacijos tu 
ri įtempt spėkas, kad sumobi- 
lizuot ne tik savo narius, bei 
visus darbininkus ir bedarbius 
dalyvaut toj demonstracijoj 
prieš imperializmą ir už

[ vietų Sąjungos apgynimą.

BROOKLYN. — Frank Ur
bonas, bartenderis Ališausko 
saliūno ant kampo So. 5th St. 
ir Hewes St., yra padėtas po 
$10,000 parankos už tai, kad 
jis atsisako liudyti prieš tris 

______ Jie apšaudė sa- 
Pot caro bandė apsinakvotu vie-j ]iūną, norėdami priversti, kad 
noj gazolino stotyj, neturėda- > imtu alų iš jų šmugelninku 
mas jokios prieglaudos. Tapo|šaikos. Urbonas, pašauktas, 
areštuotas ir po $5,000 kauci-i kaipo liudininkas, pareiškė, 

j kad jis dar nenori gult į ka- 
i Į pa; jis priminė, kad raketie- 
j riai mirčia keršija liūdijan- 
! tiems prieš juos.

Trys minimi nenaudėliai bu- 
! vo areštuoti ir paliuosuoti, ka
da Urbonas atsisakė liudyt;

'Skaudus Teismas Benamiui 
už Atsigulimą ne Vietoj

CONEY ISLAND. — 16 me
tų amžiaus bedarbis, Joseph gengsterius.

jos laikomas, kaip “plėšikas.

Bedarbių Tarybų Tag Days
Tag Days, arba rinkliavų 

dienos finansavimui Bedarbių 
skirtingose | Tarybų yra pratęstos iki liepos 

---  . n Ypač šeštadienį ir sek- 
darbininkai

Lietuvių Darbininkių 
vienijimo Amerikoj pirma kuo“ 
pa turi didelį išvažiavimą į 
Forest Parką šį nedėldienį, lie
pos 17 d. Visi darbininkai ir 
darbininkės yra kviečiami į 
šią pramogą. Kiekvienas tu
rėtų naudotis proga keletą va-
landų praleisti tyrame, sma- Mirtis< PersikaitillUS 
giame girios ore. Minėkite,: 
kad vasara yra jau daugiau, 
kaip įpusėjus. Tad taisykitės; 
sveikatos rezervus rudeniui iri 
žiemai.

Kuopietės žada gerą koncer 
tinę programą ir visiems turės 
skanių, sveikų užkandžių 
gėrimų nebrangia kaina.

es

BROOKLYN. Nuo per-
didelio iškepimo ant saulės mi- bet paskui juos vėl areštavo
rė Raymond Colgrove, 25 me-1 sulig kito kaltinimo.

i žutes ir eiti į gatves su jomis 
parinkti aukų 
Dėžutės Brooklyne 
po num. 61 Graham 
Bronxe, 2487 Brook 
New Yorke, 5 E. 19th

Rep., tų amžiaus, gyvenęs po num. I 
t, , 1 363 Ocean Parkway. Jis per-! Bet i ., , ---- ----- 1S_

i buvo pajūryj, besikaitinda
mas. Sugrįžęs namo, pajuto 
didelius skausmus. Už poros 
dienų mirė. Dr. Thompson iš 
Kings County ligoninės sako, 
kad nuo didelio apdegimo ant 

j saulės perdaug pritvino krau- 
I jo į jo smegenis. Tokia nuo-

< eita sekmadienį visa dieną i kas taipgi žymėtina ,tai kadi • ;.,,i
ši mūsų draugių kuopa 
veikli darbininkų judėjime. Vi
si paremkite jos išvažiavimą, 
į kurį, beje, nereikia mokėti 
už jokius įžangos tikietus.

K. D. ’

Nuo Augštai Krito 
ir Neužsimušė

So-

yra
Ponios Samdosi Gigolo 
Aržilukus; $3 Valandai Mokyklos Galva—Sukčius

TEL. STAGG 
2*5043

W o rld-Telegram reporteris 
teiravosi apie parsamdomus 
“džigolus,” gražius meilius 
jaunus vyrus, kurių pageidau- 

Roseland 
šokių svetainėj, New Yorkę jis 
sužinojo aštuonis tokius arži- 

,lukus. Juos parsamdo tam ti
kras bosas. Nepatyrusios po
nios pradeda nedrąsiai; sako, 
norime, kad “gigolo” pamo
kintų tokio ar tokio šokio. Už
moka po $3 už valandą; bet 
vietoj šokt paprastai šnekasi; 
susitaria važiuot į smukles ar 
ištvirkusius kliubus; paskui, 
suprantama, atsiduria viename 
viešbučio kambaryje, 
gal daugiau kaštuoja.

1 monėz ir daktaro J. Dusseldor- Ja turtingos ponios.
fo.

trečio Paremkite Liuteriečių 
langą nukrito ant | Ryfoj
tra Sauchuk. 3 me- « v •U J

JERSEY CITY. — Iš 
augšto pro 1 
šaligatvio Olga Sauchuk, 3 me 
tų mergaitė, ir tik biskutį 
susižeidė.

te-;

Sąryšio Organizacijų 
Visiems Delegatams

Didžiojo New Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšio 
konferencijon išrinkti delega
tai ir delegatės, visi akurat- 
nai susirinkite paskirtu laiku, 
lygiai 10 vai. dieną, rytoj, lie
pos 17 d., “Laisvės” svetainėj. 1 • * 
Stengkitės atsinešti naudingų 
sumanymų delei Kom. Partijos 
rinkimų kampanijos ir delei 
masinio darbininkų prirengi- 
mo prie Pirmosios Rugpjūčio 
prieškarinių demon stracijų. 
Tai Šiem tikslam konferencija i 
specialiai ir šaukiama.

Kom. Nare.

Martino Liuterio Draugystė 
(pašalpinė) prisiruošė duot ge 
riausią ir įdomiausią metinį 

i pikniką iš visų, kokius tik bu
vo surengus per paskutinius 
25 metus. Piknikas bus rytoj, 
nedėlioj, KlašČiaus parke ir 
svetainėj, Maspethe; prasidės 
2 vai. po pietų, šokiams grieš 
Retikevičiaus orkestrą; bus ir 
daugiau programos. Dalyviai 
turės progą laimėti $10, $5 ar 
$2.50 pinigais, kaipo pirmą, 
antra ir trečia dovana.

Paremkite šį parengimą liu- 

 

teriečių, kurie abelnai yra ge- 
ąrbininkiško nusistatymo 

žmonės. x

Nelaimingi Coney 
Island Padegėliai

Tada

ro

Z.

T. po-

Darb. Sportų Varžytinės
Kiekvienam darbininkui bū- 

I tų įdomu matyt darbininkiškų 
sportų varžytines Ulmer Par
ke šiandie po pietų ir vakare. 
Geriausi įvairių rūšių darbi
ninkai sportininkai šičia grum-1 
sis ir lenktyniuos, kad patekti 
į darbininkiško sporto tarptau
tines prieš-Olympiškas varžy
tines, kurios toliaus įvyks Chi- 

Tatai visiems žingeidu,

Nepavyko Apiplėšt 
Subvės Būdelę

NEW YORK.—I. R. 
žeminio gelžkelio stotyj 79th
St. ,vienas plėšikas atkišo ka- 
sieriui revolverį, o kitas, atsi
daręs- duris kasieriaus būdu-: 
kės, siekė pinigus. Kasierius cagoj. 
nutvėrė už sprando ir pasi- j bet ypač darbininkiškiems jau-
klupdė plėšiką. Tada ėmė j nuoliams, kurie turėtų dau- 
bėgt šalin ir jo sėbras su rengiau įsitraukti į darbininkišką 
volveriu. Abudu liko suimti; 
vienas ir kitas 24 metų 
žiaus.

sportą.
am-

Išplėšė Bankui $5,000
BROOKLYIN. — Ketvirta

dienį, 1:30 vai. dieną, trys gin
kluoti plėšikai, atėję į Manha
ttan banką, 3rd Avė. ir 77th 
St., sustatė prie sienos banko 
veršininkus, tarnautojus ir ke
turis kostumerius, išviso 12 
žmonių; išplėšė $5,000 ir pa
bėgo automobilyj.

Dauguma darbininkų šeimy
nų, kurių namukai sudegė Co
ney Islande, randasi didelia
me varge; bent tūkstantis jų 
neturi kitokio drabužio, kaip 
“beiding siutus;” likę be mais
to ir be pastogės. Kurie ban
do eiti į savo apdegusius arba 
sudegusius namukus, jieškoti 

ų į kokių likusių daiktelių, tuos 
j policija žvėriškai muša. Mies- 

* tą valdantieji demokratai po
litikieriai, stoi/us cigarus rūky
dami, vaikštinėja tarp nelai
mingųjų ir žada aprūpinti; 
tik, girdi, nesusidėkite su rau
donaisiais; vadinasi, rinkimuo
se balsuokite už demokratus, 
o ne už komunistus. Bet visas 
lig šiol “aprūpinimas” — se
na duona, ištižę pigūs pyra
gaičiai ir nakvynė supelėju- 
siame skiepe, ir tai toli gražu 
ne visiems.

Iš vargo ir rūpesčio viena 
darbininkė pamišo.

žmoniškiausios pašalpos, su
lig išgalės, teikia Moterų Dar
bininkių Taryba, Darbininkų 
Kliubas, Darbininkų Centras, 
2709 Mermaid Ave,, kur apie 
100 šeimynų rado prieglaudą 
ir kur jos yrą maitinamos.

Nusišovė Jaunas Bedarbis
NEW YORK. — Thornton 

J. Cooper, 26 metų, atvažiavęs 
iš Atlantos, Ga., darbo jieško- 
ti, neturėjo pasekmių. Tėvas 
jam parašė laišką, žadėda-i 
maskoliau pasistengti atsiųsti i 
pinigų, bet dabar dar negalįs. ■ 
Nesulaukdamas, i š b a d ė j ęs' Šaukiami čia ir kiti padegėliai. 
Thornton nusišovė pigiame 
Lincoln viešbutyje.

I • * 1 •

Apsinuodijo Bedarbis

FLORAL PARK, L. L—Vi
durinės mokyklos galva A. M. 
Croop nuteistas 6 mėnesiams 
kalėjimo. Jis nusuko vyriau
sybei šimtus dolerių, išgauda
mas, pagal klastingus čekius, 
pinigus už įvairius darbus, būk 
tai atliktus delei mokyklos.

N.Y. Young Communists Plan 
Mass Election Agitation

election: 
Commu- 
York is 

weekly

METINIS 26-TAS26-TAS
"¥1

<♦>Nedėlioję, 17 Dieną Liepos (July), 1932
ON PARK

NEW YORK. — Bedarbis 
Ray Walsh, 26 metų, nusipir
ko nuodų už paskutinius cen
tus; jų išgėręs parkrito ties 
City Hali parku. Policmanas 
nuvedė jį vaistinėn del greitos 
pagelbos; paskui Walsh paim
tas į -ligoninę, bet mirsiąs.

k

KLAščIAUS KLI
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

Pradžia 2-rą Valandą Dieną
PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAM 

Trys Islaimėjimai, Naudai Pašalpų Fondo 
Pirmas $10, Antras $5 ir Trečias $2.50 Pinigais

Dalyvaudami šiame piknike pasimatysite su daugeliu 
savo draugu ir pažįstamų. Taip pat turėsite progą 
ištirti ir savo talentą.

<♦>
<l>

<♦)

<♦>
>

Už Ką tie $22,500 Algos?
YORK. — Majoras 
paskyrė miesto sa- 
komisionierium dr.

NEW 
Walkeris 
nitacijos 
W. Schroederį, savo asmeniš
ką gydytoją. Komisionierius 
gaus* $22,500 algos į' metus, 
nors mažiau darbo turės, kaip 
vidutinis ligonbučio daktaras.

As the major part of their 
mass agitation and propagan
da in the present 
campaign, the Young 
nist League of New 
planning to issue a
New York City Edition of the 
YOUNG WORKER beginning 
September 1, 1932. The Dis- 

I trict Committee of the Young 
1 Communist Leagu.e >in a recent 
statement, points out: “A reguf 
lar weekly New York Edition 
of the Young Worker will be 
a great asset to the revolution
ary movement in the present 
Communist election campaign. 
This paper will deal with the 
problems and issues of the i 
young workers in our city, and • 
will be one of the best methods 
of bringing the revolutionary 
way out of the crisis to those i 
young workers who-are going 
to vote for the first, time in a i 
presidential election. This 
City Ędition of the Young 
Worker will be a great agita
tor and organizer for the 
Young Communist League and 
for the building 
sections in the 
Unity League.”

The Young
League has started 
paign for $1,000 and 500 an
nual subscriptions to be raised 
by September 1. AH workers 
are urged to support this new 
paper both politically and fi
nancially. All young workers 
are urged to write for the pa
per and to already begin sen
ding in stories about the con
ditions in their shops, neigh
borhoods, etc., to Room 509', 
35 E. 12th Street.

of thetyouth
Trade Union

Comm u n is t 
a cam-

Rinkite Piliečių Parašus 
Komunistų Kandidatams

Vis dar yra atsilikęs piliečių 
parašų rinkimas Komun. Par
tijos kandidatams. Brooklyne 
bene geriausia darbuojasi tai 
pirma Lietuvių Darbininkių

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel.,; Stagg 1841

v

MATHEW P. BALLAS 
(B I EL A U SK AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSUs (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

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

J
!■j
i

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
SI 2 Marion SU 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

I

512

156

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

402

BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas, Midwood 8-6261

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

ĮVAIRŪS 
RODŽIAI 
JAUSTOS 
Už

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.

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
Subatoinis
Apart Nedėldienių

UNDERTAKER 
la’idotuvių direktorius

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

231 Bedford Avenue

LAIK-
NAU- 

MADOS
PRIEINAMA 
KAINĄ

MEYER
208 West 54th St.

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

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

JONAS STOKES
Marion St., kampas Broadway 

BROOK UY N, N. Y. 
Tel. Dickens 2-1182

O

že-

ATLANTIC CITY, N. J.

Iš hotelio tiesiai j maudynes. 
Visi kambariai marią pusėje, pa
tarnavimas mandagus, kainos 
mos. Prašome atsilankyti.

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

LIETUVIU MOTELIS
Tik 100 Pėdą Nuo Marią

Telefonas: Stagg 2-8165

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA 
VALANDOS)

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

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Omlaa ir chronlikas vyry ir 

moterų ligai kraujo ir adai. 
Padarau iityriai* kraujo ir iiapuaia.

DR. MEER
W. 44th St., Room 112 

New York, N. Y.
Valandai PriCmimoi- 

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

Sekmadieniai! nuo 11 ryto Iki 1 pa pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O.

Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus. 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
stengsiuosi pilnai patenkinti.

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

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Are

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

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVE.”

DEKAVOJU pacientams
o o į ūo
y 
□
ū
5 
Si

ou
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