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Iš Sovietų Sąjungos

rapor-

niką ir laike pikniko, 
dienraščiai jiems giliai

Rei- 
ne- 

pra-

Kuomet Eina Industrializacija, Tai Negalima Apleisti 
žemės Ūkio Darbai, Sako Draugas Molotovas. Budavo- 

jimo Gamyba Turi Eiti Visais Frontais—Tokia 
Teisinga Linija

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

Komunistinės spaudos naudai 
rengtas piknikas (Worcester, 
Mass.) puikiai pavyko. Publi
kos buvo labai daug. “Laisvei”, 
“Vilniai” ir “Daily Workeriui” 
bus finansinė parama. Visa ei
lė komunistų ir jų simpatikų 
energingai darbavosi prieš pik-

Mūsų 
dėkingi.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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KRISLAI
Puiki Pradžia.
Daugiau Informacijų.
Jų Veidas.
Valdžios Teroras.
Cholera ir Karas.

Rašo Komunistas

Worcesterio draugai 
tuoja, kad šiuo laiku jie j Ko
munistų Partiją gavo septynis 
jaunus čiagimius lietuvius dar
bininkus, o kiti penki lietuviai 
jaunuoliai įsirašė į Jaunųjų Ko
munistų Lygą. Tai puiki pra
džia. Draugai ketina daugiau 
jaunų kovotojų gauti į mūsų ei
les.’

Vienas iš tų naujų partijos 
narių kalbėjo spaudos piknike. 
Kalbėt tam draugui sekasi, 
kia jį tik paraginti, kad 
liautų sakęs komunistines 
kalbas darbininkams.

Worcesteris turėtų būti 
vyzdžiu kitoms 1 
Traukime čiagimius lietuvius! 
darbininkus į Komunistų Par-' 
tiją bei į Jaunųjų Komunistų l 
Lygą. Jauni kovotojai la
bai brangūs darbininkų kla-1 
sei. Amerikoniškas patriotiz
mas ir buržuazinės apgavystės 
išgaruoja iš jaunuolių galvų. 
Jie revoliucionizuojasi. Juos 
reikia pasitikti iškėstomis ran
komis ir kviesti į mūsų bolše- 
vistines eiles.

Mūsų tėvai ir motinos gali 
sulošti svarbų vaidmenį. Para
ginkite savo sūnus ir dukteris i 
stoti po komunizmo vėliava.

GELžKELIŲ DARBAS 
PIRMOJ BIRŽELIO 
DEKADOJ

Pirmoj birželio mėnesio 
dekadoj visame SSRS gelž- 
kelio tinkle vidutiniškai į 
parą buvo prikraunama 54,7 
tūkst. vagonų, tai sudaro 
88 nuoš. plano. Naftos kro
vimas buvo išpildytas 81,1 
nuoš., anglies—85,3 nuoš., 
javų—151 nuoš., miško — 
83 nuoš.

Ūkio organizacijos kas
dien reikalavo paduot vidu
tiniškai po 67,7 tūkst. vago
nų. Prikraunama buvo 
tiktai 50,1 tūkst. vagonų. Iš 
transporto klijentūros kal- 

Pa" tės buvo nedakraunama 8,5 
kolonijoms. vagonų.

Apie grupės jaunų lietuvių 
darbininkų gavimą į komunistų 
eiles, Worcesteryj teko patikti 
iš netyčių. Frakcija apie tai 
neraportavo Centro Biurui, nei 
atžymėjo spaudoj. Kitų miestų 
mūsų komunistinės frakcijos su 
savo raportais lygiai apsileidę. 
O ragintos buvo daug sykių. 
Draugai, duokite Centro Biu
rui ir mūsų dienraščiams dau
giau informacijų iš frakcijų 
veikimo.

Grįžkime prie Worcesterio. 
Pereitą sekmadienį, liepos 17 
d., Olympia Parke įvyko pikni
kas naudai Komunistų Partijos 
ir Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo. Kad pakenkti tam 
piknikui—draugai sako—rene
gatai rengė savo jomarkėlį. ža
dėjo savo pasekėjams duoti net 
pasilakti už pusantro dolerio, 
idant geriau apgavus juos ir 
sulaikius nuo partijos parengi
mo. Tai toks tų žmonių vei
das.

PADĖKIME KOMUNIS
TŲ PARTIJAI RINKI

MŲ KAMPANIJOJ

Komunistų Partija yra 
darbininkų partija. Ko
munistų Partija kovoja 
už kasdieninius ir galuti
nus darbininkų klasės rer 
k a 1 a v inius. Komunistų 
Partija dalyvauja klasių 
kovoj, ji gina visų darbi
ninkų reikalus.

šiuose rinkimuose rei
kia gauti kuodaugiausia 
balsų. Reikia vesti ka
ringa agitacija, reikia 
siųsti kalbėtojai ir leisti 
1 i t eratūra. Komunistų 
Partija neturi pinigų. Vi
sas jos išlaidas reikia 
gauti iš darbininkų.

Kiekvienas darbininkas, 
smulkus farmerys arba 
kitokio užsiėmimo žmo
gus turi ateiti Komunis
tų Partijai į talką. Rei
kia aukoti kiek kas gali. 
Reikia rinkti aukas.

Kad sukėlus $100,000 
rinkimų fondan, ruošiama 
Nacionalė Tag Day liepos 
22, 23 ir 24 dienomis. 
New Yorko distriktas 
ruošia Tag Day rugpjūčio 
14. Visi darbininkai ir 
darbininkės ateikite į šią 
pagelbą. Rinkite aukas ir 
siųskite per “Laisvę” ar
ba tiesiai: “Election Cam
paign Committee, Box 87, 
Station D, New York, N.

MOLOTOVAS PERSPĖJO UKRAINOS
KOMUN. KONFERENCIJA APIE ŪKJ

MASKVA.—Draugas Mo
lotovas, kalbėdamas apie 
Sovietų Sąjungos ūkį Uk
rainos komunistų konferen
cijai, pastebėjo, kad nega
lima apleisti vieną pramo
nės srityj, kuomet norima 
būdavoti socializmas. Jisai 
pareiškė:

“Bolševikas turi atsimin
ti, kad pramonės konstruk
cija negali vystytis be pro
greso agrikultūros”. Toliaus 

1 tęsė drg. Molotovas, kad 
I “Ukraina užima tokią svar- 
| bią vietą agrikultūros sri- 
■ tyje, kad bent koks nepai- 
[symas arba nekreipimas 
f.atydos į tai, gali privesti

[prie blogiausių rezultatų.” 
n_ Draugas Molotovas parei

škė, kad net vyriausi valsty
bės vadai padaro klaidų šiuo 
klausimu. Kartais pasitai
ko nedatekliai maisto pro
duktų tik todėl, kad nepai
soma ir nekreipiama domės 
į agrikultūros reikalus. Uk
rainos ūkio vedėjai buvo la‘ 
bai smarkiai kritikuojami 
už tai, kad javų sėja buvo 
biskį pasilikus užpakalyje, 
negu kad planas reikalauja.

Labai teisingai Molotovas 
pareiškė, kad politiniai prie
šai labai tankiai pasinaudo
ja Sovietų klaidomis. *Tad 
reikia jų vengti taip, kaip 4 
tik galima.

Ohio Mainieriai Maršuoja Protestui prieš Terorą

Dar Viena Konferencija Ekonominiam 
Kapitalizmo Lopymui

GENEVA. — Be šių kon
ferencijų, kurias dabar lai
ko ir laikė Tautų Lygos di
plomatai, dar viena yra šau- 

Į kiama. Šitą konferenciją 
nutarė laikyti dabar jau pa

gų tvarkos ir kiti ekonomi
niai reikalai.

Šioje konferencijoj impe
rialistinės valstybės mano 
surasti kokius būdus pasi- 
laikymui ir pataisymui sa-

KONGRESAS JAU SUSI
TAIKĖ DEL ŠELPIMO 

BILIAUS

WASHINGTON, D. C.— 
Kapitalistų valdžia bando 
susitarti, kad. daugiau mul
kinti darbininkus. Atstovų 
butas su senatu iškart ne-

STEUBENVILLE, Ohio., 
—1,000 mainierių, jų mo
terų ir vaikų maršavo į pa- 
vietavą miestelį reikalauda
mi maisto del savęs, savo 
moterų ir vaikų. Jie reika
lavo, kad valdžia ištrauktų 
valstijos miliciją ir paleistų 
mainierius, kurie yra areš
tuoti.

Maršuotojai parodė didelį 
karingiųną ir dainavo revo
liucines dainas. Policija

juos pasitiko prie miestelio 
ir bandė sulaikyti. Bet dar
bininkai parodė tokį karin
gumą, kad policija turėjo 
nusileisti ir leisti mainie
rius maršuotojus į mieste-

Miestelyj mainieriai laikė 
masinį mitingą Riverside 
Parke. • Tenai jie išrinko 
komisiją iš 15 narių ir pa
siuntė ją įteikti mainierių 
reikalavimus valdžiai.

Nieko Nesuranda T. Lygos Komisija Mandžurijoj
TOKYO.—Tautų Lygos 

komisija jau senai “tyrinė-
(susitaikė del skiriamų pini-j ja” Mandžurijos.reikalus ir 

__  _ v 1 _ •___.‘M Tm TnmlrnxTi VW ogų “bedarbių šelpimui”. Bet j Japonijos _ šeimininkavimą.
H pauusymui sa- pini„ skiria ne be- Šiai komisijai Japonija pa vo smunkančio ekonominio , ,. ne ue . j* -L .reiškė, kad Mandžurija yrasibaigusi Lozanos konferen- surėdymo. Joje taip pat darbių šelpimui, o tik skoli-

bus tariama apie tai, kaip mmui miestų ir valstijų vai- laisva, kuomet jos armijoscija ir patvirtino Tautų Ly
gos taryba.

Šita konferencija palikta 
sušaukti imperialistinių val
stybių atstovams, kaip tai: 
Anglijos, Francijos, Vokie
tijos, Italijos, Belgijos ir ki- 

| tų. Joje bus bandoma riš- 
1 ti klausimai prekybos, pini-

galima nugalėti ir pulti Šo- džioms. 
vietų Sąjungą.
galima nugalėti ir pulti So- džioms. Dabar jau šiuo 

klausimu susitarė visi ponai 
Bet taip pat, kaip dauge- ir bilius bus priimtas.

lis kitų konferencijų ,'taip ir -------- -----
v • J 1 n •• . I __Čita konferencija neras tą į j 25 
rrala ic kurui iro vienagalą, iš kurio įra visas ka
pitalistinis ekonominis gy
venimas.

Žmonės

Vokieti jos Darbininkai Skelbia Kovą 
Fašistą Reakcijai

40,000 ARMIJOS PRIEŠ
BRAZILIJOS
SUKILĖLIUS

Liepos 12 d. žiniose prane
šama: St. Louise policija ap-i 
šaudė bedarbių demonstraciją. 
Keturi darbininkai pašauti. 
Ohio valstijoj policija nušovė 
mainierį streikfėr|.

Kruvina valdžios policija pa
mėgo vis tankiau naudot sau-i .. . . _ .
tuvus prieš darbininkus. Tero- . BERLYNAS.- Vokieti-1 kai laike protesto mitingą, 
ras prieš darbininkus auga su ' J?® darbininkai pradėjo pla- 

i cią kampaniją pries lasis- 
tus Vokietijoj. Gauta kable- 
grama iš “Inprecorr” agen-

...........  ¥J_ tūros pasako ,kad ruošiama 
džios terorą darbininkai atsa-1 Pelitiniai protestai Berlyne, 

Chemmtze, Halle, Dussel 
dorf ir daugelyje kitų mies-

didėjimu krizio ir liaudies var
go. Revolveriais ir kulkasvai- 
džiais tačiaus valdžia neuž- 
gniauš klasių kovos. Į val-

kys energingesnėmis kovomis 
prieš badą ir priespaudą.

-------------------- I

Du pranešimai iš Chinijos: 
viena, keliose provencijose pra
dėjo siausti baisioji ęholera, o 
antra, kad Nankingo valdžia 
ruošia naują ir iš eilės ketvirtą 
militarinę kampaniją prieš ko
munistus. Tam tikslui būsią 
sukelta $60,000,000. Kampani
ja imsianti tris mėnesius. Tas 
pats Chiang Kai-shekas vėl ves

Čia buvo priimta protesto 
rezoliucija prieš badą ir fa
šizmą. Rezoliucija pasiųs
ta Komunistų Partijoj ats
tovui Thaelmann. Darbinin
kų kova aštrėją visoje Vo
kietijoj. Hitleristai taip 
pat organizuojasi ir reika
lauja imti valdžią j savo Miestelyje rurn aaroimn-, ra„kas Bet darbininku ma- 

....y-....................................— = i sės jr eiliniai nariai iš so- 
Nankingo armiją prieš komu- cialdemokratų partijos de- 
nistus.

Tegul milionai žmonių mirs- munistų Partija stiprėja, 
ta nuo choleros arba kitų pa-! Kapitalistinė valdžia bijos 
vietrių, o Nankingo valdžia vėl! piliečių karo. Jinai nesi- 
prašvilps milionus žudymui dar- rūpina kova prieš fašizmą, 
bininkų ir valstiečių, kurie pa- bet rūpinasi, kad suvaržyti 
siliuosavo iš po priespaudos!

RIO DE JANEIRO.—Fe
derates valdžios armija, ku
ri susideda iš 40,000 karei
vių, jau pradėjo pirmas ata-
kas ant sukilėlių ir, sakoma, keršinus.

Mechanicsville, Md.—Čia 
karnivale tapo sužeista 25 
žmonės, kurie vaidina įvai
rius veikalėlius ir1'užsiima 
gembleriavimu. Vienas žmo 
gus čia lošė įvairius . “lai
mėjimus” ir prakišo daug 
pinigų. Paskiaus jisai pra
dėjo šaudyti į tuos atvyku
sius “teatrininkus,” kad at-

šaudo ir naikina sukilusius 
darbininkus. Tautų Lygos 
komisija nieko nesuranda. 
Jinai pareiškė, kad jokios 
sutarties negalima padaryti. 
Japonija pasilieka Mandžu
rijoj šeimininkauti ir rei
kalauja, kad Tautų Lyga 
pripažintų jos valdžią.

Japonijos valdžia, kuomet 
jau įsagalėjo Mandžurijoj, 
pareiškė, kad negalima nie
ku būdu pakeisti Manchu- 

i kuo valdžią, šita valdžia 
lyra Japonijos valdžia. Jei 
Tautų Lyga bandytų ką sa
kyti prieš šią valdžią, tai 
Japonija pasitraukia iš Tau
tų Lygos. Imperialistine 
Tautų Lyga nieko prieš tokį 
Japonijos nusistatymą nėr 
sako, nes ir ji pati yra im
perialistinė. O Japonija su
stiprina frontą prieš Sovie
tų Sąjungą.

Bedarbių Tarybos į Bando Išmesti 
Plečias Mainieriuose' Išrinktus Komunistus

Miestelyje Kirn darbinin-

dasi prie komunistų. Ko-

darbininkus.

laimėjo pirmus, mušius. Bet
r. i ... . j T T • • Šiluma Jau Užmušėfrakcijų ’ eina artyn. Vieni 
ir kiti daro nusileidimų.

Reikalauja, Kad Išvytų 
Fašistus

Priešfašistinis laikraštis 
“La Stampa Libera” reika
lauja, kad Amerikos valdžia 
pradėtų tyrinėti Italijos fa
šizmą Jungtinėse Valstijo
se. Minėto laikraščio re
daktorius pasiuntė telegra
mą Hamiltonui Fish. , '

1 18 Žmonių
c.—WASHINGTON. D.

Jungtines Valstijas palietė

ARCHIBALD, Pa.—Dau
giau 500 darbininkų mainie 
rių klausėsi prakalbų apie 
bedarbę ir mainierių padėtį. 
Kalbėtojai nurodė, kad dau
gybė paleistų darbininku 
nieku būdu negalės gauti 
darbus, nes kapitalistinė sis 
tema taip sutvarko, kaęl vis 
mažiau ir mažiau darbinin-j unernieb vaibLi|db palietei, mt 

nepaprasta šiluma. Ypatin-!k!J reikalinga visose pramo-
gai pietines ir vakarines 
valstijas palietė toks karš
tas oras, kad siekė net virš 
100 laipsnių karšęio. '

Ta šiluma jau nukovė 18 
žmonių ir daugelį susargi
no. Sakoma^ kad kai kurio
se valstijose gręsia net f ar
mėnų javams.

nėse. Taip ir mainose.
Apie 80 mainierių prisi

dėjo į Bedarbių Tarybą ir 
žadėjo veikti. Bedarbių Ta
rybos organizuojasi, kad ge
riau būtų galima reikalauti 
bedarbiams pašalpą iš val
džios ir įvairių organizaci
ją

NEVIS DALE, Ky. — 
Kongresmanas Charles Fin
ley parašė laišką mainie- 
riams, kad jisai kovos prieš 
tuos komunistus, kurie ta
po išrinkti į mokyklų tary
bas. Jisai pareiškė, kaa 
“komunistai turi būti išvy
ti.”

Kitas dalykas, tai tie po
nai jau suranda, kad skaity
mas “Daily Workerio” jau 
yra nelegališkas. Todėl jie 
bando sudaryti planus, kad 
darbininku laikraštis nebū
tų įsileidžiamas į šią mai
nų apielinkę.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy})



Puslapis Antras

BEDABBIŲ ‘StlPW SKVMAI

bęs, tai ponas

Stružas? prezidentui.

BALTIMORE, MD.

Ruthland . surado

kuriuos pojitirųųs (įąlinius

darbui •

Kokis gi turėtų būti nu-

Darbininkai Narsiai Gynėsi Užpulti Policijos

La Follette ir Costigan ir 
baigiant Wagneriu, mes su-

I F

bai
mes

finan* 
pikni-

t

į Kilius Bus patįęktas 
tvi-mui lapkričio mėnesį

krizio naštą suversti ant |
Mieste| 

yra dak-Į 
Jis vra

ap-
gaudinėt biržiečius, būtent

išdavystės, todėl jie Stružo 
, neboikotavo, ir kada Stru-

yra ir bus verti pagarbos, už- 
sitikejimo ir padėkos nuo vi
sos lietuvių tautos.

Organizacijos ir šiap flar*
V A W,NZ V. * v* | SIC td—

rimai': Atmušimui' biės įilio

Perspėjimas Biržiečiamš ' 
Saugokitės Jono Stružo.

patriotų”, “1 
vių”, kurie del “padėkos nuo 
visos Lietuvių Tautos” vėl 
rizikuotų savo centus.

t Rašo L Amter
Komunistų Kandidatas į New Yorko Valstijos Gubernatorius

Bedarbių padėtis darosi Ką reiškia socialistų parti- 
vis blogešnė :su krizio didė- jos pasiūlymas skirti bedar- • • m • i ' 1 \ J • . — 1 • r-x ■'AA/AAA/XO Al J*

sveika. Gal būt bus taip, ;** * * - ■ - * *
kaip su farmerio asilu, kurį sistatymas SLA narių dar- 
farmerys maitino šiaudais, j bininkų?

----- 7 ---------- ---------------------------------------- --------—_. —
Watered ag second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 

Brooklyn, N Y., under the Act of March 3, 1879.

nizacijoj, kad apvalyti ją 
nuo fašistinio, brudo ir pa
daryti tikrai darbininkiška.

Taigi, sulig pono Elijo-
— i .^įmo asmens prieina ne objeiay- mumstų Fa

kurie nepadė- viab ė subjektyviai, vaduo- priedanga. ‘

SUBSCRIPTION RATES j
United States, per year....... .$6.00 United States, six months...........$3.00
Brooklyn, N. Y., per year.... .08.00 Brooklyn, N. ¥., six months,.. .4.00 
Boreign countries, per year... .$8.00 Foreign, countries, six months..$4.00 
Canada and Brazil, per year. ...6.00 Canada rand Brazil, six moriŪn. $3.00

kai turėtų dėti pastangas 
tuos ponus' iššluoti -lauk iš 
vadovybės. SLA nariai dar
bininkai visose kuopose tu

LAISVE. LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, 4ne.

ery day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New Yort

jintų. Tik kelios savaitės 
atgal i>lieno pramonė dirbo 
20 Į Nuošimčių savo 'jėgos. 
Šiandien plieno gamyba yra 
nupuolus iki 12 nuošimčių, 
arba’’ žemiau, negu 1896 me
tais!; Mes perėjome depresi
jas jit krizius nuo 1896—19QLI bius atgal į farmas. Bing- 
1914, 1921, 1924, 1927 m. hamton, N. Y., jie siunčia 
Jeigu tokiam žemam stovy-! pa vieniais vyrus į farmas 
je yl-a plieno gamyba, tai sa- j dirbti tik už pragyvenimą, 
vaime suprantama, kokiam ■ Jie parūpina pigius darbi- 
žemam stovyje yra visa pinkus turtingiems farme- 
prąmonė dabartiniu laiku.'riams... Tuo būdu dėdamosi

Esant 15,000,000 bedarbiu: Pastangos dar labiau numa-, 
. , ’ . .. . .*• ■ zinti gyvenimo norma miestu,ir nuolatos bedarbiu skai-i . . . : . rp , . ’ l 
čiui didėjant, aišku, kadldarbmmkų Tatai patampa;
. , , . ’ i i-? - • i visuotinu judėjimu, ir miestu idarbdaviai ir valdžia turi: . ..... . . L . , ?

.nemažai rūpesčio-ne delei c a.l'bl™nka* ’’nval°-ti.al atyJ 
to, kas atsitiks su 15 milto- idztai temyti ir pradėti pries 
nn b^rhin i,- i., šeimvnu Ijudėjimą kontr-ataką. |

Politikieriai neperstos dė-l

biams $25,000,000? .Abu tie 
sumanymai reiškia legali
zuota badad • i

Tai tokie yra pasiūlymai 
trijų kapitalistinių partijų. 
Bet tai ne viskas. ' Roose- 
veltas siunčia miesto bedar-

nu bedarbių ir jų šeimynų,—
bet .del to, ką tie 15 milionų Politikieriai neperstos dė-} 
bedarbių gali .daryti, kad Į j ę visas savo pastangas, kad: 
gauti sau maisto. Tokiu
būdu mes matome demago-: darbininkų pečių, 
giškas prakalbas ir manev-! Syracuse, N. Y., 
rus.Greeno, McGrady, Sul-.taras Ruthland.
livąh (pardavikiškų A.D.F. toks puikus vyras, kad jie 
vaflį); tokiu būdu mes ma-įturi jam mokėti $10,000 į 
tome gailestingus staugi- metus.
mu-sį Thomaso, Waldman ir'būdą, kad miestas gali mai- 
Blanchard (socialistų parti- tinti darbininką bedarbį už 
jos.vadų); tokiu būdu Hoo-:9 centus į dieną. Tai tokia 
,yerlš jau susiinteresavęs Į pašalpos 'Aorma Syracuse: To 
^paprastu žmogumi”; Ebb--miesto darbininkai turi rei- 
sevėttas dejuoja apie “už-1 kalanti, kad Dr. Ruthlandof 
midštą žmogų.” Tie dema-lir majoro Marvin algos vi-j 
godai “klausosi masių,” kad įsai būtų panaikintos, kadi 
nukreipti jų reikalavimus į I jiedu gyventu tik 9 centų di-Į

APŽVALGA
SLA. Kuopų Protestai-Ką 
Darbininkai Turėtų Daryti?

SLA kuopos reiškia nepasi-
tenkinimą, kad tie patys elc fėtų pakelti^ tvirtą jjrotes- 
mentai vėl pasiliko SLA vir
šininkais. Tūlos kuopos iš
neša protesto rezoliucijas} 
prieš fašistų ir sandariečiųi 
sudarytą• bendrą frontą 
SLA seime ir jų pravarytus 
tarimus vadina smurtu. 
Grand Rapids, Mich., SLA 
kuopa, kaip “Naujienos” 
praneša, savo rezoliucijoj 
tarp kitko sako:

Mes, SLA 60 kuopos nariai, 
Grand Rapids, Mich,, protesT 
tuoj ame prieš tuos delegatus,

to balsą prieš fašistinių ele
mentų padarytus žingsnius 
pereitam SLA seime.

Bet SLA nariai darbinin
kai nieku būdu negali už- 
girti arba užsistoti kitus sa
vo mirtinus priešus—'Social- 
fašistyis. SLA nariai' dar
bininkai, visų srovių, turė
tų sudaryti bendrą darbi
ninkišką frontą prieš,visus 
savo priešus/pTieš ; Gegu
žius, Grigaičius ir Bagocius. 
SLA nariai darbininkai tū

'kurie pereitam SLA’ 37-tame -1’1 VISUS, juos pasmerkti, IT 
seimę sumynė visas narių tei- turi dėti pastangas isyystyr 
sės ir atsišaukiame į demokra- ti savo vadovybę SLA orga" 
tiškos minties SLA narius,..................... ' * '
kad paremtų mūsų protestą 
prieš tą dalį delegatų, kuri ne
atsižvelgdama į didžiumos na-j 
rių nusistatymą kas link Pil-!
durnosios Tarybos, neatsižvel-! jr i,» m v. n i u • 
gdami SLA konstitucijos iri Kaltina 1 ailtieClUS Del ŪBI- 
įsigyvenusių papročių, pasiei- versal Banko Užsidarymo
gė sauvališkai, lig diktatoriai 
ir pavertė narius vien tik sa
vo vergais.
Toliau sako:
Todėl, mes SLA 60 kp. na

riai šaukiamės į visus demo
kratiškai nusistačiusius na
rius, kad kovoti prieš visus 
SLA 37-to seimo smurto dar
bus prieš SLA narius ir kovoti 
iki narių teisės nebus gražiu- j nuostoliu turi, 
tos.

Mes reikalaujame^ kad Jia- | Kuomet įvairūs bankai 

šaly bankrutavo ir krizini 
didėjant gręsia bankrutas 
kiek vienam silpnesniam 
bankui, tai tuo pačiu sykiu 
socialfašistų “Naujienos”, 
šandal’ieČių organa^ “San
dara”' ir ‘ klei’ik'alų “Drau- 
įgas” skelbė, šaukė, būk lie
tuviškų fašistų kontroliuo,- 
jamas bankas Chicagoj, 
Universal State Bankas, 

, esąs tvirčiausias bankas, 
galintis atsilaikyti prieš kri-

Kaip žinoma, krizini didė
jant daugelis bankų užsida- 

i re ir nemažai dar jų vis 
užsidaro. Žinoma, tie, ku
rie tuos bankus kontroliuo
ja, kurie arti su tais ban
kais susirišę, savo pinigų 
neprakiša arba labai mažai 

. Labiausiai 
} nukenčia depozitoriai.

riai referendume gavusieji 
daugiau balsų būtų padėti į 
tas Pildomosios Tarybos vie
tas, į kuriąs jie buvo išrinkti.

Jeigu tas nebus padaryta, 
mes skaitysime SLA 37-tą sei
mą ne SLA seimu, bet tik tam 
tikros politikierių grupės su- 

* važiavimu, ir tiuos Pildomosios 
Tarybos narius, kurie referen
dume negavo didžiumos 
sų, bet pateko į P. T., 
skaitome nelegaliais.

Taigi, socialfašistų
šalį, kad užberti smėlio į jų jeta į dieną, taip, kad jie pa-|£ajči° i1’ Bagočiaus pasekė- zį įr ty, žinoma, tuo bū- ■* • 1 t 1 . • — ■« _ . • S-z • . • • 4 z-3 1 -S z-s » z-v. Cilri-rUDlrril 1 • i • • •aki£, kad nedaleisti masėms tys galėtų gerai sužinoti jos 3^ dabar gana “piktai” kai- du, ragino lietuvius pasidėti 
priimti Komunistų Partijos puikias pasekmes, kadangi ba prieš fašistus ir sanda- 
vadovybę kovoje. j jie skelbia, būk tokia dijeta riecius,_su kuriais jie pir- 

Pvndpdnnt (spmtoriuml Yra sveika ir maistinga. Bet į nuaus ėjo išvien prieš pa- r ™ tte J C SnT- net ir tas perbrangu kapita- žangiuosius SLA narius
listams, tai Dr. Ruthland darbininkus, prieš komunis- 

oa.g.unt „ugucu, ou- surasti dar Didesne tus ir ju simpatikus. Gidą,randame, kad repubhkonų- ^nci0 suiasri uai pigesnę , . į/, 1 .
dijetą, loin butų tiek pat ^ai Jau taiP savęs kovoja.demokratų atstovų buto na* 

riaiL-senato komisija siūlo 
daugiausiai $200,000,000 de- 

» lei šelpimo 15,000,000 bedarbių
ir jų šeimynų. Tai yra po 
$13.33 ant bedarbio. Hoo- 
veiHs siūlo, kad $100,000,- 
000 suma būtų palikta pre
zidentui naudoti pagal jo 
paties supratimą. Tai tokią 1 
Vacį t- enmo Icnnn c from mi'

ten savo sutaupytus centus. 
Bet pastaruoju laiku tas 
“tvirtas” bankas užsidarė.

Dabar to banko preziden
tas J. J. Elijošius del ban
ko užsidarymo kaltina tau
tiečius. “Sandaroj” liepos 
1 d. jis rašo:

ams apie Uni-'ūąąj fautieč
versal State Banką, kuri buvo ! 
'tvirta ir išsilaikė iki šioliai, Į 
iir-.jei ‘būtų nbi-s dešimta dalis | 
■lietuvių Chicagpję rėmę savo 
’įstaigą materialiaii, tai ’būtų 
jos nei ‘velnias’ nenugrioVęs; 
bet vos tik mažąs būrelis ’žmo
nių, įkainuos 'galima ipavadinti 
Tėvynės kareiviais bei tikrais 
patriotais, turėjo pasidėję sa
vo pinigus ant taupymo ir ke
letas čekių sąskaitose (Com
mercial Accounts).! ___

Patari Mmš Kla^iniain Piiesains
’! M**—rH'l'1 r f/A •. *! H j i h Darbininkių Balso” No. naudotis žvalgyba, ikadu

6, birželio mėn., 1932 m., 
tilpo tūlos Ųžušilių Julijos su tokių raštų pagelba Stru- 
straipsnis “Lietuvos fašistų 
kankinimai ir jų pasekmės.” 
Tame straipnyj rašoma 
apie tai, kaip “kąnkino” Jo
ną Stružą. U.! Julija rašo, 
kad J. Stružas jai, “kaipo 

mercial Accounts). Tie drau- asmeniui, puikiai žinomas 
gai ir draugės! mūsų bankos iy artimas draugas.” Jau _ _

tik šitie žodžiai turėjo at- labiau, kad iš straipsnio taip1 
kreipt “Darbininkių Balso” 
redakcijos domę į tai, •
kad U. Julija prie J. Stružo! frazės apie “tegyvuoja” Ko-

1 asmens prieina ne objekty- munistų Partija, tai tik 
‘ Tokiems raš-

jasi savo asmeniniais sume* tams, kaip Ųžušilių Julijos ; 
timais, kad tą Stružą į pa-1 straipsnis, ne tur būt vietos 
dangės iškelt. '“D. Ę.” be|komunistų spdudoj.

___________ _______  jokios kritikos prieina prie 
tai būtu ta “tvirtovę” išlai- straipsnio ir padeda tai 
ke. O jeigu ir tada tą “tvir- U* JuliJai i padanges kelt 
tovę” būtu ‘ivėlnias” grie* darbininkų judėjimo renega-

žas gali lengvai apgaut ir 
susirišt su darbininkais, 
kad paskui parduot juos 
žvalgybai.

“D. B.” redakcija padarė 
didžiausią klaidą, kada be 
nuo dugnaus pertikrinimo 
patalpino tą straipsnį, tuo

ir metasi į akis jo asmeni
nė pusė. Straipsnio gale; #

šiaus nusiskundimo
tie tautiečiai, i
'joi savo >piniguš; į ;jo banką, 
ir del .to tą banką “velnias” 
mugriovė.i -01, jei visi tąu- 
;kiečiai būtų tikri i-patriotai,-

bęs, tai ponas Elijošius bū- U. Julija piešia J. Stru- Jis dar 1923 metais areštįb-
tų suradęs kitą, pasiteisini- zą, kaip komunistų vadą, tag iš(javingj0 jr buvo p'as- 
nia. Gi visiems tautiečiams' l<aiP žmogų, kuris ir kale- keibtas “Komuniste” kain ir ‘tuomet jis galėtų paša- visada .laikėsi tvirtai- Po fašigtini0 p J.
kyti: “Priklauso jums pade- bolseyikiskai, b”r’ "• . . -
ka nuo lietuvių tautos už geležinis buvo būdas, 
padėjimą pinigų
ke.” Ir tuomi gej^ patriotai 

 

turėtų būt..patenkinti. Mat, 

 

geri tautiečiai patriotai tu

 

ri augščiad statyti “visos 
lietuvių tautos” padėką, ne
gu savo sutaupytus pinigus, 
kurie žūsta bankui užsida
rius. ‘

Bet ponas Elijošius vėl 
jieško tokių tautiečiu, kurie 
vėl rizikuotų savo sutaupy
tus centus,—-kurie, žinoma, 
dar jų turi. , Toliaus jis sa
vo straipsny j sdkoj: ;

I
(žinoma, jei Chicagos lietu

viai norėtų turėti savą įstai
gą ir išreikštų norą, prisidė
dami prie mūsų bankos, o de- 
pdzitoriai vienbalsiai užgirtų 
sveiką ir stiprų nusistatymą,

tano ban-

pas kiną ir j versmo v^i bUVo areštuotas,’ 
p v. x . .... ... ,)e i kalėjime aktingai dalyvavo
fašistų budeliai pakirto s^‘|SRiokose prieš Komunistų - 
vo ziauiiu n* dar hg tol ne-, partiją, už ką buvo išmes- 
gn’detu kankinimu ir . su-, ^as įg politinių kalinių tar- 
maise jo galingą ir. rimtą,draUgavo su visokiais* 

gi visai i renegatais ir provokatoriais 
! ir padavė kelis maldavimus •

maišė jo galingą 
protą.” Ištikrųjų 
kitaip, buvo.

Kas tas Jonas
Tai buvęs mokinys, kuriam 
pasisekė prisišliet prie kom- ’ 
jaunimo. Pirmą kart jis į 
buvo areštuotas dar iki fa-’Sukame Veikimą ir Pradeda-.* 
Šistinio perversmo. Tuoj me Rūpintis “Laisvės” 1 . 
po arešto tas “didvyris” | Vajum
pradėjo išdavinėt. Be .to| ALDLD 25 kuopos mėnesi- t 
keli jo žingsniai buvo labai j nis susirinkamas įvyko liepos ‘ 
įtartini, ? J, Stružas buvo U d., Ljetuvių Svetainėj, 
paskelbtas “Komuniste” Organizacijos ir Š'ia£ dar--
kaip jlldošius. Bet pas kai- bininkų la,bui padaryti j šie ta- 
kuriuos pojitimtįs ( ^ąlinius, rimai: Atmušimui biės įilio 
tame .skaičiuj. ly pas. l^elįs TBA heluvių sekcija Veiiįid 

tai galėtumėme iš naujo ati- ■ biržiečius, per daug buvo didelį protesto mitingą, kaipo 
daryti banką iiv biznį varyti nupuvusio liberalizmo link atspntį prieš tuos žabarigūs.

Bandymas jau kone buvo 
pavykęs, tik asilas pastipo 
nuo bado. Mes patartume 
Dr. Ruthland būti asilu.

Binghamton mieste, ku- 

patylimą Wilsonas gavo pir-1 nu0 Syracuse) kapita]istai 
marpasauhnio kai o. Tokioj i nenorį atsilikti nuo Syracu- 
patj padctyj šiandien Hoove- se miesto kapitalistų. Bin. 
ris (trokšta panašios sumos; hamton išleidžia
delj-karo pries Sovietų Są-^15)000 j mgnegį delei t 200

Roose velt as pasirašė $20,- 
OOOjįppOi bilių .šelpimui .2,- 
500,0)0. bedaįrbių New Yor
ko valstijoj. Tai reiškia po 
$8 Lit .bedarbio ir jo šeimy
nos.}3 
bals:
išleidimui $30,000,000 bonų 
šelpimui NeVfr Yorko valsti
jos . bedarbių—$12 ant- be
darbio. Tuos bonus turės 
išmokėti darbininkai ir f ar
mėnai taksomis. > > ■

New YoNco mieste šelpi
mo administracija reikalau
ja mažiausiai $65,000,000 
del /bedarbių. Gi kas liečia 
šelpimo biurus, tai juose ir 
tą ręenką pašalpą mažina ir 
daugely atsitikimų visai at- 
sįsc’kbma duoti bent; kękia 
pašįfpa atsišaukusiems pa
šalpos. . r Jeigu jiems: reika
linga $65,000,000 New Yor* 
1:j aJtstd, tai ką- reiškia Ro- 
osevelto $30,000,000 suma?

bedarbių ir jų šeimynų. Ro- 
kuojant penkis narius šei
mynoj, kaip kad vokuojama 
Syracuse, tai Binghamto- 
nas- išleidžia mažiau, negu 
9 centus ant bedarbio, nors 
sakoma, kad kainuoja 11 
ėentų. Jie nori net Syracu- 
sę pralenkti; tokiu būdu 
naujas miesto gaspadorius, 
gaunantis $9,000 į metus, ir 
jo sėbras šelpimo direkto
rius Tolley turėtų būti asi
lai Binghamtone.

Kapitalistai mažina pa
šalpa iki badavimo laipsnio, 
ir, tkip sakanf, milionus 
darbihinkų stumia į bado 
nasrus. Darbininkai turi 
organizuotis, kad atsakyti 
tiems politikieriams ir žu
dytojams darbininkų klasės 
ir darbininkų vaikų. Lauk
ti pašalpos iš bosų, tai 
kviesti badą į namus. Dar
bininkai tik tą gaus, už ką

Aišku, kad SLA nariai 
darbininkai negali užgirti 
tuos elementus, kuriuos per-; UT] N Y._Li 9 dJ pusvalandį prasimušti. 
eitam seime fašistiniai ele- . __ . , . r . .
mentai išteisio delei šmuge-1 0 aw 11 ay ga V1Ų’
liškų paskolų ir vėl išrinko lvyko vietos darbininkų Pro“ 
viršininkais. SLA darbiniu* testo Prakalbos prieš policijos 

i persekiojimą ir pasiryžimą is- 
\ ' i varyti iš, miesto Bedarbių Ta-

jie kovos. Mes, darbinių-Į rybos veiklų narį d. C. E. 
kai, negalime sutikti badant! Bronson.
šaly, kur pilna maisto. . Dą-I . <. . , , . ■ ...
bar laikas gauti maisto. i S.u.slyi\lkę. .'’ft1 .tllkstan.J!ai 

Orgamzuokites j Bedal-| ga r&(nWi kliWsjgsi ^!(aibgtojų 
bių Tarybas—bedarbiai ir;kalbų. Gaujos viešosios“ ir 
dirbamieji. _ Ne tiktai be-hsiaptosios policijos zujo aplin-’| 

___ Kaip tik4 d. Č. E. Bron
son buvo -perstatytas kalbėti;

• ttiojaus prie jo puolė žinomas 
slaptosios policijos ' šimelis J. 
Costello ir pkskėlbė, kad

be pavojaus ir I be nuostolio 
depozitoriams. Idant visa tai 

kius, reiktų didesnės vienybės i ?^_s. 1^26 m. po. amnistijos 
ir draugiško pritarimo; o su I išėjo laisvėn, jam. vėl pa-) 
atidarymu bankos turime lau-} sisekė prisišliet prie kom- i 
kti kiek, nes jei šiandieną ąti- ■ jaunimo. Po fašist perversmo J. I 
darytume tai anf rytojaus vėl, stružns buvo nuteistas (tik1 
reikėtų uzdaryt, ... Į ne sušaudyrfiui.) . Tupėjo

‘Bet vargiai atsiras “gerų Kauno kalėjime. Kada te- 
tėvynės karei- nai prasidėjo sklokos, fak- 

tinai nukreiptos prieš Ko
munistų Partiją, J. Stru
žas jose aktyviai dalyvavo.} 
Jis kartu su išmestu iš Ko-,surengti ir savo naudai pikni-’ 
munistų Partijos P. Glovac kuris turi įvykti 21 d. rug* 
kiu bendradarbiavo socialfašis- j pjučio, Matulionio ūkyj. Ta- 
tų ir fašistų leidžiamoj me darbe darbuosis veikli ko- 
“Kultūroj”. Kauniškiai po- misija, o jai privalo pegelbėti 
litiniai kaliniai iš pradžių 
buvo priėmę jį į savo kolek- pavyzdingas, 
tyvą,. bet vėliau išmetė jį.

Mitingas turi būti ' surengtas1 
greitoj ateityj. Tam 
išrinkta komisija.

Pagelbėjimui TDA 
Isiniai nutarta surengti 
i kas, kuris įvyks rugpjūčio 14 
I d., Matulionio ūkyj. Nors ko>- 
misija išrinkta veikli, bet tuo- 
mi dar neissiriša klausimas. 
Reikia visiems dirbti pasišven
tusiai, kad sutraukti visus lie
tuvius darbininkus į minimą 
pikniką.

i
ALDLD 25 kuopa nutarė

visi nariai, kad piknikas būtų 
didelis.’ “Lais

vės” skaitytojų susirinkimas 
Tai 

bus šaukiamas tikslu, kad su- 
drutintį senas spėkas ir mobi-r

Policija buožėmis ir šautu
vų .drūtgaliais skaldė darbi- 
ninku galvas, o darbininkai 
plytomis, cemento gabaląįs ir 
kitokiais po ranka papuolu
siais įrankiais, tuo pačiu atsa
kė-policijai. . ; , k ,

> ; Kėli policištai tapo sunkiai 
sužeisti. Policijos kapitonui 
tapo smarkiai sužeistas išsiplė
tęs veidas, o Costello neteko 
dantų, išlaužyti sąnariai, įs
isuktas rankos pirštas ir t.t. 
Daugelis (ir darbininkų sunkiai 
sužeisti. Apie desėtkas areš
tuotų.

Drg. Bronson buvo išgelbė
tas nuo areštavimo.- Bet po
licija jį paskui susekė ir areš
tavo. ' • '

Miesto viršininkai pareiškė, 
kad daugiau neleisią darbinin-

darbe, yra šmėkla kiekvie- k u i.
nam darbininkui, bet taipgi 
darbdaviai ją naudoja nu- 
kapojimui darbininkams al
gų dirbtuvėse.

Remkite Komunistų Par- Bronsdnas ‘esąs po areštu.
Į Darbininkuose, kilo didžiau
sias pasipiktinimas ir ant vie
tos partrenkė kelis sykius Gos? 
tell o. Policijos kapitonas Sa
muel Slade, kuris apsistatęs 
sargybiniais -stovėjo netoli kal
bėtojų vietos, puolė gelbėti | kams laikyti masinių susirinki-j 
Costello, bet darbininkai ir jį I mu. 
gerai i aplamdė.

Darbininkam pradėjus larh-1 
dyti Costello, Sla-de ir kitus už
puolikus ant' 'kalbėtojo, polici
ja,. kuri ‘-zujo1 aplinkui, puolė
si gelbėti. Tačiaųs darbiniu-, 
kai -sudai’ė taip kietą ratą ap
linkui, kad policijai ’ėmė veik

da ibiams pašalpą ir bedar
bių ir socialę apdraudą. 
Balsuokite už komunistus! 
Veskite kovą ir panaikinki
te bedarbę nuo žemės pavir
šiaus, kaip kad Rusijos dar
bininkai ir valstiečiai pada
rė. jie sunaikino kapitalis
tinę bado sistemą ir įsteigė 
jos vieton sovietinę valdžią. 
Tai yra mūsų darbas. .Tik 
tokiuo būdu bus padarytas 
galas bedarbei ir karui. !Or- 
ganizuokitčs ar kovokite! 
'Balsuokite už komunistus.

Bet darbininkai pasiry- 
| žę vesti kovą ir ves, kol išsi
kovos teisę susirinkimus laiky
ti ir atmuš policijos atakas.

Rep.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Po išmetimo, Sti’užas pra- įvyks agitacijos mėnesy.
dėjo puduot pamišusį, (kiti ma
no, kad gal ir pamišo) ir ne vie-
na kartą padavė preziden- naujus rekrutas į mūsų 
tui malonės prašymą (malo- ve,kl,» lr koW arm1^-> t
nes prašymų revoliucionie- Kilęs reikalavimas lietuvių 
riai nepaduoda). Tiesa, kaip darbjninkų centro turės būti 
kada simuliantai ilgainiui išspręstas sekančiam* susirinki- 
tikrai pamišta.; Ar J;-Struti.mei ą-,4m rugpjūčio, Lietuvių!

Svetainėj.3 'j
j Todėl nepamirškite, drau* j 

gai-gėS} atsilankyti. į susirinki*. 
mą, nes be visų narių sunkų j 
išspręsti didesnius mūsų vei
kimo klausimus,'/ Jei' muAifs 
rūpi 'geros pesekmės mūsų ’ 
darbų, turime visi dirbti sutar
tinai. * ’ ■

25 Kp. Korespondentė.

zas pamišo; pas mus tikrų | 
davinių! nėra. > Bet yra davi
nių, kad jis visai kankina
mas nebuvo (tai Julijos pa
sakos, kąd tonais pasakomis 
lengviau butų savo Joną ‘į 
didvyrius iškelti).’ Priešin
gai, J. Stružas paskutiniu 
metu kalėjime draugavo su 
visokiais renegatais ' ir ’pro
vokatoriais.' Po kelių mal
davimų kruvinasis Smetona 
susimylėjo ir paleido Stru- 
žą. Mat J. Stružas tuo me
tu buvo ne priešas f ašis-' 
tams, o,, ręikalįngąs kovai 
su komunistais. , Ųžušilių 
Julija sūf savo straipsniu ir* 
gi padeda fašįstams.. Ji iš 
renegato darp ’ . didvyrį, if 
darydama didvyrį sąmonin- 
Įgąi keičia faktus. Tokiais 
raštais daban gal puikiai'

Amerikos Farmeriai Reika 
' Jauja Mažinti Taksus

CHICAGO, Ill. — Ameri 
kos farmeriai ir maisto dy 
leidai (vertelgos) reikalau 
ja, kad taksai būtų suma* r 
žiųti. , Savo reikalavimą 
šie didieji farmeriai įteikė

1 kongresui.
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ALPMS. Centro Biuro Sekretoriausi 
Raportas Suvažiavimui

į jų savaičių ; komunistinę mo-Į kitas parūpins mūsų instruk- 
j kyklą, pasiimkite su savim ! toriai. 
Į knygas “Komunizmo A. B. C.”!
ir “Komunizmo Pagrindai.” O
į-------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■------------------------------------- ----
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.35
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Pusi. 246.
Parašė M. Po-

prie Dar- 
dalyvauja

.20

.10
.10

kaip

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : t s

H 
L-A

40. Pinigų 
ir dalyvauja 
Pageidauja-

Knyga ant geros 
Apdaryta

Be apdarų 
TEORIJOS SISTE- 
Budin. Apdaryta

Taipgi apie įvedimą narinių 
nygučių.

Dabar mes atsikreipiame į 
kurie 

75c. kiekvienam važiuosite į .Waterbury dvie-

priesiųsta $65.
Nutarimai

Kaip matosi, 
tai mes turėsime geriausius in- 

ko Waterburio

Liuosybės
Iž-

< (Liepos 12 d. įvyko ALDLD 
28 kp. susirinkimas, 
susirinkimą atsilankė 
daugiausia. Bet visi

Remia darbininkišką judėjimą 
Pats choras veikia vidutiniškai, 
būna sėkmingi. Choras 

orkestrą.

.35
.5 

.10

.15

.10

.10

“BALSAS

Nutarta, kad kiekviena Sąjungos vie- 
platintų 'literatūrą, ypatingai1 “New

Labor Sports,”

Aušros Cho- 
Narių turi 10. Pini- 

Gerai veikia darbininkiškam

.5

.2
.2

$5.

i Mokykla Jau greitai Prasidės. 
Vietiniai Gerai Susiorgan'za- 
vę. Kolonijose Organizuo-

draugai ir pageidavo.
Kormsija organizavimo na-: 

rių į mokyklą pranešė, kad I 
jie jau turi suorganizavę apie

pusi.
24 pusi.
Parašė B.

H

? V. Bovinas
(Tąsa)

Sakysime, pavyzdžiui, kad menas yra priemonė socializavimui 
jausmą ir ją vaizdavimui. Arba, kaip kad Leonas Tolstojus 
rašo teisingai, menas yra “priemonė” žmonių užkrėtimui jau
smais (sujudimais).

Kaip matome, tai menas nėra koks kitas išradimas arba 
naujas mokslas, bet perduotojas, vaizduotojas žmonių veiki
mų, idėjų, jausmų ir minčių. Jei klasinėj visuomenėj mes 
gyvename, tai ir meno kūriniuose turi atsispindėti klasė. Jei' 

% yra klasių kova, tai ją negalima išmesti iš meno—dramos, 
dainos, paišybos ir t. t.”

Kiti autoritetai apie meną.
JURGIS PLECHlANOVAS:

“Menas turi kelti žmogaus supratimą ir gerinti draugijinę 
struktūrą. Kiti šią pažvalgą atmeta. Jų manymu, menas 
pats savaimi tikšlas... Nėra tokio dalyko, kaip kad meno 
kūrinys , be ideologinio turinio.” (Menas ir Socialis Gyveni
mas). /

A VORONSKIS:
“Pirmučiausia menas, tai gyvenimo pažinimas. Menas, tai 

nėra bent koks fantazijos, jausmų, ūpo žaidimas... Menas 
< nestato sau tikslu pirmų pirmiausia pakelt skaitytojuose “ge
rus jausmus.” Menas, kaip ir mokslas, pažįsta gyvenimą. 
Pas meną, kaip ir mokslą, tas pats dalykas—gyvenimo tikre
nybė.

“Bet mokslas analizuoja, menas vaizduoja. Mokslas abst- 
raktis, menas konkretus. Mokslas pažįsta gyvenimą pagalba 
sąvokų—menas pagelba vaizdą. Poezija, tai tiesa gilaus regėji
mo formoj. Taigi poezija yra tas, kas yra mąst;
tą patį turinį. Poetas protauja vaizdais, jie neįrodinėju, bet 
parodo. Tikras poetas, tikras menininkas, tai. tas, kas mato 
idėjas. Menas, tai gyvenimo pažinimas jausmų, vaizdų ir gi- 
lio jo regėjimo formoj. Kaip ir mokslas, menas duoda ob
jektą v ę tiesą. Tikras menas reikalauja įsakmumo (nurody
mų), nes tai turi reikalą su objektu.”

LENINAS:
“Vyrai iš buržuazijos, mes jums galime pasakyti, kad jūsų 

prakalbos apie absoliutę laisvę yra tik begėdinga apgavystė 
(hypokritika). Draugijoj, subudavotoj pamatu pinigų maišo 
galios, negali būti tikros laisvės... Jūs negalite gyventi drau
gijoj ir būti laisvas nuo tos draugijos. Buržuazinio autoriaus, 
artisto arba aktoriaus “laisvė”, yra tik maska jo prigulmybės 
nuo pinigų maišelio, papirkinėjimų ir užsilaikymo. Tad mes, 

< socialistai (dabar komunistai), ir keliame šitą apgavystę (hy- 
pokritiką) aikštėn. Mes plėšiame tą iškabą ne todėl, kad 
duoti nepartinę literatūrą ir meną (kas galima tik socialisti
nėj, beklasėj draugijoj), bet, kad pakeisti apgavingai (hypo- 
kritiškai) laisvą literatūrą, bet surištą su buržuazija,—kitą 
literatūra, laisva tikrybėje ir atvirai susirišusiu su proleta
riatu.

“Šitokia bus laisva literatūra. Del jos yra tik viena socia
lizmo idėja ir simpatija darbininkams.”

^Tait taip žiūri į meną pasauliniai revoliucijos vadai. 
Iš s^ių ištraukų mes matome, kad menas nėra jokia at
skira šaka linksmybių, gražumų, pasismaginimų šaltinio. 
/Darbininkų menas yra parodymas vaizdais, paveikslais 
tų kovų, jausmų ir idėjų, kas yra darbininkuose. Mūsų 
menas yra aiškiai klasinis. Mes neturime tai slėpti. 
Klasinėj visuomenėj yra klasinis protavimas, klasinis 
jausmas ir klasinis gyvenimas. Tad ir klasinis menas.

Todėl ir teoretipiai teisybė mūsų pusėj, mes einame 
{"teisingu keliu. Mūsų menas yra tikresnis, geresnis, negu 

kad buržuazijos. Mūsų menas geriau pažįsta gyvenimą, 
negu kad buržuazijos menas.

Renegatai atmeta šią meno liniją, jie kalba apie meną, 
kuris gali tikti “visiems”. Jie skelbia “laisvų piliečių” 
meną. Tie laisvi “piliečiai” yra visas svietas, o labiausia, 

' tai buržuazija. Mes sakome, kaip kad nacionalė darbi
ninkų teatro konferencija pareiškė, “dramatizuokime 
kasdienines darbininkų kovas.” Tai mūsų teatro užduo
tis. 5 ’ ' ’

Meo Skyrius—“Proletarų Menas”
Draugai, mes palaikome ir meno skyrių mūsų 

raštyje. Mano manymu, kad skyrius dabartiniu 
pagerėjo. < 
dedant su pradžia šių metų, mes jau užpildome vieną 

^puslapį į savaitę.

dien- 
laiku 

Jei jau nepagerėjo, tai bent padidėjo. Pra*

Meno Sąjungos Suvažiavimo
Protokolas

ALPMS %-tas Suvažiavimas Įvyko Birželio 
30 d., 1932 m., 920 E. Ipth St., 

Cleveland, Ohio
(Pabaiga)

B. Salaveičikas raportuoja nuo ALPMS. 1 
Apskričio, LKM Choro ir Darbininkų Orkes- 
tros. Apskrityj narių randasi apie 250. Be 
chorų, randasi viena dramos kuopa ir viena 
orkestrą. Visos apskričio vienetos veiklios 
ir remia darbininkišką judėjimą. Dramos 
kuopoj randasi apie 20 narių. Pinigų ne
turi, nes išaukoja darbininkam veikimui. 
Orkestroj narių randasi 27, pinigų turi apie 
$30, LKM Choras, Chicagoj, gyvuoja ge
rai. Narių turi arti 100. Taipgi turi apie 
70 choro rėmėjų, kurie kiekvienais metais 
moka po $10, o už tą gauna įžangos tikie- 
tus veltui į kiekvieną choro parengimą,

Ė. Rasiliutė raportuoja nuo Lyros Choro, 
Cleveland, Ohio. Narių chore randasi, apie 
50. Finansiniai stovi silpnai. Veikliau da
lyvauja visam darbininkų veikime.

L. Litviniutė raportuoja nuo Aido Choro, 
Detroit, Mich. Narių randasi 42, buvo na
rių daugiau, bet bedarbė iišblaškė. Prie 
to choras šiuo tarpu neturi ir mokytojo. 
Finansiniai stovi silpnai. Visa didžiuma na
rių yra jaunuoliai.

V. Žukas raportuoja nuo Pirmyn Choro, 
Great Neck, N. Y. Narių turi 30. Daug 
veikti negalima, nes kolonija maža, o kitas 
kolonijas nelengva pasiekti. Bet Choras gy
vuoja neblogai ir veikia vidutiniai.

V. Žukas raportuoja nuo Bangos Choro, 
Elizabeth, N. J. Narių turi 
ižde apie $50. Gerai veikia 
abelnam darbininkų judėjime, 
ma lengvesnių operečių.

A. Pagiegala raportuoja nuo 
ro, Binghamton, N. Y. 
gų apie $150. 
judėjime.

, E. Yarmalavičiutė raportuoja nuo LLR, 
Choro, Norwood, Mass. Narių randasi apie 
30. Chore gera tvarka ir disciplinai. Visi. 
chorieČiai pasitenkirię Centro išleistomis dai
nomis. Pinigų ižde mažai randasi. Pats 
choras veiklus ir noriai dalyvauja visam dar
bininkų veikime.

A. Kauniutė raportuoja nuo Aido Choro, 
Brooklyn, N. Y. Narių turi apie 60. Pini
gų ižde $125. Choras turi dramos grupę 
ir apšvietos komisiją. Priklauso 
bininkų Muzikos Lygos. Daug 
tarptautiniam veikime.

G. Šimaitis raportuoja nuo
Choro, Montello, Mass. Narių turi 60. 
de pinigų apie $300. Turi dramos skyrių. 
Apie du trečdaliai choriečių yra čiagimiai 
jaunuoliai, 
ir aukoja. 
Parengimai 
globoj turi

B. šalinaitė raportuoja nuo Sietyno 
ro, Newark, N. J. Narių randasi 56. 
metus paaugo 27 nariais. Darbininkiškiems 
reikalams per metus išaukoja apie $200.

Narių' į 
neper- 

svarstė 
m . .n. , t _ ,. i_. . j draugijos reikalus entuziastiš-Tai reiškia* kad musų jėgos didėja. Mes jau gauname, kai
. . .i’-." - - Tarpe kitų tarimų buvo

kritikos, vaizdelių, veikalų peržvalgos ir šiaip rašinėlių, nutarta dalyvauti sykiu su ki
tomis organizacijomis prieška
rinėj demonstracijoj, kuri yra 
rengiama 1 d. rugpjūčio, Wa
terbury Conn. Visi lietuviai 
darbininkai yra kviečiami da
lyvauti šioj demonstracijoj; 
kad sykiu su viso pasaulio 
darbininkais u fyp rote stuoti 
prieš karą ir bosų terorą, Jtu- 
riuom terorizuoja kiekvieną

Daug yra eilėraščių, kurie tinka mūsų dainai.
Vienok mes negalime pasakyti, kad mūsų darbas jau 

gana tobulas. Ne. toli gražu dar mūsų meno skyrius nė
ra gerai ir pilnai tinkamai vedamas. Jame stoka kritikps 
vienetų veikimui. Mūsų skyriuje dar negalima matyti, 
kokios dainos, kokie veikalai vaidinama mūsų kolonijose.

^Labai didelė stoka kritikos mūsų chorų veikimui.
-Mes turime stoką pagridinių proletarinio meno kriti

kų. Mūsų skyriuje reikalinga išdėstyti apie veikalų tu- « a W 1 • V • « * *

Choras turi dramos grupę. Choras siūlo su
važiavimui pasvarstyti apie organizavimą 
sporto kuopų, 
duoklių ir duokli _ _

Po delegatų'raportų sekė platokos disku
sijos. Raportai buvo priimti.

Skaityti pasveikinimai. Viso pasveikini
mų buvo nuo 12 vienetų, su pasveikinimais 
aukų

1. 
neta 
Masses, “Workers Theatre, 
taip pat “Priekalą.”

2. Kad kiekviena vienetą rūpintųsi surengt 
parengimus Centro naudai, bei kitokiais 
būdais teiktų finansinę paramą, kad Cent
ras galėtų išleisti daugiau dainų ir veikalų. 

( 3. Kad Centras rūpintųsi išleidimu dainų 
solo, duetams, kvartetams ir t.t.

4. Kad vienetos, pasigaminusios scenos 
vaizdelius lošimui savo kolonijose bei ap- 
ielinkej, prieš lošiant juos atsiųstų Centro 
Biurui del peržiūrėjimo turinio.

5. Kad Centras, leisdamas naujas dainas, 
žiūrėtų, kad jų žodžiai ir muzika būtų aiš
kiai atspausdinta.

6. Kad C. B. išleistų operetę, kaip greitai 
bus galima.

I

Naujų dainų leidimas ir jų turinys pa
likta C. B. nuožiūrai.

Lyros Choro, Clevelande, Ohio, delegatai 
padavė sumanymą, kad būtų surengta marš
rutas d. B. šalinaitei, kad proletariniam me
ne sustiprinti chorus įvairiose kolonijose. 
Drg. Bovinas pataisė, kad tą klausimą palik
ti C. B. ir jei pasirodys galima, kad toks 
maršrutas būtų rengiamas. Sumanymas su 
pataisymu priimtas.

Rezoliucijos
Rezoliucijų komisija perskaitė sekančias 

rezoliucijas, kurios buvo vienbalsiai priimtos.
1. Pasveikinimo “Priekalui.”
2. Raginanti vienetas remti Kompartijos 

rinkimų kampaniją.
3. žengti į tarptautinį darbininkų judėji

mą.
4. Kooperavimas su LDS. jaunuolių kuopo

mis.
5. Supratimo ir plėtimo proletarinio meno 

klausimu.
6. Choro vedėjų klausimu.
7. Sąjungos vajus.
8. Užuojautos politiniams kaliniams.
Nutarta Centro Biurą palikti Brooklyne. 

Biuro nariais išrinkti: B. šalinaitė, A. Za- 
blackaitė, P. Pakalniškis, A. Taraška, R. Mi- 
zara, P. Poškus, P. Beeis, Žukauskienė ir V. 
Bovinas.

Alternatai: L. Kavaliauskaitė, V. Žukas, 
E. Bimbienė, M. Stakov ir J. Jonaitis.

Prieš uždarant suvažiavimą, pakviesti pa
kalbėti dd. Baltrušaitis, Mažanskas, Bovinas, 
Andrulis ir šalinaitė. Paskui sudainuota 
Internacionalas, vadovaujant d. B. šalinaitei. 
Suvažiavimas užsidarė 8 vai. vakare.

Pirm. J. Baronas, 
Sekr. A. Taraška.

Piknikas įvyks Indian . Grove 
Parke, New Haven, Conn. 

! Po apkalbėjimui išrinkti J. 
Svinkunąs ir J. Gabrėnas į ko
misiją, kurie pagelbės organi- 40 žmonių, 
zuoti busą važiavimui į pikni
ką. Važiuojant busu kainuos kitų kolonijų draugus, 
tiktai po ' 
į ten ir; atgal. Kurie norite’ 
važiuoti busu į pikniką, tai 
malonėkite savo vardus pa-1 
duoti komisijai. Busas yra 
paimtas geriausios ir didžiau-' 
sios, Connecticut kompanijos, ‘ 
kuriame telpa 40 žmonių.

Susirinkime buvo skąitytas 
laiškas nuo D. M. šolomsko. 
kuriame pranešė, kad Centro 
Biuras yra paskyręs instruk
torius del Conn, valstijos ko-l 
munistinės' mokyklos, 
įvyks Waterbury, Conn, 
kykla tęsis 
Prasidės 1 
baigsis 13 

| struktoriais

kurį 
Mo- 

per dvi saveites. 
d. rugpjūčio ir 

d. rugpjūčio. In- 
bus D.M. šoloms-rinį. Jame reikia duoti nurodymai, kaip veikalai turi darbimnką. , .

- - - - Buvo pranešta, kad Lietu- kas pirmą savaitę, A. Bimba
vių Darbininkų Susivienijimo antrą savaitę, 
apskritys, Connecticut valsti
joj. rengia pikniką 24 liepos, struktorius,

būti režisieriuojami, kas reikalinga žinoti proletariniam 
direktoriui. Ir daug yra nesuminėtų trūkumų.

(Bus daugiau)

s 
E

Komisija Organizavimui 
AVm’ą į Mokyklą.

Eikime Į Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime 
Jiems Klasinę Apšvietą Tiekiančias Knygas, 

Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistinės Priespaudos

Pirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR

. JŲ .YPATYBĖS. Parašė Dr. Ą. Pe. 
trika. Pusi. 128. Apdaryta

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi.

Dabar

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

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

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

KAROLIO. MARKSO 
MA. Parašė L. B. 
336 pusi.

SOCIALDEMOKRATIJOS ž L UGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 56

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64 

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANC1JOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 

H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr.
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi 

386 puslapiu. Apdaryta
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr. 

J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusi. Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO- 
• JE. Parašė d. A. Bimba. Turi 608 
" puslapių. Gražūs apdarai 
KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.

Parašė U. Sinclair.
RUSIJOS ISTORIJA.

krovski. 320 puslapių. Apdaryta 
LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR

BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti kiekvie
nam darbininkui ii’ darbininkei.’ Turi 
432 puslapių. Aapdaryta

PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. Ke
belio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapiu. Apdaryta

KOMUNIZMO Ą-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
vdas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais 

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligija. Turi 224 pusi.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei. 32 pusi, kaina tiktai 

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMIOJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido “Laisvė.” Knyga turi 
126 puslapius, aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina

JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 
poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. ParAšė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.,

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė

L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi. 
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi.

ARELIAI. Apsakymėlis. 16 
PROFESINĖS SĄJUNGOS. 
PARYŽIAUS KOMUNA. 

Baks. Turi 66 pusi. 
NAUDOTOJŲ TIKYBA. 
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

antrašu ir vardu:
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

.15

.2

.2

5

W W W WW WW Irti ifM Irti irti W Irti WW WW WM W WW WW VW MM MM



Puslapis. Ketvirtas
t T » i 1

Pirmadienis, Liepos 18,

KRIKŠČIONYBĖ PRAKTIKOJE
VIENO VEIKSMO KOMEDIJA

$0000000000000^00000000000000000 Rl. Svyrūnėlis
NUO REDAKCIJOS. —šį veikalėlį lei

džiame per laikraščio špaltas del sekamų prie
žasčių-. 1) Meno Sąjunga dabar turi keletą 
pirmesnių veikalėlių, kurie laukia išleidimo. 
Tad veikalėlis greitai išleisti nebūtų galima. 
2) Veikalėlis, mūsų manymu, turi trūkumė
lių ir nedateklių. Tad lai draugai-kritikai iš- 
sireiškia apie veikalą ir jo turinį. O tuo
met gal bus galima patobulinti ir išleisti. 3) 
Mūsų judėjimui reikalinga įvairių veikalėlių. 
Tad patariame draugams išsikirpti iš laikraš
čio šį veikalėlį ir vienur-kitur gal bus galima 
juo pasinaudoti mūsų scenoj.

(Tąsa)
BLUDAS: Tegul bus pagarbintas... 
ROKAS (nervuofai): Gerą dieną. 
JBLUDAS (nustebęs): Kas tau? Kodėl 

piktas atrodai?
ROKAS: Mat, biskį su boba apsibarėm. 
BLUDAS: Klausyk, kaimynėli, su skubiu 

. reikalu pas tave atėjau!
ROKAS: Su kokiu reikalu?
BLUDAS: Ar negalėtum bent tris litus 

paskolinti? Mat, šiandie atvažiuos kle
bonas kalėdoti. Neturiu pinigų, dar 
trūksta trijų litų iki dešimts. Gal pa
skolinsi?

ROKAS: Jeigu patsai savo neturi, tai kam 
dar kitam duodi?

BLUDAS: Nieko nepadarysi. Taip įsaky
ta, kad kiekvienas parapijonas turi 
duoti po dešimtį litų.

ROKAS: Taū įsakys galvą atiduoti, tai tu j
ir atiduosi? ! BURDULIS (gieda):

BLUDAS: Klebenąs galvos nereikalauja.; žiausias!
Tik pinigų. z . ! VARGONININKAS:

i sias!
| BURDULIS (krapina

kampus ir ant klūpančių gerai užpila. 
Paskui duoda bučiuoti visiems kryžių. 
Klūpantieji pabučiuoja. Tik Rokas 
nusuka galvą, nebučiuoja.)

BURDULIS: Kas tau, ar vieno kaulo, kad 
nešiklaupi? Kodėl nebučiuoji mūkos?

ROKAS: Tu pats ją bučiuok! 
BURDULIS: Kas tu esi? Gal bolševikas? 
ROKAS: Aš esu šių namų šeimininkas!

(Katrė, Blūdas ir Staše atsistoja per
sigandę, žiūri į Roką ir į kunigą). ’

BURDULIS: Kodėl tu nešiklaupi, kada aš 
šventinu šventu vandeniu?

toks

glčbį, 
Tuo

kuni

tus, jprisisįyrę pasakoji poli- 
cistams, kad jie yra bolševi
kai, jie* norį nuversti valdžią, 
sukelti revoliuciją visoj Ame
rikoj ir t.t.

Nariuose kilo dar didesnis 
pasipiktinimas, nes tai bjau
riausia provokacija, kokią gali 
atlikti sujudošėję fašistai.

Policija matydama, kad su
sirinkusieji visi ramiai sėdi, o 
tik straksi ir dūksta Pruseikos, 
Bacevičiaus pasekėjai, aplei
do svetainę.

Tūli nariai klausė policistų, 
kodėl jų tiek daug atvažiavo? 
Atsakyta, kad policijai buvo 
informuota, jog čia laikomas 
bolševikų susirinkimas, kuria
me tariamasi sukelti revoliu
ciją, nuversti Hooverio val
džią/nuginkluoti policiją iri 
t.t. Būta net informuota poli- Į 
cijai, kad esą iki 1,000 bolševi
kų susirinkusiu. <

LAWRENCE, MASS

37

ALDLD: 37 Kp. Nariai, 
: : Tėtnykite

Labai svarbus ALDLD. 
kuopos susirinkimas įvyks lie
pos 21 dieną, L. U. Kliubo 
kambariuose. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Draugės ir draugai, šis susi7 
rinkimas bus nepaprastas, nes 
bus daug svarbių reikalų svars 
tomą. Į šį susirinkimą kvie
čiame ir pašalinius darbinin
kus, kurie dar nepriklauso prie 
ALDLD. Taipgi bus nominuo
jami draugai į ALDLD. Cen
tro Komitetą, del 1933 metų. 
Tai visi ir visos ateikite ir 
dalyvaukite.

Sekr. S. Pankauskas.

; šmotų. O'svarbiausia, kad jis 
veikiausia neteks vienos akis.

■ ( ( ' i L ' ' : f' I
A. Jozokas mažiau sukeistas, 
bet ir jis tapo išvežtas į ligo
ninę.

Darbininkai priversti yra ri
zikuoti saVo gyvybę nesaugio
se kasyklose ir dirbtuvėse vien 
tik, kad pasotinti kapitalistus 
dideliais turtais.

J. Sniceris.

MOSS GOLD MINES, ONT.

BLUDAS: Ar aš neišpildau?
ROKAS: Tu taip kalbi, kad nieko nesu

pranti.
BLUDAS: Aš nesuprantu?
ROKAS: Žinoma, kad ne!.. Tu neišlai

kysi nė minutės tuos įstatymus. O 
ką jau kalbėti apie kitus.

BLUDAS: Kaip tai?... Koki įstatymai?.. 
Sakyk!... (Nustebęs žiūri Rokui į 
akis). 9

ROKAS (drožia Bludui per veidą): Tai 
vienas! (Bludas net pasvyra, paskui 
kerta jam atgal. Susikabina į 
parpuola ant grindų ir voliojasi, 
sykiu įbėga >Katrė). •

KATRĖ (uždusus): O Jėzau, jau
gelis į kiemą įvažiavo .L(Pamačius Ro^ 
ką su Bludu ant žemės.) Viešpatie 
kas su jumis, ar iš proto išėjote! (Ro
kas
StasJ?, (šaukia) Stase! Stase! Grei
čiau eik čia! (Įbėga Stasė. Katrė di
deliam strioke. Bludas nori bėgti per 
duris, bet tarpduryj susitinka kunigą, 
vargonininką ir zakristijoną, susimai
šęs nežino kur dėtis. Bėga prie stalo 
ir klaupiasi. Katrė, Stasė ir klaupia
si, Rokas stovi, nesiklaupia; zakristi
jonas laiko katiliuką su “švęstu” van
deniu, pamirko krapylą ir paduoda ku
nigui).

i'Bludu bardamiesi keliasi) Kur

į
ROKAS: Pats nuplyšęs ir alkanas vaikštai, į 

o del kunigo paskolos jieškai. Aš tau | 
* sakau, tu kunigą neprisotinsi ir jo įsa- i 

kymų neišpildysi.
BLUDAS: Kas tau pasidarė, Rokai? Toks 

pabažnus ir duosnus del bažnyčios bu- ‘ 
vai, o dabar taip navatnai kalbi.

ROKAS: Mat, aš patyriau ant savo kai-, 
lio, kad kunigų ir krikščionybės įsaky
mų negali išpildyti.

BLUDAS: Kaip tai-negalima? Visi gali, 
tik tu negali?

ROKAS: Paskutinis kvailys tas, kuris pil
do krikščionybės įsakymus!...

BLUDAS: Kodėl?
ROKAS: Todėl, kad nė vienas negali iš-' 

pildyti!... • Į

Sveikas Jėzau ma-

Kūdikeli brangiau-

su krapylu į visus

(Bus daugiau)

me‘ simpatizuojančias* darbininkiškam 
judėjimui ‘ drauges* dalyvauti, • ne tik 
iš So. Bostono, bet ir iš Brightono ir 
•Cambridge. Liepos 22. d./ 7:30 vai. 
vakąre; -įvyks masinis .sufcipnkimas, 
toj pačioj vietoj. Kalbėk,draugė Ka
rosienė. Kviečiame kuo skaitlingiau
siai visu lietuvius darbininkus atsi
lankyti į šį masinį susirinkimą.

> ' Komisija. A
(169-17Q)

’*• > t f • »<<<>"*

WORCESTER, įMĄŠS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks antra'diehį 19 lie
pos, 8|vai. vakare, Lietuvių svetainė
je, 29 Endicott St. Gerbiamieji drau
gijų atstovai! Malonėkite visi ateiti 
į viršminėtą susirinkimą ir paskirtu 
laiku, nes turime svarbių dalykų ap
tarti.

Org. J.. J, B.
. [ (169-170)

Narių už Komunistus Balsuotoji^ 
Kliubo susirinkimas Įvyks . liepos 22p 

[d., 7:30 vai. vakare, pas V.' Naviką, 
4 Stone St. Malonėkite Viši susi
rinkai, nes konfeipencŲa jau petoli. 
Reikės rinkamai prisirengti. Kon
ferencija įvyks liepos 29 d., 7:30 vai. 
;vąkąre, 29 Endicott St. Visi atsto
vai išrinkti iš draugijų bei kuopų, 
malonėkite susirinkti virš minėtoj 
vietoj ir nesivėluokite. . • :

Už Komunist. Bals. Kliubo 
Sekr. VI N J

- . < (169^170)

NANTICOKE, PaĮ
LDSA. 63 kp. susirinkimas įvyks 

_ d. rugpjūio( Aug.), 7 vai. vakare, 
pas drg. Luibeškienę, 42 W. Nobles 
St. Draugės, atsilankykite į laiką, 
nes bus drg. Zdanienė ir ijdubs sei
mo raportą, o jūs žinot, kad tai svar
bu visoms LDSA. reikalai, ypatingai 
šiuo momentu.

E. Cibulskienė.
(168-169)

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų. Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ -

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu. ■ •

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

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

New York, N. Y.Pavojingai Sužeidė Du 
Lietuviu Darbininku

Policijai apleidus svetainę, 
daugelis narių taipgi išėjo. 
Mat, reakcija dabar šėlsta, 
tad daugelis darbininkų pri
klausančių kuopoj nusigando 
ir pamanė, kad pruseikiniai 
reakcionieriai juos gali sugrūs
ti į kalėjimą visai nekaltai.

Tai taip rūpinasi LDS. Pru
seikos, Bacevičiaus pasekėjai. 
Mes visada sakėm, kad jie yra 
artimi fašistams, dabar jie pa
tys pasirodė- aiškiausiai, kad 
mes buvome teisingi.

Šis jų teroristinis pasirody
mas aškiausiai liudija, kad ir 
mūsų kolonijoj Pruseikos, Ba
cevičiaus ir kompanijos pase
kėjai baigia nusisukti spran
dą. Jau jie galutinai pasiro
dė, kad policija jų vienintelė 
viltis prieš darbininkus.

Draugės ir draugai, nenusi- 
gąskime jų puldinėjimų prie 
policijos, bet dar labiau sto
kime už savo teises draugijo
se, lankykimės į, kiekvieną su
sirinkimą ir neleiskime tiems 
niekšams terorizuoti narius.

Daugelis narių kalba, kad 
jie šaukčsi policijos pagelbos 
dėlto, kad patys numatė, jog 
jų mažuma. O jie labai norė
jo pasiimti po $50 iš kuopos 
už kelionę į seimą. Kaip jau 
žinoma buvo nutarta mokėti 
po $50. Bet kaip tapo seimo 
vieta permainyta iš Rocheste- 
rio į Clevelandą, tada buvo 
atšauktas tas tarimas ir pada
rytas kitas tarimas, kad mokė- 
kėti tik po $40.

Tūli nariai tvirtina, kad jie 
atsiėmę kiek galint daugiau
sia iš kuopos pinigų rengiasi 
pabėgti. Saugokimės, kad ne
nuskriaustų kuopos.

120 Kp. Narys.

Šiose aukso kasyklose dir
ba apie 10 lietuvių. Liepos 
5 d., 2 vai. ryte, čia ištiko ne
laime du lietuvius darbinin
kus, draugus R. Kiaušinį ir A. 
Jozoką, 
apie 70

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
1

bedirbant “reize,” 
pėdų augščio. Jiem 
skylę eksplodavo di- 
kurio būta senai už- 
akmeny.

SO. BOSTON, MASS.
LDSA. 13-ta kuopa šaukia drau

gišką pasikalbėjimą, liepos 21 d., 7:30 
vai. vakare, 376 Broadway, kuriame 
dalyvaus draugė Karosienė. Kviečia-

namitas, 
si likusio

A. Jozokas tapo nutrenk
tas per 'kopėčias žemyn, o R. 
Kiaušinis sukniubo ant vietos? 
biegalėdami surasti lempų, nei, 
prisišaukti pagelbos, vėl šiap 
taip suėjo abu į daiktą ir vie-' 
nas kitam prisigelbėdami nu-' 
lipo kopėčiomis. Tada A. Jo-1 
zokas prisišaukė pagelbą ir iš-1 
gabeno R. Kiaušinį pavojin-' 
gai sužeistą.

A. Kiaušinis tuojau buvo' 
orlaiviu išvežtas į Port Arthur 
ligoninę. Jo rankose ir kojo-' 
se privaryta smulkių akmens!

M M IMI M AA M »V» M M M

VAKAClJOŠ

NEW YORKO APIELINKE
Rengia ALDLD Il-tas Apskritys '

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI

' Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

WILKES BARRE APIELINKE

Piknikas Įvyks Nedėlioję,

28 Rugpjūčio (August), 1932

BR00KLYN0 AIDO CHORO

. )

4 d. Rugsėjo (September), 1932 ’
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Spaudos Naudai Piknikai
DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE .

JUOSE " ' ’

Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August)
• • ■ -• i . , > t , -•

, Bus Puiki Muzikalė Prpgrąma ir Prakalbos į <

: ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS *

Visos New Yorko apielinkės kolonijos pasirūpinki-/ 
te pasisamdyti busus ir masiniai traukite į> šį : 

pikniką. • ’ • >
Ulster Park, N. Y.

Draugės ir Draugai darbi
ninkai :

Mes jau spėjom prisiaugint 
įvairių daržovių ir daug viš
tienos—kiaušinių taipgi turiny 
labai gerą pieną,—sūrius nuo 

i “testytos” karvės. Todėl kvie
čiame atvažiuot, kas tik galite 
ant poilsio tyrame ore, -mau
dytis ir kepintis saule. Gami
nam ir vegetarioniškus valgius.1

i Kaina $10.00 j savaitę, o vai- 
I kams žemiau 10 metų tik $4 į

Puikiame, dar naujame parke vadiname: » 
MEADOW GROVE—-P. VAICIONIO PARKE

Division Ave.. Cranford, N. J.
visi tie nariai, kurie nebuvo 
užpraeitame susirinkime, ne
turi teisės balsuoti ir tuojaus 
pradėtas skaityti protokolas.

Protokole rašoma apie įvai
rius “kuopos” tarimus. Jame 
įrašyta, kad J. Baltrušaitis nu
baustas vieną dolerį piniginės 
bausmės ir šešiem mėnesiam 
balsas atimtas, J. Tinikaitis

reikalavimą ir spiria pirminin-' nubaustas tris dolerius ir se
ką, kad leistų balsuoti. Bet šiem mėnesiams balsas, 
pirmininkas ir iždininkas, bū- tas. Ir daugiau nebūtų daly
dami karšti Pruseikos, Bacevi- kų jame prirašyta, 
čiaus pasekėjai

PRUSEIKOS BACEVIČIAUS PASEKĖJAI SU PO
LICIJA TERORIZUOJA LDS. 120 KP. NARlUSl

ST. LOUIS, Mo. — Liepos B^t pastebėta, kad viena 
10 d. buvo šauktas LDS. 120 • nare buvo pakėlusi abi rankas, 
kuopos pusmetinis susirinki- i ^* ^R^ltrušaitis reikalauja, kad 

o , v . 'būtų leista perbalsuoti iš nau-mas. Susirinkimas buvo sauk- v 
tas per atvirutes, kad visi na
riai žinotų ir ateitų, nes buvo 
daug ko svarbaus nutarti ir 
įdomu išgirsti raportą iš pir
mo LDS. seimo.
/ Nors didžiuma narių labai 
įdomavo, kad išgirsti gero ar 
blogo iš ką \tik atsibuvusio is-, 
torinio LDS. seimo, tačiaus;tis sukandę.

jo. Daugelis draugų paremia

atim- BAYONNE, N. J.

darni karšti Pruseikos, Bacevi- kų jame prirašyta. Net F. 
čiaus pasekėjai ir matydami, i Astrauskaitė “nubausta” $5 
kad balsuojant iš antro sykio'už pasiuntimą narių duoklių į 
pralaimės, puolė prie tūlų na-'centrą.
rių kumštis sugniaužę ir dan-1 

Bet visa didžiu-j . ...., .. . ,. , . . .... pasipriesimmas.neteko mums išgmsti, kąstas ma narių pradėjo juos uit! ir kad Pruseik Bace.
būtų užstoti užpultus narius. ; vičiaus paseksjaii

; Tada pirmininkas ir iždiniu- praeito
i kas dūmė per duris ir negry- i karčiamą ir I Z/"“ I 1 v, ■ žp, o paskui juos ir keli kiti jų protokolą, o dabai’ atsinešę no-

įiedaperėtas “daktaras
pasakęs. Vietoj išgirsti rapor
tą, mes atsidūrėme prieš, nesi-' 
įtikėtą 'pFdseikžmų’ ant mūš juž- l 
i—į; U i -

• i U j j pasekėjai. Susirinkimas ką tik
.kaip: buvo1 pradėtas. Nariai nori už-

Pradedaht užpraeitą susirinki- simokėti duokles, o valdybos 
mą, kuris įvyko birželio T2 d., jau nėra, 
buvo skaitytas protokolas. Ja
me pažymėta, kad mūsų kuo-

puolimą ^u poĮiėiįa.
Dalykas buvo ’ štai

Nariuose kilo didžiausias 
Tūli pradėjo

pabėgę iš 
susirinkimo, nuėjo į 

tenai surašė tą

ri užkarti ant nekaltų 
bausmes ir atimti jų 
kuopos reikaluose.

Pirmin. matydamas, 
šmugelis kyla aikštėn,

narių
teises

l

kad jų 
neduo-

Klaidos Pataisymas
“Laisvės” nr. 168 tilpusioj 

! korespondencijoj, kurioj rašo- 
į ma apie J. Kavoliuno žioplą 
į pasigarsinimą, įvyko klaida, 
j Ten turi būt kalbama apie J. 
Kavoliaus žioplą pasigarsini- 
mą, o ne apie J. Kavoliuno. 
. ' 1 ' ' •’ Red.

Į čia važiuodami imkite lai-1 
va ant 42nd St. anksti ryte, 
Kįngstone būsite apie 2-rą v. 
po pietų. Čia neimkit taxy, bet’ 
busą už 10 centųf iki West' 
Shore stoties, o čia imkite 4' 
P. M. ar 7:40 P. M. traukinį 
už 21c ir išlipkite Ulster Park.' 
Eikite 15 minutų į kairę iki 
mūs.

K. Sinkevičiūte
101 MM *AI WM MM MM MM MM.MM.MM

b
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 15us puikiausia programa dailės, žvilgsniu 

ir bus svarbių pyąkalbų, nes iš Broo.kly.no ten 
vyksta grupė kalbėtojų. - H ■ : . i 1 > • ; <

Mūsų Literatūros Platintojams
' <

Greitu laiku išeina iš spaudos:

1. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų uždavi
nius XI plenumo tezės.

2. H. LIORBERIS. Jūrininkai atvyko.
' e

3. ir kitos.

Platintpjai prašomi iš anksto pranešt po kiek 
jiems minėtų knygučių prisiūst platinimui. Užsa
kymus adresuot

“BALSO” REDAKCIJA, M. LABORIUS,
Tilsit, Memelstr 26, Germany
• . • I •

PHILADELPHIJOS APIELINKE
. ’ . : • . . • ii

> i ; t

Piknikas Įvyks Nedėlioję,
Kad nariai neliktų suspen

duotais del valdybos pabėgimo'da niekam balso, o reikalavi- 
|mas vis didėja. Pagaliaus 

trauskaitė iš tūlų paėmė mo- duotas įnešimas, kad pirminin- 
pasiuntė į ką prašalinti nuo pirmininka- 

v vimo. Tuojaus jis buvo pra
šalintas, pirmininko pagelbi- 
ninkas užėmė vietą.
, Pirmininkas, užleidęs vietą 

. pagelbinink., leidosi iš" svetai
nės. P» valandžiukės sugrįžo 
su trim policistais, o po trum
po laiko pribuvo dar 27 poli- 
cistai. Pirmininkas ir kiti Pru
seikos, Bacevičiaus pasekėjai 
vedžioja policistus po svetai
nę ir, rodydami į dd. Tinikai- 
tį, Baltrušaitį, Skerstoną ir ki-

poą delegatai, pasitraukė iš. L . Ins fi .„Win ls susirinkimo, drauge F. As-DS. 9 Apskričio konferencijos 
(tikrenybėj, jie pabėgo iš kon
ferencijos ir gavo smarkaus 
papeikimo). Perskaičius pro
tokolą d. J. Baltrušaitis duo-i 
da įnešimą, kad protokolas (susirinkimas. Praeitam susi- 
,būtų pataisytas, o d. J. Tini-j rinkime, liepos 10 d., kaip tik 
kaltis parėmė. Pruseikiniai1 buvo atidarytas susirinkimas ir 
priešinasi pataisymui, bet di- daug narių buvo susirinkę iš- 
džiuma narių reikalauja bal- ’ girsti raportą iš seimo ir su
duoti. Paleidus balsavimui pa- tvarkyti kuopos reikalus, kurie 
sėkmės buvo: 10 balsų už pa-i liko nesutvarkyti del valdybos 
taisymą ir 10 balsų prieš. Ta- tūlų narių pabėgimo iš pirmes- 
dą pirmininkas savo balsą pri- nio susirinkimo, nedaperėtas 
dėjo prie pruseikinių menše- “daktaras,” kuris buvo dele- 
vikų pusės ir jautėsi laimėję J gatu į seimą, pareiškė, kad

kestis ir tuoj aus 
Centra.

Tai taip praėjo užpraeitas
kad protokolas [susirinkimas.

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

Risis Lietuvių čampionas Ristynese 
KAROLIS POŽĖLA

Antra pora bus taip pat įdomi matyti 
JONAS BĄGOČIUS

WWW

Broo.kly.no


Pirmadienis, Liepos. 18,’1932
k • ' • * r

? Puslapis Penktaa

AUGŠČIAUSA PRIEGLAUDA DĖTUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

626 Woodward Avenue McKees Rocks, Pa.

APLA Centro Pildomojo Komiteto Raportas APLA. Nepa-jneieikia bendrų posėdžių, 

prastam Seimui, įvykusiam Liepos 1 - 2, APLA.
Svetainėje, McKees Rocks, Pa.

Draugai Delegatai: • kuopose raportavo seimo tari-
Šitas seimas svarbiausias išį mus.

visų APLA seimų.
ir delegatais

I ' . 1 ? ’ '« ' ' ' 4 I

Pasitarimai su Advokatais
ir Apdraudos, Depart

ments
Vienybės komisija, bendrai 

|-su 'Centro Komitetu, tariasi su 
j advokatu Gbernaur ir .....
I ries. Jie pataria varyti tą dar
bą pirmyn.

WASHINGTON, D. C.—
Amerikoje ateiviai kasdien ;990 svetimšalių, o išvažiavo; KONTRABANDA 

actua- rnažeja. Kuomet čia buvo 
“aukso šalis”, tai darbinin
kai atvažiuodavo iš visu že-

nai šių metų atvažiavo 32,- SV1ESTO
—94,904. Dabar dar labiau;
mažinasi ateiviai, o daugi-j Kontrabanda per Nemu
nas! išvažiavimai. . na Klaipėdos krašte pasku-

. Balandžio mėnesį šių me- ’ tiniu laiku gerokai padidė
tų įvažiavo 2,469. Gegužės; jo. Tačiaus dauguma kont' 
mėnesį—2,479. Gi išvažia-1 rabandininkų vienos ar ki- 

vietą, tai trys is- vnnai tuo pačiu laiku padi-1 tos pusės policijai pasiseka 
Tai reiškia, kad dėjo labai daug. Balandžiosugauti. Taip prieš kelias 

mėnesį—6,746; gegužės mė- dienas buvo sulaikytas is 
nesį—8,577. Tai reiškia, Pagėgių šoferis Petkus, ku-
kasd darbininkai čia jau ne- 
randa aukso. Tas bėgimas 
yra iš priežasties nedarbo, ku
ris jau tęsiasi -keli metai, o 
valdžlia -nesistengia, kad pa
gelbėti bedarbiams.

, __ v . — K..... ^... APLA actuaries ------------------ s—- — - -c --
k 7Pa U^gyrG’ie"yb^..tlkJT ‘abai pritaria vienybei. Per- mes kampų.-

• žiūrėjo abiejų organizacijų fi- Imigracijoš Biuras p'askel- 
nansinį stovį ir čarterius. I be, kad į vie;no atvažiavusio 

' Obernaur pareiškė, kad LDS 
! čarteris yra daug geresnis už 
j APLA čarterį. Todėl suvieny-

~ I tai organizacijai jis patariaSusitarta greitoj ateity tu-| jmti LDS čarterį

I tar 
i nes 
kų

Taipgi jie (tarimai) bu-
Jis todėl i vo organe “Laisvėj” perspaus- 

skaitlingiausias.' dinta ir manom, kad visos

•ė mažiausia išlaidų dėti, 
pinigai reikalingi darbiniu- 
reikalams.
Rengiamės Prie Bendro 

Posėdžio

imigranto viįetą, tai ,trys iš 
važiuoja. '
iš Amerikoj -ateiviai bėga.
Pereitais metais -dar buvo

11 11 1 i 1 Cl nulių V IUVU kJUOllCVLLll &1U1VVJ UUClbJ IU-|

Jis taipgi geriau atstovauja vi-; kuopos skaitė ir svarstė juos. į rėti abiejų organizacijų centrų! 
I są organ. Pirmesnieji seimai | Be to, mėnesiniam APLA Bu-1 komitetų bendras posėdis.

daugiausia susidėdavo iš dele- , lėtinė už liepos mėnesį tilpo Lapkričio Buletine tilpo APLA
rezoliucijos ir Centro Komiteto protokolas,

O ‘dabar šitas seimas' nurodymai, jogei mes turime kuriame vienas paragrafas
kuopų, (eiti prie susivienijimo su LDS.skamba sekamai:

Minimam Buletine taipgi ve1 “Kalbėta vienybės klausi
mu. Skaityta LDS sekretorės 
laiškas šiuo reikalu. Pasirodo, 
kad dar reikia didesnio prisi
rengimo prie bendro abiejų 
organizacijų centrų komitetų- 

posėdžio. Nutarta i--------
esant šaukti tuo reikalu spe-

“Seimas vienbalsiai pasisa
kė už vienijimąsi APLA su 
Liet. Darb. Sus. Centro Komi-Į 
tatas įgaliotas tuo klausimu i 
veikti.”

Nei viena APLA kuopa ne-
Delega- išėjo prieš tą rezoliuciją. Va- cialis C. Komiteto posėdis.

APLA
na-
ga-
visi

dinasi, visos kuopos sutiko, 
kad reikia eiti prie vienybės.
Visi seimo tarimai įėjo galion taipgi ir 
su liepos’1 d., todėl ir vieny- Visos 
bės klausimu tarimas sykiu 
įėjo.

APLA Centro Komitetas 
tuojaus ėmėsi vykinti visus sei
mo tarimus gyvenimai!. Susi- 

~ , Gau-
ma’tė būtiną reikalingumą su-( ta atsakymas, kad LDS Cen- 

seimo 
Bule-

gatų Pittsburgho apielinkės | dalis minimos 
kuopų.
susidaro iš veik visų 
kad ir tolimiausių kolonijų.

Ne tik kiekybe, bet ir koky- kas pasakyta: 
be jis daug geresnis. Anglia
kasiai, plieno darbininkai, ki
tų industrijų darbininkai suva
žiavo mat rišti vieną svarbų 
klausimą, ar mes turime su
vienyti APLA su LDS ir kaip 
geriausia suvienyti, 
tai, atstovaujanti visą
organizaciją, visus APLA 
rius, dabar pasakys savo 
tutiną žodį, kurio laukia 
darbininkai.

APLA Centro Pildomas ko- 
.. mitetas pildydamas APLA 23- 
‘ čio seimo tarimus ir rezoliuci

ją, gavęs nuo kuopų užtikri
nimą, kad reikia vienytis, nu-1 rašinėta su LDS Centru, 
j——* —L - -- - • 1 1 ?   - - - —x ~ 1- - ~ T
šaukti šitą Nepaprastą Seimą i tras sutinka su APLA 
išrišimui vienybės klausimo.

Kodėl Stojame už Vienybę
APLA su LDS.

I rezoliucija. Rugpjūčio
I tine vėl pasakyta, kad 

“Lietuvių Darbininkų 
vienijimo Pildomoji

Susi- 
Taryba

1. Emigracija iš Lietuvos savo posėdy nutarė užkviesti 
uždaryta. Gyvenančių Ame- , APLA prie vienybės. Tuo į 
rikoj lietuvių skaičius labaii klausimu teks daugiau kalbė-1 
mažėja. Taipgi daugelis iš- ti.” 
važinėja į Sovietų Sąjungą ir 
Lietuvą. Plėstis organizaci
joms dirva todėl mažėja.

2. Lietuvių organizacijų tu-
• rime per daug. Net keturios 

centralinės pašaipinės organi
zacijos. O kiek lokalinių ?

3. Pusė APLA narių pri- i 
klauso prie LDS. Jie turi dvi
gubas išlaidas panešti.

4. Bedarbė ir ekonominis 
krizis nubiednina darbininkus. 
Daugelis iš jų nebegalėdami 
duoklių užsimokėti numeta or
ganizacija. O naujų narių la-'

\ bai sunku gauti.
\ 5. Prie pilnai išsivysčiusio 
kapitalizmo kovoti pasiskirs
čius visai negalima. Reikia 
vienos centralizuotos organiza
cijos, kad iškovojus socialę Į 
apdraudą, kad atmušus kapi
talistų atakas.

Galima paduoti daugelį 
faktų, kodėl reikalinga vieny? į 

t bė.
Prądžia Ėjimo Prie Vienybės

Revoliuciniai darbininkai 
jau senai kelia klausimą apie 
vienijimą įvairių pašalpinių I 
draugijų. Bet aktualis vieni
jimo darbas pradėtas tiktai 
tada, kai fašistai ir socialfa- 
šistai suskaldė SLA, išmėtė iš 
seimo darbininkus delegatus ir 
kada susidarė LDS.

Kadangi APLA ir LDS yra 
darbininkiškos organizacijos? 
revoliucinių darbininkų vado
vybėj ir kadangi tų-organiza-; 
cijų nariai yra darbininkai, to
dėl visu baru iškelta klausi-

* mas, kaip tas dvi centralines 
. organizacijas suvienyti.

APLA 23-čias seimas aplai- 
kė nuo kelių kuopų pasiūly-i 
mus iškelti ir apsvarstyti vie
nybės klausimą, pirmiausia i 
kaip suvienyti APLA ir LDS 
ir kaip pritraukti prie centra
linės organizacijos lokalines 
draugijas, šitas seimas^ vien
balsiai priėmė tuo klausimu 

^rezoliuciją. Nei vieno delega
to nesirado, kuris būtų tai re
zoliucijai 
zoliucija 
vienijimą

Kuopos

Re-
už

pasipriešinęs, 
aiškiai pasisako 
organizacijų.
Vienbalsiai Užgiria

23-čio Seimo Tarimus

23-čio seimo delegatai savo

Pasiųsta visos informaci
jos Apdraudos Departments, 
iš kurio taipgi gautas teigia
mas pranešimas. Tadjydoen- 
droji vienybės komisija-'vel lai
kė posėdį bal. 20, 1932, ir pa
darė bendrą sutartį, kokiu bū
du sueiti prie, vienybės ir-kad 
tuoj aus šaukti abiejų organi
zacijų seimus.

APLA. ' Centro Komitetas 
reikalui‘ turėjo specialį posėdį bal. 22 

’ ir jame užgyrė sutartį, nu
tarė ją tuoj aus kuopoms iš
siuntinėti ir taipgi nutarė šau
kti speciali seimą liepos 1 ir 
2.

Matote, kiekvienam Buleti
ne rašoma, organe “Laisvėj,” 

Vilny” pranešama, 
kuopos informuojama,

ką Centras tuo klausimu vei
kia. Centro Komitetas vykdo 
seimo tarimus gyvenimai!, o. 
kuopos, tatai suprasdamos, vi-’ 
sai neišeina ‘prieš. Daugelis! 
kuopų dar paragina, kad mes 
greičiau eitume prie vienybės.

Bendras posėdis įvyksta 
sausio 1. Jis taipgi pasisako 
už vienybę. APLA Centro 
Komitetas priima vienbalsiai 
vienybės rezoliuciją ir -teikia | 
bendram posėdžiui ■ pašiūliji
mus.

Bendras Abiejų Komitetų 
Posčd’s.

Sausio 1 d., 1932, įvyksta 
organizac. centralinių 

bendras posėdis..
Prieš tą posėdį abu komitetai
atskirai laiko savo posėdžius 

i ir apsitaria pašiūlijimus ben- 
se-!dram posėdžiui. APLA Cen- 

*| tro Komitetas savo posėdy 
priima vienybės 

rezoliuciją 'duoda 
i‘ivm< |go

Vadinasi, visos kuopos bu-j 
vo pilnai informuotos, kaip Į 
mes einame prie vienybės. Nei I abiejų 
viena kuopa tam nesipriešino, komitetų

Daugiau Žinių Apie Ėjimą 
Prie Vienybės

Rugsėjo Buletine telpa 
kantis pareiškimas:

“APLA Centro P. Komitetas j vienbalsiai 
aplaikrė iš LDS sekamą rezo-i klausimu 
liuciją : i keletą pasiūjyrtių
' “‘LDS Pild. Taryba, išklau-i sėdžiui< 
siusi savo broliško delegato ra-; 
porto iš APLA 23-čio seimo ir 
susipažinosi su turiniu rezoliu
cijos, priimtos seimo delegatų 
klausimu vienybės tarpe LDS 

I ir APLA, sveikina šitą žygį. 
i Ji taipjau prižada rūpintis, 
; kad kuoumiausiu laiku pagei
daujamoji vienybė tarpe šitų 
broliškų organizacijų įvyktų. 
Kad tą paskubinus, LDS Pild. 
Taryba rūpinsis susipažinti su 
visais techniškumais ir legalu- 
rtiais, prie ko kviečia ir APLA; • x ,svarstė tuos tarimus ir 46 kuo-

Reikia / 
visi APLA 
pasiūlymai 
priimti ir 
protokolas, 
bendri tarimai ėjimui prie to-j 
limesnės vienybės.

Tie bendro posėdžio tari
mai buvo APLA Centro Komi
teto aptarti ir užgirti, taipgi 
su platesniu paaiškinimu vi
soms kuopoms išsiuntinėti.

Kuopos taipgi nuodugniai

APLA. Finansinis Stovis

daugiau atvažiuoto jų. Pa- j
vyzdžiui, 1931 metais atva
žiavo 97,139, o išvažiavo tik 
61,882.

Gi nuo liepos 1 d. perei
tų -mėtų iki gegužės 31 die-

MacDonaldas su de Va 
lera Nesusitaikė

FARMERIAI ATSAKO 
j FORDUI Į JO “SAVOS 
iPAGELBOS” LAIŠKĄ

ris savo automobilyje vežė^ 
žėsi 15 klg. kontrabandrjnų 
mielių. Buvo konfiskuotos 
ne tik jo mielės, bet ir jo 
automobilis, vertas 16,000 li
tų.

Kiek anksčiau Nemune 
buvo rasta paliktam laively 
3 cėntnekiai sviesto. P&ts 
kontrabandininkas, pamatęs 
bėdą, iššoko į vandenį. : Vie-

čia priminti, kad 
Centro Komiteto 
bendram posėdy 

sudaryta bendras 
padėta tam tikri1

APLA. organizacijai labai 
pageidaujama vienybė ir to
dėl, kad jinai mažiausia na- 
cionalė pašalpinė organizaci- 

j ja tarp lietuvių. Todėl jai 
daug sunkiau verstis už kitas 
didesnes organizacijas.

Finansinis stovis sekamas: 
Metinis raportas Pa. Apdrau
dos Komisionieriui 
metus rodo: APLA.

j narių.
$17,234.30;
$817.61;
$77.28. Viso 18,051.91. Ac
tuary’s raportas duoda už tur
tą 96.83 nuoš. Dar toli iki 
šimto nuošimčių. Actuary’s 
raportas rodo, kad APLA: na
rių' mirtingumas smarkiai di
dėja.’ 1930 m. buvo 146.59 
nuoš. Gi 1931 bųyoĮ 151.92 
nuoš. Actuary pareiškė, jogei 
toks, didelis mirtingumas AP 
LA. organizacijoj yra 
spot” ir patarė ką 
dalyku daryti.

Mes manome, kad 
jus bus daug geriau 
ti organizaciją.
organizacija, tuo geriau tokiai 
verstis.

už 1931 
turi 1830 

Apdraudųs fonde— 
" ; Pašalpos fonde—■ 
Lėšų fonde trūksta 

Viso 18,051.91.

Gi 1931 bįyoj 151.92

‘black 
nors tuo

susivieni- 
sutvirtin-

Centro Pild. Komitetą. Po 
kiek laiko abiejų organizacijų 

. centraliniai komitetai turėtų 
i padaryti bendrą posėdį pasi
dalinimui mintimis ir apsimai-l

I nymui įgautais patyrimais.:
Vienybės klausimas turėtų būti 
paleistas abiejų organizacijų 
narių svarstymui, idant, susi- į 
pažinus visapusiai, ėjus prie į ___ _ _ . _ .

■ taip pageidaujamos vienybės.’ ° Ku.opoJ T’
r{>do didžiuma pries vienybę.

pos pasisakė už vienybę. Pas 
narius pasirodė pageidavimas, 
kad kuogreičiausia susivieni
jus ir sudarius vieną

| darbininkų savišalpos organi- 
| zaciją.

Organizuojasi Vienybės 
Priešininkai

“Vienybės klausimas dabar ’ 
labai gyvas. Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas jau pa
reiškė savo žodį, kad jis pil
nai, tam pritaria.” f <

Taipgi tam pačiam Buleti- 
ne tilpo C. Komiteto 
protokolas, kuriame 
sekamas paragrafas:

“Skaitytas laiškas

" j nas kontrabandininkas svie
sto 12 klg. norėjo persiga
benti senose moteriškose ’ko
jinėse, kurias užsikabino 
ant kaklo, bet, -čiuptelėjus 
už vienos iš jų, visa “pas
laptis” buvo išaiškinta.

AKINS, Okla. — Henry 
Fordas šio miestelio laik
raštyje patalpino laišką, ku
riame jisai nurodė, kad 
kiekvienas turi gelbėtis pats 
sau. Į tą laišką farmeriai 
gerai atsako Fordui. Far
meriai bombarduoja tą laik-! 
raštį, kuris patalpino tą ! DEJUOJA, KAD 
Fordo raštą. Į NĖRA LIETAUS :

Kaimuose ūkininkai de
juoja, kad nėra lietaus. Jo 

' nebuvimas virs 2 savaičių 
igali pakenkti vasarojui.

VILKAVIŠKIS.—Šią va
sarą Vilkaviškio miestas ap
miręs; judėjimas’ mdž&s, 
naujų namų beveik nesta
to. Tai yra krizio pasėkos.

Tiktai malūnininkai ma-
Šitas darbininkas, tyt neblogiausiai jaučiasi: 

tąip ramiai ir tvarkiai mar-1 tera'tūraTyra čia augęs ame-! stato du didelius ti-pbėsįds 
sųoja, kad valdžios marinai 
neturėjo ką malšinti.

•LONDONAS. — Airijos 
valdžios galya, prezidentas 
de Valera, buvo nuvykęs į 
Londoną, kad padaryti tai
ką su Anglija del muito su
tarties. Bet po trumpo pa
sitarimo šita konferencija 
suiro. Viena ir kita pusė: 
negalėjo susitarti. Dabar į 
dalykas paliktas valdžioms i 
daryti išvadas

Marinai Šaukiami prieš 
Bony Armiją

BANDO NELEISTI PLA- 
TITI KOMUNISTINĘ 
LITERATŪRĄ

— Do- 
mieste 
agen’ 

liautis 
šaukė marinus (jūreivius). i platinus komunistinę litera- 
kad numalšinti jex-karei- j turą. Jei jisai nesiliahs pla-; 
vius, kurie maršuoja beginęs, tai gausiąs eiti į ka-l 
perštojimo po kapitalo sos-dėjimą. L. / 
tinę. Bet buvę kareiviai i vurįs platina darbininkų Ii-Į 

zitii mm’-!. . - v.

WASHINGTON, D. C.— užpuc 
Kapitalistų • valdžia pasi- i tą ir

Amerika Reikalauja Nu
ginkluoti Europą

ei-GENEVA. — Kuomet 
na kalbos apie pasitarimus

Juo didesnė imperialistinių valstybių,
I tai Amerikos! delegacija ruo- 

j šia rezoliuciją, kuria reika- 
I lauš nuginkluoti Europos 
! valstybes. Amerikos rezo- 

LDS. gerai finansiniai stovi. į sakoina, leikalaus
ap_ sumažinti armijas iki tiek, 
\JŽ kad Europos; šalys galėtų 
tui.į tik apsiginti’ palaikyt savo 
fon_ i tvarką ir slopinti teritorijų 
fon_ darbininkus. | 
fon-

LDS. Finansinis Stovis

ap-! Metinis raportas valstijų 
draudos departmentams 
1931 metus rodo: LDS.

14147 narius. Apdraudos
I de—$19,704.77; Pašalpos
de—$17,767.72; Našlaičių
de—$429.60; Lėšų fonde—$4,

l 579.85. Viso — $42,481.96.
! Actuary’s raportas duoda už |
| turtą 117.3 nuoš. Taipgi ra- 
! portas rodo, kad mirtingumas ■ 
;  ——23.3 nuoš.
ganizacija ir dabar vis auga, algos jau numuštos iki $14

ŠNIPAI PADEDA DARBI
NINKUS PAVERGTI IKI 

14 DOL. Į SAVAITĘ

CHICAGO,—111. — Armo- 
Or-! ur kompanijos darbininkų

NEW ORLEANS, 
ako agentai šiame 

literatūros 
įsakė jam

rikonas. 1 malūnams.

(l> <l> f T i*L

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon B186 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS \
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE ,

ą didelę ^na mažas

suteikia gana-gerasją!y-vi Savaitę. Ęe to, dar kitas 
i-a • dnim apt.a ,į^ak^mas padaryta, kad

darbininkai įaikytų prisise- 
!gę '; kompanijos “bėdžius” ' 
•'(ženklus) ■ dirbtuvėje ir lau- j 
•ke isč-ję. Tokiu būdu šni- i 
pai^gali juos1 pažinti-'i-t lair

{vairių karštų gi ri
mų, ypač kuomet 
užeisi sužalęs, gausi 
žilumos J v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę Svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer-

L u t r in’a Hali yra - 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau- , 
čiams virš ŽG mėtų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi, Įvairių bis- 
nių. Mūsų patarna
vimas priel&nkBs.

gas delei APLA. susivienijimui 
' su LDS. Savo turtu Jinai •£!!- 
jsako ir už trukumą APLA. ’iki:

ĄPLA 2 ir 3 kuopoj pasi-1 ld0; nu0Š- Mes ^ndme, jogdi 
suvienyta organizacija suteiks 
daug maudas Visiems abiejų 
orfeanižaciju bišli’iamš. - i;, j v .:. , . ,

Matote, jokios skriaus .Al^- fealP 1T W ką -va 
PLA. nariams negali būti* 'de- 
lėi vienybės. ' Kaip tik prie- -MM
šingai. Jeigu 'mes susivięny- -m’ti -ir -tarti 'savo žodį. -Seimą.

i tume, tai visiems 'nariams; ’bū-, tūrėtų taipgi ’pratęsti tolimes
nę vrėnybės 'klapsimu liniją ir 
'Sutė-ikti 'galią:'Centro -Komitė- 
tui tbliaus dailbtrotis šiuo klau-

.Kuomet perskaitė bendro po
sėdžio tarimus, visu smarku
mu šoko priešintis. Centro pir
mininkas jiems gerai

• bavo visokius .melus'
_JX. Imas.posėdžio Į

randasi

LŪTVfiŪŠ
pasidar- 

skleisda-
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.

Tel. Triaity 1*«7M
»'■' r 1 i.i^BBmBHttagHm8Baas5BgaagEaa

“Skaitytas laiškas Lietuviu I išleisti visiems nariams ir 
Darbininkų Susivienijimo Pil-Įsoms kuopoms pareiškimą, 
damosios Tarybos, kviečiantis; 
prie pasitarimo, kaip geriau 
eiti prie suvienijimo abiejų 
organizacijų. šis klausimas 
plačiai diskusuota. Prieita 
prie bendros išvados, kad

Centro Komitetas savo po-; tų didėlės naudos. 
I sėdy svarstė padėtį ir nutarei .

j i Prie užbaigos

Tai toks Centro Komiteto simu. ‘ 
pranešimas alpie veikimą vie
nybės iklaūsimk. s Komitefjas, | wa, vėl vaducįsiš ;tais visais ta 
kaip matote iš jo raporto ii 
iš darbų, veikė, kiek tiktai iga« 
Įėjo, kad ipTavedtis gyVeftiman 
23'ičio seimo rėzoliuėiją ir rdi- 
dŽiW$Ms narių ■.nusistatymą. 
Komitetas ‘d'ikbo 'dėlei vienybės 
vad!uoda<masis ir tuo, kad Vie
nybėj yra 'daibiniąkų galybė.

Dė'baT sei'ma's, ka'ipo 'a'trgš- 
‘čiausia įstaiga, turėtų nuodug
niai peržiūrėti visą Centro Ko
miteto darbą vienybės klausi-

Taipgi Centro Komitetas 
išleido vienybės klausimu la
pelius.

Centro Komitetas dėjo 
daug pastangų, kad išaiški
nus vienybės klausimą ir tose 

abiejų organizacijų pildomieji | kuopose, kur pasirodo vienybei 
komitetai turėtų bendrą posė-i priešininkų, 
dį Pittsburghe. Nutarta šiuo'kuopoj tas gerai 
klausimu parašyti laišką LDS.Vienybės 
Pildomajai Tarybai.”

Delei šito Buletino tiktai 
viena (17) kuopa davė pasta
bą, kad einant prie vienybės pasisakė prieš vienybę.

Tačiaus 2 ir 3 
nepavyko, 

priešininkai daug 
dirbo, kad paskleidus demora
lizacijos ir tas jiems laikinai 
pavyko. Abi kuopos griežtai

Ge'ritro Komitetas, supranta

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

rimais, kokius 'ča&ąrys šitas 
seimas.

■tzDS. tšėtfmiąįs. ii!gi tarė savo 
židdį. Da'baT !tai*š savo ?žd^į ir 
ĄipLĄ. ■sė’i'maš1. JPo iBeimų vėl 
'irpsimės daub’d !i;r 'dwbsiwe sun
kiai smaTlęiai, ijki įvyklinsi- 
me ^pageidaujamą vienybę.

‘Draugiškai,:
APLA. Cejntro Pildamas 

Komitetas, j
Sekr. J. Gasiimas,

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mčšlažarnes, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos behdrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingui gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliŠKais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- l 
mokėjimo ' patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spihduliai, Kraujo Tyrimai ir
v Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. XI NS 110 EAST 16th ST. N. T.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M. 1 
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINĖS ŽINIOS
'5ji i Išmesta į Gatvę Nėščia 

! Serganti Bedarbė Motina 
su Trimis Kūdikiais

Primušė Detektyvo Motiną lmirs- Tuomet jiems elektros 
' kėdė.

Pirmadienis, Liepos 18, 1932

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rušią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

PARDAVIMAIROSLYN, L. L—Keturi plė
šikai primušė detektyvo J. 
J. Hyzenskio motiną, 64 metų' 
amžiaus, reikalaudami atiduot ka:(„L5reir^ 
pinigus. Išgavo tik penkdole- 

js rinę. Greit visi keturi buvo su- 
i imti. Senė ligoninėj ir gal

i PARSIDUODA 4 kambarių rakandai, 
dar visai geri. Parduodu todėl, 

’"i turiu išvažiuoti į kitą 
miestą. Parduosiu už tiek, kiek kas 
pasiūlys. 318 So. 1st St., ant 3 lu- 
bu, Brooklyn, N. Y.

(169-171)

NEW YORK.—Pagal teis- 
mo patvarkymą, išmesta išKomunistų Distrikto Didis Renegatai Padaužos Prašo

Užtarimo prieš Komunistus į kambarių į gatvę bedarbe M. 
i Sochinienė, su trimis 
i kūdikiais, kurios 
gęs. Ji buvo 
iš ligoninės, 
operacijos; o 

! rius nemokėta
nuo 2 iki 5 metų amžiaus; be 
to, dar ji laukiasi ketvirto kū
dikio; duonos neturi nei kąs
nio. Tokioj baisioj padėtyj 
dar į gatvę išmesta.

j Kapitalistiniai laikraščiai pa- 
veisklus spausdina ir garbina 
tuos policmanus, kurie sudėjo 
jai kelis dolerius naujai “gy
venimo pradžiai.” Geriau bū
tų parodyt snukius tų teisėjų 
ir namų savininkų, kurie taip 
su ja pasielgė.. Bet tokių at- 

| sitikimų šimtai būna kasdien. 
Visi, kaip bedarbiai, taip 

dirbantieji stokite į Bedarbių 
Tarybas kovai už bedarbių ap- 
draudos įstatymą. Remkite 
Komunistų Partiją šiuose rin
kimuose, nes tik Kom. Parti
ja kovoja už bedarbių reika
lus. )

Išvažiavimas Sekmadienį
NEW YORK. — Ateinantį 

sekmadienį vietinis Komunistų ' 
Partijos distriktas turės masi-i 
nį išvažiavima į Pleasant Bay buv0 »žP»olę komunistų mitin- 

gą ant Pitkin Ave. Jie pasi
šaukė ir policiją prieš komu- 

-• platfor-l n’s^us’ bet pastarieji renegatus 
! gerai pamokino ,taip kad da
bar Gitlow kreipiasi į Pilieti
nių Laisvių Sąjungą, reikalau
damas užtarimo prieš komu
nistus.

BROOKLYN. — Lovestoniš- 
Į kiai renegatai Gitlow ir kiti

Parką. Tai bus sykiu didelė 
demonstracija už Komunistų 
Partijos kandidatus ir .
mą, ypač už bedarbių apdrau- 
dą ir Sovietų Sąjungos apgy-1 
nimą. Visos darbininkiškos 
organizacijos yra raginamos 
dalyvauti su savo vėliavomis. 
Bus gera muzikos, dainų ir 
sportų programa. Kalbės mū-į 
sų kandidatas į gubernatorius 
Israel A m ter.

Sumušė Randauninkų 
Streiko Vadą

M. R.

Ex-Kareiviai Demonstruos 
Rugpjūčio Pirmojoj

mažais 
vyras pabė- 
tik sugrįžus 
reikėtų dar 
už kamba- 

ir trys kūdikiai

k ą 
Jai 
čia

IM MMMMMW.MMM.IWM

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923

Pa.

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

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

SYKĮ ATSILANKĘ PEKSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

&

&
&
&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

& South
South 3rd
& Catharine
South 3rd

1215 South 2nd
Franklin & Vine

*
VAKACIJOS VIETA

li!

$

pas mane

Telephone, Evergreen 8-5810

J. GARŠVA
Graborius

402

P"T

aDEKAVOJU pacientams
Tik 100 Pėdų Nuo Marių I

iiiotiiBiiiotiiQHiaiiiai naiii3itiaiiisiiioiiioiiiaiiiaiiioiiioiiioiiioiiioiiiaHiaiii3tii3in

TEL. STAGG 
2-5043

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti > Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

maistas, 
rūšių ir 

augščiau

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

•')
231 Bedford Avėnue

BROOKLYN, N. Y.

LAIK-
NAU-

MADOS

Valandos:
Subatomis . _ _
Apart Nedėldienių

Telefonas: Stagg 2-91fi5

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

alikite “Laisvės”
i pasiimsiu ir pataisęs 

” Jūs užsimo-

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Sercdomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Iš hotįelio tiesiai į maudynes. 
Visi kambariai marių puspje, pa
tarnavimas mandagus, kainos že
mos. Prašome atsilankyti.

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARY 
PUBLIC

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

MOT. LAUKUS, Fotografas '
214 Bedford Ave. * Brooklyn, N. Y. ‘

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brookline 

Ateikit Persitikrini.

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

ūži labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 I SAVAITĘ
Šviesiausias farmų 

sezono uogos visokių 
daržoves už tą pačią 
nurodytą kainą.

Važiuokite Hudson
i Line Boat iki Catskill, N. Y. 
Atvažidvę telefonuokite: Cats
kill 890-F-4.

wwiniiftiiftiiftiiniiAiMwiniiftiwi
NEW YORK.—Keli šimtai 

ex-kareivių dalyvavo^ Union 
Square mitinge pereitą penk
tadienį, reikalaudami tuojau 
išmokėt bonus ex-kareiviams. 
Vienbalsiai nutarė dalyvauti

saBROOKLYN. — Namų 
vininkai pasamdė gengsterius 
sumušt drg. Sher, vadą ran
dauninkų streiko už nupigini- 
mą kambarių kainos ant Hins-' prieškarinėj Pirmosios Rugpj.
dale St. ir Livonia Av. Sher bu į demonstracijoj, 
vo pašauktas neva pasikalbėt!
su kuo tai per telefoną ir ten n i i • x • ir 
žiauriai sumuštas, taip, kad Į Bedarbių Žvejų Vargai 
turėjo būt nuvežtas į ligoni-1 ----------
nę. Streikieriai ir jų kaimy-j BROOKLYN. —Sheepshead 
nai atlaikė gatvėj protesto mi-įBay keli šimtai bedarbių žu- 
tingą prieš tą žiaurumą. ! vauja, bandydami užsidirbti 

pragyvenimą. Bet prieplaukų 
komisionierius reikaluja užsi- 
mokėt po 50 centų už teisę 
pardavinėt tas žuvis. Neturė
dami pinigų, taigi negauda
mi ir teisės pardavinėti žuvis, 
tie darbininkai būna priversti 
sumest atgal į vandenį šimtus 
svarų žuvų.

JReikalauja po $10 į Savaitę 
Coney Island Padegėliam

Coney Islande Bedarbių Ta
ryba ir Darbininkų Tarptauti
nė Pagelba suruošė kelis masi
nius mitingus gatvėse, kur 
kalavo, kad iš miesto iždo 
tų duodama bent po $10
savaitę visiems likusiems be- 
natniaispo didžiojo gaisro; Po
licija stengiasi ardyti 
mitingus.

rei- 
bū- 
per Pagarba Fašistui Plėšikui

tokius

Kerta Algas “žvaigždėm”
NEW YORK.—Numušama 

35 procentai algos visiems Me- 
tro-Gold'wyn-Mayer ir Loew 
judamųjų paveikslų aktoriam 
ir aktorėm, gaunantiem dau
giau, kaip $1,500 Į savaitę.

Užvaisinta Misionierių Sek
retorė Mirė po “Iškratymo”

Darbo Ministeris Doak 
Kaipo Streiklaužys

laišką I. Milleriui, 
fabrikantui, kad 

streikieriams.
Industrinė Unija

ir
yra 
če-

nepa- 
Mat, 

vado- 
Mille-

BROOKLYN. — Darbo 
ateivybės ministeris Doak 
atrašęs 
verykų 
siduotų 
kairioji
vauja streikuojantiems 
rio, Gellerio ir Five Star čeve- 
rykų darbininkams.

Trečiadienį buvo du streikie- 
riai areštuoti už primetamą 
užpuolimą ant skebų. Vienas 
laikomas po $10,000 paranka, 
kitas po $1,000.

Per penkias paskutines sa
vaites bylos areštuojamų strei- 
kierių kaštavo apie $5,000. 
Reikia jiems pašalinės para
mos ne tik bylom, bet ir mais
tui, Aukas siųskite: Shoe Stri
ke Relief Fund, 5 E. 19th 
New York.

NEW YORK.—Pora savai
čių atgal per italų fašistų su- 

i sikirtimą su tūlais Mussolinio 
I priešininkais, vienas fašistas, 
; Salvatore Arena (tapo užmuš- 
; tas. Dabar jo kūnas įdėtas į 
puikų metalinį grabą ir bus 
vežamas Italijon. Jo pagerbi
mui atvyko net Itąlijos amba
sadorius iš Washingtono ,o nu- 
vežus į “tėvynę,” būsią iš ka- 
nuolių šaudoma, atiduodant 
pagarbą to fašisto lavonui. 
Bet visą muziką gadina tik 
vienas dalykėlis. Toronto, Cay- 
nada, policija praneša, kad tas 
fašistas ten dalyvavo užpuo-Į 
lime apiplėšt automobilį, ve-! 
žusį $150,000, kurie buvo pa
grobti ir vežikas nušautas. Po 
to Arena pabėgo į Jungtines 
Valstijas.

NEW YORK. — Mirė pres- 
byterionų (kalvinistų) misio
nierių sekretorė Marė Livings- 

i ton, 21 metų amžiaus, po to, 
kai jai buvo padaryta opera
cija, per kurią tapo išimtas' 
užmazgas kūdikio iš jos.

Brutališkas Policmanas

st

Sukniasiuviy Pardavimas

Coney Island Biznieriai 
Pasidarė “Sarmatlyvi”

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ |STAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bu
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg

Darbininkų ir kaimo biednuo- 
menes dvisavaitinis laikraštis

64 n

Kiekvienas lietuvis darbininkas 
privalo skaityt “Balsą”. Atskiro ekz. 
kaina Lietuvoj — 15 centų. “Bal
są” galima užsisakyti Vokietijoj Til
žės mieste šiuo adresu: Deutschland, 
Redakcija, Max Laborius. Užsaky
mus galima daryt ir per paštą.

“Balso” kaina 1932 metams 
Tilsit, Pr., Memelstrasse 26, “Balso”

Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj, 
Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
metams — 2 markes; 6 mėn. 
markė; atskiras eks. 10 fenig.

Amerikoj ir kitose valstybėse: me
tams—1 dol.; 6 mėn. — 60 cen.; 1 
ekz.—5c.

SSRS.: metams — 2 rub.; 6 men. 
—1 rub.; 1 ekz—10 kap.

1

NEW YORK.—Bedarbį 
dliorių J. Waldmana, parda-j lvairri 
vinėtoją smulkių daiktukų, po-! kiri ekz. 
licmanas Al. La Bianca šučiau-1 
žė, 
už 
šęs 
kai 
cinis žvėris užpuolė tą suvar
gusį žmogų. Net teisėjas Har
ris negalėjo susilaikyti nenupei 
kęs pol., kuris ištikro turėjo 
būt paimtas teisman ,kaip raz-1 
baininkas. Teisėjas Waldma
na išteisino, bet policmano ne- SSRS, 
baudė '

Coney Islando biznieriai 
duoda skundą policijos komi-1 

į sionieriui, kad daugelis žmo
nių beveik nuogi maudosi bei 
kaitinasi ant smėlio prieš sau
lę. Tai esą negražu. Biznie-

NEW YORK. — Pereitą, nai nori, kad visi pirktųsi re- 
šeštadienį būk tai turėjo pra- i guliarius maudynių kostiumus 
sidėt streikas Moteriškų Dra-Ortuomi darytų jiems pelną, 
bužių Dar. Unij., kurios galva' -------------------
skaitomi soęial-fašistas D. Du-(3 Moterys Slldegę CoD^y 
binsky. £et išvien su Greenu i ______
ir Wollu iš Amerikos Darbo; CONEY ISLAND. — Apie 
Federacijos Dubinsky sudarė i žmonių sudegimus per čionai- 
kitokį planą, kad per beša-.finį gaisrą nebuvo iki šiol duo- 
lišką santaikos teismą išspręs- (jarna jokių žinių. Pasirodo, 
t' klausimą. Vice-gubernato- į kacj yra dingusios bent trys 
rių Lehmaną unijos vadai ir j moterys, viena motina septy- 

kaipo nįų vaikų. Spėjama, kad jos 
^u°- sudegė. • v '

fabrikantai pasirinko, 
“bešališką” sprendėją, 
sprendis, suprantama, bus prieš 
darbininkes ir darbininkus, 

. kaip ir visuomet.
Kairiosios grupės toj unijoj 

Šaukia visus eilipius narius ko
vot prieš slaptas derybas, iš
rinkt šapų komitetus ir organi
zuotis tikram streikui iš apa
čios.

Automobilių ir Revolveriu 
Aukos

pe-1

sukruvino ir areštavo būk' 
tai, kad Waldmanas mu- 
policmaną. • Trys liūdinin- 
parodė teisėjui, kaip poli-

“KOMUNISTAS”
LKP. CK. organas
Eina kas antras mėnuo

Kaina 1932 metams: Lietuvoj: ats- 
_  . ... — 25 cent. Amerikoje: me- 

Į tams—60 cent.; atskiri ekz.—10c.; 
! Vokietijoj: metams — marke; atski- 
> ri ekz — 20 f.; SSRS.: metams — 1 
rub.; atskiri ekz.—20 kap.

“Partijos Darbas”
LKP CK. organas paskirtas dar

bo klausimams
“Partijos Darbą” privalo skaityt 

kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungos narys.

Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at- 
; skiri ekz. — 25c.; Amerikoje metams 
—1 dol.; Vokietijoj: metams—2 m.; 

1.: metams—2 rub.
i "Komunistą” ir “Partijos darbą” 
galima užsisakyt “Balso” adresu.

M. Siuvėja.

Didžiajame New Yorke nuo 
šių metų pradžios iki dabar 
jau 686 žmonas tapo užmušti 
automobiliais ir 285 šaujamai- 
siais ginklais.

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

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

upe Day

AGATHA BLOZNELIS
R. F. D. 2 Catskill, N.

Del (platesnių informacijų 
rašykite žemiau paduotu ant- 

irašų :

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų

DR. M.
215 E.

Tarp 2nd
NEW

Valandos , nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

Nedėlioni nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray Ir 

patinusias gyslas įčirSkinimais

_____ i R****»I *

INC
<

MATHEW P. BALLAS
(BIELAUSKAS) 
G R A B ORIUS

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

MŪSUs [STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS 1, MUS, O MES 
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

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

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS

, UŽ PRIEINAMA
r KAINA

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniikaa rynj ir 

moterų linai kraujo ir oda*. 
Padarau Ktyrini* kraajo ir ilapaaao.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room !•? 

New York, N. T.
Valandai PriSmimoi 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo > 
iki 9 va). vakaro 

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

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 
atvešiu j “Laisvę, 
kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė 

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

178 S. South Carolina Ave 
ATLANTIC CITY, N. J.

JONAS STOKES• 
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume-
riams, kad verkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
612 Marion SL, 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotii 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta. 
|odel \ paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

daiktų ži- 
pigiau nu-

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVŲ.

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 rityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

i

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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