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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Pittsburgho seime sandarie-
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čiai ir fašistai sudarė bendrą 
frontą ir pastatė SLA priešakin 
tą pačią seną Gegužio-Jurgeliū- 
tės nubankrūtavusią kliką. At- 
mainiĮ toj organizacijoj jokiti 
nesimato ir nebus. Sena klika 
vilks ją senu buržuaziniu keliu 
dar mažiausia porą metų, jeigu 
SLA nariai darbininkai miegos 
kepurėse.

Žmonės, kurie bėgyje dviejų 
metvj nuganė artį šešis tūkstan
čius organizacijos narių ir apie 
pusę miliono dolerių, pasiliko 
ant toliau tai organizacijai va
dovauti, ant toliau ją kamuoti 
ir tempti žemyn. Tai rezulta
tas Pittsburgho seime laimėji
mo bendro “tautos” fronto!

AMERIKOS KOMUNISTŲ PARTIJA ŠAU
KIA MASES PAREMTI VOKIETIJOS 
DARBININKU KOVAS PRIEŠ FAŠIZMĄ
Vokietijos Komunistinis Laikraštis “Rote Faline” Jau Su

laikytas; Darbininkai Formuoja Bendrą Frontą Kovai 
Prieš Fašizmą Vokietijoj; Dalyvaukime Protestuose Prieš 
Terorą

Negali Sunaikinti Chinijos Sovietus
SHANGHAJUS. — Nan

kingo valdžiai nesiseka su
naikinti Chinijos Soyietai. 
Kuomet valdžia pasiūlė pla
ną, kad reikia' kovoti ir iš: 
naikinti komunistų vado
vaujamą judėjimą už Chi-

nijos Sovietus, tai valdžia 
susilaukė daugybę protestų 
ir reikalavimų, kad reikia 
kovoti prieš Japoniją, o ne 
prieš savo šalies Sovietus. 
Šie protestai ir suriša Nan- 
kingo valdžios rankas.

AMERIKOS MARINAI METE GINKLUS 
ŠALIN, KUOMET JIE BUVO PAŠAUKTI 

PRIEŠ VETERANUS

Socialfašistai (Grigaitis, Ba
gočius) Pittsburgho seime vai
dino didžiausių politinių šarla
tanų rolę. Ir vienas, ir kitas 
prakaituodami darbavosi, kad 
sulaikyti savo eilinius pasekėjus 
nuo kovos prieš fašistinę kli
ką.

Toj pačioj purvinoj rolėje jie 
dabar tebėra. Dabar jie svai
do gana kairias frazes neva 
prieš fašistų kliką Susivieniji
me tik su tuo tikslu, idant ant 
toliau muilinti akis savo pase
kėjams. Tikros kovos prieš fa
šistinę kliką jie nenorėjo ir bi
jojo seime, taip nenori ir bijo 
dabar.

Pittsburgho seime juk Bago
čius ašarodamas užgyre fašistų- 

. sandariečių laimėjimą. Jis at
virai ir varde visos savo armi
jos uždėjo ant visų tos klikos 
žygių demokratinį štempelį. Jis 
pareiškė Gegužiui, Jurgeliūtei, 
Vitaičiui, Valaičiui ir visai tai 
klikai, jog jis (Bagočius) ir vi-j 
si jo draugai ištikimai padės 
jiems viešpatauti Susivieniji
me, darbuosis bendrai su jais, 
gelbės jiems visuose jų žygiuo
se. Tą girdėjo virš du šimtai 
delegatų ir laikraščių reporte
riai. To veikiausia nebandys 
užginčyti netgi visokią sarmatą 
pametęs ponas Grigaitis.

BERLYNAS. — Vokieti
jos komunistų laikraštis 
“Rote Fahne” jau sulaiky
tas. Mat, fašistinė valdžia 
pirmiausia nori pasmaugti 
darbininkų laikraštį, kuris 
šaukia juos kovon.

Galia Prūsijos ministeri
jos perduota į Franz Bracht 
rankas. Pirmiau jisai bu
vo majoru Essene ir tenai 
turėjo diktatoriaus vardą. 
Pirmiausia jisai paleidžia! 
visus valstijos sekretorius, 
kurie yra “socialistai.” Gi 
Berlyno policija jau paves
ta Dr. Kurt Melcher. O ge
nerolas Rundstedt, kuris yra 
diktatorius Berlyno ir vi
sos provincijos karo jėgų,

jau išleido įsakymą polici
jai, kad jinai šautų be pasi
gailėjimo, kuomet pasiro
dys kas nors panašaus į de
monstracijas, kurias jie va
dina “maištu.”

i
Amerikos Komunistų Par

tija šaukia visus darbinin
kus sudaryti bendrą frontą 
kovai prieš fašizmą Ameri
koj. Komunistų Partija 
šaukia mases remti Vokie
tijos darbininkų bendrą 
frontą prieš fašizmą. Rei
kia ruošti demonstracijos ir 
masiniai mitingai. Savaitė 
nuo liepos 25 d. iki rugpjū
čio 1 dienai yra kovos sa
vaitė prieš karą ir fašizmą.

Bedarbiai Darbininkai Reikalauja 
Duonos, Vieton Kulky

darbių reikalavimus. Dar
bininkai pradeda dar dides
nę kovą už tuojautinę pa-

O ką veikė pats Grigaitis? Ar 
jis pasmerkė klikos smurtą? Ar 
jis atmetė Bagočiaus sudėtą fa
šistams priesaiką visos social- 
fašistų grupės vardu? Nieko 
panašaus jis nepadarė.

Žiūrėjau į tą poną, kuomet 
Bagočius graudingai sveikino 
Gegužį ir visą fašistinę kliką. 
Grigaitis užkaitęs, susijaudinęs, 
net prakaitą nuo savo plikės 
nubraukdamas, "plojo Bagočiui. 
Vadinasi, Bagočiaus pareiški
mas ištikimybės fašistinei SLA 
klikai buvo taip pat Grigaičio 
pareiškimas. Negali būti jo
kios abejonės, jog išanksto jų 
dviejų buvo pasitarta, ką saky
ti ir kaip demokratišką štempelį 
uždėti ant fašistinės klikos 
smurto.

Taigi, • ar galima susilaikyti 
nuo gardaus juoko, kuomet da
bar, po seimo, tas pats Pijus 
Grigaitis,, ir tie patys kiti social- 
fašistiniai šulai garsiai šumija 
prieš tą pačią kliką, kuriai jie 
Pittsburgho seime sudėjo išti
kimybę? Tokį bjaurų augštyn 
kojomis apsivertimą padaryti 
bėgyje kelių savaičių tik ir gali 
tokie politiniai sukčiai ir šar
latanai, kaip Grigaitis ir Bago- 
čius.

ST. LOUIS, Mo. — Be
darbių Taryba šaukia darbi
ninkų konferenciją šį nedėl- 
dienį,Turner svetainėj. Dar
bininkai reikalauja, kad val
džia greitai paskirtų maisto

Į bedarbiams darbininkams ir 
jų šeimynoms.

Savo atsišaukime Bedar
bių Taryba sako: “Mes, be
darbiai darbininkai, mote
rys, vaikai, balti ir negrai, 
reikalaujame ne kulkų, bet 
duonos. Tik del to mes su
sirinkome prie miesto sa
lės. Mes reikalavome tei
sės gyventi. Mes reikala
vome pieno del badaujančių 
mūsų kūdikių. Mes reikala
vome, kad miestas greitai 
paskirtų $10,000,000 maistui 
ir kūdikių pienui.”

Į šiuos reikalavimus mies
to valdžia atsakė gazinėmis 
bombomis, buožėmis ir kul
komis. Dabar darbininkai 
organizuojasi kovai už be-

Užsisakė Orlaivių Kovai 
Prieš Sukilėlius

TROY, Ohio. Čia Brazili
jos valdžia užsisakė orlai
vių, kuriuos jinai mano pa
naudoti prieš sukilėlius. 15 
orlaivių Brazilijai kainuos 
$200,000. Juos naudos ar
mija ir laivynas.

Brazilijoj Kovos Nesibaigia
RIO DE JANEIRO. — 

Kovos tarpe Brazilijos val
džios jėgų ir sukilėlių eina 
ir dar nesibaigia. Praneša
ma, kad valdžios jėgos jau 
atsiėmė vieną miestą, kuris 
turi tik 500 gyventojų. Tai 
miestelis Manoel Joaquin, 
kurį valdžia jau atkariavo.

Japonija Ruošiasi Atakuoti Mongoliją ir Plėstis 
Toliaus į Chiniją

Kita su SLA eiliniais nariais. 
Kitaip į tą klausimą žiūrėjo net 
tie patys Grigaičio ir Bagočiaus 
eiliniai pasekėjai. Jie kartais 
griežtai veržėsi į kovą prieš fa- 
šistų-sandariečių kliką, bet ne
turėjo pakankamai politinės 
drąsos ir supratimo atsikratyti 
nuo Grigaičio ir Bagočiaus. štai 
kur jų buvo didžiausia silpny
bė ir nelaimė. Jie buvo suagi
tuoti prieš kliką pirm seimo ir 
norėjo jai išperti kailį seime, 
bet tapo parduoti per vadus tai 
pačiai klikai.

PEIPING. — Japonijos 
karo vadai pareiškė, kad 
Japonija turės imti daugiau 
Chinijos žemės plotų. Jei 
įvyks nauji susikirtimai 
Mandžurijoj, prie Jehol, su

Ką turi daryti SLA Darbinin
kų Opozicija, už kurios kandi
datus buvo paduota virš septy-

niolika šimtų balsų? Ji, mano 
supratimu, turėtų nesnausti. Ji 
turėtų tuojaus griebtis kovos 
prieš fašistinės klikos viešpata
vimą Susivienijime. Reikia 
aiškinti SLA nariams tos kli
kos pragaištingus darbus. Rei- 
.kia visur stengtis tą kliką nu
nuoginti. Reikia visur šaukti 
eilinių narių, nusistačiusių prieš 
fašistinės klikos viešpatavimą, 
susirinkimus ir konferencijas. 
Reikia kuopose suorganizuoti 
veiklius opozicijos komitetus. ’

Hsiao armija, taj kita Ja
ponijos armija, kuri arti 
Tientsin, pradės atakas ant 
P e i p i n g o , kur randasi 
Chiang Hsiao armija.

Japonija pilnai pasiren
gus eiti toliau į Chiniją. 
Chinai darbininkai ir smul
kioji buržuazija reikalauja, 
kad Nankingo valdžia gintų 
Chiniją nuo Japonijos. Žmo
nės jau reikalauja, kad bū
tų mažinami mokesčiai, ku
rie labai smaugia ne tik dar
bininkus, bet ir valstiečius 
ir pramonininkus. Tai ir 
Nankingo valdžia yra ver
čiama kalbėti apie karą su 
Japonija.

Kapoja ir Miesto
DETROIT, Mich. — Mies

to majoras Frank Murphy 
pareiškė, kad miesto darbi
ninkai jau dirbs tik po 5 
dienas į savaitę. Šitas pa
tvarkymas įėjo galėn liepos 
20 diena.

Be to, visiems darbinin-

Darbininkų Algas
kam s nukapota algos 14.5 
nuošimčių. Kapodami dar
bininkams algas ponai ma
no, kad jie galės išsikasti iš 
skolų, kurias jie dabar turi. 
Bet bedarbiai iš šių taupų 
nieko negaus.

Girty Delegal
OTTAWA. — Šios provin

cijos valdžia padarė tarimą, 
kad delegatai, kurie daly
vauja Anglijos Imperijos 
konferencijoj, gali pirktis 
svaiginančių gėrimų be spe-

ty Konferencija
cialio valdžios leidimo. Tai 
reiškia,./kad delegatai ragi
nami ir gerai išsigerti, kad 
konferencija būtų linksmes
nė. Taip kapitalistai riša 
reikalus.

■ ■ .— , ...--- ■

Kaip Eina Pramonės Gamyba Sovietų Sąjungoj
BSSRS Siuvinio Fabrikų 
Pramfinplano Išpildymas 

per 15 Birželio Mėnesio 
„ dienų

“Sciąg indūstrializacij” 
per 15 birželio mėnesio die
nų išpildė programą 84 nuo
šimčiais. Pasiūta 80,595 ge
lumbinės kelnės—73,1 nuoš., 
51,498 bovelninių—118,3 nš., 
38,824 švarku—83.9 nuoš. ir 

18,450 vyriškų paltų “dė
mi”—84 nuoš.

Fabrikas “Kominternas” 
išpildė mėnesio programą 
pirmoje birželio mėnesio de
kadoje 29,5 nuoš. Trečioje 
birželio mėn. penkdienukė- 
je fabrikas pagamino pro
dukcijos už 216,515 rub. ver
tės, arba 89 nuoš. progra
mos. Išleista 1.600 gelumbi
nių z švarkų—105,3 nuoš., 
2119 gelumbinių kelnių — 
74.8 nuoš.

Fabrikas “Prof inter n” 
pirmoje birželio mėn. deka
doje išleido produkcijos už 
612 tūkstančių rublių ver
tės, arba 87.3 nuoš. Pasiūta 
vyriškų paltų—5,270 arba 
81,2 nuoš., ir moteriškų pal
tų—7,480 arba—98,1 nuoš. 
plano.

Apdovanotas Raudonąja 
Vėliava Siuvimo Fabrikas 
“Kastryčnik” per 15 birželio 
mėnešio dienų išpildė pram* 
finplaną 98,1 nuoš. Pasiūta 
50,565 paltai. >

Ištirpinta Metalo
Per penkdienį (20-24 

želio) visose SSRS metalur
gijos gamyklose ištirpinta 
87,2 tūkst. tonų špižo ir 
80,5 tūkst. tonų plieno.

Išleista Automobilių
Per penkdienį (21-26) bir

želio) Stalino vardo gamy
kla (Maskvoj) išleido 162 
automobilius, Molotovo var
do gamykla (N. Novgoro
de)— 150 automobilių.

Išleista Traktorių
Per penkdienį (21-26 bir

želio) Ordžonikidzės vardo

bir-

Valdžia Paslėpė Žinias Apie Šiuos Įvykius; Ex-Kareiviai 
Reikalauja, Kad Jų Draugai Būtų Paleisti Iš Kalėjimo; 
Valdžia Įsakė Veteranus Išvyti Iš Washingtono

Policija sako, kad namai, 
kuriuose prisilaiko vetera
nai kareiviai reikalinga nu
griauti. Tai reiškia, kad nei 
sulūžusiuose namuose be
darbiams darbininkams ne
galima rasti pastogę.

gamykla (Charkove) išleido 
318 traktorių.

Iškasta Anglies
Per penkdienį (2Q-24 bir

želio) visoj Sovietų Sąjun
goj iškasta 847,784 tonai an-

Kerčiaus Mieste Stojo Dar
ban Naujas Baldų 

Fabrikas
I

Kerčiaus mieste birželio 
mėnesį pradėjo dirbt naujas 
baldų fabrikas. Fabrikas 
gamins kamodas, kanapas ir 
matracus. Apart šito baldų 
fabriko, įrengta dvi baldų 
dirbimo įmonės, Antno ir Ši- 
chadzu miestuos.

Naujas Airijos Muitų 
Patvarkymas Eina Galion

WASHINGTON, D. C.— 
Amerikos kapitalistų val
džia paslėpė žinias apie jū
reivius, kuomet jie mete 
ginklus ir atsisakė juos nau
doti prieš ex-kareivius. Ši
tas atsitikimas įvyko liepos 
14-ta diena, kuomet vete- V 4.7

ranai kareiviai maršavo n .. v u*. v . «• 
prieš Amerikos valdžią ir Valdžia KontroIlUOS 
kėlė savo reikalavimus, kad Religiją

I jiems būtų išmokėta bonai.  
j Kad veteranus nuslopinti, 
buvo pašaukta marinai (jū- valdžia pati pradeda* kištis 
reiviai). Bet 25 marinai me-;; religija. Valdžia ims į sa
te ginklus-šautuvus ir atsi- !vo rankas ir priežiūrą 80,- 
sakė eiti prieš savo drau-j ooo kunigų, minykų, kanau- 
^US* i ninku ir kitokiu šventiklių.

Šios žinios tik dabar iš- Valdžia jiems duos darbą, 
tryško iš valdininkų. Tie gai pati mokės ir algas. Ka- 
jureiviai yra laikomi dabar, pitalistinė valdžia negali ap- 
“incommunicado” (be susi-| sieiti be religijos, nes ji mul- 
siekimo) militariniam kalė-Į kina darbininkus.
jime. -------------------

T • T * a Nereikalauja AmerikosJiems Laisves n • •v. . ratanmuŠios žinios apie metimą T 
šautuvų labai greitai paskly
do tarpe ex-kareivių. Jie 
greitai suprato, kad tie ka
liniai yra jų draugai, kurie 
nešaus savo draugus. Tad 
masiniame susirinkime ex- 
kareiviai išrinko komisijai 
reikalavimui pilno raporto! 
apie jūreivius, kurie laiko-j J<' P™.1"-* 
mi militariniam kalėjime. Argentina jaučia, jog A-

J i menkos taikintojai žiuri, 
kad ta taika ir jiems duo
tu naudos. O tai nesveika 
argentinietiškai buržuazi
jai.

MADRIDAS. —Jspanijos

BUENOS AIRES. — A- 
merikos diplomatai pasisiū
lė Argentinai Į talką, kaipo 
taikintojai jos reikalų su 
Uruguajum. Bet Argenti
nos ministeris Lama pareiš
kė, kad šita šalis nereikalau- 

• ja patarimų nei taikintojų.

DUBLINAS. — Naujas 
Airijos įstatymas, kuriuo 
manoma suvaržyti Anglijos 
prekes, kurias pastaroji ga
bena ir parduoda Airijoj, 
įeina galion su liepos 21 die
na. Mat, Airija keršija An- » 
glijai tuo pačiu, kaip kad 
Anglija Airijai.

Mirė Francijos Novelistas
PARYŽIUS. — Francijos 

novelistas Reno. Bazin (77 
metų) jau numirė. Jisai 
buvo žymus buržuazinis ra
šytojas. Taip pat. jisai bu
vo nariu Francijos Moksli
nes Akademijos. Darbinin
kams jisai nieko neparašė.

Mussolinis Pats Užima 
Ministerio Vietą

ROMA. —' Vietą paleisto 
užsienio ministerio Grandi 
užima pats Mussolini. Gi 
buvusį ministerį mano siųs
ti į Ameriką arba Angliją. 
Matomai, kad Mussolini jau 
nieku nepasitiki, kaip tik 
pats savimi.

mi militariniam kalėjime.
Valdžia Įsakė Ex-Karei-

vius Išvaryti iš Miesto
Kapitalistų valdžiai labai 

nepatinka, kuomet jiem ga
dina skonį veteranai Wash-' .. v .
ingtone. Liepos 21-mą die- milClJOS Auksas Mažėja 
na policijos viršininkas jau j 
paskelbė laišką Columbia 
Distrikto Komisionierių Ta- savaitę Francijos banko 
rybos, kuriuo įsakoma po-!aukso rezervas nupuolė aut 
licijos viršininkui, genero- 64,000,000 frankų. Pinigų 
lui Pelham D. Glassfordui, cirkuliacija taip pat tą pa- 
kad jisai išvarytų is Wash- čią savaitę sumažėjo. Gi 
ingtono miesto veteranus iki Anglijos auksas tą pačią sa- 

ivaitę pakilo.

PARYŽIUS. — Pereitą
Francijos banko

rugpjūčio 4-tai dienai.

DAUGIAU KAIP TŪKSTANTIS 
DARBININKU PIKIETUOJA MAINAS

DUGGER, Ind. — Trys nose be maišto. Todėl kom*,. 
kompanijos armijos įsakyta panija ir valdžia prisigabeno 
atgebenti daužyti mainie- armijos, kad išgelbėti tuos 
rius darbininkus, kurie pi- skebus?
kietuoja mainas ir gerai 
įgązdino skebus. Streikas 
yra Hoosier mamose, mai- 
nieriai gerai veda kovą. 
Kompanijos pradėjo gaben
ti skebus į mainas. Bet 
mainieriai pradėjo mainas 
pikietuoti ne po vieną-du, 
bet tūkstančiais.

Šerifas Williams pareiš
kė, kad 1,200 mainierių su
sirinko į pikieto eiles. Tuo
met skebai bijojo išeiti iš 
mainų, kad jie neliktų ap
kulti. Daugiau kaip 20 va
landų tie skebai išbuvo mai-

Dar visai nesenai valdžios 
policija ir šnipai areštavo 
180 mainierių, kurie pikie- 
tavo mainas, kad neprilei- 
dus skebus į jų vietą. Val
džia stoja už skebus. Da
bar pi kietų eilė pakilo iki 
virš tūkstančio. Todėl val
stija jau traukia armiją, 
kad kauti darbininkus. Prie 
darbininkų i š d a v i n ėjimo 
prisideda ir Lewiso unija—

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj) s
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Komunizmo ir Fašizmo 
Kova Vokietijoj

Bntored as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at Į
Brooklyn, N Y., under the Act of March s, i«79. i Vokietijos valdančioji klasė griebiasi žiauriausių fašis

tinių priemonių slopinimui kylančios darbininkų revoliu
cinės bangos Vokietijoj.

Krizis, kapitalistinės sistemos smukimas, kuris atnešė 
Vokietijos darbininkams iki šiol negirdėtą skurdą, vargą 
ir badą, verčia darbininkus jieškoti išeities; ir vis dides
nis ir didesnis skaičius Vokietijos darbininkų temato tik 
vieną išeitį—tai revoliucinę išeitį po Vokietijos Komunis
tų Partijos vadovybe.

Renegatas Prūseika, išliejimui neapykantos prieš ko
munistinį judėjimą, per “Klampynę” apsiputojęs šaukia,! 
būk Vokietijos Komunistų Partija puolanti narių skai-z 
čiumi, būk jos įtaka neauganti darbininkų masėse. Bet; —

IJUDOŠIAI DARBININKŲ EILĖSE 
i . IR PREZIDENTO RINKIMAI

i

Jau ir Amerikos Darbo naikina darbininkus, tai 
Federacijos vadai, pragydo ■ Federacijos vadams judo- 
delei prezidento rinkimų. I šiams nesvarbu. Reikia 
Kalba Federacijos preziden-: laukti, ką jis dabar pagie- 
tas William Green. Pareiš- dos. Kad Rooseveltas ir jo

Pildomoji Taryba. Bet kąjnams darbininkus smaugti, I £aktal ^'ysai ką kitą.? Faktai rodo,- kad Vokietijos į 
tie pareiškimai duos orga-i kad jie New Yorko valstijoj | 
nizuotiems ir. neorganizuo-! nė piršto nepajudina del 
tiems darbininkams? Nieko i darbininkų, tai Greenams ir

šeštadien., Liepos 23, 1932

Pasaulinio karo veteranai Washingtone. Tokį “rojišką” gyvenimą jiem da
vė Amerikos kapitalistai, už kurių reikalus jie kariavo pasauliniam kare.

k** '■

Įg j

• 1

Komunistų Partija smarkiai augay kad jos įtaka taipgi j 
i auga darbininkų masėse. Ir štai kokia padėtis dabar Vo-! 
kietijoj: visos reakcinės spėkos, pradedant socialfašistais ’

> reikalus, už kapitalistinės
' sistemos palaikymą.

Brooklyno fašistu “Vieny- prezidento vietos jį išvytų j Kuomet visokie liberalai 
i ir ban- ■ buržujai pasako, jog jie re- 

norėję susprog- kieriai, kurie kontroliuoja ■mia 1sociaIi®t’J. kai’ 
i Chicagos Universitetą, ^■gynėją, tai kiekvienam dar-.
dabar, anot Grigaičio, jiejbįninkui gali būt labai aiš- 
nei nenusistebi, nei nepasi-' ku, jog socialistų partija 

patikės piktina. Kodėl? Todėl, kad i yra jų priešas, ir todėl nei

įvairūs Dalykai
. x i ’ -x r n- n v’ u ii- ir baigiant hitleriniais fašistais, deda didžiausias pastan-į r1ni> w*-c iQVxn-" bfll_ i.n , naujo, apart senų kapitahs- Moliams nesvarbu. Lauki- o.ną J, . VnkipHinc Knmnnktn Pnrtiin <=ukrwšint.i be dai Vls Maitoja, buk ko- stambus fabrikantai

tinių partijų, apart panau- te, ką Rooseveltas užgiedos 
jintos ištikimybės savo kla-'laike rinkimų kampanijos, 
siniams priešams. Federa
cijos vadų kalba yra parda- 
viku kalba, kalba buržuazi- V 7

jos agentų-judošių darbinin
ku eilėse, v

Ši baisi bedarbė alkina ir 
desperacijon grūda milionus 
proletarų. J_________ __
gas ir nedateklius spaudžia. darbininkus, 
ne tik neorganizuotus dar- T” 
bininkus, bųt taip pat Fede-icijos nusipenėjusių vadų ro-

gas sukriušinti Vokietijos Komunistų Partiją, sukriušinti 
jos vadovaujamą revoliucinį darbininkų judėjimą.

Su kiekviena diena kova aštrėjo tarp komunizmo spė-
munistai “i 
dinti Chicagos Industrial 
_____” Tai suniekšėjusių 
smetonlaižiu tauškimas. Bet 
vargiai bent vienas sąžinin
gas darbininkas

# w # e # # 1 Ak V ' VV A A M V A A A * * * — X.

Paskui baigiantis rinkimų į Lų iš vienos pusės ir fašizmo spėkų iš kitos pusės, ir šian
dien ta kova pasiekė griežto susikirtimo laipsnį. Pasta
ruoju laiku įvyko, eilė aštrių susikirtimų tarp komuniz
mo ir fašizmo spėkų, ir nepaisant, kad fašistai turi poli- r. . ,
cijos paramą, Altona mieste ir kitose vietose revoliuciniai I ' 
darbininkai savo proletarine kumščia uždavė smūgį fa-! -------

kampanijai, gal Federacijos 
vadai ragins darbininkus pa
sirinkt vieną iš kapitalistų 
klasės šulų, o gal, kaip anais 
rinkimais, pasiliks “bepar- 
tyviai,” tai yra, lygiai padės | šistiniam gaivalui.

Didžiausias var -' abiem partijoms apgauti

Tai šitokia yra Federa- v

racijos narius, štai pustre- lū. Jie be jokių ceremoni- 
čio miliono organizuotų dar-1 ju ii’ be jokios gėdos par- 
bininkų. Štai jų vadai. Štai i duoda darbininkus. Jie yra 
kapitalistinės partijos, 
rios yra atsakomybėje 
darbininkų kentėjimus.
Ar tie vadai pasmerkia tas'

partijas ir visą jų atstovai!-, ‘ Ar ei]iniai Federacijos na.
A * * v 1 • TT, • į riai klausys savo lyderių
Ai jie saukia ec eiacijos; gjuose prezidento rinkimuo- 
narius ir visus darbininkus:^ Dįlis ju ui klauš 
būdavot, savo politines spe-: B d aJts‘imes‘nuo judo. 
kas atsimesti nuo senųjų Su Htikos. Lokaj&Js po 
partijų ir pradėti nepriklau- įJokal‘o pasisako už Komuni- 
somą politini gyvenimą >qstu Pa;.tija ir jos kandida- 
veikinią? Ar jie saukia dar-!tus._dd Fostefį h. Fofda 
bininkus kovoti pries įsnau-i Da r Federacijos uniju tu. 
dotojus abiems frontais rgjo ;pasiuntę atstovus f Ko. 
politiniu ir ekonominiu ?.mįni!,tų Partijos nacionalę 
Nieko panašaus jie nedaro į n 0 m j n a v imo konvenciją, 

uesingai, šitoj 'lzl° i Įvairiu valstijų konvencijose 
kentejimų valandoj Green ir j‘ar da iau Federacijos lo. 
visa genge judosių muilina . . • •
darbininkams akis ir vėl su
šilę perša jiems Hooverius 
ir Rooseveltus.

Platformos—sako Fede
racijos vadai—abiejų parti
jų prastos. Jos ėmė ir už
miršo proletariato reikalus. 
Išvada iš to turėtų būti vie-

ku-' valdančiosios klasės agen- 
už Į tai. Jie yra mirtini neprie

teliai darbininkų klasės. Jie

j jie labai gerai žino, jog so-;)bel}as darbininkas nepriva- 
icialistų partija yra trečioji |

i Chicago j liepos 13 d. fa- kapitalistų partija, ginanti __________ _____ _
šistai, socialfašistai, sanda- kapitalistų įeikalus. Jie zi- yajg šiuose rinkimuose rem- 

laisvę hitleriniams fašistams veikti; leido jiems dėvėti 1 iečiai ir klerikalai sudalė no, kad tie, kuiie balsuos itž i Įį savo klasės, Komunistų
uniformas, organizuoti savo militarinę ginkluotą organi- bendrą frontą lind.imui į socialistų partijos kandida-Į Partijos, kandidatus,
zaciją, kad apsiginklavę fašistai galėtų geriau pulti ko-j4mer.^os ^e^uviu Kišenių, tus, balsuos už kapitalistui 
munistus ir revoliucinius darbininkus abelnai. Bet štai rinks aukas del smeto- _
revoliuciniai darbininkai veda griežtą kovą prieš gaujas nos agentų skridimo (1933
ginkluotų fašistų, ir vietomis užduoda jiems didelį smū- metų vasarą) iš New Yor- 
gį. Desperacijon įpuola hitleriniai fašistai ir jų gynėjai k° i Kauną, .kad tuo būdu 
—Hindenburgas (socialfašistų numylėtas) ir von Papen, ’išgarsinti fašistinę Lietuvą. > 
__ 1________ L_L. Hitleris reikalauja, panaikinti pas- Jie tikisi nemažai lietuvių 
kutinės buržuazinės demokratijos liekanas ir įvesti dikta- darbininkų pasigauti ;

1 ‘ ” 1 . “patriotines” meškeres. Mū-1 Darbininkių
darbiniu- į knyga. J 
j fasis-11>yj3e ]auk£m, ilgai pen

Kaip žinoma, von Papėn’o valdžia suteikė pilniausia

reakcinis kancleris. Hitleris reikalauja panaikinti pas-

turą. Hindenburgas ir von Papen su tuo sutinka. Hin
denburgas paskelbia dekretą, sulig kurio panaikinama su 
darbininkų klasei spaudos ir žodžio laisvė;-įvedama-dik-ikams:
tatūra ir paskelbiama karo’ stoVis Prūsijoj.' Tr visai tai: tams mulkinti ir išnaudoti. ; 
atkreipta prieš, komunistinį judėjimą, prieš kovingąją da-1 
lį darbininkų klasės. Del to išreiškė didžiausią džiaugs- i 
mą fašizmo vadas Hitleris. ' ..

Hitleris kaltino Prūsijos socialdemokratų valdžią, kad 
ji neužtektinai slopino komunistinį judėjimą, kad ji ne- 
užtektinai apsaugojo hitlerinius fašistus nuo revoliucinių 
darbininkų, ir jis reikalavo atstatyti iš Prūsijos valdžios 
vietų socialdemokratus. Kąncleriaus von Papen valdžia, 
sulig Hindenburgo fašistinės diktatūros dekreto, tą pa
darė. Dabar socialfašistai, Prūsijos valdininkai, sako, 
jog juos be reikalo prašalino iš vietos. Prūsijos praša-

- linti ministerial, sulig New York “Times” pranešimo, 
kalų prisideda prie rėmimo į ketvirtadienį atlaikė posėdį ir padarė pareiškimą, jog 
komunistų kandidatų. į von papen daromas primetimas socialdemokratams Otto 

Laike šių rinkimų vienas j graun> Prūsijos premjerui, ir Dr. Carl Severing, Prūsi- 
is svarbiausių Komunistų - jos vidaus, reikalų ministerial, kad jie nepakankamai slo- 
Partijos darbų bus tame, | pįnę komunistus, yra nepamatuotas. Reiškia, patys so- 
kad nuplėšti kaukę nuo A- cialdemokratų vadai sako, kad jie visokiais būdais slopi- 
merikos Darbo Federacijos; no komunistus Prūsijoj. Apgailestaudamas socialdemo- 
judošiškų vadų. Mūsų par- kratų atleidimą nuo vietų, buvęs kancleris Dr. Btuening-,

lo jos remti, neprivalo bal- 
! suoti už jos kandidatus. 
■ Kiekvienas darbininkas pri-

Moterys Kovotojos Del Komunizmoko į Kauną, kad tuo būdu

pat’ ilgai nusitęsė jos užbai-

lygų.

STREIKAS ALABAMA 
VALSTIJOJ

zidentas Robert Maynard 
Hutchins pareiškė, jog jis 
balsuosiąs už Norman Tho
mas, socialistų partijos kan
didatą į prezidentus. Delei

darbininkų. Streikas yra 
mainose, kurias

patarimas < 
nesiduokite fašis- i

darbų spaustuvėje. Didelio ! įgp puslapių, 
protesto kelti negalėjome, 
nes spaustuvė taip pat yra 
darbininkų įstaiga. Jei ne
būtų galėjusi tuojau atlikti,

Jie tikisi nemažai lietuvių
ant įš spaudos nauja Lietuviui

Po šiuo vardu tik ką išėjo tikiai, su kuriais joms pri-
-! siėjo susidurti. Knygoje 

Susivienijimo! v .. . ' .T1 . . i , ; telpa virs 40 paveikslų. Tai Ilgai ir su nekant-i 1 1
' didžiumoje pačių veikė j ų- 

gėpiės prie jos leidimo, taip kovotojų paveikslai, vienok 
. TT . 1 , yra; ir' iš veikimo srities

Chieagos Universiteto pre-; gimas del susidėjusių skubių i Vaiįdu Knvea susideda iš RaU..! M.vn.rrl , . . ,. i vaizuu. ivnyga susiueua is

Tai nėra apysaka. Tai yra 
rinkinys istorinių klasių ko- 

i vos faktu, atpasakotu pačiu v v. , . ... i uutu galėjusi tuojau aniKii;, , ■> / . L Kto socialfasistas Grigaitis! tu skltbiu darbu, nebūtu ju tlJ kovii bu-
i v p - vusiu arčiausiuose santi-gavusi. O gauti pasaliniu I, . , . , •> ,5 -i i u • i Nikiuose su tomis kovu daly-i darbu yra labai svarbu,1 _ . , \ ./

uuuų iosciu-i v sunpiais laikais. I y?nilsp al e. ivT"
amerikonų ^ik h. labaį užsjvertus dai..i^- Per visą knygą, tarsi, 

L . i .. sidabrine styga, driekiasiį bais, sunku yra verstis, nes L ............... v . -j ’ kovingoji išraiška, čia uz- I mokestis uz juos daug men-i 7 J ~ ., < °. degdama ugnini upa, ten pa-kesne, negu buvo seniau. , • , o -r-T /
Iikimes, kad nares, gavu-. kritusiom kovoto-

įsios šią knygą, užmirs ilgą s kitur ivesdama į pavo- 
laukimą. O ja gaus sekama-1L • „ • " „ju nauicči-' j “ J • • i • • i jmgiausia padėtį, tai vėl su- ... -T . L , i me kuopos susirinkime, nes;, j • j*-partija. Socialistų | -! j keldama audringą džiaugs

imą del didžios pergalės, 
j Nesinori padėti knygą iki

sako: “Prieš keletą metų i 
toks universiteto preziden
to pareiškimas būtų iššau
kęs tarpe ‘gerų t_______v
didelį nusistebėjimą ir net1 
pasipiktinimą. Bet šiandie | 
Amerikos apšviestų žmonių 
eilėse yra daug simpatijų 
socialistams.”

Šiandien socialistų parti-j 
ja yra aiški trečioji kapita-

i i . . , . . ,. tija turės pasiekti šimtus kalbėdamas Munich mieste, pareiškė: “Kaip nei jokis ki-ibs^ 
nL’rj1-T111’^r 1 a mes"!tūkstančių Federacijos na- tas žmogus, Severing atidavė keturiolika metų savo gy-jPa1’^

rių ir įtikinti juos, kad jų'venimo vokiečių tautai (gynimui kapitalizmo.—Red.) ir raįai buržujai del to, kad jiti abidvi kapitalistines par-l 
tijas. Betgi Green ir jo ko-j 
legos prieina prie atbulos ■ 
išvados. Jie bovija darbi
ninkus ir ragina juos turėti! 
kantrybę ir laukti, ką savo! 
rinkimų kampanijos prakal
bose pasakys Hooveris ir 
Rooseveltas. Girdi:

“Mes tvirtai laukiame,! 
kad kiekvienas iš kandidatų i 
savo prakalbose šią vasarą 
padarys svarbių pareiškimų • 
bedarbės ir darbininkų 
klausime.^ . Mes spėjameX^^;3hi(;;‘‘‘° 
kad Jie issneiks konkieciaii šiame susirinkime _____
apie įimtą ekonominę situa- paaukojo penkinę darbininkiš-; 
ciją ir plačiau išdėstinės sa- kiems reikalams. Choras tan-i fašistine diktatūra.

Hindenburgo dekreto tikslas yra panaikinti visas dar- 
darbas.' bininkų politines teises, labiau pavergti darbininkus, su- 

šie mažinti jų gyvenimo normą, panaikinti socialę ąpdraudą, 
užslopinti visas revoliucines darbininkų organizacijas, o 
labiausiai Komunistų Partiją, kad darbininkai negalė
tų pasipriešinti dar didesniam skurdui, kurį valdančioji 
klasė uždeda ant darbininkų klasės, bandydama tuo būdu 
išeiti iš krizio. O prie'to-Hindenburgo ir von Paperi 

I valdžia visu smarkumu rengiasi prie imperialistų karo 
prieš Sovietų Sąjungą; kaip ir visos kitos kapitalistinės 
šalys, taip ir Vokietija rengiasi išeiti iš ekonominio kri
zio pagelba karo prieš darbininkų respubliką. Besiarti
nant imperialistiniam karui, Vokietijos buržuazinė val
džia ir griebiasi žiauriausių fašistinių prefrionių nuslopi
nimui revoliucinio judėjimo Vokietijoj.

Koresp. Susivienijusios reakcinės spėkos dalinai gali apdaužyti

vadai yra bosų agentai.
Komunistas.

WILKES-BARRE, PA.

- bus išsiųsta prieš 1 d. rugpaitija šiandien remia libe-1 ._v. m • • • ma u.ci um^iuo pci&cuuo.- ■-v ... - - | j pjucio. lai viena is pui-i *-......................... 1 & -- -
kaip jie sako, yra gera gy-i^‘uis^a (pasieki galą. Istorinėms

Knygoje “Moters Kovoto-j knygoms primetamo nuobo- 
’ apra-jdumo čia nerasite, o pasi- 

yra labai, labai

'kovai prieš komunizmą.
Taip, socialdemokratai ištikimai tarnavo Vokietijos n ėja kapitalistinės sistemos. . . .

| kapitalizmui. Jie ir dabar ištikimai tarnauja ir ištikimai' rie šu kitu tikslu už social- jos del Komunizmo
■tarnaus iki kapitalizmo žlugimo. !Bet hitleriniai fašistai I fašistų kandidatą balsuos ir šoma 84 moterų kovotojų ir į mokinti 
! ir su jais kartu Hindenburgas ir von Papen mano, kad minėto universiteto profeso-į veikėjų darbuotė, neįskai-j daug ko.
j prieš komunistus naudojant dar žiauresnes fašistines Jeigu ponas Hutchins i tant tų, kurios labai trum- pe abejo knyga dar nėra 
■ priemones, negu prieš juos naudojo Prūsijos socialdemo-' ^ltų pareiškęs, kad jis bal-;pai tepaminėtos. Atžyme-| )ųna Į<aipo motėru-kovoto- 
i kratų valdžia, bus galima sunaikinti darbininku revoliu-suos Komunistų Partijos |tos svarbiausios jų veikimo: . įsĮorįja Daugelio fašis- 

‘ ' J iš j sritys ir nepaprastieji prie-Nį ;aido^ų šaiių darbinin.
\ kovotojos dar ncapra-

Vokietijos darbininkų revoliucines spėkas. išytos, nes tas^ pakenktų tų
Bet nieku būdu negalės sunaikinti revoliucinio judėji- kovotojų darbui ir visam 

mo. Šiandien komunistinis judėjimas yra galingas Vo- judėjimui, bet tas, kas ap- 
kietijoj. Jis auga, ir juo toliau, tuo labiau augs ir tvir- rašyta, atidengia gilų šalti
nės. Socialdemokratų partija, kuri iki šiol buvo Vokie- nį informacijų apie pirmą-" '! 
tijos kapitalizmo tvirtovė, kuri parduodama darbininkus sjas proletarinės revoliuci

jos karžyges.
Komunistė.

is Aido Choro Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 11 dieną! . . ... ~ 7. ’ , .. V T 3 "L l'knndidnfn Lni Luniai
liepos. Buvo gana gyvas. Nu-icml judėjimą. Uz tai šiuo tarpu jie atleido nuo darbo so-1 Kanuiuatą, tai tuojaus 
tarta mokintis nors kelias an-'' cialfašistinius budelius, Otto Braun, Carl Severing ir ki- 
gliškas 'dainas. Delegatai iš-į tus, o jų vieton padėjo kitus budelius. .
davė gerą raportą iš ALPMS! Visi tie reakciniai žingsniai, kuriuos dabar , daro Vo- 

: Suvažiavimo, kuris atsibuvo I kietijos valdančioji klasė ir jos valdžia, yra svarbiausiai 
atkreipti prieš darbininkų revoliucinį judėjimą ir priren- 

choras gimui dirvos atvirai fašistinei'diktatūrai Vokietijoj..
Vokietijos kapitalizmas mano išsigelbėti niro žlugimo

ciją ir plačiau išdėstinės sa-į kiemu reikalams. t 
vo platformų punktus apie!kini aukoja tokiems reikalams. į 
darbininkus ir darbininkų Tai labai pagirtinas 
problemas. Par susirinkimą prisirašė

“Su labai dideliu susido- aal,T nai'iai: Eleanora Valin-Į 
mpiimu mps Inuksimp išsi- Čiute ir Bernard Žilinskas.

Liepos 10 d. choras turėjo 
. išvažiavimą prie ežero, kur nd- 
Itik choristai, bet ir pašalinėj 
publika linksmai dieną pralei-! 
do besimaudydami ir besiirs-l 
Lydami. Kaip choristai, 
ir pašalinė publika 
tenkinti valgiais ir 

jtinio vandeniu. Nuo 
žiavimo dar ir pelno 
liks.

“Su labai dideliu susido—nal,b nariai: 
mėjimu mes lauksime išsi- ■ 
reiškimu iš kiekvieno kandi-1 
dato, palaukdami su galuti-j 
nu nuosprendžiu delei mūsų' 
politikos likusioj dalyj rinki
mų kampanijos.”

Vadinasi, lauks Hooverio 
ir Roosevelto veidmainingų 
demagogiškų prižadėjimų 
delei darbininkų. Kad Hoo- i 
veria ir jo partija per visus 
keturis metus kamuoja ir

taip 
buvo pa
gerti šal
si o išva- 

vidutiniai

Choro

išgelbėjo Vokietijos kapitalizmą nuo proletarinės revo
liucijos 1918 metais, smunka; smunka jos įtaka darbinin
kuose. Aštrėjant.klasių' kovai, jos.'nariams-darbininkams 
atsidaro akys ir jie pamato, kad jų partija ir jų vadai 
yra reakcijos ir fašizmo pagelbininkai. Vis daugiau ir 
daugiau Vokietijoj darbininkų įsitikina, kad tik po Ko
munistų Partijos vadovybe darbininkai turi sudaryti 
bendrą frontą prieš fašizmą, kad tik po komunistine vė
liava kovodama darbininkų klasė nugalės savo priešą— I BIRMINGHAM, Ala.—čia 
kapitalizmą.. _ sustreikavo 500 mainierių

Šalin Vųkietijos fašistine diktatūrai i \ *
šalin^fašistinės atakos ant darbininku teisiu! v v
Lai gyvuoja raudonasis Vokietijos darbo masių bend- Sayrėton

ras frontas po Komunistų Partijos vadovybe! i kontroliuoja Republic Steel
Į‘kovą prieš fašizmą ir imperialistinį karą! | kompanija. Mainieriai-rei-
Visi darbininkai į prieškarines demonstracijas rugpjū-jkalaųja geresnių darbo są- 

čio 1-mą!



I , . ' ’ ‘
šeštadien., Liepos 23, 1932.

Naujos Mintys Mūsą 
Menininkams ...

1 šį kartą mes.norime pakalbėti apie tai; ko> 
mums reikia ūmai, trumpoj ateityje.

Mes artinamės prie rinkimų kampanijos.
, *Bus labai daug kalbama apie įvairius kandida

tus ir jų partijas. Mes, Meno Sąjunga, nu
tarėme dalyvauti rinkimuose. Rinkimuose 
dalyvauti, tai nereiškia, kad meno organizaci
jos ir visą savo darbą turi pašvęsti prakal
boms, lapelių skleidimui ir tt.

Meno organizacijos turi rasti ir kitus bū
dus veikimui rinkimų kampanijoj. Mum rei- 

g kalinga greitai išleisti daina kvartetams, 
sikstetams apie rinkimų kampaniją. Kas tai 
gali greitai padaryti? Suprantama, tai mū
sų menininkai—poetai, muzikai.

Tad, draugai, kas pirmas parašysite ei
les apie rinkimų kampaniją? Parašykite ei- 

j lėmis paraginimus, agitaciją už draugus Tos
terį, Fordą* kandidatus Komunistų Partijos

> į Jungtinių Valstijų prezidentus.
Kas galite sueiliuoti mūsų partijos platfor

mos šešis reikalavimus? Tai labai svarbu! 
Imkitės, draugai, to darbo. Imant šiuos punk
tus, nereikės jieškoti kitur ir svajoti apie tū

lį < rinio sudarymą savo eilėms.
1 m Kompozitoriams
9 Šią savaitę jau pasiuntėm visiems mūsų 
JP draugams muzikams keletą eilėraščių, ku- 
7 riems reikalinga parašyti muzika. Draugai, 

I muzikai, kompozitoriai, kurie jau gavote ar- 
į ba dar gausite laiškus su tais eilėraščiais, 
/ prašomi ir raginami pasirinkti iš tų eilėraš

čių po kelis arba bent po vieną ir parašyti 
4 muziką.
|\ Su šiuo darbu reikia pasiskubinti, nes

jau netoli veikimo sezonas. Mes vieni, Cen-
I tro Biuras, negalime viską padaryti. Reika

linga talka visų mūsų jėgų.
Taip pat, jei ir kiti draugai veiks, padės 

muzikoje, tai geriau bus galima aprūpinti 
*. mūsų chorus ir kvartetus. Ypatingai reikia 

kreipti daugiau domės į mūsų duetus, kvar
tetus, sikstetus. Taip mes galime pagerinti - 

/'mūsų veikimą ir sudaryti geresnę programą. 
/ Grupių dainavimą mes turime kelti labiau.

J Kreipiame domę mūsų kompozitorių ir į 
/j tai, kad jie gali turėti muzikos rašyme pa
x', sirinkimą. Mūsų judėjimui reikia dainų vy- 

F / rų kvartetams, merginų kvartetams, chorams
į r ir solistams. Taip ’pat solistam reikalinga

vyrų ir moterų balsams.
j • Rinkimų Vaidinimai
J Rinkimų kampanijai reikalinga gauti tin- 
[ karnų veikalėlių vaidinimui. Tų veikalėlių 

4 rūpinasi ir Centras pagaminti. Jų reikia 
gauti iš Darbininkų Teatro Centro. Tuo rei- 

į kalu rūpinas ir Meno Sąjunga.
■ . Mūsų grupės jau turi pradėti rūpintis tuo

* reikalu. Rašykite šiuo klausimu į Centra.
r

Operetės Ir Muzikališką Veikalai
I,

Šiam sezonui mes naujų operečių, apart 
f “Alkio,” “Spartako”—neturime. Muzikališ- 

kas naujas veikalas, kurį bus galima vaidin
ti su dainomis ir be dainų, tai bus “Inkvi-

* zicija.” šitas veikalas bus gatavas rugsė- 
' jo mėnesį.

Be to, galima padaryti muzikališką veikalą 
iš veikalėlio “Bedarbiai.” Veikalėlis nedide
lis, . bet jam galima duoti keturias dainas. 
Draugai, kurie mano vaidinti šį veįkalėlį su 
dainomis, kreipkitės į Centro Biurą, o čia 
gausite informacijas, kaip tokias dainas pri
taikyti ir kokios dainos reikalinga naudoti 
šiame veikalėlyje.

j Nauji Leidiniai
Į Šiomis dienomis mes jau išleidome vieno 

veiksmo veikalėlį (komediją) “Suiro Tėvelio 
Nervai.” Tai gana turiningas ir juokingasS veikalėlis^ Vieno veiksmo veikalėlis, komedi- 

> ja, lengvai vaidinama, apie kunigų “bemote- 
rystę” ir kovą su parapijonais.

Jį galima vaidinti visai su mažomis jėgo- 
| mis. Reikalauja tik 8 vaidintojų. Visas se

tas kainuoja tik $2.00. šį veikalėlį galima
vaidinti kaipo dalį programos. Kas norite, 
reikalaukite. Vienetams šitas veikalėlis ne
bus siunčiamas. Jį leidome tik mimeografu. 
Tad nedaug kopijų teturime.

Paskutiniu laiku turime ir kelias naujas 
dainas. Jas greitai siusime vienetams.
* V. Bovinas, Sekretorius.

Ne Juokas, Bet Idiotizmas
Kartais žmonės juokiasi. Juokas yra svei

kas daiktas. Bet juokas, kuris telpa laik- 
.raštyje, tai jau turi būt juokas visuomenės. 
Laikraštinis juokas turi skirtis nuo “juokų,” 

kuriuos “krečiama” spiuklėse, paprastame 
vulgaijniame,pasikalbėjime. Mūsų juoktis, tu
ri i būti politinis,; sopiai iri is; . Ypač 'dąrbihin-

•''kų; -spaūdhį neturi' įdėtos del ifųl'^aViniųĮ šaš-?
1 meninių ‘ ■juoku.” I H I ‘ ’ 1 ’ : H į ’ | H į H 
h ;■ ii

Į'pruseikinę gazietą vėl grįžtą, vulgarinis^- 
gatvinis “įuokas.” Juos rašo tas pats Tabo-; 
kius-Senas Vincas. Seniau jisai r rakinėjo 
“Laiįsvėjo.” Bet ir geruose sentikiuose dar 
būnant su oportunistais, tie “juokai” buvo 
neigiami “Laisvėje.”

Paskiaus jie buvo grąžinti jų ąiįtoriui. Da
bar tokius ’ “juokūs” talpina > Pruseikos 
“Klampynė.”

----- o------
Veikiausia Tabokius turėjo praleisti pi

giuose judžiuose kelias valandas, kad iš
mokti tas nesąmones, kurias jis vadina “juo
kais.” Mat, tankiai tokiuose judžiuose arba 
■pigiam burleske “juokai” daromi sekamai:

Paėmė vienas buožę, pokštelėjo kitam per 
galvą, kad tas nuvirto, tai jau ir juokas. Ki
tą į vandenį įstūmė—vėl juokas. Arba pa
darė kitą “stebuklą,” tai ir vėl juokas.

------o------
Tabokius, kaip ir anie “stebukladariai,” šia

me “juoke” kūdikiui duoda tabaką. Na, tai 
jisai jau mano, kad padarė juoką. Bet tik
renybėje, tai čia ne juokas, bet idiotizmas.

Toks Tabokiaus “juoko” visas turinys. Ta 
pati mali-m|lienė. Nieko naujo—nieko už
miršto.

Sodietis.

Naktigoniai
Kai naktelė ilsėt kvietė 

Ir mėnulis rudens švietė— 
Daug naktigonių bernų
Krėtė rasa nuo žolių. ■ . .v v

Rudens laiko šaltos rasos, 
Bernų kojos šalo basos;
Bet ne jų tik, o visų,
Kurie dirba del kitų. ; «•« .

Dirba naktis, dirba dienas, 
Miegas merkia jiems blakstienas;
O tarp skarmalų, plyšiais, 
Vėjas purtė šiurpuliais.

Taip gyventi negerai!
Tarėsi visi bernai:
Ponai miega pataluos, 
O mes šalam skarmaluos!
Metė arklius ir nuėjo, 
Bendrą kovą vest pradėjo 
Prieš buržujus ir visus, 
Kurie drįst’ naudot kitus!

Palanta.

Raudonoji Armija
žygiuoja armija 
Raudonąja Aikšte, 
Kurių darbai bujoja 
Sovietiniam krašte.
Nauji žiedai pasaulio,
Jūs žvaigždės proletarų, 
Anūkai garsaus Lenino 
Ir širdys komunarų!
Per abu žemės poliu,
Lyg radio garsai, 
Kartojasi jūs šūkiai:
“Apgint Sovietiniai kraštai”!
Nuo vaiko iki seno
Su jumis ir minia, 
Mesto gatves užlieja 
Milioniniam tvane!
Nuo armijos žingsnių , ;
Gatvių asfaltas dreba, 
O jų širdyse drąsa 
Ir galia priešui dega!
Kur armija, kur ne, 
Jau niekam neatskirti;
Troškimai jų vienodi 
Visi kovingi, tvirti!
Paspaust ranką jūs 
Ir mes trokštam senai, 
Bet ir Amerikoj bus 
Greit raudoni kadrai!

Atlantikas gilus
Kelius tarp mūs praties, 
Ir vėliava Maskvos 
Visam pasauliui švies!

Palanta.
1932 1-V.
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Naujai išrinktas ALPMS. suvažiavimo 

Centro Biuras laikė jau ir posėdį. Į pirma 
posėdį buvo šauktai Centro Biuro nariai ir 
alternatai. Alternaįai taip pvat traukta į 
darbą.

Meno Sąjungos Centro Biuro organizacija 
yra sekanti. Pirmininku išrinkta d. A. Ta

ri raška, sekretorium — V. Bovinas, ižd. — A. 
i ; Zablackiutė.

Veikalu komisijon: R. Mizara, A. Taraška 
ir V. Bovinas .

DaiAią Komisija: B. šalin aite, ■ W. Žukas,' 
į ' A. Zablfcekiūtėj L. Kavaliauskaitė Ur! F. !Pa- 
Į kalniški.' ■ H . : ' H . j j , • i : i .
■ į | Visi1 <1 ran gad \ Veiks; ;kadxmūsų^ ijudėjimui 
: ? būtų naudos. Dainų komisija jau pradėjo 

darbą ir veikia, kad mūsų reikalai būtų ap
rūpinta dainomis. Veikia ir veik'alų komisi
ja. Gr'eita'i ’ bus išleista tinkainų agitacinių 
veikalėlių ir daugiau'. 1 • '

Mūsų; suvažiavimo reikalai ir draugų pa
sveikinimai dar nesuspėjo tilpti. laikraštyje. 
Tai negalima viską kartu sudėti. Mat, mūsų 
laikraščiai perdaug šiuo tarpu buvo užversti 
seimų ir suvažiavimų tarimais ir protokolais. 

Į Imkite, draugai, kantrybės. Jūsų pasvei
kinimai ir sumanymai tilps mūsų spaudoje.

Bet sykiu, draugai ir draugės, nepamirš
kite mūsų reikalų ir finansiniai. Mes turime 
neatlejsti mūsų įplaukas. Veikalų ir dainų 
leidimas reikalauja finansinio ištekliaus, ne
paisant, kaip mes būtume taupūs.

Suvažiavimo tarimas yra, kad kiekvienas 
vienetas bandytų sukelti bent kokią sumą 
pinigų Meno Sąjungos Centrui. Reikia iš
naudoti visus būdus. Labai lengvai galima 
parengti kokį parengimą veikalų ir damų 
leidimui.

Draugai, kuomet pasikeičia jūsų vieneto 
valdyba, sekretoriai arba kiti valdybos na- 

I riai ,tai nepamirškite pranešti nauji] sekreto
rių adresus į Centrą. Tankiai veikalai ir 
dainos pasiekia visai ne ten, kur būna siun
čiama tik del to draugų apsileidimo.

V. Bovinas, Sekretorius.

‘Priekalo9 Redakcijos Pasveikini
mas ALPMS Suvažiavimui

Draugai! Pąskųtįniąis metais Amerikos lie
tuvių darbininkų judėjimas padarė žymų 
pasukimą link revoliucinio judėjimo. Tas pa
sukimas matyt ir proletarinio meno organi
zacijų veikime. Tai, pagaliau, atvaizduoja 
pats “Proletarų Menas,” proletarinių meno 
organizacijų skyrius prie “Laisvės,” kuris per 
paskutinių metų, pusantrų, laikotarpį pada-' 
re žymų žingsnį link proletarinės literatūros 
ir proletarinio meno bendrai klausimų gvilde
nimo, nagrinėjimo ir organizavimo. Pagaliau, 
tą pasukimą rodo traukimas į literatūrą nau
jų jėgų iš darbininkų aktyvistų, vietoj nu
žengusių į oportunizmo pelkes, nieko bendro 
neturinčių su proletarine literatūra Seno Vin
co ir pan,, kritikos ir savikritikos augimu. 
Tai galėjo įvykti tik dėka apsivalymui nuo 
pruseikinių renegatų ir buržuaziniu menu 
dvokiančių Senų Vincų, su kurių įtakomis, 
kaip bendrame darbininkų judėjime, taip ir 

„nieno klausimuose turi būt vedama kuo griež
čiausia kova.

Prieš “Proletarų Meną” ir Amerikos lietu
vių proletarinę meno sąjungą šiandie atsisto
ja visa eilė naujų ir sunkių uždavinių, kaip 
proletarinės literatūros, taip ir darbininkiško 
teatro, chorų, muzikos srityse.

Dar nelikviduota spraga tarp bendro kvie
timo į literatūrą naują darbininkišką, jėgą ir 
konkretaus jie auklėjimo. Kasdieninio darbo 
su tokiomis grupėmis (Toronto), platesnio 
svarstymo ir gvildenimo tokių grupių darbo 
ir uždavinių lig šiol dar nematyt. Sudary
mas tokių’grupių, tai dar tik pradžia darbo.

Dar nepilnai nugalėtos buržuazinės įtakos 
pažiūrose į prolet. literatūrą ir proletarinę 
poeziją, kaipo į pramogą ar “Proletarų Meno” 
“papuošalą,” kas ne tik ’kad ^kliudo augti pro-' 
letarinei literatūrai,i o ikpvoti sju tomis bur
žuazinio meno įtakomis,, kurios dar gan stip
riai ir šiandien jaučiamos pas nekuriuos drau
gus, ypatingai Buolio Sūnų.

Nežiūrint į žymų prisiartinimą darbinin
kiškų chorų ir teatrų prie revoliucinio pro
letariato veikimo, lig šiol dar z jaučiamos di-' 
dėlės buržuazinio meno įtakos jų veikime, 
kurie dargi grynai darbininkiškuose paren
gimuose tankiai negali atsisveikint su bur
žuazinių teatrų tradicijomis, papročiais ir 
pan., kas tiktai kliudo traukimui į tuos cho
rus ir teatrus darbininkų. Tuo gi tarpu pro
letarinės meno organizacijos privalo nė tik 
savo pasivadinime bei sąstatu būt proleta
rinėmis, o, svarbiausia, visu savo kasdieni
niu veikimu tarnaut revoliucinio proletaria
to tikslams. Šita-s. klausimais ir pats “Pro
letarų Menas” lig šiol dar neganėtinai užsi
ima, neganėtinai plačiai ir nuodugniai gvil
denama ir imamasi priemonių paruošimui re
voliucinių dainų, revoliucinių scenos veikalų, 
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Puslapis Trečias

Hartford

Viso

Daina

/ .

30 d.
savo

leidė-

Diskusijose aukų su- 
Brooklyne ____ _
205 kuopa, aukų__
65 kuopa, aukų___

62 kuopa, aukų__
Darbininkų Simfoni

Pasveikinimas “Priekalui

“Priekalo” Red.

ĮPLAUKOS
Aušros ’Choras, 

N; r., aukos i

Viso
Gegužis:

“Laisvei” už atspausdin. vei
kalo “Bedarbiai” ________

400 laiškų________________
Stampos siuntinėjimui laiškų

ir veikalų ____________ ...
Stampos ir persiuntimai____
S. Zavis, už “Alkį” —»—

(Tąsa 4-tam pusi.)

Lyros Choras, Stouhgton,
Mass. _______

Laisvės j . Choras,',
* Cohn. duoklės .
J. Mockaitis, veikalai -------
B. šalinaitė, Sietyno Choras 
įi >d#inos, ----- i--  
J. Antqnhitisi---------L*.-------

Viso 35.15

ĮPLAUKOS KOVO MĖN.
Aido Chbras, Worcester, Mass, 

duoklės —_____________
Laisvės Choras, Haverhill,

Mass., duoklės _____ *—__
Aido Choras, Worcester, Mass, 

dainos ___ !___ ;--------- '—
Liaudies Choras, Waukeegan,

111., duoklės _____________
Lyrbs Choras, Shenandoah, Pa.

duoklės ________________
Laisvės Choras, So. Boston

Mass., dainos __________
Aido Choras, Detroit, Mich.

“Alkis.” _______________

Viso 163.45
ĮPLAUKOS BIRž. MĖN.

Bangos Choras, Elizabeth, N.
J., duoklės _____________

Lyros Choras, Philadelphia,
Pa., duoklės ____________

Wilkes Barre, Pa., aukos__
LDSA. 9 kuopa, aukos_____
LDS. 125 kuopa, aukos_____
ALDLD. 235 kuopa, aukos ,_
Bangos Choras, Toronto, duok

lės ir aukos_____________ 12.70

deklamacijų,į proldtarinės muzikos ir t.t.;! 
pagaliaus, trūksta kritiško įvertinimo pačių 
proletarinių1 meno Organizacijų bendro vei
kimo.

Šitais visais klausimais privalo daug dau- 
- gi a u. užsiimti “Proletarų Menas.” Šičia < ir 
mes per “Priekalą” kartu su jumis svarsty
dami proletarinio meno klausimus, galim at
eiti pagelbon savo konkrečia kritika, kuri, 
prie tamprios jūsų, draugai, paramos plati
nimu, nurodymais, kėlimu klausimų jame, 
pagaliaus, dalyvaujant jame savo raštais, 
ypatingai svarstyme tų ar kitų Amerikos lie
tuvių darbininkų veikimo klausinių,' o ypa- 

, tingai d-arjbiippkų meno'ir] J^te^tĮūlrV? kįąu- 
simų, gali nemažą; prisidėti • prie' jūsų, drau
gai, ,dar.b° stipininio.

Mes kvįečiąme visas .Amerikos proletari
nio meno organizacijas .tampriau suglausti 
ir surišt savo veikimą su revoliucinio prole
tariato uždaviniais, ir kovomis, nenuilstant 

• kovoti prieš kasdien didėjančio imperialis
tinio karo, pirmoji vietoj nukreipto prieš vi
so pasaulio darbininkų tėvynę—SSRS, provo
kacijas, nes tik, dalyvaujant kasdieninėj, 

, Komunistų Partijos vadovaujamoj, revoliu- 
, cinio proletariato kovoj, gali augti’ ir stiprėti! 

proletarinis menas ir jo organizacijos.
šėlstantis ekonominis krizis, bedarbė ir 

plačių darbo masių skurdas ne tik neprivalo 
silpnint jūsų veikimo, o dar padaryti prole
tarinio meno organizacijas labiau kovingo
mis, ištvermingomis. Pūvantis kapitalizmas 
savaime nesugrius, jis turi būt sugriautas jū
sų, draugai, rankomis, o tas stato prieš visą 
Amerikos proletariatą ir jo organizacijas 
milžiniškus uždavinius. Tvirtai žengkite po 
Kompartijos iškelta revoliucinio proletaria
to kovos vėliava prie galutino laimėjimo!

Tegyvuoja ALPMS. tikrai tarnaujanti dar
bininkų klasės kovai del jos išsiliuosavimo 
iš kapitalo vergijos!

13. VI. 32 m.

Meno Sąjungos Įplau 
kos Ir Išlaidos Už 
Pirmus 6 Mėne
sius 1932 Metą

ĮPLAUKOS SAUSIO MėN.
Laisves Choras, Hartford, 

Conn., “N. K.”____ —— 20.00
ĮPLAUKOS vasario mėn.

5.00

ALPMS Suvažiavimo 
Rezoliucijos

ALPM' Sąjungos suvažiavimas, įvykęs 
birželio, 1932, Cleveland, Ohio, siunčia 
širdingiausius sveikinimus “Priekalo” 
jams ir bendradarbiams.

Mes labai augštai įvertiname “Priekalo” 
užsibrėžtą tikslą skleįsti-gilinti lietuviuose 
darbininkuose klasinę .sąmonę ir darbininkišką 
kultūrą; atrubežiuoti proletarinį meną nuo bur
žuazijos skleidžiamo meno; teikti geros kons- 
trūktyvės savikritikos. Sykiu mes pasižadame 
daugiau rūpintis paskleidimu “Priekalo” mū
sų šalies lietuvių darbininkų tarpe.

Mes kviečiame “Priekalo” bendradarbius 
ateiti 'mums talkon į mūsų vedamą skyrių 
“Laisvėje;” kviečiame bendradarbiauti kaip 
meno kūriniais, taip lygiai ir teoretiniais raš
tais, aiškinančiais skirtumus tarpe buržuazi
nio ir proletarinio meno ir leidžiamos literatū
ros.

Be to, mes raginame ir savo Sąjungos 
narius tapti bendradarbiais “Priekalui.”

ĮPLAUKOS BALAND.' MĖN.
LRD. Choras, Montello, Mass., 

duoklės i______________
Aido Choras, Wilkes Barre, 

Pa., duoklės ir aukos---
! J. Kevėža, Toronto, Kanada 

veikalai ______________
ALDLD. 25 kp. aukos______
ALDLD. 17 kuopa, aukos — 
Dailės Ratelis, dainos --------
Dailės Ratelis, Pittsburgh, Pa. 

duoklės ___________ ___
LKM. Choras, Chicago, Ill., 

aukos ir duoklės ______
Aido Choras, Brooklyn, N. Y., 

dainos
ALPMS.

rinkta, 
ALDLD. 
ALDLD. 
ALDLD. 
Lietuvių

jos Orkestrą, įstojimas__
Lyros Choras, Kenosha, Wis., 

duoklės ______________
Lyros Choras, Kenosha, Wis., 

aukų ________________
LDSA. 58 kuopa, aukų.____
ALDLD. 162 kuopa, aukų__
LDS. 1 kuopa, aukų-----------
ALDLD. 9 Apskritys, auka — 
ALDLD. 28 kuopa, aukų___
Bangos Choras, Toronto, vei-.

kalai _____________ _____
Lyros Choras, Stoughton, Ma- 

ssach., “Raud.

Užuojauta Politiniams Kaliniams ir Protes
tas Prieš Dies Bilią

ALPMS suvažiavimas, įvykęs 30 d. birže
lio, 1932, Cleveland, Ohio., pareiškia gilią už
uojautą visiems šios šalies politiniams kali
niams. Mūsų Sąjunga, pripažindama ir sto
vėdama už klasių kovos principus, pasižada 
savo klasės karžygiams teikti visokią galimą 
paramą ir dalyvauti tęsime kovos tol, kol visi 
darbininkų klasės politiniai kaliniai bus Ii uo
si.

Sykiu mes protestuojame prieš Dies bili"ų, 
kuris norima padaryti įstatymu delei depor
tavimo ateivių už jų politinius įsitikinimus- 
ir 
lu v

10.00 f

Viso 116.62
GEGUž. MĖN.
Binghamton, 
ir veikalai__

ALPMS. 4 kuopa, duoklės ir
aukos _-_x__________1____

LDS. 20 kuopa, aukos---------
LDSA. 115 kuopa, aukos — 
ALDLD. 84 kuopa, aukos >_ 
Aido Choras, Brooklyne, dai

nos ___________________ -
DLK. Gedemino Choras, Roch

ester, N. Y., duoklės_____
ALPMS. 1 kuopa, duoklės — 
Sietyno Choras, Newark, N.

J. “Alkis”______________
Sietyno Choras, Newark, N.

J., aukos_______________
LDS. 50 kuopa, aukos —_— 
ALDLD. 63 kuopa, aukos — 
Sietyno Choras, duoklės — 
Laisvės Choras, duoklės------
U. Daugirdienė, aukos nuo LD

SA. kuopos _____________
Vilijos Choras, aukos ir duoki. 
Ig. Urbonas, už veikalus — 
LD. Aido Choras, Chicago, vei

kalas ir aukos ------------
J. Kazlauskas, už veikalus _ 
LL. Choras, Los Angeles, Ca

lif., duoklės __________
Aido Choras, Detroit, Mich., 

duoklės ______ _________

už jų kovingumą darbininkų klasės reika- 
gynime.

Sąjungos Vajus
žvilgsnis į kitų darbininkiškų organizaci

jų praeitį mums nusako, jog organizacijos 
pakilimas narių skaitliumi galima atsiekti per 
tam tikrus vajus. Ir dėlto, kad mūsų Sąjun
ga pakėlus narių skaitliumi, kad įtraukus į 
savo tarpą—į chorus, į dramos grupes ir kitas 
meno šakas—daugiau jaunimo, Sąjungos su
važiavimas paskelbia organizacinį vajų atei
nančio rugsėjo, mėnesį, ir ragina visas viene
tas, visus Sąjungos narius, iš anksto pradėti 
daryti planus vajaus mėnesio darbui.
Kooperavimas Su LDS Jaunuo'lią Kuopomis

Vos tik įvykęs pirmas LDS suvažiavimas, 
užgyrė jaunuolių kuopų besikūrimą. Jis pa
tiekė planus ir platesniam jaunuolių kuopų 
veikimui kultūros bei sporto srity. ALPM 
Sąjungos suvažiavimas, sveikindamas šį LDS 
žygį ii’ prisimindamas, jog mūsų Sąjungos 
narių skaitliaus labai žymų nuošimtį sudaro 
jaunuoliai, sykiu kviečia LDS jaunuolių kuo
pas ir ragina savo vienetas kooperuoti visame 
galimame kultūros ir meno darbe. Suvažiavi
mas kviečia LDS jaunuolių kuopas prigulėti 
į ALPMS,

(Tąsa 4-tam pusi.)

10.00 
1.00 
3.00 
2.00 

• 5.00

i

Viso 38.70
Viso per 6 mėnesius 
įplaukų ______________ $404.42

IŠLAIDOS:
Sausis

Nedateklius (deficitas) -----
Vasaris:

Stenceliai ir stampos --------
Kovas:

Už persiuntimą, veikalų------
P. Petrauskui, dainos atspaus

dinimas _______ _______

23.30
3.35
8.20

5.40

Viso 40.25
Balandis:

“Laisvei” už svetainę ____
Spartakijadai auka ________
Drg. Ylai, už veikalą______
Drg. A. Byrai, už veikalą__
Pinigų persiuntimas ______

2.50 
5.00 

10.00 
25.00

.25

42.75

i
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Meno; Sąjungos įplaukosMENO SKYRIAUS DALIS
ALPMS. Suvažiavimo Rezoliucijos

3.35

115.08

Meno
30.83

nura-
4.05

Mūsų *■ 34.88

DRAUGU ŽINIAI

Demonstrantų Daina

Palanta.

Kliubietis.

i PRANEŠIMAI; B KITURTRECIAS METINIS PIKNIKAS
Nedėlioj, 24 d. Liepos = July, 1932

P. VAIČIŪNU) DAR2E-MEAD0W GROVE
DIVISION AVENUE CRANFORD, N. J.

PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI
L

ŠOKIAMS GRIEŠ PUIKI ORKESTRĄ

Busas išeis kaip 1-ma vai. nuo 69 So. Park St., Elizabeth, N. J. SO. BOSTON, MASS

'į žia vadovaujančius

s

3

S

laisvųjų laikų— 
ugnines audros!

žymėti takai, 
valanda ateis!

Sušukit, sirenos pasaulio kraštuos, 
Kur laistyta žemė drąsuolių kraujais. 
Per amžius "vergavę nebijom audros— , 
Nušluosime kelia aštriaisiais kardais!

J pergalę šaukia pirmieji draugai, 
Patekę tironų žvalgybos naguos; 
Pirmyn iki vieno į kovą bendrai, 
Tik viens Kominternas mums išeitį duos!

RENGIA “BANGOS” CHORAS IŠ ELIZABETH, N. J.

“Lais-

reikalus ginančio laik-1 l,a' nepaliko, nes jie negalės 
’kaip be akiu|taip engvai demoralizuot dar- ■A v i hmm m ni/dnnmn

(Tąsa, iš ,3,-čio pusi.)
Konvertai ir rašalas ---------
P. Petrauskui už dainų pada

rymą -- ——----------- -----
t ---------

Lavonais ir krauju
Jais pergalės mūšio
Lai Leninas, Marksas bus mūsų vadai;
Milionai pirmyn komunarų būriais!

• nauji nariai. j
Finan. Rast. J. Koyell. , 

(Kavaliauskas).
(174-175)

Viso 
Birželis:

B. šalinaitei, kelione į 
Sąjungos suvažiavimą

P. Petrauskui, už dainų 
šymą ------------------

$232.96
$404.42

Sušukit, sirenos dirbtuvių augštų, 
Pntarkit aidams proletarų dainos! 
Mes cinam sutikti 
Greit kovą matysit

NANTICIKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių draugijos 

------ —~j Įvyks nėdelioj,

Ęose House Espy St. Hanoveri Ta?* 
Visi nariai pHbukit į Ikiką^ nes S 

r nevėliau, , ; kaip , 
Katrie nariai dar neužsi-

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

Viso
. j .. L SUTRAUKA: L

. .Viso išlaidų ,__________
Įplaukų, buvo---- .--------

’ 1'.’ .' ■ .i 11 ~
Lieką .ižde su liepos 1 d-. .$171.46

’ • ‘ Sekr. V. Bovinas.
—,—L_---------------- -

eiti artimiausion talkon 
vadovaujančiai įstaigai, 

Komunistų .Partijai, remiant visas jos kam- 
besiartiiiančią rinkimų 

Mūsų Sąjungos suva-

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Rėmimas Komunistų Partijos Kampanijų
ALPM Sąjunga yra reiškėju proletarinio 

klasiniai sąmoningo meno. Šavo veikimo pro- 
gramon ji įima įvairias meno šakas. 
Sąjungos Ontro Biuras ir atskiros vienetos 
laiko savo užduočia 
darbininkų klasės

•panijas abėlnai ir 
kampaniją ypatingai.
žiavimas ragina visas savo vienetas kooperuo
ti rinkimų kampanijoj su visomis tomis dar
bininkų organizacijomis, kurios remia Komu
nistų Partiją.

Supratimas Ir Plėtimas Proletarinio Meno
Praplėtimui, pagilinimui ALPM Sąjungos 

nariuose klasinės sąmonės ir įtraukimui jų 
kovon už darbininkų klasės reikalus, reika
linga klasinė apšvieta. Kadangi proletarinio 
meno šakos yra dalis veikimo darbininkų kla
sės kovose, todėl Sąjungos suvažiavimas ragi
na visas vienetas rengti kuodaugiausia savi
tarpinių lavinimosi sueigų, aiškintis proletari
nio meno reikšmę, ruošti meno klausime pro
jekcijas sau ir publikai.

Be to, suvažavimas ragina visas Sąjungos 
vienetas kurti dramos grupes ten, kur jų dar 
nėra, ruošti vaidinimo ir muzikos kūrinė
lius; grupuoti rašytojui ratelius ir veikti visą 
tai, kas tik liečia proletarinio meno plėtimą.

Chorų Vedėjų Reikale
Esant trūkumui mūsų chorams vedėjų, mes 

iki šiol tai vienur, tai kitur matome mūsų 
chorus vadovaujant tokius individualus, ku
riems darbininkų judėjimas ir klasinės kovos 
nelabai apeina, kurie nuo aktyvio darbo tame 
judėjime šalinasi. Sąjungos suvažiavimas, 
matydamas tatai, supranta, kad būna atsiti
kimų, jog chorvedžio laikymasis nuošaliai dar
bininkų judėjimo, dalinai trukdo ir visą cho
rą nuo to. Ir todėl, Sąjungos suvažiavimas 
pasisako už griežtesnį traukimą esančių chor-

vedžių į darbininkų judėjimo eiles, ir už au
klėjimą, už davimą progų lavintis chorvedys- 
tėjė jauniems proletarinio meno darbuotojams.
žengimas Į Tarptautinį Darbininkų Judėjimų

Nors mūsų Sąjunga iki šiol beveik išimtinai 
dirbo tik tarpe lietuvių darbininkų, tačiau 
besiplečiąs šalyje ir visame pasaulyje ekono
minis krizis vis labyn ir labyn įrodo,' kad 
darbininkų klasės tikslai ir kova negali būti 
sėkminga dirbant tautiniame pasidalinime. 
Mes aiškiau ir aiškiau permatome, kad .mū
sų vedami darbai turi įsimesti į tarptautinio 
darbininkų judėjimo vagą. Ir todėl, suvažia.- 
vimas kviečia ir ragina visas Sąjungos j vie- ' 
notas daugiau rištis' į tarptautinį darbą, į’ 
darbą besigrupuojantį Darbininkų Kūltūros 
Federacijoj. Taipgi, šis suvažiavimas kviečia 
ir ragina skleisti savo tarpe žurnalus “Wor
kers Theatre,” “New Masses,” “Labor 
Sports” ir “Priekalą.”

Rezoliucijų Komisija: ‘ ■
S. Jasilionis,

A. Saimoniutė,
Strižauskas.

čias. i Pirma, j tai' ALpLD. 2- 
ra kuopa, pereitame šavo su
sirinkime apsvarsčiusi* sklokos 
žalingus darbus, pasmerkė. 

[Kadangi vado to sklokos, N. 
j Januškos nesirado susirinkime, 
[tai nutarta pašaukti jį į se- 
I kahtį susirinkimą ir pašaukti 
i prie tvarkos, vadovaujantis

* . HARTFORD, CONN, į ♦ 
Ęxtta • Pranešimas j 

*LDS 5-to ' Apskričio iš Važiavimas 
Liet. Parke, Indian Grove, West 
Haven, Conn.

Iš Hartfordo busas išeis 10 vai. ry-{ 
te, nuo 59 Park St. Kurip mylite 
važiuoti ateikit. Nuvažiavimas in- 
ir atgal labai pigus, tik $1 į abi pu
ses. Ten bus visi mūs chorai; geri 
kalbėtojai ir daug žaislų.

Draugas.
(173-175)

draugas Stankevičius., duo
dame dovanų tiems, kurie 
atsinaujina p r e n u meratą 
metams. Tačiaus daugelis 

3t65 draugų, atsinaujindami pre
numeratą, užsimoka ir už 
knygą.

“Gerbiamieji:—
“Gavau jūsų atvirutę, ku- i konstitucija. i

rioje pranešate, kad mano! Antra, tai TDA. 21 kuopa, i
„X “Laisvę” Į taipgi pereitame susirinkime !

pakėlė klausimą apie skloki-l
. , 1V. J v i • xvituuviu Mainvų ivapmių uiau^ijv.1ninku suvedžiotą žmogų, kuris extra susirinkimas įvyks nėdelioj,

ant pikniko Į^P08 JA dieną, 10 vai. . ryte^. ,apt) 
datų

į susirinkimas įvyks 
' garsinta. Katrie i
mokėję assesmentų tai ateikit ir ’už2 ( 
simokėkit, dabar laikas.

Sekr. E. C.
; (173-175 )

prenumerata už “Laisvę ; 
pasibaigė. P a s i s k o linau 
penkinę ir siunčiu ją už pre
numerata. Dabar nedirbu, 
gi skolingas saVo klasės br- 
ganūi nenoriu būti. Tiek 
šiuom 'sykiu.

Kazys Pakas, 
Akron, Ohio.”

Būtų gražu, jei visi “Lais
vės” skaitytojai taip mokė
tų suprasti reikalą atsinau
jinimo prenumeratos, kaip 
d r g. Pakas.

“Gerbiama ‘L.’ Adm.:—
“Tariu širdingą ačiū už 

siuntinėjimo 
man “Laisvės”! Prisiunčiu 
$7, iš kurių $6 už “Laisvės” 
prenumeratą, o dolerį au
koju jos palaikymui.

“Darbininkas be savo kla
sės i_____
raščio taip,
ir be proto. Prašau ir ant 
toliau siuntinėti man dien
raštį “Laisvę.”

“Draugiškai,
Petrutis;

: ■ Rašo ■ P . 'Bubnys
Nepaisant karščių ir sum 

kių laikų,' naujų skaitytojų 
darbininkų spaudai visgi 
galima gauti. Draugai H.

| Maden, Jonas Vanagas ir | nesulaikymą
I Wm. Venis patys ūžėjo į
1 “Laisvės” raštinę ir užsipre- 
! numeravo dienraštį. Tas 
‘įsikalbėjimas, kad vasaros!
metu sunku gauti naujų 
skaitytojų yra klaidingas ir i 
kenksmingas darbininkiš-

i kam judėjimui. Vienas ki- 
; tas iš spaudos agentų, kurie 
! darbuojasi, taip pat pri
siunčia naujų prenumeratų.

“Brangūs Broliai Darbi
ninkai !

“Siunčiu $7.
vės” prenumeratą yra $6. pasiekti paštą.
ir dolerį už Dr. Raškiau- sivėlinau prisiųsti prenume-1 
čiaus knygą.

Lawrence, Mass 
nekurias ypatąs ^kurioss 
ginusiai. darbavosi , rinkime 

{maisto del baduolių maršavi- 
mo) šmeižė nešvariausiais bū
dais. Kadangi tas žmogus bu
vo laike susirinkimo užklaus
tas, jis susisarmatinęs užsigy
nė, nieko panašaus nesakęs. 
Susirinkimas jokio sprendimo 
nedarė... i <

Trečia, tai Lietuvių Piliečių 
Kliubas, (kurio svetainėj visos 
darbininkiškos kuopos laiko 
susirinkimus) pereitame susi
rinkime, liepos 6 d., nutarė 
sklokininkams, kaipo darbinin- 
i • i - _ i , • nėriau. Dabar mano sveikata yra puiki. vistkll Vienybes aidytojams ir or- mano organai yra stiprūs ir aš jaučius kaip 
ganizacijų skaldytojams, ne
duoti svetainės susirinkimams 
laikyti. Tas sklokininkams la-

Šis suteikia jums ge 
resnu sveikata

Vyrams ir moterims, kurie yra silpni ar • 
menkos sveikatos, bus įdomu ką sako Mr.

I P. Kasulis, Buffalo, N. Y., apie Nuga-Tone, 
I didžiąją sveikatos ir stiprumo gyduolę. Jis 

sako: “Aš buvau silpnas ir liguistas. Ką aš 
valgiau, mane labai vargino. Aš turėjau ga- . 
su viduriuose, galvos skaudėjimus ir kvai
tulius. Aš kenčiau nuo reumatizmo ir mano 
nervai ir organai buvo silpni. Aš praleidau 
daug pinigų imdamas vaistus, kurie man 
nieko gero nedarė. Draugas patarė man Imti

1 Nuga-Tone. Aš gavau bonkf ir į mažiau 
kaip dvi savaites laiko pasijaučiau daug 
geriau. Dabar mano sveikata yra puiki. Visi

___ 1 ‘ ’j
naujas žmogus.”

Nuga-Tone suteikė sveikatą ir stiprumą 
milionams vyrų ir moterų visose, pasaulio 

j dalyse. Jis pašalina iš kūno nuodus, kurie 
silpnina organus ir išaukia ligas. Nuga-To
ne suteikia naują stiprumą ir pajėgą visiems 

' organams ir dalims... Nuga-Tone jūs galite 
gauti aptickoje. Jeigu aptiekininkas neturi 
jo, paprašykite jį užsikyti iš savo urmi
ninko. . Reikalaukite Nuga-Tone. Jokie kiti 
vaistai negali užimti jo vietos.

R. Stankevich.”
Laikraštyje s k e 1 b i ame, 

kad knygą, kurios prašo 
; . ' s f . / " '

>3 
[3 
3 
3 
3

3 
3

S

Bangos Choras, Vadovaujamas V. Žuko
2

KELRODIS: Nuo Broad ir West Grand Sts. kampo imkite Union karą ir važiuokite į vakarus iki. 
Centre St., Garwood, N. J. Ten matysite C.R.R. of N. J. stotį (Station). Praėję stotį eikite iki North 
Ave. ir pasukite į dešinę linkui Cedar gatvę, nuo Cedar gatvės eikite po kairei į Brookside Place, iš 
Brookside PI. tiesiai į' Division Ave. į pikniko vietą. i

PASARGA: Jeigu tą dieną lytų, tai parengimas įvyks Lutvino svetainėj, 69 So. Park St., Eliz., N. J.

5
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i bininkų judėjimo.
Dabar keletas Januškos pa

sekėjų vaikščiodami prana-
l sauja, kad būk kliubas negale- 
! siąs pasilaikyti ir t.t. Reikia 
! pasakyti štai ką, kad kliubas

P. S. kadangi esu farmų I pasilaikė jau per daug metų, 
vergas, tai retai tegaliu i ne iš sklokos malonės, bet iš |

Todėl pa-! darbininkų judėjimo, taip pat1 
iš to paties judėjimo pašilai-' 

‘ jkys ir ant toliaus, nes tai yra Į
Kad dirbantieji draugai! *•?* ko «ali '.»***• I

, v . jTos darbininku organizaciiosvisi susiprastu uz pasiveh- . . , . ’ . , .. - ., C ..“j. 1 b.ei kuopos, kurios laiko susi-immą atsinaujinti prenume- [ rinkimus kliubo svetaingje j 
latps pi įmesti po dolenuką, | j,.gj rūpjnasi, kad ta svetainėj 
tai finansinę naštą .sąvo^ūtų palaikoma.
dienraščiui ’žymiai palen-, 
gvintų.

Verta priminti, kad dau
gelis įdrąųgijų ii; darHinifikų 
organizačijųįkuopų yra sko-1 
lingu “Laisvei” už spąudos | 
darbus ir už knygas.' Drau- • 
gai, pasirūpinkite tas bilasl. 
greit atmokėti.

SO. BOSTON, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- I 

, mo 21-mos kuopos masinis susirin- i 
greit atmokėti. Paragini-i kimąs įvyks liepos 25 d., 8 vai. va-) 

. • .u -„ 1 1 r • 1 'kare,' kliubo svetainėje 376 Broad-mų siuntinėjimas labai daugi>vay! So. Boston.
kaštu daro. Peržiūrėkite Yisj nariai malonėkite laiku susi-I rinkti, nes yra svarbių reikalų. Kvie- I savo archyvuose bilas ir, TU- j čiami ir nauji nariai, 
dę neapmokėtų, tuo jaus ap
mokėkite. Del bilų ne'apmo- 
kėjimo į laiką dažnai yra 
kaltos parengimų arba lite
ratūros platinimo komisijos. 
Todėl draugijų valdybos ir 
nariai privalb susirinkimuo
se kelti klausimus tuo rei
kalu ir tėm.yti, kad bilus 
būtų į laiką atmokamos.

Sklokai Nevyksta
I

Nu pat pasirodymo prusei- 
kiiiio sklokizmo, pas mus irgi 

i radosi vihnas, tai N, Januška, ■ 
'kuris bahdė lošti dviveidę po-; 
jlitiką. , Jis, prigulėdamas viso-i 
se darbininkų organizacijose,; 

i bando nuduoti geru ir teisin-; 
■ gu darbininkų veikėjų, apsiima ) 
j į visokius komitetus ir t.t. Bet 
■išėjęs, iš gush’inkimo jis ya-: 
ro agitaciją už ..skloką' ir šmei- i 

' žįą vadovaujančius 1 narius, Į 
■. kaip’tai’: ‘ L. F.' C.} B'. iL kitus 1 
į ir ; skleidžia, demoralizaciją ' 

[ tdrpe Vietos darbininkų, už tai! 
j jis tapo ir prašąįintąs iš Ko
munistų Partijos.

Dar jam to neužtenka, jis j 
į sumanė .pradėti skaldyti vie-į 
!tines kuopas bei draugijas; jis [ 
prisikalbina mažiau susipra
tusių keliolika žmonių ir su
tveria per Pruseiką gimusią 
sklokos “susaidę” ir pradėjo 
kalbinti žmones, kad rašytųsi 
prie jų “susaidės.” O prieš 
darbininkų organizacijas ir jų 
veiklesnius narius pasipylė 
dar didesni šmeižtai, visokia 
nešvari agitacija ir t.t.

Darbininkų organizacijos iš
eina prieš lįas sklokos užma-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Philadelphia
) I '

ROUND TRI1
HOURLY’ 
EXPRRSS 
SERVICE

BALTIMORE 
BOSTON ______
WASHINGTON _. 
RICHMOND ___
PITTSBURGH 
DETROIT ______
CHICAGO ______
ALBANY and TROY

ROUND TRIP ___
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

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

One Way
2.00

_______$4.00
_______3.00
_______4.75
_______7.50
_______8.00
_______13.50
_______ 17.00

.4.00

.5.00
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

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

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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DEL NEĮVYKUSIO TDA 
17 KUOPOS SUSIRIN
KIMO

Kaipo pavyzdį galima pa- 
! minėti TDA 17 kuopos narės, 
j d. Levanienės veikimą. Ji pri- 
1 klausydama kuopoj atlieka sa
vo narinę pareigą pilnai. Ji 
supranta tikslą šios draugijos.!

Į O darbo yra be galo daug. Tu
rėsime išvažiavimą liepos 31 
d. Rugpjūčio 28 d. įvyks dis- 

įtrikto piknikas. Tie patys 
draugai ir draugės, kurie dau
giausia dirba, turėjo apsiimti į 
komisijas. Pavyzdžiu), į dis- 
trikto rengiamo pikniko komi
siją apsiėmė dd. Bepirščiute ir 
Grybas; į Kom. Partijos šau- 

Į kiama liepos 28 d. konferen-

North Carolina Streiko Vadai Kalėjime ' FRAKCIJŲ SEKRETORIAMS

(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Aš manau, kad priklausant, •■pį|< per jos pasidarbavimą su-į - l
į daikų j apsiėmė dd. Levanienė ir Į 

ketu-! Saulėnas ; į kuopos išvažiavi-j 
j mo komisiją apsiėmė Levanie-j 
nė, Jakštienė, Bepirščiute, Viš-j

prie šios organizacijos reikia | rinkta daugelis visokių 
žinoti jos konstituciją ir tiks- del bazaro. Per visas 
lūs ir veikliai juos pildyti. Ši rias dienas sunkiai dirbo pa-| 
organizacija gyvuoja ne dėlto, čiam bazare. 
kad nariai priklausydami nie- $70. 
ko ^neveiktų, o tik lauktų lyg liko, 
kokios pomirtinės, pašalpos, lempos

J>ios organizacijos tikslas yra I Drauge Levanienė 
gelbėti darbininkus persekio- vo del 17 
jamus teroro ir patekusius į laimėjimui 
valdančios klasės nelaisvę, dama $4, 
kovoti už darbininkų teises., lempą, ant 
neskiriant rasių, nė tautų, ši 
organizacija tūkstančius dar- 
bininkirklasės veikėjų yra iš
gelbėjusi! ne vien iš kalėjimų, 
bet ir iš mirties nasrų; ji de
šimtimis tūkstančių 
p ri ruoš i a 
jimų 
vose darbininkus

HIGH POINT, N. C. — 
Kapitalistinė spauda paskel
bė, kad 20 darbininku, strei- 
ko vadų, jau pasodinta ka
lėjimai!, kurie uždarė pen
kiuose miestuose visas dirb
tuves. Valdžia yra kapita-

listų, tai ji ir gina jų rei-i 
kalus. i

Tuos darbininkus, kurie | 
vadovavo streikui, kaltinai 
kurstyme prie “maišto.” Bet Į 
darbininkai nenusimena, jie! 
gerai žino, kad jie gali lai-[ 
mėti tik kovoje.

Komunistų Partijos lietuvių frakcijų sekretoriams 
išsiuntinėta tam tikros narystės kortos organizavi
mui laikinų Idiubų rėmimui darbininkų klasės kan
didatų. Jose nurodoma tokių kliubų užduotys, na
rių pareigos ir t. t. Jeigu kurios frakcijos negautų

kaucijas 
ir išima iš kalė- 

areštuotus klasinėse ko-

AeKteipti ' L iii", v 
ciją domės ir nesirūpinti jos 
veikimu ir palaikymu, reiškia 
nesirūpinimą savo reikalais. 
Mes nežinome kas gali atsitik
ti su mumis rytoj, ar vėliau. 
Tik reikia atminti, 
000,000 bedarbių šioj 
vi prieš bado nasrus, 
voja ir aštrins kovą
kymą gyvasties. Mes negali
me žiūrėti į kitus, kad dirbtų, 
bet turime dirbti visi bendrai. 
Priklausydami prie darbinin
kiškų organizacijų, turime 
lankytis į jų susirinkimus, da
lyvauti jų visokiame veikime.

Ji padarė apie
Daug gerų
Pavyzdžiui, 

ir keli

daiktų dar niauskas ir Levanas; į draugi- 
dvi geros 

laikrodžiai.
pasiufirbei** ■ 
išleisdamakuopos

laikrodį ir uždirb 
o paskui išleido ii1 i 
kurios uždirbo $17.

jų sąryšio konferenciją—Min- 
gila, Grybas ir Višniauskas.

Lempą laimėjo per “Lais
vės” pikniką d. J. J. Potiene iš 
Philadelphia, Pa. Drg. Leva
nienė dar turi laikrodį ir smui- 

. ką. Mano dar pasidarbuoti 
! del TDA 17 kuopos.

Org. J. Saulėnas.
Levanienė yra ge- 

Du Bedarbiai Nusižudė

Rumunija Mažina Aliejaus Gaminimą
BUCHAREST. — Rumu-ikia todėl, kad nėra pakan- 

nija mažina, aliejaus gami- karnai-rinkų, kur būtų gali- 
nimą. Sakoma, kad ‘jinai ma parduoti atliekamą alie- 
sumažins-aliejaus gaminimai jų, kuri 
net 25 nuoš. Sumažinti rei- i sunaudoti.

Draugė
ra ir literatūros platintoja, ji Įp BefJarbiai NuSlŽUclČ 
parduoda po 30 egz^ kiekvie- 
uos laidos “Labor Defender”,: NEW YORKAS._ Šią
taipgi pasekmingai platina ir, vajtę jau (]ll darbininkai .... .
lietuviu kalboj darbininkiškų jg j)ac]0 jįe neturė- i tai tuomet geriau jos gale-1
literatūrą. Tad matote, kaip ' y - ' J......
galima atlikti svarbius orga
nizacijoj darbus, tik reikia su- 
irūpinti organizacija ir dirbti

sa-
nu- i

. jo maisto ir neteko
I gauti darba. '_____
gas būdas kovai su
Prieš kada reikia kovoti, v

nedali ■

Nori Pakelti Aliejaus Kainas. 300,000,000 _šihngų. .Be šių: 
i skolų Austrija turi prisisko-

KANSAS CITY. — Jung-
I tinių Valstijų kapitalistai 
I reikalauja/ kad kitos šalys: 
mažiau gamintų aliejaus/'

linus galybę dar kitų skolų.; 
Berlyno fašistai labai susi- i 
rūpinę Austrijos likimu.

retoriai kreipiasi Į Centro Biurą, pranešdami, kiek 
tokių kortų reikalinga.

Taipgi visų frakcijų sekretoriai turi tuojaus pra
nešti Centro Biuro rinkimų kampanijos vedėjui, kaip 
jų kolonijoj eina rinkimų kampanijos darbas: ar bu
vo sušaukta darbininkiškų organizacijų konferenci 
ja, ar darbininkiškos organizacijos turi išrinkusios 
komitetus rinkimų kampanijos darbui, ar daromi 
kokie nors žingsniai organizavimui darbininkų kliu- 
bų, ar platinama Komunistų Partijos rinkimų plat
forma, kas veikiama, kad pagelbėti Komunistų Par
tijai sukelti $100,000 i Kovos Fondą vedimui kuo- 
plačiausloA rinkimų kampanijos?

Kiekvienos frakcijos sekretorius būtinai turi į tuos 
klausimus tuojaus atsakyti.

Centro Biurą Rinkimų Kampanijos Vedėjas,
J. Siurba,

l

PORTLAND, OREGON
vilties H1 daryti biznį. Todėl yra;

Tai'labai blo-! pasiūlymai, kad reikia ma-; 
badu.' ^au gaminti, o kainas pa- • 

■kelti. Jungtinių Valstijų 
aliejaus magnatai paskelbė,1

e Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas .nori Į>ut sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuvės DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus.

Ne ven d. Levanienė veikia 
mūsų organizacijose, bet ir d. 
Levanas. Taipgi ir jų duktė. 
Ji, pavyzdžiui, priklauso prie 
Aido Choro ir jame dirba.: 
Daug dirba del Komunistų 
Partijos, ypatingai rinkime pa
rašų, berods, jau turi surinkusi. 
apie 50.

Visi kuopos

MIESTO PONAI NUGANĖ 
$1,170,000

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.
Jie

Jiems! 
jie la-

sto- 
ko-

mažo
nėra

t !•d-

kuriais 
vieniems 

lengviau, ap- 
reikalus ir 
parengimų.

mus. Tai neatleistinas daly
kas. kad iš virš 40 narių tik : bai, kuomet darbininkai ba- 
7 atėjo į pereitą susirinkimą, dalija.

VAKACIJOS ■

CLEVELAND, Ohio. — 
Miestui sumokėtų taksų ne- 

•( suranda $1,170,000. Bonai 
; “nežino,” kur tie pinigai pa- 

nariai turėtų ridėjo. Pasamdyta skait- 
dirbti ir lankytis* į susirinki-, liuotojas, bet ir jis nesuran- 

Tai miesto ponų dar-

BERLYNAS. — Austrija 
lenda i skolas kiekviena me
ta giliau ir giliau. Paskuti
niu laiku Austrija vėl gavo 
paskolą ant 20 metų iš Tau
tų Lygos. Šita paskola yra

CONNECTICUT VALSTIJOS ANTRAS METINIS

IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 5-tas APSKRITYS

Nedėlioję, 24 Dieną Liepos-July, 1932LIETUVIU DARŽE, NEW HAVEN, CONN
3 Ik

■ z

Vilijos Choras, iš Waterbury, Conn.

Dainuos: Laisvės Choras iš Hartford, Vilijos Choras iš New Britain, Choras Daina iš New Haven ir Vilijos 
Choras iš Waterbury, Conn. Drg. R. MIZARA, LDS Prezidentas Sakys Prakalbą

PIKNIKO PRADŽIA 11-tą VAL. RYTE. ĮŽANGA 25c YPATAI
Daugelis atvažiuoja į šį pikniką iš Bostono ir iš New Yorko. Visa ši apielinkė, Conn, valstija, yra kviečia

ma atsilankyti.
NEW BRITAIN DARBININKŲ SIMFONIJOS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

Nelengva Veikti

Liepos 8 d. turėjo įvykti 
ALDLD 4 kuopos susirinki- 

. kad jie nori pakelti kainas mas, bet pasitenkinome pasi-
po 25c ant kiekvienos alie-' kalbėjimu su draugais. Jau i 
jaus bačkos. 'nuo senai yra išrinkta komisi-j

_________ _ __ ja rengimui pikniko ir “pikie-!
jtavimui” stubų, kad patirti ar j 

Austrija Paskendusi Skolose i visi darbininkai skaito mūsų 
laikraščius, bet tos komisijos i 
vienas narys išvažiavo nežinia 

; kur, kitas atsidūrė prieš “gar- 
| bingą” teismą. Ir iš 
' skaičiaus mūsų kuopoj
kam tą komisiją pavaduoti.

Portlande lietuviai plačiai 
! pasiskirstę gyvena. Pasirodo. 
! kad su daugeliu jau ir nebepa- 
! sipažistame, nekalbant jau 
I apie tuos, kurie ir nenori, kad 
: pasipažintame, kada jie žino, j 
j kad mes esame .progresyviai, i 
priklausome Literatūros Drau
gijoj. Mat tūlų protavimas 
dar permirkęs caristiniu.
r Mę$ .tnanome, kad Oregon/ 
iCity ; aldie’čiar ^eiYgs pikniką/ 
Inoyš jie nesenai turėjo feuren-^ 
gę gražų LDS pikniką, 
geriau yra veiktų nes 
biau krūvoj gyvena, o dar tū
li turi automdbilius, 
paranku nuvažiuoti 
pas lutus, tai 
svarstyti įvairius 
prisirengti prie 

{Nors jų kolonijoj yra neina-! 
Ižai gerų ir darbininkiškus rei-j 
{kalus suprantančių draugų,1 
:vienok galima pastebėti, kadi 
Į draugai nepamirštų, jog visi! 
■bendrai galėtume surengti di-Į 
j delį pikniką, su programa ir! 
Ituomi paremti mūsų darbiniu-j 
; kiškus reikalus.

Aid ietis. 1

Drauges ir Draugai darbi-i 
; ninkai :
: Mos jau spėjom ■ prisiaugint: 
: įvairių daržovių ir daug vis-; 
tienos—kiaušinių taipgi turim ! 

Į.labai gera; pieną,—sūrius 'nuo 
I “testytos” karvės. Todėl kvie
čiame atvažiuot,, kas tik galite i 
ant poilsio 'tyrąpe ore, mau-: 
dytis ir kepintis saule. Gami-i 
nąm ir vegetarioniškus valgius. I

Kaina $10.00 i savaitę, o vai
kams žemiau 10 metų tik $4 i 

i savaitę.

Į čia važiuodami imkite lai-;
: va ant 42nd St. anksti ryte,
į Kingstone būsite apie 2-rą v. 
i po pietų. Čia neimkit taxy, bet 
j busą už 10 centų iki West 
(.Shore stoties, o čia imkite 4 j 
t'P. M. ar 7 :40 P. M. traukinį;
už 21c ir išlipkite Ulster Park. , 
Eikite 15 miliutų Į ,kairę iki i 
mūs.

K. Sinkevičiūtė

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

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

/

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 1136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač k u o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a l i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didele svetai
nę, tinkam:) ba
liams, teatrams, Me
stuvams, sporto pa
rengimams ir4 L t., 
tik 8 blokai* nuo 
Staen Island F«r- 
ry.

LUTVINArf

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

6S S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Jei. Triųity 1-8728

lllįl »il i įĮSr

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

9

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokejimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
' naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir

Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

ZI IMS no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P.
Nedčliom — 10 A. M. iki 4 P.

M.
M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
Rytoj Visi į Kompartijos 
Didžiulį Pikniką

Pirmą Rugpjūčio Bus 
Milžiniška Demonstracija

Visos didžiojo New Yorko 
darbininkiškos organizacijos 
sujudo rengtis prie Pirmosios 
Rugpjūčio prieškarinės de-

Liepos 24 d., Pleasant Bay 
Parke įvyksta senai lauktas 
didysis Komunistų Partijos 
rinkimų kampanijos piknikas. 
Šiam piknikui yra sumobilizuo-j monstracijos, kuri įvyks Union
tos visos darbininkų orgąniza- j Sq. Komunistų Partija, pasau- 
cijos didžiajam New Yorke irjlinio karo veteranų organiza- 
apielinkėse. Jo programos j cijos, darbo unijos, visų tautų, 
pildymui taipgi yra sumobili- visų rasių, įvairios darbininkų 
zuota visos proletarinės dailės j organizacijos ir tt.,. mobilizuo- 
ir sporto jėgos. Geriausi kai-)ja savo narius, pritarėjus ir 
bėtojai—dd. Amter ir Shepard ■ plačiasias darbininkų minias, 
sakys prakalbas. išimtai tūkstančių lapelių pa-

Visi būkim tam piknike ir į skleidžiama, kiekvieną vakarą Į 
paremkime Komunistų Partiją įvyksta dešimtys atviram ore 
rinkimų darbe. Mūsų priva-* mitingų įvairiose miesto daly- 
lumas yra ne vien paremti Į se.
Partiją finansiniai, bet ir dar
bais, entuziazmu už Partijos organizacija, 
kandidatus ir tt. Nuvykdami niekuomi nėra prisidėjusi prie 
į minimą pikniką, kuris bus' prisirengimo del prieškarinės 
d emonstratyviš, prisidėsime j demonstracijos, tokia organi- 
mažu darbu prie didelės de-,;zacija tuojau turi pradėti dar- 
monstracijos, prie didelio en-'bą. Karo pavojus gręsia ly- 
tuziazmo. Tad neprakaituo-■ giai visiems darbininkams, tad 
kime namie betiksliai, arba 
nekepkime gatvėj šį sekma
dienį, bet visi urmu patrauki
me į Kompartijos didžiąją 
kilmę.

Jei dar randasi darbininkų 
kuri iki šioliai

iš-

negali būti ne vieno darbinin
ko, kad nestotų prieš impe
rialistinį karą, kad nebūtų pa
sirengęs ginti Sovietų Sąjungą 
ir Chinijos darbininkų revoliu
ciją.

Daugiau Kailiasiuviu 
Išėjo į Streiką Pirmadienį LDS Jaunuolių 

Kuopos Sporto Vakaras
Kailiasiuviu streikas plečia

si labai sparčiai. Bosai deda 
visas pastangas, kad suparali- 
žuoti darbininkų ėjimą į strei
ką. Ketvirtadienį bosų nu
samdyta policija areštavo kai
liasiuviu unijos veikliausi ir 
kovingiausį vadą, d. Jack 
Schneider. Bet tą pačią dieną 
sustreikavo dar keletos kailia- 
siuvyklų darbininkai. Naujai 
sustreikavę darbininkai dide-į 
lej didžiumoj yra jaunuoliai, 
kurie dirbo už taip mažas al-> 
gas, kaip po $10 ir mažiau į 
savaitę. Stojantieji į 
lauką jaunuoliai pasirodė pil
ni entuziazmo ir 
kovoti vienybėj su 
darbininkais.

Streikuojanti 
kreipia daug domės į tas siu- tižiųjų bravorų 
vykias, kuriose darbininkai 
dar nestreikuoja. Tų siuvyklų 
bosai apsistatę policija ir mu
šeikomis, mano nugązdinti 
darbininkus ir tuomi neprileis
ti prie išėjimo į streiką. Bet 
darbininkai streiku susidomė
ję ir kiekvieną dieną streikas 
apima vis daugiau dirbtuvių.

Liepos 25 d., 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” name, įvyksta 
LDS jaunuolių kuopos sporto 
vakaras. Tai bus lošimas bo
les, traukimas virvės, šokimas 
ir įvairūs kitokį žaislai, gė- 
miai.

Visi kuopoj' priklausanti 
jaunuoliai kviečiami susirink
ti ir atsivesti savo draugus 
drauges.

Įžanga visiems dykai.
B. š.

koyos “S|aptą” Bravorą 
pasiryžimo Užtiko Brooklyne 

suaugusiais --------

ir

■ “Blaivybės” agentai trečia- 
darbininkai; dienį užpuolė ant vieno iš di- 

B r o o k 1 yne 
881-889 Park Ave. Rado di
džiulį katilą ir daug privirtos 
“kanackos”. A p skaitliuoja, 
kad pats bravoras ir rastas ja
me alkoholis, kainuoja 
$700,000.

500 Bedarbių Nuvijo 
Policiją

apie

Įkalino Dvi Drauges Už 
Priešinimąsi Evikcijai

Ketvirtadienį tapo įkalintos 
Sadie Berg ir Freda Jack-, 
už pasipriešinimą polici- 

kada buvo metama bedar- 
šeimyna iš namų del ne

raudos. 
Avė.

dd.
son
jai,
bio
galėjimo užsimokėti
Evikcija įvyko prie Pitkin 
ir Christopher St.

Pentoriai Laimi Streiką
New Yorko pentorių stiprus 

laikymasis prieš bosus, rodo 
pentoriams darbininkams lai
mėjimą. Pereitą ketvirtadienį 
dviejų pentšapių bosai jau pa
sidavė: Vienos pentšapės dar
bininkai laimėjo algų pakėli
mą 50 nuošimčių; 8 vai. dar
bo dieną ir 5 dienų savaitę;

* samdymą darbininkų 
ją; paleisti bosams 
kus nebus leistina be 
kų komiteto žinios.

Kitos pentšapės darbininkai 
laimėjo algų pakėlimą 10% 
ir kitas sąlygas tokias, kaip 
pirmutinės pentšapės.

Ketvirtadienį dar dviejų 
• pentšapių darbininkai sustrei
kavo. Streiką vadovauja Al
teration Painters Union.

Trečiadienį, po num.
Coney Island Ave., pribuvęs 
policijos viršininkas su ketu
riais policistais išmetė bedar
bio šeimyną iš namų del nega
lėjimo užsimokėti randos. Tuo- 
jaus susirinko apie 500 bedar
bių, kurie pradėjo nešti iš
mestus rakandus atgal į kam
barius. Policija bandė neleis
ti, bet bedarbiai taip apvolio- 
jo policijos viršininką ir poli- 
cistus, kad jie turėjo pabėgti.

Greitai jie pribuvo su ke
liais skvadais policijos ir už
puolė bedarbius. Kova buvo 
aštri. Bet visgi policijai šiaip 
taip pasisekė susirinkusią mi
nią išsklaidyti ir dvi bedarbes 
moteris areštuoti.

Pmseikiniai Vis Dar 
“Nesusirenka”

2913

per uni- 
darbinin- 
darbinin-

Nors Pruseika su savo smuk- 
liška grupe priešingas kalbė
jimui apie mases, bet jis labai 
įvertinančiai kalba, kad jo “so- 
saidės” kuopos skaitlingos, o 
chorai, tai jau senai pralenkę 
komunistinius chorus. Bet kiek 
sykių tiems jų chorams reikė
jo pasirodyti viešai, tiek sykių 
“choriečiai nesūsirinko.” 
nesmagu, kalbama apie

i

lėtą desėtkų, o pasirodo tik 
šiokių tokių poras tuzinų. Taip 
buvo, kada Brooklyne rengė jų 
choras savo koncertą, taip bu
vo sekmadienį Forest Parke. 
Tas pats buvo ir Chicagoj, ka
da jų choras nuvažiavo padai
nuoti kapinėse, lai choriecių j 
pasirodė nepilnai dešimts. 
Strazdas irgi rašo, “nevisi cho
riečiai susirinko.”

Kiek numatoma, ateityj bus 
dar blogiau, nes jau keli dai- 
ninininkai sugrįžo nuo prusei- 
kinių atgal prie Aido Choro ir 
daugiau rengiasi sugrįžti. An
dai Chicagos pru s bikinių cho
ro pirmininkas Virbickas, atvi
rai pasisakė, kad jis didesnę 
dalį rimtesnių choristų iš pru- 
seikinių choro atves prie ko
munistinio LKM. Choro. Pru
seika, Butkau ’ žiūrėkit, kad 
jūsų “linija” !.a:p sukreivota, 

•kad nuo jos viskas ritasi..
Brooklynietis

O,

Bedarbiai Užkariavo Feikerių 
Šauktą Susirinkimą

Pereitą antradienį buvo su
šauktas mitingas buržuazinės 
Association for Relief viršinin
kų, kuris įvyko vadinamoj 
“visų tautų bažnyčioj”. Susi
rinkimo šaukėjų tikslas buvo 
suorganizuoti dar vieną skyrių 
virš minėtos organizacijos že- 
mutinėj dalyj Manhattan.

Kaip tik buvo paskelbta, 
kad toks susirinkimas įvyks, 
tos apielinkės Bedarbių Tary
ba paskleidė lapelius, nuro
dančius darbininkams, kad ta 
organizacija yra prigavinga, 
kad jos tikslas yra skaldyti 
darbininkų vienybę ir ati
traukti juos nuo tikrosios ko
vos už bedarbiams pašalpą.

Laike susirinkimo buvo iš
keltas Bedarbių Tarybos klau
simas. Pirmininkė nenorėda
ma pripažino, kad Bedarbių 
Tarybos yra geros organizaci
jos ir jau iškovojo daugeliui 
bedarbių pašelpas. Bet ji sa
kė negalinti sutikti su Bedar
bių Tarybomis, kad jos susi
deda su politinėmis partijomis. 
Tuojau keli 
ir pradėjo 
jiems būtų 
įrodyti, jog
darbininkų politinės 
vadovybės nė Bedarbių Tary
bos, nė kitokios darbininkų 
organizacijos negali pasek
mingai veikti. Reikalavimas 
pAsidarė toks didelis, kad pir
mininkė buvo priversta susi
rinkimą paskelbti uždarytu. 
Bet darbininkai tuojau atidarė 
patys susirinkimą ir numaska- 
vo tą ponią ir visus jos pagel- 
bininkus.

darbininkai stojo 
reikalauti, kad 

ant vietos leista 
be revoliucinės 

partijos

Keturi Bedarbiai Nusižudė 
Viena Diena

Praeitą ketvirtadienį New 
Yorke ir Brooklyne nusižudė 
keturi bedarbiai. Visi išbuvę 
per ilgą laiką be darbo ir ne
galėdami pakęsti skurdo ir ba
do, patys sau atėmė gyvastis.'

Ch. Beck, 46 metų, 402 49th į 
St., Brooklyn, rastas kabantis | 
miegrumio tarpduryj.

Percy W. Smith, 34 
amžiaus, 1404 Avė. P., 
užsitroškinęs gazu.

Joseph A. Fenell, 43 metų 
amžiaus, ‘ 135 Maujer St. 
Brooklyn, važiuodamas viršu
tiniu trukiu, atsidarė užpaka
linius vartelius 
pėdų žemyn, 
ant vietos.

F. Keer 52 
224 Treadwell 
mond Hill, paliko raštelį at
sisveikinantį su savo gyvenimo 
drauge ir taipgi jame pareikš
damas, kad jam įkirėjo toks 
gyvenimas, kur jo draugė 
dirbdama už $14 į savaitę, tu
ri pati vargingai gyventi ir 
dar jį maitinti. Jis paleido 
gazą ir juomi užsitroškino.

Tai vis aukos kapitalistinės 
tvarkos ir kapitalistinės ap- 

Mat^švietos. Tokie darbininkai, ne- 
ke- permato to, kad ši tvarka yra

metų 
rastas

ir nušoko 40
Jis užsimušė

metų amžiaus,
Avė., Rich-

i

geresne 
Susipra- 
žudytis, 
ir veda

Tokius

simoka duokles ir daugiau ne
matysi. Tai yra nekovotojas.«

(Tąsa 5-tam pusi.)

netikusi ir kad prieš ją reikia metus ateina į susirinkimą, .už
kovoti, kad pakeisti 
tvarka, o ne žudytis.
tę darbininkai, vietoj 
stoja į organizacijas 
kovą už gyvenimą.
darbininkus kapitalistinės kla
sės palaikytojai vadina “rau
donaisiais” ir kitokiais var
dais. O katrie nusižudo be 
kovos, tiems atiduodą tam tik
rą veidmainišką> prijautimą, 
ir skelbia, kad jie buvę 
piliečiai.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda restaurantas tinkamo
je biznio vietoj® už gana prieinamą 
kainą. 45 Division Ave., Kampas 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

(174-176)
geri

PARSIDUODA

Rytoj Forest Parko 
Pavėsiuose Praleiskime
Laiką Linksmai

Pigiai parsiduoda bučemės rakan- 
Showcase “slicing” ir “chop” mašinos 
ir visokios formos vogos. Yra visi 
įrankiai, kokie tik reikalingi prie to 
biznio. Kreipkitės šiuo antrašu: K. 
Bukauskas, 18 Breuer Ave., Great 
Neck, N. Y.

(173-175)

Rytoj, liepos 24 d., įvyksta 
ALDLD 1 kuopos linksmas iš
važiavimas, į Forest Parką. 
Visi nariai ir narės,1 visi prita
rėjai ir visi brooklyniečiai, at
vykite. Paremsite 'į/kuopą ir 
laiką praleisite linksmai. Nes 
išvažiavimo rengimo komisija 
užtikrina visus, kadi šis. išva
žiavimas bus linksmesnis ir 
įvairesnis už buvusius kitus iš
važiavimus. į

Brooklyno, East New Yorko 
ir visų kitų kolonijų lietuviai 
darbininkai kviečiami skaitlin
gai suvažiuoti, kad ši išvažia
vimą padaryti didžiausiu ir 
daugiausia suteikti 
pirmai kuopai, kuri 
visu darbininkišku
remia jį ir dalyvauja darbi
ninkų kovose.

Pasitikime didelės paramos 
ir atjautimo iš visos plačios 
apielinkės darbininkų ir dar
bininkių. Komisija.

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas labai tin

kamoj biznio vietoj. Jaunas savinin
kas negali apsidirbti, vieta apšildoma 
ir geri gyvenimui kambariai. Parsi
duoda už labai žemą kainą. 116 
Bushwick Ave., Brookyn, N. Y.

(173-178)

PA .ĮIEŠKO JIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau savo vyro John Balčius, 
arba Baily, girdėjau, kad miręs ne
laiminga mirčia Brooklyn, N. Y. Aš 
turiu del jo labai svarbų reikalą. 
Būsiu nuoširdžiai dėkinga tam, kas 
man apie jį praneš sekančiu antrašu: 
Ia Balčius, 2507 Fifth Ave Pitts
burgh, Pa.

(173-175)
paramos 
rūpinasi 
veikimu,

Draugą Važmų Butą 
Aplankė Garnys

Liepos 20 d., pas dd.
ir Albiną Vaznius atsilankė 
garnys ir paliko mažą sūnelį. 
Linkėtina jaunam Vazniukui 
augti ir tėvus džiuginti. Da
bartiniu laiku sveiki sūnus ir 
motina. J. K.

Del Neįvykusio TDA 
17 Kuopos Susirinkimo

Joną

TDA 17 kuopos susirinki
mas turėjo įvykti liepos 13 d., 
bet nežinia kame priežastis, 
kad nariai neatsilankė. Pap
rastai visada mažai ateina na
rių į mitingus, bet šį sykį “at
sižymėjo” taip, kad nebuvo 
galima ir mitingo laikyti. Ne
buvo skaitytas nei protokolas. 
Finansų raštininkas taipgi ne
atėjo. Tik keli nariai pasita
rėm apie svarbiausius reika
lus, kurie greitai turėjo būti 
atlikti ir išrinktos komisijos.

Kame priežastis, kad drau
gai ir draugės nemato svarbos 
ateiti į susirinkimus? Tik vie
ną sykį į mėnesį. Tai yra la
bai prastas atsinešimas pri
klausančių prie šios svarbios 
organizacijos, kuri kovoja už 
mūsų visų reikalus, ypatingai 
už sveturgimių teises. Paga- 

’1 liaus, veda ir tokias dideles 
bylas kaip Scottsboro juodvei- 
džių jaunuolių, kurie yra 
sai nekaltai įkriminuoti. 
na penkis Patersono šilko 
dėjus, darbininkus. Tai 
svarbi organizacija. Bet lie
tuviai darbininkai ne visi tą 
permato ir nestoja į darbą, 
kaip kad turėtų dirbti. Vei
kiausiai dėlto'ir į susirinkimus 
neateina, kad komitetas nepa
siūlytų kokio darbo. Kas per 
narys gali būti, jei tik sykį į

VAKACIJOS VIETA
Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žema kaina v C

Kambarys ir Valgis tik už

$10 I SAVAITĘ
Šviežiausias farmų 

sezono uogos visokių 
daržovės už tą pačią 
nurodytą kainą.

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

maistas, 
rūšių ir 

augščiau

upe Day

PUIKIOS

LAISVA

MAUDYNĖS
ir
ŽUVAUTI

Del platesnių informacijų 
rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

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

VOKIETYS .SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedcliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

šeštadien., Liepos 23, 1932
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NOTARY
■ PUBLIC

JONAS STOKES
Fotografas >

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiji 

naujon vieton, 
po numeriu 
812 Marion Stn 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stoti® 
Brooklyn, N. Y.

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiai ir chroniikaa vyrq Ir 

moterų Ilgai kraujo ir odei. 
Padarau iityrimg kraujo ir ilapuma.

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

Now York, N. T.
Valandoj Priėmimo 1 

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 
iki » vai. vakare 

Sekmadieniaia nuo 11 ryto iki 1 po
Telefonas Lackwanna 4-2180

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

X

TEL. STAGG 
2*5043

MATHEW P. BALLAS 
( B lELft US KAS) 
C R A KORIUS

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

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS * DARBUS: 
mirusius' parveŽam iš visų saliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM !„ KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINl AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ, VIETĄ, SAVO* 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O.

pietų

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Evergreen 6-5810Ir

J. GARŠVA
Graborius

402vi-

“LAISVĘ.”
T

DEKAVOJU pacientams

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir njio. 6 iki 8 vakare
Telefonas* Midwood 8-6261
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Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

au- 
yra

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

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

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

=
2 
2
2
2
2
2
6,

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MEYER
208 West 54th St.

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

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

Valandos:
Subatomis
Apart Nedčldienių

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

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 dideli ir šviesūs 

kambariai, ant 2 lubų, gana žema 
randa, atsikreipkite 794 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Džianitorius vie
nais trepais į viršų.

(174-176)

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

LIETUVIU KOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

smemMuihMriM

PASIRANDAVOJA
Parsirandavoja fornišiuotas kam

barys vyrui, 2 langai, šėpos drabu
žiams, garu apšildomas; galima pa
sigaminti ir valgyti; atskiras įėji
mas: mokestis -10 į mėnesį. Savi
ninką galima matyti 6-tą valandą 
vakare, ant viršutinių lubų po kairei. 
206 Bushwich Ave. Brooklyn, N. Y.

(173-175)

■M

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS!

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais išventadieniais 

tik susiuvus.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

> k V ’

231 Bedford. Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)
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