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KRISLAI
Naudos Spėką Prieš 

Veteranus.
“New Masses”.
Desperatai Fašistėja.
Gyvybės šaltinis.
Kas Bus?

Rašo Kom u n is tas

Hoovei io valdžia pradeda ro
dyti savo iltis veteranams. Iki 
šiol bandė gražiuoju išbovyti 
juos iš Washingtono. Siuntė 
jų tai pan agentus ir šunis, kad 
išprašyti juos laukan. Bet tik 
dalis tepaklausė. Masė vetera
nu pasilieka. Tuo būdu Colum-] 
bia Distrikto komisionieriai nu
tarė ir įsakė veteranams tam 
tikru laiku apleisti valdžios na
mus ir žemę ir nešdintis lau
kan. O ką Hooverio valdžia da
rys, jeigu veteranai neklausys 
ir nesinešdins? Atsakymo ne
reikės ilgai laukti: panaudos 
kulkasvaidžius ir ašarų bombas 
prieš veteranus.

Mes turime būrelį priaugan
čio radikališko jaunimo. Kai 
kurie iš jų pradeda nepasiten
kinti buržuaziniais 
Mūsų draugai 
tytojai turėtų 
hams skaityti 
Ten jie ras, 
straipsnių,
dailiosios literatūros.

“New Masses” yra mėnesi
nis žurnalas. Metinė prenume
rata $1.50. Adresas toks: 63' — 
West 15th St., New York, N. Y.

žurnalais. 
“Laisvės” skai- 
patart jaunuo- 
“ATew Masses”. 
apart politinių,

geros revoliucinės

VISI DARBININKAI, I DEMONSTRACIJAS ŠIANDIEN!>

dalis 
kaip

mftr

bet 
tas 
no- 
Jie 
ka-

Tarpe Amerikos rašytojų 
prasideda dalinimosi procesas. 
Ekonominis krizis ir brendimas 
naujo kapitalistinio karo nega
li neveikti į juos.

Bet ar galimu sakyti, kad 
Amerikos rašytojai abelnai ar
tinas prie darbininkų, eina kai- 
ryn, revoliucionizuojasi? Nega
lima, peš taip nėra. Tik 
jų radikalėja. Rašytojai, 
Theodore Dreiser, John 
Passos, Edmund Wilson
šuoja artyn prie komunistų. 
Juos užkariauja revoliucinis 
idealas.

Bet yra antra pusė medalio. 
Dauguma rašytojų laikos pris
vilę prie pūvančio ir dvokiančio 
kapitalizmo. Ir juo daugiau tas 
kapitalizmas dvokia, tuo geriau 
jis jiems patinka.

Tiesa, jie desperacijoj, 
tik todėl, kad eina velniop 
jų tėvas kapitalizmas. Jie 
retų jį lopyti ir taisyti, 
viedrus ašarų išlieja delei
pitalizmo nepasisekimų. Skerė- 
čiojas ir bara tuos “politikie
rius” (Hooverį ir tt.), kurie 
ėmė ir sugadino šią brangią ir 
“laisvą” sistemą! Atsiranda to
kie Stuart Chase’ai, kurie de- 
tališkai išdirbo ir siūlo Ameri
kos kapitalizmo išgelbėjimui 
“Penkių Metų Planą”. John 

t Dewey, kuris iki šiol skaitėsi 
save radikalu, irgi gelbėtų ka
pitalizmą pagelba trečios ka
pitalistinės partijos. Charles 
Beard, istorikas, kuris savo lai
ku yra davęs gerų istorinių vei- 

Akalų apie Amerikos plutokrati- 
jos istorines šaknis, apie buržu
azines apgavystes laike rašymo 
Amerikos konstitucijos ir tt., 
jau gieda į dešinę. Parašė kny
gą apie Amerikos laivyną, kių- 
rioje Beard virtęs tikru patrio
tu. Vadinasi, tie rašytojai fa- 
šistėja. O ką jau bekalbėti apie 
visuomet buvusius atvirus ir be
gėdiškus kapitalizmo palaikyto
jus. (

Taip Gyvena Amerikos Bedarbiai, Kuriuos Kapitalistai Siunčia Dirbti Laukus
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HOOVERIO TERORAS TgSLAS-AREŠTA- 
VO JAMES W. FORDĄ, KOMUN. PARTI
JOS KANDIDATĄ į VICE- PREZIDENTĄ
Viso jau Areštavo 42 Ex-kareivius; Valdžia Skiria Teisėjus 

Juos Teisti, kad Jie Reikalauja Išmokėti Bonus; 
Darbininkai Turi Protestuoti
WASHINGTON, D. C.— j pataikūnas Wateris, kuris 

Hooverio valdžia nesitenki- ■’ visą, laiką kalba už Amęri- 
na tuom, kad gazais, gink- kos vėliavą ir teisę, taip pat 
lais, durtuvais ir kanuolė- buvo išvytas su “savo armi- 
mis užpuolė ex-kareivius, ja”. Tad dabar jau ir jisai
moteris ir vaikus, degino jų 
šėtras ir daužė nekaltus 
darbininkus. Be to, Hoove
rio valdžia pradėjo areštus 
ir daro kaltinimus. Areš
tuota ex-kareivis James W. 
Fordas, Amerikos Komunis
tų Partijos kandidatas į 
vice-prezidentus. Areštuota 
jau ir daugiau—viso 42. 
Veikiausia bus* ir daugiau 
areštų.

pamatė, kad Hooveris tar
nauja kapitalistams, o ne 
darbininkams. Wateris pa
reiškė, kad Hooveris yra 
“tik Wallstryto agentas”. 

f

Bet Wateris nesivienija 
dar su tais kareiviais, kurie 
tikrai kovoja už bonus 
prieš Hooverio terorą.

ir

Vengrijoje Teisia

Jungtinių Valstijų Maršalas 
Pardavinėja Šampaną

WASHINGTON, D. C.— 
Sakoma, kad Jungtinių Val
stijų maršalas Raymond J. 
Mulligan pardavinėja šam
paną, kuri “sausieji” agen
tai surenka, darydami už
puolimus antį “spykyzių”. 
Tai taip vykinama “sausas” 
įstatymas.

Darbininkai, Eikite į Gatves ir Masinius < 
Mitingus Šiandien

Šiandien įvyksta pasauli- lin imperialistų nagai nuo 
nė prieškarinė diena. De- Chinijos Sovietų! 
monstracijos ruošiama vi
sur. Kur negalima suruošti Į 
demonstracijų, tai rengiama 
masiniai mitingai. Visi lie
tuviai darbininkai dalyvau
kite šiose demonstracijose.

Šios demonstracijos ruo
šiamos prieš gręsiantį karo 
pavojų. Protestai ir de- kėjimo bonų. Visi darbi- 
monstracijos prieš imperia- ninkai, moterys ir vaikai į 

pavieto mainas, kuriose da- listinės Japonijos puolimą gatves, į masinius susirinki-

Armija Saugoja Mainas

Visi darbininkai turime 
i kelti kovą prieš imperialis
tų suokalbius ir ruošimą ka
ro prieš Sovietų Sąjungą, 
darbininkų-tėvynę. Kova 
prieš Amerikos Hooverio 
valdžios terorą. Reikalau
kime bedarbiams apdrau- 
dos ir ex-kareiviams išmo-

CLARKSVILLE, Ark. — 
Milicija šaugoja Johnston
X t f X w X i

bar eina ginčas del unijistų ant chinų darbininkų. Ša- i mus šiandien, 
ir neunijistų rūainierių dar- ■ ■■ ■■-v■ 1 . .

bo šiose' mainuose. Mainie- 
riai kovoja už j algas ir uni- NUŠAUTAS EX-KAREIVIS YRA LIEKomunistus Mirtin jos sąlygas dąrbe. Kompa-i wyjn A DDIMIKTI7 A 0 IMKIPAC ITT'*' 

’ ds ■ “ij t VIS DARBININKAS VINCAS JUSnijos nori : 
-------- sąlygas ir pasikvietė į 

BUDAPEŠTAS. — Veng- nas valstijos nįiiliciją. 
rijos budelių valdžia nutei- t ;—77— -----
se du komunistus mirtin ir Chinai Laikysis prieš 
•- ; ”■ Japoniją

mai-

juos jau nužudė. <
Emerich Sallay ir Aleksan
dra Fuerst. Tik nuo perei- j 
to lapkričio mėnesio , šita' džurijos chinai pareiškia, 
valdžia jau nužudė 10 ko- j kad jie laikysis ir priešin- 
munistų. Teroristinė vai-' sis Japonijos viešpatavimui 
džia mano išsilaikyti teroro Mandžurijoj." Japonija ši- 
pagelba. Darbininkų kers- tokius sukilimus vadina 
tas ją nutrenks nuo savo j “banditų” veikimu ir ruo- 
sprando. 1 šiasi slopinti.

SHANGHAJĄUSMan-

J Visas Liet. Darbin. Organizacijas ir Narius

Vincas Juška Alvyko j Ameriką 1913 Metais; 1917 Metais 
Jisai Įstojo j Armiją; Dabartiniu Laiku Buvo Nariu Ex- 
Kareiviy Darbininką Lygos ir Joje Veikė
CHICAGO, ILL.—Vincas | Lietuviai darbininkai turi 

Juška, kuris tapo policijos j protestuoti prieš nužudymą 
nušautas pirmuose mūšiuo-> Juškos, 
se Washingtone, kuomet j y-------------
buvo bandyta ex-kareiviai guy0 Į)rau?aj 
išvyti, pastaruoju laiku bu-| j^***^^

Teisėjai Jau Veikia
Hooveris jau įsakė Co- 

lumbijos Distriktui Grand 
Jury, kad pradėtų tyrinėji
mą, kas kelia “tuos maiš
tus” tarpe ex-kareivių. 
Taip pat Hooveris pasakė, 
kad šitas pašaukimas armi
jos, tai buvusi kova prieš 
“raudonąją vėliavą”, kuri 
jau pradėjo skleistis Wash
ingtone.

Šitas teismas (Grand Ju
ry) yra taikomas prieš ko
munistus, o labidtisiai prieš 
tuos ex-kareivius, kurie jau 
klasiniai sąmoningi.
Hooverį Smerkia Ir Patai

kūnas Wateris
Net ex-kareivių vadas,

Komunizmo idealas yra ener- -----------:
gijos, drąsos ir gyvybės šaltinis. | tą”. Bet kam jis taikomas? Gal
Jis darbininką skatina prie sie
kimo garovės visai visuomenei 
ir todėl pats sau. KomuViizmo 
idealu persiėmęs darbininkas 
neįpuls į desperaciją. Jis ži-

> no, kad yra išeitis iš visų blo-
* gumų. Jis žino, kad masinė 

proletariato kova galų gale lai
mės. Jis mato, kad ant griuvė
sių senos tvarkos auga naujas 
pasaulis. J

Amerikos Darbo Federacijas 
Pild. Taryba išleido “manifes-

darbininkams, kad sukelti juos 
j kovą prieš alkį? Nieko pana
šaus. Green, Woll ir visa gengė 
pardavikų šaukiasi į valstijų ir 
miestų valdžias su prašymu, 
kad jos susimylėtų ant badau
jančių milionų. Net grūmoja- 
ma, kad bus blogai, jeigu tos 
valdžios ir kapitalistai nesu
minkštins savo širdžių ir nenu- 
mes nors menkų trupinių delei 
bedarbių. Apie bedarbių kovą 
už pašalpą ir apdraudą, Fede
racijos vadai nekalba.

L

Darbininkų Streikas 
Tęsias North Carolinoj

HIGH POINT, N. C. — 
Liepos 28 dieną bosai bandė 
atidaryti 24 dirbtuves, ku
rių darbininkai yra streiko 
lauke. Bet darbininkai lai
kosi gerai. Iš 3,000 darbi
ninkų tik 30 grįžo darban. 
Veikiausia ir tie nėra dar
bininkai , kurie streikuoja, 
bet atgabenti streiklaužiai. ■

Kuomet šitie streiklaužiai 
ėjo darban, tai 8,000 dar'bi- 
ninkų ir jų pritarėjų buvo 
prie dirbtuvių. Kompanijos 
negalėjo^ pradėti darbą. 
Dirbtuvės pasiliko uždary
tos, darbininkai streiką tę
sia.

_ _ .. *Kompanijos turi prirengę 
policijos ir detektyvų virš 
du šimtu, kurie kiekvieną 
dieną laukia prisirengę už
pulti darbininkus. Bet 
streikieriai veikia taip ge
rai, kad policija neturi pro
gos juos užpulti.

Farmeriai duoda streikuo
jantiems darbininkams pa
ramą ir atgabena maisto. 
Tokiu būdu streikieriai dar 
laikosi ir ne visai badauja.

Draugai darbininkai ir darbininkės! Kruvinasis 
ketvirtadienis, kuris įvyko liepos 28 dieną, Wash
ingtone, jau visiems žinomas. Kapitalistų valdžios 
prezidento Hooverio įsakymu buvo paskelbta kruvi
nas karas prieš ex-kareivius. Policija, armija, tan
kai, mašininiai šautuvai, gazinės bombos; durtuvai 
ir ugnis buvo naudota prieš ex-kareivius, kurie rei
kalavo, kad jiems būtų išmokėta bonai.

Visi karo įrankiai, pėsti ir raiti kareiviai vaikė, 
daužė, metė gazines bombas į ex-kareivius, kurie pa
sauliniame kare dėjo savo galvas už tą pačią valdžią 
ir tuos pačius kapitalistų reikalus ir pelnus. Ta 
“tėvynė”, už kurią kareiviai pirmiau kariavo, atsuko 
brutališkus ginklus prieš tuos pačius savo sūnus.

Tai dar kartą įrodo, kad kapitalistinėse šalyse nė
ra darbininkų tėvynės. Darbininkai prieš darbinin
kus turi kariauti su ginklais, kaip kad jie pirmiau 

' kariavo prieš vokiečius.
Už šitą kruvinąjį istorinį ketvirtadienį atsako vy

riausias kapitalistų galva Hooveris ir jo valdžia. 
Darbininkai ir jų organizacijos turi kovoti prieš 
Hooverio terorą, prieš ginkluotos armijos šaukimą, 
ginklu ir ugnimi atakavimą buvusių kareivių. Šalin 
Hooveris ir jo valdžio teroras!

Komunistų Partijos Lietuvių Centro j Biuras 
ALDLD Centro Komitetas, LDSA Centro Komite- 

Has, ALPMS Centro Biuras bendrame savo susirin- 
> .kime, laikytame liepos 29 dieną, pareiškia griežčiau

sią protestą prieš Hooverio valdžios terorą, prieš 
išvaikymą ex-kareivių. Susirinkimas atsišaukia į 
visas i lietuvių darbininkų organizacijas^ kuopas ir 
kliubus greitai ruošti masinius mitingus protestui 
prieš Hooverio valdžios terorą. Reikalaukite, kad 
greitai būtų atšaukta armija iš Washingtono. Rei
kalaukite savo rezoliucijose, kad Hooveris šauktų 
specialę kongreso sesiją ir nutartų išmokėti ex-karei
viams bonus. Reikalaukite atšaukti išmetimą ex- 
kareivių iš Washingtono.
. Nuo kiekvieno mitingo: organizacijos kuopos arba 
masinio protesto susirinkimo, siųskite protesto rezo
liucijas ir telegramas prezidentui Hooveriui prieš tą 
kruviną terorą. Nelaukite draugai, ilgai, veikite 
greitai. Riškite šį terorą su kitais tokiais įvykiais ir 
gręsiančiu karo pavojum. Kopijas telegramų ir pro
testo rezoliucijų siųskite Daily Workeriui ir mūsų 
laikraščiams—“Laisvei” ir “Vilniai”. Visi darban!

A.K.P.L.F.C.B., A.L.D.L.D. Centro Komitetas, 
i L.D.S.A. Centro Komitetas Ir A.L.P.M.S, Centro

Biuras. ’ ■

Dabar Priešai,
WASHINGTON, D. C.-r. 

Jo e Angelo sykiu tar
navo Jungtinių Valstijų 
armijoj laike pasaulinio ka
ro ir buvo viename fronte

vo narių Ex-kareivių Dar
bininkų Lygos.. Jisai buvo 
veiklus tarpe kareivių už 
bonu išreikalavima. c. ' •• . €> ■

1917 metais Juška buvo 
paimtas į armiją. Jo brolis1 
pasakoįa, kad jisai metė iri .. .
gera darbą ir ėjo pasitar- armijos majoru George 
nauti Jungtinių Valstijų 
valdžiai. Jisai kovojo už 
Amerikos vėliavą. Jisai ma
nė, kad kariavo “už demo
kratiją” ir “geresnę” ateitį. 
Bet po karui jisai nerado to 
“gero”, o rado vargą ir be
darbę. Paskutiniu laiku ji
sai reikalavo tik tų bonų, ku 
riuos valdžia yra paskyrusi 
kiekvienam kareiviui

Dabar ta pati Washing
tono valdžia, kuriai Juška 
tarnavo ir jos gerovę gynė, 
davė jam tik kulką ir atė
mė jo gyvybę... Šitas pasi
elgimas tur būti aiškus kiek
vienam darbininkui, kurie 
gina kapitalizmo reikalus.

AMER. FAŠISTAI VERČIA BEDĄ ANT 
KOMUNISTU UŽ BANKU BANKROTĄ

WASHINGTON, D. C.— 
Amerikos reakcionieriai jau 
sumanė naują skymą prieš 
komunistus. Kuomet kapi
talistinis krizis vis didėja, 
kuomet bankai bankrutuoja, 
tai už tų bankų bankrūta- 
vimą valdžios šnipai suma
nė kaltinti Komunistų Par
tiją. Jie sako, kad komunis
tų tam tikras žmogus, vadi
namas “George Rowland”
leido lapeliu^ ir naudojo land.” Komunistų Partija 
spaudą, kad paskelbti, jog darosi kapitalistams pavo- 
kai kurie bankai nėra sau- jinga, tai jie daro visokius 
gūs. .. ■ skymus, kad ją žeminti.

O. Patton. Tuo laiku Pa
tton buvo sužeistas ir Ange
lo jį išgelbėjo nuo mirties. 
Gi dabar Patton komandavo 
armijai, kuri išvijo ir būtų 
nušovus, jei tik būtų pasi
priešinęs, tą patį Angelo 
sykiu su kitais ex-karei- 
viais. Tai tautos brolybė!

Brazilijos Sukilėliai vėl Laimi
BRAZILIJA.—Gauta ži

nių, kad Brazilijos sukilė
liai vėl laimi mūšius. Su 
šia diena sukilėliai jau sa
kosi turės 100,000 armijos 
ir pradės naują ofensyvą. 
Vargo valdžios armija bėga 
ir dedasi prie sukilėlių.

Vienas tokių slaptosios 
policijos agentų . pasakė: 
Mūsų tyrinėjimai įtikina 
mus, kad • komunistai sėk
mingai sunaikino bankus 
Chicago j, Clevelande ir ki
tuose miestuose.” Tai su
galvotas melas. Draugas 
Fosteris pareiškė, kad tokio 
žmogaus veikiausia ne tik 
kad partijoj, bet ant svieto 
nėra, kaip kad tas “Row-

» )• l -/ v **
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Kapitalidisiėj Europoj I
Valstiečiai Badauja

PridunojĮaūs ir Balkanų ša
lys pergyvęna sunkiausi/ dko-
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Ateiviai Darbininkai Turime Budėti
Išbadėjusių Bedarbių Veteranų Paskandinimas Kraujuose 

Washingtone Rodo, ką vėl Darbininkai Gautų už Dalyva
vimą Naujoj Skerdynėj, kurią Imperialistai Rengia > visu 
Smarkumu ,

nominį križį. £iose * ^ąl^se, 
kur 70-80 nuoš.' gyventojų’ su
daro valstiečiai, . ypatingai 
smarkiai jaučiamas žemės i 
ūkio krizis. žemės ūkio pro-

Kongresas baigė savo se-| mesnės kovos prieš Dies Bi- 
sijas. Strategiškais išroka- lių. Senato atidėjimas Dies 
vimais, Jungtinių Valstijų Biliaus užgyrimo yra tiktai 
Senataą nesvarstė Dies .Bi- manevrai, idant nuginkluoti « • • V . • • • I 1 • 1 • ' • ' •energingą mobilizavimąsi 

darbininkų prieš Diėš Bilių.
“Tuo tarpu deportavimai 

ir masiniai puolimai ant at
eivių visur drūtinama. Sto
ka tvirto masinio bendro 

greitai masiniai prdtestai I fronto, organizuoto iš apa- 
paveikė J1 kapitalistų agen-ĮČios, yra vyriausias pavo- 
tus. Senatas pamatė, kad jus. Masinis darbininkų pa- 
plačios darbininkų mases i sipiktinimas tuom bilium 
suprato Dies Biliaus tikrą! tebėra neorganizuotas. Ne- 
reikšmę ir stoja į kovą prieš i simato spontaniškų, staiga 
užsimojimą ant jų teisių.! kilusių darbininkų grupių 
Todėl senatoriai nutarė ma-; pasipriešinimų areštams ir

- nevruoti: šioj sesijoj Dies 
Biliaus nesvarstė, bet kitoj 
sesijoj priims, manydami, 
kad tuo tarpu darbininkai 
nusiramins ir užmigs.

Štai kame didžiausias pa
vojus. . Kadangi šioj sesijoj 
senatas biliaus nesvarstė, i kampaniją už ateivių gyni- 
tai mūsų judėjimas pradeda > mą ir Anti-Dies Biliaus 
nurimti ir nutilti. Kaip tik1 Bendrą Frontą.”
to nori/ir laukia Wash-, Toliaus Komunistų Parti- 

‘ ingtono ponai.. Kaip tik!ja ragina visur kurti apsi- 
šitokiais išrokavimais se- gynimo bendro fronto ko- 
natas
Lai, ponai Mano, ‘ dar-.se;
bininkai " apsidžiaugia lai- bo unijos. Revoliucinės dar- 
mėjimu ir nusiramina! Fak-’ bę unijos turi pasidaryti 
tas yra, kad Atstovų nugarkauliu kovos prfeš 
Butas tą reakcinį bilių pri-jDies Bilių. Ton kovon turi 
ėmė. Taip pat nėra paslap- j but traukiamos reformisti- 
tis, kad Dies Bilius buvo: nės unijos iš * Amerikos D

liaus prieš ateivius. Mat, 
ateina >uudens rinkimai. Wa- 
shingtono ponai nenori su
kurstyti prieš save milionus 
naturalizuotų piliečių. Ant
ra, ir ’ svarbiausia, • ' tai

Darbininkai, Jungkime Visas Savo Spėkas Kbyai prieš 
Gręsiantį Imperialistų Karą! Koypkime už Bedarbių 
ir Socialę Apdraudą, už Atmokejimą Veteranams Bonų 
Kapitalistų iy Jų Valdžios Lešoųiis! , ... . .

PeHi'tam inj^ėrialistiniam kare gera^i . pasipelnijb Amerikos 
kapjt'alistai. Wall Streetaą prisiplėšė bilionus įidlęrių.

. Kuomet, darbininkų kraujas liejosi, kūorpet kulkos draskė dar
bininkų lavonus karo laukuose, tai Amerikos fabrikantai ir ban- 
kieriai krovėsi tuhtūs.

Amerikos 'imperialistai dalyvavo pereitam pasauliniam kare 
apgynimui savo rėikalų. Ir jiejsiuntė į karo frontą darbininkus 
—lieti kraują už jų reikalus. J. ;

TAKTIKA IR JUDĖJIMO PAKILIMAI 
BEI ATSLŪGIMAI

r ) C f i • . ' 1 • ! «

i .

J. Stalinas ,
Taktika yra , nustatymas.*! požeminį gyvenimą šiame 

proletariato, veikimo linijos laikotarpyje, tuo tarpu kul-
į del palyginamai trumpo ju- tūrinės, apšvietos, koopera- 

dėjimo pakilimo bei atslūgi
mo, revoliucijos kilimo bei

Taidūktų kainos katastrofingai klitimo laikotarpio, 
puola, sąryšyje, su tuom blogė- yra kova už pravedimą tos 
ja prekybos balansas. Pridu- linijos pakeičiant senas ko- 
1 - ! 
sienio prekyba šiais metais su
mažėjo 30-—40 nuoš 
nūs su pe.ręitaįs metais. Smar
kiai mažėja, pasėlio plotas. 
Rumunijoj, ypątįngai okupuo
tose sritysę, sulyginus su per
eitais metais, pasėlio plotas! 
sumažėjo 30—5.0 nu.oš, Veng
rijoj—20-r—40, nuoš. ,

Paaštrėjusio krizio1 sąlygose 
smarkiai užaugo ir valstiečių 
įsiskolinimas bankams;

nojaus ir Balkanų šalyse už- vos bei organizacijos for- 
- mas naujomis formomis, se- 

sulygi- nūs obalsius naujais obal- 
siais, surišant tas formas 
viena su kita ir tt. Strate-

tyviškos, apsidraudimo ir 
kitos organizacijos, įstaty
mu leidžiamos, užėmė vie- v 7

tą revoliucinių masinių or
ganizacijų.

Tą patį galima pasakyti 
apie antrą ir trečią revoliu- •

Icijos stadijas, kuomet tak
tika mainėsi tuzinus kartų,

gijos ^tikslas yra' laimėti ka- tuo tarpu strateginis p.la 
c’ " ’ _ 1 * vine- nocililrn too nnto I'l’n Irnas pasiliko tas pats. Tak- ■! 

tika turi reikalą su proleta
riato kovos ir organizacijos 
f orimomis, su jų kaitaliavi-, ' 
muši ir jungimusi. Takti
ka gali būt mainoma kelis 
sykius bėgyje revoliucijos 
tam tikros stadijos sulyg 
revoliucijos p a s i t raukimd 
bei žengimo pirmyn, kilimo 
bei kritimo.

rą,; daleįskįmę, prieš cariz
mą arba į prieš buržuaziją, 
vesti - karą prieš carizmą 
arba prieš .buržuaziją iki 
griežto galo į taktika gi tu
ri reikalą su netaip toli sie- 

lu-pi- kiančiais tikslais, nes ji 
Vengriję-j siek'ia laimėti ne visą karą,Ką gavo tie darbininkai, kurie kariavo už kapitalistų rėika- kams ir valstybei.

, daugelis jų sugrįžo su- je, sulig oficialių davinių, že-^ kaipo tokį, bet greičiau tamlūs pasauliniam kare? Daugelis jų žuvo, 
žeisti, netekę sveikatos. , niės ūkio įsiskolinimas

Ir štai šiandien šimtai tūkstančių pasaulinio karo veteranų, ■ 1929 m.
kurių 
ko gyventi—skursta, badauja; badauja jų šeimynos. ( i. _ _ .

Tie, kurie siuntė juos skersti kitų šalių darbininkus, žadėjo-kame didesnio šio įsiskolinimo 
jiems už tai “gerai” atlyginti.

Veteranai dabar reikalauja, kad jiems būtų tuojaus atmokėta 
prižadėti bonai, kad tuo būdu jie galėtų apsisaugoti ir savo šei
mynas apsaugoti nuo bado. < : i ’ .

Badas ir skurdas privertė tūkstančius veteranų suplaukti į 
Washingtona ir ten daryti spaudimą ant šalies valdžios, kad su
teiktų jiems pragyvenimą, kad atmokėtų prižadėtus bonus. P 
daugeliu veteranų kartu vyko jų badaujančios moterys ir kū-!tjnia'į nuošimčiai niekur riebu-1 
dikiai. L p; y '

Washingtono valdonai atsisakė suteikti jiems tinkamą prie- rjose vietose siekia net iki 100 
glaudą; it gyvulius suvarė į stovyklas. Ant lauko, ant lietaus, 
purvyne vertė juos gyventi. Tik per kovą, vadovaujant Darbi
ninkų Buvusių Kareivių Lygai (Workers Ex-Servicemen League) 

Tuom turi užsiimti dar-! d^li? veteranų užėmė tuščius valdžios namus ir juose apsigy-

užpuolimams. Tiktai paaš
trinta kova, pritaikyta rei
kalavimams masinio gyni
mos prieš augančius depor
tavimo užpuolimus, 
nuolatines 
praplatins

prieš 
kratas,’ pilnai 
ir sustiprins

nesvarstė biliaus. i mitetus, ypatingai dirbtu vė- 
anO, ‘

iki 1932 ni.
nuo ! tikrą tb karo mūšį, bei ves-
p ra

li gyvastį nesunaikino pereitas karas, neturi darbo, neturi iš į džios užaugo nuo 1,500 mln 
| penge iki 2,1’72 mln. penge

dalis (71 nuoš.) išpuola Smul
kiems valstiečių ūkiams. Bul
garijoj valstiečių skolos pasie
kė 14 mlrd. levų. Tikrenybė
je smulkiųjų ir vargingųjų 
valstiečių ūkių įsiskolinimas

Su | kelis kart didesnis, kame me-i ke mūsų revoliucijos
<Ū-1 Linini nuošimčiai niekur nohn-L^^^ ifl

dikiai. na mažiau 20 nuoš., o kaiku-

patiektas su senato pritari-į Federacijos. Ąteįvių, Gyni- siįieka ir tpliaus. tęsia kovą.
Hooveris taip pat pil-Imo Komitetai turi šaukti f agentai, W. W. Watei’s ir kiti.mu.

nai pritaria ateivių smaugi-bendro fronto masiųes kon- 
mui. Klausimas tiktai tak-j f erenci j as. Į tas .konferen- 
tikos, kuriuo momentu ge- ’ cijas reikia įtraukti visokias 
riau tuos pančius ant darbi-! darbininkų klasės organiza- 
ninkų klasės uždėti. ; cijas ir draugijas.

Todėl mes turime budėti: ‘ * Mūsų lietuvių darbininkų 
Todėl ypatingai ateivių dar- organizacijos turi1 užimti 
bininkų organizacijos priva-1 svarbią vietą tame bendra-i 
lo nenuimti nuo savo die- me fronte prieš Dies Bilių. 
notvarkio ateivių teisių gy- Neturime pasitenkinti į- valdonai" 
nimo klausimo. x f 1 * >•

. Komunistų Partija savo organizacijų.

nuos.
Apie augantį smulkių ir vi

dutinių valstiečių sluogsnių^su- 
biednėjimą liudija Vengrijos 
buožių “nepriklausomos žemės, 
ūkio partijos” vadas Gaston 
Gal, kuris nesenai išstojo par
lamente su sekančiu pareiški
mu : “Dauguma valstiečių ma
sių jieturi galimybės jau mai- 
tytis duona, jie maitinasi'ku-1

veno.
Kongresas atmetė veteranų reikalavimą. Prezidentas Hoo- 

vęris pareiškė, kad jeigu kongresas ir perleistų bilių atmokėji- 
mui bonų, tąi jis jį atmes. • Ji.;- (

Vęteranaį neturi darbo. Neturi pinigų. < Neturi kur gyventi.
Nepaisapt valdžios grasinimų ir reikalavimų, kad “nepageidau-

• jąmi’’i svęęiai apleistų Washingtona, tūkstančiai-,-veteranų pa
jų tarpe, ?veikai. ; ir ) kapitalistų I
Jie veikia tyendraį su valdžia, kuruzais ir ’šėlenėdnis. Nusi

minimas pasiekė tokio laips
nio, i

su policija, demoralizuoja veteranus, kiršina įprieš- kovinguo
sius veteranus. Deda pastangas sulaikyti veteranus .nuo tik-' 
ros kovos. Bet juo toliau, tuo labiau veteranuose kovingumas!
didėja. >/>,','■ I i dar pasiturinčių ūkininkų, to-

W. W. Waters’© ir kitų kapitalistų agentų..,-kurie “komanda-1 del, kad jie negalėjo daugiau 
žiūrėti, kaip badauja jų šei
mynos”.

Pasak to pat Gastono Galio,

vo” • veteranus, įtaka visai nusmuko. Vis daugiau ir-daugiau 
veteranų stojo į kovą: pikietuoja prezidentą Hooverį aplink 
Baltąjį Namą ir reikalauja, kad jis tuojaus sušauktų ekstra 
kongresą perleidimui biliaus del bomi išmokėjimo.

ti tam tikrą kampaniją ar- 
■ ba veikimą sulyg konkrečių! 

revoliucijos kilimo bei kri
timo aplinkybių. Taktika 
yra strategijos dalis, pri
klausanti nuo strategijos ir 
tarnaujanti Jai.

• Taktika keičiasi su kili?.: u 
ir slugimu. Pavyzdžiui, lai- 

i pir
mos stadijos (nuo 1903 m. 
iki vasario mėn. 1917 m. ) 
mūsų strategija nesikeitė) 
betgi taktika. atkartotinai 
keitės per tą laikotarpį, kalbėdami būreliais, komisija 
Nuo 1903 iki 1905 metų
Bolševikų Partija naudojo j giais ir gėrimais? Pribūna ir 
ofensyvę (užpuolimo ant I d. Lazdinas su. didele armoni- 
priešo) taktiką: revoliucija 
ma^šavo pirmyn, judėjimas 
kilo ir todėl taktika turė
jo būti pritaįkyta toms są
lygoms. Taip (pat kovos 
formos buvo., revoliucinės, 
nes# to : reikalavo kylanti

GREAT NECK, N. Y.

Iš LDS. 24 Kuopos 
Išvažiavimo

Liepos 24 d. LDS. 24 kuopa 
turėjo išvažiavimą prie Mason 
Blvd., ties Bay Side. Diena 
buvo labai graži ir nelabai 
karšta,. tad publikos prisirin- 

? ko gražus būrelis. Suvažiavę 
darbininkai, laiką leido pasi-

ruošėsi visiems patarnauti v.J- 
giais ir gėrimais, pi L

minimas pasiene lokio laips- ; "r . v 7 nrie
nio, kad mano' rajone pasku- banga revoliucijoje. .Loka- 
tiniu laiku pasikorė 11 nesenai bniai politiniai streikai, poll-

jjeL to dar labiau ant veteranų pradėjo siusti Washington© žemes ūkio, darbininkų gyveni- -y • • 1 • j* 1" • '»' Y Y T 1 •w'x zx l-rr r* in Ir za ti t/»4- H rl n I i n ir,______  Jie sudarė planus, kad reikia vyti veteranus is Wash- 
^raukimų tik ^revoliucinių ingtono, nes per du mėnesius veteranai neduoda jiems ramy-

Jie sugalvoja skymą, kad reikia pradėti griauti tuščius cialfašistų deputatas Esterga- 
aplinkraštyje atkreipia į tai didžiausias pastangas, kad valdžios namus,

Jie sudarė planus, kad reikia vyti veteranus iš Wash- mo lygis trimis ketvirtadaliais 
mažesnis, negu prieš karą. Sp-

Turime dėti bes.

atydą viso revoliucinio dar- įvelti į tą kovą pašalpines veteranai bus išvyti, 
bininkų judėjimo, o pirmoj, draugijas ir kliubus. Susi-'

kuriuose veteranai apsigyveno, ir tuo būdu

Kuomet policija užpuolė veteranus išvyti iš tų namų, v.etera-
vietoj pačios partijos dis-jdursime su priešais. Piestu nai> išmokę nuo kapitalistų karinės taktikos pereitam kare, pui-

* triktų, sekcijų ir vienetų.1 stos prieš vadai klerikalų i Mai atsilaikė prieš policiją; .policijos spėkos nepajėgė išmesti
Komunistai turi stovėti pir-1 fašistų, socialfašistų įrl jųišnamų. 
mose kovos eilėse. Komu-' oportunistų. Bet revoliuci- 
nistai turi nurodyti ma- niai darbininkai turi nepai- 
sėms svarbą ir rimtu- syti sunkumų. Visųd sun- 
mą šito .momento. Ko; kumus ir visus priešus turi- 
munistai turi aiškinti ma- me nugalėti.
sems, kad šitas momentas! Komunistas.

" turi būt ne atleidimu kovos! -------------
• laikotarpis bet prisirengi-į AhM& Me|us apie

mo ir, mobihzavimosi peno-' n , r (
das. Mes gavome laiko at- jUumpmgą 
įkvėpti, ‘atsipeikėti, peržiū
rėti kovos frontą, sudrūtin- rikos kai kurie' biznieriai 
ti silpnąsias vietas ir tt. vėl padarė kaltinimus Sovie- 
Komunistų Partiją* sako: tųj Sąjungai, būk jos agen- 
mūsų obalsiai visur turi bū- tūra, Amtorgas,' Amenkoj 
ti: SUŠTABDYKIMĘ DE- “išdumpavo” $200,000 vertės 
PORT AVIMUS! SUMUŠ- persiškų divonų (inigš). 
KIME PRIEŠDARBININ- Kaltina Sovietų Sąjungą,

! KIŠKĄ DIĘS BILIŲ! GIN- kad jinai parduodu šias pre- 
KIME ŽODŽIO, SPAUDOS kės 20 nuoš. pigiau tikrosios 
IR SUSIRINKIMŲ LAIS- importo kainos. Amtorgas 
VĘ. •; , ! atsako, kad nieko panašaus

Mūsų partija sako: , nėra. Divonai buvo parduo-
“Audra protesto telegra- i ti geriausia kaina, 

mų, kurias pasiuntė masi-;------------------- '
nės organizacijos iš šešio-! TOKIO.—Birželio 29 
likos valstijrj laikinai sulai-'TASS praneša: 
kė senatą nuo užgyrimo re
akcinio Dies Biliaus. Ta- 
čiaus reikia griežtai kovoti 
prieš tokias svajones, būk* 
tas jau reiškia, kad senatas 
visiškai išsižadėjo to biliaus. 
Taip pat rėiliaa kovoti prieš 
bile kokį nusilpninimą toli-

NEW’YORKAS. - Ame-

d.

Demlo Cusin agentūros 
žiniomis, Japonijoj Neoko 
mieste (Miziaki prefektū
ra) sudraskyta iki pamatų, 
viena iš stambiausi^ para
ko įmonių.

Sprogimai prasidėjo nit
ro glicerino įmonės skyriuj.

Tuomet? prezidentas Hooveris įsakė pasiųsti kariuomenę prieš 
veteranus.

Ir štai beginklius veteranus pradėjo pulti nud galvos iki kojų 
apsiginklavusi kariuomenė. Paleista darban karo tankos, asįa- 
rų gazinės bombos, kulkos ir kardai. Armijos oficieriai ir ka
pitonai kardais kapoja veteranus. Kiek galint ir čia veteranai 
parodo kovingumo, nesitraukia iš kovos fronto. Tačiaus negali 
atsilaikyti, nes beginkliai.

Kariuomenė trempia buvusius pasaulinio karo kareivius. De
gina jų būdas, kurias jie buvo įsitaisę stovyklose; deginą jų 
paskutinius daiktus, kokius jie turėjo su savim. Anacostia sto
vykloj, nakties metu kariuomenė, mesdama nuodingas bombas, 
terorizuoją 7,000 veteranų, kurių tarpe, buvo 4*60 riidferų ir 390 
vaikų.. : ( _ 'A , < . . ! ■' :/įT

Washingtonas, paskandintas veteranų kraujuose del to, kad 
kapitąlisįai; kurię prisiplėšė milžiniškus beirtus^ iš pereito karų, 
nenori jtiei dąlį tų pelnų duoti gelbėjimui Veteranų iri jUj-šeį^ 
•mynų i

Tas pbrodo veteranams ir abelnai ,(įąrpinindams, kad tik lyiy- 
tąi sujungę sąvo spėkas ir masipę,(koya ^dąrbinipkaj gali prįyęr^r 
ti valdančią klasę , išpildyti dai’bįnin^ų reikaląyimus. (l!

Tas parodo, -kaip kapitalistai atsimoka tiems, kurie kariavo 
už j ų, reikalus pereitam pasauliniam kare. ; : r • •

Tas parodo, kad darbininkai, kariaudami naujam kare; prieš 
Sovietų Sąjungą, kurį imperialistai rėngia1, - nieko negautų tiuo

I kapitalistų, apart bado ir skurdo,'apart kulkų1 ir gazinių bombų*’
Už tai ūarbinin.kaį turi visokiais būdais kovoti prieš rengiamą 

imperialistų naują karą. Darbininkai tiųi visokiais . būdais 
trukdyti imperialistams rengti karą prieš Sovietų Sąjungą,į ^Bet

I jeigu darbininkai, koyodami visokiais būdais, yistięk negalėtų 
sulaikyti iiųperialistinio kayo, tai j^ie tur būt pasirengę paversti 
imperialistinį karą į civilį/karą sunaikinimui kabithlizmdjt? Už 
tai darbininkams reikalinga organizuotis į kovingas orgąniza-

ir t skurdo.

cijas po Komunistų Partijos vadovybe. :
Kovokjmę prieš imperialistų! rengiamą naują skerdynę/J
Visi darbininkai šiandien į prieškarines demonstracijas!
Kovokime už bedarbių ir socialę apdraudą 

mokėjimą veteranams bonų kapitalistų ir jų
ir tuoj autinį -at- 
valdžios lėšomis!

lion nesenai parlamente pa
reiškė : “D a u g u m a žemės 
ūkio darbininkų pasmerkti mir 
ti badu. Šie darbininkai pa
virtę į grobius, apsitaisę skar-

tinęs demonstracijos, gene- 
' ralis politinis streikas, boi
kotas Durnos, sukilimas, re-! 
voliuciniai kovingi obalsiai ( 
—tai tokios buvo viena iš 
kitos išplaukiančios permai
nos, kurias pergyveno šia
me laikotarpyje kova, šitas 
permainas kovos formose 
lydėjo atatinkamos permai
nos organizacijos formose. 
Fabrikų ir dirbtuvių komi
tetai, • revoliuciniai valstie
čių komitetai, streikų komi-

malais klaidžioja po kaimus įritėtai, darbininkų atstovų ta- 
prašineja duonos kąsnio.-Kai- rybos (sovietai), darbininkų
muose galima rasti be prie
glaudos vaikų, kurie beveik 
visai nuogi. Kaime Batone, 
kur bernai kreipėsi į stambius 
dvarininkus, prašydami darbo 
Arba pašalpos, stambieji dva
rininkai atsakė: ‘Eikit į laukus 
ganytis’.”

Visi šie faktai liudija, kad 
kapitalistinėse šalyse ekono
minis krizis pasiekė didžiausio 
laipsnio ir įstūmė plačiausias 
darbo mases į neregėtą vargą

partija agitaciją varo ma
žiau ar daugiau viešai—tai 
tokios buvo organizacijos 
formos šiame laikotarpyje. 

Bet laikotarpyj nuo 1907 
iki 1912 metų partija buvo 
priversta griebtis .pasi
traukimo taktikos, nes tuo
met užėjo revoliucini arti ju- čius. 
dėjime kritimas (atslugi- vėl kuopai, 
mas), revoliucijos banga bu
vo atslūgus,-todėl ir takti-

ir skurdą. ;» j

j ' ( J . - ------------ --------- — ■■ ■ ■
' ; l'.1 ‘ l i

, Berlynas.—Vokietijas dik-
’ ( ■; . -■ • j i .■ l

tatūra daugiau darbininkų 
areštuoja didespiuose pra
monės centruose. Liepos 24 
diehą padarė užpuolimą ant 
darbininkų susirinkimo ir 
areštavo 84 darbininkus ir 
komunistus.

.... ........ į. . <. - ,;■■■=

Remkime Komunistų Partijos rinkimų kampanijos Jtovingą 
programą ir jos kandidatus.
< Jungkime spėkas gyriimui darbininkų respublikos—Sovietų 
Sąjungos! ' f ■ ’ ’ ' < >

Sudarykime bendrą kovingą darbininkų frontą prieš skurdą, r1 
badą ir karą!

ka, kuria visada palinksmina 
mumis išvažiavimuose. Su juo 
pribuvo ir Griškevičius su 
smuiką. Na ir užgriežė. Jau
nimas pradeda suktis, nors ir 
ant pievos,! nėra žiūrėta.

Apie 5 vai. komisija šaukia 
‘ • programos, Pirmiausiai 

Choras Pirmyn perstatomas 
dainuoti. Kadangi choro ve
dėjas d. Žukas nepribuvo, tai 

į choras dainavo be jokio diri- 
"{ganto. Sudainavo neblogai.

Paskui d. Sasnauskienė pa
sakė gerą prakalbą apie dar
bininkiškas organizacijas. Po 
jos kalbėjo Komunistų Parti
jos sekcijos 9 atstovas apie 
būsiančius rinkimus. Jis ragi
no visus balsuoti už Komunis
tų Partijos kandidatus ir veik
liai dalyvauti rinkimų kampa
nijoj. Parinkta aukų vedimui 
rinkimų kampanijos, bet nete
ko patirti kiek surinkta.

Sekantis ant programos bu
vo kumštynės. Perstatyti kum- 
ščiuotis Al. Petrick su J. En- 
drus. Abu jauni ir dideli vy
rai. Gerai prasilavinę kumš
tynėse. Kumščiavosi iš trijų 
atvejų, bet išėjo lygiomis.

Paskui sekė laimėjimai. 
Mat, komisija nupirko didelį 
keiką, kurį laimėjo GriŠkevi- 

Laimėtojas paaukojo 
Leidžiamas aht:‘ 

pardavimo (varžytinėm), ku-” 
rį nuperka C. Laužaitis už' 
$1.05, bet vėl paaukoja kuo
pai1, vėl leidžiamas laimėjimui 
ir nuperka Z. Straukas už $1 ‘ 
ir Vėl paaukoja,* paskui pats 
vėl nuperka už $1.15. Tokiu 
pat būdu buvo parduotas bak- 
sas saldainių, kurį nupirko tas 
pats Z. Strauka. Saldaines ir 
keiką atidavė kumštininkams.

G. Klimaitis paaukoja dide
lį arbūzą (watermelon), kuris 
taipgi buvo parduotas varžy
tinėm.

Paskui tęsėsi šokiai ir kito-

ka turėjo imti atydon Šitą 
„ padėtį. Kovos formos, taip 

pat pyganizacijos formos, 
lyginai tapo perbudavotos. 
Vietoj boikotavimo Ųumps, 
męs dabar dalyvavome Du
rnoje; vietoj atviro, tiesiogi
nio, revoliucinio veikimo už 
Durnos sienų, mes sakėme 
prakalbas ir vedeme parla
mentarinį darbą Durnoje, 
ekonominiai streikai, arba 
šiaip sau suramėjimas vei
kime. Suprantamas daly- i ki pasilinksminimai iki sute
kąs, partija turėjo nueiti į i mų.

Manomi, bad nuo parengi
amo kuopai liks pelno. Komi
sija taria širdingą ačiū visiems 
atsilankiusiems, aukojusiems, 
kumštininkams, programoj da

lyviams ir muzikantams.
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Lietuvos Fašistų Spauda Apie 
Maironį

Lietuvos fašistinė spauda veik vienodai 
atsiliepia apie poetą Maironį, veik 
dama jį į šventuosius.
binti Maironį. Darbininkų klasei;
liaudžiai, proletarų menui Maironis 
neparašė. i

Maironis savo prigimčia paeina iš turtin
gų, buožių ūkininkų. Kaip kad V Rytas” pra
neša, “Jonas MaČįulis-Mąironis yra gi
męs 18o^m., spalio 21 d., Pasandravio' dva
re, Raseinių (apskr., iš turtingų ūkininkų šeiJ 
mos”. , ■ - i •

Vadinasi^ jo ir prigimtis jau buvo buoži
nė. Maciylis-Maironis buvo kunigu, kunigų 
viršininku ir kunigų net profesorium. Tad 
jau negalima nei tikėtis, kad jisai būtų ra
šęs darbininkų poeziją.

Jei jisai ir rašė eilių, poezijų apie žemes
niųjų sluogsnių, tai jiems liepė būti ištiki
mais dievui ir tautai—tautai, kurią fašistai 
valdo.

Kaipo 
kūryboj 
va, bet 

’ ^Kęstučiai.
Atsibus tėvynės sūnūs, 
Didžią praeitį atminę; 
Pagimdys vargai galiūnus, 
Ugnimi uždegs krūtinę”.
Čia Maironis šaukiasi į karžygius, šaukia

si į valdonus, karalius. Dabartiniu laiku, 
tai Smetonos garbinimas, garbinimas tų, 

, , kurie neigia, niekina darbininkus ir visą var
gingąją liaudį. "

Iš kitos pusės, tai imperializmo, kitų pa
vergimo patriotizmas. Todėl pats Smetę- 
na, Lietuvos dabartinis diktatorius, apie 
Maironį išsireiškė laike laidotovių:

“Jo poezija dažnai virsta malda, gilaus 
religijos jausmo įkvėpta. Jo lyrikoje atsi- 
muša Lietuva su savo kryžiais, kloniais ir 
šlaitais* žaliomis giliomis ir upėmis”. ;

Bet mes jo poezijoj nerandame niekur tų 
žemųjų sluogsnių, kurie maitina tuos vispp

i siurbėles. Nėra vaizdo apie gyvenimą tų 
kaimiečių, bernų, tarnaičių. Jo lyrikoj skam
ba’tik senovės Lietuvos valdonai ir jų darbai, 
karūnuotos galvos, Vytautai'ir visi tie, kurie 
valdo, bet nėra darbo pavaldinių—darbo 
masių, kurios* visuomet neša tuos valdonus 
ant savo sprando.

Kad Maironis buvo šovinistinis-klerikali- 
nis poetas, tai patvirtina ir Lietuvos fašistų 
organas, “Lietuvos Aidas”:

“Kokia gi yra toji Maironio lirika? Ko- • 
kie yra josios pradai ir temos, o taip pat, I 

* ir raiškos priemonės? Kuo gi ji taip vei- j 
kė lietuvių visuomenę, kame josios stipry
bė?

“Vyriausieji josios pradai tai maksima- 
lis tautiškumas, tiesiog entuziastinga Tė
vynės meilė, giliausias religingumas, švel
niausias eratizmas ir, galiausiai krikš- 

0 čioniškai rezignuotas atsižadėjjmas sa
vęs, įgimtų žmogiškų savo širdies troš- į 
kimų, žmogiškai jaučiamos asmeninės 
laimės dėl jo pareigos jam įsakomų kitų 
siekimų...”
Maironis buvo neapkentėjas tų, kurie pla

čiau žiūrėjo į gyvenimą. Jisai vadino “tau- 
’ tos. išgamomis” tuos, kurie tik buvo kitaip 

nusistatę. Jis liepė “plakti,” tariant “L. A.” 
žodžiais, visus tuos, kurie yra “kilniųjų jau
nystės idealų renegatai,” f

Tad mes matome Maironio asmenyje , poe
tą Lietuvos reakcijos, Lietuvos kunigaikščių 
Vytautų ir Smetonos garbintoją. Jo poezi
ja darbo liaudžiai linki tik kančiąs ir siūlo 
“dangų”. Maironis siekė, kad Lietuva, ne
paisydama sąvo ir kitų tautų varguomenės, 
kiltų ir plėstų savo riįt>as. ' ' : '
f Bile kokia kova tarpe savųjų, bile partija, 

| kuri gali kovoti bent už paprasčiausią buržu
azinę demokratiją, tai Maironiui buvo tik “Ii 
ga.” Jisai dainavo:
/‘Kada, o viešpatie, kada

| Siaurųjų partijų liga
J Nustos mus nelaimingus ėsti!”
;. Todėl “Lietuvos Aidas” jį ir garbina, kad 
( “Religingumo pradas, kuris pas Mai

ronį gana dažnai esti glaudžiai susipy
lė nęs su tautiškuoju, reiškiamas ne tik pa-

karšta Dievo meilė, pačiu giliu tikė
jimu, bet ir tvirtu Juo pasitikėjimu.”
Maironio vaizduotėj matėsi vienas valdo

nas “danguje”, o kitas ant žemės. Jisai, 
kaip matome, tiki, kad valdžios turi būt nuo 
dievo duotos. Partijų kovos, darbininkų kla
sės reikalai, tai niekis prieš tautą. Jisai | 
buvo prieš Rupijos carizmą, bet už Lietuvos, .

Maironį, veik kel- 
Mes -negalime gar- 

'darbo 
nieko

poetas, Maironis buvo lyrikas. Jo 
skamba nei ne demokratinė Lietu- 
monarchija—Vytautai, Gedeminai,

)

i
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Užii Fosterį ir Fordą 
itf'Hi'H—rtt! M ■ j ;

Suvažiavo darbo klašes 
Delegatai į Chipkgą,. , 
įsTe dėlto, kad ’ ten kds duotų ( 
Jiems .skaniausįjį pyragą,' 
Ne ęleljto, kad | ten grožėtis, 
Kas yra gražu, kilnihga,— 
Bet bendrai pasisakyti 
Užu platformą kovingą.

lietuviškai kalbantį carizmą. Maironis ma
to tautą, bet jisai nemato, kas yra toje tau- 

! toje.
Jo poezijoj nėra tų pracjų, kad pati tau

ta,- jos darbininkija turi save valdyti ir 
tvarkyti. Jam reikalingi tik tai “kilnūs” 
valdonai. Jam reikalingi tautos valdymui 
indivjduąlai, kunigaikščiai. Religija, jos mo
tyvas, kad “paprasta” liaudis nieko nereiš- 

i kia, kad visus įsakymus duoda tik kunigai, 
I ėmė viršų visame Maironio kūrybos sąstate.

Todėl jisai yra dainius ne Lietuvos liau- 
j dies, ne darbininkų, ne Lietuvos demokrati

jos, bet' Lietuvos aristokratijos. Jisai matė 
Lietuvą tik Vytautų, Kęstučių, Gėdeminų; 
Smetonų, jojančią liaudžiai ant sprando, 
patriotizmas ne del visų.
tizmas reiškia: “Kilkim, 
plėskimės, nepaisant kas 

.mūsų tauta kyla”.
Tai klerikalų, fašistų, 

bijotojų tautinis dainius, 
tinis draskiosios Lietuvos

i zijos laikas nėra trumpas.
dar caro laikais ir raš^ jau Smetonai Lietu
vą valdant. Dar sykį pakartoju: Proletari
niam menui Maironis nieko nedavė. Mes ne
garbiname jo kūrybą, ją garbina budelis 
Smetona ir visa kunigija. Maironis priklau
so mūsų aršiems priešams.

, Marksistas.

Jo
Maironio patrio- 

muškim, eikim ir 
nukentės, bile tik

monarchijos gar- 
Ir tai veik pirmu- 
dainius. Jo poe- 

Jisai rafeė

Augštyn Leninizmas
Kai krizis turtingą pasaulį apsupo, 
Badaujančių minios smarkiau vis nerimsta, 
Bedarbės ir skurdo prislėgtųjų pulkas 
Vis auga ir vargo gilybėsna grimsta.

Išblyškusių kūdikių svyrsta galva, 
Turtuolių^užuojautos veltui tikėtis....
Kur išeitį rasti, ko griebtis?—

■ Išves tik raudona kovos vėliava.
Kaip Lenino partija įveikė Rusijoj ponus,

i Išgriovė jų valdžią ir pavedė masėms gamybą, 
i tųrtusr ‘ , į

I Toksai visur kelias į darbą, į duoną, —
; Greit kapitalistams buę būvis,kartui
' Augštyn Leninizmą koyoj su bedarbe!

Suglauskime bedalius ginkluotai! pulkan, 
Kaimiečiai, kareiviai apvienysim jėgą 
Su fabriko'armijos kieta ranka.

j Išgriausime priešo galingas tvirtoves—
■ Valdžias, nuosavybę, puvimo kultūrą.

Įkursim Sovietus, kad darbas nešt’ miniai 
gerovę,

TEGYVUOJA PASAULINĖ PROLETARIA- 
I TO DIKTATŪRA!

Bedarbio Daina

i

V. Meilutis.
t

šiais jau metais prisieina 
Prezidentiniai rinkimai, 
Reikia darbo klAsefi' duoti1 
Kuoaiškiausi pranešimai. 
Ne, ir nutarta, pareikšta, 
Į vieriingąjį/akordą: 
Pastatyti kandidatais'

' dr'aįigą1 Fost'erį ,'ir Fordą.
.. ! 4 ( : i ) i 1 • j I I ' ( l >

čiaupos smakas—kapitalas,' 
Darbo klasės auką griebia, 
Jo tikslus kad užutarti, 
Siunčia ponią storą-riebią. 
Engia, puola darbo klasę; • 
Krinta aukos, tryška kraujas.. . 
Dar tik išvakariai tamsūs,— 
Bet prašvis gi rytas naujas!

Ei, klausykit, proletarai,
Kaip Kompartijos atstovai
Jums išdėsto kovos planą:—
Šaukia ruoštis didžiai kovai.
Ei, dainuokim dainą,
Protui, jausmui į akordą,
Ir balsuokim, darbininkai,
Užu Fosterį, už Fordą!

Puolio Sūnus.
1932.

Tikra Pasaka

4__________
Ponų stalas valgiais lūžta, 
Gardėsiais apkrautas.
Man bedarbiui duonos trūksta, 
Šeima šąla, alksta.

Duokit darbą, duokit valgyt, 
Įmonių valdovai.
Jūs atsakot už bedarbę, 
Kapitalo ponai.

Bet prigėrę ir priputę
Turtais masių darbo 
Šaipos-vaipos, kad suputę 
Pamėšlynėj valgom.

Priartės greit mūšių dienos!
Alkani bedarbiai
Stos į kovą iki vieno, 
Smogs tvėrėjus vargo.

Šūviai, šūviai, parakuoti 
Smarkiai sutarškėkit!
Kapitalą įškaposim,— 
Soc-statybą steigsim.

Einu per parką— .
O draugas pasaką man menay 
Kaip vienas bedarbis siuvėjas^ 
Su šeima pusbadžiai gyveno 
Ten užmiesty j. ,
—Alkanas ji.s '
Dirbtuvėj dirbo dienų1 dienas, 
Dar ir naktimis, kai kada 
Atlikdavo ten dirbti vienas'.

Galvojo vis—
■ Kad sutaupys

Daug pinigų senatvei savo. 
Prie organizacijų neprigulėjo 
Ir joms nei cento neaukavo, 
Nes’ sakė vis— ;
Jog darbdavys > .' 1

< Jam niekad nieko negailėtų 
Ir jam ligoje ai* senatvėj 
Jį užlaikytų, prižiūrėtų 
Kelis metus.'

Darbas sunkus.
Ir nuo dirbtuvės tvankaus oro 
Jam sustreikavo sveikata.
Liga nepaiso žmogaus noro, 
O jis tada— 
Per pusmetį dirbtuvėn nėjo. 
Vėliaus pagijo, bet jau “bosas” 
Kitą jo vietoje turėjo, 
Vikresnį dar.
Bet tiek su tuo,

O mums juk žinomas dalykas, 
Kuomet be darbo alkanas esi— 

į Silpna nuo šalčio, kūnas plikas— 
Vaikai basi!. ..
Taip pat ir jis,
Netekęs būto, kiir gyveno, 
Paėmęs savo žmoną ir vaikus, 
Gyvent išėjo prie mėšlyno 
Visus metus.
Bet neilgai: 
žmona jo nuo senai jau negalavo. 
Iš bado mirė jo abu vaikai, 
O jis po to prarado protą savo 
Ir dabar vis
Klajoja per naktis.

23-IV-1932.
Palanta.

V. Meilutis.

' KLAIDOS PATAISYMAS
Liepos 16 d.f “Laisvėj” tilpo protokolas 

ALPMS Suvažiavimo. Tarpe kitų chorų de
legatų raportų, buvo ir mano ra 
Laisvės Choro, Hartford, Conm 
neturėjau raštiško raporto, tai paduodama 
narių skaitlinę padariau klaidą. Aš rapor- 
tayau, kad narių randasi 60, o turime tik 48.

Antra nemaloni klaida, kur pasakyta, kad 
mes negalime gerų veikalų sulošti del stokos 
gero mokytojo. Aš negaliu suprasti, kaip 
ši klaida galėjo įsiskverbti. Gal raštinin
kas nenugirdo, ar klaidingai suprato. Aš 
raportavau, kad praeitą sezoną sulošėm ope
retę “Nebaigta Kova”, dainujam darbinin
kiškas, revoliucines dainas, išleistas Meno 
Sąjungos; dalyvaujame visuose Komunistų 
Partijos parengimuose. Mūs mokytojas J. 
Plikunas vadovauja chorą visur.

. . ' O. Vilkaitė,

fortas iš 
.Kadangi

Dnieprostroj
Kur Dniepras putodamas ūžia, banguoja 
Vagą išsiręžęs laukų platumoj, , 
Narsūs komunarai ant josios pastątė 
Elektrai gaminti stotį “Dnieprostroj.”
Sovietų statyba stebin pasaulį,
Visi įdomaująs, daug'rašo spaudoj.
Šturmingai darbavos udarnos brigados, 
Planingai užbaigtas didis Dnieprostroj.
Tarp gelžbetoninių tvenkinio sienų 
Turbinos sukas pilnoj smarkumoj, 
Krisdamas vanduo turbinas lamdo į j 
Iš augšto tvenkinio, stipraus Dnieprostroj.
Elektros energiją teiks proletarams
Keturis šimtus mylių tol ūmoj;
Apšvies mieštus, kaimus Sovietų Ukrainos;
Dirbtuvių mašinas suks Dnieprostroj.
Del darbininkų geresnio būvio
Daroma viskas Sovietų Sąjungoj— 
Socializmo laimėjimas didis;
žmonių milionams tarnaus Dnieprostroj.

1 Rl. Svyrūnėlis.
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Puslapis Tęe&a®

Meno Darbuotė
i ■ ' ’ . ; i . !Tarimai

Biuras

Irgi ‘Kritika’

Draugai, vei- 
kad darbas nesi- 
laukiame atsaky-

Draugai, kai kiti pasakysite, 
“viskas pas mus gerai ei- 

Bet labai tankiai ta min- 
būna nesveika. Draugai,

tikslas princi-

, (I <»

Meno Sąjungos Nuvažiavimo

i Pr^lekcįjįį, 'Maršrutas
Suvažiavimas nutąria, kad Centro 

■suruoštų draugei šalinąitei prelekcijų marš
rutą per Menė Sąjungos chorus. Maršruto 
tikslas, sustiprinti silpnešAius chorus ir pra
vesti piintį, kad įpūjsų ^chorai daugiau kreiptų 
dorheš į darbiriihkiškas ir angliškas dainas, 
į ;Kolonijose, kur chorai pakrikę arba jų nė
ra, tai valiuodama su maršrutu draugė ša- . 

Tinaitė'galėtų ^organizuoti, i 1 | ; . ' ' '
Prelekcijomis reikalinga 'išdėstyti, 1 'kode! 

reikalinga dainuoti proletarinės dainos *ir 
abęlnai reikia , chorų jaunimas i supažindinti , 
su proletariniu menu ir muzika. ; .
. i t Pro] e tariniu! Rašytojų' Organizavimas

1 ALTAMS ^Suvažiavimas užgjria organizar 
vim<T grubių ir ratelių prolętąrinių rašytųjų 
ir korespondentų. L' ■ >
. 2., Meno( $ąjuųgos suvažiavimas1 nutaria,' kad' 

. tokių proletarinių rašytojų uždūit'is turi 'būti 
tobulinti ir /plęsti proletai4rię-darbininkifeką 
literatūrą. Būtent; rašinėti vdiždfeliuš, ‘ Ei
lėraščius (eiles), scenai i veikalus ir darbinin
kų korespondencijas' iš 'dirbtuvių iii ttz Ypa
tingai reikia įtraukti fabriko darbininkų į 
PRR. «

3. Meno Sąjungos suvažiavimas nutaria, 
kad proletarinių rašytojų grupės organizuotū- 
si sekamais organizaciniai pamatais:

a) Į Prolfetarirtių Rašytojų Ratelius trau
kiama korespondentai ir dailiosios literatūros 
rašytojai; b) Daugiau, kaip du draugai suda
ro PRR; c) PRR laiko savo susirinkimus 
taip tankiai, kaip jų darbuotė reikalauja, bet 
nerečiau kartą į mėnesį; d) PRR susirinkimas 
yra pašvęstai apkalbėjimui naujų temų, už- 
sidavimui temų; skaitymui, kritikai ir taisy
mui jau pagamintų kūrinėlių; e) Vardą ra

usytųjų grupė gali pasiskirti ir kitą; f) Ki
tus savo tvarkos dalykus aptaria patys PRRr

4. Proletariniai Rašytojų Rateliai laiko pre-
lekcijas, paskaitas proletarinės Hštijos klau
simais, steigia draugų lavinimui rašybos ir 
literatūros mokyklėlęs.' ' : > i

5. Meno Sąjungos ■ suvažiavimas ■ nutaria
kreiptis ir į kitas darbininkų organizacijas, 
kaip tai K P, ALDLD, LDS ir LDSA, padė
ti šiam darbui; ‘ ; . j ( t . '

6. Meno Sąjungos suvažiavimas -ragina A 
LPMS1 Centro' Biurą veįklįai darbuotis, kad 
PRR būtų suorganizuota visuose didesniuose 
miestuose, kur tik yra draugų, galintį ra
šinėti. Ypatingai pramonės cęn^ruose’ šitas 
dalbas turi būt pirmiausiAi pl’Adėtas. • ■ 1 ■ •

Organizavimas Dramos Grupūį 1
1. ALPMS 5-tas Suvažiavimas, išklausęs 

raportus ir apdiškusavęs ' dabartinę padėtį, 
nutaria kelti ir gaivinti dramos veikimą Me
no Sąjungoj ir visame darbininkų judėjime.

2. Dramos veikimas ir veikalų vaidinimas 
dabar labiau reikalingas, negu k^ma pirmiau. 
Suvažiav. nutaria organizuoti daugiau dra
mos grupių, kur jų dar nėra.

3. Suvažiavimas įmato,> kad Meno Sąjungos 
chorai būtų ne tik dainavimo, chorai. Jei nė
ra dramos grupės šalę choro, tai choras turi 
sudaryti dramos grupę ir traukti į ją daugiau . 
scenos mėgėjų, kurie kad ir nepriklauso prie 
choro.

4. Dramos grupės turi vaidinti kuodaugiau- 
sia trumpų, agitacinių veikalų.

5. Dramos grupės turi rištis 'su Darbinin
kų Teatro Lyga, kuri užsiima plėtimu darbi
ninkų teatro.

Ir Pruseikos gazįeta imasi eilėraščių “kri
tikos.” Bet deja, kad ta jų “kritika’* nėra 
kritika, bet viso dalyko atmetimas arba nie- 
kin mąs. Aprašyme Meno $ąjungbs suvažia
vimo jie atmeta viską-visą veikimą, organic 
zaciją ir niekina draugus, kurie .Veikia, nie
ko gero nėra jiems, i Tad su tokiįais “kriti- 
kais”-nėra ko ginčytis. Jįe kalba taip, kaip 
kalba apie mus fašistai iš. “Vienybės”.

Tad tik pavyzdžiui čia nuodysime jų ne
va “kritiką”, kurią rašo jų “poetelis” Jordus 
Aris paskutiniam “Klampynės” numeryje.

Beje, reikia pasakyti, kad mes nenorime 
skaitytojus įtikinti, kAd mūsų nauji ir jau
ni poetai negali padaryti klaidų, kad jų kū- 
rinėliuosenėra trūkumėlių. Jų yra. Bet tai 
kitaip reikia ir kiritikųpti. 'Reikia nurodyti 
klaidos ir duoti konstruktyvai nurodymai.

Pruseikiniai “kritikai” (geriau—peckioto- 
jai) puola iš dešinės į “kairę”. Jie neta
ri nei nuovokos, balanso savo neva “kriti
kai”. Jie neturi balanso todėl, kad jie ne
turi nusistatymo, savo linijos. Šiandien jię 
nežino, kaip jie žiūrės į tuos, pačius klausi
mus rytoj. Mat, jie turi laukti iš kur “vė- 
jas papūs”!

Bet einame prie temos. Jordukas pradeda 
savo “kritiką” sekamai:

“Po ta neva proletarine ‘poėzija’ tikrai
(Tąsa

‘ : • -V. ■ . : . . t.;

Drauge K. Menkeliūniūtė pii 
mu kartu sugrįžusi iš Italijos 
pasirodys šį rudenį, kuomet 
įvyks Aido Choro parengimas. • 
Visi lietuviai darbininkai my
lėjome Mehkeliūniūtę, kuomet, 
jinai dainavo pirmiaus. Ji bu
vo dainininkė, \kuomet važiavo 
Italijon, tai dabar jinai bus 
daug geresnė dainininkė.

Mes tikimęs, kad skaitlingai 
lietuviai darbihinkai lankysis f 
sekantį koncertą, kuriame mū
sų Kastancija debiutuos sugrį
žusi iš Italijos.

'. Meno Sąjungos suvažiavimas 
nutarė suruošti d. B. šalinaitei 
maršrutą ir paliko Centro Biu
rui įvykinti gyvenimam Bet 
Centro Biuras negali įvykinti} 
šį maršrutą be mūsų chorų, nes 
pa^s, mąršrūtąs negi rengiamas 
Centro Biurui. Jisai ruošia
mas, mūsų chorams.

Mes jau siuntinėjome laįškus- 
draugams į Naująją Angliją 
šiuo klausimu, 
kite greitai, 
vilktų. Mes
mo.

Maršrutų 
piniai, tai kad padėti mūsų cho
rams suprasti svarbą ir reikš
mę proletarinio meno. Pamati
niu dalyku šalinaitės maršrute 
bus prelekcijų apie muziką. Per
žvalga mūsų dainų, kurias dai
nuojame dabar ir išvados. Kon
kretūs nurodymai, kaip galima 
greitai įtraukti jaunimą į ge
resnį veikimą ir vaidinimą.

Kitas reikalas, tai kad “dra
matizuoti” mūsų chorus. Mes 
kalbame apie “dramatizavimą4* 
ta prasme, kad įtraukti chorus 
daugiau veikti scenoje, dramo
je, propagandoje, vaidinime, o 
ne tik dainavime. Taip 'veik
dami mes galėsime ( padaryti, . 
mūsų chorus geresniais.

kad 
na.’ 
tls 
mano, 'kad “viskas gerai” paš ; 
jūo£, life tikrenybėj, tai labai 
daug rėikia taisyti.

Prelekcijų mūsų chorams la
bai reikalinga. R e i k a l i n ga 
įtraukti jauni dainininkai į vei
kimą, arčiau surištą su mūsų 
judėjimu* Mes turime jaųniipo. 
Jį reikia lavinti. Jei mes ne
lavinsime jaunimą, tai nieku 
būdu negalėsime išeiti iš to se
no mūsų atsilikusio meno.

_____ t
Greitai ateis mūsų vajus. Jį 

mes turėsime gerai pravesti. 
Reikia mūsų chorus padidinti 
ir sustiprinti. Reikia gauti 
naujų narių.

Prie šio darbo reikalinga ge- 
| rai prisirengti. Chorai turi pa
tys ant vietos išdirbti gerus pla
nus, kaip galima gauti daugiau 
naujų narių į mūsų chorus. 
Paskiaus mes turime kelti klau
simą, kaip reikia namus palai
kyti.

Prie palaikymo narių mūsų 
meno organizacijose pirmiausia 
reikia nariam išdėstyti svarbu
mą proletarinio meno. Tam 
reikia kelių gerų lekcijų ir tuo 
klausimu susirinkimų. Reikia 
supažindinti narius su menu.

Lai skloka. viliojasi narius 
saldainiais, mes tą metodą ne
naudosime. Mes turime paro
dyti, kad nariai matytų reikalą 
ir pareigą priklausyti meno or-i 
ganizacijoj. Mes pamatu deda
me klasiniai sąmoningą organi
zaciją.

Skloka neįkanda mūsų kriti
kos. Jiem mūsų kritika, tai 
kieta uola, į kurią jie dantis 
išsidaužo. Tad jie kąsti negali, 
o tik loja. Jie dar nesenai ap
lojo draugę šalinaitę, kuri bė
giu kelių dienu parodė Cleve- 
lande, kaip galima chorą ir 
jaunuolius pralavinti darbinin
kų meno srityje.

Tad vienas sklokininkėlis, 
matydamas, kad jisai nesupran
ta ir nieko nenusimano apie pro
letarinį meną, iš pavydo, nors



' Puslapis Ketvirtas

MENO SKYRIAUS DALIS
IRGI “KRITIKA ”

tauti-

ir užbaigiama
istorijos lapą

proletarinę ir

• ‘ (Tąsa iš 3-čio pusi.)
sutiktų p a s i r ašyti liaudininkas, 
ninkas, klerikalas ir bile kuris ‘tėvynės’ Lie
tuvos ‘patriotas. . . Net ir žvalgybininkas J. 
Mikuckis nesisarmatytų ją užpatentuoti, nes 
‘poezija’ prasideda su patriotiniu šauksmu 
‘Lietuva, žemė mano gimtoji’ 
su militariniu šauksmu: ‘Tau 
su kardu rašysiu’.”

Jei jau rimtai kalbėti apie
buržuazinę poeziją, tai reikėtų Jordukui pa
sakyti, kad jisai pakritikuotų savo “Lai dai
noj vienybė bus”, kur jisai tiksliai šaukiasi 
į visą svietą, j visus “piliečius”. Kuomet Pa- 
lanta Šaukiasi į darbininkus, Į savo klasę. 
Čia jisai jieško dešinumo šapelių, o pats ra
šo visai pilnai buržuaziniai.

Prie to, tai Jordukas yra vandalistiškas 
“kritikas”-darkytojas. Pirmo ir paskutinio 
d. Palantos eilių (“Lietuva”) posmo jisai pa-, 
ima tik po vieną eilutę ir daro išvadas, kad 
fašistai gali po visa poezija pasirašyti! Net 
pilną sakinį nepaduoda! Taip niekas nekri
tikuoja. Taip dalykėlį galima tik supaškū- 
dinti, iškraipyti, bet nesukritikuoti.

Ve kaip skamba pirmas posmas minimoj 
poezijoj, “Lietuva”:

“Lietuva, žemė mano gimtoji!
Apsiniaukus naktiniuurūku, 
Kiek fašistų budelių globoji, 
Kurie minta drąsuolių krauju.”

)

T

; t
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Jordus Aris mano, kad po šiuo posmu ga
li pasirašyti visi dabartinės Lietuvos valdo
nai ir net J. Mikuckis. Mes sakome, kad 
ne. Fašistai nesirašo po žodžiais, kurie juos 
budeliais vadina ir šaukia darbininkus ko
von. Gi šitas peckelis paima tik vieną vir
šutinę eilutę ir šaukia, kad Palanta “brangi
na pačią Lietuvą:”

Iš sekamų posmų Jordus Aris daro išva- 
. das, kad Palanta “brangina Lietuvą:”

Rustus tavo miglotasis veidas 
Proletarui nešypso džiaugsmu! 
Vi^n tik gaujos fašistų palaidos 
Isteringu klykauja šauksmu. 
Neplasnoja ant tavo krūtinės 
Laisvai raudona vėliava, 
Nes kietos vergijos grandinės 
Tave Varžo, brangi Lietuva! 
Iš. žodžių “brangi Lietuva” Jordus Aris 

padaro dabartinės Lietuvos “garbinimą”. 
Bet be tų dviejų žodžių visą poezija jau ga
na aiški ir nedvejotina. Kiti jos posmai 
skamba:

Nepraskamba laisva Tarptautinė, 
Jei nebent komunaro širdyj! 
Ir žmonės visi nusiminę. 
Jų laimė tik tavoj ateityj. 
Bet klausyk! Tavo girių ošimai, 
Upės, lankos, laukai, ežerai— 
Skelbia laisvę! O jos atgimimui 
Darbininkų jau dirba būriai. 
Ji išdygs ten, kur krauju nulieta! 
Jau ir šiandien žymėjas diegai, 
Ir pujos į galingus Sovietus— 
Išvysi raudoną vėliavą augštai. 
Dings, kaip musės, pajutusios marą— 
Visos gaujos fašistų bailių; \ .
O Smetoną, ‘galingąjį carą’ 
Pasodins už geležinių grotų.”
Padavėme visą eileraštį, kad geriau būtų

galima suprasti visą mintį. Ar čia yra bent 
vienas posmas, po kuyiuo galėtų pasirašyti 
fašistai—dabartiniai duetuvos valdonai? Čia 
pravesta Anintis apie nuvertimą dabartinės 
fašistinės valdžios ir kūrimą sovietų. ‘Taip 
pat pravesta mintis apie darbininkų tarptau
tinę. Jei yra nedateklių, tai tik maži trū
kumėliai.

Pasilieka dar pakalbėti apie du žodžiu, 
būtent: “brangi Lietuva”. Fašistai, liaudinin
kai ir kiti “patriotai” gerbia Lietuvą ir ją 
“brangina” vyriausia todėl, kad ją valdo ne 
darbininkai. Todėl, kad Lietuvoj yra - jų 
tvarka, kad jie gali engti tenai darbininkus.

Ar mes galime branginti Lietuvą, kaipo 
kraštą, be jos fašistinės valdžios ir visos sis
temos? Taip, juk mes visą Lietuvą neatme
tame. Tik ignorantai gali atmesti visą gamtinę 
šalį. Mes atmetame, tai jos, politinę tvarką, 
ir visą tą brudą—fašizmą. Carinė Rusija bu
vo darbininkams kartuvės, o dabar Sovietų 
Sąjungą mes Vadiname' darbininkų tėvyne! 
Tad ir darbininkai gali turėti tėvynę. Jei 
jau tėvynė, tai ir brangi. Juk kitaip mes 
neitume ginti Sovietų Sąjungą nuo imperia
listų gręsiančio karo.

Gi buržuazija-baltagvardiečiai, kurie pir
miau “brangino” Rusiją, tai dabar keikia So
vietų Sąjungą. Taip bus ir su Lietuva. Fa
šistai, kurie yra dabartiniai Lietuvos valdo
nai, tai jie yra jos “patriotai.” Bet kuomet 
Lietuvoj laimės darbininkai, tai dabartiniai 
“patriotai”' --fašistai bėgs iš Lietuvos ir ją 
keiks.

Gi mes, darbininkai, tuomet vadinsime 
Lietuvą darbininkų tėvyne. Vadinsime ne to
dėl, kad mes lietuviai, bet kad tenai bus 
darbininkų kraštas, jų valdoma šalis. La
bai Jordus Aris ir jo redaktorius Pruseika 
klysta, kuomet jie mano, kad darbininkai 
turi kovoti
tą— prieš jos miškus, ežerus.
jame prieš Lietuvos dabartinę tvarką, prieš 
fašizmą, kad jį nuvertus ir padarius Lietu
vą darbininkų tėvyne. Palanta “brangina 
Lietuvą” be fašistu, brangina ją gamtiniai.

Kuomet Jordus Aris kalba apie “milita
rizmą”, tai jam galima pasakyti, kad jisai 
ir čia nežino apie ką kalba., Palantos po
ezijoj kalbama apie “drąsių komunary” ko
vą, ne apie tautinį, imperialistinį militariz- 
mą. Pilnas tas posmas, kurio tik vieną 
tę Jordukas paduoda (ir paskui imasi 
koti) skamba sekamai:

“Sveikinu aš tave širdyj proletarų, !
Kuriems šaukiant tave atlankysiu— 
Ir eilėse drąsių komunarų— 
Tau istorijos lapą su kardu rašysiu!
Kaip matote, tai jau čia gana gerai

skaitytojas suprasti apie kokį “militarizmą” 
kalbama. Čia kalbama apie darbininkų re
voliucines kovas. O Jordus Aris paima tik 
vieną eilutę iš šio posmo ir„ “kritikuoja”. 
Jisai jau šaukia, kad ir Lietuvos “žvalgybi
ninkas J. Mikuckis nesisarmatytų užpaten
tuoti” šitokį komunarų “militarizmą”.

Jei jau po komunarų šaukimu į galutiną 
kovą gali pasirašyti Lietuvos dabartiniai val
donai ir sargai, tai tik viena išvada galima 
padaryti: Turi būt su jų arba Jordus Ario 
galva kas nors negerąi.

Šį rašinėlį rašėm tik parodyti skaityto
jams, kaip Pruseikos “tiesi linija” nusiban
krutavus. Kaip jie sudribo visame kame ir 
pasiliko tik tauškalai.

prieš Lietuvą, kaipo žemės plo- 
Ne, mes kovo-

eilu- 
pec-

gali

Marksistas.
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maskaradur j balius,^ kuriame 
ęhoras irgi* dainavo; pasekmės 
buvo neblogos. Sausio mėnesį 
š. m., choras Pirmyn dalyvavo 
“Daily Woirkerid” pami/iėjime 
Bronx Coliseum; vasario pa
baigoj choras dalyvauja K. P., 
L. I. sekcijos parengime Hick
sville, L. L, kuriame savo už-» 
duotį atliko puikiai. Kovo 
mėnesy dalyvauja K. P., L. I. 
sekcijos parengime Ulman, 
L. I., N. Y. Balandžio mėn., 
17 d., 1931 m. choras surengė 
antrą savo balių irgi linksmino 
publiką su savo dainomis. 
Nors publikos buvo' nemažiau- 
sia, bet pelno liko nedaug' nes 
už svetainę čia prisieina mo
kėti brangiai. Gegužės 31 d. 
š. m., t. y., “decoration day,” 
turėjome balių su programa. 
Minėtas balius jau neįvyko 
Great Necke, bet turėjome’iš
sikraustyti 1 į Little Neck Uk
rainian Home svetainę. Prie
žastis tame, kad ant vietos už 
svetainę reikia brangiai mokė
ti, o Little Neck netaip paran
ku laikyti parengimus, bet ko
misijai pasidarbavus ir gerai 
išgarsinus pasekmės buvo ne-1 
blogos. Pelno liko 41 dol. su ! 
centais. Programos išpildyme 
dalyvavo sekančios spėkos. 
Choras Pirmyn, Ukrainą Cho
ras, iš Hempstead, L. L, kuris 
sudainavo kelias revoliucioniš- 
kas ukrainiškas ir kelias ang
liškas dainas, dainavo puikiai. 
Taipgi pasirodė ir naujos dai
nininkės : Aldona Klimaičiutė, 
iš Brooklyn, N. Y., sudainavo 
kelias daineles labai puikiai. 
Potam dainavo Aldona ir Bi
rutė Klimaičiutės duetą, dai
nos pavyko labai puikiai, už 
ką publika apdovanojo gau
siais aplodismentais. Patarti
na minėtoms draugėms lavin
tis ir ant toliaus, iš jųjų gali ' 
išeiti puikios dainininkės. Da
bar yra nutarta turėti 
vimą.

Dar žodį-kitą reikia 
prie vidujinės tvarkos 
Laike pamokų nekurie 
tai-tės užsilaiko neramiai, kas 
gadina harmoniją dainuojant 
ar paduodant balsą, mokyto
jui pilė tbkio užsilaikymo yra 
sunku mokinti; to nerimtumo 
turėtų visi vengti. Mokytojui 
patartina irgi nevartoti per
daug žiaurių užsipuolimų. !

Choras Pirmyn priklauso 
prie Meno Sąjungos ir į Chorų 
Federaciją. Kaipo dalis Meno 
Sąjungos, tai ir laikosi meno 
nustatyta linija. Praėjusiame 
Meno Sąjungos suvažiavime tu- Į 
rėjo savo atstovą VI. Žuką. 
Taipgi choras platina literatū
rą; pas mus išplatinama 15 
egz. “New Masses” / žurnalo 
kiekvienos laidos. Choro li
nija yra vedama klasiniai dar- 

i bininkiškoj dvasioj. Choras 
I neatsisako niekuomet paremti 
K. P. varomų vajų, k. t. rinki
mą aukų, platinima literatūros

Spaudos Naudai Piknikai
DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 

JUOSE

NEW YORKO APIELINKE

Rengia ALDLD II-tas Apskritas

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

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS i

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

pikniką.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI

Puikiame, dar naujame parke vadiname:

MEADOW GROVE—P. VAILIONIO PARKE
Division Ave.. Cranford, N. J.

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

WILKES BARRE APIELINKE

išvažia-

chore, 
choris-

Piknikas Įvyks Nedėlioję,

28 Rugpjūčio (August), 1932
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Bus puiki prograirtia; kuri susidės iš prakalbų 
ir dpinų' Dalyvaus Lyros Choras iš Shenan--J 
do ah, Pa. ir vietinis Aido - Choras. * ■: '1’ ’• ■
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BROOKLYN© AIDO CHORO

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 
Barre Piknike

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

PHILADELPHIJOS APIELINKE

t i

Piknikas Įvyks Nedėlioję, 

4 d. Rugsėjo (September), 193214-kos metų Rusi- ir tt. Taipgi dalyvauja didės-i dinti “Laisvės” skaitytojus, .aš 
j stengsiuos nors paviršutiniai 
! aprašyti choro istoriją.

Pirm kelių metų čia gyvavo 
vaikų draugijėlės choras, kurį 
vadovavo A. Velička, potam 
VI. Žukas. Bet delei įvairių 
priežasčių tas jaunas chorelis 
nustojo gyvavęs. Pasilikę be 
jokio dailės ratelio bei choro, 
imtasi darbo, pagaliau ir buvo’ 
gera proga, nes čia gyveno ant 
vietos mokytojas drg. Pr. Pa
kalniškis. Pasidarbavus ke
liems draugams tapo suorga
nizuotas choras po vardu Pir-. 
myn. Choras, regis, susitvėrė 
rugsėjo ar spalio mėn. 1930 
m. Kaip ir kiekvienas darbas, 
iš pradžių yra sunkus, bet tu
rint energijos ir pasišventimo,- 
choras žengė smarkiais žings
niais pirmyn. Praslinkus ke- 

! letui mėnesių, jau Choras Pir
myn galėjo pasirodyti su savo 
dainomis ir kitose kolonijose, 
pavyzdžiui, Lindene, choro

Tarpe daugelio pašalpinių ir į Bangos parengime. Taipgi jam mokytojui vietą choristės 
apŠvietos, organizacijų, dar ran- porą sykių pereitą vasarą dai- 
dasi pas mus ir choras Pir
myn. Šis choras jau gyvuoja 
apie du metus. Palyginus su 
kitų kolonijų chorais dar yra 
labai jaunutis.

Meno Darbuotė
(Tąsa iš'3-čio pusi.) 

aplojo proletarinio meno 
n ą darbuotoją Pruseikos 
•‘Klampynėje.”

jau-

Kitas panašus, tik daugiau 
jau prarūgęs, išsidaužęs dantis 
į mūsų kritiką,- kuri nuolatos' 
tel#a Meno Skyriuje, taip pat 
pradėjo mus aploti.

Kritikos jie nežino. Jie nega
li kritikuoti, nes patys nepajė
gia. Tad varde “kritikos,” jie 
niekina atskirus asmenis. Tai 
parodo, kaip mūsų kritika juos 
desperacijon įmeta. Bet* nėra 
ko jų paisyti. Mes veikime 
dirbkime darbininkų naudai.

V. Bovinas, Sek r.

GREAT NECK, N. Y

ir

Iš Pirmyn Choro Darbuotes

se. 
dainavo K.
parengime,

Kad supažin- Lapkričio

navo vietiniuose išvažiavimuo- 
Rudenį pereitų metų jau 

P., L. I. sekcijos 
Hempstead, L. I. 

mėnesy dalyvavo

pami- 
gyva- 
ir šo- 
Neck 
įvyko 
1931

paminėjime 
jos Revoliucijos sukaktuvių, 
kurios įvyko Bronx Coliseum.

Po to choras Pirmyn 
nėjimui vienų metų savo 
vimo surengė koncertą 
kius t puikiausioj. Great 
svetainėje. į^Žncertas 
“padėkavonės dienoj”,
m., kuriame atsilyginant Great 
.Necko chorui dainavo Bangos 
Choras, iš Elizabeth, į N.? J., 
merginų sextetas/ iš BrooLly- 
no, ir keli solistai. Minėtas 
koncertas, tai buvo iš visų at
žvilgių pavykę's, kąip fri'oraliai 
taip ir materialiai. Už paši- 
darbavimą daugiausiai reikia 
atiduoti kreditą drg. P. Bečiui.

Po minėto koncerto čia įvy
ko biskį permaina. Persikė
lus drg. Pr. Pakalniškiui gy
venti į kitą miestą, prisiėjo 
jieškoti kito mokytojo. Pakvie
tus už chorvedį drg. Vi. Žuką, 
minėtas draugas apsiėmė, ži
noma iš pradžių užėmus nau-

jautės nelabai jaukiai, nes bu
vo panaudota aštresnė discip
lina, bet vėliau apsipratome.

Vasario m. š. m. turėjome 
bendrą parengimą su TDA 48 
kp. ir LDSA 64 kp. Tai buvo

niuose darbininkų parengi
muose. Pereitame “Laisvės” 

i dienraščio piknike) dalyvavo 
atvažiuodami su didžiausiu 
busu. Nors čia chorą palai
kyti yra tabai sunku, didžiau
sia bėda 1 tai su svetainėmis-, 
bet dirbant bendrai, su energi
ja ir pasišventimu, chorą ga
lima dar kita tiek padidinti, 

įypa^ reikia stengtis įtraukti 
‘jaunimą, . 'jaunimui geriausia 
yra proga pasidarbuoti.

Choras šiuom tarpu turi 30 
narių, pasistengkime idant iki 
naujų metų turėtume dar kita 
tiek. Choras Pirmyn pąmokas 
laiko kas ■ savaitę, ketvėrgaisj 
pradžia pamokų 7:30 vai. va
kare, Zen. Strauko svetainėj, 
139 Steamboat Rd., Great 
Neck, L. I./N. Y. Mėnesinės 
dūoklės, o ypač jaunuoliams, 
yra visai mažos, bedarbiai, ne
galinti Užsimokėti, nuo duok
lių yra paliuo^uojami. .

Tai šiuoųii baigiu aprašymą 
primindamas, jei rasis kokie 
trūkumai, arba kas bus vei
kiamą atęįtyj, bandysiu tas 
klaidas ar trūkumus atitaisy
ti. Todėl, prie darbo už padi
dinimą proletarų meno.

Choro Pirmyn Korespond.
i . • . :..i II i.. i , ' . .

VYTAUTO PARKE
Hulmville Pike ir Galloway Road

Philadelphia, Pa.
Pradžia 10-tą vai. ryte. Įžanga 30c ypatai.

*• ' •' ■’*

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn., 
ir vietinis Lyros Choras. Žymūs kalbėtojai sakys 
prakalbas. .r. , 'i-j ■ r • •*’

Risis Lietuvių čaippiopas Rietynėse 
KAROLIS POŽĖLA ' 

’ - « • , ji

' Jis turės kietą- oponentą
TONY LACKY

Sveriantis 205 svarus. Gi ’ Požėla tesveria tik 
195 svarus. Jiedu kausis iki pergalei.
, f 4

Antra pora bus taip pat įdomi matyti
JONAS BAGOčIUS

Pasižymėjęs ristikas susikibs su
DANY WINERS

Bagoeius sveria 185 svarus, Winers 195

SHHMmMI
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LAWRENCE; MASS.1 i i : JĮaitij^į k^d|dątyi& į i į į
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Turėsim Dideles Ir Svarbias 
, . Parkalbas . ,

^Rugpjūčio 1 d. kalbės d. J. 
Baliam So. Lawrence, miesto 
darže (Common), tuojaus už 
Wood Mill dirbtuvės. Visi dar
bininkai ir darbininkės ei
kite. išgirski, nes jis yra geras 
kalbėtojas. O šios prakalbos, 
tai bus Lawrencio darbininkų 
prieškarinė demonstracija, tad 

Pietų laike skaitlingai atsilankydami pa- 
neleisti rodysim valdančiąja! klasei, 
reika- fcad mes griežtai stojam prieš 

lauti bosų, kad pasakytų kiek karą, 
bus mokama nuo kavalkų. 

^Taip ir padarė. Atėjus pradė
jimo dirbti laikui nė viena ma
šina neleidžiama. Bosai pra
dėjo ilakstyti ir klausinėti, ka
me pjriežastis, darbininkai pa
aiškino, kad jie nedirbs, kol 
tebus pasakyta kiek mokės. 
Bosai pamatė, kad darbininkų 
vienybė tyirta ir negalima, jų 
išgązdinti, tai tuojau bėgo prie 
dirbtuvės vyriausio perdėtinio, 
kuris atlūšė uždusęs ir liepė 
eiti yisiems dirbti, o mokestis,

Iš Ayer Mill Dirbtuvės

Liepos 22. d., ryte, darbinin
kams pradedant dirbti, bosai 

Ąiasakė, kad nuo šios dienos 
visi pradeda dirbti nuo» ka
valkų, bet nepasakė kiek mo
kės. Darbininkai dirbo net 
iki pietų vienas pas kitą klau
sinėdami, kiek mokės, bet nei 
vienas nežinojo, 
darbininkai susitarė 
mašinų po pietų, bet

jliųs, turi lankytis ant kuopos r. ’ 
susirinkimų ir prisidėti prie! 
darbininkiško judėjimo didės- 
niu veikimu, o jei to nedarys, j 
atsidurs už organizacijos šie-į 
nos. Kuopa neturi jokios nau
dos iš tokių narių, kurie vien 
tik organizacijos vardą nešio

sis Sumanymas nelabai 
Reįkia reikalauti, kad

ja. i
geras.
visi nariai lankytųsi į susirin
kimus ir dalyvautų 
darbininkų judėjime.

abelnai;
Iš be-

Puslįįfe PenH&fc <
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<♦>
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New York<t>

JUOZAS KAVALIAUSKAS
ti)

ti>
K. Sinkevičiūtė
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LIETUVIŲ HOTHIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

'I '

Iš ' kotelio tiesiai i maudynes. 
Visi kambariai marių 1 pusėje; pa
tarnavimas mandagus, kainos že
mos. Prašopie atsilankyti.

sas reikalauja. Gi 
, bijodamas,, kad 

skubina

178 S. South Carolina Ave.
ATLANTIC C1TY, N. J.

PERSHING HOTEL
ANTANAS! ŽALIS 

SaVininkas

n o 25 d. liepos kalbėjoMink'ai ’privalo' bhlsuptį ųž' Ros, Ijbš kdildidatus.
1 ’ ' I • i J I ’ ‘ 1 ‘ I . Ii 1

Cerį ir kitus Korfaunistų Parti-

Ulster Park, N. Y.

Draugės ir D.raugai darbi- j 
i ninkai:

Mes jau spėjom prisiauginti

'<) 4.

o

,o

o

O
E

o_

T

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

■■□■Etr****1****""

/ DETROITJIICH.“ !§« vi.,„.uL
i- j n’ l, • r» e- :širinko apie po 10,000 darbi-Fordo Dirbtuvių; Drg, Fos-i 

terio Prakalbos Buvo
Pasekmingos;

Gal nėra niekur tokios dirb
tuvės, kur būtų tiek daug dar
bininkų sužeistų, kaip Fordo 
dirbtuvėse. Mantai, pas Fordą 
greito dirbimo sistema labai 
išvystyta. Prie to, bosaj stovi 
užpakalyj darbininkų ir rėkia, 
kad dirbtų dar greičiau, grą-

ninku. Į •
Daugelis ir lietuvių darbi

ninkų atėjo paklausyt Fosterio 
prakalbų. Tik sklokininkų ne
simatė. Fostėris pasakė geras 
prakalbas išrišdjamas daugeli 
svarbių klausimų ir numaskuo 
damas kapitalistines partijas. 
Atėjus rinkimų dienai, darbi-

Fordo Vergas.

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
Visi darbininkai, kurie tik moka anglų kalbą, priva

lo skaityti ir platinti jį.
KAINA $6 METAMS, $3 PUSEI METŲ

Turiningas raštais ir įlustracijomis iš klasių kovų lau
ko. Paduoda vėliausias žinias iš Amerikos darbininkų 
judėjimo ir iš viso pasaulio. Daug pamokinančių 
straipsnių, geriausių revoliucinių rašytojų, telpa kas
dieną. o

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:

DAILY WORKER
50 East 13th St.

darbių galima tikėtis daugiau, sindami paleidimu iš darbo, jėi
1 jie tun , dubininkas nedirbs taip grei- 

daugiau laiko, o ne del to, kad j<aip bo 
paliuosuoti nuo* nemokėjimo darbininkas.

’ i duoklių. Red.) . inepaleistų iš darbo,
Kitas sumanymas, tai skel- j nežippniškąi ir taip įkiša ran- 

prieš duonos;j ję^ ]^oją. į:mašiną, tankiai 
ni0,‘ir|fa'ijri gyvasties netenka.;

Man ir teko būti sužeistąm,. 
Tuojaus nuvežė į ligoninę. Ten 
iadau daugybes darbininkų 
sužeistų, ‘^hitojimas skaus
muose neapsakomas. Kitiems, 
sutrintos rankos, bei kojos, ki
tus atveža pusgyvius. Apie 
sužeidimus Fordo dirbtuvėj

nebent del to, kad

Kitoš ■■ Svarbios < Prakalbos, i ! I . ’ .
Rugpjūčio 6 d. Lawrence 

kalbės komunistų kandidatas bimas streiko
į Jungtinių Valstijų preziden-1 kepyklas, jei nebus nupiginta;, 
. - l i ' trr rr * i •_ • x r • • /liinnn n» lri4-ne« miRimo lYiQia-:Visij^ūbna ir kitas miltinis mais-; 

^uriel tas. .Nes šiuo laiku miltai at-: 
fUoseipfe0 'ir darbininkų algos nu-' 

bus nurodyta prakalbu vieta I kapotos iki žemiausių, o duo- 
ir laikas. Būkit kiėkviehas|lla kaiP neatpinga, taip ne., 
prisirengęs .tose prakalboje!Tatl kepykl« navininkai 

, .. jsitėmykite, o jei ne, tai susi-buti ir raginkit kitus darbiniu- \ ./ . , . . m j ii, įdursite su keblumais. Tada
■ kus. I - - -

per tekančias dvi savaites, dar Svarbus Piknikas į paskelbtas,
bus mokama nuo dienų. _ ,

M. . . , . _. . ! Rugpjūčio 14 d., Maple par-:Matomai bosai norėjo pri-i . , v"! v
ganu darbininkus. Jie gayoj ke> ivyks NTW nmjos • didehs; 
darbo del poros savaičių, tai;ir remtinas piknikas. Visi į 
norėjo, kad darbininkai .tą i darbininkai nuvažiuokite į tą. 
darbą padarytų kuogreičiau- pikniką, nes tenai bus gerų 
šia, o paskui liktų paleisti iš prakalbų, sporto žaislų, muzi- 
darbo. Veikiausia jie tą pa-i ka ir tt. 
tį bandys daryti ir dabar, nes į 
numatoma, kad už poros sa-j 
vaičjų darbas sumažės, tada; 
bus paleidžianti darbininkai, o'; 

. paskui vėl samdomi ir statomi: 
prie.kavalkų darbo. 1___ ,
maža darbininkų alga, tik į
apie $12 į savaitę, o įvedus 
darbą nuo kavalkų veikiausiai 
ir tiek negalėsime uždirbti, o 
turėsime daug greičiau dirbti, 
y Darbininkai turi dabar rei

kalauti daugiau algos ir ne-' 
prisileisti darbo nuo kavalkų, 
nes kada liksime išmesti už 

\ dirbtuvės vartų, tada sunku 
I bus tą padaryti. Kiek t teko 

girdėti, nuo kavalkų jyedus 
rVdarbą, mokės tik po tris cen- į 

tus už špulę. Tai bus 
dėtai maža alga.

tuš, d. W. Z. Fostėris. 
tėmykite apgarsinimus, 
bus plačiai ’ paskleisti/

j nepykite, kada streikas1 bus yejk niekas nežino, nes tokios
žinios nepraleidžiamos į laik
raščius. Net ir gyvastį kada 
atima darbininkui ir tai mažai 
kas žino. Kada darbininkas • i i
lieka užmuštas Fordo dirbti^- * A V A N T A FARM! 
vėj, tai jo moterei duoda kiek;

i pinigų ir darbą, o kada darbai
d., j sumažėja, ją paleidžia.

D a b arti niu lai k u prasidėjo; 
darbininkų ; darbininkų p a 1 p i d inėjimas.! 

Leidžiami paprasti darbiniu-į 
kai ir amatninkai.

TDA Narys.

NEWARK, N. J. VAKACIJOS

Visi Prieškarinėn
DemOnstracijon

Pirmadienį, rugpjūčio 
vai. vakare, įvyksta Newar-j 

ir apielinkių

1
6

I ko 

ilitary Parke I Military Par- kai ir amatninkai. Apskait-! ivainlJ da oy j ‘ "
i /• i i’ u- • i • 5 • iliuoiama kad šiuo tarnu tano i tienos—kiaušinių taipgi turim

i ką trauks darbininkai organi-! iiuojama, i<ao šiuo tarpu tapo j anrina nnn
Dabar Pnsekmingas"" Bangos Choro zuotai iš įvairiu miesto dalių. I paleistų apie 50,000 darbiniu-į ai
Dabai‘ ' (Mums, lietuviams, yra skirta | kų ir vis daugiau paleidžiama. | v testy tos karves. Todėl kye-

Įsusįrinkti po num. 99 Van I Kitų kompanijų bosai taipgi 
'Bureiv St., Lenkų Kliube, iš i paleidinėja darbininkus. Tad 
čia, kaip 5:30 išmaršuosime į! Detroite .bedarbe dar 
Military Parką. Taigi, drau-; pradeda siausti.
gai ir draugės, nesivėlinkite,! Darbininkams kitokios išei- 
kad visi galėtume sykiu išmar-i ties nėra, kaip tik stoti į ko- 
šuoti. '|Vingas unijas, vadovaujamas

...Kadą sumaršuos visi darbi-!Komunistų Partijos, ’čia ran- 
Parka, ten j ^asi Auto Workers Industrial 

Bus išnešta j Unija. Visi darbinihkai pri
valo' priklausyti joje ir vesti

Lawrencio Jurgis.

ELIZABETH’ N. J.
TT

Piknikas Jau Praėjo

- Rangos Choro !pikįiikAs įvy-l 
ko liepos 24 d. Į pikniką pu-1 
blikos susirinko labai gražus, 
būrys—daugiau keturių šimtų. 
Tai i pair.odo, kad vietiniai ,ir 
apielinkių lietuviai darbinin
kai simpatizuoja Bangos 
rui. Visi laiką praleido 
smagiai. Nes ir garota 
tarnavo: or® gražumu,;

Choras-msudainavo » keletą 
revoliucinių naujų dainelių, iš I 
to matyti, khd choras .p»ogrb- 

1 pirmyn. 
Bet, kad choras nepadarė taip, 
kaip turėjo būti padaryta, tai 
aš nežinau kame 
nes choro pareiga 
baigiant programą 
Internacionalą, nes 
daina, kuri žadina 
proletariatą prie to. paties dar
bo. kurį atliko Rusijos prole
tariatas. Aš mapau, kad atei
tyj Bangos Choras tų klaidų 
vengs. x

Buvo mainierys iš Kentuc
ky, L. Williams, juodveidis. Jis 
pasakė gerą pakalbą, nurodė 
kaip Amerikos valdininkai ba
du marina darbininkus, nuro
dė, kokia darbininkams val
džia tinkamiausia. Jis sakė, 

gaspadorius,; kacj Komunistų Partija yra 
.a darbininkų organizacija, 

įkuri veda darbininkus.prie pa
naikinimo šios pūvančios ka- 
pitalistinės sistemos. Aukų

A I del streikierių ąurinkta , apie 
S į šeši doleriai* •; . ■

Pastaba Komisijai

' L'a^ke * pifchfko 1 pAštfebČta,' 
kad rengimo# korpisija prie; fū- 
lų darbų, patarnavimui sve
čiams, pastatė visai netinka
mas ypatasį. Nekuria iš pa
tarnautojų savo pareigų neat
liko. bet dar trukdė svečiams 

i ir bizniui. Ateityj to reikėtų

negir

Lietuvis Užsitroškino Gazu suoja labai puikiai

Pranas Petrauskas, liepds
' 13 d., užsitroškino gazu. Mo-j

teris parėjusi iš darbo vaka
re rado jį negyvą. Gazo dū- 

/ s dėlę įsikišęs į burną, kaldra 
susisukęs, gulėjo sale pečiaus 
ant grindų.

Kas per priežastis buvo nu
sižudymo negalima sužinoti. 
Bet matomai tiksliai nusižudė 
pats. Prieš nusižudysiant ap
siprausęs, apsiskutęs, paukštu
kus iš stubos išnešęs, kad ne- 
užtrokštų nuo gazo.

Šeimynos nepaliko; gyveno 
krienu du su žmona.

/■

r

v 
f

Cho- I 
labai 
pasi-

priežastis, 
buvo pa- 
sudainuoti 

tai yra 
pasaulio

ninkaiyį Military 
įvyks/prakalbos.
protestas prieš imperialistinį 
karą. Bus reikalaujama* be-

■ Į Į % • v *

jdarbiams tuojautinė pašalpa. 
Visiems darbininkams socialė 
apdrauda. Bus reikalaujama 
paliuosųoti politinius kalinius, 
sustabdyti deportacijas ir 1.1. 
Tapgi pasižadėsim ginti Sovie- 
tų Sąjungą, jei prieš ją skelbs 
karą imperialistinės šalys.

Komitetas. .

NORWOOD, MASS

Partijos 
didelius 
rinkimų 
Rugpjū-

J Liepos 23 d. Čia pribuvo d. 
W. Z. Fostėris. Apie 5,000 
darbininkų pasitiko jį stotyj. 
Tą pačią dieną kalbėjo Arena, 
Garden, svetainėj, kųi: susirin
ko tūkstančiai darbininkų. 24 
d. liepos kalbėjo Workers

čiame atvažiuot, kas tik galite! 
ant poilsio tyrame v ore, mau-| 

i.i! dvtis ir kepintis! saule. Gami- laoiauj. ■" . • x , •I nam ir vegetariolnskus valgius; 
j Kaina $10,00 j savaitę, o vai

kams žemiau 10 metų tik $4 
" 1 į savaitę, 

lt '• ■ • i. ' •

Į. čia vąžiųodanii įnikite lai
vą ant 42nd, St. anksti ryte, 
Kingstone būsite apie 2-rą v. 
po pietų. Čia neipąkit taxy, bet 
busą už 10 . cpptų įjci, ,West 
Shore stoties, o čia- imkite 4 
P. M. ar 7:40 P.- M. traukinį 
už 21c ir išlipkite Ulster Park. 
Eikite 15 miliutų į kairę iki 
mūs.
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Sovietų Kaukazo Šaltinių

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

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

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Darbininkus Terorizuoja. Del 
Fašistų Sušilęs Bėgioja

Mūsų miesto ;
ponas White, net atsikasojęs t 
darbuojasi del legionierių su
važiavimo. Visokias atsišau
kimus per vietos kapitalisti
nius laikraščius skelbia, I ‘ 
biznieriai > padėtų tuos fašistus 
pasitikti. I Tai maį, koks jis! 
geras! O kada darbininkų jau
nuoliai suvažiavo gegužės 29 
ir 30, apvaikščioti Tarptauti
nę Jaunuolių Dieną, tai nelei
do jiems nė gatvėj sustoti. Po- 
įįcija būriais sekiojo jaunuo
lius ir vis rėkė, kad apleistų 
miestą. Pilnas miestas būvą 
pristatytas policijos ir mušei
kų.

O dabar, kada fašistiniai le- vengti, i Jš anksto reikia pa- 
gionieriai suvažiuos, x tai jis galvoti, kur katrie draugąi tin- 
pats dirba kiek galėdamas ir ka. 
dar kitus verčia dirbti, kad • 
juos pasitikti kuogražiausia. y 

Darbininkai neturi Prisidėti 
prie pasitikimo tų fašistų.! 
TMipgi darbininkai turi žinoti, 
kad šis pono White darbas pa
rodo, jog fašistai jam yra mei
liausi, tad atėjus rinkimams 
pasakykime ir kitiems darbi
ninkams nebalsuoti už jį ir ki
tus išnaudotojų tarnus. Darbi
ninkai turi balsuoti už Komn-

Bangos Koresp. '

HARTFORD, CONN.
Iš TDA 12 Kuopos Susirinkimo

Praeitame TDA kuopos su
sirinkime buvo padaryta kele
tas gerų tarimų. • Prieita prie 
sumanymo, kad bedarbiai 
TDA nariai, kurte ga.uąa ,nąo 
duoklių •• paliuoaavimb’ zėnW-

griežti dy-
25 centai i

Finų Atle- i 
Mass., ren-

Komunistų Partija turi Plačios 
Paramos Darbininkuose

Vietinis Komunistų 
branduolis rengia du 
parengimus, Partijos 
kampanijos paramai,
čio 20 d. rengiamas koncertas 
ir šokiai, Lietuvių svetainėje. 
F. Stripinio orkestrą iš Montel
lo, Mass., apsiėmJ 
kai. Įžanga bus 
ypatai.

Rugpjūčio 21 d., 
tų parke, Walpole,
giamas piknikas. Finai parką 
duoda del Partijos dykai. Pik
nike bus graži programa, kuri 
susidės iš dainų, muzikos, pra
kalbų, sporto ir t.t. Į šį pik-’ 
niką turi atvykti kiekvienas 
darbininkas, nes ir įžanga pa
daryta prieinama—tik 10 cen-; 
tų.

Vietos darbininkai visada 
remia Komunistų Partiją vi
suose jos darbuose, tad pereik 
abejoti, kad ir virš minėti pa
rengimai bus dideli ir suteiks 
Part, paramos. Kviečiam . visus 
ręngtis dalyvauti ir raginti ki
tus darbininkus, kad dalyvau- 
tų.

Darbininkas

[Vokietija Ginkluosis
BERLYNAS. — Vokieti- 

jos nauja valdžia laikosi sa
vo-nusistatymo, kad jai rei
kia daugiau ginkluotis. Ši
tas Vokietijos ginklavima- 
sis yra kreipiamas daugiau
sia prįeš savo šalies darbi- 
•nirikus.1 ‘‘! ■ ' ■

Jail sulaukėme is Sovietų Sąjungos pasauliniai pa 
garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 

šaltinių

Daktarų rekomenduojamas kaipo vidurįhm 
dingas ir gero skonio mineralinis vanduo.

Kaina 40 centų, už kvortinę bonką

nau-

Pagelbsti viduriams maistą virškinti, akstiną 
žmogaus kūno veikijną ir priduoda jėgos. ,.

s ' Kaina 15 centų už puskvortį. \ .:

Kliubai, Restoracijos, Saldainių Kiautu vės ir 
, Aptiekos Tuojau Reikalaukite Jo.

Parduodamas nemažiau kaip po “baksą”—-dėžę. 
Bortam eina 40 bonku į “baksą,” Narzan 120 į 
“baksą.”. . ■ ■ . ;

. i DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ!-
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais 

Nelaukite ilgai nes publika ištroškusi šitj pasau
liniai žinomų svėikatai naudingų vandenų.

“LAISVE” i
427 Ųovimer St.j, , , , . Brooklyn, N. Y

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

LUTV1NA8

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

68 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3-872*

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mčšlažames, 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- 
mokęjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai ’

DR. Z1 NS no EAST.16H1 ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M. . .. _ ,
Nedčliom — 10 Ą. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINĖS ŽINIOS
Šiandien Miniomis Traukime į Union Sq; 
Protestuokim prieš Karą, Badą, Terorą; 
Stokim už Gynimą Sovietų Sąjungos; Pa

rodykim Darbininkų Klases Galią 
prieš Kapitalistų Klasę!

Darbininkų Organizacijos 
Skaitlingai Dalyvaus Prieš- 

x karinio Kongreso
Konferencijoj

Mokytojai ir Mokiniai 
Kviečia Komunistą 
Kandidatą Kalbėti

Ap-

turą, stoti į darbininkų kovin
gas organizacijas, į Komunis
tų Partiją ir kovoti' prieš ka
rus, prieš bedarbę ir badą, 
prieš terorizavimą darbininkų; 
už gynimą Sovietų Sąjungos, 

čiagimių ir sveturgimių, vyrų J už bedarbiams pašalpą, už 
ir moterų, pareikšti griežčiau-1 karo veteranams bonus, už tei-

Šiandien, rugpjūčio 1 d., 5 
vai. vakare, Union Square, 
įvyksta milžiniška viso New 
Yorko darbininkų prieškarinė 
demonstracija. Susirinks mi
nios baltveidžių ir juodveidžių,

šią protestą prieš kapitalistini 
karą; prieš puolikus ir plėši
kus Chinijos liaudies; prieš 
.bedarbę, darbininkų persekio
jimą ir terorizavimą, pueš de
portavimą sveturgimių. Stos 
už gynimą Sovietų Sąjungos; 
už taiką, už socialę apdrau- 
dą; už bedarbiams tuojautinę 
pašalpą; už paliuosavimą po- 
lit. kalinių ; už teisę darbinin
kams streikuoti; už išmokėji
mą’ karo veteranams bonų, iš
traukimą k ariuomenės iš 
Washington© ir 1.1.

Šie visi reikalavimai yra 
kasdieniniai reikalavimai, už 
kuriuos eina mirtina kova, už 
kuriuos kraujas liejasi ir gul
do galvas darbininkai, šian
dien gyvename klasinių kovų 
periode, kur kitokios išeities 
nėra, kaip kovoti už išlaikymą 
gyvasties, arba mirti badu po 
sunkia griūvančios kapitalisti
nės tvarkos ekonominio krizio 
našta.

sę darbininkam organizuotis 
ir streikuoti, už paliuosavimą 
politinių kalinių; prieš išdavi
kiškus ADF. ir Socialistų Par
tijos virišininkus ir t.t. 
karą masiniai traukime 
ion Square.

Atviram Ore Masiniai 
Mitingai Brooklyne

šį va-
i Un-

Rugpjūčio 8 d., Labor Tem
ple, 14th St. ir Second Ave., 
įvyksta darbininkų organizaci
jų konferencija išrinkimui de
legatų į Pasaulinį Prieškarinį 
Darbininkų Kongresą, kuris 
įvyks rugpjūčio 20, 21 ir 22 
dienas, Brusselyj, Belgijoj.

Amerikos Komiteto Pasauli
nio Kongreso Prieš Karą pir
mininkas, Theodore Dreiser, 
praneša, kad daugelis darbi
ninkų unijų,, kultūriniu orga
nizacijų, apsvietos draugijų ir 
t.t. jau yra (išrinkusios dele
gatus. Kurios iki šiolei 
įierinko, yra raginamos, 
tuojau rinktų.

Mokytojų ir Mokinių 
švietos Konferencija užkvietė 
James W. Ford, Komunistų 
Partijos kandidatą Į vice-pre- 
zidento vietą, kalbėti jų meti-' 
niam susirinkime, kuris įvyks 
penktadienį, rugpjūčio 5 
YMCA. svetainėje, 181 
135th St.

tus, dėtis su Adatos Parmonės 
Darbininkų unija ir vesti ko
vą prieš kapojimą algų, prieš 
išdavikišką: Dubinskio mašiną, 
prieš policijos terorą. Privers
ti bosus pripažinti Adatos Pra
monės Darbininkų Industrinę 
Uniją, kuri-yra pačių darbinin
kų ir ištikimai gina darbinin
kų reikalus.

d., 
W. Aidiečiai, Būkite Union 

Square Sj Vakarą

dar 
kad

Iš kur ir kada Maršuos 
Darbininkai j Union Square?

Ugniagesiai Griežčiausiai 
Stoja prieš Kapojimą Algą

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Iš negirdėtos bedarbės pa
einantis skurdas ir badas tūks
tančiais darbininkus stato ant

■ . t ■ • - •

kovos kelio, kuris veda prie 
panaikinimo k a p i t a 1 istinės 
tvarkos. Kapitalistinė klasė 
pasirengusi pratęsti savo gyva
vimo dienas surengiant impe
rialistinę skerdynę ir išsker- 
džiant milionus jauniausių ir 
stipriausių vyrų.1 Ji taipgi 
ginklus suka prieš Sovietų Są
jungą. Bet tas neišgelbės ka
pitalizmo nuo besiartinančio 
jam galo; tas dar daugiau pa
skandins darbininksu skurde, 
bade, priespaudoj, terore. Ant 
darbininkų pečių bus suverstos 
karo išlaidos. Darbininkai tu
rės dirbti nuolankiai, 
po durtuvu.

Del to, kiekvienam 
ninkui ir darbininkei, 
liui ir suaugusiam^ 
privalumas yra ne tik

Trečiad., Varet St. ir Man
hattan Avė. Kalbėtojai bus:, 
J. Siurba, St. Steponaitis, Ch. 
Young ir Bert Epstein.

Ketvirtadienį, Charlotte ir 
Sherman Sts. Kalbėtojai bus: 
D. Flaiani, O. Buchanan, Ruth 
Miller ir Ben Ruther.

Penktadienį, Stagg ir Hum
boldt Sts. Kalbėtojai bus: 
Marie Orerio, Ch. Young, Sol 
Bėrnstein ir John Siurba.

šeštadienį, Graham Ave. ir 
Varet St. Kalbėtojai bus: C. 
Hathaway, D. Flaiani, S. Gross 
ir Sol. Bernstein.

Lietuviams patartina skait
lingai lankytis į virš minėtus 
mitingus ir raginti kitus dar
bininkus, kad lankytųsi.

Tūkstančiai Demonstravo 
prie Šelpimo Įstaigos

beKetvirtadienį, apie 1,000 
darbių vadovystėj Downtown 
Bedarbių Tarybos numaršavo 
prie kapitalistinės vadinamos 
bedarbiams šelpti įstaigos, kur 
buvo pasitikti dar apie 2,000 
bedarbių. Tuojau buvo išrink
tas komitetas iš dešimties, ku
ris nunešė reikalavimus įstai
gos viršininkams. Komitetas 
nusivedė ir kelias bedarbių 
šeimynas, kurios per ilgą lai- 

būtinas ką vaikšto į minimą įstaigą, 
kad gauti pašalpą, bet būna

varomi

darbi-
jaunuo-

pačiam
dalyvauti Pirmosios Rugpjūčio prižadama, o nepildoma, 
prieškarinėj d e monstracijoj,! baigos viršininkai ir šiuo sy- 
bet atsivesti 
darbininką;
plačiausiai prieškarinę

kiekvieną kitą!kiu Pažadėjo duoti pašalpą 
paskleisti" kuį minimom šeimynom. Jie teisi- 

litera-inosb kad nebuvo duodama del 
ito, kad “iš augščiau” buvo 
įsakyta neduoti.

------- 1 Tuojau visi bedarbiai pa
traukė prie komisionieriaus j 
Taylor, kurio atstovai pasiti
ko bedarbių delegaciją ir pri- r ‘ 1. { J . ’sižadėjo tekti pašalpą. .

Bedarbiai visgi ' nepasitiki, 
kad pasižadėjimai bus išpildy
ti, nes tokių pasižadėjimų jau 
buvo girdėta pirmiau, ‘ kurie 
nebuvo vykinami. Del to ant 
vietos sutarta laikyti kitą de
monstraciją pirmadienį, ir jei 
minimos šeimynos dar nebus 
gavusios pašalpos, priverst vir
šininkus, kad teiktų. Laike 
šios demonstracijos daugelis 
bedarbių įstojo į Bedarbių Ta
rybą.

26-TAS METINIS

PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių 

Piliečių Kliubas
Rugpjūčio 7, 1932, nuo 2 v. 
KLAŠČIAUS CLINTON PARK 
Orkestrą Prof. Retikevičiaus 
Įvairūs Laimėjimai įžanga 50c. 
Visus kviečiame atvykti Į pik
niką ir tuomi paremi Kliubą 

ir jo Įsteigtą namą.
nillClllCIliCIIICIIICIilCIIIGIIIGlIlCIIIGIIICIIICIII

RASPUTIN Rodomas 2-r^ 
Savaitę 

Teisinga apyaaka apie piktąjį rusų 
zokoninką 
“GRIEŠ NINKAS ar ŠVENTAS” 

Jo sryvenimas, meite ir mirtis 

Figūruoja Nicolai Malikoff 
ii Maskvos Dailės Teatro 

Vien tik suaugusiems. Rodomas 
be ■ perstojimo (

Priei 1 P. M., Jžanffa 36 centai 
EURQPA, i54 W. 55th Street

■ I .1 L 11 I. NHi .11,111 . —

Darbininkas Rastas Negyvas 
ant Traukinio Bėgių;

D. Thacara, iš Trenton, N. 
J., rastas negyvas prie 72nd 
St. ir 8th Avė. Atrodo, kad 
traukinys bus jį užmušęs.

3

Į šio vakaro prieškarinę 
New Yorko darbininkų de
monstraciją Union Square, 
darbininkai sumaršuos demon
stratyviai iš sekančių vietų :

1. Columbus Circle. Susi
rinks ‘Įvarios darbininkų uni
jos; Bedarbių Tarybos—West 
Midtown, Harlem ir Bronx; 
Ex-Servicemen’s League ir t.t. 
Rinktis pradės 2 vai. po pietų, 
o išmaršuos Į Union Sq. 3:30 
vai. po pietų.

2. Prie Whitehall , ir South 
Sts. Susirinks jūrinių darbi
ninkų unijos nariai, Ex-Servi
cemen’s Lygos skyriai-180, 75 
ir 40; Bedarbių Tarybos—Bo
ro Park, Red Hook, Brooklyn 
Waterfront, Brighton Beach ir 
Coney Island. Pradės rinktis 
2 vai. po pietų, o išmaršuos Į 
Union Square 4 vai.

3. Prie 7th St. Park. Su
sirinks Jaunų Komunistų Ly
gos ir Pionierių Skyriai; jau
nuoliai Įvairių kitų organizaci
jų ; Sekančios Bedarbių Tary
bos : East Midtown, Down
town, Williamsburg ir Browns
ville. Pardės rinktis 4 vai. po 
pietų, maršavimas prasidės
4 :30 vai.

4. Madison Square. Susi
rinks Friends of Soviet Union, 
WIR., ILD., TWO., Darbinin
kių Moterų Tarybos ir Įvairios 
darbininkų organizacijos viso
kių tautų, šioj vietoj ir dau
geliui lietuvių darbininkų teks 
dalyvauti. Pradės susirinkti 3 
vai. po pietų, o maršavimas 
prasidės 4 :30 vai.

Lietuviai darbininkai turi 
dalyvauti jei ne vienoj, tai ki
toj preliminarėj demonstraci
joj ir maršavime su kitų tau
tų darbininkai. Kurie negalė
sit dalyvauti Preliminarėse de
monstracijose, tie eikite tie
siai Į Union Squarą, kur cen- 
tralinė demonstracija prasidės
5 vai. po pietų ir tęsis iki vėly 
bam vakarui.

Ten bus: žymiausi kalbėto
jai, daihuds proletariniai cho
rai nuo Įvairių tautų, bus '-pla- 
tinama Įvairi darbininkiška' li
teratūra ir t.t.

New Yorko miesto ugniage
siai per savo asociaciją reiškia 
griežčiausią protestą prieš 
Walkerio paskelbtą planą nu- 
kapojimui darbininkų algų. 
Tas klausimas jau paleistas 
nubalsavimui ir nėra abejonės, 
kad ugniagesiai vienbalsiai, 
arba didele didžiuma balsų, at 

l’sisakys priimti aigų nukapoji- 
mą.

Be ugniagesių, mokytojai ir 
ligoninių slaugės, taipgi pa
reiškė griežčiausius protestus 
prieš kapojimą algų.

Tammany Hali politikieriai 
su Walkeriu priešakyj pamatė, 
kad nebus taip lengva nuka
poti darbininkų algas ir kad 
darbininkai netiki, ką Walke-i 
ris kalba per radio; jie yra 
Įsitikinę, kad panaikinus Tam
many Hall politikierių graftą, 
kad aptaksavus bankierius,. 
būtų galima pakelti miesto 
biudžetą, tiek, kad ne tik ne-1 
reikėtų kapoti darbininkų ai-. 
gas, bet dar būtų galima pa-. 
kelti. Del to, Walkeris pra-’ 
dėjo kalbėti, kad algų kapoji
mo klausimas turėsiąs būti pa
vestas legislatūrai išrišti. Ki
taip sakant, legislatūra pada
rys tą klausimą Įstatymu, o 
tada, su pagelba gengsterių ir 
mušeikų, darbininkai bus pri
versti prisiimti algų nukapoji- 
ma. ‘ ' 1 \ -

Visų departmentų darbinin
kai privalo 1 griežčiausiai prie- 

įšintiš algų nukapojimui, pri
valo priešintis, kad algų ka
pojimo klausimas būtų atiduo
tas legislatūrai išpręsti ir 
gengsterių pagelba Įvykintas 
gyveniman. Miesto darbinin
kai privalo stoti su revoliuci
nėmis darbo unijomis—Darbo 
Unijų Vienybės Lyga ir vesti 
kovą už kiek žmoniškesnį gy
venimą.

Šiandien,; rugpjūčio 1 d., 5 
vai. vakarei, visi aidiečiai bū
kite prieškarinėj demonstraci
joj Union Subarė, nes visi pro
letariniai chorai dalyvaus ir 
dainuos revoliucines dainas. 
Mes turime irgi dalyvauti visi.

• 1 > i 1 . Aidietis.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lengvi] gėrimų užei

ga, Įvairių tautų apgyventoj vietoj, 
biznis duoda patenkinančius rezulta
tus. Kaina žema. Kreipkitės 138 
New York A Ve., Newark, N. J, 

(181-186)

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

Norintieji bųdavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: perbudavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriuoti ir 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26 Brooklyn,56

N.Y., arba pasiklauskit “Laisves” 
i ofise

Stato Naujus Mūrinius ir Medi- 
. nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus namus budavojęs, taisęs 
senus, pleistėriavęs, ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujant]
...... bpdąyotoją

Gannentiečiai Dar 
“Negana” Išduoti

Moteriškų rūbų siuvimo 
gelio dirbtuvių bosai dar

Areštuotas Dirbėjas Formą 
Pinigą Darymui

Ketvirtadienį policija areš
tavo Dante Cacici 24 metų 
amžiaus, 28? Knickerbocker 
Ave. Policija sako radusi jo 
nuosavybėje keturias formas 
darymui penkdolerinių, kurios 
pastaruoju laiku plačiai pa
sklido Brooklyne ir New Yor
ke.

Praeitą savaitę buvo nu
bausti keli kiti asmenys, ku
rie surasti kalti minimų pinigų 
spausdinime, platinime ir t.t. 
Manoma, kad areštuotasis Ca
cici yra tos pačios grupės na- 

j'iYys. Jis? padėtas po $^0,000
J | kaucija. , < ;

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

Tel. Evergreen 6-4614
I . •

Geriausia Studija Brooklyne.
Ateikit Persitikrint.
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2*5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B ( E L A U S K AS) G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų SALIU, ir iš čia 
PASIUNČlAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 

> KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERŲ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRlŽlORETI. DUODAM' GRAŽIĄ. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRElPKITEė 1. MUS, O MES 
KUOGER1AŲS1A1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

v MJOQOUOUOLX KJOOfMJtKM K/OOOŲ, jftortoAortofiooooooooooiioi  *><>>><

dau- 
nesu- 

tinka su tuo, kiek nukapotos 
darbininkų algos; jie pasiry
žo dar daugiau nukapoti dar
bininkų algas. Mat, unijos vir
šininkai, Tammany Hall poli
tikieriai, policija, gengsteriai, 
teismai, viskas su jais, tad jie 
atsisako pasirašyti ir ant da
bartinės sutarties, kuria nuka- 
pojamos darbininkų algos. Jų 
noras yra dar labiau nukapoti 
darbininkų algas ir jie mano, 
kad tai galimi tą padaryti tu
rint visas mašinas savo ranko
se. Dubinsky neva grąsina 
jiems streikų, jei nepasirašys. 
Bet jo grąsinimai bosam labai 
priprasti ir žinomi, kadi reiš
kia atbulai-.

Garmentiečiai turi greitai 
organizuoti .dirbtuvių kdmite-

VAKACIJOS VIETA
I ■ ’

Lietuviai bYooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 I SAVAITĘ
šviežiausias farmų maistas, 

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

Važiuokite Hudson upe Day 
Line Boat iki Catskill, N. Y. 
Atvažiavę telefonuokite; Cats
kill 890-F-4. ?.

PUIKIOS MAUDYNĖS
i ir

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu : '

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimias ir cbronitkas rynj Ir 

matarq Mgas kraujo Ir adau. 
Padarau iityrim* > kraujo ir ilapuma.

DR. MEER
116 W. 44 th SI., ■ Hoom UI 

. i New York, N. Y.
Valandas Priimi mot

Ryta duo 10 iki 1, Po pietų nuo • 
... , iki » vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 pa pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas F t» fil
Garankščiuotos krau- _ UaM 

jagyslės, niežint! ek- 
žyma, kojų skauduliai LAgn
ir skausmingi kojų su- yJrj
tinimai, paeinanti nuo ¥» Į
gyslų Įdegimo, yra gy- f/JJ

domi be operacijų _ yfJi
DR

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kosturne- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

S? 2 Marion St, 
kamp. Bro id- 
way, Chauncey 
Street stotii 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

SUSIRINKIMAI

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimoa ir 

gijndymo organų 
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St 
Tarp 2nd ir i 3rd Avės 

i : NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedaliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas Įčirškinimais

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedėldienių

MEYER eŽO
208 West 54th St. 

New York City
2 iki 6, Seredomis ir
11 iki 1, 2 iki 0,

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamaoja ir laidoja numirusiai 
ant visokiu kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.'

< U L’ ' J 11t t 2Ž3^< Bedford Avenue

i EĮRpOKLYN, N. Y.»<

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti * Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.” ‘ «

ąaniaill3UI3lliaill3lliaHI3lll3HI3lll3lll3lll3lliaiH3lliaitlSlil3HI5ni3lll5lll3lliaitl5IH3IU

WOODHAVEN SVARBUS LD 
S. 13 KP SUSIRINKIMAS.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

13 kuopos susirinkimas Įvyks pirma
dienį, rugpjūčio—August 1 d., 7:30 
vai. vakare, 933 Glenmore Avė., 
Brooklyn, N. Y. Visi nariai dalyvau
kite susirinkime ir pasimokėkite duo
kles, kad neliktumet suspenduoti nuo 
pašalpos laike ligos ir nuo pomirti
nių. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių prirašyti į Susivienijimą.

, . K. Jankaitis.
i i • i ’ - (180-181)

Telefonas: Stagg 2-910B

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo > vai. ryte iki I vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo l iki 8 po pietų ir nuo.6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261
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