
Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasaulį!

No. 198 Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., ŠeŠtad., Rugpjūčio (August) 20, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

KRISLAI
Baltagvardiečių Giesmė
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Produktus
Ten Tyli, O čia Rėkia

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Qienrastis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Kiek pirmiau Pruseikos 
“Klampynėje” tilpo baltagvar- 
dietiškas tūlo “Savikritiko” 
straipsnis, kuriame buvo išjuo
dinta padėtis Sovietų Sąjungoj, 
o darbininkai perstatyti, kaipo 
didžiausi tinginiai. Būk jie tik 
ir laukia, “kad šiaip taip užbai
gus darbo dieną, kurinėms pra
monės vedimas visai .nerūpi.99 
Taip gali sakyti tik kapitalis
tai ir kiti darbininkų išnaudo
tojai. Taip sako ir “Klampy-
ne .

Toliaus jie bandė įrodyti, kad 
Sovietų Sąjungoje “viešpatau
ja pamatinės ydos ir todėl nėra 
paakstįnimo siekti didesnio iš
silavinimo*9. į šiuo& baltagvar- 
dietiškus Miliukovo ir Kerenskio 
typo primetimus buvo atsakyta 
ir faktais įrodyta. Dabar “Sa- 
vikritikas” toliaus klampoja. 
Jis toliaus niekina Sovietų Są
jungą ir kartu mane, kam iš
kėliau jo melus, o Pruseika tal
pina be jokių pastabų.
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SULAUŽĖ VISUS
REKORDUS AUGŠTUMO

Tas patsai elementas sako: 
“po straipsniu buvo mano sla
pyvardis ir tik aš vienas atsa
kau už ten išreikštas mintis”.

Desenzano, Italija.—Pro
fesorius Piccard buvo ba- 
liūnu išsikėlęs į orą apie 
16,500 metrų. Išbuvęs ten 
apie dvyliką valandų, lai
mingai nusileido žemyn. Sa
ko, jog niekados pirmiau 
niekai nebuvo taip augšt&i

10,000 DUNOJAUS MAINIERIŲ MAR^ ŠUOJA I DIDELIO MŪŠIO LAUKAPRIEŠ ALGŲ KAPOJIMO SUTARTĮ
—--------- ------------------i--------

Mainierių Kova prieš Algų Kapojimą, prieš Anglies Baronus 
ir prieš Reakcinius Senosios Unijos Vadus Plečiasi 
Visoje lllinojaus Valstijoje « . K

DAUGIAU FARMERIŲ 
STREIKUOJA

SIOUX CITY, Iowa. • 
Farmeriai tebepikietuoja vi
lus kelius ir neleidžia pro
duktus gabenti į miestą. 
Pranešama, kad prie šio 
streiko prisidėjo jau ir Ne- 
braskos farmeriai.

KOMUNISTU PARTIJA ŠAUKIA NARIUS - IR SIMPATIKUS PRIE RINKIMU KAM- " PANDOS GELBĖJIMO NUO PAVOJAUS
Išeitų, kad laikraštis, kuriame .Ispanija Ištrems MonaP 
telpa raštai, neima atsakomy-1 L. . ar n 
bes, kad laikraštis yra kokia tai CHlStllS J Alllkį _ 
bala, kurioje visi gali klampoti 
ir tik straipsnių autoriai už 
juos atsako, o redaktorius nie
ko. Kam tokia mintis yra rei
kalinga “Klampynei”? Nagi; fiskuoti monarchistų turtus, 
tam, kad dar daugiau niekinus j Tik keturiolika balsų buvo 
darbininkų judėjimą ir Sovietų Į paduota prieš sumanymą.

Madrid, Ispanija, -r- Sei- 
rųas užgyrė pasiūlymą kon-

Sąjungą ir tuom pat kartu pa
slėpus “Klampynės” veidą. Valdžia nutarė tuoj aus 

išdeportuoti visus monar- mai parodo, kad 
Bet patys “Klampynės” lei- chistus, kurie dalyvavo 

dėjai ir redaktoriai tam netiki, į kilime ir tapo sugauti, 
nes tame pat numeryje telpa vėl1 bus ištremti į Afriką, 
prieš SSSR straipsnis tūlo “ži-j  
nąs”. Ir jis pasakoja, kad SSSR!

J. • 1 J 2 "• 1 * Dar $31,625,000 Auka venti, kad ten jeigu kas ir gau- _ . J, _ * 1
na darbo, tai negauna buto ir GCiCZlIlkCUdniS 
turi bėgti laukan. Tas pats1 
asmuo del vieno draugo iš SSSR 
“Laisvėj ” tilpusio straipsnio 
sako: tlBet nežiūrint šią faktų, 
‘Laisvė9 ir vėl dumia skaityto
jams akis, leidžia Daugirdo-Sta- 
Uoraišio raštą9’. Matote, Čion 

na, o “Laisvę”, tam, kam ji i 
talpina. Tai matote, kokia yra 
“Klampynės” logika; kada pas tai suteikta, 
juos telpa straipsnis, tai už jį 
atsako tik tas, kas jį rašo, o 
kada pas mus telpa, tai jau at
sako ne tas, kas rašo, o tas, kas 
tvarko tą laikraštį.

Už visus raštus atsako ne 
vien autoriai, bet ir redakcijos 
ir todėl visi kontr-revoliuciniai 
prieš Sovietų Sąjungą išstoji
mai “Klampynėje” yra visos jų 
grupės išstojimai, o ne atskirų 
asmenų. Dabar paskutiniu lai
ku jie pradėjo pulti SSSR mi
neralinio vandens pardavinėji
mą. O tai yra dalis kapitalis
tinio puolimo prieš Sovietų 
“dumpingą”. Iš visko matyti, 
kad renegatai iš vien su buržu
azija veda pasiutusius puolimus 
ant ALDLD, mūsų spaudos, re
voliucinio judėjimo ir Sovietų 
Sąjungos.

Ten pat vienas rėkia, kam lie
tuviai darbininkai važiuoja į 
SSSR vakacijoTns ir neva juos 
apgaili, kad jie išleidžia po du 
tris šimtus dolerių. Renega
tams baisu, kam darbininkai 
vyksta į Sovietų šalį pasižiūrė
ti. Juk ir Šatas ir Nalivaika 
važiavo daugiau kaipo tūristai, 
o ne visiškam apsigyvenimui.

Bet ar jūs matėte nors eilu
tę prieš važiavimus vakacijoms 
į Lietuvą? Nieko panašaus. Kad 
į fašistinę Lietuvą ' važiuoja 
šimtais, tai apie tai “Klampy
nė” tyli. Bet kada kas išvyko 
į SSSR, tai jie kiekviename nu
meryje apverkia ir kaip nors 
bando apšmeižti Sovietų Sąjun
gą.

New York. — Elektros 
.gaminimo jėga vėl sumažė
jo pereitą savaitę—nuo 210r-

Mūsų Rinkimų Kampanija Randasi Rimtoje Padėtyje ir Rei
kalauja Greito, Entuziastiško Veikimo; Turime Uždėti Par
tijos Kandidatus ant Baloto 40 Valstijų; Dar Tik 11 Vals
tijų Šilas Tikslas Tapo Atsiektas

(JAPONIJOS ULTIMATU
MAS SHANGHAJUI

Shanghai.—Japonijos vai-užsimojimu toje sutartyje Shanghai.—Japonijos val- 
atima iš mainierio po $1.10 džja vėl prisiuntė Shangha- 
kasdien.

SPRINGFIELD, Ill. — 
Rugpj. 18 d. po pietų prasi
dėjo iš visų šios apielinkėy 
kampų mainierių maršavi- 
mas į Taylorville, kur Pea
body Coal kompanijos bosai 
bando paleisti darban ka-1 
syklas ir priversti mainie- 
rius dirbti nukapotomis al
gomis. Paskutiniai praneši- 

maršavi- 
su-; me dalyvauja 10,000 mainie- 
Jie rių. Tai tikrai istorinis, 

milžiniškas Illinojaus mai
nierių sukilimas prieš ang- f 
lies baronus ir prieš reakci- rius. !
nius Jungtinės Mainierių 
Unijos vadus. 1 
niai unijos nariai 1 
bjaurią algų kapojimo vadų j daužykite šitą Lewiso algų 
pasirašytą sutartį. Vienu’kapojimo sutartį!

jui reikalavimą,, kad butų1 
sustabdytas Japonijos pro-

Valdžia buvo pasibudavo- boikotas. Grūmoja Į skubų
jus barikadas skersai kelius, 
idant neprileidus mainierių, 
prie Taylorville. Bet pas
kui buvo priversta pasitrau
kti su visomis barikadomis.

Sumobilizuota visos? apie- v . .
linkės policija ir nacionalės me^ užsidegė jų orlaivis, 
gvardijos penki tūkstančiai 
kareivių. Laukiama įsaky
mo pulti sukilusius mainie-

nauju įsiveržimu ir karu.

Komunistų Partijos Cent- patarti, kiek laiko dar yra 
ralinis Komitetas išleido iki turi būti priduoti para

ki atsišaukimą į visus; šai.
' i partijos vienetus, į visus na- ja taip pat randasi pavoju* 

rius ir simpatikus reikale

Pennsylvanijos valsti

Bal-WASHINGTON. — 
timore and Ohio geležinke
lio kompanija prašo $31,- 
625,000 paskolos iš Hopverio 
sutvertos Reconstruction

nes, kad ta paskola

šelpimui valdžia neduoda ne 
vieno dolerio, i

.......... - ....................|----- X1U.O Al PAllipa U AIX ULO

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Bižėrte, Tunis. — Čia dasi pavojuje 

sudegė keturi žmonės, kuo- ralinis Komitetas.
I talistiniai politikieriai deda 
! visas pastangas, kad nelei- 

Berlin. — Hindfenbur-; sti Komunistų Partijos kan- 
i go valdžia jau veikia. Nau- didatus uždėti ant baloto.

•• • > • > • i • • i • ! T ~ —1 — z-. Iri

Rinkimų kampanija ran- 
”/ sako Cent- 

“Kapi-

ji įsteigti teismai terorizuo- 
Draugai mamieriai, laiky- ja darbininkus. Štai mie^ 

Sukilo eili- kitės vienybėje! Kovokite i Breslau viena darbininkė 
unijos nariai prieš j prieš' reakcines spėkas! Su- i barmenai tapo nuteis- J 1 | x X- 4-v>irĮ yyinfiio Iz o I rm yvn n n

ŠAUKIAMA NACIONALE EX-KAREIV1U KON-
X/X FERENC1JA KOVAI UŽ BONUS IR PAŠALPA
I\ v1C v AJL4O X X i •

O bedarbių I ------------------------- J
NEW YČRK.—Ex-Karei-i dams ir kad veteranų paa

viu Darbininkų Lyga išlei-1 tangas sujungti su kovpmis zl/'i c* o n Ir i o Yinmnnnlncv ■ J -C «.zx 1 /
Potvyniai Atnešė Cholerą,. 
Kuri Skina Tūkstančius

Peiping, Chinija. — Iš 
Shansi provincijos ateina 
baisios žinios. Potvyniai 
desętkus tūkstančių varguo
lių pavertė benamiais. Ta 
nelaimė atnešė cholerą, kuri 
begailestingai S'kina ’tūks
tančius. Iki šiol suskaityta, 
kad nuo choleros jau mirė 
2,500 žmonių.1

do šaukimą nacionalės 
veteranų konferencijds, ku
ri įvyks Clevelande rugsėjo 
23, 24 ir 25 dd. Šaukimą 
pasirašo Lygos vadas, ve
teranas Emanuel Levin. De
legatus į konferenciją rinks 
Lygos skyriai ir šiaip ex-ka- 
reivių gyvuojančios organi
zacijos.

Konferencijos tikslas bus 
tame, kad sumobilizuoti ve
teranus kovai už bonus, už 
padidinimą pašalpos invali-

bedarbių darbininkų.'
Amerikoje randasi nema

žai lietuvių ex-kareivių dar
bininkų. Draugai, stokite į 
Ex-Kareivių D a r b ininkų 
Lygą. Kovokite prieš alkį. 
Ginkite savo teises.

Jeigu norėtumėte plates
nių informacijų, rašykite 
šiuo adresu: Workers Ex- 
Servicemen’s League, 1 Uni
on Square, Room 715, New 
York, N. Y.

M> D.™ Apkali™ ITŪKSTANCIAICLEVELANDO DARBININKŲ IR
tas Varyme Lioterijos iDARBININKIŲ KLAUSES TOSTERIO KALBOS

NEW YORK.—Federalis 
“Grand Jury” apkaltino se
natorių Davis ir kitus kelis 
republikonų šulus operavi- 
me lioterijos savo organiza-* 
cijoj “Loyal Order of Mo- 
of’e”. Ponas Davis buvo 
Hooverio valdžios darbo 
sekretorius. Jo kandidatu-, 
rą į senatorius rėmė Ame
rikos Darbo Federacija.

Gydytojai Streikuoja
Havana, Kuba.—Gydyto

jų federacija paskelbė strei
ką prieš pašalpines organi
zacijas, kurios neapmokan
čios pakankamai už patar
navimą. Gi valdžia sako,

200,000 kilovatų-valandų nu- kad visi gydytojai, kurie 
uolė iki 208,800,000 kilova- dirba valdžios įtaigose, bus 

verčiami streiką laužyti.
puolė IKI 
tų-valandų.

CLEVELAND, O.—Rug
pjūčio, 18 d. apie dešimts 
tūkstančių darbininkų susi
rinko Public Square aikštė
je ir laukė prakalbos d. Tos
terio, Komunistų Partijos 
kandidato į prezidentus/ ne
paisant smarkaus lietaus. 
Pagaliaus oras pasidarė 
toks bjaurus, jog darbinin
kai buvo priversti išsiskirs
tyti. Tada susirinkimas bu
vo laikomas Engineers’ sve
tainėj. Svetainė prisikimšo 
pilna publikos. Buvo apie i 
2,500 darbininkų.

Drg. Fosteris plačiai pa
lietė geležinkelių kompa
nijų užsimojimą nukapoti 
algas išnaujo.• .Jis pasmer
kė geležinkeliečių i' brolijų 
vadus, kurie padeda bosams

smaugti darbininkus. Drg. 
Fosteris sakė, kad tik Ko
munistų Partijos platforma 
rodo išeitį geležinkelie
čiams. Mūsų platformoj 
yra punktas: “Prieš Hoove- 
rio algų kapojimo politiką”.

Drg. Fosteris priminė 
Clevelando darbininkams jų 
pasiryžusią kovą anais me
tais po vadovybe d. Ruthen- 
bergo. Šaukė juos dabar 
suglausti savo eiles ir kovo
ti po Komunistų Partijos 
vėliava prieš bosus ir prieš 
valdžią.

PAVOGĖ $40,000
Beloit, Wis.—Septyni plė

šikai užpuolė Second Natio-

ti po tris metus kalėjiman 
tik už tai, kad fašistų susi
rinkime atsiliepinėjo į kal
bėtoją.

Buenos Aires, Argentina. 
Čia platinami lapeliai, ku
riuose šaukiama Argentinos 
darbininkai masiniais susi
rinkimais rugpj. 22 d. pa
minėti nužudymą Sacco ir 
Vanzetti. Valdžia gaudo 
lapelių platintojus ir areš
tuoja.

Berlin. — Tarptautinės 
Darbininkų Pagelbos Pild. 
Komitetas išleido atsišauki
mą į viso pasaulio darbi
ninkus paminėti Sacco ir 
Vanzetti nužudymo sukak
tuves rugpj. 22 d.

Washington. — Valdžios 
raportas parodo, kad perei
tais metais, kurie pasibaigė 
su birželio 30 d., į Jungti
nes Valstijas tepribuvo 35,- 
576 pastovūs ateiviai, tuo gi 
tarpu iš Amerikos ateivių 
išvažiavo net 103,295. Iš tų 
19,426 buvo prievarta išde- 
portuoti, o 10,750 buvo, su
imta išdeportavimui, bet pa
skui leista, patiems; išvažiuo
ti.

MEXICO CITY. — Po 
dviejų mėnesių pasilsėjimo, 
čionai vėl užėjo nuolatiniai 
žemės drebėjimai. Kartais 
drebėjimas pasidaro toks 
smarkus, kad žmonės išbėga 
iš namų ir laukia, kada vis
kas bus “praryta ” į žemes.
UŽDARĖ DEGTUKŲ 
DIRBTUVĘ

Jonava, Lietuva.— švedų 
degtukų sindikatas uždarė 
dirbtuvę ir išmetė darbinin
kus iš darbo. Sako, kadX I 7

nal Bank ir pasiėmė $40,- dirbtuvė uždaryta vienam 
000. Paspruko nesugauti;? mėnesiui.

Kai kuriose valstijose lega- 
liški reikalavimai padidin
ta dešimteriopai. Bet mes 
neturime laiko raudoti dė
lei tų statomų keblumų: mū
sų pareiga juos nugalėti...

Mūsų Tikslas Būti Ant Ba
loto 40 Valstijų >.

“Centraliiiiš Komitetas

je.
Prie Padidinto Darbo
“Centralinis Komitetas 

atkreipia visos partijos aty- 
dą linkui šios rimtos padė
ties ir uždeda atsakomybę 
ant kiekvieno partijos nario 
ir ant kiekvieno distrikto 
komiteto pareigą tuojauš 
susirūpinti šiuo klausimu ir 
nesustoti dirbus tol, kol ta
sai pavojus bus. prašalin-v 
tas.

“Pirmyn į masinę rinkimų 
kovą! Pirmyn budavojime 
masinės bolševikų partijos!”

VCliLl iciao T? ve 1 IT* • 1 D *
pasistatė už tikslą šiuose rasistų VirSlDIDKaS KeZlgna- 
rinkimuose uždėti partijos vo ir Pasmerkė Partiją
kandidatus? ant baloto 40 
valstijų, palyginus su1 33 
valstijorųis 1928 metų rinki
muose. Bet iki šiol parti
jos kandidatai uždėti ant 
baloto tik vienuolikoj valsti
jų... Alabama, Florida, 
Georgia, Iowa, Montana, 
South Carolina, Texas, Wa
shington ir Wyoming.

“Visose kitose valstijose 
(išskyrus Californiją, Ok- 
lahomą ir Kansas, kuriose 
tikrai nepavyko patekti ant jje verstų savo darbi- 
baloto) dabar vedama para- ■ * - 
šų rinkimų kampanija. Kai šištų” partijos? 
kuriose vietose parašų rįn- C 1 L 
kimas eina gana gerai, bet mane ir kaltino mane, kad 1 1 • • J 1 • • 1 •

BERLYN.—Silezijos dis
trikto fašistų partijos vadas 
T. K. Friebe rezignavo ir 
ją griežtai pasmerkė. Frie
be sako, kad jis galutinai 
pamatė, jog hitlerininkų 
partija yra darbininkų prie
šų organizacija. Jis sako, 
kad jis gavo įsakymą iš vir? 
šaus eiti pas darbdavius ii* 
stambiuosius žemės savinin
kus ir reikalauti nuo jų, 1 _ 1 • • _ / _ _ 1-12 *’•-
ninkus priklausyti prie fa- 

Paskui tie 
darbininkai, girdi, atėjo pas

daugelyje vietų taip silp
nai, jog grūmoja’ didelis pa
vojus. Parašų rinkimo lai
kas baigiasi.

Nepajėgėme Masiniai
Susimobiiizuoti /

“Nė; vienam atsitikime 
mums a nepavyko sumobili
zuoti visą darbininkų ener
giją ir entuziazmą Šiai pir
mai rinkimų kovos fazei. 
Daugelyje vietų yra pavo
jus, kad uždėjimo ant balo
to legališki reikalavimai ne
bus išpildyti, nes reikia at
minti, kad Komunistų Par
tija visuomet turi surinkti 
parašų 50 arba 100 nuoš. 
daugiau, negu legališkai. rei
kalaujama, , idant , užtikri
nus mūsų kandidatų uždėji
mą ant baloto. Ypatingai 
atsilikę yra distriktai 1, .10, 
12, 13, 16, ir 17. Kiti dis
triktai turį atsargiai per
žiūrėti savo kampaniją ir

aš juos pardaviau darbda 
viams.

Laukia Tikro Karo
LA PAX, Bolivia.—Pa

triotinis siutimas auga. 
Masine papėde kurstomi 
žmones prieš Paraguajų.

Iš Paraguajaus sostines 
Asuncion praneša tą patį 
kurstymą prie karo. Lau
kiama tikro baisaus karo. 
Veikiausiai bus įveltos kitos 
valstybės.

Sovietai Didins Žiemkenčių 
Javų Sėjų

Maskva. — Agrikultūros 
Komisariatas paskelbė, kad 
jau padaryti planai padidi
nimui šių metų žiemkenčių 
javų ploto visais penkiais 
milionaįp akrų.. Pernai bu
vo apsėta 100,000,000 akrų.
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APŽVALGA

šia slėpė,’ beį (tąs ■ jo žvėriškas 
darbas ,išėjo viršun ir
sukėlė didzįątlsią triukšmą vi
soj apylinkėj. ' 1 ■ ’ '

Koliai dar veikė' griežčiausia 
mirties bausmė, jis gyveno 
sau ramiai, bet kaip tik pa
sidarė truputį laisviau atsisė
dus Justui ant sosto, Sar
miento išnešė kudašių 1 į San 
Juan miestą gelbėdamas savo 
kailį, nes jautė, kad nekaltų 
darbininkų kraujas! šaukiasi 
atkeršijimo. I t .

: šeštai., Rugpjūčio 20, 1982
i i i, i,,j ,i ,4 . ■> t ■ ha ia.

i;BųĮl^aųfVįŲ^įąi, • ^ępb.nayi- Mps^ 
jčiiii ir i Matuliai'ėk isj^ai^doja. yra šiyęiž; 
Jos Inariai ‘riegtiuųa nieko uz pusėls! Prij 
savo įmokėtus pinigus. Visus ĄLDLD. organizacijos “smuki- 
pinigus renegatai suryja! H rimą,” tik draugiau mūsų drap-

Aiškus dalykas, kad ALDL gus privalo paakstinti j vėi- 
D., kaipo klasinė darbihihkų kimą, kad ne tik išlaikius,kuo-

ącįijai •ųeba^iMūs 
iŠ! tokių* .žmonių 
pliovojimas* able

Kad rinkimai .būtų sejcmin- 
gi, kad (Hrbihinkai žių.ęt^ 
kas yra kapitalistinės p^r-tijps 
ir už ka kd^dia Komunistų!-- . . - v
Partija, reikalinga plačiausiai-s augimo 11 smeiz 
paskleisti komunistinė spauda' 
ir K. P. Rinkimų Platforma,' 
bei žodžiu pasiekti darbinin
kus. O tas viskas reikalauja 
finansų. ALDLD’. Centro Ko
mitetas paėmė didelį skaičių 
Partijos rinkimu fondo'knyge-TT * 
lių' ir jos tapo * iš^iuhtinėtoSlk/.,mel« ap.e ĄLDLD. II Ap-, 
kiekvienai ALbtD. kuodai, ^/.o kuopų,^sputkimą Bet, 
Kartu pasiuntSine ir' po lAiš^kl ko / ^CTljma laukti ,njio' 
ką, iš kurio bus ąišku, kaip i tokių sutyęnmų, kęjp tik melų. | 
reikia sutvarkyti ’ aukų1 ririki- ■ 1 ...... ■,———--
mas. Platinkite tubs
Rinkite aukas kiekvienoj

? | j v; : Noipinącljos

Visoms kuopoms ir pavie
niams nariams yra išsiuntinė
ta nominacijų blankos nomi- 
navimui kandidatų į Centro 
Komitetą 1933 metams. Eilė 
kuopų jau atliko nominavimą 
ir prisiuntė į centrą.

Draugai sekretoriai, žiūrė
kite, kad jūsų' kuopų susirin
kimuose dalyvautų kuo dau
giausia narių. Taipgi nomi 
nuokite ištikimus ir nuoširdžius 
ALDLD. ir abelnam darbinin
kų1 judėjimui dtaugus ir drau
ges. Blankos privalo būti' 'į 
cėntrą prisiųstos ne vėliau 15 
d. Vugsėjo. ’ ’ ;

Gelbėkime

Lietuvių darbininkų komu- 
x Į į'nistinį diėnraštį “Vilnį’’' jau'

Laukis buvo pasamdytas [ kelintų kartu puola kapita- 
, pirma dšversti vieną 

tilpusi “Vilny”, .paskui, 
verge, L-r?~ 
vėl pasamdęs Laukį eiti su! 
prokuroro pagelbininkais ir) 
policija “vertimus daryti”. 
Bet pats Evaldas irgi atėjo.

Laukis buvo taipgi ir pro
kuroro ofise, bet jam ten 
tekę niekas daryti.

Laukis imta vertimus 
Tyti delta,' kad jis moka 
sų kalbą, 
surasti tokius “dokumentus”, 
kurie rodytų kokius nors ry- nę”. 
sius su Sovietų valdžia. Va
dinas, Evaldas pripasakojęs 
nesąmonių? skundęs valdžiai, 
kad “Vilnis” gaunanti ką nors 
iš Sovietų. Čia,’ matote, tas 
pats blofas, kuris pirmiau daž
nai kartota, kad. darbininkų 
organizacijos gauną “pinigų iš 
Maskvos”.
Nėradus jokių į “rusiškų 

dokirmentų”, ‘ nei i Maskvos

Kam Buvo Laukis Pašauktas 
prie Vilniečių Užpuolimo?

“Laisvėj” jau buvo 'rašy-,.vv„ pasiryžai!.^ ra. pusi- t kad feike valdžiog agen.
Rųsąkoję. mojimas, ant svetį^ gijusių, t už^oliffio ant 
YAnnlrnlhn • rl mikim n Iru 4-mani O va 4- t X z

ten pat buvo skundikas J., 
Ejvąldas ir sayu laiku pas-'

išlindo Yla iš Maišo.. ; Nors labai kvailas, bet tai
'tikslus Mr. Doako ir Gegu-

Rusų baltagvardiečiu or-1 zio pasiryžimas. Tai pasi- 
ganas ’ “Nivoje , I 
Slovo” kadaise paskelbė,darbininkų teisių, ant ko- 
kad liepos 7-tą dieną, š. m.,|vingesnių darbininkų teisių! 
Was'hingtone įvyko 12-kos.i šia proga tenka padaryti gibę/aidobliatas,T o dabar

9 9 4 “atstovų” kon- (vienas įdomus palyginimas, fašistas—J.' Laukis. Dabai: 
ferencija, kuyią buvo susau-j Prieš kiek laiko Lietuvių “Vilnis” apie tai plačiau 

i... Susivienijimo nurodydama, -kadkęs J. V. ddrbo sekretorius) Darbininkų ;
Mr. Doak. Konferencijos į sekretorė Jeskevičiutė važį-j 
tikslas buvo, kaip paskui iš-j nėjo Washingtone kovoti 
siaiškino spaudoj, mobili-i prieš pravedimą kongrese 
zuoti reakcines spėkas tarpe! anti-ateiviško įiliaus. SLA 
Amerikoje gyvenančių imi-!prezidentas važiuoja Wash-, 
grantų darbininkų, kad sek-; ingtonan, kad padėti Doa- 
mingiau gaudžius “nepagei-1 kui smaugti išnaudotojam 
daujamus” imigrantus? ir i nepageidaujamus ateivius. ’ 
juos ištrėmus. Įsteigtas net j Išvada aiški! 
speciališkas komitetas, ap-| 
link kurį bursts tasai dar
bas. i 

Dabar išaiškėjo, kas minė
to j konferencijoj “atstovą- i

Buvęs Caro Šnipas-Dabar 
Klaipėdos Gubernatorius! ,

jvo” lietuvius. Juo buvo nie- i Maskvos^darbininkų men- 
Stasys i rastis “Priekalas” rašo:

Vietoj apsiskandalijusio 
Merkio, Klaipėdos krašto gu-, 
bernatorium paskirtas V. Gi-j 
lis. Tai senas caro laikų šni
pas. Jis tuo užsiimdinėjo dar 
būdamas Leningrado (tada 
Petrapilio) universiteto stu
dentu. Jis buvo lietuviškų 
raštų cenzorium, o mes gerai 
žinome, kas tuomet galėjo, būt 
cenzorium; Geresnięji ,studen- l t 
tai tuomet šalindavosi nuo jo, įbo. “ 
o dabar—jis “1

■ 
kas kitas, kai tik z ~ IGegužis, SLA prezidentas,' 
fašistinis tūzas. Apie tai 
pats, išsiplepėjo pastarajam; 
“Tėvynės” numery j. Tiesa, 
Gegužis nėra tiek žioplas, 
kad išsiplepėti, kas minėtoj 
konferencijoj buvo aptaria
ma. Kalba tik tuos dalykus, 
kurie “nekalti”.- Bet ir iš 
tų, tūli parodo susirinkimo 
veidą ir pasimojimus. Gegu-

I) žiš sako: ■ rhj’is!” 1927—28 m
Rygoj Lietuvos konsulu, akty
viai dalyvavo žvalgybos ruo
šiamose provokacijose; dabar, 
matyt, praktikuos tuos šnipiš- 
kus ir provokatoriškus savo 
gabumus Klaipėdos krašte.
Toki Smetonos didvyriai! 

• įToki tai “tautos vadai!” įvežti žmones praneštų apieiTZ . .. T • .savo atvažiavimą Darbo sek-1 Kaip greit Lietuva butų uz- 
retoriui, jis apsiima valdžios į imta Lenkijos arba Vokieti- 
kaštMis nuvežti į tą šalį, iš ' 
kurios jie atvažiavo ir įuo- 
met ateis laikas sulig tos ša
lies kvotos, tai tuomet jie le
galiai į šią šalį bus įleisti ir 
galės tapti šios šalies pilie
čiais. ..

Gegužis, vadinasi, sakyte 
sako tiems, kurie atbėgo iš 
fašistinių šalių į Jungtines 
Valstijas: praneškit Mr. 
Doaktti, kad jūs nelegališ- 
kai atvykote, tai jam nerei
kės jieškoti, p jūs būsite 
“valdžios kaštais” nugaben
ti į fašistinę tėvynę. Bet

| pamiršta Gegužis tai, kad ir 
nepranešus Doakui, kuomet 
jis pačiumpa jam nepageL 
daujamą ateivį, jį gabena ne

Nelegaliai į šią šalį įsiga- 
vęs ^ateivis negali tapti šios 
šalies piliečiu ir kaip greit 
Darbo Departmentas tokius 
ateivius suseks, tai išdepor-' 
tuos ir toki žmonės daugiau * 
į šią šalį negalės atvažiuoti.I 
Bet jeigu tokie nelegaliai i

.į kovos organizacija, gyvavo Kr i pas pirmesniame narių sklaičių- 
jgyvuos, nepaisant neprieteliuije, bet, kad jas pakėlus na

riais, kad daugiau gavus dar- 
Tame pat “Klampynės” nu- bininkų į mūsų eiles, kad dau- 

^lėryje rašo ir iždų grobikas giau stojus į veikimą už dar- 
IA. Matulis ,kurį teisė apie 700 |bininkų klasę! Taigi visų kuo- 
I Brooklyn© ir apielinkės dar- 
kų surengtam darbininkų teis-) 
me ir vienbalsiai pripažino 

įkaltu. Jis pripasakoja viso-

kitko iv negijimą laukti .nuo1

pų ir narių pareiga mestis en
ergingiau į darbą, o centras 
visada savo pareigas atlieka ir 
atliks.

D. M. Šolomskas, i
ALDLD. Centro K. Sekr,

46 Ten Eyck St. , 
Brooklyn, N. Y. , ,

4.i"

raštelį pistinė vdldžia. šiuom kartu 
ket-i puolimo sumanytojais yra lie- 

rpgpjųčio 11, Evaldas tuvių buržuazija—J. Evaldas 
ir kiti. Jų užpakalyje stovi 
visas fašistinis ir socialfašisti- 
nis bei renegatiškas elemen
tas. Prieš mūsų kovingą 
dienraštį “Vilnį” iškeltas ap
kaltinimas, būk ji gauna pini- 

da gų iš svetimos valstybes. ’ ši 
ru_ | apkaltinima metė mūsų dien-įD. n Apskričio

Svarbiausia buvę j raščiams renegatas Leonas New Yorko Darbininkų Orga- 
Pruseika, per savo “Klampy-! nizacijų Sąryšio iždus. River- 

Šį bjauru prasimanymą! sidej negalėdami pagriebti pi- 
lausdino iš nrovokato-'l

ne-

end j ddr- ARGI TAI SĄMONINGAS PASITARNA 
V1MAS! Mūsų klasės priešams?

niją, nes tai yra mūsų kampa-- 
panija!

■ ' Naujos Niekšystės

Pruseikos - Butkaus - Straz- 
do pasekėjai, pirmiesiem diri
guojant, grobė ALDLD. iždus. 
Senas Vincas, Jatųžienė ir Ko. 
nunešė ALDLD. IV Apskričio 
veik $160. A. Matulis, Bal- 
taitis, Kazakevičius užgrobė 
—ALDLD. 23 kuopos, ALDL 

ir Didžiojo

“Laisvės” No. 169-drg. R. T.,-sutikau vieną iš 
kritikuodamas mano straipsnį kartu vieną iš 
pasmerkia, kad aš “sąmoningai i daktarių. 
keičianti faktus,” del iškėlimo i aiškindama dalyką, 
“savo’’ Jono Striužo į padanges,f pataria ir ragina 
kuris esti renegatas-judošius. j klausimu parašyti

Rašydama aprašymą: “Lietu-j Parašiau į “Darb. 
vos fašistų kalėjimai ir jų pa-1 “Vilnį,” tuo pačiu

“Vilnyje” tilpo gegužės 25 d. 
laidoje.

Tas rodo, kad ne tik aš neži
nojau apie J. S. surenegatėji- 
mą, bet ir draugai, prie laik
raščių vairo stovinti.

1 *4
“Vilnies’’ ir 

“Laisvės” re- 
Parodau laišką, pa- 

Draugąi 
mane tuo 
į spaudą. 
Balsą” ir 
klausimu.

sekmės,” kuris tilpo “Darbinin
kių Balse” 6 No. šių metų, nei 
mažiausio tikslo neturėjau kelti 
į “didvyrius” J. Striužo, bet 
jaučiau reikalą nušviesti Lietu
vos fašistų brutalius kankini- .......

_ 'mus revoliucinių darbininkų, j ]\jej yjeno renegato netalera,- •
persispausdino iš provokato-j njgUs, tai užgrobė nors kito-1 Apie J. Striužą, galiu tiek paša- ’ vau-- ir J. Striužo netoleruoju.' 

Kur tik jie kyti. Būdama pati biržietė, ne-l/jų^ negerai, 'kad per greitai
Dabar tą ap--prikišo savo nagus ,visur ALD galėjau nepažinti J. Striužo, ir i pasitikėjau ne kompartijos na- 

kapitąlisti-1LD; turtas bei ^itų darbiniu- nekartą gavau nuo jo komunis- Į 
prrli- tines . literatūros.

kerne, kad Pruseikos išgalvo- j p0 prie Pruseikos artimų pase-! J° arešto, daugiaus

rių-donoščikų organo visi prię-|kį kuopos turtą.
šų laikraščiai, p-1— *■' — •’ •-
kaltinimą; stato ir ]
nė valdžia. Mes jau tada sar(kų organizacijų pinigai,

ta provokacija tarnaus Fišesįfcgjų nagų! 
reakcijai, nes mūsų nepriete
lių akyse jo . prasimanymai 
daug t ką .-reiškia, . kadangi jis 
buvęs mūsų įstaigose. Vadi-

Dabar ponas Vilkelis, kurio i 
visa praeitis yra pilna politi
nių’ klajojimų paskelbė mano 
laišką, rašytą ALDLD. 12-toaukso, Laukiš likęs be dar- ,nasj Eruseika il; Kof p^de^jlaišką, rašyt? ALDLD 12-to, 

i . zr-rv-f . „ ___i ■ ’ ■ 1 • Apskričio, draugams. Is kurIšlaukęs ikį 7 vai, va- išnaudotojams įr fąšiqtams

Į rių daviniais ir parašiau straip- 
Po pirmojo i snį į laikraščius, i i

( Vžušilvų Julija^.
• I • * • i ‘ <

Red. Priei'asas.-^-Tacs vietas, 
kur kalbama apie Striužo vei
kimą, apleidžiame. Po draug 
nogime pastebėti d-g'ei U. Juli
jai ir kitiems mūsų bendradar
biams,1 kad rašydami apie Lie-1 

i tuvos darbininkų j u d ė j i m ą,

biržiečiai 
! užgirsta ir žino apie jį, kaipo 
I komunistą.

Kad Striužas dirbo tarpe dar
bininkų, kaipo bolševikas, tai ir 
drg. R. T. sutinka. Bet drg. R. 
T.< savo straipsnyje kalba, kad 
L Striužas jau nuo senai judd-Vilkelis gavo tą laišką ? Vil

iui niekas nerašė? ’
buvo rašytas apskričio komite- 

itui. Jis tą pats pripažįsta. 
ta j „n Reiškia, tas laiškas .vienokiuDar daugiau, Pruseikos vie- ? . v . /- - - - - - J ar kitokiu nesvariu i

■ ■ iždų grobi?lipo prie Vilkeli0 na^! '

tautos Ldidvy; | kąrę, pas (prpkurbrą, .jis iš-, smaugti -mūsų (Mėnraštį Į štąi * ' 
m., būdamas1 g;0 « nurodo dienraštiy.. iki kokio provokatoriško žy- ,®n

Laukiui už darbą mokės, ži- j gio . atėjo, renegatai Pruseika 
noma, Keistučio spulka, ku- Butkus ir Strazdas, 
rios sekretorium yra skun
dikas J. Evaldas. 'Inas iš pagęlbininkų ir darbi-

; ’ninku organizacijų ižd _ 
kas, valkiodamasis per New I

į- 4 J11; sius ir jis buvo tuom paskelbtas | tuvos4 ^rbimnkų Judėjimą
! ^aisk4.as “Komuniste,” tik nenurodoma1 .R^mti atvirų mdl- 

k0Ti6’ kuriame numeryje ir kada. | Xld«al* tard^ Įr ^eiklmo’ 
pažįsta. .. , • uki tas nėra paskelbta Lietuvos

vienokiu Iš Pempėj™6 Pasakymo, ga-; knnll,rtis^5i sWailrtni T.ipt„.
. i Įima veik suprasti, kad tai 1923.

‘ , j metuose. Nebandysiu ginčyti, ’ vo • 
nes neturėjau progos to rašto! ^rr 

Bet veltui jų triukšmas.,^, matyti. Jei ir buvo tokiu pas-'-

jos, taip greit Smetonos, 
Alekos, .Gyliai ir kiti “did
vyriai’, kurie šiandien deda
si geriausiais patrijotais, ei
tų tarnauti tų tautų dvarpo
niams ir fabrikantams.

Prieš kelis metus “Lais
vė” rašė, kad tuomet buvęs 
K 1 a i pėdos gubernatorius 
Merkys ' yra kyšininkas. 
Greiv po to So. Bostono 
“Keleivis” džiaugsmingai 
pranešė, jog Merkys trauk
siąs “/Laisvę” į valdžios tei
smą “už šmeižimą”. Bet by
la sutirpo. Pats kyšininką^ 
pakeistas buvusiu caro val
džios šnipu!

uaujauią awiq, jį gauvim ne i • • ]
keno kito, kai valdžios lė- Kitas DarbminkiĮ Kan
šomis.*

p Toliau. Gegužis tvirtina,
kad skundai ant kapitalis-

K tam nepageidaujamų .atei
vių ateina “daugiausiai nuo £s kapitonas £7 Sarmiento, 
gimimų... yra tokių ataiti- kuriy, laike Uriburų dikta-

P.atys tėvai skun- tūros viešpatavimo, buvo

kintojas Nudaigotas ■
Argentiniečių “Rytojus” 

praneša, kad liepos 22 d. ta
po revolverio šūviu nušau-

B kimų, kur patys tėvai skun

džiasi; kad jų sūnus yra ne
legaliai į šią šalį atvykęs...”!

i'-y
į vėl apdumti darbininkams 

akis. Jis sakyte sako: ne-j 
t \ kreipkit domės į valdžioj i 

šnipųą ir įvairius fašistinius ; 
ramsčius, nes jus skundžia 

L darbo deparhnentui jūs gi- 
■ minės ir tėvai!... N.ekovo- 

kite prieš valdžią. Ji gera. 
Ji pildo jūs tėvų prašy
mus... . L

Ar reikia didesnes veid- 
.n/inybes ir Jyyajįe^nio baTi- 
dymo apgauti darbininkus.

policijos viršininko pagėlbi- 
njnĮęUe Buenos Aires darbi- 

^-r su Doaku pori I nįnkų savaitraštis sako:

Kapitonas Sarmiento buvo 
pikčiausias šuo darbininkų kla
sei, kuriam vadovaujant buv<5 
ž i a uriausiai užpufdiųėjami 
darbininkų lokalai ir' gyvena
mieji namai iš kur (Jarbinin- 
kai buvo ginkluotos jo kazdkų 
bandos areštuojami,, žiauriau
siai kankinami ir pūdomi ka-^ 
Įėjimuose.

11 ,d. rugsėjo 1930 m. kapi
tonui Sąrtaiento vadovaujant 
tapo sušaudytas darbininkas 
Jokimas Penina ir kiti dar du.

fiimnii

j komuhistinej spaudoj. Lietu-
I vos kompartija slapta;’ Lietu- 

i siaučia baisus teroras.
i žvalgybininkai tik ir laukia, 
j kad šį bei tą sužinojus apie vie- 

Vadinasi, 
dažnai netiksliai galima išsiple
pėti, išduoti žvalgybai draugus.

Renegato Pruseikos orga- jersey valstijos tūlus lietuvius LDLD. Centro Komitetas ne- kelbtas, tai kiek man atsakomy- na ar kita ‘veikėj«.
nas, kuris kadaise rašė, kad darbininkus, tvirtino, kad su 
mūs laikraščiai gauna pini- i “Vilnia” bus blogai, kad ant 
gų iš Maskvos, dabar velN0S puolimas iš valdžios

slepia tą, kur yra atsilikimo, bes gali tekti, tesprendžia skai- 
C. K. išsiuntinėjo kiekvienai 
kuopai ir apskričiui laiškus,

tytojai.
Gyvendama Lietuvoje nebu- į§ antros puses, rašant apie at-

biauriai naškudina “Vilnį”, i pus6s ir po t0 tvirtinimo, už j atžymint jų stovį. ALDLD. i vau kompartijęs nare, bet bu- škii-us"’ individualus ’pirm,"’negu
Strazdais rašo, būk “arji su. 
‘Vilnim” susirišę asmenys 
įvairiai kalba... ” Ką tas 
reiškia? Ką tas Illinojaus 
įstatymų gynėjas nori paša- 
kyti?

Kitoj vietoj Pruseika, ap
kaltinęs “Vilnį”, veidmainiš
kai sako: “Prieš tokius val
džios reidus, koks surengta 
ant “Vilnies”, feikia protes
tuoti.” Bet kas davė pama
to valdžiai daryti reidus, ar 
ne Prusėika su savo provo
kacinių pareiškiihu? Ar ne 
jo tikslus Įneląs, kad mūs 
laikraščiai gaūpa iš Mask-, 
yoįą rpųiigų;?.. .Ąį?' užpuolikai 
ant “Vilnies”, pirmiausiai 
nejieškoją “rusiškų doku- 
męųfų” ir “rusiško auksų”? 
Pruseika apie tai nei nezyp- 
telia. . ■ . . . .i

Taip, darbininkai protes
tuos prieš užpuolikus i ant 
darbininkų dienraščio. Bet

1-----  — -- , I " - ‘ i---  ---- ------•’T-
keletas dienų areštuoti drg. (12-tamę apskrityje buvo atsi- vau jos šalininke. Tat tuo tar- 

! pu ir negalėjąu žinoti, kas yra 
kompartijoje; kuris iš kompar
tijos narių, kuom įtartas. Bet 
1925 metų, gruodžio mėnesį, 
No. 2 “Lietuva—Kalėjimas,” 
24 pusi., antgalvis “Judošiai,” 
3 paragrafas, skaitome: Maka- 
rauskas Panevėžio žvalgybos 
viršininko pamokytas rašinėti 
provokacinio turinio laiškus 
Striiižyi' ir kitiems, o paskui 
žvalgyba darydavo kratas ir 
rasdavo tuos laiškus, kąipo me-

Andriulis, Miller, Krakaitis ir 
Sayukaitė? Padaryta “Vilny
je” kratos, 
pasekėjai ta 
nėra susirišę 
mis?

Draugai ir 
ALDLD. ir ’ 
Gelbėkime ‘ 
taip '“Vilnis 
viešpataujančio krizio 
bartinis puolimas kapitalisti
nės valdžios išvien su visomis 
reakcinėmis spėkomis grūmo
ja “Vilnį” sunaikinimu! Siųs
kite aukas,? kuopos ir pavie
niai drąugaį, kas tiktąi galite. 
Siųskįte tiesiai j “Vilnį,” kad 
greičiau gautų, sekamu antra 

(š.l: ■ '
' i l ■ ■ I <;<■•» ■ v-.,

’ “Vilnis”, 3116/i So. IJalsied, 
St., Chicago, Ill. n i i j. į

Komunistai ir Rinkimai

t Jungtinių Valstijų Komu
nistų' Partija dalyvauja prezį- 
dentįtiuose rinkimuose. Nuoi

Padaryta
Iš kur Pruseikos 
žino, jeigu jie 

su Fišės gaujo-

draugės, nariai 
visi darbininkai! 
“Vilnį”. Jau ir 
i” kentėjo, del 

o da-1

apie juos rašo Lietuvos kompar
tijos organai, galima padaryti 
tokią' klaidą, kokią padarė d. 
U. J. reikale Striužo; galima 
išgarbavoti net provokatoriai, 
renegatai. Draugė U. J. pada
rė klaidą, 
jos—jos 
mos.

Gerai, 
Lietuvos 
tuos dalykus nors dabar paste
bėjo. Ateityje turėsime .būti 
atsargesni. Patariame to pa
ties atsargumo laikytis ir vi-

likimo, viena del bedarbės, an
tra del draugų apsileidimo! 
Vienok po apskričio suvažia
vimo padėtis taisosi. Veltui 
šaukia renegatai apie keturių 
kuopų mirimą. Tos visos kuo
pos pasižadėjo pasimokėti. 
Bet čia yra svarbu, kad pas 
renegatus tiek daug džiaugs
iu, tiek daug šūkavimo, būk 

;mūsų organizacija “krinka.”
Taipgi pasigyrimai apie pro
vokatorių suorganizuotą LDD. 

lyra niekas, kaip muilo burbu- džiagą kaltinimui”.
las. Ką jūs veikiate su ta sa- Kas rodo, kad apie Striužą sįems mūs bendradarbiams.

rašydama, o redakci- 
straipsnį talpinda-

kad d. XL T. (jis yra 
kompartijos veikėjas)

las. Ką jūs veikiate su ta sa
vo LDD?
kovojote už 
lūs? Ar protestavote prieš 
žudymą veteranų. A.S užgtę- 
jote bent kur darbininkus? 
Nieko panašaus! Jūsų LDD, 
yra, sutverta migdymui darbi
ninkų. . i ; . .

ALDLD. nariams nėra rei
kalo ųušiminti del renegatų 
plepėjimo. Mūsų organizaci
ja yra darbininkų klasės kovos 
organižacija, ji dalyvauja kla
sių kovose, ji remia kiekvieną 
streiką, bedarbių ir veteranų 
kovas, Komunistų Partijos 
spaudą ir t.t. ALDLD. nariai 
dalyvauja kovose ir jie už įmo
kėtus. savo pinigus gauna kas 
metai kelių dolerių vertės dar
bininkiškų knygų, iš kurių jie 
šviečiasi ir mokinasi.

Kada ir kur j,ūs kalbama, kaipo, asmenį, kuris 
darbininkų rejka- i provokatoriškų keliu išduotas i 
rotestavote prieš ir. .. PHILADELPIA, PA

Vįsi choristai ir jauni vaiki
jie pb draug pasmerks ir re-1 .darbihmkų pastatyti kandida-

• * ■ I v • A • *.1?____ __ _ • 1 i . 1 ITT • IFTP

Choro 1

KETURI ŽUVO 
POTVYNYJE

Visiems Lyriečiams Ir Tiems, 
Kurie Nori Dainuoti

Po vakacijų, payėsiavįmų

Kalbinkite vieni kitus ir sa- 
pri- 
Ly- 
pir- 
dai-

Būtų galima ir daugiau j mokas. Pirmos pamokos 
pasakyti, kurie liudytu I įvyks rugpjūčio 26 dieną,' Ru- 

‘‘sąmoningai” keitimą'sų Name, 995 N. 5th St., 8-tą 
Bet jei draugai turi da7 j valandą vakare.

orgąnjza-
; ji ne.dajyvauja klasių

kovoje ir jos narius Pruseika, laišktP į “Vilnies” raštinę, ten

negatus Pruseikaš, kurie 
suteikė įkvėpimą užpuoli-
mui!

Enid, Okla.—Rugpj. 18 d. 
čionai potviniuoše žuvo ke
turi žjųoųės, o labai daug 
liko tyenshjiiaiš. Nuostolių 
padaryta virš ’ $2,OQO)OQQt 
Patogiausiai nūkentej.o var-

ors paskutiniuosius labiau-jgingi farmeriai.

tais į prezidentus ’drg. W. !Z. 
Foster, o į vice-^prezidentus 
:drg,/J. Fordas, i Abu kovingi 
darbininkų vddaL Abu ištikit 
mai gynė ir gina darbininkų 
klasės reikalus. I <

Kapitalistų klasė daro viso-r 
'kių kliūčių, kad tik neprilei- 
dus pastatyti Komunistų Par- į’ 
tijos. kąndidatus. Visur reikia Gi Pruseikps suorganizuota 
Surinkti desčkai; tūkstančių.! LDD. niejko darbininkams ne- 
aprašų, po to suranda kitokius | duoda; ji yra suorganizuota 
^priekabius; nes jie bijo darbi-, ardyti ALDLD. ir kitas revo-. 
pinjRju Jęapdidątųi Bet vis,tiek liuciųps darbininkų 
Komųhistų Partija tas kliūtis cijas;
nugali.

Dar daugiaus, jis vėl po 1926 
m. amnęstijos dirba atsakomin- 
gą .kompartijos darbą ir drau
gai, kųi’ię žinojo apie jo niek- 
Systes- sųžiniai, ar nesužiniai jau Lyros Choras pradeda pa

kylėjo, 
faktų 
mano 
faktų, 
vinių iš tikrų šaltinių apie jo 
renegatyptę, ir dar daųgiąus, naį ir merginos ateikit^ į šias 
ju'odošystę, tai man kalbėti ne-’, praktikas. Ypatingai dabar, 
betenką, nes labai galimas da- kuomet prasideda choro prak- 
lykas, kad jis, būdamas prisi- tikos, tai reikalinga kuodau- 
metėliu, negailėjo būti lipšnus ir šiaušia sutraukti jaunimo į 
neva širdingai atsidavę?, darbi-1 Lyros Chorą, 
ninku klasei.Tai ne pirmas1 
prisimetėlis tokiuo kelių prisi- vo pažįstamus ateiti ir 
plaka prie darbininkų klasės. klausyti prie darbininkų

Aplįidus 1929 metais Lietu-'ros Choro.Apjęidus 1929 metais Lietu-; ros Choro. Lyros Choras 
va, nieko, nežino jau apie atskiri mu kartu šiame sezone 
rus pol. xkalinius, kartu neži-! nuos “Laisvės” piknike, kuris 
no jau ir apie J. S. šių metų! įvyks 4 dieną rugsėjo. Tad 
pradžioje, gaunu žinių, kad j.I reikia visi eips dalyvauti prak- 
'Striužąs palpištąs i$ :k.alėjinąo,j tikose. Visi ateikite ir kitus 
kaipo beprotis. Nueiiiu su tuo atsiveskite:



Puslapis trečiaiL AIS V®

Sekmadienio Rytmetyj

Mažut

‘Mirusių'jtį Ndnias’

DETROIT, MICH.

Kas

surugtumėt su doleriais ir

jie kalbasi

nuleido

esi

mo

. Nevalgęs 
ir bažnyčia 
kunigai la- 
Nekartą ji-

tolyn lindo, lindo ir tt. 
nedavė daugiau poilsio tas 
ir varpelių gaudimas. Ma-

gyvem- 
Baigiasi

Dig: B. Šalinaitės 
Maršrutas /

pinigų 
o “dievas

gatve. Pa
Jos du

išvadas
revoliu-

Mūs kovai šį metą 
Momentas svarbus; 
Kompartijai duokim 
Savuosius balsus.

Jei už kapitalo 
Agentus balsuosim, 
Tai savo likimą 
Jų globai paduosim.

Bet už komunistą 
Jei visi balsuosim, 
Tai mes savo klasei 
Galybės priduosim. t

Ši šalis turtinga, 
Aruodai net lūžta:
Tik tvarkos geresnės,—
Tai viskas, ko trūksta!

O tvarką geresnę 
Tik tada įgysim, 
Kaip kapitalistus 
Iš galios išvysim.

Nei kunigas Thomas, 
Anei Rooseveltas, .
Neigi dabartinis
Wall Stryto agentas 

Nieko vargdieniams 
Jie gero neduos: 
Iš bedarbės ir bado 
Nasrų neišvaduos.

Jų tikslas gan aiškus :
Tai vargšus apgauti, 
Pajungt kapitalui 
Juos visad tarnauti.

Tai argi ne laikas 
Mums vienybę tverti 
Ir tuos, ką dar miega 
Pažadint, prikelti?

Nepaisant tikybos
Nei spalvos nei tautos, 

; Mes bendrai kovokim
Del Sovietų tvarkos.

Mes, jėgas sujungę, 
Bendrai visi stokim, 
Už FOSTERĮ, FORDĄ 
Kiekvienas balsuokim!

Lai mūsų skaitlingi ' 
Lapkrityje balsai 
Parodo skriaudikams, 
Jog netoli laikai,

kuriuo jau nekartą! tekd 
Jisai mane jau yra

troškimu” bhti’ kaimiete. Jinai maiio

Dainų, muzikos jo- 
Kas nori pasigėrėt 
jų ištižimu, tai gali 
chorams ją vaidinti sezonas 

“vakači-

Ei, mases vargšų
Baltų ir juodų, 
Pabuskit *iš miego
Ir sapnų klaikių ! ’

Jau laikas nubusti, 
Gana snauduliauti
Ir laimės del savęs 
Vien sapne tik laukti.

Tikrosios jūs laimės 
Sapnuose nerasit, 
Nepaisant, kad sprandus 
Lig žemei jūs lenksit

Ir savo skriaudikams 
Nuolankiai tarnausit; 
Bet laimės žadėtos 
Iš jų jūs negausit.

Laimė del vargdienių 
Tik tada ateis,
Kada Sovietai pasaulyj 
Visam įsisteigs.

Bet niekas be darbo, 
Veltui' nešistoja;
Tąs nieko nelaimi, 
Kas tik nekovoja.

Tad laikas į kovą
Pradėt rengtis, ruoštis; 
Gana jau dejuoti, 
Gana vien tik guostis!

Tai apie tokius dalykus yra operetė “Sil
vija.” Ar mes galime ją vaidinti/ir kalbėti 
apie jausmus ir poezijas karalaičių, kuomet 
desėtkai milionų darbininkų badauja, kuo
met darbininkų klasė turi begalę savų reika-

mieo teaitrę, romumą 
ųjų ’Namas” (The 
J.udis padarytas So- 

etų Sąjungdj. Amkino platinamas Anjieri-

Pąstaruoju laiku 
kalbinis judis “M 
House, b f the1 Dėad

Pabudęs ryte, pažvelgiau į laikrodį,—bu
vo jau netoli šešta valanda. Manau sau, tai 
dar pasilsėsiu, nes sekmadienio rytas/ Taip 
man bemąstant, pradėjo gausti storu, įkyriu 
balsu varpas. Jo balsas, tarsi, žodžiu kal-

TryŠka naftos naujos gyslos^ 
Auga milžinės—liejyklos;
Kaip neliko parazitų—• 
Lempos pelkėse užšvito. 
Proletariškoj tėvynėj 
Riekiąs »vagos traktorinės.

Lenkiam užsienio kultūrą,— 
Technikoj pirmųjų vietas;
Veržias raumenų griežtumas- 
Sfėron tempų negirdėtų 
Proletariška tėvynė 
Išbujos j' pasaulinę. ‘

V. Meilutis

eina, kad laiką praleisti, kad 
Jie tenai gieda prie 

gonų, sueina su draugais’ ir turi kitų 
kavimų. Kiti eina, kad varpai juos

juos 
var- 
išro-

I 

šau-v

nauja 
dėsnis
mas.
name

Priėjęs prie plačiosios gatvės lig stapte 
Įėjau, kad pasidairyti, į kurią apilsę man rįi 
kia eiti, čih staiga’pamačiau einantį: pai^a 
pijoną Juozą, su 'I 
ginčytis apie religiją 
keletą kartų išvadinęs bolševiku, bedieviu ir 
kitais vardais. '

—Geras rytas, Juozai. Kur taip vienas 
maršu o ji ir dar į priešingą pusę?—klausiu

Dviveiksmė operetė. Į lietuvių kalbą ver
tė P. Bukšnaitis. Ją vaidino kelis sykius mū
sų chorai. Kai kurie klausia ir dabar apie

Jau visi Massachusetts 
Valstijos chorai subruzdo 
rengti prelekcijas draugei 
B. šalinaitei. Negerai tik 
todėl, kad kaikurie mūsų 
chorai vėlokai šiuo reika
lu susirūpino. Bet geriau 
yėliau, negu niekad. ., .,

Sekančią savaitę drau
gė šalinaitė dalyvąus se
kamose vietose: Rugpjū
čio 22—Haverhill, Mass, 
Rugpjūčio 23—Lawrence, 
Mass. Rugpjūčio 24— 
Montello, Mass.

Visi menininkai (ir dar
bininkai abelnai) turi da
lyvauti šiose prelekcijose. 
Kviesti ir kitus daly
vauti. ‘

—Doleris, doleris, do-le-ris. .'.
Greitai atsimušė ir kitas į manp ausis. Tik 

šitas jau plonesnių, lyg kokiu variu skam
ba į tikinčiųjų ausį:

—Nešk ir centą, nešk ir centą. . . į baž
nyčią—kunigui.

Pradėjau mąstyti plačiau,’ negaudamas 
ramybės: ' . , ,

—Juk mes gyvename mieste, o ne girioj, 
tai kam čia reikalingas tas varpų gaudimas. 
—Versdamasis ant kito šono, pamislinau:

—Na, tai tik kad sukėlbs triukšmo tykia
me ryte.

Bet greitai pasigirdo ir netpli ant kalne
lio esančioj rusų provoslavų cerkvėj bokšte 
esančių varpelių plonas gaudimas, gergždi- 
mas. Jų balsas buvo kiek įvairesnis. Tar
si, kad kokią dainušką jie dainuotų: 
—Glinda lindo,

Taip ir man 
nelemtas varpų 
nau sau:

—O kad jūs
centais! Nėra poilsio nei sekmadienį.

. Greitai pašokau iš lovos, pasižiūrėjau pro 
langą. _ ✓

—Graži bus diena, puikus rytas. Reikės 
eiti pasivaikščioti, pakvėpuoti tyru oru,—ta
riau sau.

New Mas
ses”. Juose yra be galo gerų 
raštų apie proletarinį meną.

Pas aidiečius daugiausiai 
yra čia augusio jaunimo, tai 
bus visiems suprantama anglų 
kalba klausimai gvildenami. 
Gal ir iš sykio kaikuriems ai- 
diečiams iš^odys, kad tai sun
kus darbas, geriau dainos 
naujasnės lavintis. Bet kiek 
patirta iš pirmiaus, tai bile tik 

daina lavinama, tai di- 
būdavo užsiganėdini- 

Bet mes kas kartas ei- 
į naujesnį gyvenimą, į 

gilesnį proletarinį meno veiki
mą. Apie tai ir Proletarų 
Meno Sąjungos Suvažiavimas 
plačiai kalbėjo. Kad gyveni
me įvykinti suvažiavimo tari
mai, reikia daugiau kooperuo
ti proletarinio meno klausi
mais. Medžiagos yra nema
žai, tik reikia reališkai dirbai, 
lavintis.

tamsiems, į lfąd, jie, galės. jį pa
matyti tik po mirčiai. Bet kunigas gėrisi 
šioinis .gėrybėmis čia pat—ant šios žemės.

Mane pradėjo imti dar didesnė neapykan
ta prieš tą veidmainišką darbininkų apgau
dinėjimą.

—Kodėl tie darbininkai yra tokiais nepas
lankiais įmatyti, kaip juos kunigai apgaudi
nėja? Renka iš jų dolerius ir centus, kal
ba apie užgrabinį gyvenimą, liepia darbi
ninkams skursti, o patys palociuose gyvena. 
—Man darėsi gaila tų darbininkų, ir kilo; po
ras juos vesti iš tos bažnyčios ir aiškinti 
jiems, jog! čia jų vilnas kerpa.’ • - - - <

—Tai puikiai išgalvota ir palaikoma ap
gavystė.—Ištaręs tuOs žodžius, leidausi savo 
keliais. Bet galvojau, kaip tįiofc. dąymnin- 
ks (pasukti jį> kovą • prieš (jsų; pačių apgaudinė
ji?^- i J . i . • • x i

Greitai apsirengiu ir einu į gatvę. Gatvė
je dairausi. Maža žmonių, labai maža, tik 
būreliai jaunų ir senų traukia į tas bažny
čias, kurių varpai mane išbudino.

—Ko jie ten eina?—mąstau sau.—Tiesa, 
seni eina į bažnyčią iš savo seno papratimo, 
o jauni 
ragina jų tėvai

* Tad
mūsų 
dvaro
—ponai, panelės, karalaičiai. Choras—kai 
mo darbininkai.

Pirmas veiksmas ^prasideda su pąnųs 
prijos \ \ '
kad “pasilsėčiau ir pasidžiaugčiau kaimo gy- 
venimu.” Tad ir dainuoją1: i

“Kad į kaimietę galėčiau pavirsti, gau
čiau milžti, karves ganyti, malkas kirst; 
lankoj šieną grėbt, lauke bėginėt.” Pas- 
kiaus jinai nori ne tik darbus kaimiečių 
dirbti, bet ir “kaimietį karštai pamyluot.” 
O palociuos jai reikia “tik lindėt.”

Ne tik kad jau čia nėra dainuojama dar
bininkų klasės gyvenimas, bet ir nesąmonė. 
Kalbant net ne i klasiniu sensu, tai čia nėra 
nei paprastos logikos. Pana iš palocių kal
ba, kad kaimiečių darbininkų, merginų ir 
vaikinų gyvenimas yra malonesnis, negu kad 

< ponų, aristokratijos. Ar gi aristokratija, jų 
panos trokšta likti kaimiečiais, mužikais?

• Ne, nieko panašaus ponų gyvenime nėra, 
čia autorius net nepajėgė suprasti nei aris
tokratijos gyvenimą, kurį jisai bandė vaiz
duoti. Panos ne tik kad nenori likti kaimie
tėmis, mužikėmis, bet dar priešingai—jos 
su panieka žiūri į “mužikus.”

Paskiaus šita pana Silvija net maino savo 
\ drapanomis su kaimiete Elze. Silvija trokš

ta mylėti mužiką Vincą, o Elzė nori pakilti 
’ į augštą klasę. Persimainę drapanomis jos 

bando šį pasikeitimo gyvenimą.
Bet šitas gyvenimas joms abiem netinka. 

Mat, to reikalauja buržuazija—kaimietė tu- 
f ri likti kaimiete, o panelė—panele. Mainosi 

vėl savo drapanomis atgal. Silvija jau hori 
grįžti pas savo poetą dvarininką, Gi Ėlz.ė;—

y pas kaimietį Vincą. ‘ 1
Nėra jokios išvados, kodėl viena pana, o 

kita kaimo darbininkė. Bet veikale labai 
aiškiai pravesta mintis, kad jad ponas, tai 
turi ir pasilikti ponu. Rodos, kad jau taip 
jie yra prigimę. Juk kunigai, kapitalistinė 
spauda ir visa buržuazinė kultūra mokina 
kad tik iš prigimties, “giliuku” vieni lieka 
ponai, o kiti darbininkai.

Kunigaikštis, kuris jau karališkos kilmės, 
yra šiek tiek pašiepiamas. Bet ta “pašai
pa” nėra iš darbininkų klasės taškaregio. 
Tai tik buržuazijos pašaipa feodalistinei aris
tokratijai. “Silvija” ir buržuazijai jau pa
senus.

Silvija ir Elzė po išbandymo “naują’ 
Genimą, jau dainuoja šitokį buržuazinį 
ralą:

“Jei širdyj žindi, kad tave mylės,
Kuri net be tavęs gyvent negalės,
Ne niekink tu jos, nestumk niekados, 
Nes gali susigadyt da ji tau kaikada.

t, Tokius moralus skelbia buržuazija.
pitalistinė klasė viską remia ant “gerų šir
džių” ir “meilių.’’ Be to, tai čia yra moty
vas Amerikoj gerai žinomo moterų “goldi- 
giavimo.” Jei tik gali, tai išnaudok pro
gas.

Kitas punktas7 tos pačios dainos dar la
biau tą “goldigiavimą” išreiškia:

“Jeigu draugą žinai, kurs nor tau tarnaut 
Ir niekad tavęs neketina apgaut.
Neniekink tu jo, netstumk niekada, 
Nes gali susigadyt jis tau kaikada.” 
Mat, pas buržuaziją nėra lygybės nei po

roj, meilėje, Šeimynos gyvenime. Čia ne 
draugiškumo ryšiais jungiasi, bet kišeniaus, 
moteries užlaikymo motyvu.

f Darbininkų dainoje negali būti toks daly
kas, kad vienas kitam turi “tarnauti.” Ne
galima palaikyti tokius “draugus,” kad jais 
pasinaudoti. Mūsų mene, darbininkų ro
manse turi būt lygybė, paremta ant draugiš
kumo principo. Gi šioje dainoje labai spin
di šių dienų labai ryškus kapitalistinės siste
mos išnaudojimo motyvas. Tai parazitų mo
terų gyvenimas. 5

* Apie meilę operetėj “Silvijoj” dainuoja
ma ir kalbama, kaipo apie kokią ligą. Po- 

■Aai, panos dainuoja, “jei tave protligė be 
priežasties užpuls, tuomet žinok, kad meilės

Baigėsi vasarinis 
baigėsi ir aidiečių 
jos.” Jau du valdybos narių 
susirinkimai atlaikyti ir iš
dirbti planai, kad, prasidėjus 
rudens sezonui, Aido choras 
gyvai galėtų stoti prie prolet- 
meno darbo. Kada siaučia 
baisi bedarbė, aidiečiai mano 
šį sezoną nevien tik dainomis, 
veikalais ir operetėmis užpil
dyti. Aidas aktyviškiau veiks 
ir organizaciniam klausime.

Taip ir apie dailę plačiau 
susipažinti daromi planai. Yra 
valdybos nariuose mintis, kad 
įvesti kartą į mėn. pašven
čiant valandą laiko, prelękci- 
jų formęj, aiškinimui, kas yra 
proletarinis menas. Ar dailė 
yra partyviška, ar bepartyviš- 
ka. Kuomet tokie klausimai 
bus išlukštenti, tuomet bus ga
lima imti kitus klausimus iš 
leidžiamų žurnalų, kaip ‘Wor
kers, Theatre

reikia atsakyti, kodėl jinai netinka 
scenai. Charakteriai “Silvija,” tai 
pana, meilužė. Visi solistai, solistės

Kada proletarai 
Ims šalį vąl'dyti;
Tada mes galėsim
Bosus iŠnaikyti.

Rumboniškis

Juozas paraudo, susigėdino, akis 
žemyn ir pratarė:

—Taip, pavalgius gerai. ir melstis
—Kas bet? Man atrodo, kad tu 

darbis?—klausiu aš.
—Taip, drauge, jau šeši mėnesiai nedir

bu,—nedrąsiai prakošė pro dantis Juozas.
—Tai kur tu dabar eini? —klausiu jį. 

—Eime su manim pasivaikščioti. Pasikalbė
sime; padiskusuosime, pakvėpuosime tyru 
oru.

—Ne, negaliu eiti su jumis,—atsakė Juo
zas.—Eisiu, gal dar gausiu šmotelį duonos 
ir kavos puoduką!

—Lik sveikas.—Pratarė Juozas ir nudū
lino savo keliu.

Sustojau ir giliau pamąsčiau apie Juozą. 
Tariu sau:

—Tai nelaimingas darbininkas 
negali jau nei melstis. Dievas 
neduoda jam pagelbos. Na, o 
bai daug iš jo dolerių iščiulpė, 
sai aukojo tų varpų “apierai”.

Pradėjau žingsniuoti didžiule 
stebėjau didelę mūrinę bažnyčią 
rys buvo Atviros. Viduje matėsi ir girdėjosi 
lig koks bičių dūzgimas. Vatgonąi graji- 
na, jaunimas gieda. Rodos, kad jiems vi
siems tenai labai linksma ir smagu. Pra
tariau :

—Dar jie nėra alkani. „Pas juos dar yra 
dolerių ir centų. Tad jie “dievui”, 

jiems dar “padedat.
Bet laikas greitai mainosi. Bėga valan

dos ir dienos, nedarbas vis daugiau pagauna 
naujų aukų. Tad ir šie dar ne vienas gali 
greitai patekti į alkanųjų eiles. Iš jų dar 
bus daugiau tokių Juozų,, kurie pakeis savo 
pažvalgas apie tikėjimą ir bažnyčią.

Pažvelgiau ir į kitą pusę gatvės, čia vėl 
gražus vaizdelis. Stovi tos bažnyčios klebo
nija. Tai kunigo, kuris save vadina “die
vo įpėdiniu”, palociusb

Gražus namas, toliau nuo gatvės, nuo bil
desio, dulkių. Aplink gražios gėlės,' žalia 
žolė ir medeliai. Viskas taip gražiai apkar
pyta, apvalyta, palaistyta. Manau sau:

—Tai “rojus”, apie kurį kunigai skelbia

šitas judis rodo Dostojevskio gyvenimą. 
Veikalas padabintas dainomis, kurios suda
ro gana liūdną ir gailestingą įspūdį.

Rodos tik daina, bet klausydamas tos dai
nos, kuomet Sibiran varomi kaliniai dainuo
ja, tuoj gauni .jausmą, simpatiją kaliniams. 
Vien tik daina užkrečia dąrbininką kovos 
jausmu prieš tuos Nikalojaus I žiaurumus.

Judis pagrįstas paties Dostojevskio veika
lu minėtu vardu. Dostojevskis buvo kilęs iš 
turtingųjų klasės. Prie revoliucionierių jisai 
prisidėjo tik jausmų, gailesčio vedamas. Pro 
kalėjimo geležines grotas Dostojevskis pama
to, kaip kankinami darbininkai. Ir čia jis pra
deda ^revoliucinę” karjierą.

Ve kokį vaizdą jisai pamatė: Kalėjimo 
kieme ^sustatyta dvi eilės kareivių—kalėjimo 
budelių—prieš vieni kitus. 1 Visi su mušimo 
įrankiais. Viduriu veda seną darbininką, 
surištą. . Eilėse stovinti kalėjimo budeliai, 
muša, plaka tą nekaltą darbininką iki mir
ties. ' ' ’ ' ' . , .1,..' i ,

Uždegtas šio ' vaizdo, Dostojevskis jięško 
išeities.. Jisai jau girdėjęs apie furiepstus 
ir daugiąu kalbų apie “naują draugiją.” 
žodžiu, jieskę .‘teisybės.” Atbėgęs į revo
liucionierių susirinkimą, Dostojevskis pareis
ią •; • •

—Mačiau nukaiikintą žmogų 
ir prisidedą prie revoliucinio veikimo

■—Reikia steigti spaustuvė 
, —Reikia šviesti žmones!

—Reikia jieškoti teisingos draugijos!
Bet DostojęVskis nebuvo marksistas. Atė

jo sunkūs laikai. ^Reakcija, areštai. Dosto1 
jevskis ir kiti nuteigiami mirtin už “bunta- 
vojimą” Rusijos žmonių. Jįe liekasi jau nu
vesti į mirtiės namą. Pririšti prie stulpo su
šaudymui. : . Bet “gerasis” caras paskutinėj 
minutoj pakeičia jų tnirtį Sibiru.

Dostojevskis čia suklumpa. Jam jau pir
miau kalbėjo valdininkai, kad “svajojamas 
socializmas neįvyks.” Pagaliaus liga, prisi
minimai, kad jisai yra kiltesnis, visai pa
keičia Dostojevskį. Jisai grįžta prie caro ir 
dievo. Išsižada revoliucijos. (

Taip Dostojevskis baigia savo gyvenimą. 
Jisai miršta su atsidavimu valdančiai klasei 
ir išsižadėjimu revoliucijos.

Veikalas gerai padarytas. Jame matosi 
Amkino judžių pažanga. Matoma techniki
nis pagerėjimas. Kalba ir daina gerai gir
dėti,

BeV idėjiniai šitas veikalas biskį kenčia 
nuo nedateklių. Jame stoka objektingumo. 
Jame gera fotografija, Dostojevskio 
mo paveikslas, bet nėra direktyvo. 
judis su mirčia Dostojevskio.

žiūrovas vienok gali padaryti 
kad Dostojevskio mirtis, tai nebuvo 
cionieriaus 'mirtis. Jo gyvenimo.; užbaiga 
nieku ir nebuvo, kaip tik mirčia. Susmuki
mu. 1 • • ‘ ■ L >

Veikalą vert!a- kiekvienam pamatyti. Ji
sai skirtingesnis hiio kitų veikalų, ^urie imti 
iš sovietinės revoliucijos laikų.

i Marksistas.

Rugpjūčio, 14 d. Aido Cho
ras turėjo ekskursiją į Put>In- 

| Bai salą. Prie laivo prieplau
kos susiėjo nemažai tikietų 
pardavinėti, bet tai ne visi air 
diečiai. Kodėl pas kitus nesi
matė gyvesnio susirūpinimo 
Ąido Choro pramoga? Juk 
reikia daugiaus pasidarbuoti, 
kad chorui padarius^ finansihę 
paramą, kad jis galėtų pla- 
čiaus veikti dailės darbe. Ne
mažai turi darbų veikiantis 
komitetas ir pramogų komisi
jos nariai.—Drg. O. Gudaitie
nė, L. Liutvinaitė, A. Petrulis. 
Apie ekskursiją pasižadėjo 
parašyti d.t Liutviniūtė. Aidie
čiai turėjo mintyj, kad ir mūs 
kaimynai clevelandiečiai, Ly
ros choro nariai, suvažiuos į 
Put-In-Bay. Clevelandiečiai, 
Lyros nariai, pradėjo po valiai 
veikti, tai priminė d. Liutvi- 
niutė man, kad, važiuojant į 
ekskursiją, reikia nuvežti “pi
pirų” lyriečiams. Aidiečiai, 
kiek girdėjau, laukia žinių 
apie tą ekskursiją.

(Tąsa 4-tam Pusi.)

lų. žinoma, kad ne. Be to, šita operetė 
neišlaiko nei sveiką buržuazinį sensą. Net 
pačios buržuazijos charakteris visai nevyku
siai vaizduojamas.

Pavyzdžiui, meilė, tai liga. Paną trokšta 
skurdžių gyvenimo. Vyrai, vienas kaimietis, 
kitas—aristokratas, nepažįsta savo mylimų
jų, kuomet jos persirengia viena kitos dra
panomis. Moterys ’operetėje vaizduojamos 
kokiomis vyrų išnaudotojomis, kurios tafsi 
tik ir laukia pinigų maišo.

Pati užbaiga vėl mišinys. Kaimietė su 
pana ’persisk^ri,a.k; Pana—pasilieka pana, o 
kaimiętėi—kaSm-iėfe Bet pačioj pabaigoj 
vėl įvyksta vienybė tarpe palocinių panelių, 
ponaičių jr' kąįiho darbininkų—šienpjūvių.

' Abelnai imaht, tai nėra net jokio senso. 
Kūripėlis visai nevykęs, 
je yra gana apščiai. 
kunigaikščių gyvenimu, 
vaidinti “Silviją.” Mūsų 
visai negalima ir nepatartina.

V. Bovinas
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Puslapis Ketvirtas

Minden, W. Va., Mainieriai Kenčia Baisią 
Katorgą, Priespaudą ir Išnaudojimą

Lietuvių Darbininkų Veikimas kibirkšties užsmaugti; saujalė 
. . i liet, darbininkų veikia. Lie- 

; tuvių Darbininkų Susivieniji-
• mo kuopelė pirko komunisti- 
i nes literatūros, kurią platina
• tarp angliškai kalbančių. Tai
pogi nepamiršo ir LDS istori
nio seimo; prisidėjo nors, su 
maža $2 auka. Ši kuopelė tu
ri tris bedarbius narius, kurie

; negali gauti darbo. Kelių 
draugų pasikalbėjime buvo 
surinkta $3 Kom. P. rinkimų 
kampanijai. Kitame draugiš
kame susirinkimėlyj pas drg. 
P. surinkta $3.75 Tarptauti
niam Darbininkų Apsigyni-

šioj apielinkėje mainieriai i 
nors skurdų pragyvenimą pa
sidarydavo, bet šiais metais 
juos galutinai vargas prispau
dė. Negana, kad darbo mo
kesnį jiems nukapojo dviem 
atvejais 20 iki 50 nuošimčių, 
bet ir kasyklose tvarka pasi
baisėtina. Bosai elgiasi su 
darbininkais, kaip su gyvu
liais. Nauji patvarkymai kas
dien išduodami, 
nespėja susipirkti 
kaip bosai paskelbia, 
geri; tuos turi mesti, 
pirkti.

Baterijos angliai 
pirma kainuodavo 40

leisti laiką, važiuokite į šį iš
važiavimą. Suseikite visi 27’ 
d. rugpjūčio, 2 vai. po• pietų, 
kurie neturite automobilių, 
prie Lietuvių Svetainės 25th 
ir Vernor Highway. Ten bus 

1 automobiliai, kurie nuveš vi
sus į aidiečių išvažiavimą. 
Nevėluokite, nes visi automo
biliai turi išvažiuoti 3 vai. po 
pietų, 
sides 
skani

Choro programa pra- 
4 vai. po pietų ir tyus 
vakariene.

PASARGA: Kurie važiuo
site automobiliais į, farmą pas 
d. Terzus, važiuokite Tele
graph Road iki Monroe, Mich. 
Išvažiavę iš Monroe, sukitės 
po dešinei ant kelio 320. Va
žiuokite aštuonias mylias ant 
kelio 320 iki kelias skiriasi po 
kairei 

. , “IDA”| niUl. 1 r* i * t -rx-r t-x no i 1 tarma.šaudyti ALDLD 73 kp. po ilgo ne-i
centų; galėjimo” pradėjo veikti; jos! 

bosai pasakė, kad tos netinka-1 birželio mėn. susirinkime pa
mos; turi pirkti tokias, kurios aukota $2 “Vilnies” popieros 
kaštuoja po $8.

Mainieriam yra gerai žino- kime, prisiminus apie Pirmąją 
ma, kad be kirvio kasyklose j Rugpjūčio, kad tą dieną pa- 
negalima dirbti; bet bosai da-lšaulio darbininkų klasė rengia 
ėjo iki tokio kvailumo, kad ■ demonstracijas prieš besiarti- 
privertė mainierius neštis kir-' nanti naują imperialistinį ka- 
vius namo ir atsinešti kūjus ir,ra ir už kitus darbininkų rei- 
pielas. kalavimus,

'riaušių mūsų draugų bus už-jį1 
, daryta į kapitalistines bastili- 
‘jas arba pralies savo kraują,' tį 
i tai nutarta iš kuopos iždo pa-' 
į aukoti Tarptautiniam Darbi-! 
ninku Apsigynimui $2; drau-x'

Mainieriai 
įrankius, 
kad ne- 
o kitus į miestą “IDA”. Iš 

miesto netoli Terzų 
Dabokit ženklus.

Dainų Aras

popieros
fondan. Liepos mėn. susirin- PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2 kp. susirinkimas įvyks 

j trečiadienį, 24 d. rugpjūčio (August), 
1 Kliubo svetainėje, 376 W. Broad- 
1 way, 7:30 vai. vakare. Visi nariai da- 

kur daugelis ge- : lyvaukite, nes yra labai svarbių rei- 
aptarti. Taipgi bus nominuo- 
kandidatai įCentro Komitetą I 

metams. Malonėkite visi atei- ; 
naujų narių atsiveskite.

Sekr. Williams. I 
(.198-199) i

kalų 
jama 

i 1983
i ir

Kaip tik pasirodo, kad mai-' 
nieriai gauna po kelis dole-; 
rius mokesnio dienai, tai bosai 
ką naujo sumano, kad kitą mo 
kesčių dieną nieko negautum.'

Šimtai mainierių jau nema- ' gaj gj sumetė dar $6.90. Ne-! 
te dolerio per trejus metus. į manau> kad būtų reikalas' 
Kurie prigulėjo priedraugys-, skeibti aukojusių vardus, nes 
pin nrkn knvA i a 1 t* Q č£ O 1 ODCl- * . . .« « « . •

draudimo įstaigas, buvo pri
versti jąsias pamesti, neturė-' 
darni iš ko užsimokėti.

Kiti, dirbdami, ką uždirba, 
viską palieka kompanijos 
krautuvėse, nors jose prisieina' 
dubeltavai mokėti. Neturėda-! 
mas pinigų, negali kitur nie-| 
ko nusipirkti; priverstas esi 
pirkti tą, ką gauni, ne tą, ką' 
nori.. Pinigų negaudamas*! 
mainierys turi pirkti ir įran-; 
kius kompanijos krautuvėse;' 
todėl tie įrankiai greit iSeinainjmui du kartu $12.65; 
iš mados, kaip moterų aprėda->vjso ^9 $5 ~ ’ • *•
lai.; Kad ir nevalgęs dirbsi, į toms 'įstaigoms> kur buvo ski, 
bet įrankius turi turėti ; o tų' L Draugai matys pakvi. 
instrukcijų naujų kartais gau-įtavimus# 
ni po 5-6; vienas ateina palie-i f 
pia vienaip daryti, kitas-ki- i atsimintk “k“ad 
taip, trečias dar kitaip. Deset-' 
kai pereina ir vis su naujais 
patvarkymais, taip kad turėtų 
kožnas mainierys turėti po 
knygvedį, kad galėtų suvaiky
ti tuos visu blofus, kiek per 
dieną priūžia. t

Kitą dieną pirmasis sugrįžęs 
neranda taip padarytą tai tu -isi Hetuviai darbininkai taptų 

"1 • V A V X • • • 1 * * X i šios organizacijos nariais, kadi
pilvo ištuštinimui, arba visis- . 1 1 1 : u. „ „ 'k,-,iJ, . , -v j , m . iuzdaryt sklokai burną, buk,kai prašalina is darbo. Taip 1 . 4< , ,,__ _ . ,, . .. vy. , .'organizacija “puola; mes tu-toh nuėjo, kad vainodami ](ad organizacija
po kasyklas bosą! grasina pa-1 Tode) ikį 1932 met
varyt is darbo kiekvieną, kuris 1 ® . . , , . v. , , ~... .. . i<- i pabaigai padarykime šią kuo-nema 1 bažnyčią arba ketina • .
balsuot už demokratų parti- •pe

IDarbininkai taip nuvarginti,! 
kad nebežino, ką daryti. Mo
kesčiai nukapoti iki žemiausio 
laipsnio; už “sleitus” (uolas); 
nieko nemoka, už jokį vadina-! 
mą “dead work” mainierys' 
nieko negauna. Anglies ka-l 
rukai, kurie pirmiaus svėrė; ras rengia draugišką išvažia- j te skaitlingai paremti Bedarbių Ta-, 
5,000 iki-6,000 svarų, dabar i vimą pas draugus Terzus, far-Į rybą, kuri kovoja už kasdieninius: 
“tesveria” nuo 3,000 iki 4,000 j moj 
svarų.

Iš , visų pusių 
spaudžia kruvinai.

• # e OIYUlUll ClUIlUJUOių VUJ UUOj 11L.O

čių- arba buvo įsirašę į aPsj_ tokiems reikalams aukoti yra 
mūsų priederme, o pasirody
mas mažai ką reiškia; bet 
tiek turiu paminėti, kad ir 
niekur nepriklausydami darbi
ninkai gausiai aukojo: •

Klemensas šiužąs5 $3; Vin-Į 
cas Kiškonis $1 ir vienas len-1 
kas darbininkas $1.00.

Viso bėgyje poros mėnesių; 
sukelta darbininkiškiems rei-1 
kalams: 
“Vilniai'

ATSIŠAUKIMAS
kp. 

pri- 
Veikalų vardai

Draugės ir draugai, LDS. 57 
rengiasi sulošti teatrų ir mums 
trūksta knygučių.
yra: “Vagys” ir “Praeities šešėliai.” ! 
Kas turite kopijų šių veikalų, tai aš 
prašyčiau jus prisiųsti man po šiuo 
antrašu: O Serbentienė, 12 Blanche ' 
St., Worcester ,Mass. Mes su jumis • 

. atsilyginsime vėliau.
(.198-199)

PHILADELPHIA, PA.
Protestuokite prieš policijos tero

rą! Reikalaukite paliuosuoti klasių i 
Kom. Partijai $3; kovos kalinius! Atmuškimė Dies bi- 
$2; LDS. $2; Tarp-.lių! Demonstruokime rugpjūčio (Au- 

. vakare. 5 
metų sukaktuvių nuo nužudymo Sac- J 
co ir Vanzetti. Sekančiose vietose: :

tautiniam Darbininkų Apsigy- sust> 22 d-» J:3° vaI-

Pinigai pasiųsti, Jr Thompson gatvių, 13th ir

Kitų kolonijų draugai turi 
l mes aukojame,

I vienas nuo kito pasiskolinda-1

Thompson, McPherson Square ir 13 
and Reed gatv.

(198-199)1

PHILADELPHIA,
ALDLD. 10-tos kuopos 

mi, arba paskutinį savo turtą mas bus pirmadienį,

PA.
susirinki- Į 

rugpjūčio 22 ' 
atiduodami, ir nežinom, kada Rusų name, 995 N. 5th St., 8 
paskui doleris paklius mum į val- <,akarc- Visi nariai ateikite,, 
rankas. t

Dar turiu prisiminti apie ję del C. R K. 1933 m.
Draugai, neužsimokėję,

vai. Vakare. Visi nariai 
nes daug svarbių dalykų yra aptar- j

I ti ir nominaiejos blankos yra atė-, 
" ---- Kurie dar

ALDLD 73 kuopą. Draugai, neužsimokėję, malonėkite užsimokė-į 
| pasiryžę, kad šios apielinkės ti ir naujų narių atsiveskite .

Sekr. Julius Vaitkus.
(197-198)

drūtviete šios apielinkės.

DETROIT, MICH

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Rugpjūčio 27 d., Aido cho-

šeštad., Rugpjūčio 20, 1932

' {

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
WILKES-BARRE Ir SCRANTON APIELINKEJE

RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

RENGIA PHIL ADELPHI JOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS
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HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILA.

Gera Orkestrą Gries Šokiams
Jonas Bagočius
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EASTON, PA.
Bedarbių Tarybos Piknikas

Eastono Bedarbių Taryba rengia 
labai puikų pikniką, nedėlioję, 21 d. 
rugpjūčio, Bushkill Park. Piknikas 
bus vienas iš geriausių, nes bus žy
mus kalbėtojas ir darbuotojas be- 

j darbių tarpe, d. Parks, kuris nu
švies dabartinį krizį, kodėl milionai 
badauja turtingiausioj šalyj pasauly
je ir nurodys išeitį iš to bado ir 
skurdo. Todėl Eastono lietuviai dar- į |P3 
bininkai yra kviečiami dalyvauti pik- Cs 
nike, nes, apart prakalbų, bus dar į H 
visokių pamarginimų, ^kanių valgių i ri 

I ir gėrimų ir visokių žaislų. Ateiki-

£ 
£

Choras savo mėnesi-! bedarbių reikalus ir jau pasižymėjo

mainierius gišką išvažiavimą ruošti. Kad 
Apie or- daugiaus stojus prie proletme- 

ganizavimąsi žmogus tegali no darbo, j)as aidiečius būtų 
kalbėtis tik su geriausiai žino- draugiškumas, yra jieškomas 
mals draugais; už mažiausią I kitas chorvedis. Stojus prie 
nuožiūrą prašalina mainierį I darbo, reikės nuolatiniai ai- 
iš darbo ir išmeta iš kompani-' diečiams imti bendras dalyvu- 
jos lūšnų; pastato tiesiog į ba-‘mas lavinimuisi dainų. Išva- 
do nasrus. Nors West Virgi-; žiavimas draugiškas ir turi sa-' 
nia Mainierių Unija deda pas- vo vertę ne tik aidiečių, bet ir 
tangas suorganizuot angliaka- Aido Choro draugų, kurie re
alus, Vienok pasitinka galin- mia chorą, tarpe.
gus priešus; jie pasigauna or-| Draugiškas išvažiavimas 
ganizatorius, nuplaka; o ku- bus su programa, susidedantis 
riuos neparanku nuplakt, Tuos 
uždaro kalėjime. Caro kator
ga nebuvo, baisesnė, kaip da
bartinis Čia mainierių gyveni- 

. mas.
Vienok klasiniai mūsų prie

šai negali paskutinės laisvės

*11 xx į • 11 xx A <.vO O<-V V XX AJLl^z L1VO1 i * |

niam susirinkime nutars drauJ gavime pašalpos kelioms Eastono Seį-
.v. rv. . xx- tz j mynoms iš miesto įstaigų. Bukite

piknike. Stokite Bedarbių Tarybon.
(197-198)

- ........... .......

Nedėlioj, 28 Rugpjučio=Aug., 1932
VALLEY VIEW' PARKE, INKERMAN, PA. PRASIDĖS 19-ią VAL. RYTE
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Dainuos Wilkes^arre Aido ( horas, Kuria m Mokytojauja D. Zdaniu te. Apart Aido 
Choro Dainuos ir šio Choro Merginų Oktetas Naujas Dainas

Šis piknikas turi būt didžiausias lietuvių darbininkų piknikas Wilkes-Barre apielinkęje.

( DAINUOS MERGINŲ SEKSTETAS IŠ BROOKLYN, N. Y..'
1 Tas-sekstetas'yra .:gl|šųi.iyį§ęje jįįe tik tarp lietuvių ale: ir tarpę amerikonų.

: DAINUOS LYROS CHORASTŠ SHENANDOAH,: PA.
Lyros Choras šiuo kartu pasirodys su naujom dainom kurios linksmins visus.

BUS GERŲ KALBĖTOJŲ Iš BRO OKLYN, N. Y. IR KITŲ MIESTŲ
—----------- ----- ■ t l,   .„n-  --------------------- - ------------------------------------ ,    —,--------------------------------- *- ■

Philadėlphijos Apielinkeje 4 d. .Rugsėjo 1932

Dainuos Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas 
šaknaites, ir Philadėlphijos Lyros Choras, vadovaujamas

Jurčikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyno
Merginų Sekstetas

8

i iP*"' ...".W1*"

KAROLIS POŽĖLA risis su TONY LACKY; JONAS BAGO- 
člUS risis su DANY WINERS; JACK BROWN kumščiuosis su 

'. ': ‘ ■ >I GEO. JANSOiy.

■ i Pradžia IC-ta Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Nakties.

Philadelphia
ROUND TRIP

, HOURLY
EXPRESS
SERVICE

BALTIMORE ___
BOSTON ________
WASHINGTON __

.RICHMOND _____
PITTSBURGH
DETROIT ________
CHICAGO ________
ALBANY and TROY

ROUND TRIP___
'KAINOS ROUND TRIPSŲ

Laibai Smarkiai Nužemintos

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

Visa programa atsibus ant specialiai pastatytos platformos, 
taip kad visi galėtų matyti programos dalyvius ir kad turėtų 
pasitenkinimo. Svečių patogumui bus pastatyta keletas veži
mų, kurie nuo gatvekarių vežš publiką į pikniką. Tie vežimai 
eis kas 15 minučių.

One Way
N

111 minivutniiniiniinainiini intm tm tmtmtni

—$4.00 
„ 3.00 
__ 4.75 
__ 7.50 
__ 8.00 
—13.50 
—17.00 
—4.00 
____5.00

i I

KAROLIS POŽĖLA 
lietuvių čampijonas

M

5; c .

iš dainų, žaislų ir satyros. Vi
si aidiečiai ir simpatikai, ku
rie norėtumėt .gražioj farmoj, 
pas draugus Terzus, kurie 
bendrai su mumis veikė per 
daugelį metų organizacijose, 
ir dabar yra jų nariais, pra-

KELRODIS: Gatvekariais važiuokit iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite 
karą No. 66 City Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko busai nuveš į parką.

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie 
mylę ir pusę už antrtj trekių sviČiaus, netoli bažnyčios, sukit Jpo kairei ir vą^iųpkit keliu No. 513 apie 
pusantros mylios. Galima važiuoti ir RoosevčTto bulvaru iki South LangnornČ ir sukit į Bellevue 
Ave., po dešinei į kelią No. 518 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.
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V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

Tel. Porter 3789

PLYMOUTH, PA.

Bal-

zacijų,—kad

iarzan

Vienok tapo
o

kad Grybas mane
j. k

Buvęs
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diskusuota ir 
reikalus, nors i 
ir neatsilankė 
kiek turėjo at-
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SKAITYK LAISVE

ištikimas Smetonos šuo

iinaifiduroiiiaii

stipriai'kad dabartiniu laiku yra
Jleivis?” “Laisvė”, yra šva

rus darbininkų laikraštis ir joj

I kratui” i______
f užtenka pasakyti, kad

/ tučio Draugija parėmė Brook- j pritarėjai
J lyno komisarus.” — —

mokratas

komunistų demonstraci-į j°s kandidatus
Samdydamas sakė, vež- šiuose prezidentiniuose rinki-

Tatai Turėtų būt pavyzdis 
Wilkes Barre ir apielinkės 
draugams imtis tokio darbo, 
kaip greit galima.

neklausė.” .Toliau Glebaus- visi kiek galint> darbuotis už 
kas sako* “ ‘Demokratas’ per viq<s5c

yoų are really helping us. „.
A very fine musical

3

9
Z3 
a

Prakiuro Nesąmonių irt4° važiavimu manęs neap-
Barškalų “Socialistinis”

Maišelis

j • 1 * r < f . 1 1 »...... . 1..... .
' < • • * ■ 1 ’ * ’D * • f ’ r ’ ' • r | y v *’ * **'*

gavo, bet ir tie, kurie samdė, uanian Workers’ Song revival Day, 
manęs neapgavo. Nes jie pa- j i j zr-k 9

SS !«liie neraldžd Dainy Diena
kaip ta demonstracija išeis, ir - ' - - j p D
aš nesigdiliu ten dalyvavęs.” ! Uy making this “Dainų Die- Britain Symphony Orchestra.

Tad, pasirodo aiškiai, kad-įna” a financial success, ypu! TLp qnnnkpr will ho 
nors ma-'not only prolong the existen-' Comrade B. šalinaitė, who 

negerai. Ant galo.'ce of our choruses, but givejhas studied music abroad in 
prirašė i “Demokratas” klausia: “Ko-.them new life and encourage-1 Germany and Italy, followed 
vietos-del ‘Laisve’ apie tai nieko ne- ment fo the future—r . - • — - ’•
nrieš rašo?” ! out-look on the winter season j įra] Sekretary <

I Argi jūs norit, kad ir “Lais- because we shall fe,el that Meno Sąjunga, or Alliance of !

-u f *

^TUsJupis penktas

įvairiuose Sovietu Sąjungos ■ PRIGĖRĖ FAŠISTŲ’ Į OR- J roję prigebe* p. k. Menkai) 
kampuose. Gi pirmiau bū-]GANO REDAKTORIUS 1 
davo daroma iš “bauxite”; ; ~—— .• ’
rūdos, kurios! sunkų gau.ti. ; f '

Išradėjui Lukashovui Rau-! Kaunas. Gautas prane 
donosios Armijos Akademi-! Šimas, kad ties Palanga jū 
ja suteikė garbės laipsnį. |-----------------

įskas, faktinąs fašistų r“Vai- 
! ro” redaktorius. Tai buvo

Lukashov yra sūnus kal
vio, Mokinos chemijos ir 
kartu dalyvavo revoliucijos 
darbe.

^PRWOOD, MASS. —“Ke-, “Demokratui” kas 
leivio” No. 31 tautiškai fa- ,’ kaulėj 
šistinis “Demokratas” 
daug nesąmonių prieš 
komunistus, o ypatingai prieš, 
tą “nenaudėlį” Grybą.

Pradeda nuo K e i s tučio j vė” pavirstų į nesąmonių ir 
Draugijos ; mat, K e i s t u č io > nebūtų dalykų rašymus, kaip 
Draugija savo laiku t. ___

gyvuodama, yra ne sykį-parė
mus finansiškai darbininkų ju
dėjimą komunistų vadovybėj; nesąmonėms vietos nėra, 
be kitko, Draugija prisidėjo [ • Kitoj- vietoj’ tam f 
anais metais ir prie Sovietų' “Keleivyj” ir tas pats “Ųemo-Į The maįn feature of the! . ■ ,
Sąjungoj Pavolges baduolių kratas” (lar porą nesąmonių 1 musical pjngrąm will be the!£ust 28’ and rnako the Dainy! būdavojami 
lelpimo su šimtu dolerių. parašo; gįpdi, “Jonas Grybas, iRųęsia.n Youth Chorus and ! Diena a big success, for all i

Rodos, nors kiek turint jaus-! “Laisvės” korespondentas ir, their String Orchestra. Each j 
mą žmogui ,tai kiekvienas pri- Zaruba įlindo į socialistų pik-' chorus will sing separately and j 
pažins, kad Draugija atliko di-jniką, atsisakydami .užsimokė- also together with the New; 
del; labdaringą darbą, su šim-;ti už ženklelį, kaipo įžangos j ..........................„ ......... ,r—
tu dolerių išgelbėjo keliolikos ' tikietą. Kitą sykį patartina J 
žmonių gyvybę. Juk visiems su tokiais ponaičiais, socialis- ’ 
yra žinoma, kad F. of S. R. tiškų organizacijų šmeižikais, 
Fondas tuo laiku siuntė ba- ceremonijų nedaryti.” 
duoliams maistą ir medikalę į Vienas dalykas, “Demokra-' 
pagelbą ne pundeliais, bet pil- tas” turi žinoti, kad į pikniką 
nūs laivus priliodavę. ! įžangos nebuvo; tik tie, kurie

Betgi tokiam “K.” “Demo- ji pritaria keleiviniams, tie ėmė !
nereikia jokių faktų; ženkliukus ir paaukavo, kiek' lis, kurį pildys Izabelė

Keis- norėjo; o mes, aišku, nesame malavičiutė, lyriškas
i socialmekliorių ir'nas.; Ignas Kubiliūnas—bari-' žodis į lietuvius darbiniu-!

Ir tas “de-! nieku būdu neremsime bun-' tonas ir du'žymūs italai. Vie- kus. Draugai ir draugės.’!
mokratas” ta pačia nesąmonę ciaus meklioiių, kuiie neturi nas smuikininkas, antras pia- šie paiengimai yia 1 engiami i
kartoja ne pirmą sykį, bet per jokios organizacijos, bet šiaip ' nistas. Koncertėlis bus nedide- tarptautiniai, tai ir programa J IR KITIEMS UŽRAŠYK
paskutinius 12 metų tą pačią susimetė bunčius keleivinių,' lis, už tai bus malomjs^’ir gy- bus pradėta garsinamu laiku
nesąmonę pakartoja kas me- T 
tai, o kai kuriais metais net ob pikniką savo ypatų nau-į 
po du sykiu. ; dak

. mums
Toliau, tas nesąmonių de-'cijų šmeižimą.” 

mokratas” džiaugiasi, būk 
“komunistus Draugijos nariai 
atmetė” ir t.t. Reikia pasaky
ti tiesa, kad komunistai nema-

|to reikalo skverbtis į Keistu- neturite, o jei turite, tai nuro-' pole, Mass.

i with two excellent speakers.!
I The mu$įcaį program will be 
j filled out by chorušes :
I New Haven, New i 

pačiam ) Hartford and Waterbury.
; ,p^e maįn feature of the

a bright, by Comrade V. Bovinas, Cen-; 
of Proletarų I

Lithuanian Workers’ Chorus- dOViehj D|jmga Gall UldZiUO- 
grapi has been pranged a^pou^“

11 oe!’ Music* for dancing will fee i
j from ! supplied by tjie Symphony Or-| New York “Times’1’ kores- 
Britain, i chestra and will continue from hpondentas Duranty rašo,

1 P. M. until late at night. Įikad visi ekspertai pripažįs-' 
So let’s all get out on Au-i'-į-o, jOg Sovietų Sąjungos 

i orlaiviai yra 
, , . t • , T -. . 1 geriausios-rūšies. Orlaiviuroads load to trio luitnuaniaii ■ f v • • jr, budavopma:* puikiai sutvar-

_ 1 kytasi 1 Jau pirmiau* buvoConn. Dist. See.• 1 paskelbta, kad sovietai pa-
—— ibudavoio nauja trimis mo-

Tarptautiški Parengimai Komimisty Parlijęs jc®Įį>.” | 
Rinkimy Kampanijos Naudai , “g* Į

rnaterioio, orlaivis, kuris! 
varomas septyniais moto-Į,j 
rais. Jame gale? skirst! 72 I 
žmonės! Tai yra tikras oro ! 
milžinas!

NORWOOD, Mass.—Rugpj.: Piknike programą pildys 
20 ir 21 dd. Įvyksta dideli pa- kalbėtoja Eva Hoffman, LLR. 
rengimai: 20 d. bus koncerte-, Choras, Finų Benas, Jaunieji 

Yar- Pionieriai, Finų Choras ir 
sopra- Sporto Sąjunga, 

žodis Į lietuvius 
Draugai 

parengimai yra

k vie- Il
DUONA, ij

©Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgys |

SCHOLES BAKING, Keptuves !
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia vej iuudu uuucu gcii, uuuiia visuumei šviežia vv- 

tS žam į storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus.

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

40 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. > Phone stagg 9645
a

BI

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS
Ciu randasi dvi lietuviškos aptiekus, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu km kitur dabartiniu laiku.

L M KlStlON. Apt i chorui s Snvmuihas
8701 JOS. CAMPA U A VE. ir 5046 CHENE ST., DETROIT? MICH.

I

čio> Draugiją (į valdybą) del' 
/ to, kad komunistai turi daug 

svarbesnių darbų, 
kasdienine darbininkų 
Bet nesąmonių 
sapnuoja, kad,

į prigulinčių Bimbos j yra 3, kurie kurstė 
1 maršuoti gatve pas I viršininkus. Kurie 1 prisidėjo prie to 
v dabar keikia kurstytojus, kad 
Į jie patys nemaršavo.”

Iš tikro, tokio dalyko, kaip 
maršavimas “pas miestelio 
viršininkus,” Norwoode nebu
vo;
yra tik “demokrato

11 \ Kitas sapnas “demokrato” gal- 
I ) voj, tai kad G—bas (supras

kit Grybas.—J. G.) “įtraukė 
'kataliką Glebauską komunistų 
demonstracijom Grybas nuė
jo ir pasamdė tą žmogų nuvež-

j t ti Jaunus Pionierius Į Lawren- 
ce’ą, 
jon. Samdydamas sakė, vež- 
šių vaikus bolėmis žaisti. Bet onuose.
nuvažiavus J Lawrence’a tro-į Gaila> kad ne visi darbinin
ką apkabinėjo visokiais plaka-jkaį lankosi į tokius susirinki- 
tais. T rokas prisikimšo Pilamus. Kaip kad ir šiame susi
nąs stačių ir rodo, kur važiuo-1 rinkime turėjo būt pilna sve- I ti. Staiga Glebauskas pasiju- tajne, bet taip nebuvo.

4 to demonstracijoj.” »> ■ 
R Aš, perskaitęs tas nesąmo

nes, nuėjau pas minimą “ka
taliką Glebauską” ir pastačiau

j sekantį klausimą: Ar tamsta 
suteikei “Keleivio” korespon

dentui “Demokratui” tokias 
^neteisingas informacijas apie 

♦ Jaunųjų Dienos demonstraci
ją, kuri įvyko Lawrence?

Glebauskas atsakė sekan
čiai: 
mą Ir jis yra visiškai neteisin 
gas. Aš jokių intormauijų • bas iš 18 narių. Visi pasiža- 
'Keleivio’ korespondentui ,ne-!dėjo į kitą susil.inkima atgi. 
da.V!tUjr.,nieia®.PaS ™TMU|vesti nau« nari« ir nusitarė 

------------ j visi, kiek galint, darbuotis už
Demokratas per savo kiasgs kandidatus drg. 

keleivį meluoja, sakydamas, Fosterį į prezidentus ir drg. 
kad Grybas mane apgavo, j w Fordą | vice-preziden- 
įtraukdamas į komunistų de»- tus, kaįp įr į kįfas valdvietes.

surištų su 
kova, 

“demokratas” 
‘prie partijos

Žalnierių 
bedarbius 
miestelio 

bedarbiai
maršavimo,

susimetė bunčius keleivinių, lis, už tai bus malomjsJ’ir gy- bus pradėta garsinamu laiku,! 
pasivadino socialistais ir ren-, vas. : kaip kad yra priimta pas am-

Po koncertėlio prasidės šo-• erikonus. Todėl lietuviai, ku- 
“Demokratas” primeta kiai. šokiams grieš F. Stripi- ric norite girdėti visą progra- 
“socialistiškų organiza- nio orkestrą iš Montello. Tas mą, tai nesivėlinkite. 20 d.

Aš norėčiau. viskas atsibus Lietuvių svetai- programa prasidės 7:30 vai. 
“Demokrato” paklausti, ar .ne j. Įžanga tik 25c. > vakare, o 21 d. programa pra-
galima apžmeižti tą, ko nėra ? į 21 d. rugpj. bus piknikas su sides 12:30 vai. po pietų.
Juk čionaitiniai “socialistai”, didele programa, Atletikų Kviečiame skaitlingai atsi-”
lietuviai jokios organizacijos, Parke, prie Fisher St., W^l- lankyti. I

Komunistų Partija. Į
dykit, katra organizacija yra G 
socialistiška NOrwoode?

“Demokratas” tame “Kelei
vyje” prirašė labai daug, bet 
viskas augštyn kojom. Taip 
ir matyti, kad “Demokratas 
eina, kaip vėžys. \

J. Grybas.^

sienio. Pagal naują būdą, =. 
. aluminas bus gaminamas iš ... 
molio, kurio daug randama

į Technikinės Parodos Namas 
Maskvos Kultūros Parke;

■ tapo atidarytas technikinės 
1 parodos namas. Įsteigtas 
taip pat knygynas, kuris ap- ■ 
tarnaus tuos darbininkus,; 
kurie trokšta lavintis tech-■ 

i nikinio žinojimo.
Susitvėrė Komunistinių 

suotojų Kliubas

Šiuom laiku kom. frakcija' ----------
; tas reiškia, kad keiksmas ‘ pradėjo pusėtinai darbuotis. ! Sveikatos Biurai Maisto 

galvoj.! kugpj. 14 d. buvo šaukiamai 
i susirinkimas visų “Laisvės”, ir 
“Vilnies” skaitytojų, taipgi

Marketams
Visuomenes Sveikatos De-

nariai ALDLD ir kitų organi- partmentas Maskvoje orga- 
apsvarstyti šių nizuoja inspekcijos biurus 

dienų reikalus ir sutvert kliu- visuose marketuose. Sani- 
!bą varymui agitacijos ir bal- tariniai \ekspertai peržiūrės 
savimui už Komunistų Parti- visus daiktui, įstatytus par- 

1 ir platformą, davimui.

Radio Aparatai Geležinke
lių Stotyse

Visose Maskvos geležin
kelių stotyse įtaisomi radio 
aparatai. Per juos bus pra
nešama keliauninkams, ka
da traukiniai pribūna ir ka-

Susirinkimą ’ atidarius, drg. 
Kazlauskas nurodė, kokiam 
tikslui jis sušauktas ir kaip da išvažiuoja, 
yra svarbu sutvert komunisti
nių balsuotojų ir ^gitacijos 
kliubas. Dauguma atsilan
kiusių ėmė balsą diskusavime; 
nemažai buvo 
apie mainierių 
šį susirinkimą 
tiek mainierių,

Aš skaičiau tą aprašy- silankyti.

monstraciją. Pirma, tai Gry-ij 
bas manęs nesamdė; antra, ku
rie samdė, tai pasakė tikrą 
tiesą, kur važiuosiu, ir kas ga
li būti. Todėl he tik Grybas, 
kuris nieko bendro neturi su

Daržovių Auginimo ūkių 
Gerinimas

Sovietų Sąjungos Liau
dies Komisariatas nutarė 
pagerinti daržovių augini
mą visoj šalyje. Svarbiau
siuose daržovių auginimo

. ,‘centruose įsteigta šimtas 
4 .. 1 ---------- sutvertas kliu-1Aš jokių informacijų bas iš 18 nari mašinų ir traktorių stočių 

Maskvos apielinkeje atida
ryta 14 stočių, o Leningra
do srityje 11.

Nau j aš Būdas Gaminimui 
Alumino

Fizikinės L a b d ratįorijbs 
vedėjas Lukashow išrado 
naują būdą pagaminimui: 
alumino, to labai reikalingo 
metalo. Prie caro tas meta
las būdavo gabeųamas i^įfž-

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St, 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASŠ.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
.Nedaliomis ir šyentądie.niais:

1042 (isyto t ■ į

Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pašausimai pa 
garsėjusių mineralinių vandenų, Įš Kaukazo

Daktarų rekomenduojamas kaipo viduriam nau 
dingas ir gero skonio mineralinis vanduo.

Kaina 40 centų už kvortinę bonką

Pagelbsti viduriams maistą virškinti, akstiną 
žmogaus kūno veikimą jr priduoda jėgos. 

Kaina 15 centų už puskvortį.

Kliubai, Restoracijos, Saldainių Krautuvės ir 
Aptiekus Tuojau Reikalaukite Jo.,

Parduodamas nemažiau kaip po “baksą”—dėžę. 
Borjam eina 40 bonkų į “baksą,” Narzan 120 į 
^baksą.” . ,.

DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ : ‘
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais. 

Nelaukifė ilgai nes publika ištroškusį šių pasau
liniai zinęmų sveikatai naudingų vandenų.

, ‘‘LAISVE”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Sovietų Mineralinius, Vandenis Brooklyn® po viena 
būnką galima gauti sekamuose vietose: 
. Pas K. DERSĄ, Valgių Krautuvėje 

62 Union Avė., kampas Scholes St.
. > Pas P. MARčIUKAS, RESTAURANTE, 

417 Lorimėr Sfe^Kampas TėnEyck Street

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

A. M. Balchunas. Savininkas. TeL, Stagg 2-5928

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 51X6 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas* Nusilpimas, 
Ligos skilvio, žarnų ir McžlaŽamės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais,Vnaujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokejimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Z i. W 110 EAST- 16th ST. N. Y.
Kalba Lietuviškai

Įsikūręs 25 Metai
: Kasdieu—9 A. M. iki 8 p. M. 
’fv^NedSIiom—9 A. M. iki 4 P. M,



Great Neck
N. Y. $3; LDS Jaunuolių kp.

VIETINES ŽINIOS

Geimiams

INC

Helping the Daily’ Carry On

gatvę bedarbių Ozarkų šeimy

Telephone, Evergreen 6-5310sienės Kelionės Lėšoms

Graborius

DEKAVOJU PACIENTAMS

2220 AVENUE J

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

Telefonas, Midwood 8-6261

^61 ■ ■ ■»• .A.**'*

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

NOTARY 
PUBLICkitus

pra-

šiandle po pietų prasideda 
vietinio distrikto Tarptautinio

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

TEL. STAGG 
2-5043

bedarbių
ne daugiau, kaip dvi valandos

svetai 
ir sma

Lietuviu Kom. Balsuotojų 
Susirinkimas Pirmadienį

Bedarbių Taryba Privertė Vagiškų Darbų 
Agentūrų Sugrąžinti Bedarbiams $800

2 iki 6,
11 iki 1, 2 iki 6,

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.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS

Kliubo 
piliečiai ir 

esate kviečia-

UNDERTAKER,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

kelias 
laimėjo 

163 
vidutiniu algos 

$5 į savaitę.

402 Metropolitan Avenue
(Azti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

buvo priverstas pa- 
kad Efficiency Em- 
Biuras, darbų agen- 
sugrąžinti $800 be- 

Tą sumą pinigų 
Biuras buvo išga- 

bedarbių, pasiųsda-

Aukos nuo Pavienių 
Išleistuvėse’

lietuvių organizacija privalo 
turėt konferencijoj savo dele
gatus, arba patys komitetų 
nariai turi savo organizacijas 
atstovauti, jeigu dar nėra re
guliariai išrinkta/ delegatų.

Apati senųjų reikalų ir ko
vų delei politinių kalinių pa- 
liuosavimo, konferencija svars- 

Darbininkų Apsigynimo kOn-j tys planus Įmovos delei apgy- 
fęnrenciją, kuri tęsis ir . rytoj 
sekmadienį,rt-Mahhattan. Ly

PARDAVIMAI 
PARSIDUODA

Parsiduoda trijų kambarių rakan
dai, visi geri ir yra viskas, ko tik 
prie namų reikalinga. Kaina labai 
prieinama. John Bulota, 435 Lincoln 
Ave., Cypress Hills sekcijoj, Brook
lyn, N. Y.

(19Ų-198)

mitinge išgirsite, kas 
nori pasmaugti “Vįl- 
patim paskui grasi- 
“Laisvei;” išgirsite 

prieš “Vil-

Jūrinių Bedarbių Taryba pa
skelbė ant rytojaus protesto 
mitingą su reikalavimais duot 
Institute bedarbiams veltui 
nakvynę, tris kartus į dieną 
pavalgyti ir veltui palaikyti jų 
bagažą.

Church Institutas desėtkus 
ir šimtus tūkstančių dolerių su
renka iš “publikos,” būk tai 
labdarybės tikslams, o reika
lauja už viską užsimokėti.

An entertaining night has 
been planned by Units 3 and 
10 of the Communist Party to 
raise funds for our fighting 
paper the Daily Worker, Sa
turday, August 20 at Laisve 
Hall and in the yard, cor. Lo
rimer and Ten Eyck Sts., Wil
liamsburg.

As our workers’ paper is in 
great financial need and in 
order to carry on its relent
less struggle'for the workers 
and against the 
must answer with our greatest 
support. It would be criminal 
and negligent of the workers 
not to heed this urgent appeal 
for finances. Workers eve
rywhere are rallying to help 
the Daily Worker’s fighting 
fund.

Tonight an enjoyable pro
gram has been arranged in
cluding such features as Ping- 
Pong games, horse shoe pitch-

1PR0TEST0 MITINGAS 
PRIEŠ UŽPUOLIMĄ 

i ANT “VILNIES”

Y. $3;ALDLD 
Brooklyn, N. Y. $2; 7 

17 kp., Brooklyn, N. Y

DR H. MENDLOWITZ...
BROOKLYN, N. Y

Aukos Surinktos ••Išleistuvėse 
Nuo Organizacijų

ALDLD. Centras $50. LD 
SA. 4 kp.’ Elizabeth, N. J. $5; 
LDSA. 10 kp., Newark, N. J. 
$5; Aido Choras, Brooklyn, 
N. Y. $5; LDSA. 45 kp., Bay
onne, N. J. $4; LDSA. 111 
k p., East New YorĮc $4; LDS 
A. 129 kp., Linden- Nį J. $3; 
LDSA. 64 kp

IŠRANDA VOJIMA1 
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 4 apšildomi kamba
riai su maudyne ir šiltu vandeniu

Telefonas-Stagg 2-59,38
36 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

(196-201)

LDSA. 1-ma kuopa aukavo 
iš iždo $5 ir kuopos komisija 
dd H. Mantuškaitė ir E. N. 
Jeskevičiutė surinko nuo kuo
pos narių 
draugių sekamai: E. N. Jes
kevičiutė ir S. Sasna po $5;* 
A. Bimba ir J. A. Visockiai po 
$2; D. M. šolomskas, G. Sta- 
siukaitis, J. Weiss ir R. Mi- 
zara po $1; V. Bovinas, J. 
Siprba, E. Benson, A. Kairiu- 
tė, F. Buknys, G. Marčiukie- 
nė, M. Sudentiene po 50c.; 
P. Janiūnas, P. Simėnienė ir 
M. Vaicekauskiutė po 25c. J. 
Byronas 20 centų. Viso per 
1 kp. komisiją $27.50.

nimo nuo mirties bausmės
— , dyieji| IJew Yoijko str^ikierių;

deum, 6.6 E. 4th Št., New. Yor-, prieš kuriuos kapitalistai su? 
ke. Kiekviena darbininkiška j dąrėį ^mpgžud^stėa suokalbius.

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedeldlenių

Brooklyno ir apielinkės lie
tuviai darbininkai yra šaukia
mi j masinį mitingą ketvirta
dienio vakare, rugpjūčio 25 d., 
8 vai. vakare, Grand Assem
bly svetainėj, 318 Grand St., 
kampas Havemeyer, Brookly- 
ne,—protestuoti prieš lietuvių 
fašistinės buržuazijos pasimo- 
jimą užsmaugti darbininkų 
dienraštj “Vilnį” Chicagoj.

Mitinge prakalbas sakys d. 
A. Bimba ir R. Mizara. Dai
nuos Aido Choras, o Merginų 
Sekstetas perstatys klasinį 
vaizdą — C o u n ter-Olympic 
Drill..

Šiame 
ir delko 
nį,” tuo 
nant ir

Lietuvių Vote Communist 
Kliubo susirinkimas įvyks pir
madienį, rugpjūčio 22 d., 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, 46 Ten Eyck St., Brook- 
lyne.

Draugės ir draugai 
nariai ir nenariai 
nepiliečiai, visi 
mi ateiti į šį susirinkimą ir pri 
sidėti prie šio svarbaus darbo. 
Taipgi atsiveskite kuo dau
giausia jaunuolių.

Kviečia visus ir visas.
Sekretorius.

NEW YORK. —“Labdarin
go” jūriniams darbininkams 
Church Instituto, 26 So^ith St., 
policmanas suvarė vieną kul
ką į galvą, o kitas dvi į kū
ną bedarbiui jūrų darbininkui

BROOKLYN LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA Į 
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus šteiČius su naujau
siais įtaisymais, Keturjos bu

lių hlleys. *
KAINOS PRIEINAMOS.

ir policijos terorą, taip ir na
mo savininko niekšumą ir jo 
provokacijas; ir kvietė visus, 
kaip dirbančius, taip ir bedar
bius, mažus ir didelius, susi
rinkti ant rytojaus, rugpj. 19 
d., kad neleisti išmest minė
tą šeimyną su mažais kūdikiais 
į gatvę, nes buvo žinoma, kad 
ant rytojaus 10 vai. dieną vėl 
bus bandoma išmest bedarbių 
Ozarkų šeimyna laukan.

(Ką matysiu rugpj. .19 d. ir 
kas bus nuveikta, pranešiu 
“Laisvei.”)

jeigu visi darbininkai turi dar
bo dienomis; už viršlaikį mo
kėt pusantro sykio daugiau; 
užmokėt darbininkams už 7 
legales šventes per metus; ne
turi būt daroma skirtumo tarp 
negrų ir baltų darbininkų; ly
gus mokesnis už lygų 
ir t.t.

šį vakarą “Laisvės” 
neje ir darže bus įvairi 
gi pramoga Komunistų Parti
jos dviejų kuopelių, 3-čios ir 
10-tos. Dainuos Aido Choras 
ir Merginų Sekstetas; šokiai 
prie geros muzikos; užkand
žiai, sveiki. gėrimai; o darže 
visokie žaidimai: Ping-Pong, 
Horse Shoe Pitching, čekeriai, 
šachmatai
vadovaus Jaunieji Komunistai 
ir Komunistės. Kiekvienas sve
čias galės dalyvauti sau tin
kamiausiuose žaidimuose; o 
kas’ nemokės, tam jaunuoliai 
duos lengvų pamokų.

ĮŽANGA VISIEMS VELTUI.
Patys pulkais eikite ir 

veskitės Į tą naujovišką 
mogą šiandie vakare.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. 

215 E 
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 Iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

NEW YORK.—Per pasidar
bavimą Daily Workerio ir Be
darbių Tarybos, laisnių komi- 
sionierius 
tvarkyti, 
ployment 
tpra, turi 
darbiams. 
Efficiency 
vęs iš 50 
mas juos būk tai į darbus, bet 
ištikro į tuščius lotus ir įvai
rias vietas, kur niekas nerei
kalavo darbininkų.

Taip apvogti bedarbiai atė
ję pasiskundė Komunistų Par
tijos organo Daily Workerio 
redakcijai. Daily Worker tuo- 
jaus sukėlė kovą už atgriebi- 
mą bedarbiams įmokėtų pini
gų. Įsikinkė į darbą Bedar
bių Tarybos Darbų Agentūrų 
Komitetas. Trečiadienį tapo 
suruošta demonstracija prieš 
Efficiency Employment Biu-' 
rą; demonstravo 1,500 bedar-j 
bių ir dirbančiųjų, ir nutarė; 
demonstratyviai maršuot penk-l 
tadienį į miestinį laisnių biu-, 
rą su reikalavimais: sugrąžint 
apkirstiems darbininkams pi
nigus; atimt iš Efficiency 
agentūros laisnį,/ir atidaryt 
miesto kaštais darbų jieškoji- 
mo biurą, kuris būtų vedamas

boss.es ,we

Bedarbių Taryba Sustabdė 
Išmetimą Bedarbiu Šeimos

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydia fimlai Ir chronltkai vyrų Ir 

motery ligai kraujo ir odos. 
Padarau Htyrlmy kraujo Ir ilapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St.; ’ Room #82 

New York, N, Y.
Valandai Prilmimoi 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo S 
iki V vai. vakari 

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

Norintieji budavotis 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
56 Stagg St., Apt. 26 Brooklyn, 
N.Y., arba pasiklauskit “Ląisves” 

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, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją «. į

Kojų Nesveikumai 
Vokietys Specialistas T t* jll 
Garankščiuotos krau- 

jagyslės, niežint: ek- 
žyma, kojų skauduliai į/nLi'j
ir skausmingi kojų su- yJįrj
tinimai, paeinanti nuo /
gyslų įdegimo, yra gy- f/u

domi be operacijų Jįj]
DR. O. MEYER

208 West 54th St. 
New York City 

Seredomis ir

Tris Kulkas Suvarė 
j Bedarbį Jūrini 
Darbininką

Telefonas i Btagg 2-tlOfi

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS i

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

tik susitarus.

LORIMER RESTAURANT
' LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y. »

949^-959 Willoughby Ave,
Tel.. Rtagg XB4*.

nį’ ’iki šiol.
Įžanga veltui, 

į šį protesto mitingą.! Leo Salmanui, kuomet kitas 
Gelbėkime savo klasės dien- (Instituto sargybinis laikė suė- 
raštį ir areštuotus draugus 'męs Salmaną už rankų, perei

tą ketvirtadienį. Salmanas 
paimtas į ligoninę ir veikiau
siai turės mirti.

Minimas bedarbis buvo ga
vęs prieglaudą Church Institu
te ir užsičekiavęs jame savo 
bagažą. Kada jis pareikala
vo savo daiktų, jam pasakyta 
užsimokėti ' už bagažo palai

kymą; o jis neturėjo nei cen
to. Salmanas pasiskundė Lai- 
vakrovių Bedarbių Tarybai, 
kuri išrinko 25 vyrus eit rei
kalauti atiduoti jų draugui ba
gažą. Tada Instituto “labda
riai” pašaukė policiją, o ir pa
tys žmogžudiškai ėmė darbuo
tis prieš Salmaną ir visus at
ėjusius Tarybos narius. Vie-j 
nam laivakroviui perskelta : 
galva; daugelis kitų sudaužy-l 
ta, sukruvinta ir keli areštuo-!

NEW YORK.—Per 
paskutines savaites 
streiką kailiasiuviai jau 

i dirbtuvių, su 
i pridėjimu po
Jiems vadovauja kairioji 
dustrinė Adatos Darbminkų

i Unija, parodydama, kaa dar
bininkai' gali kovas laimėti ir 
krizio laiku. Tai koks skirtu- 

: mas huo socialfašistų vadų 
i Amalgameitų kriaučių unijos, 
kurie visuomet parduoda dar- 

Į bįninkų reikalus, o labiausiai 
bedarbės metu.

■ Kailiasiuvių kova vedama 
taip organizuotai ir energiš^ 
kai, kad kailių fabrikantų są
junga tapo priversta prašyti 
derybų delei streikų baigimo. 
Tos derybos prasidėjo trečia
dienį ir tęsėsi ketvirtadienį. 
Fabrikantai jau sutinka su 
šiais reikalavimais: darbas 

i nuo savaičių, o ne nuo štukų;
5 dienų darbo savaitė, 40 va
landų išviso; mažiausia išla
vintam darbininkui 'prie pa
prastesnių darbų ne mažiau, 
kaip $30.80 algos į savaitę ; 
augščiau išlavintiems eina ir 
alga augštyn iki $50; kiekvie
na šapa turi priimti dar po 
bent vieną paują darbininką iš 
bedarbių; viršlaikių turi būt

savo 
areštuotus 

Laužkime ragus 
fašistinei Amerikos lietuvių 
buržuazijai!

Kviečia
Tarpt. Darb. Apsigynimo

1 17-ta Kuopa.

į Kailiasiuviai Laimėjo 
priimti miesto išduodamus če- 163 Streikus Vadovy 

bėj Kainos Unijos

MATHEW P. BALLAS 
’ ( B ( E L A U S K A S )

G R A BŪRIUS 
UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ. 
PIRMĄJAI PAGALBAI ĄMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽEI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M. . •

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

• MOT. LAUKUS, Fotografas
1 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y< 

j vMEaL4 J Tel* 'Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Persitikrint.

JONAS STOKES 
’ Fotografas

Siuoird pranešu savo kosturąe- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

Ė12 Marion SU 
, kata?. B re a d- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES i
#12 Marion St., kampas Broadway 

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

pačių darbininkų ir visiems 
veltui patarnautų.

Ketvirtadienį nuėjo prie 
laisnių biuro 50 darbininkų, 
kurie buvo apvogti Efficiency 
agentūroj; su jais buvo dar 
desėtkai draugų iš Bedarbių* 
Tarybos. šimtas policmanų 
pastojo jiems kelią; sako, pas 
komisionierių galį eiti tik ma
žas komitetas, Bet atmarša- 
vusieji griežtai reikalavo visi 
sykiu eiti pas komisionierių, 
taip kad policija turėjo, galų 
gale, nusileisti, ir visi suėjo 
pas komisionierių. šis pradėjo 
deklamuoti prieš komunistus, ‘ procedūrą teismo 
kaipo spėkos vartotojus. Bet 
darbininkai nesileido, kad jis 
jiems užmuilintų akis, ir po 
trijų valandų komisionierius 
buvo priverstas išduoti patvar
kymą, kad Efficiency agentu-j vilniečius 
ra turi amokėti nuskriaustiems * 
bedarbiams $800 bėgyje 48 
valandų.

Tai yra didelis laimėjimas 
ne tik prieš Efficiency Em
ployment Biurą; tai yra ir pra- 
vedimas kelio kovoms prieš ki
tus darbų biurus, kurie pana
šiai begėdiškiausiai išplėšia 
paskutinius, dažnai skolintus, 
centus iš bedarbio.

Po 1 dolerį: S. Anderso^
N. Varaškevičius, J. Vinikai- 

kitų draugų 1 ir| tis, M. Klimas, M. Užkurėhie-
nė^ Č. Stasiulienė> M. Bųrkaus- 
kienė, K. Mockus, P. Bęčis, G, 
Klimaitis, P. P. Bieliąuskas, V. 
Tauras, S. Malin. t ( ; .

Po 50c.: L. Girmuonienė, O 
Vertelienė, Ę. Andrijauskienė.
O. Depsienė, Ę., Kavaliauskie
nė, J. Valatka. { ‘ . ,7

Po 25c: Visotskis, žigaitis,
P. Taras, J. Barkauskas, K 
Laukaitienė, Kazakevičiūtė, M 
Bushon, P. Janiūnienė, S. Pet 
kienė, M. Ąndriunas, B. Kru 
tienė, O. Rainardienė, Zablac 
kas, Slovo, G. Marčiukienė.

Komisija.

i ing and checker games. Aido 
Chorus and the Girls’ Sextette 
will sing workers’ songs. Ber
tha Paltanavičiutė will make a 
speech on the necessity of sup
porting the Daily Worker. 
The Young Communist League 
expects a lot of champions of 
Ping-Pong and horse-shoe 
pitching* as it will preside 
over the sports features.

And what with a few revo-. 
lut. cheers and refreshments 
to clear our voices for more 
cheers and workers’ songs, we 
expect this night to be a lively pavyko sustabdyti išmetimą į 
one

If you want to support our nos, po num. 30 Moore St. 
Daily Worker, if you like tol Pirmiaus Bedarbių Taryba 
sing workers’songs, if you like J iškovojo iš miestinio šelpimo 
games, then by all means be biuro apmokėt Ozarkų rendą, i 
down tonight and get your fill. bet namo savininkas atsisako ' 
of everything

Admission is free and the kius jau 4 mėnesius, sakyda-1 
program will start at 8 P. M.imas, kad Ozarkų šeimyna yra 

bolševikiška, ir užtai jis nori 
juos iš namų išmesti.

Taigi ketvirtadienį, apie 2 i 
vai. po pietų Bedarbių Taryba i 

| ir sulaikė išmetimą minimos i 
į bedarbių šeimynos.—Bedarbių 
! Tarybos centras randasi po 
Ifium. 61 Graham Ave., kam
pas Moore St. Savo užduotį 
Bedarbių Taryba atliko, ne
žiūrint smarkaus lietaus ir po
licijos pastangų neprileisti mi
tingo prieš sunįekšėjusį namo 
savininką. Mitingas ir pra
kalbos vis tiek. įvyko,’'nepai
sant visų kliūčių (nors bisku- 
tį ir poliaus), ir klausytojų pri
sirinko virš 100, kurie visi 
pritarė Bedarbių Tarybos kal
bėtojams, kurių kalbėjo trys; 
ir ant lietaus susirinkimas tę
sėsi apie dvi valandas. Kalbė- 

i tojai pasmerkė, kaip valdžios

boss.es



