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KRISLAI
Leninas apie Rinkimus. 
Naudokitės Rinkimais, 
drganizuokites Kovai. 
Kas Tiko Rusijoj, Tas

Tiks ir Amerikoj.
Rašo D. M. šolomskas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

L &

Bolševikai pirmuosius Dūmos 
rinkimus boikotavo, nes tais lai- No. 204 Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N: Y., šeštad., Rugpjūčio (August) 27, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c.
kais Rusijos darbininkai ir vals
tiečiai ginklų pagelba kovojo 
prieš carizmą. Bet kada revo
liucija likosi nuslopinta, kad ne
buvo jėgų revoliucinei kovai ant 
gatvių, tai bolševikai ima daly
vumą rinkimuose į Antrą Dū
mą. Leninas 1906 metais para
šė atsišaukimą rinkimij reikale, 
kur tarpe kitko sakė: uNaudo
kitės rinkimais, kad isauklėjus valdžios sąstatas apsvarstė I nistų Partijos kandidatas į 
tikmiosius kovotojus už laisvę ir tą sprendimą ir pakeitė jį 
tiž socializmų, kad atidaryti akis amžinu kalėjimu. Aišku, 
visiems ir kiekvienam, taipgi j^acĮ darbininkų neprie- 
parodžius tikruosius siekius ir telius nebus visą gyvenimą 
charakteri skirtingų partijų. L in ixciiujlinu. ■ /

“Liaudies masės mūsų revo- J e ....
liucijoje kovoja prieš -viešpata-! Pneskanms Susirinki- 
vimą činauninkų ir policijos,! w e
dvarponių ir kapitalistų... Ma-Į ]
sės kovoja už žemę ir laisvę, ifž 
nuvertimą tos šaikos pogromš- 
čikų ir budelių, kurie papirki
mo, apgavimo, žvėriškos prie
spaudos, kalėjimų ir karo lauko 
teismų priemonėmis atsako į 
milionų ir desėtkų milionų rei
kalavimus.

Ispanijos Buržuazija Sim
patizuoja Monarchistams

MADRID. —- Nuteistas 
myriop monarchist!! sukili
mo vadas generolas Jose 
Sanjurjo. Bet buržuazinės

Aišku,

mas ant Laivo
Aplaikėme bevielinį teleg

ramą nuo laivo “Berenga- 
ria,” kuriuomi vyksta ame
rikinė delegacija į Pasauli
nį Prieškarinį Kongresą. Te
legramoje sako, kad rugpjū
čio 21 d. ant minėto laivo 

“Kovodama už laisvę, darbi- buv0. laikomas prieškarinis 
ninku klasė siekia to, kad lais- susirinkimas, kuriame daly
vė tarnautų ne turčiams ir pri- vavo iki 200 Žmonių. Susi- 
vilegijuotiems, bet visai darbo; rinkimas buvo labai entuzi- 
liaudžiai. Darbininkams yra 
reikalinga laisvė, kad išplėsti 
plačią kovą už pilną pasiliuosa- 
vimą darbo iš po kapitalo prie
spaudos, už panaikinimą visokio 
išnaudojimo žmogaus žmogumi, 
už socialistinį visuomenės surė
dymą. Jokia lygybė, netgi ly
gybė mažų ūkių valstiečių. . . 
nėra galima, pakol gyvuoja ka
pitalo viešpatavimas. Ir tiktai 
susijungimas visų darbininkų, 
su pagelba dirbančiųjų , masių, 
gali nuversti kapitalo jungą, 
kuris slegia darbininkus kiek
vienoje šalyje. Socialistinėje r 
visuomenėje laisvė ir lygybė ne
bus apgavimas; dirbantieji ne
bus paskirstyti į mažus gamy
bos ūkius; sukrauti bendro dar
bo turtai tarnaus liaudies ma
sei, o ne slopins ją; darbininkų

* viešpatavimas panaikins bent 
kokią priespaudą, iš religijos, 
tautos arba lyties pusės.

astiškas. Kalbėjo delega
tai: Dana, Anderson, K. B. 
Karosienė, Gardner ir kiti. 
Po prakalbų buvo diskusi
jos. Važiuojanti darbinin
kai labai pritaria Prieškari
niam Kongresui. Pranešimą 
prisiuntė prieškarinės 
gacijos pirmininkas 
Brodsky.

dele- 
drg.

Metai XXII, Dienraščio XIV

visi
ma

“Draugai darbininkai ir 
pavergtieji kapitalo! Jūs 
tote viską, kada valdžia atima 
ir likučius laisvės, o buržuazija 
pradėjo atimdinėti nuo darbi
ninkų visus jų iškovojimus, pra
dėjo vėl ilginti darbo dieną, 
mažinti darbo uždarbį, didinti 
bausmes, ir taip vis labiau spau
sti, slėgti arba pavaryti iš dar
bo sąmoningus. darbininkus. 
Tiktai darbininkų pergalę ir jų 
laisvė gali užtikrinti jūsų iško
vojimus,

ALDLD. Remia
“Daily Workerį”

t

ALDLD Centro Komite
tas išsiuntinėjo visoms kuo
poms ir nariams paragini
mus remti Komunistų Par
tijos Rinkimų Kampaniją, 
taipgi ir vienintelį anglų 
kalboje komunistų dienraštį 
“Daily Workerį”. Dabar 
ALDLD II Apskritis, kurio 
iždą pereitą rudenį užgrobė 
A. Matulis ir Baltakis, mo
kinami renegatų Prūseikos 
ir Butkaus, buvo surengęs 
spaudos naudai pikniką; Pel
nas paskirstytas “Laisvei”, 
“Vilniai”, Komunistų Parti
jos rinkimų kampanijai ir 
“Daily Workeriui”. Komu
nistinis anglų kalboje dien
raštis aplaikė $37.00 ir savo

IR KULKASVAIDŽIA1 NESULAIKĖ 
IŠGIRDO FOSTER!

CHARLEROI, Pa.—Kal
bėjo d. W. Z. Foster, Komu-

Jungtinių Valstijų preziden
tus. Plieno, anglies, gelžke- 
lių ir kitų sunkių darbų dar
bininkai pradėjo traukti iš 
visos.’ apielinkės miestelių, 
kad išgirdus Fosterį. Ypa
tingai susidomėjo plieno 
darbininkai, kurie 1919 m. 
po drg. Fosterio vadovybe 
kovojo prieš algų kapojimą.

Traukė masės iš Donora, 
Monessen ir kitų miestelių. 
Ant upės Monongahela kelią

o * * 1 SUŽEISTA 100 KOVINGU MAIN1ERIŲSąjungoje _ _ _ _ _ _ _ _ _ f .
Maskva. — Kuiokai ir Viešpataujanti Klasė Surengė Karą prieš Kovingus Mainie- 

kitoki seno išnaudotojų pa-j 
su 1 šaulio šalininkai visaip ken-!

• I
ir naikina i

pastojo valstijds kazokai
kulkasvaidžiais ir grūmojo ^ią Sovietų Sąjungai*, 
sušaudyti visus darbininkus, i vagia, degina *
kurie bandys pereiti tiltą, produktus. Jie stengiasi pa- 
Dalis silpnesnių darbininkų ralyžiuoti komunikaciją ir 
nusigando ir pasitraukė, kitas transportacijos prie-

rius. Užpuolimo Vieta Atrodo kaip Karo Laukas. Mai 
nieriai Rengiasi Didesnėms Kovoms

DUQUOIN, Ilk—Daugiau 
šiurpulingų žinių ateina iš

Bet kovingesni darbininkai . mones. Sovietų valdžia ir j Illinois valstijos apie su- 
sura^do būdus ir pasiekė ma- yra priversta imtis griežtų ! rengtą anglies baronų karą 

prieš mainierius. Mainie
riai skaičiuje 20,000, ant 
tūkstančio trokų ir automo
bilių, su moterimis ir vai
kais nakties tamsoje prisi- 
'artino prie Franklin pavieto 
rubežiaus, ties Mulkeytown 
ir pradėjo persikelti Little

sinį ■susirinkimą, šis įvykis priemonių prieš juos net iki 
aiškiai parodo, kaip viešpa-' mirties bausmės.
taujanti klasė, kuri įstūmė j -----------------
darbininkiją į bado ir skur- V17 d * 
do sistemą, bijosi komunis- DHJ. K13r% AClklIl 
tų, nes komunistai iškelia 
visas išnaudotojų pavergi
mo ir priespaudos priemo
nes.

Vyksta Vokietijon
BERLYNAS. — Gauta

i ■ ' t ;
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Mes.’ savo gyvybę išgelbėjo
me tik greitai apleisdami 
automobilius, kitaip jau , i 
šimtai dabar būtum lavo
nais. Automobiliai subady
ti kulkų.” Jau trys mainie- 
riai krito šioj kovoj.

Mainieriai nepuola dva
sioje, bet jie renka savo jė
gas tolimesnei kovai už duo
ną ir gyvenimą. Įvykiai 
prie Little Muddy upės da

pranešimai, kad iš Sovietų Muddy «Pe- Staigiai prieš kartą parodo, kaip viešpa. 
1 7 niz\ci Riitt/x ntidnnn*f-n r\noiii_ 4-<i n i o n fi Dlnon 011 hirmvioil_

Sąjungos parvyksta nuolati-
NAUJI PASISEKIMAI KOM. CHINIJOJ

______ i amžiaus ir pasiremiant Vo--l™0' ^ras tratėjo nuo su- 
imperialistų agentai, kad' kietijos parlamento tvarka | na 9?®. ^ams;l ąpsvie e 

f . ° ’ i - Iru I Iro cvni Honi iv
jie, būdami Sovietų Chini- 
jos teritorijoje, atlieka šni
pų roles ir teikia žinias im
perialistams ir galvų kapo- 
tojams, už tai juos Sovietai 
areštuoja. Tame pat mani
feste Sovietinė valdžia pasi
žada paliuosuoti visus are
štuotus misionierius, . ati
duodant juos Chang Kai- 
shekui už du draugus Rueg- 
ges—mainais. Ruegges buvo 
sekretorium Pan Pacifiko 
Darbo.Unijų Biuro ir jis ta-, 
po areštuotas per Nankingo 
budelius, šis pasiūlymas 
dar. kartą numaskuoja im
perialistui: jiems atiduoda 
gaują dykaduonių-misionie- 
rių už du draugus ir, jeigu 
imperialistai nori, tai jie ga
li gauti atgal savo agentus.

SHANGHAI. — Komuni- 
i'stų Raudonoji Armija už- 
iėmė 15,000 gyventojų mies
tą Linkiang ir dabar ji ran
dasi mažiau, kaip 50 mylių 
nuo Nanchang, Kiangsi pro
vincijos sostinės. Baltųjų 
spėkos s u d e m o ralizuotos, 
Chang Kai-sheko kareiviai 
bėga į komunistų pusę bei 
atsisako muštis.

Kita komunistų armija 
nukirto gelžkelį tarpe Wu
chang ir Changsha miestų. 
Shansi provincijoje prasidė
jo cholera ir kitos lįgos, nuo 
jų kenčia baltųjų armija.

Laikinoji Chinijoj Sovietų 
Respublikos valdžia išleido 
manifestą. Manifeste sako, 
kad visi misionieriai yra 
niekas kitas, kaip baltųjų ir

Žiaurus Policijos Puo
limas ant Bedarbių

PHILADELPHIA. — Ke
li tūkstančiai bedarbių dar
bininkų buvo susirinkę ant 
Reyburn Plaza, ties miesto 
rotuše. Tai buvo bedarbių 
tarybų sušaukta demonstra
cija reikalavimui tuo jau ti
nes paramos badaujantiems 
darbininkams. Raita ir pės-

Japonija Rengiasi
Karan prieš SSSR

MUKDEN. — Japonijos 
imperialistai smarkiai ren
giasi *karan prieš Sovietų 
Sąjungą. Jie pradėjo dirb
ti, kad pravedus naują gelž- 
kelį nuo prieplaukos Rašin, 
(kuri randasi tik 100 mylių 

j nuo Sovietų Sąjungos prie- 
i plaukos Vladivostoko) lin-rastis apiaine aof.uu ir savoiv r •• * i- •

26 d.e„, 

c i oi vmlriini n i vni ’ i • • /-m • , • • •

„ Keturi draugai labai jos' bendrai’valdoma’s RytL 
ną, geresnį užmokestį ir paken- 137*00” Remkite^ ir Pav°jinSai sumušti ir 10 ar-inįs Chinų gelžkelia Prave- 

i • .eštuota ir sukimšta į kalė- dus šį gelžkelį Japonija ga-
Jim3- . ' L. • lės pilnai aprūpinti savo ar-

Tą pat dieną Brooklyne ; miją reikmenimis ir pradėti 
taipgi buvo brutališkai už-! pUOlimą ant Vladivostoko ir> 
pulta bedarbių demonstraci- Sovietinio Sibiro, 
ja ir eilė draugų labai su-» i 
mušta, o 9 areštuoti: Apie ’ ' 
Brooklyno demonstracijas J1200 Darbininku ■ U' 
rasite vietos žiniose. ? L? .

atsiektus kovoje su “ALDLD organizacija atsi 
buržuazija, tik taip galėsite at- lįgpg Į “Daily "V^orkerio
siekti, 8-nių valandų .darbo die-

n 
mai prašymą pagelbos ir pn-

juos buvo atidengta pasiu
tusi kulkastvaidžių ir šautu-

Ji yra 75 metų VM ugm> be jokj.°. Perser??- vergus.

jai priklauso jis atidaryti ir 
pirmininkauti, kaipo seniau
siam parlamento nariui, 
bus išrinktai? nuolatinis pir
mininkas. Fašistai ir so- 
cialfašistai pradėjo prieš ją 
bjaurią kampaniją melų.

Fašistai trokais^ir busais 
važiuoja į nMestą Beuthen,

taujanti klasė su bjauriau
siu pasiutimu puola alginius

* * 1 d * ĮVAIRIOS ŽINUTESugnis. Kilo didžiausias rik-1 f»****<*^^ **
lldll“ • -t — • -f |ikį smas ir verke nusigandę
’ • _ j vaikučiai. Virš šimtas mai-

nierių ir moterų tapo sužei Buenos Aires, Argentina. 
—Komunistų vadovaujamos

sta, desimti labai pavojin- unįjos skelbia generalį strei- 
£ai*. ..Y0.8 1s.au^uYai_1^ kuĮka- prieš reakcinę valdžią, 
svaidziai liovėsi sėti mirtį, kuri persekioja unijas ir 
ka*P an^ mainierių užpuolė | į.aįp revoliucinius darbiniu-

ir

kur yra penki jų elementai’ 8O.° deputy, specialės poli- kus. v A c nnnn iv* hnnrznYmd rrinl/hintiinuteisti mirti už budeliškus ci<s Įr. buožėmis ginkluotų 
Lau razbaininkų, kurie pradėjožudymus komunistų, 

kiama didesnių susirėmimų.

Veteranas Justinas

mušti vyrus, moteris ir vai
kus! Vertė automobilius į 
griovius. Naikino mainie-^ 
rių trokus. Ir tik nakties 
tamsa suteikė jiems progą

Genčius Brooklyne i pe?;sik.elti atsal per uPę iš- 
* gelbstint savo gyvybę. Ant 

_ . vietos buvo sunaikinta 200
Laisvės” redakcijoj atsi- mainierių automobilių. Še- 

lankė Justinas Genčius, chi- rifai, kaip pasiutę šunys 
Cagietis, veteranas, kuris

Barcelona, Ispanija. — 
Austrijos buvusio karaliaus 
giminaitis Charles Kapš-- * 
burg važinėja automobi- 
lium, ant kurio durų išpieš
ta Austrijos karališka karū
na.

vietos buvo sunaikinta 200

Cagietis, veteranas, 
tik dabar grįžta iš Wash- 
ingtono. Jisai dalyvavo eks- 
kareivių maršavime ir ko
voje su policija ir kareiviais. 
Buvo sužeistas. Jo rankos

šaukė: “Laikykite juos! Ne- 
paleiskite!‘ Nulinčiuoti 
juos!”

Po užpuolimo laukas at
rodė, kaip karo vieta: tro-

Buenos Aires. — Bolivija 
traukia daugiau karo jėgų 
prieš Paraguay. Karo pa
vojus vis didesnis.

3

buvo apdegintos. Jis sako, ^a^ automobiliai sulaužy- 
kad sužeistuosius valdžia ti, maistas išmėtytas, kruvi- 
suėmė ir iki šiol laikė, neiš- ni drabužiai ir priegalviai 
leisdama, kad svietas nepa- voliojosi. Reporteris, kuris 
matytų. Vertė juos dirbti norėjo nutraukti paveikslus,

Paryžius. — Visoje ryti
nėje Francijos dalyje eina 
didžiausi karo orlaivyno ma
nevrai. Jiems vadovauja 
maršalas Petain. Šifntai ka
ro orlaivių ima dalyvumą.

nn Q valanda i Hipnu tik už liko sumuštas ir jo kamera Jpo y valandas 1 dieną ūk uz Autom obiliai i Washington. — Amerikos
pavalgymą. Dabar, kuomet ® “ °bįal i „-jaiviai nėr 6 mėnesius na-

R M 
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pavaigymą. vauai, KuomeL r £ , išdaužv-'orlaiviai Per 6 mėnesius pasugijo, išleido. Trokais is- suvarstyti kuiku ir isdauzy- £ mvlias- nėr
vežė iš Columbijos distrikto j tais langais, mainieriai aare mynas, per
ir paleido. Veteranai, dau-1 traukėsi atgal. Kruvini ir

kain šimtas nep-alėda-1 sumušti mainieriai pasitrau- _giau kaip simtas, negaleda . D^uo.^ 6i2,638 svarus prekių.

sugijo, išleido. Trokais iš-
vežė 248,954 keliauninkus;
4,342,507 svarus krasos ir

, tojams ir susirinkusiai mi- Yne? kaip ir Sovietų ir Chini-I^i toliau eiti ir išbadėję, ne-
' toli nuo Baltimorės pas tū-

čiamas darbo ir gyvenimo saly-1 . . . . .4 Į visos kuopos bei pavieniai
-nariai! i . • > >gas. Ir tik per vienybę, ener

gingą, neišpasakytai drąsią ko
vą, eidama priešakyje visų dir
bančiųjų masių, darbininkų kla- Negrė Motina Remia 
sė galės iškovoti tikrą laisvę 
del visos liaudies.

“Draugai darbininkai ir visi 
piliečiai Rusijos I Atiduokite 
savo balsus už kandidatus Rusų 
Social-Demokratų D a r b ininkų 
Partijos! (Taip dar tada vadi
nosi Bolševikų Partija—D.M.š.) 
Ji kovoja už pilną laisvę, už res
publiką, už rinkimų valdininkų 
sistemą. Ji kovoja už Visą že
mę del valstiečių, be jokių at
pirkimų. Ji palaiko visus rei
kalavimus sąmoningų jūreivių 
ir kareivių, siekiant pakeitimo 
nuolatinės armijos visuotinu ap
ginklavimu dirbančiųjų.”

ir Soulterville miestelius.
lą farmerį kempėje apsisto- Ten jie renka savo spėkas ir 

. rengiasi tolimesnei kovai.
kių, kur? parinktų aukų’ ir pasiuntę orlaivį į Frank-
maisto. Komisijon įėjo du! pavietą ir ten išmėtė la- aštunto augšto ir* užsimušė.
lietuviai,i du lenkai ir vienas f Pelius>. kuriuose kviečia. Spėjama, kad tai bus saužu-

jo. Išrinko komisiją iš pen- rengiaai tolimesnei kovai.
Philadelphia. — Daktaras 

R. T. Comly, 26 metų am
žiaus išpuolė per langą nuo

Taip Leninas šaukė Rusijos 
darbininkus balsuoti už jų kla-

(Tąsa 5-tam pusi.)

“Daily Worked” ,
ATLANTA, Ga.—Motina 

nekaltai nusmerkto jaunuo
lio Olen Montgomery, užra
šė del 25 darbininku “Daily | ( --------------
Workerį” ir prisiuntė labai jjr. A. J. Karalius 
prielankų laiškutį. Tarpe M • >.•
kitko ta draugė sako: “Ne- NUSlllUOdlJO 
grai darbininkai visame pa
viete vis daugiau ir daugiau 
supranta rolę “Daily Wbr- 
kerio”, kuris tik vienas tei
singai gina darbininkų rei
kalus. .. Tik “Daily Work
er” anglų kalboje yra dien
raštis, kuris kovoja už neg
rų rasės reikalus.” O ką jūs, 
drauge skaitytojau, darote 
del parėmimo “D. Worker 
rio”T

! Paskelbė Streiką
;[ SOUTH RIVER, N. J.

, . . . 1 v. , .<

CHICAGO, Ill. — Lietu
viams žinomas Dr. A. J. Ka
ralius nusinuodijo.- Jis mi
rė 23 d. rugpjūčio. Į ligoni
nę buvo paimtas 7:30 vai. 
vakare, o kaip 8:20 jau mi
rė, Sako, kad jis negalėjęs 
išmokėti alimonijos. Jis bus 
auka’ viešpataujančio krizio. 
“Vilnis” paduoda žinių, kad 
pastaruoju laiku Karalius 
smarkiai gėrė. ; U

Tūkstantis ir du šimtai suk- 
niasiuvių ir kitų siuvėjų pa
skelbė streiką pries nepake
liamas darbo sąlygas ir ma
žas algas. Darbininkai ir 
darbininkės reikalauja pa
kelti algas. Kovojanti dar
bininkai išrinkd. komiai ją ir 
pasiuntė pas 'Darbo Unijų 
Vienybės Lygą, prašant pa
ramos. Jiems į pagelbą pri
buvo Adatos Darbo Darbi
ninkų Industrinės Unijos 
vadai.

amerikonas. .» Komisija lan
kėsi Baltimorėj ir rinko au
kas’. Dabar , drg./Genčius 
pribuvo į Brooklyną tuo pa
čiu reikalu . t * • . ■ >

Kova prieš Algą Kapojimą
charlotte, n. c. — 

750 audimo darbininkų pa
skelbė Hannah Picket fab
rike streiką prieš algų ka
pojimą. Taip pat juos pase
kė ir kito fabriko darbinin
kai. Darbininkai reikalau
ja grąžinti jiems senas al
gas, dešimts valandų darbo 
dienos, vieną valandą pie
tums ir panaikinti diskrimi
nacijas. ? r ■ .

, kuriuose ! 
Franklino pavieto mainie-' dystė. 
rius suorganizuoti 10,000 Į 
kovai draugų ir tarpe kitko 
sako: “Mes ateisim jums į 
pagelbą, kad padarius gink
luotų razbaininkų viešpata
vimui galą. Nedirbkite nu
muštomis algomis! Meskite 
darbo įrankius šiandien!”

Streikierių vadas Ansbu- 
ry sakė: “Mes eisime J 
Franklin pavietą, bet mes 
mainysim savo veikimo tak
tiką. Mes eisime ne tuščio
mis rankomis, nes ką gi da-, 
bar galėjome daryti pliko
mis rankomis prieš kulka- 
svaidžius ir tūkstantį gink
luotų razbaininkų... Aš bu
vau pirmuose automobiliuo
se, kada jie atidengė ugnį.

Washington. — 1931 me
tais Jungtinėse Valstijose 
išdegė 688,150 akrų girių it 
padaryta už $67,000,000 nuo
stolių.

Baltimore. — TDA 
vojo, kad laike naujo 
mo negro darbininko 
Lee būtų į džiūrę įleista 
negrai darbininkai. Tai pir
mas tokis laimėjimas.

Brussels, IBtelgija. — Čio
nai tapo areštuota drg. So- 
bottka, kuris yra naciona- 
lis sekretorius mainieVių ko
miteto. Areštuotas už jo 
revoliucinį veikimą.
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'sigąndę. Taip
sigando miesto
galingos mainieriiį jninios.
Musų komitetas paprašę 
majoro vietos dęl surirįnkL 
md. Duoda parką. Apie116mo.
vai. pradęji); plaukti Izftioniiį

a t‘išsi<pne: vienb
džia toš't0^

| “LaisVėš” 165-’numerį
; tų dalių jie
jnes neturi ka pasakyti. Visa 
korespondencija, mat, teisinga,

manoj rjašy-'lkąd Refers 
dlpusios Į 11 j | . j t į 
Prie kl

išai -neprisikabina
pasakyti

sapm 
ėnc

!vadovauja tain -vi- 
i Rodgers juk prieš 
b* i į f '£imą bandė perves-nepaprastą s

ti ĄPLA 2 kpi turtą kitai Oriau 
gijai. Jis to Susirinkimuose: vi-

■ntared as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at. 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

MŪSŲ KLASĖS PRALIETAS KRAUJAS NEPRA
EIS VELTUI AMERIKOS PLUTOKRATIJAI

Brooklyne bedarbių demonstraciją sutriuškino ginkluo
ta polįęija. Mušė be pasigailėjimo tuos, kurie pasipynė 
po jos'kojų. Devynis suareštavo. Darbininkai reikalavo 
pašalpos badaujančioms šeimynoms. <

Philadelphijoj tą. pačią rugpjūčio 25 d. tūkstantinę al
kanųjų demonstraciją ištaškė kruvinoji policija. Mušė 
buožėmis. Keturi slinkiai sužeisti, dešimts’ suareštuota, j

Detroite trys tūkstančiai darbininkų protę’stūvo prieš 
metimą bedarbio šeimynos iš. namų už negalėjimą užsi
mokėti randos.
penkis suareštavo.

Illinojaus valstijoj mainierių-streike valdžia įvedė bai-> 
sų kruviną terorą. Du mainieriai jau nušauti, o desetkai 
sužeistų.

New Yorke kelios dienos atgal policija ir renegatai 
trockistai užmušė du darbininku.

Iowa ir Nebraska valstijose policija buožėmis ir kulka- 
svaidžiais malšina sukilusius prieš badą farmerius.

Washingtone laike eks-kareivių maršavimo tapo nu
žudyti penki—trys veteranai ir du jų vaikai. Vienas ta
po ant vietos nudėtay, o kiti mirė vėliau nuo sužeidimo 
bei nuo gazų. >

Ir taip kiekvienas darbininkų pasijudinimas paplukdo- 
mas darbininkų kraujuose. Bet ar tas sulaikys klasių 
kovos eigą? Ąr tas pastos kelią darbininkų kilimui prieš 
alkį ir. priespaudą? Ne, nepastos. Mūsų klasės nekal
tai pralietas kraujas nepraeis veltui Amerikos plutokra- 
tijai. Kova didės ir plėsis. Kovon jau dabar stoja dides
nės mases darbininkų. Neapykanta virs veikliu kerštu. 
Bedarbiai organizuosiu ir kovos. Milionai badu nemirs 
be pasipriešinimo! ‘ i 1

“Tėvynė” yra Sūri vieni ji-; į kovą prieš tuos1 mušeikas, 
mo Lietuvių Amerikoje or- kurie pavergė mainierius ir 
ganas. Prie Susivienijimo verčia juos dirbti po'numuš- 
priklauso darbininkai. Bet i ta alga. Viši susirinkome 
šita “Tėvynė:” 
giau meluoti. L.____ _____  .
darbininkus, net negu kokie mums apsistoti Bali parke, 
tikrai kapitalistiniai laikra- Po; pietų atvirame ore pra- 
ščiai. štai “Tėvynė” No. 3,4 j 
(rugpj. 19 d., 1932) ( rašo, 
kad Illinojaus'valstijos maį- 
hieriai padare sutartį su an
glies baronais ant nukapo
tos pmokestiejS, -kad į viakaS' 
kųopuikiaųsiai. . eina, (kad

j unijos vadai, sutartį pasira- 
;šę ir jau tiek ir tiek kom
panijų atidaro .mainas ir

minios. , .Suplaukė gal iki1 
50,000! Žiūrime, kad ir mie
sto majoras atmaršuoja su 
benu. Matote,- kaip geras

’ievyne:” drįsta dau- prie miestelio Kincaid (?),|pu n/ 
meluoti, ir suvedžioti I’kurio majoras pavėlino S A

t I sai neužsigina. Būdamas
• I

•A- A,.: i a.; ],o pirmininku paskiausiuose siūle išrinkti |~ , TZ , _,v.ii; nn« arh’o ! Centro Komiteto posėdžiuose Jl- 
. : sai tvirtino, kad per teismus

> pasidarė, pamatęs darbinm-, gus ant ](ito val.doTai niano paieškosiąs savo teisybes.. Su 
. Taip navatnad visas prasižengimas prieš Rod-‘ ,lsr,ukta koį?’X ^ymavmwi,

! tą kitai draugijai, jis lankėsi 
j pas advokatus. Sušauktame . 
naujos draugijos susirinkime jis 
taipgi vadovavo. Jis skaitė kar
terį, . aiškino susirinkusiems

i apie jį, Rodgers aiškino, ką ad- 
i vokalas sakė, kaip turtas perr.

Jisai i v5sti kitąi draugijai. Jis skai- 
|tė rezoliuciją, reikalaujančią H 
j atiduoti 2 kp. Jurtą jo suorgąnį-. 
zuotai draugijai, žodžiu, jis vi
sam tam darbui-vadovauja. Ko . 
jūs daugiau norite? 1 >' ■

neturiu mierių ’ šmeižti

Tasai ^vienas sakinys yra se-J 
karnas: Rodgers ' 
komisiją pasiteirauti pas advo- 

; kalus, ar galima pervesti pini- 
Tai mano

j vietoj kulkų ir kovos, čia’g'ers.
mums benas grajina! , ( _ . . . ..i Dabar pažiūrėsime, kaip is- 

Pagaliauš atmaršuoja vie-į tikrųjų būvo.'■
' APLA 2 kp. .susirinkime, lie
pos 3 d., kaip, tik nepaprasto 

i. išdavė neblogus! 
draugę kovos prieš išnaudo-1 raportus, tuojaus Rodgers pra-l

sideda .prakalbos . ir mitin
gas. / , j . ■ tos mainierių lokalas,'su sa-i

■ Kadi ■. mkišyt prakaĮboųi, I vo, yėliavą ir pridiegia, kad | po
Peabody kompanija atrium stoja į-vienybę su ųmpis ir | ąeimo, delegatai 
čia tris' orlaivius,i kurie' sim <7 — J .

kasi virš žmonių galvų, da- tojus. • Patys -pasisako, <kad dėjo riesti savo .spyčių.: 
pydami ūžimą. Tas tęsėsi pirmiau jie buvo kontroliuos nurodinėjo, kad seimas buvo išpydami ūžimą. •'
apie ko'kią-Valandą laiko, pojjami1 Peabody kompanijos
j' _ __J_ L_L.l_.ijl ' .11 _ — I 1 TJ’> I -I O 1, ' 1 ’ i ■ ’

•v 'V * j

ą, Į1 Štai ką reiškia galybė: pa- 
angliakašyklų, i stebėjau, kad 30,000 žmonių 
j.j- lengvai sustabdė’ ketu riks' į

- tam jpašitraūkė.1 JRųgpj'.1181 bosų.
~ .. .. . v_ . v_ , . . . . . McvxxxjKA 'meilui a* ei., ryto anksti, 4-ta valandą, j' Šta
Policija buožėmis muse darbininkas ir įiek h. tiek mainierių -prą. --'...t. ..-.t; ■ t. .„.u..

anksto suorganizuotas' ir prie
šingoji pusė nedavus balso, 
prieš juos didžiuma visokiais 
balsais rėkus. Rodgers tada sa- Į 
vo Ipilbpj .pratęsė liniją, ką kuo-! 
pa turi ateityj daryti. Anot jo, bėnt vieną APLA ąArį ar kuo- 

! kuopa neturi pasiduoti didžiu- pą.
Tu- kurie kiužo APLA Įstatus, velka 

kuopą Į balą, varo dėmora-
I lizaciją, rengia narius mesti

- | APLA organizaciją, tada turiu 
viešai pasakyti, kaip ištikrųjų 
yra. Ką aš rašiau daugiau 

- •' j kaip pusantro mėnesio atgal, 
■geĮi dabar jau išsipildo. Rodgers 

■ j j vadovaujant suorganizuota nau-
i ja draugija, kuri Rodgers lūpo- 
! mis pirmame savo susirinkime

- -! nutarė pareikalauti, kad 2 kp. 
visą savo turtą atiduotų tai 
draugijai. Nutarta taip: jeigu 

turės tartis su advokatais ir ki- j geruoju 2 kp. neatiduos kitai 
tą darbą dirbt). Tiesa, kad! draugijai turto, tai j^er teismą 
Bealles davė Įnešimą išrinkti | reikalauti. Tai Rodgėrio siūly- 
komisiją. Bet tai jau buvo pojmai.
Rodgers kalbos, kurioj jis siūlėj Tačiau tas skymas jiems ne
išrinkti komisiją. Todėl aš ir , išdegs. Tie nariai,:kurie stoja- 
netvirtinu, kad Rodgers davė i už APLA konstituciją, turės su-, i 
Įpešimą išrinkti komisiją, nes | valdyti Rodgerį ir kitus tokius.-' 
tai būtų neteisinga taip sakyti, j Didžiuma 2 kp. narių vėliaus' 
Aš sakau, kad Rddgers siūlė, ir. permatys Rodgėrio blogus dar- 

| thi labai teisinga. . ]jUS jr. nuo jo atsisuks. Negalės
. Pagalios bereikalingas yra ar- j tie laimėti, kurie' suirutę sėja 

gumentavimas, ar Rodgers siūlė Į organiža-cijoj. Tiktai vienybėj 
’ 2 kp. Komitetas savo “Atvi- ar ne. Tai ne pamatinis dalykas. ; darbininkai galės laimėti.

rame Laiške” prisikabina tiktai J. Visas klausimas gludi tame,! 1 APLA 2 Kp. Narys.

einame prie ;
kur tokia didelė ginkluota, 
sargyba. Pasidaliname į, 
dvi dali: vieni, prie No.'9, o 
kiti prie No. 58. Apsupa
me kasyklas. Jokios sargy
bos nesimato. (Sako, kad 
dieną pirmiau trokais išga
beno visus ginklus.Taip pat, 
matyt, sargai paspruko, iš-

dės dirbti.
Ką tas reiškia? Aš sakau, 

i jog tai yra Lewiso įsaky
mas tą pranešimą padaryti 
“Tėvynėje” del Suvedžioji
mo lietuviu mainierių.

Kodėl “Tėvynė” tyli ir nė 
žodžio nesako apie mainię-i 
rių kovą? " Kodėl ji nieko 
nesako apie tai, kad Lewiso 
mašina pavogė nubalsuotus 
balotus? Naktį, 12 valandą 
pasirašo sutartį, o ryte 9 va
landą, išvagia balotus. O iš
vogė tik .dėlto, kad žinojo, 
jog mainieriai < nubalsavo 
prieš kontraktą. Nors lo-j 
kainose -yra balotų duplika- 
tai ir galima buvo išnaujo 
susirinkti ir suskaityti,, bęt 
reakcinė Lewįso rpašina at
sisako -tatai padąryti.Į : 
“Tėvynei” viekas kuopui- 
ikiausia.

kasyklas.
Del to viri ir visur darbi-1 mos delegatų sprendimui. 

ninkai vienykitės ir suvieny- į rime vesti kovą, turime tartis visą J
tomis spėkomis kovokite 
prieš mūsų visų behdrą prie
šą.1 - Mūsų pusėj bus perga
lė! 1

Benldo Mainierys.

APLA 2 Kp. Atviras Laiš-(d. rugpjūčio 
kas ir APLA 2 Kp. Nario 

Atsakymas

Niio Redakcijos:—Aplaikėme 
Apla 2 kp. Komiteto atvirą 
laišką, reikąlkujahtį išdubti 
“APLA 2 Kp.' Nario” vardą ir 

I ! I ~ .1 , I I I ,* i i \ X. i ? j- ** r. i _ m. l * 3

dehcijoš pasirodo visai rierėį-
pavardę.' 'Dėlei tb^ korbspbm 1 

- dehcijoš pasirodo Visai n'erėį- 
. v. ,. kalinga išduoti niiišų' kbrespon- 

O uz ką Šiandien. dylt0 vai.į.į paardė.' ! Mes' . 
nušautas lietuvis maimferysl padal,ome ■ kilaip.'‘ ’ 'TaljJihame 

_ _ v. j^o^a^’ ęplbeyt, 34 mętų ’am- skaudoj - U “ĄNihą Laišką”' li
verio valdžia Washin;gtone: vėl laiko konferenciją iziaus, vadas’“ Lokalo “ 303, pateikalatijartiey'kAd ■ ♦‘APLA 2' 

; ■ -- Į Oriehtj Illj? Delko šiandien Kp. Nar^s” atsakytų faktaiš. 
didesnėj Illinojaus dalyj ne žėmiaus talpiname tą paties F. 
vienas malniėris neina

NAUJOS KONFERENC., NAUJOS APGAVYSTES
■ .'i

7J Talkiname

Kuomet matau, kad kai

(August) 1932 
mėtų, išpildant 2 kp. reikalavi
mą.

APLA 2 Kp. Komitetas: 
Pirm. Joe. Mažeika, 
Sekrt. F. Rodgers, 

t ; • * .■

‘ i Ižd. A. Valeika.
Prot. Sekrt., F. Rodgers, 

110; Sagamore St, , ,
Pittsburgh, Pa.

CorĮiss Station.

su advokatais ir t. t.
Pirm. J. Mažeika pranešė, j 

kad Rodgers su kitais komiteto, 
nariais bandė dar prieš seimą j 
pervesti visą 2 kp. turtą ant ki-1 
tos organizacijos, vardo. ’__ _
pirmininkui ir vice-pirmininkui 
atsisakius pasirašyti po s 
mentu, turtas paliko nepoi 
tas. Tada vėl Rodgers paėmė i 
balsą ir pareiškė, kad reikia tu-1 
rėti tam tikrą komisiją, kuri i

-Tlbū * 1TTT 1 * * r 1

su bankinių ir industrinių įstaigų galvomis*. Sdširinkuš di
delė grupė tūzų, plutokratų, taip pat visas kabinetas. O 
tos konferencijos tikslas; “sutverti bankinių ir industri
nių grupių komitetą, kuris veiktų kaipo susisiekimo punk
tas, kad suvedus į tampresnius ryšius visuomeniškas ir 
privatines agentūras delei greito užbaigimo biznio de
presijos.” Taigi, laukite, krizis tuojaua bus “baigtas.”

New Yorke taip vadinamas “garsintojų kliubas” susi
šaukė konferenciją iš darbdavių ir Amerikos Darbo Fe
deracijos atstovų. Irgi buvo tikslas, kad “kuogreičiau- 
sia padaryti galą šiam kriziui.” Darbininkai ir darbdaviai 
sugyvensią taikoje ir bendromis spėkomis išvaduosią 
•kraštą nuo pražūties!

O tos konferencijos nėra jokia naujiena. Hooveris jas 
pakartoja kas kelintas mėnuo. Gi kiekviena nauja kon
ferencija esti naujas blofas, nauja apgavystė. Laikraš
čių redaktoriai turi apie ką ilgais liežuviais plakti ir mui
linti akis alkanos darbininkų mayes. Po visų tų konfe
rencijų ir sūkuryje tų konferencijų krizis eina gifym 
Jau rašėme, kad nuo pereitų metų liepos iki šių metų 
rugpjūčio bedarbė padidėjo 24 nubš. Tik per vieną lie
pos mėnesį šių metų darbai sumažėjo 3 nuoš., o algos ta
po nukapotos 6 nuoš.

Nauja Hooverio konferencija reikš tik naujus bilio- 
nus dolerių bankieriams ir industrialistams, o naujus 
smūgius ir naujas bėdas darbininkų klasei.

APL/X 2 K p. Nario 
Atsakymai

faktais

į • Rodgėrio rašytą’ir Kb Komite-----
darba, bet stoja į kova?,Ko- to pasirašytą “Atvirą Laišką,”
— - apla 2 Kp. Nario”

Nariai iš to galės 
padaryti išvadą, kurioj pūsėj

del visos Peabody kompani- taipgi ir ' 
jos mainosi stovi apstatytos įsakymą, 
ginkluota sargyba iš apie į . 
1,500 razbaininkų? Kodėl!teisy- 
tapo pašauta moteris SU Atviras Laiškas Ubisvės Redak- 
dikiu, kuri pro tą sargybą! cija August 12, 1932 
važiavo? Kodėl “Tėvynė”; 
viską užtyli? . .

Tai kam ji pataikauja: ar 
ne mūsų ] 
vadams, Lewisui ir Walke-į 
riui, kurie mus pardavė?

SLA nariai, labiausia Illi
nojaus valstijos, šita “Tėvy
nė” negali jūs suvedžioti, 
nesi jūs esate kovos lauke ir 
žinote, kaip ištikrųjų yra. 
Bet jinai suvedžios mainie- 
rius kitų šteitų, labiausia 
Indiana valstijoj, kur pana
ši pardavystė yra rengiama. 
Mes šaukiame visus mainie- 
rius neklausyti tokios “Te-, 
yynės”. Suvienytomis spe-

cija August 12, 1932
Gerbiamieji! ,!1

Laisvės No. 165 š. • m. ant 
puslapio penkto špalta antra, 

pardaėkiškiems P? R°pgr’s T*va"’
kia APLA 2 Kp. Balom Yra
tilpęs aprašymas po kuriuo pa
sirašo, APLA 2 kp. Narys. 
APLA 2 kp. savo reguliariam 
susirinkime rugpj. 7 d. š. m. 
apsvarsčius virš minėtą aprašy
mą, atrado, kad yra perdėm 
melagingas ir šmeižiantis, kaip 
F. Rodgers taip 2 kuopą.

2. kp. Narys rašo, kad, Rod
gers siūlė išrinkti komisiją pa
siteirauti pas advokatus, ar ga- T • J 1 ♦ i.oivcuauu pao ui ^u

Įima pervesti pinigus ant kitoj
vardo. Tai grynas melas.

W. J. Bealles siūlė išrinkti 
komisiją, ištirti 2 kp. Čarterius.

PLATINKI! KOM. PARTIJOS Pl.ATt-’ORMA
Dienraštis “Laisvė” jau išleido antrą laidą Kpihųnįstų 

Partijos rinkimų platformos lietuvių kalboje, brošiūrai- 
te parsiduoda tik už du centu. - , :*•;.? - •,

Pavieniai klasiniai sąmoningi darbininkai ir visos mū
sų organizacijos turėtų nenuilstačiai platinti mūsų par
tijos platformą. Ypatingai organizacijos paskirkite iš iž
dų po kelis dolerius, nupirkite platformos ir išdalinkite 
darbininkams kitų srovių. Galima pasiųsti draugus prie 
bažnyčių sekmadieniais išdalinti parapijonams. Galima 
nueiti ir išdalinti kitų srovių sušauktuose sdsirinkimuoye.

Kiekvienoj kolonijoj mūsų, obąlsis turi būt: Kiekvie
nas lietuvis darbininkas musų miėstė tiiii bfit aprūpin
tas Komunistų Partijos rinkimų platforma.
—- , .'tf i'-.1-! ■■ ■ ■ ■■ "ii-r-a ??■ > .........

!.kpmis stokite į kovą pries (Mat^čjdąai.yrajdu.čarteiąai už 
angjiėb baronus ir prieš par- kuriuos Jir ėjo 'ginčai kad' ištir

ti, o ąe pinigų pervedimą ant 
į .kito . vardo.) ’ ‘.,' , , j' ' . • ‘ ‘
1 į Toliau 2, kp. Narys vartojo

davikįškus vadus!
.1 I < I ■ j v K. / . ;j. Į .

, Apie Mąinierių Kovą r
I i’icš Anglie?; Įkiro n n s ' ląb^ai grąniėzdišką kajbą ’ tarnė 

Dabar keletas pastabų apie- apKysyme, kaip tai;“Kiliųiat na“ 
mainierių kovas. ‘Prie mū- ^Qtvinai ketonų

, . r. • . j _ : . fiivi Pailrifl nPlPlRTlsų dirbo kasykla Livingsto
ne. Be.t'jž 
kieto pagel 
buvo suorganizuotas masi
nis pikietatf iš visos apielin- 
kes prieš Peabody kompa- . _ 
riijos kasyklas Taylorville ir vą verčia.

turi pažaboti. Reikia neleisti 
mielus skleisti ir tt.r . *. ...

ugpj. 17 d
. APLĄ 2 kp. atrado, kad RocL

ATITAISYMAS KLAIDOS judamas prisimetėliu, negalėjo 
Mano straipsnyje, tilpusiam būti lipšnus

/‘Laisvės” No. 198, po antrašte: galėjo būti' lipšnus
“Argi ai sąmoningas, pasitąr?

gavimas
šams?’
bai galimas dalykas, kad jis,!

” O turėjo būti

Priedelis “ne” per redakcijos • V * M • » j .• -4 . • 1 l 1_ .mūsų klasės -prie- neapsižiūrėjimą tapo^ prikei’l?- 
hirinkta “...-nes la- tas.

Užušilių Julija.

apielinkeje. Tėn kasyklos 
dirbo po stipria , apsauga. 
Bęt sipie 10 vai. iš ryto iš 
BėnĮd, Gil|ęspiet Mt. Olive, 
Stauton ir kitur apie .2,000 
mašinų ir trbkų užpildo vi- 
štis kelius ir traukiai į Chri
stian pavietą. IŠ pietų taip 
pat kitais keliais* atplaukia 
minios mainierių. Einame

gers melų nesklei'dė, bet pats 
2 Kp. Narys melagingai viską 
perštato ir ant sau , nepatinkamų 
ypatų ir kuopoj kalnus pur-

, APLA antra tuopa vienbal
siai^ nutarė, pareikalauti iš 
Laisvės Redakcijos'.vardo pa
vardėj ir antrašo to, kuris po 
minėtu aprašymu pasirašė se
kančiai—APLA, ^(Kp Narysf 

; AĘ^A : 2 kp. ląikys . Laisvės 
Redąkcįją .. atsjkon]ingą, už tą 
šmeižiką, jei neišduos jo vąrdo 
pavardės ir antrašo. Malonė
kite duoti atsakymą nevėliau 31

Forierį, Komunistu Partijos kandidatą 
kalbantniasiniamc susirinkime Kansas CityJungt Valstijų p.rezi

Missouri,. vu’-r/ ' - ■ '
■ l Vidurinis: Penki tūkstančiai Detroito darbininkų 'susirinko pariti 
draugą Foętęrį, kuomet jis pribuvo sakyti prakalbą.

Apatinis: Eks-kareivių komitetas pasitinka komunistų kandidatą.



LAISV8 Puslapis trečias

Clown George--Klaunas Jurgi

E. Besk

Rinkimų Kampanijai

Nebėgk į Šalį

negu

Kariaut Prieš Karo Rengimą

Republikonai ir demokratai 
Socialistai tai jųjų ratai.

Bagočiai gi, ką mus išnaudoja, 
Tai Hooveriui milionus kloja. 
O kiti dar Rooseveltą perša, 
Ir čia pinigų jieji daug kemša.

Fosteris, Fordas tai mūs kandidatai 
Laimėt mūs klasės čampionatui.

I tuos rinkimus ir politikas, 
Ein ir dvasiškis Tarnas plikasis, 
Socialfašistų paskirtas jis, 
Prieš buržuazus šliaužiot kaip angjs

Nebėg į šalį, kovą pradėjus, 
Nes dezertyru liksi tu— • 
Nelauk, kad kitas, kovą laimėjęs, 
Dalį ir tau josios duotų.

Stok į mirtiną kovą su priešu, 
Juk ginklą pakelti gali;
Laimėję kovą, steigsim Sovietus— 
Galą skriaudoms savo šalyj.

žiūrėk, kaip darbas verda Sovietuos: 
Kaip Azijos jau rausta rytai;
Kaip Vokietijoj liejasi kraujas— 
Klasių kovoje žūva šimtai.. .

Pradėtą kovą tępk iki galo, 
Kitaip dezertyru liksi. 
Sukaupkim drąsą, energiją, valią 
Į sprendžiamą mūšį visi!

Bet prieš juos dirba Kompartija 
Mūsų narsi kovos armija.
Ji darbui duonos reikalauja, 
Turčių trupinių nemaldauja.

Be abejonės, bus ir gerų 'nurodymų, kurie 
reikalingi mūsų; veikime.

Bruzda rinkimų propagandistai...
Smarkiai darbuojasi mūs komunistai
Vieni štai kalba, laikraštin rašo;
Kiti ve eina ir talkos prašo.

štaba. šuo

Sovietų Sąjungoje vienas Vokietijos judžių 
direktorius gamina judį, kuris vadinasi ‘‘Black 
and White” (Juodi ir Balti), šiame judyje 
bus rodoma negrų darbininkų gyvenimas Ame
rikoje. Veikalas palies ir laikus, kuomet Ame
rikoj negrai buvo vergai.

Aktoriai surinkti tiesiog iš Amerikos pa
eiti negrų. Dar birželio mėnesį pribuvo Mas
kvon 22 negrai iš Amerikos del vaidinimo 
šiame judyje.

, Judyje bus parodyta, kaip negrai darbinin
kai persekiojami ir linčiuojami Amerikoj.

Mes dar negavome iš Massachusetts valsti
jos menininkų žinių apie pasekmes d. Šalinai- 
tės maršruto., Tąi negerai. Reikia apie tai 
parašyti į mūsų .skyrių, , •

Drama Apie Tom 
'' ' Mooney

mėgiamas. Kuomet Amerikoj rimtesni vei 
kąląi. neturį pasjsekįmo, . . .........................

moko tverti gyvenimą ir ant kalnų ir tarpkal- 
n#^. Kada kalnų gilumoje pasigirdo atbalsiai 
kirvių ir kitų įrankių, o dar daugiau tas pasi
keitė mūsų laikais, kada per kalnus perkirsta 
tuneliai, kada gelžkehai pravesti ir traukiniai 
greitai bėga, kada per pačius augščiausius kal
nus skrajoja orlaiviai. Visa tai imant domėn ir 
palyginant su miestu, sudaro pas dabartinius 
gyventojus persistatymą kalnų gražumo tiek,

Sovietų Sąjungoje pradėjo rašyti darbinin
kų teatro istpriją, Pirmas' tomas jau greitaį 
bus gatavas. Istorija apifols -laikotarpį nūo

įsnis Padarytas-Reikia 
Aiškesnio Pasukimo:

bus gatavas
vasario revoliucijos 1917 metų iki paskutinių

Keturių Aktų Drama Su Dainomis 
‘Kaina 50 c.

Visų pirm bedarbių apdrauda* 
Mūs darbas—Kompartijai talka. '‘ 
Šiai Partijai ranką paduokim, 
Už Fosterį-Fordą balsuokim!

Jaunutis

kaip 
iŠke- 
suo- 
kuo- 
įgrū-

Apie Amerikos lietuvių proletarinę poezi
ją mes jau esame davę eilę straipsnių. Ne 
pro šalį bus čia apsistoti atskirai prie pačio 
“Proletarų Meno” — proletarinės dailiosios 
literatūros ir meno skyriaus prie “Laisves”. 
Tat dar ir todėl svarbu, kad šiame skyriuje 
kaip tik atsispindi ne tik kad dailiosios lite
ratūros, o ir meno organizacijų bendrai dar? 
bas ir augimas.

Jeigu pavartyt senesnius, J. Nalivaikos 
laikų “Proletarų Meno” lapus, tai sulig įėju
sios mados gera pusė “Proletarų Meno” bu
vo užpildoma laiškais ir protokolais “Iš cen
tro raštinės, kas kokį laišką parašė tais lai
kais oportunizmu permirkusiam J. Naiivai- 
kai, kur koks choras ką pasakė ir pan. Išro
dyt, kad proletarų menas ir proletarinė lite
ratūra pasibaigia tais laikais užsiskleidusia 
nuo masinio veikimo, nuo masinės revoliuci
nės darbininkų kovos ir toj kovoj ugdomos 
proletarinės literatūros ir proletarų meno 
bendrai centro raštinėj, ir bendrai J. Nali-

(Tąsa 4-tam Pusi.)

bartinės Lietuvos darbininkų .gyvėninįą, 
kovas ir Smetonos valdžios inkvizicijas, 
kurias ji daro darbininkams. Šiuose kan
kinimuose policija ir* milicija bado* dar
bininkų panages ylomis, degina elektra, 
muša ' sąmpoįais,, lankais varžo galvas ir 
kitokius kankinimus daro darbininkams, 
kurie kovoja prieš fašizmą. . .

“Inkvizicijoj” šie visi veikimai Lietuvos 
valdžios yra gerai nušviesti. Tad šį vei
kalą reikia kiekvienam perskaityti. Ne 
tik vaidintojai; bet kiekvienas darbinin
kas turi “Inkviziciją” perskaityti, šį 
veikalą parašė draugas, kuris pats per
ėjo tas visas inkvizicijas.
/ “Inkviziciją” parašė d. Palanta. Išlei
do Meno Sąjunga. Kaina 50 c. Kurie 
draugai norite gauti veikalo platinimui 
arba sau, rašykite ir siųskite pinigus Me
no Sąjungos sekretoriui:

V. Bovinas,
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y. .

' Visa teatro 1 istorijai sudarysj įkelia (tomus. | 
Šiame veikale ! darbininkai. -ras didelį šaltinį, ' 
medžiagos darbininkų menui. Jame bus ga
na geru* lekcijų ir' pamokų, kaip darbininkų

____ ■ : -■ ' i f

veikalą susirinko 
ir daugiausiai 

darbininkai. Bu-

Mes ttirime visapusiai žiūrėti į mūsų meno 
reikalus. Reikia parašyti į laikraščius apie 
veikimą ir nuveiktus darbus^ Draugė Šali- 
naite eilėje mūsų chorų laikė prelekcijas. Ko
kios jų pasekmės, kaip į tai' atsiliepė jauni
mas? Tai klausimai, apie kuriuos reikia pa
rašyti.

ją jungos proletarinių rašyto
jų’ dar eina’kova.1 i Jų tarpe įra tokių, kurie 
perdaug toli dar atsilikę nuo proletarinių ra
šytojų. Yra taip vadinami “keliautojai,” ku
rie dar nepritapo prie marksistų-leninistų ra
šytojų, o pasitraukė nuo buržuazijos.

Proletarinių Rašytojų Sąjunga stengiasi 
šiuos pakeleivius pritraukti arčiau prie pro
letarinių rašytojų. (

Yra ir kita kraštutenybė. Tai kraštutiniai 
“materialistai.” Šie.pertoli eina ir lieka gar
bintojais “metalinio dievo.” . Jie vadinasi 
daugiau industriąlistais. Paskutinių ; įdiku 
New Yorko Times praneša, kad, ir šita krąš- 
tutenybė atmetama, ši sriovė, buvo i^me^us 
iš literatūros rbmansą. Bet ši pažvalga buvo 
sukritikuota ir pastaruoju laiku atmesta.

suokalbis priė^ 
vada Tom Moo-

Mūsų Sąjungos vajus jau veik čia. Drau
gai, visi pasirūpinkite, kad rugsėjo mėnesį 
mes galėtume gerai išnaudoti gavimui daugiau 
narių į mūsų chorus, šį mėnesį kaip tik lai
kas jau pradėti rūpintis apie sezono veikimą 
ir mobilizavimą mūsų jėgų veikimui.

Reikia gerai prisirengti, kad mūsų vajus 
būtų sėkmingas. Išrinkite komisiją ir vaji- 
ninkus. Su vajumi reikia pradėti :ir abelną 
propagandą už mūsų chorus, už palaikymą 
narių ir jų lavinimą. Supažindinkime mūsų 
organizacijoj narius su proletariniu menu.

Vi Bovirtas, s ' ? . ■ I | ; |

kiek jie dabar nekliudo gyvenimui, kokį mes 
suprantame.

Kodėl kalno gražumas neužima visą dailės 
istoriją? Mikei Angelo ir jo gadynės dailinin
kai visai nepaisė kalnų. Italijoje kalno pie
šimas prasideda tiktai pasikeičiant gyvenimo 
aplinkybėms—17 ir 18-tam šimtmečiuose kal
nų piešinių veik nerandame. Devyniolikta
me šimtmetyje taip vadinama—francūzų bar- 
bizonų dailės mokykla: Russo, Diunpe, Koro ir 
kiti jau piešia kalnus. Kodėl? “Todėl,”—atsa
ko G. V. Plechanovas,— “kad Francijoj pasi
keitė visuomeniniai santikiąi, o kartu su jais 
pasikeitė ir psichologija francūzų.” ■ Įvairiose 
epochose visuomeninio išsiplėtojimo žmogus 
gauna įvairius gamtos įspūdžius todėl,, kad jis 
žiūri į ją iš įvairių taškaregių.

Vertė—D. M. š.

“Gyventi visuomenėje ir būti laisvu nuo vi
suomenės negalima.” Taip geniališkai ir pa
prastai formulavo esmę materialistinės paž- 
valgos Leninas.

Kuom žmogus neužsiimtų, kokią rūšį užsi
ėmimo nepasirinktų,—jis priguli nuo visuo
meninių—ekonominių santikių, kurių tarpe jis 
gyvena. Tame nedaro išimties ir dailė. “Dai
lė,”— sako N. Bucharinas,—”tokis jau pro
duktas viisuomeninio gyvenimo, kaip ir moks
las arba' bile produktas medžiaginio gyveni
mo; jeigu mes kalbame apie daiktus, tai tas 
aišku ir su daile.” Piešėjui gali pasirodyti, 
kad jis visai neprigulmingas ir absoliučiai 
laisvas savo darbe. Bet gyvenimas toji “lais
vė” yra apribota reikalu išleidimo jo piešinių, 
tai yra reikalavimais naudotojo, reikalavimais 
rinkos, patraukimo, kuris nusakomas per vieš
pataujančią to laiko klasę. Kitais žodžiais, 
per visuomeninius—ekonominius santikius. 
Tokis tai jau geležinis klasinės visuomenės įs
tatymas. Piešėjas negali tverti kitką, kaip 
tik tą, kas bus perkamas rinkoje.

Bet buržuazinėj visuomenėj, bužuazinei 
ideologijai buvo naudinga sutverti fikciją 
“absoliutės laisvės,” fikciją “neprigulmybės” 

^piešėjo nuo išorinio veikimo—ji budavojo sa
vo mokinimą iš religinės pusės imdarpa. Dai
lė, tartum, yra virš gyvenimo. Dailė—“die
viška.” Dailininkas—“pranašas.” “Grožy
bė”—virš viso gyvenimo. Turgenievas saky
davo, kad jam Venera Milloskaja neabejotinai 
perstato revoliucinius principus 1789 metų.

Todėl buržuazija ir negalėjo sutverti moks
linės teorijos dailės reikale. Ji “brangino” 
pačius dailės tvarinius. Juos užsakydavo ir ap
mokėdavo. Ir tuom pat laiku sakydavo, būk 
piešėjas nei nuo jos socialio užsakymo,' nei nuo 
jos pinigų nepriklausomas. Tartum, jis lais
vas, neutralus ir pasiduoda tik “dieviškam 
veiksmui."’ “dieviškai įkvėpimo kibirkščiai” 
ir tt. Už to “veiksmo,” tos “kibirkšties”, už 

ar kitų dailės tvarinių, ji nematė (nenorė
jo matyti) jokio ekonominio, jokio visuomeni
nio proceso. Nenorėjo matyti, nes jai klasi
niai buvo naudinga tverti dailę “pagal pa
veikslą ir atvaizdą dievo,’!-— 
lės supratimą, tartum ji yra

DETROIT, MICH, — Susi
pratę darbininkai ne tik ko
voja prieš buržuazinės 'siste
mos nedorybes,- bet stengiasi 
galimais būdais pagelbėti ir 
finansiniai tiems darbininku 
klasės nariams, kurie per dau
gelį metų visai nekaltai yra 
pūdomi kalėjimuose. Tik už 
tai, kad jie teisingai kovojo 
už darbininkų reikalus, tai ka
pitalistai juos pūdo. Detroito* 
Gelbėjimo Toni Mooney Ko* 
mitetas>! rugpjūčio 6 d., Bellė 
Isle parke, suvaidino Tom 
Mooney teismą, trijų veiks
mų dramą. Tai labai gyvas ir 
žingeidus veikalas. Veikalą 
darbininkai matydami, labaį 
nustebo, kaip Tom Mooney 
yra nekaltai nuteistas visam 
amžiui kalėjimam

( . Veikalas, labai aiškioj for-, 
moj,. anglų kalboj, parašytas. 
Jame iškeliama San Francisco 
kapitalistų 
darbininkų 
ney.

Matyti 
tūkstančiai 
dirbtuvių 
vo nemažai ir lietuvių darbi
ninkų. žinoma, priešai nesi
lanko į tokius perstatymus, 
nes jiems įsako Romos agen
tai ir kiti buržuazijos gizeliai, 

i kad nieko gero darbininkai 
J tokiuose perstatymuose nu
veikti negali. Bet lošiant ak
toriams graudu darosi, 
Tom Mooney advokatai 
lia visokius buržuazijos 
kalbius prieš jį. Idant 
greičiausiai į kalėjimą 
dus kovotoją už darbininkų 
reikalus, buržuazijos advoka
tai ir kiti suokalbininkai (kaip 
veikale atvaizduoja)^ daro 
visokius užmetimus ant Tom 
Mooney.

Teisme parodo, kokias kny
gas Tom Mooney skaito, kad 
jis visos yra revoliųciniškos, 
(marksistinės, kad Rooney lyra 
revoliucionierius ir galų gale 
net netiki į dievą. Taip visa
me1' vėikhle rodoma klastos^ 
užmetimai ir kaltinimai. ••

Mooney pusės advokatai 
priparodo aiškius faktus, kad 
Mooney nekaltas ir neteisin
gai ant jo metama kaltini
mas. Bet teismas laikosi sa-

perstatant dai- 
“bendražmoniš- 

ka” (žmonės broliai, o ne klasiniai priešai) 
meilė ir teisingumas. “Nuo žmogaus,”—gra
žiai formulavo Richard Wagner,—“reikalau
jama buvo tik tikėjimo, tai yra pripažinimo 
savo menkumo ir atsisakymas nuo bent kokio 
asmens pasiryžimo išeiti iš tos padėties.”.

Už tokio ideologijos užtvaro buržuazija ra
miai miegojo. Buržuazijos tarnystei ji pri
taikė ir dailę, sudarant dogmą jos “laisvės,” 
“šventumo,” “dieviškumo” ir tt., pastatant ją 
greta su religija.

Kiekvieną kartą, kaip buržuaziniai teoreti
kai bandė sistematizūoti prityrimus dailės į 
kokią-nors mokslinę sistemą, jie atsimušdavo 
j tą pat piešėjo, “dieviškumą,” kuris į bent 
kokius rėmus ir įstatus neįtalpihamas, nes būk 
tada jis npstdtų būti (buržuaziniu supratimu) 
piešėju. Tokiame priešingume ir paskendo 
visi bandymai moksliniai išaiškinti dailės tva

rinius.
(Toliaus drg. E. Beskin aiškina, kad belgas 

^Mikiles dar 1847 metais norėjo dailę išaiškin
ti moksliniai ii- parašė septynis tomus, bet 
niekas neišėjo. Tik I. Ten (Prancūzas) kiek 
toliaus pastūmėjo dėstymą, bet jis jau įėmė 
piešėją, dramaturgą ir abelnai dailės tvėrėją, 
neskirdamas nuo gyvenimo sąlygų—Vert.)

“Hamletas” Maskvoje daro gerą įspūdį, sa
ko veikalų rašytojas Elmer Rice. Kuomet 
New Yorko Broadweje teatrai yra tušti, tai 
Maskvos teatrai pilni darbininkų. Tai toks 
skirtumas tarpe. Maskvos ir New Yorko. *

Elmer Rice buvo Sovietų Sąjungoje apie 
keturis mėnesius ir kaipo veikalų rašytojas 
ir rengėjas teiravosi apie teatrus darbininkų 
šalyje* šitas amerikietis pareiškė, kad So
vietų Sąjungoj “teatras yra stebėtinai popu- 

liariąkab.” Iš veikalų “Hamletas” yra labai

Vėl buržujai dirba ginklus, ' .. 
Godūs plėšti ir pelnantis;
Dieną naktį pina pinkles
Karą kad greičiau sukelti. ' ' - J " 

Rengia baisią kraujo puotą, /' 
Šiurpas purto visą žemę; 
Niaukiasi pasaulio skliautas, 
Praeitis žudynių temia.

Zimbins kulkos ponų šokį, < 
Kapitalams didins plotus; ,
Iš minių mirties bus juoko, 
Trepsiant griūvėsiu fokstrotus.

Bet pasiutusį rengimą
Sukliudys ranka pūslėta: 
Pasaulinis sukilimas 
Padarys visur Sovietus.

Juo labyn pasaulis niaukias,
Juo baisesnis grįžta karas, /
Dar griežčiau jam karą skelbkim
Visos žemės proletarai.

Į beklasinę gadynę’
Į visų tautų vienybę!
Proletariška tėvynė—< 
Kelias į taikos grožybę.

V. Meilutis,

Sovietų Sąjungos judis, Ukrainoje ' gamin- • 
tas; Alexandro Soloviejavo direktyva. Mėgė- ' 
jai-artistai žymiausias roles vaidina Z. D. 
Kourdiumoya,; P. P. Repnin, N. įZJ'Nįademsky; 
N. N. Palnikov, N. V. Koučin.sky; paskiaus 
kareiviai, kaimiečiai.

Šitas veikalas vaizduoja piliečių karą Uk
rainoje. Be to, reikia pasakyti, kad kiti So
vietų Sąjungos piliečių karo laikų , veikalai 
daugiau vaizduoja kovas miestuose. , “Clown 
George” kaip tik priešingai,—šitas judis vaiz
duoja kovas laukuose, giriose. Perstato, kaip 
Raudonoji Armija kovojo su baltagvardiečiais.

. Pirm veikalo parodoma keli istoriniai vaiz-/ 
dai, kuomet francūzai siekė užkariauti Mask
vą. Tai Napoleono žygiai 1812 metais, čia 
yra gera muzika—symfonija ir choras.

“Klaunb Jurgio” rolę vaidina N? Z. Nedens- 
kis. Jurgis, buvęs cirke klaunu, bet piliečių 
karo laiku 'ir jam tenka kariauti su imperia- 1 
listais, kurie veržėsi į Sovietų Sąjungą. Jur
gis ibuvo •.revoliucinės kaimiečių iri kareiviu 
armijos kompanijos ■, raštininkas. Bet; kapian- 
dieras juo buvo nepasitenkinęs. Kaipo “sor- 
kininkas,” Jurgis nęsįlaįkė disciplinos, kuo
met nereikėjo tikrai payojingai kariauti, su 
priešais. Revoliucinėj armijoj jisai laiką lei- ( 
džia< su beždžionėmis, meškučiais ir kitais gy
vuliais. Vienok pas jį matėsi ištikimybė re
voliucijai. Lojališkumo jame užteko.

Revoliucinės armijos kompanija apsistoja 
prie girios, čia matosi ir žvėrių, slankioja 
prie karo raštinės ir gyvatė, kuri net raša
lą paverčia ant kamandieriaus stalo: čera- 
pokas naudojama kaipo kempynė rašalo suš- 
luostymui. Veikia ir kiti gamtiniai gyvūnai, 
čia sceną labai paįvairina šios gamtinės aplin
kybės.

Pagaliaus suruošiama kaimiečiams cirkas. 
Klaunas čia įtraukia visus gyvulius į “akto- 

vaidiną sociafašistą, beždžio
nė—francūzą generolą ir tt. Pats klaunas ir 
armonistas sudaro visą “kapeliją.” Kaimie
čiai pilnai pasitenkina.

Bet čia pajunta priešas. Imperialistų or
laivis pradeda mėtyti bombas į susirinkusius 
kaimiečius, kuriuos klaunas su visa savo “ar
mija” linksmina. Išvaiko ramų gyventojų 
susirinkimą. Karas—vėl visi imasi už gink
lo. Mūšiuose liekasi sužeistas kamandierūs. '

Kyla klausimas sunkios pareigoj. . Būtent, 
reikia patirti baltagvardiečių frontas. * Tai 
labai svarbi problema. Čia reikia gudraus 
ir apsukraus vijurko. Jurgis klaunas i kaip 
tik tinka šiam darbui. Iš juokjąrystės ruošiasi 
svarbiam, pąvojįngam ir rizikingam darbui, 
Jisai apsitaiso ^avaygqlio ipagiko maskqmis. 
Drąsiai eina, tiesiai,į baltagvardiečių,karo, sto- , 
tį. Pirmjaųsia čia j įsai pradeda-rodyti “ma- 
giką,” kaip “galima padaryti” iš tabako auk
siniai pinigai. Bet bedarydamas tokius “ho- 
kus pokus,” užmėtą paklodę generolam ant gal
vos, pagriebia raportą iš baltagvardiečių fron
to, ir—atgal į savo frontą!

Tai vienas klauno karžygiškas laimėjimas. 
Paskiaus, su šia klauno pagelba, jau sekasi 
kariauti. Bet sprendžiamame mūšyje krinta 
kamandieras. Revoliucionierių armija prade
da svyruoti, krikti. Be vado, nėra jėgos. 
Klaunas eilėse kariauja ir pastebi šį trukumą.

Bet kas klausys, kaipo nedisciplinuoto. Jam 
vesti armiją negalima. Tad čia klaunas per
sirengia į drabužius kritusio kamandierio. 
Pasidaro lygiai tokią maską, kaip kad karo 
vadas ir leidžiasi į frontą, čia jisai vadas, i 
atitaiso brinkančias eiles. Sustiprina karei- ! 
vius, laimi mūšius, bet pats kovoj krinta. 
Nugabentas į ligoninę jisai pasirodo, kas ji
sai tikrai buvo, čia klaunas Jurgis miršta, 
bet kova jau laimėta! Revoliucijos armija iš- I 
vesta į laimėjimą, į pergalę. ;

Tokia pabaiga šio judžio. Gerai skamba ; 
balsai, apsčiai yra dainų. Pagaliaus šiame ! 
judyje yra daugiau realaus gyvenimo, 
kad kituose Sovietų Sąjungos judžiuose 
rėtojas pilnai pasitenkina šiuo judžiu, kaipo 
meno kūriniu ir kovotojų laimėjimu.

’ V. B.
Kad dailės tvėrėjas nėra neprigulmingas, 

kad jis priguli nuo ekonominiai visuomeninių 
sąlygų, tai parodo, kad piešėjai net į tuos pat 
dalykus, o prie skirtingų sąlygų kitaip žiūri. 
Dabar mes matome labai daug paveikslų, ku
riuose yra gražiai vaizduojami kalnai? O bu
vo laikai, kada kalnai buvo “negražūs” ir nie
kas nenorėjo jų paveikius piešti.

Del žmonių, gyvenusių septynioliktame šimt
metyje kalnai buvo priskaitomi prie neper
einamųjų, buvo kliūtimi prekybai ir tt. Ir 
todėl del žmonių tos gadynės jie buvo “negra
žūs”. Nes gražus, kaip sako K. Marksas 
knygoje “Anti Diuringas,” yra tik tas, kame 
Žmogus “mato gyvenimą, kaip jis jį supranta.” 
Žmogaus supratome 17-tame šimtmetyje kal
nas buvo tuom, kas kliudė jo gyvenimui. Tech
nika dar nežinojo priemonių prie kalnų nu
galėjimo, o ekonomika to jau reikalavo. Vi-

Alas.
15-VIII-32 Huntsville, Canada.

Trečiame veiksme, kada lo
šėjas “Tonu Mooney” kalba, 
kada jį nuteisia į kalėjimą vi- | /v 
sam amžiui, jis dar daugiau 
iškelia faktų ir suokalbių. Jis 
parodo, kaip pūvanti kapita
lizmo sistema elgiasi neteisin- 

įgai. Tik del to, kad jis ne- 
l atsisako kovoti už darbininkų ’ 
reikalus, tai jį teisia amžinau .T 
Yra ir juokingų sceniškų vaiz- 

įdėlių, ypač kuomet advokatai- 
stato klausimus “Tom Moo>- 
ney”, ar jis tiki į dievą. Tuo
met “Tom Mooney” atsako 
jiems aiškioj formoj, kad jis 
neturįs laiko galvoti apie nors - 
kokį išmislintą senų laikų 
“dievą”. Jis tik galvoja, kaip . 
padaryt galą buržuazijai ir vi-, . z 
sai sistemai, ,del kurios ken->; , 
čia darbininkai. Kaip prieiti 
prie tų darbininkų, kurie nė- 
ra organizuoti, sako “Tom 
Moąnisy”, t yra* daug- svarbes-^ 

■Ais* ^klausimas už jūsų dieVą. uM 
“Aš ir dabar matau”, tę

sia “Tom Mooney” “kad dar; 
bininkai pekloj gyvena, o jūs 
esate jų dievai ir velniai”! 

| Veikalas parodo, kaip nuteisia 
T. M. nekaltai. Kuomet jam 
duoda kalbėti (einant į kalė-, 
jimą) teisėjas, nors prie jo ir 
policija stovi, Tom Mooney 
pasako paskutinę griaudingą, 
gyvą prakalbą, kad jis gynė 
ir, gins darbininkų reikalus. 

Nors ne iš paties Tom Moo
ney lūpų užgirsta vaidinimą 
žiūrėtojai, bet daugelis pasi
mokina iš jo, nes tas viskas* 
parodo aiškioj formoj. Persta
tant veikalą, ponas Murphis 
buvo ir policijos nemažai at
siuntęs, kurie žiopsojo nosis 

r
(Tąsa 4-tam pusi.)
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Puslapis Ketvirtas

MENO SKYRIAUS DALIS
Žingsnis Padarytas—Reikia 

Aiškesnio Pasukimo

.(Tąsa iš 3-čio pusi.)
vaikos ir už jo pečių stovėjusių tada “Prole
tarų Mene,” Prūseikos, Seno Vinco ir pana
šių renegatų laikų “Proletarų Menas” ga
lima charakterizuoti, kaip oportunistinė, pa
laida bala. Tai puikiai charakterizuoja 
pats J. Nalivaika 1 d. lapkričio, 1930 m. 
“Laisvės” “Proletarų Mene,” spjaudydamas 
ugnim į d. Komunisto kritiką žalingų Buolio 
Sūnaus eilių “Būkim Smagūs.” Pas J. Nali- 
vaiką skaitome: “jeigu jau d Faustina sakyti 
“būkime smagūs” del to, kad bedarbė siau
čia, tai irgi neišlaiko kritikos. Kiekvienas, 
kad ir piemeniškos dainos suniūniavimas, 
užgavimas kokio nors muzikalio instrumen
to, kuris iššaukia melodiją, kelia smagumą. 
Reiškia, dabar viską meskime laukan, o užė
jus geresniems laikams, susinešime atgal.” 
Štai oportunizmo platforma: sulig tokio 
oportunistinio recepto ne proletarinis poetas 
turi valdyti “instrumentą” ir jį užtaisyti gro
ti jo reikalams, o tas instrumentas turi ve
džioti jo “sielos jausmus.” Ir jeigu tas “ins
trumentas” šaukia ne į kovą, ne mokina pro
letariatą kovos, o traukia jį nuo tos kovos, 
siūlo jam “linksmintis” kuomet bedarbė, al
kis badas klaidžioja ištinusiomis prekių ir 
įvairių gaminių perteklium Amerikos did
miesčio gatvėmis, tai sulig oportunistinio re
cepto traukti tuos bedarbius ir plačias dar
bininkų mases į kovą—ne proletarinės lite
ratūros uždavinys.

Sąryšyj su paskutinių metų bendrais pa
sikeitimais ir kovos paaštrėjimu prieš opor
tunizmą ir renegatus Amerikos lietuvių tar
pe jaučiamas pagerėjimas ir pačiam “Prole
tarų Mene.” Pirmiausia tai jau liudija pa
čio “Proletarų Meno” didenis prisiartinimas 
prie konkrečių proletarinės literatūros ir 
meno klausimų, iškėlimas ir įsitraukimas į 
aktingą proletarinės literatūros darbą visos 
eilės naujų draugų, daugiausia iš darbininkų 
tarpo, praktiškas priėjimas prie sudarymo 
darbininkų literatinių grupių, kritikos ir sa- 
vikritikos augimas. Klaipo teigiamą “Pr. 
Meno” reiškinį reikia pažymėti, vietoj skel
bimų ir sausų organizacijų protokolų, talpi
nimą atskirų apysakaičių, vaizdelių, netgi 
rpažų scenos dalykėlių “Ęr, Meno” skyriuje. 
Tai ne tik kad priartina patį “Pr. Meną” 
prie prolet. meno klausimų bendrai, o ir duo
da progos lavintis ir įsitraukti į literatūrą 
visai eilei naujų draugų, šita kryptim ir to
liau turi eiti “Pr. Menas.” O be to “Pr. Me
nas” visai vietoj pradėjo nagrinėti proleta
rinės muzikos, kino (ypatingai apie SSRS) 
klausimus. Reikia tik labiau nuodugnesnio 
ir kritiško šių klausimų nagrinėjimo, nesi
tenkinti bendrais išgyrimais, kaip tai tankiai 
būna kalbant apie SSRS kino filmas (ju- 
džius).

Neapsistodami plačiau ties visa pastarųjų

I

metų “Proletarų Meno” poezija, apie kurią 
jau nemaža buvo duota nuodugnesnes kriti
kos “Priekale” ir pačiam “Proletarų Mene,” 
mes vis tik negalim čia praeiti nepaminėję 
visos eilės naujų proletarinėj literatūroj pra
dedančių dalyvauti draugų ir jų kūrybos, 
ypatingai ryškesnius iš jų, kaip pav., RI. 
Svyrūnėlis, Jonyla ir Palanta. Šalia Buolio 
Sūnaus, St. Butkaus, vietoj nužengusio į re
negatų pelkes Seno Vinco, čia mes matome 
gan ryškiai besireiškiančius naujus, tiesa, 
dar jaunus, draugus iš darbininkų tarpo, ku
rių kūryba savo revoliucine dvasia žymiai 
prisiartina prie proletarinės , literatūros už
davinių : atidengti trūnyjančio kapitalizmo 
prieštaravimus, ugdyti revoliucinį .proleta
riato pasirįžimą kovon, tarnauti revoliuci
niam proletariatui ir jo partijai jo kasdieni
nėj kovoj darbininkų masių mobilizavimui ir 
šaukimui į kovą prieš bedarbę, prieš badą, 
prieš didėjantį antisovietinio karo pavojų, 
prieš buržuazijos reakciją, rodant plačiom 
masėm išeitį—per kapitalistinio surėdymo 
nuvertimą—į socializmą, šitoj plotmėj pa
sukimas yra ne tik kad pasirodžiusių naujų 
vardų kūryboje,—jis jaučiamas ir St. But
kaus, o taip pat dalinai ir B. Sūnaus pasku
tinėse eilėse. (“Viena iš Eilės”—“L” No, 
50, 1932 m.), nors pastarose, toli gražu, dar 
nepakankamai. Tačiau visa eilė draugų ra
šydami eiles visai neatkreipia kiek daugiau 
domės į kokybinę jų pusę, ir pirmais nevy
kusiais mėginimais stengiasi užpildyti visų 
komunistinių laikraščių skltis. Ypatingai 
tai reikia pažymėti d. Palantai, bet neliuosi 
nuo to ir kiti pradedantieji. Sueiliuosi, kad 
mums reikia kovot, kad kapitalistas—tai 
tyronas, siurbėlė, kad aplinkui bedarbė ir 
skurdas, ir manai, kad čia jau proletarinė 
poezija.

Paprastas fotografinis kapitalistinio surė
dymo prieštaravimų rodymas bei pigi, pavir- i 
šutinė, dekleratyvė sueiliuota agitacija—tai 
dar ne proletarinė literatūra. Proletarinis 
realizmas privalo ne fotoaparato pagelba 
rodyt gyvenimą, o sugebėt jį parodyt tikra
me jo prieštaravimų nuogume, tankiausia 
pridengtame įvairiais šydais, maskomis ii 
kvarbomis. Nuplėšt tuos šydus, parodyt 
tikruosius gyvenimo varyklius—klasių kovą 
ir revoliucinės išeitines iš krizio proletariatui 
būtinumą per kapitalistinio surėdymo nuver
timą paprastuos, kasdieniniuos proletariato 
gyvenimo ir jo kovų, o kartu ir pūvančio ka
pitalizmo prieštaravimų ir jo šlykštumo 
vaizduos—štai proletarinės literatūros užda
vinys.

Iškėlimas ir traukimas į proletarinę litera
tūrą visos eilės naujų draugų iš darbininkų 
tarpo yra nemažas paskutinių metų “Prole
tarų Meno” užsitarnavimas, kuris šitoje sri
tyje, reikia pasakyt, geriau gal, negu 
Amerikos komunistinė lietuvių spauda, 
kėjo panaudot tą konkrečią “Priekalo’’ 
tiką ir nurodymus, kuriais “Priekalas”
toviai užsiima proletarinės literatūros klau
simuos.

kita 
mo- 
kri- 
pas-

(Daugiau bus.)

DRAMA APIE TOM 
MOONEY

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
nuleidę ir vaikščiojo, kaip 
gandrai po lanką. Perstaty
me buvo renkamos gelbėjimui 
Tom Mooney aukos ir dali
namos blankos.

Apie pačius lošėjus, tai 
Įima pasakyti, kad visi 
rai lošė. Jie yra parinkti 
profesionališki lošėjai, i 
pratę darbininkai. 
Komiteto veikalas 
perstatytas jau antru 
kuris 
žiūrėtoju, 
resnė vertę, negu buržuaziniai1 
judžlAi ir kitokie jų agentų 
spyčiai.

i ga- 
ge- 
visi 

susi- 
Gynimo 
Detroite 

kartu, 
sutrAukia tūkstančius 

Jis turi savo ge-

A. Menininkas.

SHENANDOAH, PA.

bininkai apkalbėjo- rinkimų plodavo iv ;a*nt. vietos :jį užmiu- SHENANDOAH, : PA.: 
kampaniją. Apkalbėjus , ,šį...
klausimą t visi nutarė, kad dar
bininkai turi balsuoti ir agi- 
tuoti už , komunistu ikandida- bininkui> itall}. tautos> 
tus. Paskiaus, kad paremti: 
kalbas darbais, tai parinkta ■n^, kur akmenis mala .ir išski- 
aukų. Draugė Galinaitienė ir j rja auksą, kokiu tai būdu nu- 
K. Peslys parinko aukų. Au-!
kavo sekamai: J. Miller, K. įtraukė rankos pirštą.
Peslys, J. Millerienė, 
linaitis, J. Kalvaitis, V. žilins-1 
kas, Baltakienė ir R. Baraus- j Kadangi darbininkai

šeštad., Rugpjūčio 27, 1932
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Tą pačią naktį antram dar-

----- - - ■ •
, Ch. Gą-; Tai vis ‘kapitalistų aukos.

i , varomi 
kas—po 25c. Smulkių surink-• paskubomis dirbti; neturėda- 
ta 56c. Viso aukų surinkta mi nei laiko save apsisaugoti, 
$2.56. Tai nedaug, bet visgi' gorėdami daugiau? padaryti, 
yra gera parama. i kad įtikus bosams, kad , kar-

Tai reiškia, kad rochestę-' tais nebūtų pavaryti iš darbo, 
bet veikią!turi skubėti. Tokiu būdu at

sitinka •“ir visokių nelaimių. , 
. i ; . Ęmigrantas.

1 , 1 pikęjčiama< Pikniko Dienok ' i
Buvo pranešta “Laisvėj ” i 

, ros Chorhs rj&igia- 
;4 ir 5 dienomis. šiuomi pranešu, 
.kad mūsų piknikų dienos pakeičia- 
;mos. Piknikas įvyks rugsėjo 10 ir 
11, nes pirmiau skelbiamomis dieno
mis pikniko vieta užimta kitų. Kurie 
dalyvausite Lyros t piknike, įsitėmy- 
kite dienas: šeštadienio vakare, rug
sėjo 10 ir sekmadienį, 11 rugs., nuo 

vai. iš ryto, Sale rusų kapinių.
Lyros Choro Koresp.

(204-205)

FREEHOLD, N; J.
JLietiivjų Ukėsų Kliubas rengia pik? 1 ’

juaievej,” kad Ly- lįiką, kuris įvyks 4 d. rugsėjo. ■ Bui ' 
J pikniką, rufesdjo įdomiųi pamarginimų, kaiji t£i, lenk-' 

tynęs bėgime, laimėjimai ir t.t. Bus 
skanių' užkandžių ir gėrimų. Gera 
orkestrą grieš lietuviškus šokius.

(202-204) I

riečiai nemiega, 
šiek tiek. Veikimas šiek tiek 
progresuoja. > . .

“Laisvės” Reporteris.

i RED LAKE, KANADA

PHILADELPHIA, PA.
Masinis Išvažiavimas 

Philadelphijos visos darbininkiškos 
organizacijos rengia išvažiavimą T. 
Darb. Apsigynimo naudai, 28 d. rug
pjūčio, Burlholme Park. Visi drau
gai pasistengkite įtraukti kuo dau
giausiai publikos, nes TDA labai rei
kalinga parama: daug politinių kali
nių kenčia kalėjimuose, daug areš
tuotų per visą šalį, kurie laukia teis
mų. Klasių kova didėja, ir bile die
ną mes patys galime susilaukti >tos 
pūčios padėties. Oras atvėsta, kar
teris tik vienas davažiuoti. Ant šio 
išvažiavimo bus sutvertas preziden
tinių rinkimų kliubas ir bus apkalba
ma visa tvarka “Laisvės” pikniko. 
Dalyvaukite kuo skaitlingiausiai. Ką
rą imkite No. 50 ir persimainykite 
ant 26; galit važiuoti subway ir pa- 

, , - . , - ; / I imkit karą No. 26 ant Erie. Ave.
ALDLD. 84 kp., LDSA. 38 kp. ir Komisija.

' Visi nariai dalyvaukite, nesjTDA. kp. piknikas įvyks nedėliojo, ' (100-104)
-1 labai svarbių reikalų ’ aptarti. 28 rugpjūčio, ant Višniausko ūkės, : 

Tai’pgi bus nominuojami kandidatai j prasidės 10 vai. ryte. Likęs pelnas ’ 
~ " ‘ ‘ ' . j bus skiriamas gynimui 5 Patersono

Sekr. Dzevecko. i kalinių. Taipgi ALDLD. 84 kp. mi- 
(204-205) ! tingas atsibus Čia pat, tyrame ore.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
--- ---------■■■•■............................. J-j ...į.

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD. 77 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, 30 d. rugpūčio, Mažeikos 
svetainėje, 185 Jersey Ave., 8 vai. „

Vienas Užmuštas, Antras Ne
teko Rankos Pirštų

Kanadoje, Howey gold mai- 
I nose (Red Lake) iš 15 į 16 vakare, 
į rugpjūčio, naktinė j šiftoje vie- 1 
nas mainierys, francūzų tau- . "Centrt) Komitetą i933 metams. 
tos, tapo užmuštas. Jam už- ■ 
taisant skyles, dinamitas eks-j

IMI IMI W» RMim WlRA WI MM
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MONTELLO, MASS.
Rugpjūčio -31 d. bus svarbios pra

kalbos apie valdžios ir lietuviškų 
'fašistų užpuolimus ant darbininkų 
dienraščio “Vilnies,” Chicago, Ill. 
Areštuota du redaktoriai ir adminis
tratorius. Warrantai , išimta areš
tuoti visus redaktorius ir Board -Di
rektorių Tarybą. Drg. J. Siurba, 
“Tiesos” redaktorius paaiškins areš
to priežastis ir apie patį teismą. Vi
ši būkite Tautiško Namo svetainė
je, serėdos vakare.1 1 Ginkite savo 
dienraštį nuo neprietelių. , ,

, ; ; (203-204)

PATERSON? N. J.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

iMIVIIUIM

“LAISVES” NAUDAI PIKNIKAS
PHILADELPHIJOS APIELINKEJE

Nedėlioję, 4 Rugsėjo=Sept., 1932 
RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS 

VYTAUTO PARKE,
' ' '1 ' '' HULMVILLE ilKE 1R GALLOWAY RD., PHILA.

.sideda tarptautinis veikimas, Daily Workeriui — $5.00;' 
j kuriame ir Lyros Chorui pri- “Vilnies” gynimui nuo juodų-1 
isieina dalyvauti, todėl nu- jų fašistų — $5.00. Kuopa, 
i tarta pradėti mokintis ir ang- siuntė telegramus, protestuo- 
; liškų revoliucinių dainelių. | dama prieš darbininkų perse-1

Nutarėm šį sezoną sulošti kiojimą. 
“Alkį”. Komisija:. Kuzmic-; 
kas, Motuzą ir žemaitis tuoj 
imsis darbo, kad lapkričio mė- 

; nesį galėtume pastatyt scenon 
į “Alkį”.

Lyriečiai plačiai diskusavo 
užpuolimą ant dienraščio 
“Vilnies”. Kadangi ižde pini
gų yra mažai, tad nutarta 
rengti pikniką, rugsėjo 4 ir 5 
ir geroką dalį pelno skirti : 
“Vilniai” 
užpuolikų,
šalia kapinių, 
vietoj, 
kiams.

apsigynimui 
Piknikas

rusų piknikų 
Bus gera muzika šo-
Turėsim ir programą.

Lyros Choro KorOsp.

ROCHESTER, N. Y
Lyros Choro Darbuotė

Rugpj. 19 d., įvyko Lyros 
Choro susirinkimas. Organi
zatorius drg. K. Motuzą išda
vė gerą raportą iš choro vei
kimo. Bėgyje pastarųjų trijų 
savaičių, choras narių skaičių-, 
mi veik padvigubėjo. Lyros 
Choras” smarkiai rengiasi del 
“Laisvės” pikniko, kuris įvyks 
rugpj. 28 d., Valley View 
Parke, Wilkes-Barre, Pa., kad 
sukirtus Aido Chorą dainavi-: 
me. . * ’!

Kadangi šioj apielinkėj pra-j

Rochester lietuviai darbi- 
ininkai gerai darbuojasi rinki- 
;mų kampanijai, kad pagelbė
jus Komunistų Partijai geriau 
vesti kovas šiuose rinkimuose.

ALDLD 50 kuopa aukojo 
'rinkimų kampanijai $5.00;

ALDLD kuopa parsitraukė 
50 egzempliorių Komunistų 
Partijos platformos ir platina 

, tarpe darbininkų. i
Gcdemino Draugija savo1 

susirinkime, 12 dieną rugpjū
čio, aukavo $5.00 Daily Wor- 
keriui ir surinko $4.75. Tai 
viso jau pasiuntė $9.75. L.D. 
ir P. Kliubas aukavo, Komu- 

nuo Partijos rinkimų kampa- 
jvyks|n^a^ to, kliubas iš-

i rinko delegatus eiti per stu- 
bas ir rinkti aukas tam pa
čiam tikslui—-rinkimų kampa
nijai. Reikia priminti, kad 
šitas kliubas visuomet pasižy
mi aukomis darbininkų reika
lams.,

S. ir D. Draugija taip pat 
parsitraukė 50 kopijų Komu
nistų Partijos platformos ir 
platina tarpe narių ir kitų 
darbininkų.

Pereitą nedėldienį buvo iš
važiavimas darbininku, kad 
pakvėpuoti tyru oru. Ir šia
me išvažiavime draugai dar-

mm

■rfv-

i

>> I

Sietyno Choras iš Newark, N. Y(rą Pakviestas Dainuoti Šia m e Piknike 
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Diiihuos Aido Ghorąs iš Brooklyn, N. Y., Vadovaujamas B. šaknaitės, ir Philadelphijos Lyros 
Choras, vadovaujamas J. Jurčikonib. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyno Merginų Sekstetas.

GERA ' ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
> ■ ’ •• i ..... ; f

KAROLIS POŽĖLA risis su TONY LACK Y; JONAS BAGOČIUS risis su DANY WINERS;
& JACK BROWN kumščiuosis su GEO. JANSON.

’ Pradžia 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Nakties.

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

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

A. M. KlSHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JO3. CAMPA U AVĖ. ir K046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

KELRODIS: Gatvekariais važiuokit iki eleveiterio stoties, Frankfdrd Avė. ir Bridge. Iš čia imkite 
karą No. 66 City Line ir važiuokite iki galo. Įš 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 antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokit keliu No. 513 apie 
pusantros mylios. jGalima važiuoti ir Roose velto bulvaru iki South* Langhorne įr sukit į Bellevue 
Ave., po dešinei į Icelią No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pįkniką. t , /
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šeštad., Rugpjūčio 27, 1932

VIETINĖS ŽINIOS

Scranton, pa.
14 STĖBlHftNOlŲ DIENI) 14gelbėji- !

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenyso

A. Šalna.

O

62už nedalyvavimą demonstraci- ALDLD. 1 kuopos susirinki

o

KRISLAI
Brooklyn, N. Y,

Todėl visi mainieriai darbi-

MONTELLO, MASS.
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joj, kurie tik tarpsaviniai de- me perkeliamas i pirmadienio 
juoja pakampėse, bet kovose vakarą, ^9 d. rugpjūčio, 7:30

uždirba
dar mažiau

Jie turi
t

“LAISVE”

kontraktą.
; 39 Kp, Koresp.

Ruseckienė.

427 Lorimer Si.,

/Kalbėjo draugė Karo- 
ė' ir vienas negras darbinin-

Negras darbininkas yra
idatas nuo Komunistų

jiimui. Surinkta $11.18. f _ J. -<W < 4

Rugpjūčio 21 dieną 
gelbeji-’ALDLD 39-tos kuopos susirin 

!kimas. 1_v ___
$5; Ig. kacį draugai mažai lankosi į tai.

kam
šų įtaisytu 

kartus valgyti per 
ir Sovietų Sąjungo- 
kambariai; išaiškini- 
dalykų ir įstaigų ir 
ant 30 dienų.

, , ^ObfeRNIŠKiAUSI ĮTAiSYjiAI KEPTUVĖJE ., 
$-40 Stagg Štrėėt, Brooklyn, N. Y.

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

ALDLD. 1 Kuopos Nariams j panijai daugiau pelno. O tu. 
. darbininke, lupk, kaip mulas Draugai ir Drauges! Is prie- padgkavokie už kele.

zasties saukiamo masmio su- u cent ka tau nuine(į kįpi. 
sirinkimo “Vilnies” reikalais
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Iš “VILNIES” GELBĖJI- 
MO MASINIO' 

MITINGO

kluotos deputų jėgos ir leista
i mainieriams pikietuoti.

šalin žmogžudžiai anglies 
baronų bernai! Lai gyvuojaI 
mainierių energinga kova!”

nuo AUKOS “VILNIAI” j
mines;” i Susirinkusieji gana duosniai1 
bedarbėj,' atsiliepė į Vilnies 

tapo “Vii- aukomis: 
suaukota1 B*m5a aukojo 

į kakta Karpavičius $3.
Po $2 aukojo: J

’šnipinėjime. , Kiti šeši dar- Partijos rinkimų kampanijai.' galvas 
bininkai laukia panašaus 
budelių teismo, šnipinėjimo 
apkaltinimus primeta faši
stai visiems komunistams ir 
taip revoliuciniame darbi
ninkams.

r Kovoje sužeista ke-
Kalbėjo d. J. Baliam. Kalbė- ji darbininkai ir du kazokai, 
toj as gerai kalbėjo.^ Bet gali- penki darbininkai areštuoti, 
ma pastebėti, kad žmonių ne- ______________
labai .daug prisirinko. Mato- Varšava. — Lenkijos vai-, 
mai, dar kiti laukia got ųį lai-, Qįjos darbininkai mieste J 

■ kų,; kunuos žada ponas Hoo-jLv0ve .,3streikav0 prieg nu.
i Prakalbose buvo gana dikto,-'kaPotas alSas 
'kai ir policijos, kurią niekas' 
I nekvietė į šias prakalbas.

įvyko ’ Tą patį vakarą čia ' likosi 
__ _______ _______ i- apkulti gana gerai du federa- 

Tiktai reikia pasakyti, ’ lės valdžios “sausieji” agen- 
Policija jieško kaltinin- 

suąirinkimus.________________ jkų,, . Bet kol kas nesuranda. Į
Tapo išrinkta komisija orga- Vieną jau įtarė, bet jisai gina-, 

nizavimui K.. P. rinkimų kam- si, kad nieko nežinąs apie tą | 
panijai kliubą. Darbas turi įvykį.
būt vykdomas kaip greit gali-j Rugsėjo 9 dieną Am. Liet. 

Darb. Lit. Draug. 6 kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimą. Vi
si draugai atsilankykite. Yra 
labai svarbių reikalą ‘ aptarti. 
Taip pat jau' yra nominacijos 
blankos, tai reikės nominuoti 
nauja šios organizacijos val
dyba.

Rugsėjo 25 dieną Komunis-
Rėmi-

(Tąsa nuo 6-to pusi.) 
šalin savo purvinus nagus 
mūsų dienraščio “Vilnies!

Tokioj sunkioj 
kaip dabar, ir tai 
nies” gelbėjimui 
$57.90. Tai kulka 
jums, revoliucinio judėjimo ju-l 
(tošiai, ir tai dar tik pradžia. Į Skuodis, 
Mes ir tolinus remsime 
nį,” kiek tik galėsime.

Mitingui pirmininkavo drg. į 
D. M. šolomskas.

Pirmas pasakė drg. Mizara 
lAbai įspūdingą prakalbą apie 
sumokslus lietuviškų Chicagos 
buržujų ir apie žabangus, ku-; 
riuos jie “Vilniai” nuo senai 
rengė, dabar pagaliaus pada
rydami pavojingiausią pasikė
sinimą ant “Vilnies” 
Daug ko d. Mizara 
tiesioginio patyrimo, 
vo patsai ilgą laiką 
mas Chicagoje.

Užbaigus drg. Mizarai kai; 
bet, Aido Choro Merginų Seks
tetas sudainavo Internaciona
lą ir porą kitų revoliucinių dai
nų. (

Paskui kalbėjo angliškai d.' 
Lichtenstein nuo L_______ .
Partijos newyorkinio distrikto. Jotautas, A. Čepulis,
Jis kalbėjo apie darbininkų Juškienė, _ J. Giubliauskas, 
uždavinius dabartinėje Komu- ( Bumbliene, Zayeckas, Kava- 
nistų Partijos rinkimų kampa- ‘J 
niįoje ir 
m a is, i
priešų, kurie padarė užpuoli- 
mn ont “vilnie” sudainavo Internacionalą.III d cl IltVIlIllvO* j

Toliaus, drg. A. Bimba sa-1 Seeger,
vo prakalboje nupiešė tą pačiai ____________
dieną Brooklyno policijos pa-1 
darytą kruviną užpuolimą ant 
ketinės bedarbių demonstra- j 
cijos, kur keturi draugai liko 
sužaloti ir devyni areštuoti,—

Mik uz tai, kad reikalavo bent 25 d. rugpjūčio, Grand As»m-.i^a^įaU *i.g « iiįkį ijū$;paį|isyt^§įj^įaąą, J
^mzernos bedarbiams pašalpos, bly svetainėje, t, vakar, nega- . t T, tafcį jungėsi pėrfflSausty-
ir išreiškė dideli papeikimą Iėjo jvykti A.UD.L.D. 1 kuo- ta“nP“#(iarVMs Mestis ta’' ’Bet Alicijos viiininkay,

Tai tikras' darbininkų, njoterų ir vaikų Į
* i! -:v'------------------- -i-----——i

Weiss, 
Petruškevičius ir S.

“Vii-! Sasnauskienė.
Po $1 davė: Juozas Butkus, 

į M. Lukšienė, Adomaitienė, D. 
į M. šolomskas, K. Klastauskas, 
’ Brasdžionis, K. Sasnauskas, 
Klimas, J. Vinikaitis, R. G., 
Semėnienė, B. Benėnas, A.

-Buddy, Sudentienė, Depsienė, 
IK. Mockus, Tamošiūnas, A.
(Gugis, J. Maroza, J. Siurba,' rencija prieš visus 
E. Teskevičiutė, Geo. Warison, ■ darbininkus, idant 
J. Mačinskas, J. Barkauskas, Į 
Kazakevičienė, ir J. Tamsonas.

Po 50 centų aukojo: P. Viš- 
niauskas, A. Balčiūnas, A. 

; Burda, Zablackas, Bepirštis,
M. Severėnas, J. Benaitis, Vil- 
trakis, E. Yumplot, Kavaliaus
kienė, J. Grubis ir T. Vasi- 
koniutė.

Į . A. Zablackiutė 35c.
! Po 25 centus dėjo: Levanas, 

Komunistų Bensonas, Grąžyk, Ambrozevi-

ma. Taipgi draugai nutarė 
paaukoti . $5 delei drg. Toste
rio bylos. 5 ' ? . • i

Rugsėjo 6 dieną įvyks kon
ferencija Lewis© ir , Boylano 
mašinos, sykiu su Glen Alden 
Ko. prezidentu Inglis. Konfe- 

mainierius 
nukapojus 

iki 30 nuo- tų Partijos Kandidatų 
kad dabar mui Kliubas rengia pikniką j 
viso ’tiktai rėmimui komunistų kampam- , 

į dvi jos, Šitas piknikas bus labai 
išmaitinti įvairus. Jame kalbės John 
Bosai no- Baliam ir kiti kalbėtojai. Bus 

Visi darbi-

jiems algas nuo 20 
šimčių, nepaisant, 
mainieriai 
po $18 ir 
savaites.
nemažas šeimynas.
ri visai juos badu išmarinti.! įvairi programa.
Inglis’as prirodė, .kad visoij ša-1 pinkai turite dalyvauti šiame 
lyj darbininkai “priima” algų1 piknike. Visi turime remti 
kapojimus. Tddel mainieriai Komunistų Partijos rinkimų 
ne yra tame geręsni, kad jie kampaniją. i
turėtų būti priešingais. Pa
gal to pono pareiškimą, tai1
visas šios šalies ekonominis 3 000 Kovojo Detroite 

z-jcivcvnrto, v«-1 stovis ir pergalėjimas dabar- XJ
1 liauskas, P. Jasiulaitis, K. Baigtinio krizio, tai algų kapoji- OU PollClJU 

ir kitais dienos klausi-1 ^iunas’ Pinkus, J- Seeger, J. mas, nes kitaip, sako, laikai] 
primindamas ir tikslą Bukonis ir Andrijauskienė. 

_ . ! 1VT i i-1 rr o kni rrionf irieji Ir n
niekad nepagerės-. Tai taip!

Mitingą baigiant, visi kartu (kalba tas dykaduonis, kuris 
įsėdi šiltoje vietoje. Jam ne
rūpi sunkus mainierio darbas. 
Jam rūpi, kaip daugiausia juos 
nuskriaudus ir padarius kom-

DETROIT. — Tryc- tūks- ’• 
tančiai darbininkų kovėsi su 
policija, kada pastaroji no
rėjo išmesti vargingą be
darbių šeimyną iš namų.1 
Kova prasidėjo vakare iiy 
ejb per' visą naktį. Buvo i 
pašaukta valstijos policija, i 
jParbininkai reikalavo, kad 
leistų tai šeimynai pabūti

I “augštos” algos, 
judošiskas melas, nes toji pa- 

. . , . .. . . • ti kompanija prieš užsidary-vai. vakare. Įs.temyk.te majn(}. mokgjo tįktai p0
ivieną dolerį už karą anglies. 
Jeigu gerai pasisekdavo, tai 
duodavo po , du karu 
duoti,” ir pabaigtas 
Ar tai čia blogiau 
Duodavo išdirbti tik 
ną ar dvi dienas į savaitę.

Dabartiniu laiku 
tos mašinos taip 
“shaker chutes” 
prie kurių darbas 
sunkus. Daugiausia, kur an-' 
glis žema, tai reikia dirbti ant 
kelių per 8 vai. Pietų duoda 
10 minučių. Ar tai da reikia

i didesnės vergijos ? Jau senes-

už bedarbių šelpimą nedaly
vauja. Palietė drg. Bimba ir ir visos ir būtinai dalyvaukite 
kitus opiausius šių dienų klau- ALDLD. susirinkime, nes bus Į 
simi<*s. nominacijos Centro Komiteto

Tapo priimta ir pasiųsta kandidatų del 1933 metų, 
protesto rezoliucija Illinojaus ALDLD 1 Kp. Valdyba, 
valstijos prokurorui su reika-J - . . -
lavimu tuojaus panaikint niek-į 
šų skundus prieš dienraštį 
“Vilnį” išmesti bylą ir paliuo- 
suoti du redaktorius ir admi- 

\ nistratorių. Taipgi tapo pri
imta “Vilnies” reikalu šitokia 
bendra rezoliucija:

“Mes, Brooklyno lietuviai 
^darbininkai, susirinkę į masi

nį susirinkimą Grand Assem
bly svetainėje, griežtai pa
smerkiame lietuvišką buržua
ziją, fašistus ir renegatus, ku
rie išvien su kapitalistine val
džia pasimojo ant mūsų ko
vingo dienraščio “Vilnies” gy
vybės.

“Mes pasižadam visais gali
mais būdais remti “Vilnį” ir 
kitą komunistinę spaudą ir pa
dėti atmušti visus, priešų puo-

♦ Ūmus.
“Mes reikalaujame, kad III- organizacijų.Fabrikuose ir dirb

ino jaus valstijos prokuroras iš- tuvėse paskubos sistema ir dar- 
j^Sestų “Vilnies” bylą ir paliuo- bo valandų liginimas bei algų 
suotų areštuotus draugus. [kapojimas. Tai paprasti apsi-

* “Šalin provokatorius ir (reiškimai Amerikoje klasių ko- 
skundikus! f 
vingas dienraštis “Vilnis”!” 

Prieš mainierių f
mą susirinkimas priėmė sekan- išnaudojimo ir puolimo ant dar- gas. 
čią rezoliuciją: | bininkų klasės priemonės nersi- sien

Ir tam galą ka$.
ka
Partijos į Mass, valstijos lei
tenantus. Aukų surinkta apie 
10 dol. rinkimų kampanijai.

Rugpjūčio 14 dieną, P«. Bal- 
». . Jčiunienė surengė pietus. Čia 

ujvjr. H«oi.icin,.cnuv mu- v. . . 1 i irgi. bbvo pakelta darbininkų
deliškus žygius šerifų-deputų,' gauta žinia, kad Lenkijon reikalai ir rinkta aukos Tarp- 
kurie jau nušovė du darbinin-[ mieste Kamenec-Volinski du .tautiniam Darbinin|<ų Apsigy- 
kus ir daugelį sužeidė. Mes ukrainiečiai darbininkai Ba-! jiimui. Surinkta $11.18. 
griežtai reikalaujame, kad rush ir Kovalčuk likosi nU- Rugpjūčio 17 dieną buvo sū-
būtų sulaikytos budeliškos gin- smerkti mirti. Juos kaltina rengta prakalbos Komunistų

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
sės partijos kandidatus, taip jis 

, aiškino tą reikalą, kodėl darbi- 
ninkaį ir valstiečiai privalo ati
duoti savo balsus už savo kla
ses kandidatus. Tas buvo Rusi
joje 1906 metais. Su tokiais 
uždaviniais tada susidūrė Rusi- j nįems darbininkams darbo nėra, 
jos darbininkų klasė, su pana-j nes jų vietą užima mašinos 
šiomis kovomis susiduria dabar) jr jauni vyrai, kurie mažai yra 
Amerikos proletariatas ir bied- dirbę kasyklose, 
nieji farmeriai.

> Nuolatinis buržuazijos ir ka-;ninkai privalo stoti į griežtai 
pilalistinės valdžios puolimas kc^vą prieš algų kapojimą ir 
ant darbininkų. Ginklų varto-! visą Lewis©—Boylano ir Ing-1 
jimas, šaudymas mainierių, žu- lis’o mašiną, ir jų sufabrikuo-! 
dymas kovingų mūsų draugų, tą 

• puolimas ant darbininkų klasės i

Šios apielinkės visų apskri- 
Lai gyvuoja ko- vos lauke. Carizmui padarė galą čių piknikas įvyko rugpjūčio 

----- . Rusijos proletariatas, vadovau-|6 ir 7 tonomis. Man rodos, 
terorizavi-; jant bolševikams, bet caristinės j kad piknikas buvo pasekmin- 

>nr> Scolzan- iz__________ 2:___i...... 1 • z. .1___ ' ZTZ « 1 U „ ,1TZ «

čia rezoliuciją : Į bininkų klasės priemonės persi
mes, Brooklyno lietuviai kėlė j.kitas šalis. f

darbininkai, susirinkę į masi- i padarys proletariatas tik po~Ko- 
ni susirinkimą, rugpj. 25 d.,! munistų Internacionalo kovos 
Grand Assembly svetainėje,: vėliava.
grąžtai protestuojame prieš •----------------------
kruvinus žygius anglies baro- Į pnL;;n; TprfU-aą Anna 
nų ir valdžios Tllinojaus vals-1 
tijoje. Mes pasmerkiame bu-* bEKL. YN Ab.

Matykite Lapkričio 7-tos Dienos 
Apvaikščiojimų

PENKIOLIKOS METŲ
, SUKAKTUVIŲ 

RUSIJOS REVOLIUCIJOS 
$225.00 Ir Augščiaii 
Pilnoje World Tourists, Inc. Va
dovybėje Įinant: Leningrad, Mos

cow, Ivanovus Vosnesensk ir 
Kolektyvę Fariną

IŠPLAUKIMAS SPALIŲ 
OCTOBER 20

Laivu BERENGARIA''
T šitą turą jeina moderniška 

trečios klases per Atjantiką pa- 
sažieriams komfortiškuose 
bareliuose (cabins) 
vandeniu; 3 
dieną kelyje 
je; miegami 
mai matomų 
Sovietų viza

Trumpesnės Touros 
Kainuoja Tik 

$205.50
WORLD .TOURISTS, Inc.
175 Fifth Avenue New York City

Tel.: Al—4-6656-7-8
Laivokartes į Sovietų Sąjungą 
taipgi galima pirkti sekančiuose 

World Tourist skyriuose:
Chicago-6 N. Clark St.
Detroit-!07 Clifford St.
Cleveland-808 Engineers Bldg.
Boston-14 Harrison Ave.
Philadelphiar629 Chestnut St.,
. Room 406
Washington, I). C.-409 Colum- 

: biąn Bldg.

CUN ARD LINE

Tel. Porter 3789

1)R. JOHN REPSH1S
. (Repšys) ’T

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard q St., 

kampas. Inman St., 
arti Central Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakarę
Nedeliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

Philadelphia
ROUND TRIP

One Way
2.00

_______$4.00
______ 3.00
______ 4.75
______ 7.50
______ 8.00
______ 13.50
_______17.00

______ 4.00
_______ 5.00

HOURLY
EXPRESS
SERVICE

BALTIMORE _____
BOSTONi _________
WASHINGTON ___
RICHMOND ______
PITTSBURGH ____
DETROIT _________
CHICAGO ______ __
ALBANY and TROY

ROUND TRIP ___
KAINOS ROUND TRIPSŲ
Labai Smarkiai Nužemintos

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

; - PusĮąpi-ą penktas

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
•' ; VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame goriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmO' 
keti gydytojui.

Duoną pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apielinkės,. 
kaip į krautuves taip'ir'į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y

iinsiiiaiiiOHigiiisiiiomaiiisiiiaiiioiHaiiiaiii

Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa 
garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 

šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidų 
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kv.or- 
tinę bonką

NARZĄiV pagelbsti viduriams maistą virškinti, 
akstiną žmogaus kūno verkimą ir priduoda 

jegOL'. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima
* Gauti Sekančiose Vietose: '

K. DEPSĄS VALGIŲ KRAUTUVĖ
Union Avė. kampas Scholes Street.

P. MARČIUKAS, restauracija
417 Lorimer Street, kampas Ten Eyck St.

GINKUS PALACE CONFECTIONERY STORE
495 Grand Street, kampas Union Avė.

iiiaiiiaiiiaiiiamiwiiiEiiiaiiiainaiii°)

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisuiuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Heli—Oregon 5136
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

' Z.i 110 EAST 16tb ST. N. Y.
, Kasdien—9 A. .M/ iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai

Nedėliom—-9 A. M. iki 4 P. įsikūręs 25 Metai

rt



Puslapis šeštas šeštad., Rugpjūčio 27, 1932

VIETINES ŽINIOS
i Kodėl Brooklyniečiai Tariasi Skaitlingai Važiuoti Iš “ViĮnies/Gelbėjimo

j “Laisvės” Pikniką Philadelphijoj

Būkite Tarptautinio Darbin. Apsigynimo 
2-ro Distrikto Piknike Rytoj, Rugpj. 28
Lietuviai darbininkai, daly

vaukite skaitlingai tame Inter
national Labor Defense (TD 
Apsigynimo) masiniame pikni
ke. Visų pareiga yra parem
ti Tarptautinį Apsigynimą. 
Jam būtinai reikia daugiau fi
nansų, kad galėtų apginti vis 
daugėjančias aukas kapitalis- muzika, šokiai, Judamieji pa- dęlphijoj, prieš Labor Day. Jis

Tūkstančiai lietuvių yra mo-^Aido Choro narius užsirašys 
1 keję po dolerį, du doleriu ir važiuoti į tą pikniką. Vieti- 
daugiau, kad pamatyt ristynes niai sporto mylėtojai taip ir 
Karolio Požėlos įvairių miestų tvirtina, kad vien tik del pa- 
arenose bei svetainėse. Kada matymo dviejų porų tokių ris-; 
Požėla laužėsi su pasauliniu "tiku kovos yra verta užsimo-i 
čampionu Londosu Philadel- keti $2 už tokią kelionę—pir-' 
phijoj, visi tenaitiniai laikraš- mos klešos busais, su įtaisytu 
čiai atidavė didžiausią kredi-; juose radio ir kitais moderniš-j^ 
tą Požėlai, nors referas šiaip 
taip ir pripažino, khd Londos

se (TD. Apsigynimas) taipgi 
veda “Vilnies” bylą.

Draugai lietuviai darbinin
kai ir darbininkės, būtinai tu
rime dalyvauti šiame demons- Vls tiek liekasi pasauliniu čam- 
traciniame TD. Apsigynimo 
piknike, kur taipgi bus gerai 
programa: revoliucinės dainos,

pionu.
Ir tas Karolis Požėla dabar 

risis “Laisvės” piknike Phila-

kiaušiais parankamais.
Daugelis jau užsirašė 

žiuoti; kiti žada užsirašyti 
iš Newarko ir Elizabetho.

tinės reakcijos ir teroro—re- veikslai iš Sovietų Sąjungos ir 
voliucinius kovotojus, mainie- kt.; taipo 
rius, du streikierius New Yor
ke, prieš kuriuos sudaryta mir
ties suokalbis, Scottsboro neg
rus jaunuolius, esančius po 
mirties, nuosprendžiu ir daugy- sant Bay Parkas, 
bę kitų politinių kalinių.

Tiems reikalamas trumpu 
laiku turi būti sukelta $1$- 
000; vien tik Scottsboro ber
niukų advokatui reikia tuojaus 
sumokėt $3,000; jeigu jis ap
mokėjimo negauna, tai nesto
ja į apeliacijos teismą.

International Labor Defen-

lausis. su vadinamu “draskū- 
nu,” Tony Lacky, i !kuris yra 
savo drapežnumu pagarsėjęs/ 

tik 25 , kaipo ristynių “tigras.” O kur 
! dar gabusis drutuolis, pasižy- 

vieta gražus Plea-jmėjęs ristikas Jonas Bagočius, 
I kuris tame piknike glėbiuosis 

Važiuojant imkite I. R. T. įsu profesionaliu smarkiu risti- 
traukinį East 180 St., Bronx Dany Winters? 
Park ;
177th 
ve karį 
te iki 
busai, 
vietą.

užkandžių 
Įžanga 

centai.
Pikniko

pat įvalias tinkamų 
ir gėrimų, 
visai

išlipkite ant stoties 
St. Paskui imkite gat-

Bet dar ne viskas. Juk Phi
ladelphijoj “L.” piknike bus ir 
puiki muzikos dainų progra
ma : dainuos Aido Choras iš 
Brooklyno, Lyros Choras iš 
Philadelphijos, Sietyno Choras 
iš Newarko, Aido Choro Mer
ginų Sekstetas ir kiti muzika
liai ir dainiški talentai. Pra
kalbą gi pasakys drg. A. Bim
ba. ,

Draugės ir draugai, darbi
ninkės ir darbininkai, vieno 
dalyko ypatingai prašome—

Masinio Mitingo ,
—T----- -

Nežiūrint karšto, troškaus ir 
įkirtai šutinančio oro, ‘ nepai
sant taip pat visos eilės kitų 
mitingų, įvykusių tą patį va
karą Williamsburge, Brookly- 

jne, šimtai lietuvių darbininkų 
| ketvirtadienio vakare susirin- 
i ko į Grand Assembly svetai- 
'nę protestuot prieš mūsų kla
sės priešų užpuolimą ant “Vil
nies;” ir vienbalsiai išnešė 
didžiausio pasipiktinimo rezo- 

va- liuciją prieš Chicagos suniek- 
net įėjusią lietuvišką buržuaziją, 

taipgi ir prieš Brooklyno do- 
nosčikus renegatus su Pruseika 
priešakyje; o kaip žinoma, 
Pruseika, ^nuvykęs į Chicagą, 
uostės! su Smetonos apkabinė
tu Gedemino .barškalais, ban- 
kierium Elijošium irt kitais ten 
niekšdariais, kad sunaikinup 
revoliucinį dienraštį “Vilnį.” 
šis susirinkimas pasakė ChL 
cagos niekšams ir Pruseikai:

(Tąsa 5-tam pusi.)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykite!
SAVININKAI MARGIUKAI

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

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

Tel.^Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

žmonėms iš Lietuvos risty- 
Union Port ir važiuoki- nSs yra vienas iš įdomiausių 
pat galo; o ten lauks sPortD- nes ir Jie Patys ten ris-'tqi iiianWn n?ąira5vj.,lm5 
knrip nnvpš i hiknikn1 d^vosi ant pievų, kluonuose kad įsanksto užsirašytume- nuves į pikniko - r į t TodeJ susjdomgji. tę busais važiuoti, idant mes

Imas tomis ristynėmis, rodos, p® žinotume, kelių^busų 
galėtų sutraukti šimtus žmo
nių iš Brooklyno ir apielinkės 
nekalbant apie 1________

J. Saulenas-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARY 
PUBLIC

TEU STAGG 
2-5043PARDAVIMAI

BIZNIAMS IR ŠEIMYNOMS j
Galime pristatyti jums į biznio vie- i 

tas: grosemes, restauracijas, vaisių 
krautuves arba šeimynoms tiesiai i 
namus puikiausių iš savo sodno nu
skintų visokios rūšies obuolių, už la- 

. Taip pat ir vyn- 
, ______ . . i Guogių turime pakankamai. Obuoliai

Įvy < tinkamai sutaiti ir pristatomi visiš- 
mūsų spaudos pikniką New,^aį sveikį (be jokio sugadinimo, šei- 
Jersey. Desėtkai negavo bu-|mynoms tinkami laikyti kad ir peri 
sais važiuoti todėl, kad pave-i visą žiemą. Obuolių vardai: Ma- 
]avo užsiregistruoti. v

Tuojaus registruokitės “L.” 
raštinėje busais važiuoti į di- Rivers, 
dį mūsų revoliucinio dienraš

'reikės, kad jus visus į Phila- 
delphijos iškilmę nuvežti, kad

C* UI v_ž 11 1JL JY V/O* V * v 1 *tnkąfoneiim neatsitiktu taip, kaip kad su | hai žemą kainą. 
LUnblcinClUb, . . . / .Sinan turimo naKRUVINAS POLICIJOS UŽPUOLIMAS ANT ,uplIuR, t plk.

BROOKLYNO BEDARBIU DEMONSTRACIJOS . . . . . . . . . . .. iš pačios Philadelphijos 
ir Pennsylvanijos ir New Jer
sey artimesnių apygardų.

O nuvažiavimas iš Brookly-BROOKLYN. — Ketvirta-(su mažais kulkasvaidžiais bu-( 
dienį po pietų Brooklyno poli-; vo susikraustę ant namų sto-|no i Philadelphią busais ir su 
cija padarė vieną iš žiauriau-! 
šių užpuolimų ant bedarbių 
demonstracijos.

Po drg. A. Bimbos ir kitų 
prakalbų ties miestiniu šelpi
mo biuru, esančiu viešoj moky
kloj 43, ant Boerum St., ka
da mitingas pasiuntė savo de-! 
legaciją į biurą, tos įstaigos' 
ponai nesileido bedarbių dele-1 
gatų vidun. Bet bijodami, kad 
demonstrantai per spėką neįsi- 
veržtų vidun, biuro vedėjai pa
naudojo gudrybę. Per vieną 
policmaną jie paskelbė, kad 
bedarbiai palauktų 5 minutes, 
o paskui jų delegatai būsią 
vidun įleisti. Biuro niekšai da
vė suprast, būk jie bus dar ke
lias minutes užsiėmę kokiais 
tai greitais darbais, po to 
jau matysis su demonstrantų 
delegacija.

Bet praėjo gal kokios trys 
minutės, kaip atkaukė polici
jos vežimai su desėtkais nau
jų mėlynsiūlių, ir jie tuojaus 
leidosi buožėmis daužyti de
monstrantas, o visų pirma jų 
delegatus; ne tik stačius tran
kė, bet ir parmuštus ant gat
vės spardė, vis tiek ar tai bū
tų vyras ar moteris. Kada de
mokratiški kazokai gatvėj taip 
darbavosi, tai kiti “tvarkada- i East Side Subway, ir išlipki-*' 
riai” su šautuvais, veikiausiai'te ant Freeman Street, 
dar su gazinėmis bombomis ir Valdyba.

gų. Vien tik viešos policijos 
buvo 50, o slaptosios dar ga
lėjo būt keli tuzinai.

Keli demonstrantai liko kru
vinai sužeisti, kiti mažiau ap
daužyti ; o areštuoti tapo 8 vy- 

(rai ir viena i______  ___ ____
| kerienė, Paul Struck, Charles 
I Foster, Charles Williams, John 
Goldberg, Irv. 
man Hodes, Ed. 
Morris Butel.

Teismas jiems 
mas ant rytojaus, bet jis ta
po atidėtas kitai savaitei.

Tą pačią dieną buvo nuteis
tas 20 d. kalėjimo bedarbių 
veikėjas drg. M. Schnapp.

Rep.

grįžimas atgal kaštuos tiktai
po du doleriu ypatai, kas
“Laisvės” raštinėje arba pas čio pikniką Philadelphijoj!

Obuolių vardai: Ma- 
kintash, Cortland, Red Dilisz, Fall 
pippins, R. Island Greenings, North 
Western Greenings, Baldwins, Wolff 

Tuojaus rašykite šiuo ant
rašu: F. A. Blozneley, R. F. D. 2, 
Catskill, N. Y.

(203-209)

INC

Į Prakalbas Atvirame Ore Vidurdieni Išplėšė
tresiuuu Lapu o vy- x* v 1 1 t r
moteris: Jane Dec- Šiandie Brooklyne $17,300 iš Banko;

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo pirma kuopa ir Lie-

MATHEW P. BALLAS 
(BIELA OSKAS) 
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 
PASIUNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.MORTGAGE PARDUODA

6 šeimynų mūrinis namas, Ridfge- 
woode, už $7,00.0. Jeigu manote 
pirkti, tai atrašykite laišką. Aš at
važiuosiu pas jumis, parodysiu tą 
namą ir daugiaus namų.

JEIGU kam reik pinigų ant first 
ir 2nd mortgage, galėtų gauti pas 

1 mane.
J. STANKUS 8448 

Elmhurst, N. Y.
Tel. Newton 9-5916

yvVVVVVV’U'VVVVVVWWWVWW

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa Ir chroniška* rjrą ir 

tnotarq Ilga* kraujo Ir adaa. 
Padarau iltyrims kraujo ir ilapuata.

DR. MEER
186 W. 44th St., Room 183 

New York, N. Y.
Valanda* Prlifctimoi

Ryta nuo 10 iki 1, Po pietį] nuo 1 
. iki 0 vai. vakar*

Sekmadieniai* nuo 11 ryto Iki 1 p* pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180

Nolick, Her-
Gilfillen irttuvįų Komunistų Balsuotojų 

Kliubas šiandie, 8 vai. vakare, 
turi mitingą su prakalbomis at
virame orę, ant kampo Union 
Avė. ii; Grand St., Brooklyne. 
Kalbės geriausios rūšies kal
bėtojai, tarp kurių yra ir vie- 
•nas negras, kuris ketvirtadienį 
buvo areštuotas, kaipo dalyvis 
kovos už bedarbių ; šelpimą. 
Be kitko, jis papasakos 
policijos terorą tą dieną..

buvo skiria-

Vienas iš 
buvo 
1:10 
Ban- 

311
63 Road

(203-204)

apie

ALDLD. 23 Kuopos Susirin
kimas Įvyks Sekmadienį

Del “Vilnies” Dovanu 
Laimėjimo

S

Daugelis brooklyniečių ir

28 d. rugpjūčio (Aug.), 10 
vai. ryte, pas P. Olek, 1517 
Charlotte Strt., Bronx, Apart
ment 4 E, įvyks ALDLD. 23 šios apielinkės draugų turėjo
kuopos susirinkimas. jtikietukus laimėjimui “Vil-

Visi nariai būkite, nes yra nies” dovanų, laike josios pik- 
labai svarbių reikalų aptari- niko. Todėl šičia jų žiniai pa- 
mui.

S KETURIASDEŠIMT AŠTUNTAS METINIS

| P I K N I KAS
X RENGIA DRAUGYSTE ŠVENTO JURGIO' 1
R JVYKS NEDELIOJE, ,! ; :

§ Rugpjūčio (August) 28 Dieną, 1932 hi.
| DEXTER PARK J '

X Jamaica Avenue ir 75th Street, Brooklyn, N. Y.
Q Pradžia 2-rą Valandą Po Pietų.

8 Gerbiami Brooklyno ir apielinkės lietuviai ir lietu- 
§ vaitės! Kviečiame višus atsilankyti į mūsų puikų meti- 
X n| pikniką. Čia turėsite progą matytis su pažįstamais 
5 ir “frentais” ir prie puikios muzikos galėsite linksmai 
8 pasišokti. Prof. RICH Orkestrą grieš įvairius lietuviš- 
X kus ir angliškus šokius, susidedant iš dviejų orkestrų.
x Visus kviečia-- . Rengėjai.
8 ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

8 KELRODIS: Brooklyniečiams geriausiai važiuoti Jamaica Line 
O ML” ir išlipti ant Elderts Lane stoties. Parkas yra po kairei nuo 
£ “!/’ linijos ir arti prie stoties. a , , ,

Važiukite Downtown/skelbiame, kad:
1 Automobilis teko
(Margiui, Chicagoje; šimto do
lerių vertės rakandus gavo 
John Walteras iš Detroito; $30 
vertės siūtas teko V. Burnei- 
kai, Clevelande.

. Apie Miko Margio giliukį '

Mikui

BROOKLYN.
drąsiausių apiplėšimų 
padarytas ketvirtadienį, 
vai. diehą, Irving Trust 
ko Marlboro skyriuje, 
Kings Highway.

Įėjo penki ginkluoti plėši
kai. Atėmė revolverį iš. sar
gybinio h* ėmė šaudyti į lem
pas, lubas ir grindis, idant nu
gąsdinti tarnautojus, taip kad 
jie nedrįstų nei ciptelėt. Kuo
met trys plėšikai taip iš revol-! 
vėrių pyškino, du nubėgę už 
grotų pasigrobė $17,300. Dvi 
tarnautojos buvo surikusios, 
bet atstatyti į jas revolveriai! 
tuojaus mergaites numalšino.

Apsidirbę ir traukdamiesi 
iš banko, plėšikai tęsę šaudy
mą ir peršovė banko vedėjui 
Gustavui Koeppeliui čeveryką. I 
Paskui susėdo į automobilį ir 
nudūmė savais keliais. Sargy
binis su taxi-cabu bandė vytis, 
bet nepasivijo. Kiek vėliaus 
plėšikų automobilis, kuris, ma
tyt buvo vogtas, tapo atrastas 
paliktas ant 16th Avė. ir 55- 
tos gatvės Brooklyne.

) ’ • ■ •

“Vilnis” rašo: .
“Beje, Mikas Margis visai 

nežinomas vilniečiams. Jo lai-' 
mė, jeigu jam teko ta didžiu
lė dovana,’* <

Gengsteriai Gudriai Pavogė < 
Policijos Radio Automobilį

■mMHM

Nužudytas Kriminalistų 
“Bulius” Fontano

; .(įUEENS.—Trys policmanai 
važinėjo radio; automobiliu, ku
ris buvo prikrautas ginklų, ga- 
zinių bombų ir kitokios amuni 
cijos. Girdi, per savo radio/ 
kad greičiausiai važiuotų į 

” užeigą, Jackson 
j Ave. ir 8th Št., Long Island Ci-

NEW YORK.—Nežinia, ;ko- ,
kie kiti gengsteriai sušaudė lAais rim0(. 
Tonj Fontano, kriminalistą, ku- lAve^r °“ is.ana v
ris buvo vadinamas Mullbery ^:...Ifn.?sąs,!!"k.ls1.^bells: 
Stryto “bulium”. Ta gatvė yra 
veik vienais italais apgyventa. 
Fontano buvo nukautas tik už 
500 pėdų nuo Mott St. polici
jos stoties.

Peršautas ir Upėn Įmestas
NEW YORK.—Harlemo Ri- 

vėje rado kūną Antano Bru-

Nuvažiuoja, nieko tokio nesi
mato. Policmanai pradeda 

11 klausinėt savininką ir kostu- 
imierius; bet viskas atrodo 
tvarkoj, ir taip policmanai lau
kan išeina. Bet žiūri, kad jau 
nebėra jų automobilio. Jį, ma
tomai, pasičiupo kokie gens- 
teriai šmugelningai,' kuriems 

j labai naudingas tokis automo
bilis, iš kurio galima bevažiuo-

no su kulka galvoje^ Policija jant žinias duoti bei jąsias 
spėja, kad ne jis parts nusižu- gauti nuo savo sėbrų, besėdint
dė; tai esą keno kito darbas, automobilyįjel’ '

Telefonas: Stagg 2-910B

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS)

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

tik susitarus.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

jęimdymo organų
DR. M. FILURIN 

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

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 i 

Nuo 4 iki 8 Ą i 
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas ičirfikinimais

, NAMŲ SAVININKAMS
1 GERIAUSIA“ PROGA
Norintieji budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir. esant reikalui 
taisyti: perbūdavote 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 “Laisves” 

ofise ‘
Stato Naujus Mūrinius ir Medi

nius Namus, Puikiausios 
Architektūros

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

ir už pigiai ^patarnaujanti 
budavotoją

Kojy Nesveikumai 
Vokietys Specialistas T jv jlj
Garankščiuotos krau- VAJA

jagysles, nie'žinti ek- 
žyma, kojų skauduliai LZOj
ir skausmingi kojų su- V/jf*/
tinimai, paeinanti nuo V» J
gyslų įdegimo, yra gy- r/JJ

domi be operacijų Jįjį] 
DR. O. MEYER

208 West 84th St. 
New York City 

.Valandose 2 iki 6, Seredomis ir 
Sukatomis 11 iki 1, 2 iki 6, 
Apart Nedeldienių

JONAS STOKES ■
Fotografas

Siuomi pranešu savo, kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
6.'2 Marion SU 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau j rengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo-*, 
puikiausiai.

JONAS STOKES
£12 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER•
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS '

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynomb ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
! BROOKLYN, N. Y. .

4C2

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
‘•LAISVŲ.”

dekavoju pacientams ■
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE į BROOKLYN, N. Y.
Valandos: nuo 1 iki 8 po pietq ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
............ t. i I z. H______ . ■ ‘ ~ . / __________
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