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

“Priekalas” (No. 7) cituo
ja anglų rašytojų Vebbų pareiš- No. 210 Metai XXII, Dienraščio XIV
kimą apie Sovietų Sąjungą. Jie 
dabar ten lankosi ir kalba se
kamai :

“Ypatingai mus stebina So
vietų Sąjungoje gyvenimo 
džiaugsmo sąjausmas, kurio vi
siškai šiandien nėra kitose ša
lyse, didžiulis energijos pakili
mas ir augšto laipsnio solidaru
mas mintyse ir veikimuose. .. 
Stebina mus taipo visuomeniš
kų organizacijų įvairumas. Vi
si gyventojai aktingai dalyvau
ja skaitlingose darbo unijų bri
gadose, fabrikų komitetuose, 
konferencijose, plenumuose. Nė
ra vienos kokios biurokratinės 
armijos, kuri visą valdo ir tvar
ko.”

Kas Kontroliuoja 
Žmogaus Miegą?

Liaudis auga kultūriškai. Sa
ko Vebbai: “Mus stebino taipgi 
didžiulė pirmynžanga, pasiekta 
Sovietų Sąjungos ne tik pramo
nėje, bet ir švietime bei visose 
kitose kultūros šakose. Dide- 
liausias troškimas kaip vyrų, 
taip moterų pakelti savo moks
lą, kvalifikaciją, pasiekti tech
nikos.”

Sidney Webb ir jo moteris 
berods tebėra socialistai. Jie 
yra parašę daug knygų, ypa
tingai apie darbo unijų judėji
mą. Nepaisant, kad jie yra idė
jiniai komunistų priešai, ta- 
čiaus tasai gigantiškas Sovietų 
Sąjungos kūrybos darbas suža
vėjo ir juos ir jie giria tuos at- 
siekimus.

O ką gi turime Amerikoje ir 
kitose' kapitalistinėse šalyse? 
čia važiuojama atgal .nuo pro
greso pramonėje, moksle ir kul
tūroje. Visur viešpatauja su
stingimas, nusiminimas, dejavi
mas. . Kapitalizmas trūnija ir 
pūdo visą visuomenės kūną.

Prieš tą puvimą reikia kovot. 
Tai darbas darbininkų klasės. 
& tai kovai vadovauja Ameri
kos Komunistų Partija.

štai kas turėtų būti aišku 
šiandien kiekvienam darbinin- 

' kui: Nėra kito kelio išsigelbė
jimui iš kapitalistinio maro, 
kaip tik tas, kuriuo darbininkus 
veda Komunistų Partija. Vi
sos kitos partijos buvo išban- 

* dytos, visi kiti keliai jau senai 
išvaikščioti ir išpakutavoti. Pri- 
eita tik prie to, ką šiandien tu
rime: baisi bedarbė, masinis 
skurdas, alkis ir pavietrė visuo
se kampuose.

Bet revoliucijos kelias, kurį ; 
rodo Komunistų Partija, tikrai j 
veda prie laimėjimo. Ir šis ke
lias jau nebe sapnas bei filoso
fija. Jis jau privedė prie lai
mėjimo 165,000,000 darbininkų 
ir valstiečių, kurių daromas 
progresas nustebino Vebbus ir- 
visus, kurie atviromis akimis' 
aplankė Sovietų Sąjungą.

YORK, Anglija. — Dr. 
Carter tvirtina, ka(L jis su
radęs, kad niekas kitas, kaip 
iodinas žmogaus krauje nu
sako, kaip ir kiek tas žmo
gus etaoinshrdluutaoinnnnn 
geriau ir saldžiau žmogus 
miegąs.

Vadai Parduoda, bet 
Partneriai Streikuoja

DES MOINES, Iowa. — 
Farmerių streiko vadai jau 
pradeda farmerius parduo
ti. Farmers’ Holiday Asso
ciation prezidentas Reno pa
skelbė, kad streikas pertrau
kiamas ant dešimties dienų. 
Jis sako, kad gubernato
riams reikia duoti proga pa
sitarti. Bet tas reiškia, kad 
valdžia turės progą geriau 
prisirengti streiko sulaužy
mui.

Dar sunku pasakyti, kaip 
tas atsilieps į tolimesnę 
streiko eigą. Tuo tarpu 
daugelyje vietų farmeriai 
šito paskelbimo neklauso ir 
tęsia pikietavimą visų ke
lių, vedančių į miestus. >

Kodėl Sovietų Miestuo
se Stokuoja Gyvenamu 

Nainy?

MASKVA. — Pereitais 
paskutiniais keturiais me
tais Maskvoje naujuose na
muose apgyvendinta pus
trečio miliono žmonių. Tai 
toks smarkus budavojimo 
darbas varomas šiandien. 
Tačiaus vis dar nesvietiškas 
susikimšimas. O todėl, kad 
miestas nesvietiškai auga.

Tas pats su kitais mies
tais? Jie auga taip smar
kiai, kad jokiu būdu nespė
jama namų pristatyti. Štai 
bėgyje tų pačių paskutinių 
keturių metų Sovietų Sąjun
gos miestų gyventojų skai
čius paaugo nuo 19,000,000 
.iki 27,000^000!

30,000 Žmonių Mirė nuo 
Baisiosios Choleros

DAR VIENA NAUJA HOOVERIO VAL-^^rJ^ 
DŽ10S APGAVYSTE MUILINIMUI AKIŲ 
.BADAUJANTIEMS MILON. BEDARBIU

Hooverio sušaukta fabri- 
Į kantų ir bankierių konfe- 
jrencija jau iškepė naują 
blofą “krizio prašalinimui.” 
Paskelbta, kad tuoj aus bus 
pradėta kampanija padalini
mui esamo darbo tarpe dar
bininkų. O tai reiškia, kad 
faktinai einama prie naujo 
algų kapojimo ir visos dar
bininkų klasės pastatymo į 
badavimo padėtį. Kapita
listų pelnai nuo to nenuken
tės.

Vienok ir šis skymas, pa-j 
gal pačios valdžios pripaži
nimą, teduos darbo vienam' 
milionui bedarbių. O kur 
dėsis kiti keturiolika milio- 
nų?

Buržuazinė spauda apie 
šitą naują blofą daug rašo. 
O jos tikslas yra tame, kad 
nukreipus darbininkų atydą 
nuo kovos prieš badą, už pa
šalpą ir už bedarbių apdrau- 
dą.

MASKVA. — Tik Jungti- 
nės Valstijos viršija Sovie
tų Sąjungą reguliariai ope
ruojančiomis oro linijomis. 
Šiemet Sovietų orlaiviais su
sisiekiama per 55,000 kilo
metrų, arba apie 35,000 my
lių. Darbininkų tėvynė toj 
srity j pralenkė visas kitas 
šalis, apart Amerikos.

Hooverio Valdžia Intri
guoja prieš SSSR.

BADAS GRŪMOJA LIETUVOS ŪKININ
KAMS IR VISIEMS DARBO ŽMONĖMS

Vis baisesnės žinios atei- kviečiai sudygo dar nepjau
na iš Lietuvos. Iš vienos 
pusės gamtos rykštė, iš ki
tos kruvinosios valdžios 
smaugimas privarė prie ba
do slenksčio ne tik darbinin
kus ir bežemius, bet taip pat 
valstiečius. Štai ką rašo 
“Liet. Žinios” (rugpj. 20

ti.
“Be to, nepaprastai daug 

nuostolių padarė patvinusi 
Lavena. Vanduo tiek paki
lo, kad apsėmė kelis kaimus. 
Gyvenamųjų kaimų visas 
laukų derlius sunaikintas.”

REZIGNAVO NEW YORKO MAJORAS 
JAMES WALKERIS, BET GRAFTAS IR 

VAGYSTES VALDŽIOJ HS SENU 
KELIU IR BE JO

Remkite Komunistą Partiją ir jos Kandidatus; Darbininkai 
Neprivalo Pasitikėti Kapitalistiniais Politikieriais; Roo- 

seveltas Toks Pat, Kaip James Walkeris; Republikonai 
Ne Geresni už Demokratus

> Drūtihkime savo klasės ,va
dą ; Komunistų Partiją. Stoki-

K me į jos eiles. Dalyvaukime 
Jos vedamose kovose. Padėki
me jai šiuose rinkimuose sumo
bilizuoti milioną balsų už drau
gus Fosterį ir Fordą. Dirbda
mi Komunistų Partijai, mes 
dirbame ne kitam, bet sau, sa
vo klasei, savo interesams. Ko
munistų Partija yra koncent
ruota darbininkų klasės politinė 
4^)ėka. Mūsų klasė tiek ga
linga ir tiek gali laimėt, kiek 
skaitlinga, kovinga, energinga 
ir gaivi yra Komunistų Parti
ja

HANKOW, Chinija.—Iki 
rugpjūčio 15 d. Shensi pro
vincijoj cholera užmušė. 30,- 
000 žmonių. Miestuose ir1 
kaimuose gatvės nuklotos 
ląvopais.

Nubaudė Darbininkę

KAUNAS. — Smetonos 
teismas nuteisė penkiems 
metams kalėti Marę Blažai- 
tytę. Jai buvo primestas 
laikymas ir slėpimas komu
nistinės literatūros. Jokio 
įrodymo nereikė-jo. Užteko 
policijos liudijimo.

šiauriečiais ūkininkais 
Gręsia Badas

“Kaip begyventi?—užduo
da sau klausimą kiekvienas 
ūkininkas ir J tą klausimą 
neranda atsakymo. Visų 
veidai apsiniaukę. Kiekvie
noje vietoje girdisi tiktai 
nusiskundimai ir aimanavi
mai,

“Ir ištikrųjų. Aimanuoti 
yra del ko. Šį rugpjūčio 
mėnesį valdžia reikalauja 
užsimokėti nuošimčius ir 
vieną ketvirtąją dalį sumos 
už nederliaus metais gautą
ją sėklą. O iš kur gauti 
tuos mokamuosius? Ūkio 
gaminiai visai pigūs — nėra 
jokių pajamų. Dabar vėl, 
lyg tyčia jau visas mėnuo, 
kaip kiekvieną dieną, su ma
žomis pertraukomis lyja lie
tus. Rugiai ir kviečiai gu
bose sudygę pradeda “ža
liuoti”. O vasarojus lietaus 
prie žemės priplotas, tiesiog 
pūna. Bulvės, tos didžiau? 
sios ūkininkui duonos pava
duotojos, taip pat.pradeda 
pūti (slėnesnėse vietose jau 
supuvusios), žodžiu, visas 
derlius, kuriuo jau šiemet 
ūkininkai džiaugėsi, bus 
gamtos sunaikintas.”

Lietus Sunaikiiio Derlių
“Iš visu Lietuvos vietų 

plaukia laikraščiuosna nusi
skundimai, kad šių metų ru
gių derlius sunaikintas, va
sarojus išlaužytas, bulvės 
kai ■ kur sugedusios ir t. t. 
Nemažai nukentėjo ir Pane
vėžio apielinkės ūkininkai. 
Del ilgai trukusio lietaus 
sudygo ne tik rugiai, bet ir 
kviečiai. Nuostabu, kad

NEW YORK. Rugs. 1 d.,jūs teisingas atsakymas vi- 
“garbingai” rezignavo iš i siems grafteriams. Balsuo- 
vietos ponas James Walke- darni už komunistus, balsuo- 
ris, miesto majoras. Rezig- site prieš graftišką kapita- 
navo protestuodamas, kad 
jam gubernatorius Roose- 
veltas atėmęs visas teises. 
O Rooseveltas tatai darąs 
del savo politinių ambicijų, 
norėdamas tapt Jungtinių 
Valstijų prezidentu. Jis 
mano, kad vis tiek teisybės 
neras, ir todėl pasitraukia. 
Bet vėl jis kandidatuosiąs 
į majorus ir būsiąs išrink
tas, nes jis esąs nekaltas 
jam primetamam grafte.

Tas tiesa,, kad politiniais 
sumetimais Booseveltas ėmė 
nagan Walkerį, savo demo
kratų partijos žmogų. Gi 
ėmė todėl, kad bjauraus 
šmugelio negalėjo paslėpti. 
Walkerio šunybės ,buvo aiš
kiai įrodytos ir del to jis pa
sivertė- “mūčelninku” ir re
zignavo.

Iškeltas aikštėn New Yor
ke baisus grąf.tas, supuvi
mas ir Walkerio išsivolioji- 
mas tarti-'grafte turėtų ati
daryti darbininkams akis, 

i Demokratai ir republiko
nai politikieriai yra grafte- 
riai, išnaudotojai ir parazi
tai. Tik maža dalelė jų va
gysčių laikas nuo laiko iš
virsta aikštėn.

Komunistų Partija šaukia 
New Yorko darbininkus 
šluoti laukan visus kapita
listinius žulikus. Čia įvel
tas ne vienas Walkeris. Vi- 
sa Tammany Hall valdžia 
supuvus nuo apačios iki vir
šui. Naujas majoras ponas 
McKee yra tos pačios plėši
kų šaikos žmogus.

Lietuviai darbininkai, 
remkite Komunistų Partiją. 
Remkite jos kandidatus dd. 

nis Mainierių Komitetas iš-1 Fosterį ir Fordą. Ateinan- 
leido manifestą į> pasaulio' čiuose rinkimuose balsuoki- 
ųiainierių organizacijas i ir te už komunistus. Tai bus 
šaukia jas ateiti pagelbon ■======— 1 - ..
streikuojantiems Belgijos;
mainieriams. Atsišaukimas 
nurodo,, kad jeigu Belgijos1 
mainieriai pralaimės strei-. 
ką prieš algų kapojimą, tai 
kitų šalių anglies baronai 
pradės visuotiną algų kapo
jimą savo mainieriams..

PEIPING.—Pagal Wash
ington© valdžios įsakymą, 
Amerikos karininkas ponas 
Brown išvažiuoja Mandžu- 
rijon tyrinėti 'Sovietų Są
jungos armijos judėjimą Si
bire. Vadinasi, vietoj tyri
nėti Japonijos karinius žy
gius prieš Chinijos liaudį ir 
prieš Sovietų Sąjungą, tai 
Amerikos imperialistai in
triguoja prieš darbininkų 
tėvynę.

Lodžius, Lenkija. — Šia
me mieste ir apielinkėse iš
ėjo į streiką keturi tūkstan
čiai audėjų.

VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATAI
VEDA SLAPTAS DERYBAS 

SU PAPENO VALDŽIA
BERLYN. — Vokietijos 

Komunistų Partijos orga
nas “Rote Fahne” paskelbė 
informacijų apie slaptas de
rybas, kurios einančios tar
pe Hindenburgo-Papeno val
džios ir Vokietijos Socialde
mokratų Partijos vadų. To
se derybose taip pat daly
vauja reformistinių unijų; derybas garsiai nuskambė- 
tūzai, kurie taipgi yra so- jo po visą Vokietiją tarpe 
cialdemokratai.

Papenas siūląs sudaryti socialdemokratų vadai slap- 
“bepartyvišką” kabinetą tai rengia jiems naują par- 
(kurin įeitų ir fašistai) ir. davimą.

reikalauja, kąčį socialdemo
kratai reichstage ir spau
doje prieš tą kabinetą ne
kovotų. Ar tokį prižadėji
mą socialdemokratai davė, 
žinių dar nėra. Gali būt, 
kad derybos dar tebeina. 
Bet šis komunistų dienraš
čio atidengimas apie slaptas

darbininku. Jie mato, kad v 7

listinę valdžią, prieš visus 
vagis ir parazitus!

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Maskva.—Lapkričio mė

nesį Maskvoje bus laikomas 
Tarptautinės R a u donosios 
Pagelbos kongresas. Tiki
masi atstovai nuo 68 šalių.

Grodno, Lenkija.—Rugpj. 
22 d. prasidėjo visuotinas 
miesto darbininkų streikas. 
Policiją griebiasi teroro 
prieš kovojančius darbinin
kus.

Buenos Aires. — Gautas 
pranešimas, kad Paragua- 
jus atmetė Bolivijos pasiū
lymą padaryti paliaubas tri- 
joms dešimtims dienų.

Berlyn. — Vokietijos val
džia sako, kad ji nenorinti 
padidinti savo armiją, ale 
tik siekianti lygybės su kito
mis šalimis.

Washington. — Hooverio 
valdžia “ramiai” žiūrinti į 
Vokietijos reikalavimą lygy
bės apsiginklavime.

Philadelphijoj Plečiasi 
Vaikų Paralyžius

Atsišaukimas Del 
Belgijos Mainierių

London. — Anglijos val
džia oficialiai pranešė Len
kijai, Italijai ir Belgijai, kad 
ji nieko bendro neturinti su 
Vokietijos reikalavimu ly
gybės apsiginklavime. Jinai 
neremianti to reikalavimo.

. PHILADELPHIA.—Rug
sėjo 1 d. šiame mieste vėl 
prisidėjo 15 naujųsusirgi
mų Vaikų paralyžium. Iki 
šiol ta s baisia liga jau serga 
370 vaikų. Sveikatos de- 
partmentas paskelbė, kad 
delei tos priežasties Phila- 
delphijos mokyklų atidary
mas tampa atidėtas iki rug
sėjo 20 d.. Gi jos turėjo at
sidaryti su rugsėjo 8 dj

BERLYN. — Tarptauti-

Colon, C. Z.—čionai Ame
rikos karinio orlaivio moto
ras sustojo dirbęs 500 pėdų 
ore'ir orlaivis nukrito j van
denį. Keturi orlaivininkai 
užsimušė.

.......... ...S-------------- ----------------------------------------

GELEŽINKELIŲ SAVININKAI UŽSIMOJO 
NUKAPOT DARBININKAMS ALGAS 20*

FAŠISTAS NUŠOVĖ 
FAŠISTĄ

BERLYN. — Rugpj. 22 d. 
fašistų susirinkime vienas 
fašistas nušovė kitą. Pla
tesnes informacijas apie šį 
atsitikimą fašistai slepia.

Berlyn. — Hitleris pareiš
kė, kad jis nenustos kovo
jęs už užgrobimą galios Vo
kietijoj. Jis teisina savo 
pastangas sudaryti koaliciją 
su klerikalais.

mas ant darbininkų klasės 
pragyvenimo palies apie du 
milionu darbininkų. Gele
žinkeliečiai pusėtinai gerai 
organizuoti ir galėtų algų 
kapojimą atmušti, bet jų tos 
organizacijos yra pardavikų 
ir bosų agentų rankose, ku
rie priešingi bile kokiai ko- 

Šitas bjaurus užsimoji- vai.

Geležinkelių savininkai iš
rinko komisiją iš devynių 
narių, kuri paruoš viešą pa
reiškimą ir ultimatumą vi
siems geležkelių darbinin
kams, kad jų algos tampa 
nukirstos ant visų 20 nuoš. 
Nukirtimas įeis galion spa
lių 1 d., šių metų.

Rytoj, Rūgs. 4 d., Philadelphijo j Įvyksta Didysis Dienraščio ■Laisvės’ Piknikas. Iš Visų Apielinkiy Dienraščio Skaitytojai ir Visi Lietuviai Dar- i 
įlinkai ir Darbininkės Masiniai Dalyvaukite Šioje Gražioje lškilniėje. Remkite laisvę’, KomunistŲ Partiją ir Visą«Re voliucinį Judėjimą
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‘MES PAS1ŽADAM NUOŠIRDŽIAUSIAI 
REMTI DAILY WORKER!

22 KOMUNISTŲ LAIKRAŠČIŲ PAREIŠKIMAS
Mes, kitakalbių komunistų laikraščių redaktpriąi, 

šiuom pasižadame nuoširdžiausiai remti Daily Workerio 
vajų sukėlimui $40,000. Mes atsišaukiame ne tik į čiagi- 
mius amerikonus darbininkus, bet į kiekvienos tautos 
darbininkus Jungtinėse Valstijose, kad skubotai siųstų 
paratną, reikalingą gelbėjimui Daily Workerio.

Daily Worker yra vyriausias revoliucinis organas visos 
darbininkų klases ir visų tos klasės dalių šioje šalyje. 
Daily Worker, kaipo centralinis Komunistų Partijos or
ganas, yra išreiškėjas darbininkų klasės pamatinės vie
nybės. Daily Worker stovi priešakinėse klasių kovos ei
lėse darbininkų prieš išnaudotojus, vis tiek, kur būtų tie 
darbininkai gimę, nepaisant kokios jie būtų tautos bei 
spalvos. Daily Worker, todėl, yra ypač svarbus atei
viams darbininkams.

Sveturgimiai darbininkai šioj šalyj yra net labiau spau
džiami ir išnaudojami, ne kad kita darbininkų klasės da
lis. Ateiviai darbininkai yra labiau skriaudžiami, kuo
met dirba, ir labiau apleidžiami, kuomet lieka bedarbiais, 
jeigu kada kapitalistai ir duoda kokios mizernos pašal
pos bedarbiams. Prieš sveturgimius darbininkus siaučia 
ypatingas teroras; jie areštuojami ir deportuojami. Tuo- 
mi buvo suardyta gyvenimas desėtkams tūkstančių atei
vių darbininkų, o daugelis kovotojų jau deportuota Eu
ropon į fašistinių valdžių nagus.

Komunistų Partija veda kovą už lygybę sveturgimių ir 
čiagimių, negrų su baltųjų, su Daily Workerio pagelba, 
kuris yra vienas iš pasekmingiausių priemonių delei kla
sinio darbininkų vienijimo į bendrus visų kovos veiks
mus. Daily Worker yra vienintelis, angliškas dienraštis, 
kuris neatlaidžiai kovoja prieš buržujinį patriotizmą; 
prieš kitų tautų niekinimą ir jų priespaudą.

Daily Workerio gyvavimas turi didžiausios svarbos 
darbininkų klasei. • Nes atsižvelgiant ypač į dabartinį lai
ką, štai kas dedasi: krizis aštrina klasių kovą; kapitalis
tai atakuoja darbininkų klasę aršiau, negu bet kada; ka
pitalistai kuo plačiausiai remia darbininkų suvedžiotojus, 
viršininkus Amerikos Darbo Federacijos, socialistų parti
jos ir kitų vadinamų “radikaliais” išdavikų. Tokiu mo
mentu darbininkų klasė, žūt-būt, turi padaryti platesnį 
savo kovos pamatą, suglausti savo eiles, paaštrinti savo 
ataką prieš kapitalistų klasę ir jos valdžią, o neleist visą 
krizio naštą suverst ant darbininkų pečių. Tuo pačiu lai
ku rinkimų kampanija reikalauja stipriausių mūsų kla
sės veiksmų, kuomet imperialistai veda karą prieš Chi- 
nijos liaudį ir ruošiasi karan prieš Sovietų Sąjungą, ši
tokiose aplinkybėse, todėl, palaikymas Daily Workerio 
gyvybės turi tikrai istorinės svarbos.

Tai yra uždavinys, kuris turi išjudint kiekvieną darbi
ninką į veikimą. Tai yra uždavinys, kuriuom turi giliau
siai susirūpint kožna darbininkiškai klasinė organizacija 
kiekvienoje šalies dalyje.

Mūsų redaguojami laikraščiai išnešios Daily Workerio 
atsišaukimą tarp šimtų tūkstančių sveturgimių darbi
ninkų. Tuo pačiu laiku mes atsišaukiame į VISUS dar
bininkus—suprast dydį šios mūsų pareigos—išlaikyt Dai
ly Workerį gyvą. Dabar labiau, negu kada pirmiau, 
mums yra reikalingas šis mūsų dienraštis, kuris, tariant 
Lenino žodžiais, yra galingas propagandistas, galingas 
agitatorius ir galingiausias organizatorius. Daily Work
er turi gyvuoti! Ir Daily Worker gyvuos!

Draugai' darbininkai! Sumobilizuokite . yisas pastan
gas, visus gabumus, Vįsą kovingumą iki paskutinei unci
jai, kad išgelbėt Daily Wdrkerį. , . > ,

Mes negalime kovoti be Daily Workerio. Lai gyvuoja 
Daily Worker!

PASIRAŠO REDAKTORIAI ŠIŲ KOMUNISTŲ 
LAIKRAŠČIŲ:

Eteenpain, Finnish Daily, N. Y.
Laisvė, Lithuanian Daily, Brooklyn, N. Y. 
U j Elore, Hungarian Daily, Cleveland. 
Ukrainian Daily News, N. Y.
Tyomies, Finnish Daily, Superior, Wise. 
Vilnis, Lithuanian Daily, Chicago. * 
Morning Freiheit, Jewish Daily, N. Y. 
Rovnost Lu du, Slovak Daily, Chicago.

* Arbeiter, German Weekly, N. Y.
Empros, Greek Weekly, N. Y.
Rad nik, Jugo Slovak Weekly, Chicago.
Tribuna Robotnicza, Polish W’kly, Detroit. 
Panvir, Armenian Weekly, N. P'.
Novy Mir, Russian Weekly, N. Y. * 
Obrana, Checho-Slovak Weekly, N. Y.

■
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Kova su Policijos 
Agentais LDS.
, LDS organe “Tiesoj” tel
pa raportas LDS Centro 
Valdybos nuskirtos komisi- balsų? “Laimėjo , ________
jos (dd. .Abeko ir Daujoto) tokiai padėčiai, naudojant 
sutvarkymui reikalų LDS terorą, ne vienas svyruoją^

licij a, neužleido niekam ki
tam pirmininkauti. Drąsin
damas policija ir kumštimis, 
jis “laimėjo” didžiumą su
sirinkime dalyvavusių narių 

nes esant

120-toj kuopoj, St. Louis, 
Mo. Kaip žinia, 120-tos 
kuopos valdyboj sėdi šmų- 
nių, kurie turi ryšių, sų po
licija, kurie šaukė į kuopts 
Susirinkimus policiją, skųs- 
dami sau1 nepatinkančius 
narius “Maškyęs agentais” 
ir prašydami Areštuoti tuos 
narius, kurie nepatinka kuo
pos pirmininkui arba jo sėb
rams. LDS C. Valdyba, ne
matydama kitokios išeities, 
suspendavo valdybą ir pa
siuntė minėtus du atstovus į 
dalyvaut kuopos narių susi-! 
rinkime, kad nariai išsirink-1 
tų kitą valdybą. Susirinkime | 
beje, dalyvavo ir LDS 9-to 
Apskričio pirmininkas Star
kevičius ir Sekretorė.

Suspenduotas kuopos pir
mininkas Bereišis, šaukęs 
policiją, pareiškė Centro 
atstovams, kad “Maskvos 
agentai”. neves susirinkimo 
ir nedarys tvarką.” Girdi, 
“Jei reikėsią, tai ir šiandien 
čia policija pribus.”

Komisija nurodo, kad
Ratušinskas del šaukimo 

policijos į paskutinį kuopos 
susirinkimą padarė sekamą 
pareiškimą: “Iškarto tokių,! 
kurie palaiko lt. Mizaros pu
sę (supraskite , Centro Val
dybą) puvo tik' trys nariai,' 
su P. Baltrušaičiu priešakyj. 
Paskui ‘jų, įkaičius paaugo 
iki septynių’, o dar vėliaus iki 
15. :
ir prisiėjo 
Kaip matote, dabar jau jų 
18.”

šitokia kalba Ratušinskas, 
ideologinis suspenduotos val
dybos vadas išdavė savo pla
nus, kad jie eina prieš 
tro Valdybą.

Kuopoj Betvarkė 
. Komisija nurodo,

narys pamislino, i kad geriau 
policijos žmogaus * nesupy
kinti. Tuomet su Centru ei
ną mariai; ii išėję kambarin, 
išrinko 120-tai kuopai naują 
valdybą, kūrion įeina seka-i 
mi asmenys!: . .

i Pirmininku išrinkta J. Te- 
St.

trūseikoš. lapas eina {tais 
pačiais keliais.; Jis> nuolat 
ir nuolat šmeižė ir puble 
Uętūvių Darbininkų Susi
vienijimą. 1 !Jis tik neseki' 
provokaciniais, sumetimais 
skelbė, būkj LDS bed,arbių 
fondo pinigai< pus naudoja
mi komunistinei propagan
dai, kad tuo būdu pakenkus 
sukėlimui fondo. Jis prie 
kiekvienos progos duria pei? 
liu į LDS.

Taigi šitų lapų užgyrimas 
LDS 120-tos kuopos seno
sios valdybos, jos šaukimo 
į susirinkimus policijos< ir,

NARZAN IR BORŽOM'J ’i < i ' f . r t

RaŠd Dr. J. j. Kaškiaučius 1
JĘąbąiga) -į

I

, ; ' ;(Pąbąigą) • į! ' ’ į O kuo gi tas.Narzanas if'
I Medicinos autoritetai jau Bdržųmas geresni ūž Viso- 

nuo senų ąęno rekomenduo-. kias sodes, selceriūs ir kito
jo Boržomą, kaipo labai sek- kius vietinius minkštus gė- 
mingą i priemonę nudėvė-l rąlus? O gi labai daug; kuo 
toms ir nuodingoms orga- geresni. Narzanas ir Bar-/
mingą ( priemonę ] 
toms ir nuodingoms 
nizmo medžiagoms prašalin
ti, neitralizuoti, permušti. 
Boržomas neitralizuoja ir 
mažina viduriuose gedimą, 
rūgimą,1 Jjridūoda kraujui 
ir kūno audiniams daugiau

j nikaitis, 3940 No. 20th St.
Louis, Mo. ( -.i1’

Finansų .* sekretorium
Blank, 3860 Page St., 
Louis, Mo. . ’ ■

Protokolų sekretorium 
Baltrušaitis, 4424 Forest. Park 
St., St. Louis, Mo.

žornas tai ne žmogaus ran
kų padaras: nėra juose*nei 
tų dirbtinių dažų, nei tų 
dirbtinių kvapsnių, nei *'tų 
dirbtinių skonių, kaip kad 
visuose rfiinkštudse gėra
luose. Jei jūs norite tik
rą teisybę ‘ žinoti apie pa-- 
prastus minkštus gėralus,

pasmerkimas LDS Centro reikiamo šarmųotumo-<alka-
Valdybos ųž, bandymą par iinumo. Tu0 būdu Bįržį. 
šalinti iš darbininkų or- lpas perspgja .............. e.........

1 gąnizacųos ^usirinkimų. yrą ,tokias ĮigaS). ^įog pasižy- tai juose nėra nieko natūra-
L‘

, Tuo būdu Boržb- 
tųas perspėja , ii;. prašalina

nėpripuolamas, bet visai na- 
tųrališkas žygis.

nėra vaisių bei uogųmi padidėjusiu . < rūkštimųjlau
Į kiekiu visame ' organizme,:, sunkos, nėra vaisių bei uogų. . i aviliu C*

ion/S Kvleciame visus DUb acidotas, tulžiapūslės įdegi-; spalvos-ar kvapsnio, bet vi- 
120-tos kuopos narius dar- ,mas, tulžiapūslės akme- sa kas dirbtinai padirbta, 
bininkus St. Louise pagal- :nyS (“gall stones”), inkstu i sintetiškai sudėstyta chemi- UI... Į - - - -

Kas LDS kuopų akmen‘

Iždininku Pet. Goodas, 1816 j darbių žudytoja policija, jos
No. Jefferson St., St. Louis, agentai, ar
Mo.

Iždo globėju J. Skerstonas,
1406 Clinton St., St. Louis,
Mo.

O r g a n i z a t orium Frank
Blank, 3860 Page St., St.
Louis, Mo.

Ten ant 
duokles 14

Nutarta
pas kitus narius, kurių antra
šai žinoma, ir išrinkus duok
les pasiųsti į Centrą.

St.

vietos pasimokėjo 
narių.
pirmadienį nueiti

/ ; ■

120-tos kuopos narius dar- __ cu T ____1 įllldb,

voti n pasistatyti sau klau- Į geęlimai bei pūliavimai, 
Simą: T ------ — •
sirinkimuš turi valdyti: be-

kalų pagalba. Vadinas, to
kie minkštieji gėralai nėra 
jau taip labai sveikas daik
tas? žinoma, kad ne. Pa
prastas vanduo už visus 

minkštus vandenis

Kai viduriuose, ypač skil
vy esti perdaug rūgimo, 
perdaug rūkščių, kas Ame
rikoje taip labai-labai daž-įtuos 
nąi pasitaiko, Boržomas yra | sveikesnis. Įvairumo dėliai, 
moloni ir greita priemonė galima kartais nugerti ir 
tam nesmagumui mažinti, tų minkštų gėralų, bet, jei 
Ir sveikam ir ligotam Bor- tik yra progos, nepalygina- 

Bangos Choro pamokos įvyr žomas yra labai naudingas mai geriau ir sveikiau var- 
ko 26 rugpjūčio š.m., po drg; daiktas. Galima vartoti bi- toti pačios gamtos gami- 
V. Žuko vadovybe. Kiek pa- įr k* kada, prie narni mineraliniai vandenys

r patys kuopos 
nariai ?

ELIZABETH, N. J.

tSmijau ir nugirdau. gio arba taip sau.
ras gerai progresuoja ir moki-! . . ,
naši vis naujas ir darbininkiš-1 Cheminė Boržomo analy-

I—Narzanas ir Boržomas.
Mūsų darbininkiški pa-

naši vis iiaujnb n uiihhkis-| niknikoi Šokini
kas dainas, ir kiek matyti, taiįzė parodo, jog jame itin di- 

iiKiina- geraį sekasi. Bet visa bėda dėlis nuošimtis yra anglia- 
ma, kad už 20 narių bus duok, tai tame, kad kai kurie iš dai-|gamio dujų. Mineralu, šar- 

nininkų nesilanko laiku, arba | madrugkių. Boržome yra ki- 
ir kai kurie suvis, peatęiiia dej i,tok6SnĮg sąstatas, kaip'kad 
kokių; tųi priezaspių Ki?k as Narzane Boržomas turtin- 
patertnj.au, tai apsilęidimas, o 
kai kurįe tai yra. tokių pypmo- 
nių, kad myli, pągarbą ir ąp- [°. - - ■ -
leidžia chorą.,. kaip'sodijaus bikarboųątąs,

Jie baisiai-kly^ja taip ę|g- i geležies . oksido-bikarbpną- 
damiesi, nes jie gali, suprasti, j tas, kalkių bikarbonatas, so- 
kad darpininkai niekam nepą-'dijauS chloridas, 
taikauja ir prieš nieką kepu-’jaus bikarbonatas, _ _ 
rės_ neima, tarpe darbininkų Į jaus bikarbonatas, sodijaus 
visi lygūs. , Įiodidas, sodijaus bromidas,

Po pamękų įvyko mitingas, potasijaus chloridas, titna- 
gas (silikonas).

Suteiktomis man informa
cijomis, Narzanas ir Boržo-

lės pasiųstos į Centrą antra
dienį, rugpjūčio 16 d. , ,

Susiriiikihie nuskirta penki 
draugai verbuoti naujus na
rius, ir 'numatoma gauti 12 
naujų nArių į sekamą 120 kuo-' 

i ’pos susirinkimą. '
1 ' t ■ I Į į Į , ( * ’ >

- - - Kas Tie Policijos Agentai?
Kad' juos numalšyti, tai Iš kur senoji 120-tos kuo-

» Šaukti policiją.! nnQ valrivLn ^ominei ilrvnni-

gesnis šarmais. Jame yra5 
_„kių mineralinių druskų,

Cen-

kad 
kuopoj yra didelė betvarkė. 
Valdyba priima pinigus iš

; pos valdyba semiasi įkvėpi
mą šaukimui policijos, kad 
su Jos pagelba valdyti kuo
pą? Kas stovi už jos pe
čių? Niekas kitas, kai tik 
Prūseika ir Ko. “Naujie- 

' rios” ir renegatų “Klampy
nė”, pasmerkia LDS Centro 
Valdybą už suspendavimą 
policijos šaukėjų, bet nei žo
džio nesako prieš policijos 
agentų darbus, prieš polici-

narių kaipo mėnesines duo- jos ~ pagelba terorizavimą 
klės, o paskaito už “baus
mes.” Komisija sako:

Buvo pažymėta apie Al- 
gerdą Rasimą, C. No. 3702. 
Jam Lieponis, finansų sekre
torius, rašė laišką, kad užsi
mokėtų už du mėnesius pra
eitų metų ir vieną mėnesį šių 
metų duokles, kuomet finansų 
sekretorius už tuos mėnesius 
pinigus pi iėmė ir mokesčių 
knygutėj pąkvitūota.Tokia pat 
istorija su Miku Rasimu, C. 
No? 6399. Per netvarką kuo
poj ir finansų sekretoriaus tik-

magnezi- 
stronci-

baliai, vakaruškos neturi 
apsieiti be Narzano ir Bar
žom o. Jų turėtų būt gali
ma gaut bile kur—vaistinėj, 

I užeigoj, svetainėj ir šiaip 
namuose. Reikalaukite tų 
gėrimų. Tegul jų jums už
sakė ir • pristato ant parei
kalavimo. Kol kas, Narza
no' ir Boržoirto galima gau
ti keliose'Vietose Brooklyne. 
Galima užsakymai daryti 
per “Laisvę” arba per Am- 
torgą.

4

Komunisty Kandidatu * 
Prakalbu Maršrutas

kur buvo šiokių tokių gerų su
manymų, kaip tai: pagerini
mas Bangos Choro dvasiniai ir 
finansiniai. Teisybė, iš dalies! 
Bangos Chore trūksta discip-'mas yra apdėtas J. V. di-j 
linos. Be disciplinos ir geros! 
tvarkos, tai organizacija 
nukentėti.

Drg. V. Žukas 
stabų savo 
choriečiai kai 
bai apsileidę 
lankymo laiku

heliais įvežimo mokesčiais, i Drg. W. Z. Fosteris, kan
tu ri Jis ir taip parsiduoda popi-; didatas į Jungtinių Valsti- 

igiai, bet būtų da- daug pi-j jų prezidentus, kalbės šeka- 
padarė pa- j gesnis, kad ne tas aukštas i mose vietose: V i rvn n Ir o rl « 1 n • • i 1pareiškime, 

kurie yra 
kas link nesi 
į pamokas. .

LDS 120-tos kuopos narių! 
Ar tiedu laikraščiai yra 
LDS draugai? Ar jiems 
rūpi LDS reikalai? Ne!

“Naujienos” visą laiką 
šmeižė LDS.“Naujienos” už- 
gyre Gegužio šaukimą (Gri
gaitis ir Bagočius jam f ak
linai padėjo) į Lietuvių Au
ditoriją (1930) policijos ir leistumėte, 
skaldymą galvų delegatam. Dabartiniu laiku priklauso 
“Naujierios” užgyrė provo-Įprie choro daug čia gimusių 
karinius | skundus, darytus'mergaičių ir vaikinų ir yra 
Bagočiaus, Gegužio, Borde-{veiklių. Vienas K. Kvarins- 

Jurgeliūtės, Strumskio' kas, jaunas vyrukas čia gi-( 
Naujienos” be^ Lietuvoj. augęs ir ne

tintas mėnesis stovi nemokėję'nuolatos' niekino ii pūdle; ®ena^ šią šalį,, ^ra
i t t į • , I ■ I • zvr* i't t mi lz 111 o Iio vwnlrlnnoi nnv

____ Jos tai daro ii sian-
J. Tenikaitis djen. Jų taktika,’ į'ų išs'tbji- 

užsimokėjo $3.00 duoklių. Lie- mag prįįš LįjS (b'entro Vai-' 
ponis paskaita tuos pinigus,ld b ir čionai naturališkai

k^d muitas.
—Na tai kaip gi, ar gi

Jis n^ra kitokių minerali- Moline, Ill., Prospect, Park
la-

Springfield, Ill., Reservoir 
Park, rugsėjo 4 d.

pasakė, jeigu norite mokytis jvandenų, iš kitų šalių?
ir pasirodyti programose, tai 
turite mesti tinginystę į šalį 
ir būti laiku pamokose, nes 
aš esu visada ant laiko ir aš 
nenoriu iš jūs už dyką pinigų 
ir kad jūs bereikalingai laiką

Dabartinių laiku priklauso

liai ar netiksliai daromus pai- RO, 
mojimus abudu nariai jau sęp-;ir kompanijos. “

duokles ir gali būt išbraukti iš I ldš: 
Susivienijimo

uždėjo
Jis ir

kaipo bausmę,, kurią 
pirmininkas Bereišis.

• ant išbraukimo listo.
Diskusuota apie dvi 

dos ir nebuvo galima 
prie bent kokio susitarimo, 
kad išrinkti naują valdybą.

Nauja Valdyba
Kuopos pirmininkas Be

reišis, palaikąs ryšius su po1-

valan- 
prieiti

sūpuola įsu jų behdr'a pozici
ja linkui mūs organizacijos. 
Todėl vįisai natūralu, kad 
Grigaiti^ glosto policijos 
agentą Bereišį ir jo sėbrus 
120-toj kuopoj ir smerkia 
LDS Centro Valdybą, katra 
kovoja prieš tokius apsireiš
kimus darbininkų organi
zacijoj.

Saznanie, Bulgarian Weekly, Detroit. 
Us Um', Estonian Weekly, N. Y'. 
DesiCpterca, Rumanian'Weekly, Detroit.
American Žilina, Lettish Bi-Mohtli'iy, N.Y.
Vanguard, Chinese Bi-MohiKly, N. V.
Unitą, Italian Monthly,, N. Y. \ A 
Darbininkė, JJthuanian Monthly, Brooklyn

Pavilion, rugsėjo 6 d.
Kenosha, Wis., rugsėjo 8 d.
Chicago, Ill., Coliseum,rugs.

10 d.
South Chicago, rugs. 12 d.
Gary, Ind., rugs. 13 d.
Youngstown, O., rugs. 15 d.

Drg. James Ford.as, kan
didatas į vice-prezidentus, 
kalbės:

—galėtų paklausti daugelis 
draugų skaitytojų.

Dėl buvimo yra, kaip gi 
nebus. Yra iš kitų Europos 
šalių importuojamų, yra ir 
čia pat Amerikos minerali
nių vandenų. Savo chemi
niu sąstatu įvairiai jie ski
riasi. Yra ir • gan naudin
gų, yra ir taip sau. Tačiaus 
čia vienas svarbus kiekvie
nam darbininkui! punktus,— 
Narzanas it Boržomas yra 
Darbininkų Šhlies produk
tas; darbirtihkai jį ir priva
lo labiau vartoti, negu ko
kiuos ten, minkštus gęrimus. 
Bus jaugiau naudos ir pa-1 
tiems vartotojams darbi
ninkams, bus kiek naudos 
ir toms įstaigoms,! kurios

Bute, Mont., rugs. 9 d.
Spokane, Wash., rugs. 11 d.
Seattle, Wash, rugs. 13 d.
Tacoma, Wash., rugs. 15 d.$an veiklus. Jis mokinosi ąątj 

harmonikos < grajyt. . Suorga
nizavo iš keturių ypatų or
kestrą. K. Kvarinskas: ant 
harmonikos, J. Stasiulis ant 
bendžiolės, Počiuniukė ant pi
ano ir rusas, (kurio pavardės 

po 
bu- pristato tuos vahdenis; bus 

-—!_• mums visiems, 
brangiai brangiai Sovietu Puot*s bTiai su kitomis ka

pitalistinėmis valstybėmis.
pa
tai

naudos ir mums visiems

Sąjungai. 1

Vokietija Reikalauja
Lygybės Apsiginklavime

PARYŽIUS.—Vokietijos 
valdžia prisiuntė Francijai 
reikalavimą, kad Versailio 
taika būtų pakeista, ii’ kad 
Vokietijai būtų leista gink-

Francijos valdžia tyli.

nežinau) ant dromo. Ir 
mitingo padarė “šurum 
rum” šokių vakarėlį.

Labai puikiai, jaunimas 
šoko. Ir galima spręsti,
iš tų orkestros narių bus atei
tyje geri, muzikantai., ■ - ____________ *_

■ Yra pagirtinas darbas ir bū- mergaitės ir jauni vaikinai ap- rpXUTU LYGOS KOMISI- 
tų labai gerai, jeigu visur ir'siėmė į komisiją ir pasižadė- " 
visi jaunuoliai^ imtųsi organi- jo išdekoruoti svetainę.

Vakarėlis atsibus 3 d. rug-žavimo choro. Tai būtų la- Vakarėlis atsibus 3 d. rug- 
bai geros pasekmės, nes Eli-; sėjo, pradžia *7 :30 vai. vaka- 
zabethe yra gera dirva ir yra 
daug jaunimo. Tik reikia už- 
jungti jaunimas prie gero, 
darbininkiško (darbo, j / i i .

i Ant ateinančios subatos nu-, 
tarė surengti vakarėlį nau-

JA VAŽIUOSIANTI
Į MASKVĄ

MASKVA. — Čia gautas
re, 69 So. Park St., Elizabeth, pranešimas, kad Jautų Lv-
N. J. Kviečia visus komisija!komisija, paskirta tyri-

nėti Mandžurijos įvykius,varde Bangos Choro visus lie- nėti Mandžurijos įvykius, 
tuvius, ^Ijcaip vietinius, taip ir ketina grįžti Europon per 
apięlinkės .kuo skaitlingiausiai Sibirą. Sakęma, kad jinai

P. dai Bangos Choro. Jaunos
dalyvauti.

Bangos Choro Koresp.
pribus Maskvon. Jos 
lai neskelbiami.

tiks-

patertnj.au


Puslapis trečias

pro™ * Kįtpp^ę .ląftrąščiųpsę ( .choro . . korespondentas 
nerašb, kaip tik “Laisvę^ ir ‘'Vilnyje.’’

Prię to, Aido Choras yra tvirtai spaudos
Budėk, Proletariate

Meno Sąjungos Narių Gavimui 
Vajus

dainų

vaidi- 
viena

Tai yra satyrinis rin- 
Kur 

grupės jau veikia, tai jos gali 
šiame veikalėlyje 

gera agitacija už
pajuokiama 
Komunistų

veikalėliai.
Jame

cho- 
tar-

mū-

Su šiuo mėnesiu prasideda mūsų Sąjungos 
naujų narių gavimui vajus. Vasaros metu

* kaikurie chorai - nelaiko pamoku. Abelnai 
imant, mūsų meninis veikimas labiausia pa
sirodo žiemos metu, kuomet veikimas prasi
deda svetainėse. Rugsėjo mėnesį eina prisi
rengimai. Prasideda pamokos, o kur jos bū- 

? na visą vasarą, tai pradedama ruoštis kOn- 
•'certams ir parengimams.

Tai reiškia, kad pats laikas yra ruoštis ir va
jų laikyti rugsėjo mėnesį. Mes turime pa
daryti šį vajų sėkmingu. O jei norime pa
daryti vajų sėkmingu, tai reikia veikti. Vei
kimui dirva yra gera. Yra daug jaunimo, 
kurį galima pritraukti prie mūsų chorų. Bet 
reikia traukti jaunimą ir suaugusius ne tik 
prie chorų. Turime stiprinti abelnai meno 
veikimą—veikalų vaidinimą, organizavimą 
dramos grupių, proletarinių rašytojų ir tt.

Ekonominis krizis, kuris pereina į buržu
azinę kultūrą, gali tik gelbėti budavoti nau- 

, ją darbininkų proletarinį meną. Daugiau ir 
daugiau profesionalų artistų, piešėjų, muzikų 

* ir veikalų rašytojų negauna užsiėmimo kapi
talistinėj visuomenėj. Tie, kurie jai dirba, 
tai ištikimai turi tarnauti kapitalizmo ir im
perializmo siekiams.

Todėl šiame momehte yra geriau, negu ka
da pirmiau budavoti naują meną, darbinin
kų meną ii- visą kultūrą. Keli metai atgal 
dar daugiau buvo progų gauti darbas muzi
kantams, dainininkams, aktoriams, negu kad 
dabar. Todėl mes turime aiškinti meninin
kams ir traukti į savo eiles tuos, kurie mū
sų judėjimui simpatizuoja. Bet labiausia, tai 
reikia traukti meno darbuotojus į mūsų 
rus ir dramos grupes iš pačių darbininkų 
po. I

Padarykime, kad šiame vajausi-mėnesy
sų chorai pakiltų ne tik narių skaičiumi, bet 
ir abelnai meno srityje. Sykiu su vajumi, 

g verbuodami naujas jėgas mūsų veikimui, mės 
w turime pakelti ir mūsų įdejįpį nusistatymą.

Draugai turi žinoti, kad labai svarbu gauti 
nauju narių, bet kartais dar svarbiau yra pa
laikyti tuos narius ir juos padaryti tikrais 
proletariniais menininkais. Reikia supažin
dinti mūsų chorų narius, dramos grupes, dai
nininkus ir muzikantus su mūsų menu—su 
proletariniu menu. Tai čia ir yra labai svar
bi mūsų meno problema. Kuomet klasiniai 
pastatysime klausima, kuomet mūsų meninin
kai supras, kad menas yra klasinis ir turi 
rištis su klasių kova, tai“ ir patys chorų na
riai geriau laikysis organizacijoj.

Tad, kad padaryti šį meno vajų sėkmingu, 
reikia gerai veikti. Mes rekomenduojame 
sekamus pasiūlymus mūsų Sąjungos viene
tams :

1. Reikia šaukti greitai susirinkimą vajaus 
reikalų aptarimui, šiame susirinkime reikia 
gerai apkalbėti, kaip gauti daugiausia naujų

į narių ir kaip juos palaikyti organizacijoj.
2. Reikia išrinkti vajaus komisiją, kuri per 

^*visą mėnesį rūpintūsi vajaus reikalais. Jos
pareiga gauti naujų narių, paraginti kitus 
darbuotis ir prižiūrėti visą darbą. Bet turi 
dirbti ir visi nariai.

3i Kad vajus būtų ir ideologinis, tai reikia 
būtinai turėti diskusijų meno idėjiniais klau
simais. Geriausia, tai turėti paskaitą ar pre- 
lekciją proletarinio meno klausimu. Jei to 
negalima, tai patys draugai turi sudaryti ga
limybes, kad padiskusuoti ir paaiškinti apie 
mūsų meno skirtumus nuo buržuazinio meno.

Vajaus klausimu yra išsiųsta visiems mūsų- • 
chorams laiškai. Greitai, draugai, imkitės 
šio darbo. Kultūrinis mūsų veikimas yra la
bai svarbus. Atminkite, kad per njetus lai- 

xko mes turime labai daug parengimų, kurie 
‘<yra surišti su menu. Todėl labai svarbu yra 

^►gerinti meno turinį.
i . V. Rovimas, Sekrt.

kvizicija.” Draugai, kurie negavote šių siun
tinių, kreipkitės į Centrą. •

Kaip matote, tai mes jau vėl turime nau
jų kūrinėlių. Prie šių galima priedėti šiais 
metais išleistus: “Bedarbiai” ir “Suiro Tė
velio Nęrvai”—■ sceniški veikalėliai. Iš 
yra dar naujos: “Kūjis” ir “Kalinys.”

Pirkite Veikalėlius Iš Centro
Minėti veikalėliai yra tinkami mūsų 

nimams ir . dainavimui. Nesitenkinkite
kopija.• Duokite, draugai, užsakymus šių vei
kalėlių ir dainų. į Meno Sąjungos kūrinėliai 
nereikia laikyti sukrovus ant lentynų. 'Juos 
reikia leisti į svietą. Darbininkai reikalauja 
naujų veikalėlių' ir naujų dainų. Jas galima 
gauti Centre. Siųskite užsakymus, nekopi
juokite, nes bereikalingas darbas.

Darbininką Teatras
Už pereitą mėnesį “Darbininkų Teatras” 

(Workers Theatre) talpina rinkimų, klausimu 
veikalėlį “Yoo-Hooey.
kimų kampanijai pašvęstas veikalėlis, 
mūsų dramos 
jį suvaidinti, 
socialistai ir
Partiją.

Gi liepos laidoje yra net keli 
Man patinka veikalėlis “Hands Off. 
vaizduojama Jungtinės Valstijos, Tautų Ly
ga ir Japonija, kaip jos kalbasi apie “taiką.” 
Be to, kaip viename, taip ir kitame žurnalo 
numeryje yra dar po kelis veikalėlius be šių, 
kuriuos jau suminėjau.

Mūsų dramos grupės, kuriose yra gana jau
nimo, kuris anglų kalbą vartoja geriau, negu 
kad lietuvių, tai gali tuos veikalėlius vai
dinti anglų kalba. .

Workers Theatre yra labai naudingas žur
nalas. Jame ne tik yeikalėliai talpinami, bet 
ir geros kritikos ir informacijų yra. Mūsų 
chorai ir dramos grupės būtinai turi platinti 
šį žurnalėlį, nes tai yra proletarinio meno 
organas. Jį reikia .platinti ne tik tarpe me
nininkų, bet ir tarpe dai’bininkų abelnai. Už
sisakykite bunduliais šį žurnalėlį. Neparduo
tas kopija Centras priima atgal, tad nėra jo
kių finansinių nuostolių. J

Jo platinimui’ reikia išrinkti vienas drau
gas arba draugė. Per mėnesį laiko labai leng-^ 
va parduoti po keletą kopijų “Darbininkų 
Teatro.” Be literatūros mes negalėsime pakil
ti proletarinio meno srityje/ kaip kad reika
lauja dabartinė padėtis. Be to, šitas žurnalas 
mus riša su kitų darbininkų patyrimais ir 
vienija į bendrą darbininkų meno organizaci
ją.

klausime nusistatęs, remti galįmaįs būdais fi- 1 
nansiiliai darbininkų ^spjaudai Nuo pereito' 
Amerikos Lietuvių Proletarų ‘ Meno Sąjungos1 
suvažiavimo' iki šių metų, Aido Choras yra 1 
sukėlęs finansų “Laisvei,” “Vilniai” ir “Dar
bininkių Balsui” (bėgyje dviejų metų) $575,- 
38. Iš šios sumos skirta dienraščiui “Vil
niai,” kaipo artimesniam mūsų kolonijos dien
raščiui, daugiau už kitus.

Aido Choro Nariu Stovis
1930 ir 1931 metais Aido Choras turėjo 

apie 70 narių. Bet gi siaučiant bedarbei šiais 
metais (1932), pilnai‘ima dalyvumą 42 nariai. 
20 vyrų, 22 merginos. Tūli choro nariai iš 
priežasties bedarbės, negali imti dalyvumo dėl 
stokos finansų važinėjimui į choro: pamokas.
Aido: Choro Veikimas Lietuvių JNirbininkų 

Eilėse 1 ' ' :
Aido Choras daugiausiai užsiima veikti dai-, ■ 

n'ų lavinimosi, veikalų, operečių ir koncertų 
ruošime, šičia choras kartais neišvengiamai 
padaro ir tūlų nukrypimų. Bet tai neišvengia- 
frią. Į tai šis meno suvažiavimas turėtų kreip
ti domės.

Koncerte kartais programoj i dalyvauja dar
bininkų judėjimo priešų. Aido Choras turė
jo koncertą 18 d. spalio, 1931 m. Jame pa
sisiūlė J. žuronas (chicagietis) dainuoti. O 
jis iš pirmiau ir dabar yra darbininkų judė
jimo priešas. Bet choras apie tai nieko ne
žinojo, tai tik spauda ir Centro draugai kalti, 
kurie nenurodo solistų stovio.

Veikalų per pastaruosius du metu sulošta 
sekančiai: “Grigutis,” “Meilės Rykštė,” “Ne
baigta Kova,” “Alkis,” “Moterims Neišsime- 
luosi” ir kiti mažesnės vertės. Su dramos 
skyriaus choro dalimi, darbininkiškoms orga
nizacijoms sulošta ir gerų darbininkiškų vei- 

/ kalų.

Kasdien vis naujos telegramos, 
Pritvinkusios kvapu parako ir dinamito:
Iš Londono, Paryžiaus, Berlyno ar Panamos.

ženklai naujų skerdynių, naujų karų
Virš mūsų galvų skraido. Visi privalome 

regėt,
Kad rengiamasi sunaikint galingus žygius 

proletarų
Ir vėl naują vergiją ant jų sprando dėt.

Iš carinių budelių gaujos sugrupuotos, ; • ' 
Lyg alkanasis tigras, Mandžurijoj tyko.
Slenka prie Sovietų Sąjungos Japonų tankos 

broniruotos! „ '*
Delko? Ir kaipgi nesuprasi dalyko?!

, Paryžiaus provokacijos, Londono ginklai,' 
Lenkijos šūkavimai, fašistiniai būriai; 
Visi aplinkoj esantį vaizdai' 1

.Mus proletarus verčia pagalvot giliai. ■ .

Kapitalizmas jau ištroško mūsų kraujo! (
Nes jis vis tiek jau greitai žūt,privalo!

' Baugu jam Sovietų statybos Penkmetinio 
naujo,

Ir jis į proletarų širdį nori smeigt kinžalą.

Bet tu pasaulinis proletariate!
Nelauk, kada ateis paskutinė tavo galios 

diena—
Budėk ir siausk audromis dinamito aromate
Galingai ir drąsiai, lyg kad uolų siena!

Aido Choro Finansinis Turtas

Tu privalai nasrus kapitalo
Sutramdyt ir stot tarp jo ir Sovietinės 

statybos!
Gniaužk kiekvieną karo kibirkštį, kad nebūt 

ant galo
Prieš Sovietus naudojami ginklai mūs pačių 

gamybos."

Nauji Kūrinėliai

kelis 
ką 
ko-

už

Šiomis dienomis mes jau išsiuntėme 
n&jtjus kūrinėlius, šie kūrinėliai yra tik 
išleisti. Mūsų vienetai gauna po vieną 
piią veltui visų ALPMS išleistų kūrinėlių. 
^W)ainų išleista šios: “Kilk, Saulute, Iš

Miško”—solistams, žodžiai Buolio Sūnaus, 
muzika Žuko; “Kumečio Daina”—dviem bal
sams ir pianui, žodžiai Janonio, muzika A. S. 
Pociaus; “Derlius”—chorams, vertimas Jono 
KaškaiČiof muzika Vasieljevo; “Varpų Kal
ba”—chorams, žodžius vertė Ig. Kubiliūnas, 
muzika S. Potockio.

Iš veikalų jau taip pat išsiuntinėta “In*

i.i ..

Drg. B. Šalinaitės 
:, Prelekcija

Aido Choro Raportas Amerikos 
Lietuvių Proletarų Meno 
Sąjungos Suvažiavimui

DETROIT, MICH.—Aido choras nuo 
susitvėrimo yra Amerikos Lietuvių Proleta
rų Meno Sąjungos nariu. Pilnai yra užsimo
kėjęs už šiuos metus į Meno Centrą ir jau 
kelintą kartą ima dalyvumą Amerikos Lietu
vių Proletarų Meno Sąjungos suvažiavime.

Prpletmeno darbuose, Aido Choras Detroito 
kolonijoj užima pirmą vietą lietuvių darbi
ninkų judėjimo eilėse. O tai rodo tas faktas, 
kad būdamas Meno Sąjungos vienetu veikia 
netik lietuvių darbįninkų tarpe, bet ir tarptau- 
tiškai. Tai parodo sekami išvedimai:

1, Dąlyvają tarptautiškose koncertuose ir 
prisideda išpildyti programos.
. 2. Dalyvaują įvairiose tarptautinėse kOn- • 

ferencijose, kurięše tik darbininkiškos organi- ■ 
zacijog chorą kviečia. Renka delegatus su- 
lyg atsišaukimų ir reikalavimų.

3. Aido Choras ir jo nariai neturi jokios 
minties ir varžytinių del tarptautiškų paren- . 
girnų, kad užbėgti už akių vieni kitiems.
Aido Choras Stovi Su ALP Meno Sąjungos

, Centro Patvarkymu
1) Į visokius ALPM Sąjungos Centro atsi

šaukimus Aido Choras kreipia daug domės. 
Visoki atsišaukimai, laiškai ir nurodymai Ai
do Choro susirinkime yra skaitomi ir disku- 
suojami. Būtent: a) Naujų dainų leidimas; 
b) Naujų veikalų klausime, rūpinasi ir ope
rečių tinkamumu, gyvesne muzika; c) Finan
sų sukėlimas yra svarstomas ir pąaukojama 
sulyg choro išgalės.
Aido Choro Atsinešimas Linkui Darbininkiš

kos Spaudos
Aido choras turi savo nuolatinį korespon

dentą. Jis parašo į spaudą iš choro veikimo.

ii/' |

jo

Pavieniai buvę choro nariai yra skolingi:
J. Skulevičius $42.34.
J. Vaitkevičius $171.93.

Virš minėti nariai dar neatsilygino su Aido 
Choru sumoje $214.27. Aido choras turi pir
kęs “Vilnies” 2 Šerus už $20.00; “Laisvės” 2— 
$10.00. Aido Choro turtas iš pereitų metų, 
(1931) yra sumoje $244.27. Šių metų (1932) 
ižde randasi su šiuo mėnesiu —;$6.15.

- Viso Choro turtas su 1931 ir 1932 metų 
yra sumoje $214.27. Tai su . skolomis.

Su 22 d. gegužės. choras pertraukė pamų- 
kas ant trijų mėnesių. Per tą laiką pavesta 
gale valdybos nariams jieškoti naujo chorve
džio. Dabar Aido Choras neturi chorvedžio. 
Apie tai turi plačiai ir suvažiavimas žinoti. 
Todėl raportuojame, kad Aido Choro pamo
kos vedamos sulyg finansinio stovio. Yra fi
nansų, tai choras lavinasi du sykiu į savaitę. 
Mažiau jų esant—chorui užtenka pamokų sy
kį į savaitę. Bet sulyg reikalo gali būti spe
cialių pamokų.

Rėmimas Komunistų Partijos
Jau buvo raporte minėta, kad Aido Choras 

sulig išgalės dalyvauja ir tarptautiškuose pa
rengimuose. Aido choras nuo savo koncertų 
ir operečių bei didesnių parengimų skiria 
Kompartijos vietiniam distriktui 10-tą nuo
šimtį.

Šis tarimas Aido Choro, pravestas 1931 me
tais.

Budėk proletare! Ir sekie žingsnius priešo!
Mokėk orientuotis ne tik fabrike, kur dirbąs 

ginklai, dinamitas,
Bet ir fronte šaltuose apkasuose su ginklu
Kovodamas, karo sermėga ruda aprėdytas.

Budėk, kovok ir žiūrėk, kaip Sovietų krašto 
draugai

Mūsų kovos ir iš vergijos
laukią, -

Kada garsaus Lenino takais
darba

Su pikėmis ir kūjais užbaigt
mėjimų traukia.

pasiliuosuojant

pramintaisiais į

revoliucijos lai-

Atmink, kad tos minios, galingos brigados
Kala viso pasaulio proletarų laimę, o drauge 

ir tavo,
Ir kerpa. paskutinį gyvenimo siūlą valdžios 

buržuazinės.
Budėk, proletariate, budėk, pakol dar sura- 

kint rankų tau negavo!
Palanta.

Žingsnis Padarytas-Reikia
Aiškesnio Pasukimo

Ir jis nėra panaikintas, bet pildomas.
Literatūros Platinimas

choras turi agentą ir platina anglų 
leidžiamą žurnalą “New Masses.”

Pasek-

Aido 
kalboje 
Platinimas pravestas dar šiais metais, 
mės nėra taip geros, nes bedarbė, jaunimas 
negali nuolatiniai pirkti; perka tik tie, kurie 
išgali. Darbas visgi varomas tarpe lietuvių 
darbininkų.

Iš Proletmeno Centro aplaikyta 4 egzemplio
riai naujo žurnalo, “Workers Theatre.” Ka
dangi ėhoras dabar nelaiko praktikų, tai nei 
valdybos nariai susirinkime nebuvo. Dar tuo 
klausinių , joki? žingsni? nedarytas. Abelnos 
literatūros platjnimo agentų bei .pavienių or
ganizacijos narių Aido Choras niekuomet ne
draudžia. Yra visiems’ liuosa valia ir parei
ga platinti literatūrą. ;

• ■ ' ' : I : : > v ; ■ ■

Apie Dainas, Solistus ir Duetus.
Aido Choras dainuoja Proletarų Meno Są

jungos išleistas dainas. Jei vienos pabos
ta choristams, tai kitas ima, kurios naujas- 
nės, Kelias, deleį aiškumo, suminėsime: “In
ternacionalą,” “Pasilsėti Dar Nelaikąs,” “Kal
viai,” “Vėzdelis,” “Gegutė,” “Smagus Pava
sarėlis,” “Rusija Brangi,” “Mums Saulutė 
Bus Šviesi” ir eilė kitų, kurių t nematome rei
kalo minėti.

Iš operečių choras dainuoja dainas, kurios 
yra gyvos muzikoj ir armbnijoj. Kitaip, su 
perstatymu operetės ir dainos užsibaigia.

Solistams, duetams, mes, Aido Choro na
riai, mažai turime gerų dainų. Čia jau rei
kia ir kitų kompozitorių vartoti.- O tas sudaro 
margumą, lyg nedarbininkiškumą programų. 

Bet šis mūsų suvažiavimas turi apie tai ir 
svarstyti. , Net merginų chorui tinkamų dai-

i.i. i ' " •• i <. ■ * 1

(Pabaiga)
Vienok “Proletarų Menas” šičia, nežiūrint 

tūlų atsiekimų, turi ir nemaža spragų. Trau
kimas darbininkų į literatūrą sėkmingai eis 
ir duos rezultatus tik tuomet, jeigu apart 

-bendro kvietimo darbininkų j literatūrą bus 
vedamas pastovus, tamprus, platesnis dar
bas su bepradedančiais rašyti, bus padedama 
tom bepasireiškiančiom jaunom jėgom kas
dieniniam jų darbe. “Proletarų Mene” šito 
konkretaus darbo lig paskutinio laiko nebu
vo matyt. Dar daugiau: į prolet. poeziją 
kartais netgi žiūrima, kaip į “Proletarų Me
no” “papuošalą.” “Mes kviečiame draugus 
—skaitome “Prol. Mene” (“L.” 5-IX-31 m.), 
—kurie galite, rašinėti eiles, parašykite i 
meno skyrių savo eilėraščių. Papiioškitė 
mūsų puslapį. . . IšbaAdykite savo gabu
mus.” Reikia ne tik kad kviest rašyt (tas 
labai lengva), bet reikia auklėt, patart, kaip 
rašyt, nurodyt trukumus rašančių ir t.t. O 
tam pirmiausia reikia perstot žiūrėjus į pro
letarų meną, kaip į “papuošalą” arba pra
mogą.

Šitokios pažiūros ne tik. kad kliudo augti 
proletarinei literatūrai, o ir kovot su tomis 
buržuazinėmis įtakomis, kurios dar ir šiandien 
gan stipriai veikia į kaikuriuos dalyvaujan
čius proletarinėj literatūroj draugus (ypatin
gai į Buolio Sūnų). Paskutiniu laiku “Prolet. 
mėnas’ ’ 
darymą 
žingsnis

pradėjo svarstyti klausimą 
prolet. rašytojų grupių, 
prie kolektyvaus auklėjimo

(Tąsa 4-tam Pusi.)

apie su- 
Tai yra 

mėginan-

nų neturime. Jei jos yra,, tai visgi minėti 
reikia, nes Centras višai neskelbė. O nuo ypa
tų reikalauti, tai visgi neorganizuotas darbas.

Aido Choro Valdyba.

Muzika ir Proletarinis Menas 
Daro Naują Kryptį

NORWOOD, Mass.—17 d. 
rugpjūčio (Aug.) LLR. Choras ■ 
turėjo surengęs prelekcijas * 
proletarinės muzikos ir abel
nai meno klausime. Prelengen- . 
tė buvo drg. B. šalinaitė, žy
mi proletarinio meno kūrėja, 
iš Brooklyn, N. Y. . ,

Prelekcijos pasiklausyti su-1 
sirinko veik visi choristai ir ar
timi choro draugai bei drau
gės. Viso klausytojų buvo 
apie 50. Drg. šalinaitės pre
lekcija yra Ubai žingeidi, 

I gražiai nurodo, kodėl proleta- 
1 rinis rųenas turi skirtingą tiks- 
įlą ir būdą. Taip prelekcijoj ‘ ' 
'nurodo, kad proletarinis me- .; * 
i nas kyla iš darbininkų kovų 
1 prieš išnaudotojus. Proletajri- - L* 
n is menąs turi tarnauti patiem 
proletaram, jų ūpo pakėlimui-- 
į griežtesnę kovą prieš kapi- ' . 
talizmą.

Prelekcijoj puikiai nurodo, 
kad proletariniai menininkai 
yra dalis darbininkiško judė- - .. 
jimo. Dxelto visų chorų, te- 
atralių grupių ir orkestrų y»a tl>; 
vieta ir būtina pareiga daly- 
vauti streikuose, pikieto lini- 
jose, demonstracijose ir rinki
mų kampanijoj už 'darbininkų 
klasės partiją—Komun. Par- 
tiją.

šalinaitė sakė: “Proletari- 
nis choras turi vaidinti veika-

I lūs ar veikaliukus iš klasių 
kovos lauko, iš darbininkų gy
venimo ir nesvietiško jų "iš
naudojimo. Dainose ar muzi
koj turi būti keliama aarbi- 
ninkų dvasia prieš išnaudoto
jus.”

šalinaitė su šia prelekcija 
įneša naujos energijos į pro-

1 letarinį meną, kadangi ji yra 
! pasiekus augštą muzikos moks- 
; lą, tai į savo prelekciją įde- 
j da ir muzikos, dainų ir aiškiai 
i išdėsto skirtumus buržuazinės 
mu'ž’ik’dš”' nuo proletarinės. ■■ 
Draugė šalinaitė yra labai ga- . • 
bi prelegentė meno klausime . 
ir deda 
energijos, 
pastatyti 
nio kelio.

Draugė
veltui laiką, 
lekciją, ji griebiasi praktiško 
darbo. Tuojaus imasi sumo- 
kinti masines revoliucines dai
nas anglų kalboj, kaip Inter- 

; nacionalą, Kominterną ir Ant 
: Pikieto Linijos. Sumokinimas 
jai labai sekasi. I Gal todėl, ” 
kad labai energingai mokina. ” 

Taipgi Norwoode sumokino 
gražų veikaliuką—vaizdelį iš " 

. darbininkų gyvenimo, kuris ir 
buvo suloštas Komunistų Par
tijos parengime, 20 d. rugpj. 

(Parengiman pribuvo pati drg. 
Šalinaitė, kuri ir vadovavo 
vaizdelio perstatyme. Publi- - 
kai labai patiko. Tai naujas ... 

; dalykas Norwood© darbininkų 
scenoj.

• Apie Komunistų Partijos 
parengimą ir tą vaizdelį bus 
rašyta kitoj vietoj. ' *

Mūsų chorai norės draugės 
Šalinaitės gauti ir iš antro sy^ 

i kio. O meno Sąjungos Centro 
Biuras būtinai turi suruošti per 
visus Meno Sąjungos vienetus 
meno klausimu prelekcijas 

! draugei šalinaitei.
Draugė šalinaitė nėpatai- 

■kauja niekam. Kur tik pa- 
. stebi trukumus, silpnumus,— 
1 ji ant vietos kritikuoja.

Kadangi LLR Choras ^rieš 
pradėsiant prelekciją sudai- 

Į navo Internacionalą ir Pava
sario Dainą, o drg. Sugar ne
galėjo tą dieną dalyvauti, tai 
draugė šalinaitė chorą diriga
vo ir sykiu tėmijo, kaip cho
ristai taria žodžius ir kaip iš
laiko muziką. Prie pabaigos 
prelekcijos* pridėjo kritikos L 
LR choristams, kad Interna
cionalą dainuojant žodžiai bu- 

labai prastai ištariami. Del- 
šalinaite patarė dainuoti

(Tąsa 4-tam pusi.) ’

nepaprastai daug 
kad mūsų chorus 

ant tikro proletari-

šalinaitė neleidžia
Užbaigus pre-

* * t

vo 
to
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| VARPAMS GAUDŽIANT $
(Tąya)

—Nors savo gėdą pridengk,—ir metė 
jam senas tėvo kelines.—Ok, mano varge, 
tokis vyras ir tiek silpnas protiniai, kad 
be kelinių į bažnyčią eina.

—Varpais reikia grajyti, atsiliepė Jonas 
ir jis jau sau persistatė, kaip jis lipa ant 
varpinyčios, kaip varpai jo judinami išduo
da nepaprastą meliodiją. Bet jo tėvas An
drius Zernov sulaikė jį:

—Kur taip anksti skubiniesi? Į vyrą į 
išaugai, o protas visai sumažėjo; mažiau • da.

Iv X ii 1 •■—4 !1Y 1 II * '*IY • IY* • 
ertė d. m. šoiomskas. j Is Šalinaitės i rakalbos Dainy Dienoje

kos varpininkas. Bet jis buvo naudingas 
kunigui, kuris jį priversdavo atlikti juo
dus darbus, nes Jonas viską atlikdavo, ką 
tik jam įsakydavo.

Kada jis rengėsi eiti, jį sulaikė jo tėvas. 
Jonas prisimindamas, kad jam yra įsakyta 
kunigo pagelbininko būti varpinyčioje, pra
dėjo teisintis:

—Tėvai, šiandien juk pamaldos bus. 
Kunigas giesmes giedos.

—Žinau tą, kunigas ir gaidys abu jie gie- 
”'2 - i' -• j ucl. lai jau jų darbas, o tu, Jonai geriau
rūpinkis apie varpus, o daugiau apie duo-, eik atneši .vandens ir pagirdysi gyvulius

—Kur eiti, prie sulinio ar upelio?—atsi
klausė Jonas.

’ —Suprantamas dalykas, prie upelio,— 
atsakė senis.—Bet eik padaržiais,' nes dar 
kokis žandaras sutiks ir melstis nuvarys.

—Kam jau siunti prie upelio kokį vers-

ną. Nors kelines išmoktum apsiauti. i
Jonas buvo visiškai kvailas. Fiziniai jis i 

išaugo į galingą vyrą, bet mąstyti negalėjo. 
Jis veikė tik tą, ką jam įsakydavo. Keli
nes apsiaudavo, tik tėvui bei motinai įsa
kius. Įsako jam varpus skambinti—jis 
juos skambina. Įsako sustoti, jis sustoja.- . . . . ... ~
Įmeta kas nors į upę kapeiką ir jam liepia 1 šulinys visai arti? —įsimaišė Jono 
lįsti į vandenį ir jieškoti, jis daro ir tą.; motina.
Protauti visai negali. Tai tokis Ustinov-1 (Bus daugiau)

, WATERBURY, Conn.—Ne-, kad Dainų Dienos rengėjai daug dailes ' 
bus labai gerai padarę, kad . < . 
pakvietė draugę šalinaitę į! <a 11 ^Os 
chorų išvažiavimą pakalbėti 
apie meną. Šis įvykis davė 
progą kolonijų draugams su
sipažinti su šalinaitės gabu
mais proletarinio meno srity
je ir abelnai meno pakitėjimu. 
Vis labiau' didėjant bedarbės 
krizini ir iš pat šaknų įrant 
kapitalizmui, o labiau revoliu- 
cionizuojantis darbininkams, 

.■dalyvaujant kovose prieš šią 
nupuvusią kapitalizmo siste
mą, tai yra būtinas reikalas 
ne tik chorams dainuoti revo
liucines dainas darbininkų ma
sėm, bet kad ir pačios darbi
ninkų mases išmoktų dainuoti 
ūpą keliančias dainas tose ko
vose, kuriose 
sės grumiasi 

’nį.

tikėtai didelei darbininkų mi
niai teko išgirsti pirmu kartu 
kalbant draugę šalinaitę cho
rų išvažiavime apie meno rei
kalus. šaknaitė, kaip 'matės 
iš jos įrodymų, dailės srityje 
diktokai susiinteresavus 
jesnio 
kalais 
mą ji 
čioms

š a I i n a i t ės prakalba. labai 
daug kuo skyrėsi nuo visų Ki
tų prakalbų todėl, kad ji 
praktiškai įrodė, kaip buržu
azinės • dainuškos įyra sutaisy
tos tam, 1 k jd temdyti i darbi
ninkų mases, o darbininkams 
reikia klasinio ūpo. Todėl tos 
jų dainuškos darbininkams nė
ra jau tinkamos dainuoti. Be 
to, ji įrodė, kaip yra lengva 
net visai publikai, buržuaziją'
pajuokiančias arba revoliuci-Į Iš kolonijų 
nio pobūdžio daineles, išmokti dą matę ir 
ir jas dainuoti mitinguose, veikiausiai pasikvies 
demonstracijose ir visur kitur,' šalinaitę su paskaita, 
kur tik pritinkama.

Todėl čia reikia pažymėti, bininkams nurodytų

’ šiame išvažiavime šalinaitę 
teikė :visai miniai susirinkusių.

Juk ištikrųjų mes- turime 
’ ’grupių,* chorų; or

kestrų po visą plačią Ameri- 
i suvaidina didelį 

vaidmenį proletariniam judė
jime. Tačiaus dauguma mū
sų chorų, ar tai kitų dailės 
grupių dar vis nėra drūčiai su- 
sirišusios su darbininkų masė
mis, kaip šalinaitę parodė tik
rovėje. O tas galima padary
ti, jeigu mūsų vadovaujanti 
draugai labiau tuomi susido
mėtų ir taipo pat, jeigu mūs 
chorvedžiai tose grupėse tuo
mi susidomptų. Tai tada chor
vedžiai paliktų ne vien chorų , orkestrą, 
vadai, bet ir dailės srityje

(Tąsa 5-tam pusi.)

NEWARK, jy. J.
n. j. valstijos Piknikas ’

Rengia Darb. Tarptaut; Pagelba, 
Bedarbių Taryba ir Darbd. 
Vienybes Lyga. įvyks Labor Day’, 
toirmadienį, rugs. 5 d. Linden’e, Wfl- 
Ticks faunoje. Muzika, dainos, šo
kiai, žaismės, prakalbos, vaišes, 
lenktynės. John Reed’ artistai darys 
kreida braižymus.

Iš Newarko busai išvažiuos nuo 
385 Springfield Ave. 10-11 vai.—tai,\
pigiausia, šiaip,, iš Elizabeth’© itn-^* 
kite 34 ar 36 busą iki Stiies 
Linden, paskui eikite po dešinei. Au
tomobiliais važiuokite iš Elizabeth'© 
St. George Ave. iki Stiles St., Lin
den, paskui j dešinę.

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kuopa rengia pikniką, 

kuris jvyks 8-4 dienomis, rugsėjo 
(Sept.), Harley Springs pušyne.

į Pradžia 4 vai. po pietų, šokiams 
lyra puiki platforma ir grieš gera 
. Vietiniai ir iš apielinkEs
darbininkai ir darbininkjs esate

. kviečianti1 dalyvauti.
Komisija.

GREAT NECK, N. Y
ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus 6 dieną rugsėjo 
(Sept) 8-tą vai. vakare. Z. Strau- 
kaus svetainėje 139 Steamboat Rd. 
Draugės ir draugai, yra kviečiami 
skaitlingą susirinkti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti. Kaip tai 
Centro valdybos viršininkų. Nomi- 

_______ _____ nacijos blankas išpildyti ir kiti svar- 
vaukite ir užvilktas mokestis užsi- i būs reikalai. Be to, yra nutarta 

’ ,____________________________________ ” * ” . Nariai,
Moters kovotojos Del Komunizmo”, kurie nesate užsimokėję už 1932 me- 

1 ---- narių ;tus, taipgi yra kviečiami ateiti ir
užsimokėti arba pasiaiškinti delko 
negalite užsimokėti.

, Sekr. V. Alyta.

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 5-tą d. rugsėjo‘ (Labor Day) 
8 vai. vakare, Rusų namej 995 N. 
5th St. Visos drauges būtinai daly- . - -
vaukite ir užvilktas mokestis užsi-i bus reikalai. Be to, yra 
mokėkite; taipgi yra atėję knygos laikyti trumpas diskusijas. «-- ■ — • — • -- • • - v ' . -• * 
malonėkite atsiimti ir naujų 
atsiveskit. : • <

Sekr. D. Leščienė
(209—210)

Žingsnis Padarytas—Reikia 
Aiškesnio Pasukimo

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
čių įsitraukti į prolet. literatūrą. Vienok su
darymas tokių grupių tai irgi dar tik pra
džia auklėjimo. Pagaliau, reikia labiau už
aštrinti ideologinė “Proletarų meno” linijos 
kontrolė dailiojoj literatūroj ir neduot vietos 
svetimoms proletarinei poezijai eilėms, kokių 
dar ir vėlesniais laikais retkarčiais galima už
tikti “Prolet mene.”

Antras be galo svarbus “Proletarų menui” 
klausimas—tai darbininkiški chorai, darbinin
kiški tėatrai ir darbininkiškos meno organi
zacijos bendrai.

Amerikoj randas skaitlingi darbininkų cho
rai. Mūsų pareiga labiau sumasinti, pritrauk
ti į juos pirmoj eilėj darbininkus, padaryt 
juos revoliucinės propagandos ginklu.\ Tam 
tikslui pirmiausia reikalinga išvyti iš darbi
ninkiškų chorų ir meno organizacijų bendrai 
buržuazinio meno tradicijas, buržuazinius pa
pročius, nes tas tik apsunkina pačių tų me
no organizacijų sudarbininkinimą. Darbi
ninkiški chorai, teatrai daugiau negu kokia 
nors kita proletarinio meno priemonė gali 
tarnauti revoliucinės proletariato klasių ko
vos gilinimo ir plėtimo, propagandos tikslams. 
Tam tikslui reikia tik, kad tie chorai, teat
rai tikrai būtų surišti kaip savo kasdieniu 
veikimu, taip statomų dainų ir veikalų turi
niu ypatingai su revoliucine proletariato ko
va. Kokias dainas dainuoja tie darbininkiški 
chorai? Jei spręsti iš pasirodančių, tiesa, 
gan paviršutiniškų, korespondencijų “Prole
tarų mene,” tai čia ne viskas atrodytų dar
bininkiška, ir netgi pats “Proletarų menas” 
lig šiol nepakankamai domės kreipė į parin
kimą darbininkiškiems chorams išlaikytų, 
revoliucinių dainų bei į užaštrinimą savikri
tikos prieš tankiai pasireiškiančias oportu- 
nistines įtakas mend organizacijų parengi
muos. Iš telpančios “Proletarų mene” me
džiagos apie darbininkiškų meno organizaci
jų veikimą sunkų turėti platesnį supratimą, 
kaip, būtent, veikia tie darbininkiški chorai 
ir teatrai, kaip aptarnauja revoliucinių dar
bininkų parengimus, kaip jie dalyvauja prak- 
tikiškoje, kasdieninėje klasių kovoje. “Pro
letarų meno”. korespondencijose iš meno or
ganizacijų veikimo tankiai rašoma, koks bu
vo oras, kaip chorai dainavo, koks ten “Ža

viliantis puošnumas” tų chorų ir tt.*) Ir ši
čia visai teisingai d. V. Bovinas pabrėžia “Pr. 
mene” (“L.” No. 69, 1932 m.), kad darbinin
kų teatras negali būti kokia tai atskira “me
nas menui” įstaiga, kuri savaime prasideda 
ir baigiasi, “ši organizacija turi būt pirmiau
sia klasių kovos organizacija.”

“Pr. menas” privalo labiau užsiimi konkre
čiais darbininkiškų teatrų ir chorų praktiško 
veikimo klausimais, svarstymu ir diskusavi- 
mu jų veikimo, paruošimų, statomų veikalų 
ir dainų kritišku»įvertinimu. Bedarbė, kuri 
su visu sunkumu slegia Amerikos proleta
riatą ir visą kapitalistinį pasaulį, neprivalo 
būt priežasčia susilpnėjimo darbininkiškų 
chorų ir teatrų, kaip kad neretai vietos ko
respondentai skundžias “Pr. mene.” Reikia 
tik, kad tie darbininkiški chorai ir teatrai ne
sivaikytų buržuazinių meno organizacijų tra
dicijų, kad jie būtų neatmėzgama revoliuci
nio darbininkų klasės veikimo ir kasdieninės 
klasių kovos dalis. Reikalinga, kad tos orga
nizacijos tampriau surištų savo veikimą su 
bendromis Amerikos proletariato kovomis, su 
bendromis Amerikos darbininkiškomis meno 
organizacijomis ir jų veikimu. Siauras, tau
tinis užsiskleidimas nei tokioms meno orga
nizacijoms, nei proletariato jėgų stiprinimui 
bendrai naudos neneša.

“Pr. menas’’ padarė nemažą žingsnį pir
myn link visų šių klausimų; reikia tik, kad 
jis neapsistotų vietoj, vystytus ir toliau, dar 
labiau prisiartintų prie konkrečių proletarinio 
meno ir jų organizacijų veikimo klausimų, 
užsiimtų klausimais kasdieninio jų veikimo, 
griežtos, bolševistinės savikritikos keliu va
lantis nuo tų klaidų ir įtakų iš priešingų pro
letariatui klasių pusės, 
pasireikšti kaip prolet. 
veikiančiose darbininkų 
Amerikoj.

pažymėti “Proletarų 
meno” korespondencijų sausumą, kurios dar 
lig paskutinių laikų tankiai negali atsisveikint 
su ta sausų protokolų rašymo forma, kurią, 
kaip jau minėjom, seniau būdavo žymioj da- 
lyj užpildomas “Pr. menas.” Ir bendrai ko
respondencijos, neturinčios tampresnio ryšio 

. su proletarinio meno klausimais, daug geriau 
tinka bendriems “Laisvės” skyriams, o ne 
“Pr. menui.”
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AISVES NAUDAI PIKNIKAS

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILA.

DBG. B. ŠALINAITĖS 
JPRELEKCIJA

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
angliškas dainas, nes choras 
susideda veik iš čiagimio jau- j 
nimo.
žiais ištartų visai aiškiai.

Pavasario Dainos kritikavo 
žodžius, eileraštį, kaipo neturin
čią jokios reikšmės. Kadangi 
Šalinaitę labai aiškiai nurodė 
mūsų netikslumus dainavime, 
tai ir choristai pilnai sutiko su 
d. šalinaitės kritika.

Mano nuomone, d. šalinaitę 
būtinai turi apsilank/ti visose 
kolonijose, kur tik randasi Me
no Sąjungos vienetų. O vie
netai turi su didžiausiu pasi
ryžimu patys išklausyti tą pre-

I lekciją ir pašalinius kviesti at- SKAITYKIT IR' PLATIN 
' eiti, nes prelekcija yra labai 
žingeidi klausytis it daug, la
bai daug pamokina, kaip ir - 

i kur naudoti proletarinis me-
Todel angliškais žod-1 nas<-

GENOA, Italija. —- Rugp. 
31 d. čia tapo nuleistas į 
vandenį karinis laivas “Bol
zano”. Tai bus septintas 
naujas karinis laivas nuo 
nuo 1929 metų, kuomet Mu- 
ssolinio valdžia nutarė padi
dinti Italijos karo laivyną.

Philadelphia
ROUND TRIP 5*

HOURLY
EXPRESS
SERVICE

BALTIMORE ____________ $4.00
BOSTON _________________3.00
WASHINGTON ___________ 4.75
RICHMOND __ __________ 7.50
PITTSBURGH ___________ 8.00
DETROIT ________________13.50
CHICAGO ________________17.00’
ALBANY and TROY____ „4.00

ROUND TRIP L_________ 5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos
NEVIN BUS DEPOT

111 W. 31st St., CHickering 4-1600
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Aido Choro Merginų Sek stetas, Brooklyn, N. Y.

Sietyno Choras iš Newark, N. J., Yra Pakviestas Dainuoti šiame Piknike
Dainuos Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Vadovaujamas B. šalinaitės, ir Philadelphijos Lyros 
Choras, vadovaujamas J. Jurčikonid. Taipgi Rainuos pagarsėjęs Brooklyno Merginų Sekstetas.

GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

KAROLIS POŽĖLA risis su TONY LAČKY; JONAS BAGOČIUS risis su DANY WINERS; 
t ’ ■ i JACK BROWN kumščiu osis su GEO. JANSON.

Taipgi dalyvaus anglų čempionas GANNOT ir lietuvių ristikas B. BARTAŠIUS

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.

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

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie 
mylę ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokit keliu No. 513 apie 
pusantros mylios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue 
Ave., po dešinei į kelią No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką, ,

Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue 
po dešinei į kelią No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką, , ?
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Į Skelbia Bado StreikąPlieno Darbininkai
Išėjo į Kovą1 BUDAPEST, Vengrija, 

r _____ -Mieste Szegedine trylika1
WARREN. Ohio.—Trys I politinių kalinių paskelbė Brooki*yn°’N." Y. 

t'd&stančiai Republic Steel i bado streikų. 
korporacijos darbininkų me- Ja> .^cl Jie butų . 
tė darbą ir paskelbė strei- nes 1^1 gro-1
ką prieš nukapojimą algų 6 įe pkto. teismo, 
nuoš. Darbininkai išėjo į kaltinami 1-----------
kovą po naujosios Plieno ^arke. .
Metalo Darbininku Indust- l)0 Pri^vaita maitina. x . • ! -------------------

Suorganizavus kuopą ir'rodoje. ' 
sumokėjus ^mokesčius, mokes-, g^i taip padaryti, 
čiai reikia siųsti Centro sekre-, 
toriui“. Siųskite sekamu adre
su : V. Tauras, 46 Ten Eyck 
_., --------Tauras

•Jie leiKaiau- dabar yra rp p ^X. Centro sek- 
teisiami,! retorium.

Nuo įstojimo ir

komunistiniame
Valdžia streikierius

rinės Unijos vadovybe. Se-i
noji unija užgyrč algų nu-1 Vokietija Kelia Muitus 
kapojimą. .. !

Tuojaus prasidėjo masinis' 
pikietas. Daugiau darbi-! 
ninku eina į streiką.

šis streikas gali būt pra
džia visuotino plieno darbi
ninkų sukilimo prieš algų 
kapojimą. Naujoji unija 
turi įleidus šaknis į plieno I 
fabrikus miestuose Niles iri 
Youngstown. Į tajs

Puslapis penktai

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.
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Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys

62

427 Lorimer St
t
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Tai jau, draugai, blo- ir keturi busai, tai viskas. Tai'kįo ūpo, nei įspūdžio. SKAITYK LAISVE
’ ! i ' . f Ateityje nebus galima tple-

- ’ i labai mažai. Tokis demons-1 ,; .. ., _ .
Jeigu tasai planas buvo pa-! iruoti tokie nesusitvarkymai. . . KITIEMS UŽRAŠYK

tiektas ir priimtas kolonijose, travimas neduoda niekam jo-i Meną Mylįs
tai reikėjo jis įvykinti, 
nors ir buvo

I bet kas iš to. 
pasekmių, kad buvo vėlus lai-' 

, nes jau žmonės iš maldi- 
nyčių parėję namo. Antra,

Tad : 
demonstruota, ! 
Viena, nebuvo■

Nuo įstojimo ir mokesčių ]<as 
Visi po 5c. lieka kuopos reikalams.

Centrą kad buvo perdaug maža de-
m

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kuriąs Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

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

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

. ;New York, N- Y.

eGerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA 

į^Į Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- 
žam į Storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

Tai yra mokesčių
siunčiama po 10c., o įstojimo; monstrantų grupė. Du karai 

j po 20c. Tie penktukai galimai
sunaudoti kuopos reikalams

Į arba, kuomet daugiau susida- 
•ro, kam paaukoti.

šioje organizacijoje pri
joję

Lietuvos Darbininkų ir K n i m o 
Biednuomcnes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

WASHINGTON. Gau- klauso jau daug narią, „ „ 
tas pranešimas, kad Vokie- priklauso ir tokių žmonių, ku
rijos valdžia nutarė su rug- rie yra gerai pasiturinti, bet 
sėjo 6 d. pakelti muitus‘ant pritaria 
įvežamų produktų. Bus pa- Tarptautiniame 
liesta daugelis Amerikos Apsigynime gali rasti vieta vi- 
produktų. Vadinasi, Vo-si 

' kietija pamėgdžioja Hoove- simpatikai ir

darbininkų kovai.
Darbininkų

m

“BALSAS S’
<=>)

Pasaulyje Esama Virš NAUGATUCK, CONN.
Dviejų Biliomj Žmonių

Tautų Lygos paskelbtas 
metraštis parodo, kad šian

dien pasaulyje yra 2,012,- 
-/ 000,000 žmonių. Per vienus 

metus priaugo 20 milionų.
Didžiausį gyventojų skai

čių turi Azija, būtent: 1,103

darbininkai, komunistai, 
‘ • visi tie, kurie 

pritaria kovai už žodžio lais
vę.

Padarykime, draugai, kad 
■mūsų mieste greitai būtų su- 

■ organizuota T.D.A. kuopa, i 
[Šios organizacijos daugiausia 
'rūpinasi gelbėjimu politinių 
kalinių. Kur darbininkai ir ' » 
jų vadai tampa areštuoti už 
vadovavimą streikų arba juo
se dalyvavimą, tai T.D.A. 
greitai rūpinasi teikti legalį, 

[patarnavimą, veda bylas, gau-
j ill* IklV Ui V1J CVU 2.JL W,

Tad nebūkime atsilikę kla- 
kaip šių kovoje, organizuokime

Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo Klausimu

Jau buvo rašyta, kad Nau
gatucke reikia organizuoti 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo kuopą. Taipgi buvo [ 
nurodyta, kaip ir kur reikia na kaucijas ir tt 
gauti narių į šią organizaciją, j 
Bet nebuvo nurodyta,

Duoda daug žinių iŠ Lietuvos 
darbininkų ir kairrio biednuo-

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

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

“BALSO”
Metams 
šešiems 
Pavienio num. kaina . .05

užsisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE:
....................... $1.50

menesiams . . .80

Tel. Porter 3789

DR, JOHN REPSH1S 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

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

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

inilionus. Toliau eina Euro-'šią organizaciją reikia organi-!greitai šios organizacijos kuo-i 
pa—506 milionai. Šiaurinė-' zuoti finansiniai. Tai yra, kojpą.

N augatuckietis.je ir Pietinėje Amerikoje 1 kios jos mokestys, kiek na- j
252 milionu, kurie pasiskirs- riai turi mokėti iv tt. Tad apie Į ..... . .

t.d.a. kuopa galima orga- jš šalinaitės Prakalbos 
zuoti taip pat, kaip ir kitas ■> . n* • 
ganizacijas, pašalpines arba DM11Ų U1CI10]

to šitaip: Šiaurinėje Ameri-Itai, čia ir nurodysime. Į 
koje — 134 mil., Pietinėje—i
33, Centralinėje 35 milio- [nizuoti taip pat, kaip ir kitas 
nai. Į01\ . - T -.. - ...

AfvlVrUn 149 nd. i apsvietos. Įstojimas yra tik
25c., o mėnesinės duoklės tik ( 
15c. Kuopa galima suorgani
zuoti, kuomet randasi bent 10 

i narių, t. y., norinčių įstoti į šią 
[organizaciją^ ' ■ 
J Į ’ Tarptautinį • Darbininkų 
• Apsigynimą gali įstoti įvairių 
' pažvalgų darbininkai, kurie 

VIENA, Austrija._  Rug-1 sutinka gelbėti politinius kali-
pjūčio 20 d. čia mirė Johann ;nius- TaiP Pat visi darbinin- 
Schober, Vienos miesto poli-'kai «ali Priklausyti, kurie yra 
cijos galva, kuris liepos 15,! l.vaimi tautų ir religijų, jei tik 
1927 metais surengė darbi-!J,e su s,os °-Ya™ . . , . . 1 j įjos taisyklėms ir principais.ninkams baisią skerdynę. Kuomet jau yva suorgani. 
Šis budelis . buvo po icijos, ZUOįa kuopa t.d.A., tai į šia 
galva dar prie monaichijos. | kuopa gali priklausyti kaipo 
Gi po 1918 metų revoliuci-l narjaį jr kitos organizacijos, 
jos miesto valdžia pateko į kaip tai kliubai, kuopos, pa- 
socialistų rankas. Jis pra- talpinės draugijos ir tt. šios 
dėjo jiems tarnauti. O SO-1 draugijos ir kuopos savo mo- 
cialistai jį skaitė savo žrno- ; kesčius nusprendžia pačios, 
gum. Dabar Austrijos so-1 Jos gali mokėti, sakysime, 3, 
cialistų spauda gailiai ver-! 9 arba 10 dol. į metus.
^ia delei šito budelio mir-l Draugai, Naugatucke, rug-

14 STEBINANČIŲ DIENŲ 14

SOVIETŲ SĄJUNGOJE
MATYKITE LAPKRIČIO 7-TOS APVAIKŠČIOJIMĄ

PENKIOLIKOS M. SUKAKTUVIŲ .
RUSIJOS REVOLIUCIJOS

$215.00 ir Augščiau : !

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

šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

Afrikoje gyvena 142 mi-i 
ftonai žmonių. Okeanijoje 
10 milionu žmonių. c v

^Nustipo Kruvinasis 
Socialistas Budelis

i Pilnoje World Tourists, Inc. vadovybėje, įimant: Leningrad- 
Moskow, Ivanovos Vosnesenk ir po kolektyves fai'mas

IŠPLAUKIMAS SPALIŲ.OCTOBER 20-tą. DIENĄ . <

Laivais: BREMEN-STUTTGART
I Šitą tourą įeina moderniška trečios' klesos per Atlantiką 

pasažieriams komfortiškuose kambarėliuose i(cabins) su įtai-
i sytu vandeniu, 3 kartai valgio per dieną kelyje ir Sovietų Są- 

Dabar dar mes, Connecticut i jungoje, miegami kambariai, išaiškinimai matųmų dalykų ii’

(Pabaiga nuo 4 pusi.) Į 
darbininkų masių meno vadai.! 
O to mums labai reikia.

Tikimąsi, jog šalinaitės pa-1: 
rodytas, pavyzdis prigys dailės į 
grupėse.

valstijos darbininkai, jaučia- įstaigų ir Sovietų viza ant 30 dienų, 
me ir daugiau ką pamatyti to
je srityje, o tai bus tas, kaip 1 
suvaidinti trumpus iš darbi- j 

Įninku klasės gyvenimo vaiz
dus išvažiavimuose, prakalbo
se, demonstracijose ir visur, 

! kur tik prieinama. Štai toji 
Į "proga. Darbininkiškų organi- 
I zacijų apskričiai rengia didelį!
“."‘"•pX” h’XS (north GERMAN L LO YD i 

j spaudos naudai ir į jį atvyksiu 
iš Brooklyn, N. Y., grupė mer-;« 
ginų, kurios, kiek teko sužino- i 
ti, suvaidins tinkamus šių die-1 4’ 

■ nų veikimui veikalus, kurie Į Į 
1 būna vaidinami demonstraci-; į 

!Sįjose ir kitur. Todėl jau mes į 
------ j __ Susi-1 būsime labiau su dailės sri- Am Kanifcdktai Prnfpdlin- !rinkimas Nyks Linden Park j tįes dalykais supažindinti ir iš 

. . 7 v * r°lCblUU (svetainėje. Tame susirinkime to pasimokinę galėsime patys
Jei prieš Vokietiją .reikia sutverti T.D.A. kuopą. į stengtis tatai vykinti gyveni-

______ _ 1 Gavus ganėtinai
BERI YN _  Vokietijos'jiems užsimokėjus įstojimą ir'

valdžios pakėlimas i 
ant įvežamų produktų suju
dino visas kitas kapitalisti
nes šalis. Amerikos kapita
listai jau ketina viešai nro- 
testuoti ir reikalauja, kad 
Amerikos valdžia įsimaišy
tų ir apgintų jų interesus. 
Iokie pat protestai eina iš 

’rancijos ir Anglijos.

TRUMPESNĖS TOUROS KAINUOJA TIK

$185.00
WORLD TOURISTS, INC.,

175 Fifth Avenue, New York City.
TEL.: Algonquin 4-6656-7-8

NARZA’N pagelbsti viduriams maistą virškinti, 
akstiną žmogaus kūno veikimą ir priduoda 

jėgou. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinriis* Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

K. DEPSAS 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.
—t._________________ _ _____________________________________________

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y

£

Draugai, Naugatucke, rug-' 
.sėjo 4 dieną, įvyksta Jurginės. 
: Draugijos susirinkimas.

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
| 8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
f’l

Programa susidėjo Vien tik:

i

i • 

’ f 
iT

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 6136 
Keystone—Main 1417

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

i

& •

narių,'man.
Dabar nors keliais sakiniais

Pa
buvo

muitų ! ^u0^^es’ reikia rinkti valdy- j apįe pačią Dainų Dieną.
| bą. Valdyba reikia rinkti se- blikos, galima sakyti, 
Į karpąi- Pirmininkas, du sekre- apščiai, bet galėjo būt ir dau-' 
.toriai (vienas protokolų, kitas ftįau. Tačiaus, žinoma bedar- 

Pirmi-»bė, tai bus tam priežastis ir 
'kaipo tik delei to labai daug nebu-Į

finansų) ir iždininkas, 
ninkas eina pareigas, 
organizatorius ir prižiūri or- VOt 
ganizacijos reikalus taip, kaip 
ir kitose draugijose, 
šininkai eina savo 
taip pat.

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

Kiti vir-jg chorų dainų ir prakalbų. Iš, 
pareigas karto visi Conn, valstijos dar-Į 

bininkų chorai pavieniai pa-Į ' 
dainavo, prie užbaigos—visi ( 
kartu, pritariant orkestrai, 

.dainavo Internacionalą ir ke-Į 
i lias kitas dainas. Meno Są- 
1 jungos Centro sekretorius d. 
I V. Bovinas pasakė prakalbą I 
ir tuomi programa užbaigta. ;

Tuo pačiu sykiu reikia kri- j 
tiškai peržvelgti visą prisiruo-' 
Šimą prie Dainų Dienos. Ko- Į 

j misija suplanavo sudaryti kaip Į 
ir parodą Waterburio gatvė
mis. Bet štai kas dėjosi. New 
Britaino Vilijos Choro busai 
jau suvėlino pribūti į skirtą 
vietą, bet Hartfordo Laisvės 
Choro busai suvėlino visą pus
valandį, o New Haveno busai 
visai neatvyko į tą vietą. Iš 
Bridgeporto nebuvo jokio bu- 
so, bet nei karų minimoj pa-

f”/7'
n f . >n>

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, žarnų ir MėšlažamSs, 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-Spinduiiai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

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

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

DSLZSHS 110 EAST 16th ST. N.7.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P.
Ncdėliom—9 A. M. iki 4 P.

M.
M.

Kalba Lietuviškai
Įsikūręs 25 Metai



(Puslapis šeštas

reikalingo skai-

SUSIRINKIMAImes turėsime bent pusvalandį i laiko po piknikui pasilsėti.
laiko, kad susižinot su kom-1 “L.” Administracija.

Reikalauja Sušaukt Miesto Valdybos Special;

186 iti

at-

žudė 5 Vaikų Tėvas An-

DR. O.
. i

Šelpimo BiuruoseI

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVAIk

Graborius
ir

NOTARY 
PUBLIC

BROOKLYN.—Gazu nusižu
dė bedarbis EI VieneviČ, 1245 
Eastern Parkway. Paliko be
darbę moterį.

. GRABORIUS
(UNDERTAKER)

su-
10

no kompaniją Brooklyrie ir 
reikalaus, kad tie kapitalistai

| BROOKLYN. — John Enz, 
11314 Halsey St., užmigo ant 

Jlaugštos laiptų šalinės siene
lės; nukrito ir užsimušė.

Nutarta paaukoti $2 lape
liams, kurie bus skleidžiami 
i pirm rugsėjo 10 d. maršavimo

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

Israel Amter, komunistų

rezoliuciją vei- 
m i esto majorui 
jis sušauktų spe- 
valdybos posėdį

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 147 kuopos mėnesnis 

sirinkimas įvyks 4 d. rugsėjo, 
, Hanover Club svetainėje, 

i—5th Avė.
Draugai ir draugės, malonėkite 

, nes turime daug 
' svarbių, reikalų. Atsiveskite ir nau-

Prot. Rast. A. Bružas 
(209-210)

uz- 
lai- 
de- 
pa-|

Telefonas: Btagg 2-tlUi

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

VALANDOS i •
Nuo„f vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniai® ir šventadieniai® 

tik susitarus.

LAISVI šeštadien., Rugsėjo 3, 193£

VIETINES ŽINIOS
PASKUTINIS PRIMINIMAS VAŽIUO 

JANT1EMS J ‘LAISVES’ PIKNIKĄ 
RYTOJ PHILADEIPHIJOJ, PA.

Masinis “Laisvės” piknikas panija delei
Philadelphijoj, Pa., įvyksta čiaus busų.
rytoj, nedėlioj, rugsėjo 4 d. ! Apie nepaprastai turiningą

Norinčius busais važiuoti į pikniko programą
Philadelphiją prašome užsira- jau žino. Prakalbas

" i” ofise bent šian-;drg. R. Mizara ir A. Bimba.
Turime iš anksto užsa- į Dainuos trys chorai ir-Aido

Pirmadienį Revoliucinį
T L.“.. I.rxr^o'kie jo dantys. Pasirodė, kad, 

; Dimitrovas turi

| LDS Pirmos Kuopos į
! Susirinkimo Darbai niy Darbo Unijy Lygos i Dimitrovas turi visus saVo 

gamtiškus dantis, o ne įdėtus. Į 
Teismas skyrė Yelmanienei 

Nepaprastai šutinantis oras; Pirmadienį, Labor Day, bus 6 mėnesius kalėjimo, bet sus- 
j pereitą ketvirtadienį vakare' svarbus visam darbininkų ju- pendavo bausmę su ta sąlyga, 
daugelį narių suturėjo nuo at- dėjimui išvažiavimas-piknikas, kad jinai daugiau nesikabinė- 

isilankymo į Lietuvių Darbi- Pleasant Bay Parke, Bronxe. tų prie Dimitrovo.
ninku Susivienijimo l-mosįjį rengia Darbo Unijų Vieny-----------------
kuopos susirinkimą, “Laisvės”, 
svetainėje. Bet 
susirinkę, vikriai 

! organizacinius ir 
judėjimo klausimus.

Išrinkta trys nariai į Bedar-i 
daugelis bių Tarybos delegaciją, kuri j 

sakys rugsėjo 7 d. eis į Borden pie-|

Išvažiavimas

syti “Laisvės
dien.
kyti, kiek reikia busų, idant j Choro Merginų Sekstetas. Pa-'nepiltų tūkstančius gorčių pie- 
užtektų visiems vietos. Kadan- • rinktina muzika šokiams; įvai-jno į sursus bei į East Rivę, o 
gi busai yra moderniški ir sugrūs margumynai. O publika ne veltui duotų pieno bedarbių 
radio įtaisais, tai jie gauna'tik iš Philadelphijos, bet iš. kūdikiams. Tuo pačiu laiku 
daug užsakymų iš kitų; todėl, kelių valstijų. j bus ten demonstracija, kad
mes privalome pasiskubinti. Tai bus mobilizacija už pa- paremt delegatų reikalavimus.

Busai iškeliaus nuo
vės” svetainės 9 vai.
nedėlioj. Kurie

Tai bus mobilizacija už pa- paremt delegatų reikalavimus. 
“I^ais- laikymą revoliucinio dienraš-j Kom. rinkimų vajaus komi- j 

iš rytoįčio “Laisvės” ir sykiu tūkstan- sija paraginta rimtai ir nuolat 
del kokių , tinių minių demonstracija už į darbuotis išvien su Komunis- 

nors sutrukdymų negalit šian-' Komunistų Partijos kandida- tinių Balsuotojų Kliubu. Pas- 
die ateiti ir užsirašyti važiavi-į tus ir platformą šiuose rin- butiniais laikais, kaip žinoma, 
mui, tai dar nenusiminkite. į kimuose. O diena piknikui, LDS 1 kp. su LDSA 1 kp. su- 
Bet užtat ateikite rytoj 8:30 patogiausia, nes ant rytojaus rengia po vieną vajinį rinkimų 
vai. užsirašyt važiavimui. Tad;Labor Day šventė ir visi turės mitingą per savaitę—atvirame

ore.

|New Yorko už visų bedarbių | nais švyturiais.

Posėdį Priimt Rugs. 10 d. Maršavimo Delegatus i
New Yorko miesto valdyba 

pusiau nukapojo bedarbiams 
pašalpą. Pavieniams bedar
biams daugiausia, ką duoda 
tai tik po 70 c. per savaitę, o 
tankiai dar mažiau.

ba pasiuntė 
kiančiajam 
McKee, kad 
cialį miesto 
rugsėjo 10 d. ir kad tame po
sėdyje valdyba priimtų 100 
delegatų, kurie vardan mar- 
šuotojų išdėstys bedarbių rei
kalavimus ir darys spaudimo 
juos išpildyti.

Kiekvienoj lietuvių darbi
ninkiškoj organizacijoj taipgi 
turi eiti mobilizacija už visų 
dalyvavimą tame žygyje.

Lietuviai dirbantieji ir be
darbiai yra šaukiami tą dieną 

j 11 vai. susirinti “Laisvės” sve
tainėj! kad galėtume sykiu 

■trauku į demonstraciją New 
Yorke ir suglaustomis eilėmis 
paskui maršuot iš l!jnion

Daugiau kaip 300 darbinin
kiškų organizacijų pasižadėjo 
masiniai dalyvauti maršavime 
rugsėjo 10 d. už žmonišką vi
sų bedarbių šelpimą regulia
riai ir piniginiai. Amerikos 
Darbo Federacijos bedarbių 
komitetas, daugiausia suside- 
dedantis iš eilinių narių, taip
gi nutarė dalyvauti tame di
džiame maršavime už tuojau-! 
tinę pašalpą bedarbiams. 
Šis federacinis komitetas 
stovauja 75,000 unijistų.

New Yorko Bedarbių Tary-(Square į City Hali aikštę.

įbės Lyga, tai yra sąjunga kai-kllf MlCSfl 
kurie buvo Iriųjų unijų. O visiems žino-) ’ ®

atsiliepė į ma, kad tik unijos, esančios 
darbininkų! Lygos vadovybėje, teveda ko

vas už darbininkų reikalus 
šiais krizių laikais; ir tik šioj' 
vadovybėj darbininkai telaimi 
streikus su pagerinimais sąly-1 
gy. !

Piknikas bus ne tik pramo-i 
ga delei finansinio Lygos su- Į 
drūtinimo; jis kartu bus ir*) 
demonstracija už Kom. Parti
jos reikalavimus ir jos kandi
datus šiame rinkimų vajuje.

Programoje, kalbės Ben 
Gold, darbuotojas kairiosios 
siuvėjų unijos, ir Earl Brow
der, Kom. Partijos Centro 
Komiteto narys. Dainuos 
300 dainininkų choras; bus vi
siems bežiūrint piešiama dide
lės politinės karikatūros; pro-, 
letarinių menininkų grupės 
sulos kelis klasių kovos sce
niškus vaizdelius; bus rodomi 
judžiai iš Sovietų Sąjungos, 
Vakare įvyks rinkiminė paro
da su liepsnojančiais raudo- 

, Bus nutrauk
ta ir judamieji paveikslai viso 
pikniko.

Pikniko vieta pasiekiama ši
taip : 7th Ave. Bronx Park 

1 subvė arba Lexington Ave. 
' (180 St-241 St.) subvės trau
kinys; išlipt ant 177th St. Pa- 

, imt Unionport gatvekarį ir 
.važiuot iki linijos galo. Nuo 
iten busai uždyką nuveš į 
Pleasant Bay Parką.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSI!
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Badu Marinamas, Nusi- Vidurdienį Išplėšė 
žudė 5 Vaiky Tėvas $5,000 iš Banko
BROOKLYN. — Nusižudė 

bedarbis Schwartz, penkių 
kūdikių tėvas, 535 Blake Avė., 
negaudamas jokios pašalpos 
Iš miestinių biurų. Schwart- 
zienė jau kelias savaites jieš- 
kojo paramos iš tų biurų. Ka
da nueina į biurą, tai gauna 
ilgą blanką su daugybe klau
simų, kuriuos reikia atsakyti. 
Kai išpildo, tad biuro virši
ninkai atranda, kad kas nors 
“neaiškiai” arba nepilnai at
sakyta, ir vėl sugrąžina blan
ką. Kada bedarbis atsaky
mus pataiso, žiūrėk ir vėl su
grįžta blanka, kad dar kas 
ten negerai.

Taip tie poneliai darė ir su 
Schwartziene, kuri su šeimyna 
jau dienų dienas neturėjo nei 
trupinio duonos. Tatai ir pri
vedė jos vyrą prie atėmimo 
sau gyvybės. Brownsville^ 
Bedarbių Taryba rengia dėlto 
demonstracijas.

Del Munšaino Biznio Pavogė 
$100,000 iš Banko

NEW YORK.—Manufactu
rers Trust Banko raštininkas 

, W. Von Glahn nuvogė $100,- 
’000, kad finansuot degtinės 
dirbimo biznį New Jersey. 
Tapo’ areštuotas ir įkalintas.

BROOKLYN. — Ketvirta
dienį, 1:30 vai. po pietų iš
plėšta $5,000 iš Bensonhurst 
National Banko.

Dideliu automobiliu atva.- 
žiavo 8 plėšikai. Vienas bu

vo pastatytas saugoti auto
mobilį; kitas prie banko du
rų. šeši gi įbėgo vidun ir 
grasindami revolveriais su

varė banko vice-prezidentą 
ir septynis tarnautojus į 
pakalinį kambarį. Tuo 
ku buvusieji banke šeši 
pozitoriai buvo sustatyti 
lei sieną ir turėjo laikyt iš-! 
kėlę rankas. *

Tuo tarpu pora 
peršoko per aukštas 
grotas ir pasigrobė 
Puolėsi prie didelės 
šėpos, kur buvo $7,500. 
pė vice-prezidentui ją atra
kinti. Tas gi, neva norėda
mas atrakinti, tyčia sulenkė 

rak’tą, kuriuom paskui jie 
patys bandė atsirakinti, bet 
negalėjo.

Vieną negrą bdnko darbi
ninką plėšikas, kirsdamas į 
galvą revolverio rankena, 
partrenkė ant grindų, todėl 
kad jis negana greitai klau
sė jų paliepimų. Bėt-plėši
kam atrodė, kad jie jau ga

na ilgai banke sugaišo. Jie tq?, 
del • skubiai banką apleido^ 
susėdo į automobilį ir nu

važiavo. Vėliau tas auto
mobilis buvo paliktas ant 
17th Avė. ir 78th St.

plėšikų 
banko 

$5,000.
plieno 

Lie-

'Liet. Kom. Balsuotojų
> Susirinkimas Pirmadienį

Lietuvių Vote Communist 
Kliubo susirinkimas ir prakal
bos bus laikoma pirmadienį, 
rugsėjo 5 d., 8 vai. vakare,' 
“Laisvės” svetainėje, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck St., 
Brooklyne. Bus gerų kalbėto
jų.

Visi ir visos sueikite; išgir
site daug ko naujo ir pamo
kinančio.

Sekr. J. Seeger.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausią Studija’ Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.
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M TEL. STAGG
2-5043

šelpimą.
Išduota trumpas raportas 

iš bedarbių konferencijos, kur 
kuopa turėjo savo delegatus. Į

Išrinkta nuolatinė trijų na-1 
rių bedarbiška komisija: du1 
nariai veiks kaipo delegatai į į 
Williamsburgo Bedarbių Ta-1 
rybą; vienas iš jųdviejų bus' 
sekretorium surašinėt dirban
čius į Bed. Tarybos rėmėjus. 
—Rėmėjai gi moka Tarybai i* v 
po penktuką į tris mėnesius,! KlIlKimŲ KampailIJOS 
jeigu neišgali daugiau, ir abel- Mitingai New Yorke 
nai prisideda prie ' bedarbių ‘ Igrael AmteiU '

komisijos ]<andic[atas į New Yorko vals-'^į- rvįo, 
-u tltijos gubernatorius, kalbės! .. .

Rungei, §ianc|jen rinkimu kampanijos ;visi, būti laiku, I n VAilrnlii
mitinge atvirame ore, ant'jų narių prirašyt, 
kampo 10th St. ir 2nd Avė.,! 
New Yorke. Nuo tos pačios* 
platformos sakys trumpas | 
prakalbas ir A. Markoff, kom. 
kandidatas į kongresą, ir He
len Lynch, kandidatė į valsti
jos seimą. ' i

Henry Shepard bus vyriau
sias kalbėtojas mūsų rinkimų Į 
vajaus mitinge Upper Bronxe, 
174th St. ir Vyse Ave. 
tras kalbėtojas • bus Moisaye 
Olgin, komunistų kandidatas į 
kongresą. '

veikimo.— Trečias ' 
narys turi rūpintis platinimu 
bedarbių organo 
Fighterio.”

Pasirodė, kad pirmos kuo
pos narys drg. Viltrakis išpar
davė Kom. Partijos rinkimų 
kuponų už $4, o jos narė M. 
Vaiciekauskaitė net už $16.

Nutarta, kad pirmos kuopos 
valdyba pasiųstų veikiančiam 
miesto majorui laišką su rei
kalavimu leisti laisvai bedar
biams ir dirbantiems maršuo- 
ti-demonstruoti rugs. 10 d. su 
bedarbių reikalavimais iš Uni
on Square į City Hali, be jo
kių skerspainių iš policijos pu
sės.

' Paraginta visi nariai daly- Graftas Miestiniuose 
vauti tame maršavime.

Nutarta kiek vėliaus su- j 
ruošt parengimą, kurio pelno 
dešimtas nuošimtis eitų į fon
dą apmokėjimui duoklių už 
bedarbius narius, kuriems ta
tai skaitysis paskola; ją atsi
leis, kada pradės dirbti.

Specialis vieno mėnesio 
kuopos vajus delei naujų na
rių gavimo liko toliau atidė
tas, nes dabar vis dar per- 
karšti orai, o ir šis susirinki- 
mas nėra gana skaitlingas, 
kad sumobilizuot tinkamai 
didelį vajininkų būrį.

į Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Trečio Apskričio 
Konferenciją išrinkta 14 de
legatų. Konferencija bus 
rugsėjo 25 d., sekmadienį, 
“Laisvės” svetainėje.

Pirmos kuopos susirinki
mas, ! kaip matote, padarė n ■
daug naudingų ir reikalingų HlKlDUSlOS DODOS
veiksmų, ir gana anksti už
sibaigė, keliosminutės pirm' 
10 vai. Veikiama, vadinas,! 
efektyviai.

NEW YORK:—Du miesti
nių šelpimo biurų tarnautojai 
kaltina, kad tuose biuruose 

i valdininkai varo .purviną grąf- 
• tą, sau panaudodami pinigus, 

skiriamus bedarbiams šelpti. 
Kaip tik tiedu tarnautojai da- 
lyką aikštėn iškėlė, tuojau^ 
tapo “išmūfyti”.

Šimtams tarnautoj ų-raštinin- 
kų liko darbo laikas numuštas: 
iki 2 dienų per savaitę; bet 
viršininkai ima sau reguliariai! 
riebias algas, tiesioginiai gau-Į 
darni iš labdarybės pinigų po į 
$55 iki $100, o dar ir pelny- 
damieęi iš.grafto. /

Dantys Išgelbėjo nuo.

Rep.

’ Savaitė pirmiau penki plė-
. • i ii'

EAST NEW YORK, N Y.
L.D.S. 13 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 5 dieną rugsėjo 
(Sept.), 8 valandą vakare po nume
riu 933 Glenmore Avenue.

Visi nariai būtinai dalyvaukite šia
me susirinkime, nes yra daug svar
bių dalykų aptarimui. ’Taipgi atsi
veskite ir naujų narių.

Valdyba.
(210-211)

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, rugsėjo 5-tą. d. 
Prasidės 8-tą valandą vakare. Vieta 
"Laisvės” raštinėje, 46 Ten Eyck St.

Todėl visi draugai, kurių mokes- 
tys užvilktos, ateikite užsimokėti, 
kad neliktumėt išbraukti. Taipgi 
ir naujų narių atsiveskite.

A. Baltaits.
(209-210)

; NEW YORK.—Tūla F. Yel- 
;manienė buvo prisikabinus! 
įprie L. J. Dimitrovo; jinai pa-' 
traukė ’tą vyrą,* pagaliaus, į 
teismą, katj jis su ja negyvena

: ir užlaikymo neduoda.
Dimitrovo, advokatui be-

■ ■ ■ . iv ■ ! . .r

•^ikai ,išpiešė’ $17,300 iš Ir- klausinėjaht,- Yelmanienė,’be 
ving Trust Kompanijos ban-(kitko, * atsakė, kad jos vyraš,. 
ko, kuris randasi už nepil-'Dimitrovas turįs įsidėjęs visus1 
nos mylios nuo viršminėto Į dirbtinus dantis ir savo tikrų'

Bensonhurst banko j dantų neturįs. Tada teisėjas

INCMATHEW P. BALLAS 
(Bl ELA USKAS) 
G R A GORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA. SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM V KUR KAM REIKIA. tURIM*'PR1VAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINl /AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATĄRNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS“ KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU, RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau flatiak’ ir chronitkaa rynj ir 

matarų Mga* kraujo Ir adai. 
Padarau iityrimų kraujo ir tlapuaae.

DR. MEER
W. 44th St., Room 

New York. N. T. 
Valanda* Priėmimo i

Ryta nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 
iki 9 vai. vakar* 

Sekmadieniai* nue 11 ryto iki 1 pa pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas {čirškinimais

NAMU SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKONĄ
5(5 Stagg St., Apt. 2G 
N.Y., arba pasiklauskit 

ofise

Stato Naujus Mūrinius
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus napius budavojęs, taisęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 

\enduos, kaipo gerą 
pigiai patarnaujantį 

budavotoją

Brooklyn, 
"Laisves”

ir Medi-

visi jį rekoir 
ir už pigi;

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 8,

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad nerkėliau savo studija 

naujon vieton, 
po numeris 
512 Marion SU 
kam p. Broad* 
way, Chauncey 
Street stoti® 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
K12 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4408

A. RADZEVIČIUS

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant vispkjų kapinių; parSaindo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pabivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

4C2 Metropolitan Avenueį
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y. !
■

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.

ĮjaiiĮamamaiiioiiiaiiiaiiiaHisiHaiusiiijiiisiiisiiiaiiiaHisiiiaHiauiaiiiaiiiaiiisiiiaiiisiii

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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