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NEW YORK. — Komuni
stų Partijos kandidatas į 
New Yorko miesto majorus

šauta, o daugelis jaunuolių 
sužeista.

Andrulis 
Trockį. Sakė, 
jį pusėtinai sausai

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugsėjo (Sept.) 17, 1932

organizacijų iždų, nes iš tų or
ganizacijų išbėgo.
tol plėšė jų iždus.
daus mėnuo praėjo. Jau šau
kia: “vyrai ir moterys, pakel
kite rankas.’’ Reikėtų pridėt, 
“ir užsimerl 
apklynysime jūsų kišenius!”

vadovavimą bedarbių kovo
se už pašalpą. Ypatingai | kandidatą draugą Patterso-

į vergtųjų juodveidžių. (sės reikalų gynėjas. Jis at- 
Tuo tarpu Socialistų Par- * stovauja partiją, kuri vado- 

Vilnyje” tija savo kandidatu pastatė j vauja visoms darbininkų 
kad poną Hilląuitą, milionierių kovoms už jų interesus.

Varšava. — Rugs. 4 d. 
policija užpuolė jaunų dar
bininkų demonstraciją. Vie
na jauna draugė; tapo nu-l ,jaįus uždėti ant baloto Ala-

KRISLĄ]
Medaus Mėnuo Praėjo.
Jau Garbina Trockį.
Nusitauškė Nuo Koto.
Į Jaunuosius Kovotojus.

Rašo Komunistas

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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“Vyrai ir moterys, draugai ir 
draugės, sustokime į eilę ir pa
kelkime rankas... greitu lai
ku būtinai turime sukelti 
.$800.. . Reikalas, draugai, grei
tas. Neatidėliokime nei valan
dėlei.” šitaip į savo skaitytojus 
šaukia Pruseikos “Klampynė” 
(rugs. 15 d.).

Matote, blogai: kontr-revoliu- 
cionieriai prilipo liepto galą. 
Pritrūko pinigų griovimui ko
munistinio judėjimo. (1 vol t u 
šaukia aukų.

Pruseikai ir Butkui riestai.
Jų žmonės neprieina prie mūsų yra draugas Patterson, ne- 

muistantis darbuotojas dar- 
Koi priėjo, bininkų judėjime. Daug sy- 

Bet tas me-į jjs įuvo areštuotas už

Kandidatai į N. Y. Miesto Majoras;Kodėl Reikia -Remti Komunistus
Draugas 

kritikavo 
buržuazija 
išmilžS ir dabar jo nepaiso. Pru- i

Į seika už tai puola niekinti d. i 
Andrulį ir garbina renegatą 
Trockį. Sako:

“Kaslink Trockio, tai per me
tų metus jį neįsileidžia nei vie
na valstybė. Jis—pilietis be 
savo šalies.

“Jein Trockis galėtų kalbėt tlS, 
Chicagoj, tai jo pasiklausyti su
si r i n k t ų m i n i os žmonių ’’ 
(“Klampynė,’’ rugs. 15 d.).

Melas, kad Trockio nė viena 
valstybė neįsileidžia. O kur jis 
dabar gyvena, ar ne kapitalis
tinėj Turkijoj? Be to, čecho- 
slovakijos valdžia nutarė įsileis
ti, kaip gerbiamą svečią.

Antra, Hooverio ir Roosevel- 
to irgi susirenka “minios žmo
nių” pasiklausyti. Jeigu prisi
keltų iš numirusių ir atvažiuo
tų Chicagon caras Mikė II, tai 
dar didesnė “minia žmonių” su
sirinktų. Bet ar tas parodo, 
kad toks Mikė būtų darbinin
kams naudingas sutvėrimas? 
Pagal Pruseiką, išeina, “taip,” 
būtų.

Mes gi sakome: Tegul Troc
kio pasiklausyti susirinktų mi- 
lionas žmonių, tačiaus jis vis 
tiek yra kontr-revoliucionierius, 
revoliucijos išdavikas, komunis
tinio judėjimo neprietelius ir 
agentas imperialistinio kapita
lizmo, tai yra, renegatas.

Japonijos Militarizmas 
įsigali Mandžurijoje
TOKYO, Japonija. — Ta

po viešai paskelbta sutar- 
kuri tapo pasirašyta 

tarpe Mandžurijos naujo
sios valstybės “Manchukuo” 
ir Japonijos. Antras punk
tas sako, kad Japonija ir 
Manchukuo prižada viena 
kitą militariškai ginti nuo 
išlaukinio pavojaus, kad 
tam reikalui Japonija palai
kys Mandžurijoj atatinka
mas karines spėkas. O tas 
reiškia, kad Mandžurija pa
virsta į Japonijos koloniją.

Areštuos ir Terorizuos 
Kovojančius Partnerius

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

Drapanų Siuvimo Pramonės 
Darbo Sezonas Baigiasi

Chinija Šaukiasi Pagelbos 
Prieš Japonus

advokatą, bjaurų reakcio
nierių, kuris yra advokatu 
rusų baltagvardiečių prieš 
Sovietų Sąjungą.
.Todėl New Yorko darbi

ninkai ir darbininkės turėtų 
remti Komunistų Partijos

NEW YORK. — Rugpjū
čio mėnesį buvo pats vidu
rys drapanų siuvimo pra
monės sezono. Bet darbų 
pakilimas per šį sezoną ne
pasiekė 1931 metų augštu- 
mos. Dabar jau smarkiai 
eina žemyn. Per vieną pas
kutinę savaitę darbai 
sumažėjo visais dviem 
šimčiais.

NANKING.—Chiang Kai- 
sheko valdžia pasiuntė Tau
tų Lygai prašymą, kad vi
sas ‘pasaulis eitų Chinijai 
pagelbon prieš Japoniją. Bet 
tuo tarpu mieste Peipinge 
ta pati valdžia šautuvais nu
malšino studentų demonst
raciją prieš Japoniją. Visi 
demonstrantai tapo suareš
tuoti ir sugrūsti į kalėjimą. 
Daugelis studentų bjauriai 
sumušta.

NACIONALĖ AUDĖJU DARBININKŲ
UNIJA PIRMOSIOSE PATERSONO

DARBININKU KOVOS EILĖSE
Kur darbininkai Sudarė Bendrą Frontą ir Priėmė Naujosios 

Unijos Kovingą Programą, ten Laimėjo Streiką už Algą 
Pakėlimą ■:

Anglija ir Amerika 
Apginklavo Boliviją

Varšava.—Lenkijoj šian
dien streikuoja apie 50,000 
darbininkų įvairių pramo
nių. Lodziaus apielinkėj 
streikuoja 20,000 audėjų. 
Areštai eina kasdien.

Komunistę Kandidatai 
Ant Baloto Ala., Ga. 

ir Tenn.

GENEVA.—Tautų Lygos 
viršininkai “nustebo,” kuo
met sužinojo, kad bėgy
je paskutinių dviejų metų 
Bolivijai Anglija pardavė 
amunicijos už $15,000,000, o 
Jungtinės Valstijos už $5,- 
000,000. Taip pat, žinoma, 
tapo apginkluota Paragua- 
jus. Dabar tarpe tų šalių 
eina kruvinas karas ir An
glija ir Amerika gieda apie 
jų “sutaikymą!”

•‘SLAPIEJI” IŠLEIDO
$237,984 '

Kaunas. — Paaiški, kad 
kunigas Maironis būva labai 
turtingas klerikalas. Paliko 
du dideliu mūriniu namu 
Kaune ir daug pinigų ban
kuose. Sakoma, kad jo pa
liktas turtas siekia pusę mi- 
liono litų (500,000 lt.).'

BIRMINGHAM, Ala. — 
Komunistų Partijos rinki
mų kampanija eina pirmyn 
pietinėse valstijose. Jau pa- 

ivyko mūsų partijos kandi- 
n rzrlSfn onl halnfn Alo_ 

bamoj, Georgia ir Teųnes- 
see. Tų valstijų pavergtos 
juodveidžių ir baltveidžių 
darbininkų masės turės pro
gos balsuoti už savo klasės 
kandidatus.

GAL ŽUVO LAKŪNAI

pidžiaus” dienos nedaugiau 
kaip trys šimtai darbininkų 
išėjo iš dirbtuvių, kuomet 
šilko audėjų Patersone yra 
apie 8,000. Daugelis tų su
grįžo atgal, pamatę , kad 
juos išdavė Mušte, Budenz, 
Gitlow ir Jungtinės Audėjų 
Unijos viršininkai.

Trečiadienį apie 300 dar
bininkų dalyvavo masiniam 
susirinkime, sušauktam per 
Nacionalę Uniją. Kiekvie
ną dieną naujosios unijos 
organizatoriai laiko susirin
kimus su įvairių šapų strei- 
kieriais ir padeda jiems su
organizuoti jų eiles.su Ben
dro Fronto šapų komitetais.

Gi Jungtinė Audėjų Uni
ja atsisakė laikyti bį kokius 
streikuojančių darbininkų 
mitingus ir atvirai prieši
nas masiniam pikietavimui...

Jungtinė Audėjų Unija ir 
musteitiniai lyderiai pasiro
do papildė bjauriausią išda- ’ 
vystę prieš Patersono dar
bininkus. Po ištisų savai
čių karščiausios agitacijos 
vietinės kaiptalistinės spau
dos špaltose, po visų sensa
cingų pareiškimų apie kon* 
ferencijas su Majoro Arbi- 
fracijos Taryba, su darbda
viais ir su prekybos butu> 
Jungtinės Audėju Unijos 
vadai dėjo visas pastangas, 
kad išvengti streiko ib; 
kad jį sulaužyti. Senosios 
unijos tikslas buvo tame, 
kad atsistoti Patersono au
dėjų augančio kovingo fron
to priešakin ir paskui su
daužyti tą kovą, sudemorali- 
zuoti darbininkus ir tuo bū
du pastot kelią tikram strei
kui po Nacionalės Audėjų 
Darbininkų Unijos vadovy
be.

Nacionalės Audėjų Darbininkų 
Unijos Organizatoriui

PATERSON, N. J.—Ačiū 
tik Nacionalės Audėjų Dar
bininkų Unijos kovingai va
dovybei, kad padaryta pra
džia tikros Patersono dar
bininkų kovos visoj eilėj 
dirbtuvių prieš badavimo al
gas, ilgas darbo valandas ir 
vergiškas sąlygas. Didžiu
ma iš 30 šapų, kurios išėjo į 
streiką pereitą trečiadienį, 
buvo išvestos per Naciona
lės Unijos narius ir jų strei
ką suorganizavo naujoji 
unija. Išskyrus kelias vie
tas, dauguma tų streikų jau 
susetlyta ir darbininkai lai
mėjo algų pakėlimą nuo 15 
iki 20 nuoš.

Nacionąlė Audėjų Darbi
ninkų Unija šaukia darbi
ninkus praplėsti savo strei
ką į dažų dirbtuves ir šilki
nius fabrikus. Jie/ragina
mi sudaryti: Bendro Fronto 
Streiko Komitetus kuogrei- 
čiausia ir išvesti? į, streiką 
visas dirbtuves už 4 centus 
už 60 “picks”, už 8 valandų 
darbo dieną ir 44 valandų 
darbo savaitę, prieš visokią 
diskriminaciją ir t. t.

Senosios Jungtinės Audė
jų Unijos bandymas pagim
dyti “stapidžių”, (tik darbo 
sulaikymą), vietoj streiko, 
pasibaigė visišku susmuki
mu. Pabaigoj antros “sta-

) ROMA.—Italijos lakūnai 
įieško amerikonų, kurie ban
dė iš Amerikos nuskristi į 
Romą be sustojimo. Jokių 
žinių ! nuo jų negaunama. 
Manoma, kad žuvo jūroje. 
Skrido slaugė Newcomer, 
Dr. Pisculli ir'dar Vienas vy
ras. , .

Trertton, N. J.—Visoj New 
Jersey valstijoj plečiasi vai
kų paralyžius ir kasdien už- 
rekorduojama naujų susir
gimų. Delei to įvairiose vie
tose atidedama mokyklų ati
darymas.

5-tam puslapyj)

“Daily Workerio” admi-

reikalinga apie $40,000. Va- 
, dinasi, sukelta ne visas treč-

, 40,000 DARBININKU PARYŽIAUS MITINGE '

WASHINGTON. — Nuo 
sausio 1 d. iki rugpj. 31 d. 
“Susivienijimas prieš Pro- 
hibiciją” išleidęs $237,984 
savo agitacijai. Tuos pini
gus sudėjo bravorų kompa
nijos.

SIOUX CITY, Iowa. — 
Komisionierius “of Public 
Safety” ponas McBride pa
reiškė, kad nuo dabar jokio 
pasigailėjimo nebus rodoma 
linkui streikuojančių far- 
merių, kad jų pikietas nebus 

Į ilgiau toleruojamas. Pra
džia to‘grūmojimo jau gy- 

suareš- 
tuota ir sugrūsta į kalėjimą 
23 farmeriai. Du farme- 
riai sumušti ir sužeisti.

Sako, kad Geležinkeliečiai 
Stos į Kovą

Lovestono ir Cannono organai veniman pravesta:
apsivartydami niekino Komu
nistų Internacionalą ir visas ko
munistines partijas už pritari
mą Pasauliniam Prieškariniam 
Kongresui, sakė, būk tas kon
gresas šaukiamas grupės nepa
taisomų pacifistų. Betgi kon
gresas griežtai atmetė ir pas
merkė visokius pacifistus, kai
po darbininkų suvedžiotojus, 
kaipo valdančiosios klasės tal
kininkus. Kur dabar, kiš savo 
renegatiškas Akis Lovestbnas ir 
Cannonas?

Drg. Stalinas sako į Jau
nuosius Komunistus':-

‘‘Laikykite augštai iškėlę le- 
ninistinio internacionalizmo ve-' 
liavą, kovokite iuž taiką ir už, 
tautų brolybę, stiprinkite mū
sų šalies apsigynimą nuo kapi
talistinių užpuolikų, sunaikinki
te senąjį plėšimo ir išnaudoji
mo pasaulį, budavokite ir tvir
tinkite naują paliuosuoto darbo 
ir komunizmo pasaulį, išmoki
te visuose savo darbuose su
jungti galingą revoliucinį entu
ziazmą su ištvermingu veiklu- 
jflfe bolševistinių budavotojų, 
būkite vertais sūnais ir dukte
rimis mūsų motinos— 
junginės Komunistų Partijas.”

Kaunas. — Popas Kalėda 
su savo kolegomis iš žemės 
ūkio banko nukniaukė 43,-

Laimėjo Lenktynes ir 
Paskui Užsimušė

NEW YORK. — Ponas 
Whitney, vienas iš geležin
keliečių brolijų vadų, pa
reiškė, kad bus vedama ko
va prieš algų kapojimą. Jis 
sako, kad geležinkelių dar
bininkai jokiu būdu nepri
ims naujo nukapojimo.

Newark, N. J. — Rūgs. 15 
d. gatvėje tapo nušauti du 
žmonės. Jie buvo nariais 
mušeikų gengės ir juos nu
dėjo mušeikos iš kitos gen
gės.

CHINIJOS GYVENTOJAI
NANKING. — Valdžios 

vidaus reikalų ministeris pa
skelbė, kad šiandien Chini- 
joj yra 474,587,386 gyven
tojai. Tai skaitlingiausia 
žmonėmis šalis pasaulyje.

Fališkasis” Borah prakeikė Dar Viena Kapitalistų Konferenci
legionierius už priėmimą re
zoliucijos, reikalaujančios iš 
valdžios atmokėjimo vetera
nams bonų.

ja, Dar Naujas Hooveriu Blofas
VARŠAVA. — Rugsėjo 

15-tą dieną tapo palaido
ti lakūnai Zwirko ir Wi- 
gura. Sakoma, kad lai- 
dotuvėse dalyvavo apie 
300,000 žmonių. Tie .len
kai lakūnai deširpts dienų, 
tam atgal laimėjo skridimo 
lenktynes, pralenkdami vi
sus kitų šalių lakūnus. Bet 
paskui lėkdami žuvo orlai
vio nelaimėj.

Austrijoj Saužudystčs.
VIENA. —’ Palyginus su 

1913 metais, šiandien Aust
rijoj saužudysčių skaičius 
didesnis 45 nuoš. Ant kiek
vienų 10,000 gyventojų išei
na po 4.1 saųžudystę.

SSSR Neatiduos Rytinio 
Gelžkelio .

MASKVA.—S p a u da. pa
skelbė dokumentus deleį 
Mandžurijos Rytinio Gele
žinkelio. Kadaise Sovietai 
ištraukė keletą lokomotyvų. 
Mandžurijos valdžia protes
tavo. . Sovietai! atsako, kad 
tie lokomotyvai buvo Sovie
tų' savastis, visai nepriklau-' 
sė prie Rytinio Geležinkelio. 
Tai viena, antra—pats Ry
tinis Geležinkelis taip , .pat 
yra Sov.SąjUngos nuosavybė 
ir tik vedamas Sovietų-Chi- 
nų bendrai pagal sudarytą 
specialę sutartį.

VOKIETIJOS BIZNIS TE- 
’ BESMUNKA? .

Kalinių Armija Auga >
WASHINGTON. — šian- 

dien po visą Ameriką įvai
riuose federalės valdžios 
kalėjimuose yra 26,192 ka- £ai buvo tokie pat, kaip, per
Įiniąi, arba 1,300 kalinių liepoą mėnesį, o, pagal sezo- 
daugiau/iiegų Iįuvo pernąi. ną, turėjo būt.didesni.i. |

BERLYN. — Vokietijos 
biznio stovis per rugpjūtį 
menesį pablogėjo.,,Importai 
sumažėjo 10 nuoš. Ekspor-

Berlyn. — Fašistų vadas 
Herman Goering patraukė 
teispian premjerą Papen už 
tai, kad pastarasis sakė, jog 
GĮoering pasielgė nelegaliai, 
ųeleisįdamas Papenui? kalbėti 
reichstage,- t balsuojarit ko-, 
mumstų rezoliuciją: / prieš 
vdldžią. i Goering skaito ta
tai 'šmeižtu. '
b /; < 6-7 i -------- . . .
' Geneva. — Japonijos vaL 
džia prisiuntė reikalavimą, 
kad 5 Tautų Lyga atidėtų 
švarštymą. raporto Tautų 
Lygos komisijos, kuri tyri
nėjo Japonijos žygius Man- 
(Jžurijojė,

Portland, Ore.—-Legionie* 
riai nušvilpė / savo lyderį 
Reynolds, kuomet šis pasi
ėmęs balsą bandė kalbėti 
prieš bonus. ■ Savo c nauju 
komandierium- legionieriai 
išrinko tūlą advokatą John-* 
son > iš i Virgipijos. Jis i yra? 
advokatas ir; didelis Reakci
onierius. t į *, A *

WASHINGTON. — Ir * “paskutinė” šio vargo ir tt. 
vėl prezidentas Hooveris Pagaliaus užgriovė: “Atei- 
susišaukė W a s h i n gtonan nančicį žiemą lai nebus vyro, 
grupę kapitalistų ir politi
kierių ir konferuoja su jais. 
Pavadinta: * ’ 
šalpos Mobilizavimo Konfe
rencija.”

Kalbėjo pats Hooveris.Be- 
gėdiškąi blofino ir (melavo. 
Vėl giedojo, kad/krizis jau 
praeina,” kad ši žiema bus

Turime Išgelbėti 
'Daily Worked”moters . bei kūdikio, kuris 

vaikštinėtų alkanas!”
. -n i Bet veidmainys Hooveris,

Geroves ir Pa-1 užmiršo tą faktą> kad da. ( , Komunistų Partijos orga- 
bar, nelaukiant nė žiemos, “Daily Workerio” admi- 
milionai badauja. Jis už- nistracija raportuoja, kad 
miršo, . kad dabar didmies- dienraščio gyvybei tebegrū- 
čiuose tūkstančiai bedarbių; moja pavojus. Sako, kad 
šeimynų išdrebiama ant gat- ikį šiol tesukelta $12,603, o
ves.

PARYŽIUS. — Rugsėjo 
3 d. čionai įvyko atviram 
ore masihis darbininkų su
sirinkimas, sušauktas iš
klausymui raporto delegatų 
iš Pasaulinio Prieškarinio 
Kongreso. Apart kitų, kal
bėjo d. Barbusse. Romain 
Rolland prisiuntė demonst
racijai laišką, kuriame jis 
šaukia: “Karas karui, ben
dras frontas visų proletari
nių* spėkų prieš ' višus im-

___  pečių guli didelė atsakomy- 
perialištus ir prispaudėjus Mes negalime daleist 

' sustabdyti Daily Workerp 
Turime įtempt visas spėkas, 
kad Komunistų Partijos or
ganas būtų išgelbėtas nuo to 
pavojaus. Mūsų organizaci
jos, mūšų draugai turi pa
aukoti pagal išgalę. Aukas 
siųskite: Daily Worker, 35 
E. 12th St, New York, N.Y.

—štai koks šiandien klausi
mas. Ąnt šitos platformos 
išaugs tampri vienybė tarpe 
visų fizinio ir protinio dar
bo darbininkų. Praėjo tuš
čių šnektų gadynė Gene vo j e. 
Organizuokitės kovai!”

Tai buvo Paryžiaus prole
tariato demonstracija prieš j — —--------- —— - ■ r- ■
karą. Joje dalyvavo 40,000 (Daugiau Pasaulinių žinių 
darbininkų ir darbininkių.’ 5-tam puslapyj)

eiles.su
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Po Legiono Konvencijai

lonidA
‘■j 1 A** V, .r i .-u

Gręit Tepsiantieji i

įdomūs Rastai i
•U j . . ' ; ; a ■ ; J
“Laisves” Redakcija gavo '; 

sekamus įdomius rašinius:
A. Arbačiausko—apie lie

tuvius kunigus ir jų darbe
lius kietosios; anglies srityje 
(Pa. valstijoj).

J. Nalivaikos —• Kelionės 
Įspūdžiai į Sovietų Sąjungą,! 
Lietuvą ii4 ;atga!l?

Peįro Šoloriisko^-Keliones 
įspūdžiai1 j LietūViį1 ir pačioj 
Liėtuvbj. 11 
‘ Greit pradėsim juos tal
pinti.1 Vis tūr žingeidūs ir 
lengyi pąšiskaitymdi.

Greta to, drauge Karosie- 
nę ‘rašinėja ir toliau rašys 
apie "kelionę į prieškarinį 
Ęųngresą ir lankymąsi So
vietų Sąjungoj.

, į Ęaip ) ; matute, , draugai 
“Laisvės” .skaitytojai, turė
site įvaliąįs lengvų ir įdo
mių pasiskaitymų.

. Kurių prenumeratos už; 
dienraštį pasibaigė — atsi- 
naujinkit greit. Paraginki! 
įr kitus darbininkus skaity
ti mūs dienraštį. Gaukit

išvažiavo Francijon. Jo kom

1 ? * ■*1j ; *4 • • ., ( j ,i . j i.

Tasai faktas, kad Amerikos Legiono konvencija .Port- 
lande pasisakė už išmokėjimą karo veteranais boųų, ųei 
per colį nępądarė tds organizacijos darbininkiškesne., Te
gul darbininkai veteranai,ir bėh'drai darbininkai tai turi 
galvoj. Legiono vadai pasisakę už bonų išmokėjimą ve
teranams tik todėl, kad jie matė tą nesutufimą vetera
nuose darbininkuose'platų nusifctatymą. išeiti jMeš bo
nus, britų reiškę rtėtekti ’šiitų •tūkstančiu, darbininkų ‘ve
teranų, kurie dar laikosi Legiono eilėse.., ,. ,,. (. ,. (

Legiono .konvenciją Poftlande dar karįą pareiškė,, kad 
ši organizacija yra reakcinės plutokratijos ramstis. Kon
vencija pasisakė prieš pripažinimą Sovietų Sąjungos, už 
griežtesnį, yaržymą imigrantų, už didesnį ir ūmesnį gink
lavimąsi ir. didesnę armiją, kad Amerikos imperializmas 
būtų stipresnis pulti Sovietų .Sąjungą, en^ti silpnesnes 
šalis. ’ 1 '

Amerikos'Legionas buvo -suorganizuotas paturėjimui 
kapitalistinės sistehios, kovai pi’idš revoliucinį judėjimą, 
jis tokiu ir palaikomas. Jis tokiu ir bus palaikomas. 
Užkariauti, reformuoti jį negalima. Darbininkai vete
ranai, priklausą Legione,’ turėtų masėmis pereiti į savo 
klasės organizaciją—Buvusių Kareivių Darbininkų Są- naujų prenumeratorių. Juo

:: BRIDGEPORT,“CONNsiskaito todėl,; kųęl; jip; jų ,'ųepaj- 
žįsta, tik tai jį: sau ’tyri ’drąsos 
yėkti, kaip pajprastųi; visi nepa
žįstanti priiidipijalių ’ dalykų; 
kad daro. Tokiu būdu sų !juoį 
negalima riįjtii susikalbėti. į

Dar^i^nkams’ 'A ,• •
’*ii 1J :j•, 

Randasi iįų tokiji, įiarbįnink^/ 
kurie, sulig sklokbs ‘blotų, įsi
vaizdina, “kad Amerikos J. V. t ■ 1 ' • ■ - .
Komunistų Partija’ 'negali5 ’būti 
tokia, kokia yra Sovietų Sąjun
goj.

Taip mananti dąrbininkai la
bai klysta, nesąžiniaiJ : Nė
ra skirtingų konsesijų kožnai 
šaliai III Internacionale. Taip 
kalba tik renegatai - kontr-re- 
voliucionieriai, kurie skaldo- 
darbininkų bendrą frontą;

Draugai darbininkai,' ; kurie 
iremiat Pruseikos skloką, ir 
!“Naują Gadynę,” gerai įsitėmy- 
Ikit, aš pastebėsiu jūs klaidas.

l.Jūs pasireiškiat, kad neiš- 
yeinat prieš Komunistų Parti
ją nei prieš “Daily Worker,” 
tik “prieš Partijos vadus.” 
Taip pat nei prieš Kom. Inter
nacionalą. Jums gerai, kad 
taip klaidingai suprantat to- 
žodžio prasmę, “neišeinat 
prieš.” Tą klaidą turit taisyt. 
Štai kodėl! Turit žinoti, ką 
reiškia III Internacionalas.' •

Pirmas Internacionalas j(Dar-

...... • . ■ H', • <•• ‘ j i ' ) ' ' j j ; I .1 f
pamjose .suralrdahia $148,000,- ' Visiems Sklokbš 'Suklaidintiems'

sysit <ta- ■ klaidą; ‘''likviduodami i m m i i »«.»».«<( >skloką.
Koniūnisįd j n l e k’i nddiohalas 

tikį vienas \ y^a ištikimas viso 
pasaulio darbininkų vadas, o ne 
kjtos kokios sklokos. ^ąsiatsi- 
tHukią, huo itl Inter., škAitosi' 
išdavikas I. dąrbininkų ' klasės.- 
.Darbininkai-tu*rĮ šfiliptisųliio to
kių, kaip PrUseika- ir Kof ■

* r - I i < ‘

Kiti Neaiškumai Tarpe Suklai- 
( J U d^tiį Ddrbininkų

“Mes neinam prieš K. 
prieš “Daily Worker,” 
prieš Partijos ,vadus. ”

Prakalbos Parėmimui j’Vjphies’Zv'* 
i ' •- , ■ Į : ■: .» »J' T > T t S *

?Rūgpj. 30 d. buvo; prakalbos:- 
reikalu išaiškinti 1 užpuolirtiąįį 
ant ..dienraščio “Vilnies!*. Kal-~T 
bėjo'P. Bukpys iš 'Brooklyno.Jįjį 
Nurodė, kaip “Vilijis” ir- ‘kiti*1* 
darbininkiški laikraščiai per
spėja savo skaitytojus nuo vi- . 
šokių skymerių, kurie už dar
bininkų pinigus žada daug 
“nuošimčių” ir kaip po prie
danga patriotizmo, žada visus

. j -j : ■ • ' . ’ * “1'

turtingais padaryti, bet vėliau 
tie žmoneliai liekasi apgauti.

Po prakalbos buvo pasiūly- " 
ta keletas rezoliucijų r 1. Pa-* ' 
smerkimui fašistinių skytne- 
rių ir reikalaujanti III. proku* r‘ 
roro “Vilnies” bylą išmesti ir 
palikti “Vilnį” laisvą.

2. Protestuojanti prie’ Hoo- n’ 
verio žiaurų žudymą vetera- .. 
nų ir jų vaikučių; taipgi rei
kalaujanti skubaus atmokėji- .. 
mo veteranams “bonų” ir rei- ... 
kalaujant bedarbiams socia
lus apdraudos įstatymo. ;

3. Protestuojanti rezoliucija 
prieš žiaurų elgimąsi su ,111. 
valstijos streikuojančiais mai- 
nieriais.

4. Prieš Dies bilių.

Pastebėtina, kad nekurie f 
į Pruseikos pasekėjai, nors ir 
esą paprasti darbininkai, bal- ” 
suojant pasmerkimo rezoliuci
ją prieš “Vilnies” persekioto
jus, fašistinius skymerius, bal- 

Kodel Mes Turime Tiek Daug prieš. Tuomi parodyda- 
Priešų ?

Darbininkai turi žinoti, kad ■ 
visą kapitalistų ir buržujų kla
sę mes palaikom savo darbu, 
savų spėkoių įdėtom tam dar-tdų neteko įgauti, 

"’’/rinkta $5.78’. • > * 
Matant,* kad 

priešai kėsinasi 
dienraščių, tai įneš tūHme pro
testuoti IT ireikalanti,' -kad jie ' • 
atimtų 'savo nešvarius nagus ' • 
nuo: mūsų įstaigų.

.f.;' r . .

Dabar, kuomet rengiamas 
spaudos naudai piknikas, rug
sėjo 18 d., Hartford, Conn., 

• visų pareiga demonstratyviai 
i dalyvauti šiame parengime......
; Tegul priešai pamato, kad 

mes savo spaudą įvertiname ir 
remiame tvirtai ir energingai.

Fred Powers’ui masinis su- * 
sirinkimas, kurį rengia Tarp-” 
tautinis Darbininkų Apsigyni- 
mas, bus Rakoczi Hali, 624 
Bostwick Ave., B-port, Cohiv, - • ' 

7:30 vai. vakare.
Povers, Ford ir Jackson va-......

dovavo bedarbių demonstraci 
jai New Britain, Conn., ir tik 
už tai buvo nuteistas kalėti/:

Mother Mary Mooney (mo- \ 
tina Tamo Mooney, kuris nuo 
1916 metų sėdi kalėjime) kai- Ą . 
bės rugsėjo 24 d. Toji semite 
yra 84 metų ir kovoja už pa- 
Huosavima savo sūnaus. Še§- 
tadienį, rugsėjo 24 d., 8 vai. • • 
vakare, ji kalbės Red Mens 

j Hali, 67 Madison Ave. > Su 
motina Mooney bus ir Richard 
B. Moore, vienas iš geriausių 
kalbėtojų.

1 i 1 ’ f ’»*»»>♦ v

’ • Fašistų Priešas. -

OO0 nuostolių.

Sako, yra ir kitų 
skolų U. S. Banke, 
tamajuž tai atšakomingi ban- 
kięriai.’ Bet komiteto virši
ninkai1 nenori kelti tai aikštėn'. 
Jie slepia ir grasina visiems 
komiteto nariams slępt. Gir
di, tai bus baisi saRųaatą mu
sų tautai. ( . (

Alijošius1 būvo banko ’iJrd-' 
zidentu. Jis, pats školfrioši1 
ir paskolą “garantavo” ne
tikusiais Šerais.,. ,,. M,ūs 
draugų dienraštis priduria, 
kad . ; -,■ •,, . >

Ta Alijošiaus paskola pada
ryta gegužės 9, o badkas užsi
darė birželio Ž3. Reiškia,’ tik 
kelios savaitės prieš banko už
sidarymą. Sunku tikėti, kad 
tada Alijošius nežinojo apie 
tai, kad bankui teks .užsidary
ti- [ '

Kodėl jis nežinos! Jau 
buvo pranešta, kad yįsa eile 
‘tautos reikalų gynėjų’ apįe . 
tai .žinojo. Todėl ;jie savo bininkų Tarptautinė) tapo suor- 
depozitus ištraukė anksčiau, ganizuota- Markso, kuris, 
o kitiems nesakė nei žodžio:

blogų. pa- 
Su p ran-

p.

jungą (Ex-Servicemen Workers' League). Po jos velia- mūs dienraštis bus stiprės- gis pan]<0 bankrūtas
va kovoti už bonus, josios vadovybėje stiprinti bęndrąs nis, tuo jis bus^ įvairesnis.
kovas už darbininkų klases:reikalus!

Gorgulovo Galas
Kaip Gaspadoriautas 
Subankrutavęs Bankas?

dar kartą parodo prigaulin- 
gumą “lietuvis pas lietuvį” 

Į obalsio.

Taigu’ pągaliaus, Francįjos- buržuazija nukirto šalies 
prezidento nušovejųi Gorgulovui galvą. Giliotina užbai
gė epizodą, kurį reakcininkail troško paversti anti-kbmū- 
nistine- kampanija. !. > . > < i > •. t %,

Kuomet baltagvardietis Govgulovas nušovė prezįdęųįą 
“Dbumerį' tod^l, ‘ “kad jis ‘nehpskėlbia Sovietų Sąjuųgąi 
karo”, tai tūli reakcinirik^i tijbjau pareiškė, būk šovėjas 
komunistaį nepaisant to fakto, kad pats baltagvardietis 
pareiškė eąąs komunistų priešų! ( *!

Tirta, ir pertirta, bet reakcininkams vis nepavyko pa
daryti šovėją'komunistu, nepaisant, kaip jie to troško. 
Pagaliaus ’Gbrgulovas pasiųstas -po giliotina. Eidamas 
mirti, baltagvardietis dar kartą pareiškė noro, kad jo ne
gimęs sūnus nebūtų,4<omunistas. Išgėrė du stiklu romo. 
Kartojo kokią tai savo “naują religiją.” Nusidavė dide
liu Rusijos (žinoma, ne sovietinės, bet buržuazinės) my
lėtoju.

Iš darbininkų niekas Gorgulovo neapgailestaus. Vie- 
jiu baltagvardiečiu bus mažiau. Bet su Gorgulovo epi
zodo užsibaigimu, nepasibaigia baltagvardiečių provoka
cijos; nepasibaigia jų skymai prieš Sovietų Sąjungą. 
Įpuolę des^eracijon, buvę Rusijos caristiniai generolai, 
dvarininkai ir fabrikantai ir:jų visoki lakiejai darys vis
ką, kad juo greičiau išprovokavufe karą prieš darbininkų 
tėvynę, vildamiesi, kad tuo Būdu jie galės atkariauti sa
vo pralaimėtus dvarus, fabrikus ir šilt 
būdu jie ir vėl pasigaus milionines Rusijos darbo 
sau vergauti. . .»• • } ;

'“VJlhiš” praneša, kad 
bankrutavusio C h i c a g oje 
lietuviško banko—Universal 
Statę'Banko — depozitorių 
susįripkime paaiškėjo seka
mas dalykas:

‘ ’Komitetas jau turi kopiją 
raporto vi^o banko stovio, kam 

>ūr‘■ kiek’"-skolinta; kur kokie 
■ < fl‘a'sšetš’” ir “liabilities” ir tt.

su- Licitacijos Lietuvoj i
Kauno spauda praneša, 

kad šiemet licitącijų ęk>ąir 
čius Lietuvoj “už nesumokė* 
tas ‘skolas per 7 pirrnuš me
nesius yrą. 77 proę.^didesriiį' 
už 1931 metų ir 163 procen
tais už 1930 metų; ;;jGi ;sk9y i 
Iii cizaiYin/ 1.0 ' nvnzi rlU

I * KZK A A A VZV ><* V aaa l Į_z •*. vz A. Į'

čia pasirodo štai kokie daly- desnė už 1931 ir 164 proc. 
kaiAlijošius pasiskolinęs iš už 1930 metų.” i
bAhko $14,000. Užstatyta ne Tas phfodo nepaprastai' 
nekilnojama nuosavybė, kaip f didelio krizio išsiplėtiiną fa- 
paprastai daroma, bet,Šerai ir 
kitokioj “securities.”

Daugiausia, sako, Insull'o 
kompanijų Šerai. Insull’as, 
kaip žinote, nubankrutavo ir

lų suma šiemet 12iproc. di-

Tas parodo nepaprastai'

šistų valdomoj šalyj. Nepai
sant to,, fašistine spauda 
Amerikoj ir Lietuvoj sten
giasi dūmtį-,/menėms akis 
apie “šalies ūkio kilimą.”

Mano Pastabos

nei 
tik

Kuo
mi remiantis tas sakoma? “D. 
W.” yra centro organas, vada'i 
Partijos už jo turnį atsako. O 
Kominternas tai prižiūri.

Kitas vėl neaiškumas pasireiš
kia i prieš, “Laisvęf’ ir “Vilnį.” 
“Mes nemylim tų dienraščių, 
kad jų redaktoriai negeri ir C. 
B.1 negerus, i bet partija gera.” 

, : i . , . : . V X
Dabar' į.šitėftiykit: Lietuviai 

skirtingos K. P: neturi, C. 
Biurą partija skiria iš lietuvių 
frakcijos. Dienraščius leidžia. 
lietuvių kalba komunistinius 
tudm tikslu, kad lengviau būtų 
nemokančius anglų kalbos dar
bininkus supažindinti su parti
jos linija ir kovomis.

; Bet. tas visas aparatas pri
klauso partijos kontrolei; ji sto
vi, sargyboj. Tai kur čia su
rast tą asmenišką neapykantą? 
N/a, duokim sau, jeigu ir bū
tų kokių klaidų, tai jos taisosi ■ 
centralizuotai vįduryj partijos, Į 
per savikritiką, bet priešas j 
mum jas negali pataisyti iš “ 
lauko.

savo 
manifeste šaukė viso pasaulio 
darbininkus vienytis be skirtu
mo rasių ir tautų į bendrą 
frontą prieš savo priešą kapi
talizmą. Bet kadangi . darbi- ] 
ninkai dar nebuvo tvirtai susi
organizavę, neturėjo ištikjmų 
-vadų, tai Pirmas Internaciona
las mirė. Tas pats atsitiko su
II Internacionalu, 1914 m. su-

* i t

daužė į smulkias skveldraš du
bininkų; tarptautinę pasąulįnis 
karas. '“Darbininkų vadai” iš
davikai- nuėjo ginti sąyo tė
vynes, atiduodami darbininkus 
skerstis vienas su kitų, .u^.ne- 
prisotytą kapitalo goplųpją,, . ,

Tik sukilūfe darbo masėms' 
Rusijoj, proletarinė reyolįucįja 
po vadovyste Kompartijos ir 
Lenino išrovė iš pačių šaknų 
caro monarchiją ir visą kapi
talizmą ,su buržuazija, paimant 
visą galią į pačių darbininkų 
rankas, o iš tų griuvėsių, pada
rytų pasaulinio karo, imperialis
tų šalių intervencijos, piliečių 
karo gema naujas pasaulis, be
klasiais - socialistinis; socializ
mas.

1919 m. tarptautinis kongre- 
Maskvoj, kovo mėnesio 2-6 
sutvėrė III Internaciona- 
Padėjo tvirtus pagrindus, 
negalėtų suleist šaknis 

menševikai ir visokių rūšių 
oportunistai, kurie skaldo dar
bininkų klasę, • tarnaudami pa
saulio imperialistams; ' prie 
kiekvienos progas pasirengę iš
duoti darbininkų revoliucinius 
laimėjimus.

P a s i r e i š kušiam krypimui 
prie buržuazijos nėrū vietos
III Internacionale. Tokius gai-Į 
valus šluoja lauk be pasigailė
jimo. Tie patys patvarkymai 
visose Kominterno sekcijose. 
Tas^ats ir su sekcijų atstovais, j 
kurie sudaro Kominterną'r kti-i 

jįj’is fį|eina prieš Kominterno’ hū^ 
.stątytą liniją, lieka ’įrašai ill tas 
ne. tik iš KoMihbdrno, bet ir iš 
partijos, kurią atstovauja. Pa
narai buvo su -Lovestonu, tPru-, 
seiką, ir kitais panašiais- rėnė-» 
gątąis. Juos išmetė už laužy
mą nustatytos Kominterno li- 
.nijos, už klaidinimą darbininkų.; 
T’ąd dabartinės grupės,- taip 
Loy.estpho, taip Pruseikos su jų 
leidžiamais organais, yra >;par. 
^merktos, kaipo skaldytojai re
voliucinio darbininkų judėjimo.

žalingą darbą dirba ir tie 
darbininkai, kurie Yėniia kOntiv 
Revoliucionierius, savo klasės 
priešų,šiJ Thom pačiu laiku: nėr 
gal i bū t ištikimi Partijai, nei 
K?;1 Internacionalui ir remti >ret 
hegįtūs. III Internacionalas 
nerMkalauja priešų -’Užgyriinų. 
Tokių būdu nėra pasiteisinimo; 

!ka'd' 'neinat p/ibš, iki nepatai-

Tuomi parodyda-, 
jmi pilną pritarimą tiems niek
šams, kurie nori “Vilnį” sunai
kinti.

Buvo renkamos aukos, var-
Auku sū- 1

be. Jie ant mūs sprando sėdi, 
mūs prakaitą ir kraują geria. 
Mes vo$ ; pusbadžiai gyvybę pa- 
laikonuj Tąigi ir yra Komunis
tų, Internacionalas, kuriam va
dovaujant, pasiliuosuos viso pa
saulio darbininkai. Užtat dar- 
.bininkąi turi aplink jį telktis.

' Kapitalizmūš ir visa buržu
azija gėrdi žino, kad kaip grei
tai jos vergai susipras, taip 
greitai pasiliuosuos atimdami 
iš jų galę, privers išnaudotojus 
dirbti, arba badu dvėsti. To
dėl ta išnaudotojų klasė yra 
gfiežti bi’iešai K. P. sulig viso
kių rūšių tų darbininkų apgavi
ku, jie atitraukia daug nesusi
pratusių darbininkų nuo savo 
klasės, ir padaro mūs priešais, 
o patys save išstato ištikimais 
vergais kapitalo.

Tą patį padarė ir Prhseika 
su savo kompanija. Jie grieš- 
ti priešai darbininkų pasiliuosa- 
vimo. Darbininkai, kurie re
mia skloką ir jos “Klampynę”, 
dirba žalingą darbą patys prieš 
save. Jeigu nenorit nešiot var
dą kontr-revojiucionierių, lik- 
viduokit skloką!

J. Ramanauskas.
10-IX-32.

darbininkų 
ant » *mūšų

sas, 
dd.
la.
kad

riais kalbėjausi kelias valandas, 
vien del to, kad prirodyti jų 
Žalingus nukrypimus į klaidin
gą pusę. Jie lai daro nesuži- 
hiai, ne tuom mieriu, kad jie 
norėtų būti griežti priešai Ko
munistų Partijos, ir paties vado 
viso pasaulio, darbininkų, Hl 
Internacionalo, bet kad jie yra 
suklaidinti, draskytųjų darbi
ninkų judėjimo ir išdavikų dar
bininkų klasės, ramsčių pūvan
čią kapitalizmo, PrUsėikų, But
kų ir Jų visos Ko. klapčiukų, 
kurie šutiniai tarnauja darbi- 
ninku ųrięš.ąms. } .

/>- Tam prirodymui, kad jie to.-. 
Jei,.yra, .ąg^rt^to, tkąd .“jįąisvą’j. 
ųųšyięčia , ręiregatų , Zžaįizngun^ą( 
pilnąj, įi< -ąiškipj švięsęj, turėjau 
ppjrąnka ų’ ,]įfpr.4 SPrįek.^,'\ 
kurįjiįpo d^g. V- K- Varnėną 
Strąjpsnis“Nauji, kontrręv^lį^-, 
cinio. m-ąnpevizmo nešėjai.” ,,

, Tai'į i, j ei gu fj ū s. netik it ‘ Lza i s-( 
vei,; ir (‘ “Vilniai” nušviečiant,. 

kaSj yraTokįe; pruseikiniai ręne-) 
!.gatąį, tai , pąsiklausykit,, jkąip 
juos 'iperstatp, nuo, t Mąskvos, 
drąugaj, tada,įųs aišku. if

, ?? Iš, šįto ;pi;irodyipo jupis ;pa-, 
ąiškę j o, kąd j jie. yra .suklaidinti

Man teko lankytis Kulp
mont, Pa., 20 d. liepos, kur su
radau keletą draugų, dar nuo 
seniau man žinomu; su kuriais 
pasitaikė padiskusuoti. Pasiro
dė, ' kad nekurie yra sukairėję,’. 

šian
dienine kapitalizmo pūvančią 
sistema, ir norinčiais tą siste
mą pakeisti nauja, socialistine 

’ ’ sistema.’ Bet,-deja, jų tas noras 
.neaiškus-, suklaidytas per re
negatų; pruseikinjų skloką..-, Jis. 
žalingas .darbininkų klasei. As( 
čia kalbu.;api,Q. senųspius ,da^bi-( 
ninkus, kuriejau ,nuo s.ęniąu 
yrą kaįpo radikališki, pritąrjąti 

jdąiibjnįnkų p’ęypĮiucįniam Audė-. 
jimųi) ;tik, jnęp^rpiątp : aiškia^ 
įųkių kęliųj1įųi;i’išeitį darbinin- 

, kų.kląsę jis, jp nepakeliamo .^kųiv 
do, .įs toA Aeygįjds, pūvąnpjojp, 
kapitąlizjnp, t .'kuris laiko , pa
spaudęs savo leteną, yiso pasąų- 
Jio' proletariatą', išskyrus So
vietų 1 '' .. ..(

K Yra jaunų draugų, su kuijiaįs 
tekę susipažinti pirmu kartų, ir ; 
kurie yra įstoję į tikrąjį kelią 
revoliucinio * proletariato. { Jįė 
eina Komunistų Partijos, pų- 
štatytū keliu. 'Juos tur pasekt

galės atkariauti sa- ae> Kaa neKurie yra suk;. 
Kas vietas; kad tuo pasireiSkė nedžg&nėdinti_

> Fosteris Serga
1 ■ '■ t r ? i j ?.

mases

l •> ,!

Sunktis '-darbas pdkirtb1 Amerikos Komunistų Partijos 
kandidatui ’į prėžldčAtuš, ftrg. Wrti. Z'. Fosteriui,; sveika*’ 
tą ir pęrtrąųkė "ilk ‘įpusėtą jo prakalbų ;m‘aršrutą. 
Fosteris' susirgo, širdies Įįgav., Gydytojai pareiškia, kad 
tai nuoiperdidelio nervų tįtempimo, nuo, nualAti'hio šaky-' 
mo prakalbų/r !' > < • • > • ‘ '

Komūnistų kandidatas beveik kiekvieną dieųą sake 
prakalbąs mąsiniųošė riarbininkų’ mitinguose. Kai kada 
du kart'į diėųą ^ąltedavo, ’ (jreta to, eiles*pasitarimų su 
draugais,, su Partijos, nariais .ir darbo unijų veikėjais^ 
Tas viskas skaudžiai atsiliepė ant nenuilstančio draugo 
visos sistemoš. i •< ; ■ r- '.m'

Del draugo FbfeteHo suširgimo’ be abejo; nukentės Ko
munistų' ^Paftijofe‘Hnkimiį kampanija.' 'Centro Koihitetb 
padavadijimu, vietoj šėrgancio Fdstėrib^ vMŽili^s“Štl'pra- visi protaujanti5 darbininkąi., ^lokipių rępegątų iy sutiktų, 
kalborų d. V^m.fpunnę, kitaą .geras kąlfeetoiaš' lf priiyH’š Jid tufF'bftti-v^dąi 'kovai prįeš

• * *■ ' ** e f • . I.’ ■ j . wiiXii .V t »Ir 1 i no vnm^ l'Vi n ' 'A ’ U nvtlr>>.. «lr'r> oLaAlo'

veikėjas. : a . \ , r t.

Visų darbininkų, ypačiai komunistų,., pąreiga paįvigų-' 
binti energiją Stiprinimui rinkimų kampanijos, irier tas 
kelias savaites ‘dMugd’ Fdsterio pcĮilsio, mėš privalom jųą 
smarklaUf®Fbtt8tis. ''"Pą^vėikęš, jYsbir vėl tęs savo darbą 
podraug su -visu kovojančiu proletariatu.

V i šok i ų r ūši ų f nū k rypėl i u sf, ęr 
'seikinius renegatus; ir jų kjąp- 
čittkuš, < skloką:>tvferėjus, kurie, 
dai'bininkų, judėjimui pkald,o.( ,

Aš .čia . tndriu .-plakiau iškelti" 
klausinių, ir jį aiškiau i išrišti

i i. L 1 > - _ ’ -tien^ ^niėms draugams, su ku-

Tus 'vie
ną; į
liųtiAltai x ųe£|sįi:aitp / įrody- 
įipaiįj j Nętūri ; nupyokoSf ..apie 
Mąrksp - Lenino niūksią' Ir tak
tiką ir‘ pfiiipiųus^ ' Kūniūnistų 
Partijos, ■ ir KbijiunįUų '' Ifi^er- 
nhcioiialo. Sb 'išaiškinimais rte-

NEWARK, N. J.

j ) Pranašingas LDSA. 10-tos
, , , KuopPp. N ar ėms

Drauge Rucetskienė jau 
savaitės, kaip guli ligoributyj. 
Pusėtinai sunkiai serga, nega
li h’ė pasėdėti. Jai labai nuo
bodu, todėl mes, draugės, pri
valome ją aplankyti. Galima 
aplankyti pirmddiėnį, trečia- 
diėnį i» -penktadienį nuo 2 iki 
4 vai. Antradienį, ketvirta
dienį ir šeštadienį nuo 7 iki 9 
vai.4 vąkai-e.
' Antrašas iigonbučio:

Irvington General Hospital, 
Chancellor Ąve. and Park Pla
ce,- Irvington, NgX Numėtis 
buso 14-tas ant jBroad St.

10-tos Kp. Nare.

8
Vcjiietija Pa$rąflk-/ 
sianti iš Konferencijos

Rio De Janeiro, Brazilija. 
JVfihė Doha • Zacharies, 124 
metų amžiaus moteriškė.

B.ĘĘLYN.,—. Vokietijos. ... 
valdžia pasiuntė oficialį 
pranešimą “nusiginklaviiiio. ■■ 7 

’konferencijos” prezidentui .... 
ponui JIendersonui. Nors ■*'• 
pranešimo tekstas da nepa-> • 
skelbtas, tačiaus buržuazinė 
spauda spėja, kad Vokieti^f^ 
jos, valdžia sako, jog jinaL 
atsisako' dalyvauti to limes- - • 
niuose< konferencijos dar
buose, jeigu Fraūcija, Ang-...
Ii j a ir kitos šalys nepripažįs- 
ta jai lygytes apsiginklavi-'■'> 
me.
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Pjautuvas.
i

i

tinka mūsų 
Kitas daly- 

domės į vei- 
pagerinimą.

Dalyvis.

tai 
ge-

įeŠtad., Rdgsejo 17,> 1932 •1 •

Užėjus

Prezidentiniai Rinkimai

i

Workers Music League

&

Gimtuves Muzikos Žurnalo

i

pamaršrūtuoti po 
darbininkų kolo-

Visas kraštas turtų pilnas, 
Sandėliai, nuo maisto lūžta, 
Bet bedarbiai—darbininkai 
Alksta ir nuo bado žūsta!

Jei nenori negrų pjauti, 
Penėt veltėdžių, fašistų,— 
Gink tėvynę darbininkų, 
Stok į eiles Komunistų!

sniego 
rauda, 
rauda,

Jei prieš tas visas baisybės 
žmonės teisįų ginti stoja, 
Tuos policijos eskadronai 
Žudo, muša, deportuoja.

Kuo geru gi darbininkas 
Pasidžiaugt šiandieną gali, 
Kuomet mirt badu ketina 
Tūkstančiais po visą šalį!

kitaip apgaut negali, 
rinkiko kailį lupti,

radasta, 
aimanuoja, 
aimanuoja,

Prieš badą ir skurdą 
Į karą mes stokim 
Ir per narsią kovą 
Save išliuosuokim!

Juk, draugai, gana kentėti. 
Šalin turčių klastos, skymai! 
Stokim dirbti, nes jau arti 
Prezidentiniai rinkimai.

Jei nenori mirt iš bado,
Jei nenori baisaus karo, 
Jei nori apdraustu likti * 
Nuo bedarbės, nuo žandaro;

Nėra gyvio dar pasaulyj, , 
Kurs sau gero nenorėtų! 
Ir kiekvienas dirbti stengias, 
Kad 'ką nors jis sau laimėtų.

pat
Ka

štai mums laimėn kelią rodo 
Partija Komunistinė!
Ji tik viena pasiryžus
Gint mūs reikalus, kaip gynė!

Saugokim, kad mūsų balsas 
Neparemtų socialistų, 
Nes jų tikslas tai pagelbėt 
Gaujoms kruvinų fašistų.

kad žmonės nematyt to— 
vadina “Socialistų.”

Jau dabar nutukę ponai 
Dirba, kad, rinkimų dieną, 
Sugalvoti nauji monai i . 
Apgautų ir mus nevieną.

Pfezidentiniai rinkimai
Mums visiems šiandieną rūpi— 
Tam, kuris dirbtuvėj dirba. 
Ir kuris be darbo’ tupi.

Jis tiksliai tai daro 
Gindams kapitalą; 
Mus badu marina, 
“Gerlaikiais” ramina.

Trys metai prabėgo, 
Kaip badas žmogėda 
Vis dantis 'galanda 
Į proletaro sprandą.

bus
Visos

Mat,
Kad
Ir per jo paties kvailumą
Ant jo paties sprando tūpti.

Kandidatus savo stato: 
Vadus turčių ir fašistų, 
Bet, 
Juos

“Wake Up”

Hooverio “Gerlaikiui”

* , & *

■ t : ; ; , . ‘i’rTr 4-

' Kareivio Daina •

LAISVA i ,|

PR®™
Puslapis trečiai

Prasideda Veikimas Naujam 
Sezonui

Kultūrinis ir meno veikimas jau pradeda 
sav^ sezoną. Vienur, tai kitur jau mūsų vie
netai renkasi’ veikalus. Vieni vaidins opere
tes, kiti veikalus ir koncertus.

Tai labai geras (ženklas., kad mūsų draugai 
ruošiasi išanksto. Niekuomet nereikia lauk
ti paskutinių dienų i su parengimų repertu
arą^.

Draugė Menkeliuniutė • Pasirodys Brooklyne
Draugė Menkeliuniutė pirmu kartu po sa

vo dviejų metų studijos Italijoj, pasirodys 
Brooklyne. Pirmas jos koncertas bus bendrai 
su Aido Choru.

Vėliaus jinai dainuos “Laisvės” koncerte. 
Paskiaus, kaip teko nugirsti, tai visa eilė ko
lonijų ruoš draugei Menkeliuniutei koncertus. 
Veikiausia jai reikės gerai 
Jungtinių Valstijų lietuvių 
nijas.

Lietuviai darbininkai ir pirmiaus mylėjo 
d. TMeųkeliuniutę, kaipo geriausią dainininkę 
tarpe lietuvių Amerikoj. Tad netenka abe
joti, kad šiuo kartu ją mylės labiau, kuo
met jinai grįžo po sunkaus studijavimo į mū
sų tarpą.

Draugai, jei dar kurie neplanavo apie kon
certus su drauge Menkeliuniute, tai jau labai 

i laikas pradėti prisiruošimai.
• * ♦ *

Rockfordiečiai Jau Veikia
Mūsų choras Rockforde, III., išsivadavęs iš 

po sklokos įtakos, veikia gerai. Tenai drau
gai ruošiasi prie veikalo “Bedarbiai.” šį vei- 
kaKJlį jie vaidins su dainomis, kurios labai 
:'mka veikalėlį paįvairinti.

Tai reiškia, kad vietose, kur skloka, bandė 
u*yti žalos ir pasitraukė arba reikėjo juos iš
ėsti, dalykus dar pataisė. \ Nuo jų apsiva- 

ę, draugai veikia gerai ir jų darbui niekas 
nekliudo. K * * *

ShenandoahrieČiai Vaidins “Alkį”
Shenandoahrio Lyros Ghoras vėl grįžta prie 

naujos mūsų operetės—“Alkio.” Ypatingai 
Šiais metais, kuomet krizis jau pasiekia iki 
kaului kiekvieną darbininką, tai veikalas su 
klasini sąmone, rodantis, kad išėjimas tik re
voliucijoj, turėtų būti vaidinamas, kad ir su 
nuostoliais.

♦ * *
Sietyniečiai Kviečiami Vaidinti “Alkį”

Teko nugirsti, kad Newarko sietyniečiai yra 
kviečiami vaidinti “Alkį” Brooklyne. Tai dik- 
tokas darbas. Bet Sietynui, tai jau bus pri
prastas, nes jie, veikiausia, dar nevisai pa
miršo pirmo vaidinimo prityrimus.

Čjterai, nes veikalo susimokinimas ir paro- 
ctyjpas tik vienoje mažoje kolonijoje, tai nė- 

. Tokius veikalus, kaip 
reikalinga vaidinti visose kolo-

dymas tik vienoje mas 
raygeras pasireiškimas, 
kad “Alkis, 
nijose.

Veikiausia Sietynas neatsisakys tą veikalą 
parodyti ir Brooklynui.

♦ ♦ *
Sietyniečiai Remia Centrą

Be to, reikia pasakyti, kad sietyniečiai la
bai gerai remia įr Centrą. Jie veik kiekvie
no dainų naujo leidinio perka. Tuo būdu duo
da paramą leisti' daugiau (veikalėlių ir dainų^ 

Sietynas aukojo ir gerą vieną dainą Meno 
Sąjungai, kurią jau Centro Biuras išleido. 
Būtent, “Varpų kąlbd.” Jei visi, chorai atsi- 
miirtų parūpinti” Vfeos’b/ganizaci jos reika- 
y tai dalykai dar geriau eitų.
* ♦ ♦ ‘ *

Dar Bus Daugiau Dainų
L , ’ \
Jau minėjome pereitame skyriaus numery

je, kad mes turime keletą naujų dainų. Po- 
. ra savaičių atgal išsiuntėme visiems mūsų vie- 
I netams po keturias dainas. Dabar jau vėl 
I turime porą' naujų dainų solistams.) Bet tai 
į’dar neviskas. Greitai bus daugiau- dainų ir 

chorams^ >
Tod<W draugai, negalite sakyti, kad ,nėra 

naujų dainų. Dainų bus, bet reikia jas imti 
| ir dainuoti, kad nereikėtų laikyti lentynose 
j sukrovus. Nesitenkinkite viena kopija, ku- 
Irią gaunate veltui. Pirkite iš Centro dainas 
t ir veikalus. • Centre galima gauti kūrinėlius 
| labai prieinama kaina.

V. Bovinas, Sekrt.

į
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Dirba morgičių kompan’jos, 
Kad pribaigt ir tuos, ką turi 
Dar nors menką turtą savo, 
O palikt jiems tik kepurę!

Negrus karia ir lynčiuoja, 
Lieja karui kulkas, tankas! 
Rengias' kūnais darbininkų 
Vėl užkimšt storas patrankas!

Kokioj partijoj nebuvęs— 
Dirbk del Komunistų labo, 
*0 visuomet tavo triūsas < < , , > ,
Bėdas, vargus vilks prie grabo !

Palanta.

' Kai nuo darbo stingo muskulai, , - 
Akyse temo, žaliavo,
Nuo nuovargio svaigo galva,—
Sustojau menkai valandėlei . ..

Nubraukti prakaitą, sustojau
Nuo kaktos, ką graužė akis 
(Maniau, kad bosas nematys), 
Ir darbą išnaujo varau.,

“Wake up!” užbliovė balsas storas, 
“Tau nesinori dirbti jau!. . .” 
Aš gi sau vienas pamaniau—
Taip!. .. sykį pabus proletaras. . .

Pabus... ne tam, kad pre prakaitą 
Dar krovus tironams turtus.
Pabu£. . . ne-tam, kad per prakaitą , 
Ir\tr nuo sosto!, t. (

Alas.

►f
I

■ ' i I i

Pulko vadas < . !j • i r
Mums įsakė, ’ • < ' '
Kad įi frontą reik išeit,. . . ;
Ir merginą melsvaakę,
Ir merginą melsvaakę,, 
Pamatyti vėl negreit.

Reik žygiuoti,'
Reik maršuoti, i :
Tik už ką——mums nežinia. 
“Nebeklausk, kvaily kareivi, 
“Nebekįausk, kvaily kareivi, 
“Stok prieš brolį krūtine!

žvelk, merguže, 
žvelk pro langą,

Pamosuok balta ranka...
1 Tarška maršą barąbonas, 
: Tarška maršą barabonas, 

Mes išeinam, lik sveika..
i ' ; J ; t ;

: Ir ji pažvelgė
• Išbalus

Tartum
Verkia, 
Verkia,
Lig ant amžių prarasta.

Lauk, merguže,—
Mūsų bubnas
Taip skambės neilgai gal— 
Greit jis šauks į naują kovą, 
Greit jis šauks į naują kovą, 
Sukti šautuvus atgal!

Naujos vėliavos ' •
Raudonos
Tartum kraujas—rankoj degs, 
“Pulko vade, lipk nuo arklio, 
“Pulko vade, lipk nuo arklio, 
“Nuo kalnieriaus piešk žvaigždes!

žvelk, merguže, 
žvelk pro langą,
Berk raudonus gvazdikus’*) 
Gatvėse raudongvardiečiai,
Gatvėse raudongvardiečiai— 
Pažiūrėk į mus pulkus b i - i

Būbno garsas
Gaudžia^ šaukia.

i Laužk kalėjimų vartus!
šauk ant gatvių ir .ant aikščių,
Šauk ant gatvių ir ant aikščių

i Už raudonus'Sovietus !1

C Kaip griaustinis' ' * ' • ' i i
> : Griaudžia bubnas.

. . Mokam šautuvus, vartot. , t
ženk į mūšį paskutinį, < 
ženk į mūšį paskutinį,

- Už Sovietų tvarką stot!
<>F. C. Veiskopf.

Iš vokiečių kalbos vertė V. žalioms.
’*) Raudoni gvazdikai pas vokiečius yra re 

voliucinės kovos ženklas.—-Vertėjas.
Iš “Priekalo”'

Spalio mėnesį įvyks gimtuvės naujo žur
nalo, vardu “Worker Musician.” šiame žur
nale bus talpinama korespondencijos iš įvai
rių chorų, orkestrų, benų ir kitų muzikos 
organizacijų. Bus talpinama straipsniai mu
zikos teoretiniais klausimais. Jame taip 
bus atspausdinta ir dainų, kurias chorai 
lės naudoti savo parengimams.

-Darbininkiškos muzikps tobulinimas 
diskusųojamas to žurnalo lapuose,
muzikalės organizacijos ras jame daug gerų 
patarimų muzikos klausimuose, taip pat bus 
medžiagos, lavinimui mūsų choristiį. Jame 
rasis daug medžiagos delei prelekcijų, ku
rios labai reikalingos mūsų chorams.

Labai svarbu, idant visi mūsų choristai už
siprenumeruotų šį žurnalą, kuris kainuos $1 
į metus, o jame vien atspausdinta muzika 
bus verta $1. Ne tik choristams, bet visiem, 
kurie žingeidauja ar myli muziką, “Wdrker 
Musician” bus labai br’angus. Jame tilps 
žirigeidaus skaitymo višiėms. Raštai iš visų 
darbininkiškų chorų bus talpinami, i

. Prenumeratas siųskite per Cėntro Sekre
torių, d?g. Boviną. Brooklyno apielinkėj ga- 
lim’a’ prenumertas gauti per draugus aidie- 
čius. Kiekvienas choras turėtų užsisakyti, 
nors po kelias prenumeratų (dešimts telpa ’ 
į vieną knygutę) knygelės ir užrašyt kiek
vienam choristui, nes tokiu būdu mes tobulin
sime supratimą darbininkiškos dailėš cho
ristų ir visuomenės tarpe.

Šį žurnalą leis Workers Music League. 
Tai orgaiiizacija, kurioje priklaūso visos New 
Yorko apielinkės darbihinkų muzikalės or
ganizacijos, kaip tai chorai, benai, orkestros 
ir kliubai. Tai yra tarptautinė sąjunga mu
zikos spėkų New Yorko apielinkėj. Tokios 
sąjungos randasi Chicagoje, Philadėlphijoj 
ir keliose kitose apielinkėse. Lietuvių cho
rai turėtų jose priklausyti, kur jos randasi, 

, nes jos teikia gerą pagelbą idėjiniai ir prga- 
nizaciniai.

, , , ,Bus įduodama: tikietas, kuriųpm bus gali- 
,ma įeiti į visus parengimus muzikantų ;kliū- 
, feo, tai yra kompozitorių sąjunga ir kitų mu

zikos1 profesionalų. i < i i t

Ši organizacija turi savo orkestrą ir cho
rą. Tą dovaną gaus ypata, kuri surinks dau
giausia prenumeratų.’ Paveikslas organiza
cijos, kuri gaus jčĮaugiaiisia prenumeratų, 
bus talpinamas pirmam žurnalo numeryj.

Draugai, kurie nori pfisidėti prie pradžios 
šio žurnalo, palengvinti jo “gimimą,” gali 
duot po 20;centų, kaipo pasveikinimą, o var
dai bus suminėti pirmam leidinyj.. ■ Pąsvpi-r 
kinimus galit) siųst per draugą BovinąJ ‘ '

Aštrėjant klasių kovai, reikalinga naudot 
visas priemones pritraukti žmones prie re
voliucinio judėjįmo. Muzika yra galingas 
ginklas tarr| tikslui, ypatingai pritraukime 
jaunuomenes., , Dajna kelia revoliucinį ūpą 
^demonstracijose, jpikjieto linijose,, mitinguo
se ; ji turi būt jVartpjama tam tikslui. Bet 
mūsų.|arp|e yra, daug ko i pasimokinai. įš kitų 
Įaųtų, daug- kas pagerinti. Tųijinf žu^pąįą, pla
tinant jį, skaitant jį, bus didelis žingsnis pir
myn visiems. Vieni kitus pašimokinsim.. 
Vieni kitiems klaidas pasisakysim, idant ne
reikėtų visiems tas pačias klaidas daryti. 
Galėsime naudotis geroves visų tautų. > 1

Ir šitaip mūšų muzika greitai progresuos. 
Kadangi žurnalas bus; anglų kalboj, tai 
jį galės puikini naudoti mūęų jaunimas ir taip 
mes jį galėsime vesti prie darbininkiškos dai
lės, prie darbininkiško supratimo.

Draugai, nesnauskime ! Nepalikime meną 
paskutinėj vietoj. Užsiprenumeruokime pa
tys “Worker Musician” ir gaukim kiek ga
lint kitų prenumeratų, nes kiekviena prenu
merata, tai kulka į kapitalizmą.

A. Jeskevičiutė,
Secr.

Proletarinio Meno 
Parengimas h ."

Darbininkų Teatro 
šiame parengime bu-

Ir giltinės dalgis, 
Bosų diktatūra— 
Tai ponų buržujų į

Augsčiausią (įrultpra..

Klausykit, varguoliai,
; , Daugiau nebadaukit>; ’ [

■ Hooverio “geriaikiu” 
Savęs neąpgaukit!

E. Beskin.

Kas Yra Proletarinė Dailė

Kas tai yra proletarinė dailė? Kokios jos 
ypatybės? Kaip jinai charakterizuojasi? 
Ir pirmiausiai reikia pastatyti klausimas, ku
ris nors ir keistai atrodo,—ar yra, arba ar’ 
gali būti proletarinė dailė ? Nepaisant keis
tumo klausimo, visgi į jį reikia atsakyti, nes 
“nukrypimų” buvo ir yra. Yra marksistų 
tarpe draugų su pažvalgomis, kad proletari
nės dailės nėra ir negali būti, nes proletaria
tas, iš vienos pusės, prieš klasinę dailę stato 
neklasinę dailę ir laikotarpyje proletariato 
diktatūros paruošia jos elementus, .taipgi 
laike proletariato kovų nėra kada galvoti 
apie proletarinę dailę, o laikotarpyje komu
nistinės visuomenės, proletariatas visą buf-- 
žūkžiriės dailės susikuopimą pavers į komu
nistinę dailę, šids teorijos apgynėjai remiasi 
ant Trockio išvedžiojimų. • >’ . .

Još netėisihgumą nesunku įrodyti.
Pirmiausiai jie į istorinį laikotarpį klasi

nio proletarinio viėšpatąvimo,—proletariato 
diktatūros laikotarpį, — perneša pavyzdžius 
jau išsivysčiusios komunistinės visuomenės. 
Vienas dalykas dailė komunistinėj, visuome
nėje, kur ji bus beklasinė, tai yra, }cur dailė 
liausis būti proletarinė,• ir; visai, kitas daly
kas,—dailė laike proletariato diktatūros pe
riodo, kur eina kova prieš klasinį priešą už 
būsimą neklasinę komunistinę visuomenę. 
Antra, kaip tikrai teisingai sako Bųęharinas: 
“Trockis savo išvedžiojimuose padidina tem
pus komunistinės visuomenės auginio, arba, 
kitaip sakant, Trockis savo išvedžiojimuose 
perdeda, sutrumpina laiką išnykimo proleta
rinės diktatūros. Tame yra pamatas jo te
orijos klaidingumo. Iš šios klaidingos teori-

(Tąsa 4-tam pusi.)

Pereitą ųedėldienį teko ma
tytį parengimą, kuris buvo su
ruoštas 
LygosJ 
vo apie keturi veikalėliai per- 
statyti. Tai savo rūšies “spar- 
takijada”. ‘

Ypatingai reikia pažymėti, 
kac| kaikųrie šių perstatymų, 
kaip ital “Ydo*Hooey”, dviejų 
savaičių laiku susimokinta. Tie
sa, tai neilgi veikalėliai, bet 
juose nedaug nei mėgėjų. Vie
nok, jęi mes palyginsime, kaip 
lietuviai darbininkai mokinasi 
veikalėlius, tai neapsakomai 
daug' laiko’ eikvojama pas 
rhus.' • 1 ■ • ! '

Be to.1 Čia galima pastebėti, 
kad ■ vaidintojai jau -nežiūri į 
sufUorių,; kad pasakytą, kas 
jam reikia sakyti. jiems ne
reikia nei klausyti ausis pa
kreipus, nes draugai ir drau
ges gerai išmokę savo žodžius 
atmintinai.

O jei mes pastatysime klau
simą, ar galime ir mes greitai 
veikalėlį susimokinti ir išmok
ti žodžius atmintinai? Tai rei
kia pasakyti, kad galima ir 
nėra didelės bėdos. Bet pas 
mūsų draugus yra labai daug 
apsileidimo. Tankiai mes me
tale bėdą ant “darbininkiš- 
kumo”. Vienas arba kitas pa
sako : “mes darbininkai, 
jau nereikia nei reikalauti 
ro suvaidinimo iš mūs”.

Tokius papročius mes turi
me naikinti. Darbininkai ga
li suvaidinti gerai, bet reikia 
pasišventimo ir noro, žinoma, 
nėra visų technikinių įtaisy
mų svetainėse. Dažnai reikia 
vaidinti prie labai menkų įtai

symų. , Bet ir čia daug veikia 
sugabumas ir noras, prirėngi- 
'mas ir visi pagerinimai.

Bet ■ einame prie 1 kalbamo 
klausimo. Vakaras buvo už
pildytas vaidinimėliąis iš kla
sių < .kp^os^kąip minimas veį- 
kąjėlis, -kuris liečia politines 
partijas šiuose rinkimuose. 
Paskiaus veikaliukas (satyri
nis), kaip kapitalistinės parti
jos veda savo rinkimų. kampa
niją.. ; šiame veikalėlyje pa
šaipos botagu plakama kapi
talistinė politika. Parodoma, 
kaip nėrą skirtumo tarpe visų 
kapitalistinių partijų ir kelia
ma aikštėn jų tikslai. Paro
doma Hooverio obalsiai.

Be to, buvo solistas ir ba
letas. šokikės gražiai vaidi
no barikadų šokį. Paskiaus 
šoko liaudies šokius: rusų, 
švedų, norvegų ir kitų tauty
bių.

šiuo rašinėliu ne tiek noriu 
pasakyti, kaip geras ir kiek 
įdomus buvo vakaras politi
niai, bet daugiau noriu pa
brėžti jo meniškąją pasilinks
minimo vertybę. Mat, mūsų 
draugų tarpe dar vis yra nuo
monių, kad jei nėra veikale 
įvelta kokia ištižus pana, ka
ralaitė, tai jau negali būt nei 
gražaus vaidinimo.
[ Šita^<r parengimas > parodė, 

kad ir pilnai darbininkiški 
vaidinimai gali turėti savyje 
labai,( (įaug gero įr smagaus 
patraukiu o. Politika neatima 
iš meno tą pasismaginimą, ku
rio visuomenė reikalauja. Vi
sas vakaras buvo ne tik politi
niai naudingas, bet sykiu ir 
p a 1 i n k s m in imu, pasmagini
mu, pakėlimu ūpo visiems, ku
rie buvo susirinkę. Vadinasi! 
ir proletarinis męnas turi pasi
smaginimo, ir žavėjimo.

Svambiausia, tai kaip gerai 
dalykėliai yra prirengti. Kiek 
jie gabiai reiškiami. Būna at
sitikimų, kad ir “geras” me
nas sugadina skonį, jei jisai 
darkomas, nepastatytas tinka
miau.

Išvadą reikia padaryti, kad 
mes turime imtis daugiau tų 
kūrinėlių, kurie 
klasei im menui, 
kas, taį daugiau 
kalelių vaidinimo
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j GREAT NECK, N. Y. šinei gerą bloką DivisionWILKES-BARRE; Fl
r l i I ■ r J ; .A. Buiski.

veika-

Buvo

Choro Koresp.

Bus daugiau
NEW HAVEN, CONN.

MENO SKYRIAUS DALIS
Kas Yra Prąletarinė Dailė

Jis

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

trumpą 
“ar ga- 
sutverti 
diktatū

ros apie sutvėrimą naujos kultūros, tai yra 
apie budavojimą didžiu istoriniu maštabu,

su 
si

i ’ t
I lilll n*.

Puslapis Ketvirtas 
ne, Į Į Į> „

šeštad., Rugsėjo 17, 1932
i t 1 * • , ; I

Vertė D. M. šolomskas.

| VARPAMS GAUDŽIANT f
tina spaviedojasi!

Jonas piktai pažiūrėjo ir greitai išėjo.
—Kunigėli, vakar naktį buvo atėję,—kal

bėjo negarsiai senelė.
—Kiek? Ir kas toki?
—Kas gi juos žino, kas jie?
—Dievas- neatleis griekų, jeigu atvirai 

visko nepasakysi! Atmink, griešnoji ave
le, dievas yra visagalis, bet jis nuodėmes 
dovanoja tik tiems, kurie teisingai ir pilnai 
jas.išpasakoja kunigui, o kas nors mažą da
lelę užslepia laike išpažinties, tie negauna 
griekų atleidimo. Tuos nugrūda į pragarą 
ant amžių amžinųjų, kur yra verksmas ir 
dantų griežimas. Na, ar pasakysi?

—Trys-buvo atėję. 1 J
—O kas jie toki? v
—Nežinau, bet apsirengę mainierių dra

bužiais, taipgi juodi ir veidai paišini, tur 
būt, jie tiesiai iš kasyklų. Sakė, kad juos 
mūsų Mikutis atsiuntė...

—Štai kaip, o Mikas kur?

(Tąsa)
—Kunigėli, nieko, nieko nežinau. Iš kur 

gi man žinoti? Tai vyrų reikalai, argi jie 
moterims sakys, ką jie daro?

—Griekas, smertelnas griekas slėpti nuo 
kunigo! Juk jau tu esi ne jauna, mirtis 
jau ne už kalnų. Gal būt, štai ji jau visai 
arti tavęs ir rytoj gal jau būsi jos glėbyje. 
Juk nežinai, kada mirsi, nei dienos nei va
landos, tik dievas visagalis tą žino! Su 
kokiomis mintimis, su kokiomis nuodėmė
mis tu atsistosi prieš dievą? Kunigui tie
sos nepasakei, savo vyrą pražudei? Pa
galvok apie tai, sene!

—Kunigėli, kaip gi aš galiu pražudyti 
savo vyrą?

—Tiktai žinodamas tiesą, visą tiesą, ku
nigas tegali užstoti už savo avelę. Tik man 

‘ žinant visą tiesą, galiu pagelbėti. Sakyk 
man, kas buvo užėję pas tavo vyrą ir kada?

—Kunigėli, kunigėli! — graibstė senelė 
kunigo rankas, o jis jas už nugaros slėpė. 
Kas gi tokio, dieve, dangaus karaliene!

—Melski dangaus karalienę, kad ji pa- —Nežinau, kunigėli, nežinau. Kaip prieš dieną.
siųstų tau proto,—išdidžiai tarė kunigas ir tikrą dievą, nežinau, nepasakysiu. Kunige- i 
pakėlė rankas.—Gailėkis ir prisiek!

—Kunigėli, esu griešna, ką jau ir kalbė-: 
ti? Bet kaip bus su Andrium? Kaip... ;

—Gailėkis! Gailėkis, kaip per išpažintį!; 
—jau rėkė kunigas, norėdamas įbauginti ‘ 
senelę ir išgauti paslaptį, pasigriebęs į ran
ką kryžių ir kitą uždedamas jai ant galvos. 
—Didžiausius griekus dovanoja viešpats 
dievas, kas teisingai kunigui juos perduoda.

—Viešpatie, viešpatie,—kartojo senelė, 
drebėdama, pamačius kryželį, kaip avis 
pjaunama.

—Kada buvo atėję paskutiniu kartu, na? 
—kratydamas kryžių, kaip ginklą, kvotė ją 
kunigas, bet pamatęs Joną, ant jo suriko:—

—Jonai, eik laukan, ar nematai, kad mo-

Ii, prašyk, kad paleistų Andrių.
—Palauk su svietiškais reikalais, jog iš- 

; pažinties eini. O kur juos paslėpė And- 
į rius ?

—Jis jų nepaslėpė.
—Na?—grūmojančiai kunigas pakėlė 

kryžių.—Ar kur kitur juos išvedė?
—Taip, jis juos kur tai nuvedė ir neži

nau ir nemačiau nuo to laiko, nes tai naktį 
buvo. Užtark žodelį už Andrių.

—Atmink, sene, kad pragare verksmas ir 
dantų griežimas, o danguje aniolai, arch a- 
niolai ir patsai ponas dievas. Pasakyk, 
kur nuvedė?

IŠ Aido Choro Susirinkimo
I i s : J i ’ • >

Aido Choro susirinkimas 
atsibuvo penktą dieną rugsė
jo. šiame susirinkime buvo 
apkalbėta daug gerų dalykų 
kaę link chcįro gerovės. Taip
gi buvo apkalbėta, kokį vei
kalą’ imti mokintis žiemos se
zonui.

Buvo kalbėta apie “Alkį” ir 
“Inkviziciją”. Bet likosi pa
likta galutinai aptarti laike 
kitų pamokų, kaip , daugiau 
ęhorįstų susipažins su 
ląis, tai tuomet narįai priims 
tą, kuris geriau tiks, 
apkalbėta, kad remti . Meno 
Sąjungą, visokiais būdais.

Aido Choras turi gerą skai
čių narių, kuplų tarpe yra la
bai geras sutikimas. Taipgi 
narių skaičius vis auga, šia
me susirinkime prisirašė du 
nauji nariai: A. Dagilius ir 
Anna Romans. Aidiečiai jau 
rengiasi prie savo didžiulio 
metinio koncerto, kuris atsibus 
vakare prieš “padėkavonės” 

Koncertas bus vienoj 
iš geriausių svetainių šiame 
mieste. Tai yra Eagles Hali, 
pačiame centre miesto.

šis koncertas bus skirtin- 
gesnis nuo pirmiau buvusių 
šiame mieste koncertų. Bus 
labai Įvairi programa, kurios j 
mūs publika nebuvo mačius 
pirmiau šiame mieste. Todėl 
prašom kitų organizacijų tą 
vakarą nieko nerengti, bet vi
siems dalyvauti choro metinia
me koncerte. Visi smagiai 
laiką praleisime ir tuom pačiu 
sykiu paremsime chorą finan
siniai.

Avėnue,'
L. fD. S. 24-ta kuopa rengia links-.'rasis ir pikniko vieta. Tai buš apie I 

mą ir smagų išvažiavimą, kuris < ’ i I
Įvyks nedėlioj, 18-tą dieną rugsėjo 
(Sept.), 1932 ant Quin’s farmoš,1 
Great Neck, N. Y. Prasidės 11 vai.' 
ryte ir tęsis iki vėlumos. j

Dainuos Choras Pirmyn; bus žais-Į 
lų, valgių ir minkštų gėrimų. Taipgi I 
bus ir muzikąntai; Todėl, draugai į 
ir draugės, visi atsilankykite ant šioi 
parengimo,, ka.d ’praleist' laiką sma-' 
giai." ‘ - : ■'

Įžanga veltui.
Užkviečia. visus Komisija.

KELRODIS: Važiuojant automobi- 
lias nuo stoties, privažiavę Steam
boat Rd., važiuokit du blokus, priva
žiavę kelią sukitės po dešinei, pa
važiavę kiek rasite mažą keliuką, 
ten bus iškaba ir. dar pavažiavus bus 
vieta išvažiavimo.

ELIZABETH, N. J.
1 I

Viešas masinis susirinkimas ii’ 
diskusijų vakaras “Rinkimų Kampa
nijos ‘ Klausime” įvyks 20 dieną rug
sėjo, 8 vai. vakare, LDP Kiube, 69 
South Park St.; įžanginę prakalbą 
pasakys draugas Siurba iš Brooklyn, 
N. Y. Visokių pažvalgų darbininkai 
esate kviečiami dalyvauti. šiame 
susirinkime bus plačiai išaiškinta vi- 

politinių partijų programos. V- 
ir visos dalyvaukite.

Elizabetho Lietkom frakcija.
(222—223)

HARTFORD; CONN.
Mother Mary Mooney

Tom Mooney motina ir garsus 
negrų darbininkų vadas Richard 
Moore kalbės čia rugs. (Sept.) 17, 
tai šią subatą, Unity Hall, 64 Pratt 
St., pradžia 8 vai. vakare, įžanga 15 
centų ypatai. Lietuviai darbininkai 
skaitlingai dalyvaukite šiose pra
kalbose-.

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, 16 d. Sept., 8 vai. va

kare, 1331 N. Franklin St. įvyks la
bai svarbus visų darb. org. sekreto
rių susirinkimas, W. Z. Fosterio pra
kalbu klausimu.

šeštadienį ir sekmadienį (17 ir 18 
j d. Sept.) įvyks ILD konferencija, 

1208 Tasker St. prasidės 8 vai. va
kare. šeštadienio vakare bus ir ban- 
kietas delegatų priėmimui, jame ga
lės ir pašaliniai dalyvauti.

Šioj konferencijoj ir bankiete vi
sų delegatų ir susipratusių darbinin
kų užduotis būtinai dalyvauti.

A. Ramanauskas.

, 1’minučių’ kelione/ ; ;
« r ‘ 12^0-222)

CONNECTICUT LIETUVIŲ DARBININKŲ 
KOMUNISTINĖS SPAUDOS NAUDAI

IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ KETWI 

APSKRIČIAI CONNECTICUT VALSTIJOJ T

Nedėlioję, 18 Rugsėjo (September), 1932
CHARTER OAK PARK,
WEST HARTFORD, CONN.

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTE

Brooklyno Aido Choro Merginu Sekstetas

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
jos ir išplaukia išvados, kurias jis daro, 
persistato sau dalykus sekamai: būk vien
kart visos klasės eina prie komunizmo ir ka
dangi pas jį proletariato diktatūra greičiau 
miršta, negu tas yra gyvenime, tai ir įvyksta 
nusmukimas nuo proletarinio pobūdžio prie 
bendrai žmoniško, prie būsimo komunizmo. 
Busimosios komunistinės visuomenės kultū
ros pobūd’s vystosi daug greičiau, negu iš
sineria iš savo lukšto grynai proletarinė kū
ryba.” Gi Trockis tikrina, kad “tie, ku
rie kalba apie proletarinę literatūrą (pats 
savaimi suprantama, kad su literatūra gali
ma paimti ir dailė abelnai—E. B.) rimtai ir 
kurie iš proletarinės literatūros darosi plat
formą, tai jie tame klausime protauja bur
žuaziniai. Buržuazija užkariavo £alią ir su
tvėrė savo kultūrą; proletariatas paims Į 
savo rankas galią ir jis sutvers proletarinę 
kultūrą. Bet buržuazija yra klasė turtinga 
ir todėl apšviesta. Buržuazijos kultūra buvo 
jau pirm to, Kaip buržuazija formaliai 
sigriebė galią 
nėję 
sė.

pa- 
. Gi proletariatas buržuazi- 

visuomenėjc—neturtingas ir biedna kla- 
Todel savo kultūros sutverti negali.”
Trockio išvada dialektiniai 100 nuoš. 

klaidinga. Mes žinome, kad socialiai
ši 

yra 
elementai naujos tvarkos auklėjasi priešin
gumuose ir jų santikiuose su senais, jų kovo
je su anais. Ir todėl proletarinė kultūra, ir 
proletarinė dailė, turi savo elementus, savo 
gaivalus, savo daigus ir augmenis jau buržu
azinėje visuomenėje. Todėl tas procesas ir 
atsilikęs savo augimo tempuose, lyginant su 
ekonomine ir pelitine kova, bet už tai jis ir 
yra busimojoj stadijoj, užginčyti tą vysty
mąsi negalima. Jis auga buržuazinėse šaly
se, kur proletariato klasė nualinta ir paverg
ta. Sunkiai, tas tiesa, bet dailė ir kultūra 
vis auga, ji yra. Faktai tą patvirtina. Argi

* mes neturime buržuazinėje Vokietijoje 
Grossą, Keitę, Kolvicą, Piskatą ir eilę pro
letarinių poetų.

Kas liečia patį laikotarpį proletariato dik
tatūros, Trockis skaito jį, “kaipo 
pereinamąją epochą.” Ir į klausimą

. Ii proletariatas per tą laikotarpį 
naują kultūrą.” atsako: “epochoje

kalbėti nereikia, nes praeities didžiulė kul
tūra, kuri pasireikš, kada atpuls reikalin
gumas geležinių diktatūros priespaudos 
priemonių, jau neturės klasinį pobūdį.” 
'Trockis mano, kad “proletariato uždaviniai, 
užkariavusio galią, yra pirmiausiai tame, 
kad paimti į savo rankas pirmiau jam pri
klausančią kultūrą, pramonę, mokyklas, iš
leistuves, spaudą, teatrus ir tt., ir su jos pa- 
gelba atidengti sau kelią į “kultūrą”. Pa
gal Trockio teoriją, viskas eina labai pa
prastai. Per “trumpą laikotarpio epochą” 
senoji kultūra, senoji dailė, seni teatrai, ką 
proletariatas paėmė į savo rankas, patys 
per save, nebūnant klasių kovos, pataps ko
munistinėmis Įstaigomis.

Iš čia reikia padaryti išvadą, kad “prole
tarinės kultūros ne tiktai nėra, bet ir ne
bus.” Kas del trumpos epochos, mes jau 
augščiau citavome, atsakydami Trockini, Bu- 
charino kalbą. Kas del .pažvalgos apie 
negalingumą proletarinės kultūros auklėji
mo, vystyme, laikotarpyje proletariato dikta
tūros, puikiai kalba faktai, ką negali užgin
čyti ir mūsų klasiniai priešai, nes visiems yra 
matoma Sovietų Sąjungoje .

Kas liečia Trockio dialektiką, ji ir čionai 
visai šlubuoja. Juk niekas nestovi ant vie
tos, viskas vystos, gerinąs, keičias ir pakei
čia savo pobūdžius istorinėje eisenoje ir au
gančiuose prieštaravimuose. Stabilizacija se
nos kultūros, nors ir proletariato rankose, 
reikštų, tikrumoje, pasukimą visuomeninių 
-ekonominių sąlygų, prie kurių proletariatas 
įaugtų į buržuazinę kultūrą, tai'yra į klasinį 
išsigimimą, priešingą komunizmui. Ant 
kiek tikrumoje tas ‘negalima, ant kiek poli
tinis ir ūkio gyvenimas persibūdavoja pro
letariniai, ant tiek persikeičia ir senoji dai
lė, ant tiek ji nugalima ir eina kryptis lin
kui sudarymo proletarinės dailės, kaipo vie
nos iš priemonių ir įrankių proletariato kla
sių kovoje.

Todėl, kas liečia proletariato diktatūros 
laikotarpį, tai reikia kalbėti apie procesą 
(tame laike) sudarymo klasinės-prolėtarinės 
dailės. Jeigu mes prieš klasinę dailę pastato
me neklasinę, tai dar tas nereiškia, kad mes 
neturime vesti kovos prieš buržuazijos klasi
nę dailę ir kad neklasinė pati savaimi ateis. 
Ir čia faktai kalba už save. Mes gyvenime 
matome, kokią pasiutusią kovą veda prieš 
mus mūsų klasiniai priešai už buržuazinę 
dailę prieš proletarinę dailę. Tai ir.eina 
klasių kova už dailininką ir už dailę abelnai.

Vertė D. M. šolomskafi. ’

Mūsų kolonijos progresyviš- 
kos organizacijos per keletą 
metų pasistatę sveikinę.1 : Bet 
nebuvo; gana ištekliaus pasi: 
daryti, steičių.. Tam stokavo 
pinigų. Tad taip ir laukėme, 
kol gausime kokią progą.

Pagaliaus atsirado iš: drau
gų %tarpo viena draugė, bū
tent, d. At Petkienė, kuri pa- 

• skolino ant labai lengvų išlygų 
! keletą grašių ir galėjome pa- 
į sistatyti ir steičių.

Draugas J. Didžiūnas, gerai 
žinomas dailydė, taip pat apsi
ėmė už labai prieinamą kai
ną padaryti steičių (estradą), j___

Dabar darbas jau gatavas, i 
svetainė jau su estrada (stei- 
čium) ir Namo Beridrovė ren
gia gražų koncertą ir balių 
steičiaus atidarymui. Šitas 
parengimas Įvyks rugsėjo 24 
dieną.

Šitas* koncertas bus vienas 
iš turtingiausių koncertų. Apie 
jį daug nerašysiu, lai visi ateis 
|ir patys pamatys.

J. Šukaitis.

NEWARK, N. J.
LDSA 4, 10 ir 129 kuopos rengia 

pikniką naudai. LDSA Pirmam Aps
kričiui. _ Piknikas Įvyks nedėlioj, 18 
d. rugsėjo 1932, ’ Meadow Grove 
iPark, Division Ave. Cranford,. N. J. 
Pradžia 11 valandą ryte’;,' ; Įžanga 
yp’atai 15c. Jei tą dieną , lytų, tai 
piknikas -įvyks pas A. LutvinĄ sve
tainėje, 69 S. Park St. Elizabeth, 
N. J.

Bus puiki programa, dainuos Ęli- 
zabetho Bangos Choras; po: Vadovys
te V. Žuko ir Sietyno -Choras; ! iš 
Nevvark, N. J. po vadovybe B. šak
naitės. Newarkieciams, kas mylėsite 
važiuot j pikniką^ tai busas išeis nuo 
Jurginės svetainės, 180 New York 
Avė., pirmą valandą po pietų. Ma
lonėkite kuoskaitlingiausiai dalyvau
ti piknike.

Širdingai visus kviečia rengėjai.
KELRODIS: Nors pikniko vieta 

randasi Cranforde, bet ji geriausiai 
pasiekiami per Garwoodą. Iš New 
Yorko į Garwood, N. J., reikia va
žiuoti Central Railroad of N. J. gelž- 
koliu. Iš Newarko, Elzabetho ir ki
tur tą vie,tą (Garwood) galima labai 
gerai pasiekti busais ir gatvekariais. 
Nuo Garwoodo gelžkelio stoties reika 
eiti iki North Ave.; North Avenue 
eiti vieną “bloką” po dešinei iki Ce-j 
dar St.; Cedar Strectu eiti iki; 
Brookside Place; Brookside Place’uĮ 
eiti iki Division Ave. Paėjus po de-

PHILADELPHIA, PA.
t Lietuvių Tarptautinjo Darbininkų 

Apsigypimo Į 9rtop ’ kuopas] susirin
kimas pirinhdienl, 19 d. rug
sėjo (September), Rusu name, 995 
N. 5th St., 8 v. v.

Draugai-gės, šis susirinkimas iabai 
svarbus.. Delegatai išduos raportą iš 
distrikto konferencijos, taipgi turė
sime apkalbėti kaip Philadelphijos 
organizacjos prisidės gelbėjimui 
dienraščio “Vilnies” nuo užpuolikų ir 
t. t.

Visų narių privalumas dalyvauti 
šiame susirinkime ir naujų narių pa- 
sistengkite atsivesti.

Sekretorė, Potienė.
(222-223)

i Philadelphia

One Way
2.00

_ ___ __$4.00
__ _____ 3.00
_______4.75
_______7.50
______ 8.00
_______ 13.50

17.00
_4.00
_5.00

ROUND TRIE
< HOURLY ’

EXPR8SS
SERVICE

BALTIMORE ___
BOSTON ______ _
WASHINGTON __ 
RICHMOND ____
PITTSBURGH 
DETROIT _______
CHICAGO _______
ALBANY and TROY

ROUND TRIP _
KAINOS ROUND TRIPSŲ

' Labai Smarkiai Nužemintos

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St., CHickcring 4-1600
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į DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviSkos aptiekos, kuriose galima pirkti vai s-’ 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur Ifltur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHEN® St., DETROIT, MICH.

PROGRAMA ĮVAIRI, DIDELĖ
1. šokiai tęsis per dieną, šokiams grieš Symphony 

Orchestra.
2. KALBĖTOJAI: A. Tutenis, jaunuolis. Išgirsite, 

kaip jaunas pionierius energingai ir gabiai kalba. Tėvai 
turėtų imti pavyzdį, kaip vaikus išauklėti. Atsiveskite sa
vo vaikus, lai mato ir išgirsta jie.

3. A. Bimba, kalbės apie darbininkų spaudą, apie se
kančius prezidentinius rinkimus, apie ex-kareivių kovas, 
apie sekantį bedarbių ir ex-kareivių maršavimą. į Wash- 
ingtoną gruodžio mėnesį ir apie tai, ko gali sulaukti dar
bininkai sekančia žiem&7 . ' .H

> A • i ’4. Chorų dainos su orchestrų griežimais. '
t 5. Ručij. Jaunų darbininkų Stygų Orchestra iš Water- 

.bijr'y, Cbhnį’įš ^pie 20 ypatų, skhmbins ant stygų rusiš
kus jnelodingįis; kayalkus įr po jtjam sykiu skambins ant ' 
stygų ir dainuos, kas padarys klausytojams malonų įspūdį,

6. Bitininkas, L. Končius, Hs Abington, Mass., demon- - 
struos su bitėmis; jis jas išleisdamas iš bičių avilio ir vėl 
sušaukdamas, kaip jos laipioja po kūną, bet niekam ne
gilia. Jis yra gavęs pirmas dovanas bičių kontestuose.

7; TĖMYKITE: šis svarbiausias visiems dalykas: Bus 
iš Sovietų Sąjungos, Kaukazo šaltinių, mineraliniai vande
nys, vadinami: Borjom ir Narzan. Čia tų gamtinių, mine
ralinių ir garsių po visą pasaulį ir sveikatai taip brangių 
vandenų, galės gauti kas tik panorės, už labai prieinamą 
kainą. Pirmiau tik turčiai galėjo jais naudotis.

8. Aido Choro garsusis Merginų Sekstetas* iš Broad
ly no, dainuos revoliucines dainas.

Gali kas tikėti, ar netikėti, bet šiame piknike tūkstan
čiai svieto bus. Turime žinių, kad iš visos Naujosios 
Anglijos mūsų spaudos rėmėjai bus. Visi iš Brooklyn, 
N. Y. “laisviečiai” žada būti. Iš New Jersey valstijos 
svečių organizuojasi būti mašinomis ir busais iš Mass, 
valstijos.

Bukit ir jūs, ir kitam pasakykite. Jum už tai bus dė
kingi, kad sueisite daug metų nematytų draugų, giminių.

Dar pirmas toks parengimas “šioje Connecticut valstijos 
sostines apielinkėje.

Nepaisant lietus, sniegas ar pagad-a—išvažiavimas 
įvyks. . Čia yra daug pastogių del tūkstančių žmonių; o 
šokiams svetainė didelė.

PIKNIKO KOMISIJA.

KAIP SURASTI CHARTER OAK PARKĄ: Atvažiavę iš kitų 
valstijų ir miestų į Hartford, Conn., paklauskite bile žmogaus, kur 
Charter Oak Parkas. Vsi tą parką žino, šis parkas yra- gana gar
sus. Čia būna valstijų fėrai ir kitoki dideli visokį parengimai.

e Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- 

*.14 žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

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

10 SCHOLES STREET 
Brooklyn, N Y Phone stagg 9645



šeštąd., Rugsejp .17, 19?2

kai atsidūrė smarkiam van
dens sūkuryje. Vieną van-VlFTINFS ŽINIOS!▼ m A 111 JLJ kz 11 kJ dens pakilimas išmetė į kraštą, greitai jis bus paleistas iš
o du jo draugai žuvo. kalėjimo. Lai jis nusima-

Socialistam Tarnaujanti Poli-;. PollcijaJ1, čia. diubu°jasi>.. . v . , _ J |kaip socialistu patronai, ir jau
tcija Aerstuoja ir Spardo Dar- ! areštavo du pikietninkus, ko-! 

bininkus, Pikietus prieš Baltą! ">unistu ka"djdatus šiuose rin- 

SvViniZHią I dė vieną chinietį darbininką
pikietuotoją. Tūlo buržuazi- 

; nio laikraščio reporteris pa- 
I prašė policmaną, kad parody- 
I tų, kaip policija kovoja prieš 
; “raudonuosius
■ užsimojo buože vienam pikie-i 
tuotojui į galvą, taip kad re
porteris galėtų nutraukti ju- buvo laikomi po $5,000 parau
damąjį tos scenos paveikslą. ■ kos kiekvienas.

Nesvietiškai Didelės
Parankos Streikieriams

NEW YORK.—Pikietuoja- Į
ma yra radio stotis WEVD,I 
kurią valdo socialistai. Ją pi
kietuoja baltieji ir negrai'dar-p 
bininkai, protestuodami prieš į 
socialistų partiją mž jos baltą-. 

<Wjį šovinizmą. Ketvirtadienio! 
pikiete prie viešbučio Cla- 
ridge dalyvavo virš šimtas 
įvairių tautų darbinmkų ; mat,I 
tame viešbutyje yra socialistų Į 
radio stotis.

d Kada tūli balti kostumeriai ; 
to viešbučio užprotestavo 
prieš negrų važiavimą tais pa
čiais eleveiteriais su baltaisias, i 
socialistų vadai palaikė baltų- 

• jų pusę ir “perkalbėjo” neg-1

NEW 
daugėjant, 
beprotiškai 
už areštuojamus
pikietininkus. 

streiko

YORK.—Streikams 
yra reikalaujama 

didelių parankų 
štreikierius-

Aštuoni malia- 
; ir policmanas i votojų streiko pikietininkai 

1 Skaler Construction Co., su
imti už .gengsterių nuvijimą,

Paranką pa
Taip policija didžiuojasi savo rūpino Tarptautinis Darbinin- 

betar- kų Apsigynimas, kuris . _2_. 
b'al- jų bylą.

mušeikiškais darbais, 
liaudama socialfašistams, 
tiesiems šovinistams.

Prigėrė Du Vaikai

kuris veda

! Šunim Užpjudė Mergaitę

HHMBM

T

V. Ivanauskas.

linga organizuoti ne tik

f

Draugai, šita parama reika-
‘ Kana-

. * i ’ ; , » | . • > . ’ '
Puslapis, penktas

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

I

MM

M,
M,

Kalba Lietuviškai
Įsikūręs 25 Metai

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green
Parrish
Poplar

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomcnes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :“BALSAS”

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Acjresas užsisakyt “Balsų: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, dBalso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsų,“ tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudų h padeda jų 
kovai priei fašistų valdžių, 
inėnes ’gyvenimo ir fašistų i 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir dlirbijiirikė pri- 
: valo užsisakyt “Balsų.“ :

“BALSO“ .KAINA AMERIKOJE:
Metams v ■; \ . ’^i.50
•Sefiiems irienesiams . . .80 
Pavienio num. kaina . ,05

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

Dfta ZI 110 EAST 16th ST. N. Y.
, Kasdien—9 A. M. iki 8 P.

Nedeliom—9 A. M. iki 4 P.

gteltai da'ridhi ’paskelbs fe- Į siektų, i .lietuvius dąrbininkus 
do streiką “iki mirties”, taip i visuose Kanados kampuose.

rinsiąs badu namie, o ne ka
lėjime.

Sovietų Žibalas Plaukia 
Kanadon ir Erzina 

Ponus
Labai susirūpino Ameri

kos buržuazija. Paskelbta, 
kad Kanadon, į Moritre’alą,

Revoliucinis, darbininkų; Ikik- 
raštis turi' pasiekti \ darbinin
kus miestuose, miesteliuose, 
farmose, kaimuose ir visur, 
kur tik yra darbininkų. Gali
ma drąsiai pasakyti, kad jie 
pajėgs. • ’ ' ' '

šitas laikraštis bus tuom, 
kuom yra Jungtinėse Valsti
jose “Laisvė” ir “Vilnis. ” Tie 
laikraščiai pasiekia ir Kana
dos darbininkus, bet- nedidelį 
skaičių. Vietinis laikraštis ga
lės ge'riau ir daugiau darbinin
kų pasiekti. ' > 1

ti į vieną kovingą organizaci-1 kų pasiliuosavimą ir oį’glni- 
ją. Todėl mes turime daugiau žavimą 
pasišvęsti darbu/ u^ (dirbini

JUOZAS KAVALIAUSKAS

pribuvo laivas su Sovietų i keikia pasakyti, kad mūsų 
Sąjungos neapdirbtų žibalu. ^arbas. Jau pavėluotas, ‘ nes 
Toliau pasirodė, kaį tas ži- 
balas tapo nupirktas per 
Amerikos kapitalisto Mello-

,Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir N'tew Jer- 

i »ey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarlių vi Inas bus atati n ka
lniausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan- 
dojb, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

i pavėluotas,' 1 nes 
imigracija masiniai į Kanadą: 

[prasidėjo 1926 rųetais.,Me0;tu
pėjome jau pradėti šį darbą. 

... . , . - . ...... . . j šeši metai atgal. Gi mes pra-
no alūmino kompaniją, kuiiljgjome pOrą metų atgal 
turi fabrikus Kanadoje, lai jįU0 darbu rūpintis. ■ Ir čia, 
bus apsimainymas produk- reikia pasakyti,' dabartinis re
tais tarpe Sovietų . 
jungos ir 
nijos. Sakoma, kad su
tartis liečia produktus mili- 
ono dolerių vertės. : 
las būsiąs sunaudojamas 

Melionas pąr-

1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—-Qrpgon K1S6 

Keystone—Main 1417

ir 
; po $500 kaucijos laikoma Em- 
jma Gropp, kad užsiundė savo 
šunį, kuris ir apkramtė vieną 
7 metų mergaitę

JAMAICA.—Areštuota

NEW YORK.—Prigėrė 
vaikai, vienas 

rus, savo stoties kalbėtojus irĮ9-nių, East Rivėje, verpetin- 
artistus. važinėt augštyn ir že-'goje vietoje, vadinamoje 
myn tiktai tavoriniais eleveite- j “Pragaro Vartais”. Po “Ob- 
riais. Baltieji gi socialistai ir, servat’on” laivo eksplozijai, 
jų prieteliai profesoriai ir kiti kur žuvo virš 
buržujiniai inteligentai kėlėsi-trys vaikai buvo pasirinkę lai- 
ir keliasi į radio stotį poniš- vo lentų, pasidarę plautą ir 
kais pasažyriniais eleveite-' nuplaukę tolokai nuo krašto.; LONDON.—Anglijos vai
riais. Į Pagriebė juos verpetas, ir vai-i džia paskelbė, kad kaip

du Į
9 m. ir kitas

Anglija Paleisianti Gandhi 
Numirti Savo Namuose

Kanadoje.

MILZ1NISKAS KONCERTASiVJ

L _ t i Są- negatąs, Leonas, Pruseika,, tą
• Meliono kornpa- darbą sutrukdė, jisai, galimą 

sakyti, uždraudė važiuoti da
bartiniam sklokininkui Stan-1 

Žiba- kūnui ir mūsų draugeli Menke- 
liuniutei važiuoti į Kanadą su 
maršrutu revoliucinio laikraš
čio naudai. Vienok jau visos 

Laikraštis 
į greitai pasirodys.
! Dabar svarbiausia, tai fi- 
■ nansinė parama. Paklausus 
i1 draugų, kaip jie stovi finansi
niai, gavau atsakymą, kad 
draugai iš Toronto, Montrealo, 
Winnipego, Windsoro, Tim- 
minso, Kapusteimo ir kitų 
provincijti jau gausiai parėmė, 
bet tai dar vis negana. <

duoda alumina Sovietams | kliūt nugalgtos.
z-l 1 -I /A* 1 rvi r'l 1 1 -O z-v z-fc'l i Z-X 1 r- «-» -« tzi 1daug pigiau, negu jo kaina: 
yra Amerikoj ir Kanadoje. ; 
O tas tik parodo kompėtici-i 
ją tarpe kapitalistų ir1 kai; 
kurių troškimą pradėti biz
nį su Sovietų Sąjunga, nes 
prie to juos verčia krizis.

i Legiono Konferencija už Bo
nus ir Prieš Prohibiciją

RENGIA AIDO CHORAS SU K. MENKELIUNIŪTE BENDRAI

Nedalioje, 2-rą Dieną Spalių - October, 1932LABOR LYCEUM SVETAINĖJE,
. ' , t ' i ’ ' i ! 9 » ■

949 WILLOUGHBY AVENUE, BROOKLYN, N. Y

$1.00

Vien tik Į

Šokius

Koncertas

Valandą

Šokiai
Prasidės
7:30 Vai

DRG. K. MENKELIUNIŪTĖ, Dramatiškas Sopranas

PORTLAND, Ore.—Ame- ^et mes laukiame para
nkos Legiono konvencija mos ir iš Jungtinių Valstijų. 
1,167 balsais prieš 109 nu- Mes remiame visas Jungtinių 
balsavo UŽ bonus. Visi bo-! Valstijų kovas, tad ir tie drau 
all priešai tapo nušvilpti.; gM turi mus paremti. Mūsų 
Už bonus pasirodė didesnė pradžia darbo yra labai sueiki, 
dauguma, negu buvo spėta. 
O pernykštėj konvencijoj 
dauguma atmetė bqnų atmo
kė j imo reikalavimą. Taip 
pat legionieriai priėmė re
zoliuciją prieš prohibiciją, 
prieš pripažinimą So'vietų 
Sąjungos ir t. t.

Koncertą

ir 75c Ypatai

50 Centu
V

Salė Atdara
3:30 Vai. po 

Piety

Prasidės

Vakare:

SUKILO, BALIAVOJO 
PAKLIUVO

IR

SANTIAGO, Chile.—Val
džia suėmė generolą Beni
tez ir jo visą orlaivių skvad- 
i'oną. Kelios dienos atgal 
Benitez padėjo nuversti Da
vila ir paskelbti diktatorium 
generolą Blanche. Bet tuo- 
jaus sukilo prieš Blanche, 
užgrobė visą orlaivio skvad-' 
roną ir leidosi į šiaurius 
ruošti sukilimą prieš naują 
valdžią. Viso buvo 30 orlai- 

j vių, apie 50 oficierių ir apie i 
tiek orlaivininkų. Nulėkė į 
Ovalle, nusileido, išsikasė 
tranšėjas ir pradėjo balia-i 
voti (gerti, ir šokti), ap-. 
vaikščiodami savo pasiseki
mą. Bet čja juos užklupo 
valdžios spėkos ir visus iš 

; baliaus nugabeno į kalėjimą, 
| orlaivius konfiskavo. Taip 
i ir pasibaigė ta “revoliūci-

Mes laukiame paramas i iš 
Jungtinių Valstijų organizaci
jų ir pavienių l (Įrangų. Kuri 
kolonija aubą'prgarii^aciją bus 
pirmutine su .aukomis; ‘'Darbi
ninkų žodžiui

Aukas, daūgrai ir' draugės, 
reikia siųsti sekamai: K. Pem
pė, 157 Gore Vale St., Toron
to, Canada.

Laikai yra blogi, daugelis 
darbininkų nedirba. Kapita
lizmo krizis liečia visus. To
kiame laike yra labai sunku 
gauti aukų ir pradėti leisti 
laikraštis. Bet mes, draugai, 
turime gerai žinoti, kad šia
me laike ir yra labai svarbu 
darbininkai organizuoti ir riš-

Laisvę Philadelphia, Pa
604 Race St.
S. E. 6th & CallowhiB 
6th & 
3rd & 
5th & 
7th & 
7th & 
7th & 
3179 Richmond 
259 Sinith 6th

‘8rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin ft Vin* < >

ja.” '
t. I

“Darbininkų Žodis”
- Dainuos LOUIS BARBARIA, Garsus Tenoras Italas

DRAUGAI IR DRAUGĖS! *Tai-jau ir garsusis koncertas, kurį rengia bendromis spėkomis 
Aido Choras po vadovyste d. B. Šaknaitės ir tik parvykusi iš Italijos drg. K. Menkeliun’.ūtė, 
kuri ten virš per du metus laiko specializavosi dailės srityje, šiame koiičerte d. K. Menkeliu- 
n:ūtė pasirodys tuomi, ką ji įgijo Italijoj.

Šis koncertas kartu bus ir apvaikščiojimaa Aido Choro 20 metų gyvavimo. Todėl, Choras 
prisiruoš ir su geriausiomis dainomis, šio koncerto programa bus geriausia iš visų pirmiau 
buvusių. Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark; dainuos Aido Choro pagarsėjęs Merginų Sek
stetas. Pasirodys su naujomis dainomis d. Kavaliauskaite, soprano solo, ir daugelis kitų. Po 
koncertinės programos bus šokiai prie geros orkestros iki vėlumos.1 Nei vienas ir nei viena 
nepraleiskite progos, dalyvaukite šiame koncerte, nes kito tokio nebus.

Drg. Klimiūtė, dainuos solo su Choru.
Širdingai Kviečia Aido Choras ir K. Menkeliuniūtė. #

Kanados lietuviai revoliuci
niai darbininkai greitai pra
dės leisti mėnesinį .laikraštu
ką, vardu “Darbininkų žodis.” 
Iniciatyva šio taip labai švar- ■ 
baus laikraščio, priklauso To
ronto draugams.

Toronto draugai pasiėmė la
bai atsakomingą ir reikalingą 
darbą. “Darbininkų žodis” 
bus pirmas | lietuvių darbinin
ku revoliucinis laikraštis Ka- 

y ■ ,

nadoje. '; ’
Dabar klausimas, ar Toron

to draugai, sugebės, iąlęisti, pa
laikyti ir praplėsti šio laikraš
čio cirkuliaciją, kad jisai pa-
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SOVIETŲ SĄJUNGOJE
MATYKITE LAPKRIČIO 7-TOS APVAIKščIOJIMĄ

' • PENKIOLIKOS M. SUKAKTUVIŲ
RUSIJOS REVOLIUCIJOS

$215.00 ir Augščiau
Pilnoje World Tour.’sts, Ine. vadovybėje, įimant: Leningrad- 

Moskow, Ivanovos Vosnesenk' ir po kolektyves farmas

IŠPLAUKIMAS SPALIŲ-OCTOBER 20-tą DIENĄ

Laivais: BREMĘN-STUTTGART
Į šitą tourą įeina moderniška trečios klesos per Atlantidą 

pasažieriams komfortiškuose kambarėliuose (cabins) su įtai
sytu vandeniu, 3 kartai valgio per dieną kelyje ir Sovietų Są
jungoje, miegami kambariai, išaiškinimai matomų dalykų ir 
įstaigų ir Sovietų viza ant 30 dienų.

. : TRUMPESNĖS TOUROS KAINUOJA TIK,

$185.00
WORLD TOURISTS, INC.,

175 FĮfthį Aveųuę,’ į H H N ‘ New York City.
. , : ; ! .<•, • ; ,lTĖt.: Algįm«Un 4-6656-7-8

NORTH GERMAN1 LLOYD

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

A. M. Ba]cbunaš, Savininkas Tel., Stagg 2-59^
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Valandos: nuo 1 iki 3 po piety ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261
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' DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

LAISVI

Į Masinį Mitingą Šį Va- “Sifitkeisyj” Pamestas

VIETINES ŽINIOS 2 Dienu Kūdikiskarą ant Kampo Union
Avė. ir Grand St

Susi-

lN. J. Brookiyme- .... uju nusisuitynią jhikui Dėčiai-
plačios apygardos i pel'ktacl’eni 1 vieną krautuve- [,ju šelpimo, linkui išmokėjimo 
bininkai ir darbi-i1?', Kalbas amerikonas savi- bonų ex-kareiviams, apie 
[o paremti tą pra- nln^as su vienu amerikonu j Ameriųos rengimąsi imperia- 
įgai į ją suvažiuo- ^cistumeriu apie bonus ex-ka- jjstinjarn karui ir kitus opiau-Į

GEORGE NOB1LETTI
II

If

meniškai nurodyta dviejuose I utinės unijos.
_____ i miesto valdžia

Tel. Jefferson 3-6993 116

Rinkimą Reikalaismetus

Komunistinis Bendro Fron-

ko tėra tik dvi savaitės. Broo-

Telephone, Evergreen 6-5810PARDAVIMAI
J. GARŠVAPARSIDUODA

M. Graborius
k

BROOKLYN, N. Y

2
56

Kunigo Sūnus Plėšikas Į 
—

ir Medi-

.(2*21-226) ' H

jMiit į 'n
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Men- 
įvyks

NOTARY 
PUBLIC

1 
i

ew
šį

nuo 
tikietai 

ir; šiaip 
hiokes- 
I tuos

ninkams. 
buvo 10 procentų 
algos gaunantiems 
kaip po $40 į savaitę;
gi nukirta 10 nuošimčių 
visiems.

Brooklyn, 
“Laisves”

Užkan- 
niekam 
reikėtų 
Vėluoti 

jau

FILURIN 
I2th St. 

ir 3rd Avės 
YORKEBROOKLYN.—Tūlas 

važiuojant

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki '6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki «,

su- 
lie- 
ant 

Union
Tai bus masinis mitin-

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

Piknike 
12 vai. 
nes dabar 
trumpesnė ir vė-

Tūlą kliūčių delei East N 
Yorko kuopų išvažiavimas 
nedėldienį neįvyks.

agentais ir New Ydrko 
jos kriukiais išdirbt 
delei sužiūrėjimo visų 
nistų ir kitų kovojančių 
ninku. Asociacijos
kas Charles Sheraton įrodinė
ja, kad reikia nutraukt pirš
tų antspaudus visų komunis-

Pikniko pelnas finansi- 
sustiprinimui draugių 

apskritys

Valandos:
Suba tomis
Apctrt Nedėldienių

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

PARSIDUODA
Parsiduoda groserne arba reikalin

gas pusininkas (partneris). Gerai 
išdirbta biznio vieta per daugelį me
tų. Kaina žema. Taipgi pusininkui 
lengvos Sąlygos. Apsišaukite: 171 
Perry St.> arti West St. New York 
City.- : ,

-r-

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas labai gero

je ir puikioje vietoje, dabartiniame 
laike biznis labai geras ir galima 
puikų gyvenimą daryti, kuris su
pranta biznį. Yra vėliausios mados 
įtaisymai. Taigi kam toks biznis 
būtų reikalingas, kreipkitės po šiuo 
antrašu:

853 3rd Ave. So. Brooklyn, N. Y. 
kampas M Gatvės. Telefonas South 
8-8719.

(2Č1-226)

NAMŲ SAVININKAMS i|-:

GERIAUSIA PROGA |lj 

v < • < f ’ į r" < ■ ? > 'i- ■ ; h ?
Norintieji budavotis namus, ar tu- 
fintięji namus ir esant reikalui 
taišyti: perbiidavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus; langus arba laiptus 
(skadus), norint plėišteriuoŪ ir 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios 

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją <

Telefonas i Stagg 2-fl6l

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS!

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniai!! ir šventadieniais 

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa ■ ir chronUkf.a rynj ir 

matarų ligaa kraujo ir adea. 
Padaram ižtyrimų kraajo ir ilapoara.

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

New Tark. N. Y.
, Valanda* Priiaaimoi 

Ryta tiao 10 iki 1, Po pietų nuo a 
iki 9 vai. vakare 

Sekaiadlenlala nne 11 ryto iki 1 pe pietų 
“Telefonas Lackwanna 4-2180

Puslapis šeštas šeštad., Rugsėjo 17, 1932

Rytoj Lietuvių Darbininkių 
Didelis Piknikas

Pradeda Protaut ir Maspetho 
Biznierėliai

NEW YORK.—Matomai, 
kokis bedarbis paliko dviejų 
dienų kūdikį, įdėtą į pigų 
“siutkeisį”, . eleveiteryj (keltu
ve), 500 E. 20th St. Kūdikis 
paimtas į Bellevue ligoninę.

Lietuvių Darbininkių 
vienijimo Amerikoj trys kuo
pos rengia didžiulį pikniką su 
chorų dainomis ir kitais sma
gumais, rytoj, sekmadienį, 
rugsėjo 18 d., Meadow Gro
ve Parke (Vaičionio darže), 
Cranforde, N. J. Brooklynie-1 e 
čiai ir visos ] 
lietuviai darbininkai ir darbi-Į 
nfnkės privalo paremti tą pra- 
ipogą, gausingai į ją suvažiuo
dami, 
niam 
Ipoterų ‘ apskričio;
gi, kaip ir visas Liet. Darbi- 
riitikių Susivienijimas Ameri
koj, varo naudingą darbą vi
sam darbininkiškam judėji
mui.

Piknikui vieta graži; apart 
dainų, muzikos programos ir 
žaidimų, bus šokiai, 
džių ir sveikų gėrimų 
nepritruks, 
būti 11 bei 
neapsimoka, 
diena žymiai 
liau į vakarą gali pasidaryti 
pervėsu.

Kaip parankiausiai ' nuva
žiuot į pikniką, buvo smulk-

pereituose “Laisvės” nume- j 
riuose.

Įdomauja Aido ir Menkeliū- 
nifitės Koncertu

Brooklyniečiai ir apielinkės 
lietuviai' darbininkiški žmonės 
pusėtinai žingeidauja Aido 
Choro ir Konstancijos Menke- 
liūniūtės koncertu. Aidas vi
suomet patiekia gerus koncer
tus, o dabar daugelis yra dar 
pasiilgę Menkeliūniūtės, kuri 
po sugrįžimo iš Italijos dar 
nėra viešai dainavus. Įdo
mauja žmonės, kokį progresą 
jinai-padarė per dvejus 
lavinirųosi Italijoj.
” Tas bendras Aido ir 
keliūniūtės kencertas
Spalių (October) 2 d., sekma
dienį, 4:30 vai., Brooklyno 
Labor Lyceum, 949 Willough
by Ave. .

»- Programos išpildyme daly
vaus K. Menkeliūniūtė, Louis 
Barbaria, tenoras; Sietyno 
Choras iš Newarko, Aido Cho
ras, vadovaujami B. šalinai- 
tės; Aido Merginų Sekstetas, 
L. Kavaliauskaitė ir daugelis 
kitų. , y

Po koncerto bus šokiai prie 
geros orkestros.

Įsigykite tikietus išanksto 
“Laisvės” raštinėje arba pas 
ąidiečjius ir skaitlingai daly
vaukite šiame pirmame dide
liame rudeniniame koncerte.

D.

"Observation” Vežė 
Dinamitą .

'NEW YORK. — Yrą nuro
dymų, kad laivu “Observa- 
tihh** buvo gabenamas ir di
namitas, ne tik kad laivo boi
leriai buvo kiauri. Taigi vei
kiausiai prie laivo eksplozijos 
bus prisidėjęs ir dinamitas. 
IŠ vandens išgriebta jau 71 la
vonas darbininkų, žuvusių per 
tą eksploziją. Jų skaičius ga
lės pasiekti 74, o gal dar dau
giau. »

Nesenai tai buvo, kad maž
ne kiekvienas amerikonas 
krautuvininkėlis , pasakydavo, 
“bolševikai nažįno, ko jie no
ri”. Dabar net tokiame atsili- 
kusiame Maspethe dažnai gir- 
__ .;as kita. Užeinu,

lingas blankas ir leiskitės rin- Į 
kti parašų Kom Partijos kan-! 
didatui į majorus. Matote, * 
kaip McKee atsiliepia į bedar- 1 
bių reikalavimus; iš esmės jis j 
pasirodė nei kiek negeresnis 
už ex-majorą Walkerį. Mūsų 
veiklumas politinėj kovoj 
daug prisidės prie išgavimo 
bedarbiams reikiamos pašal
pos.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Šiandie 7 :30 vai. didelis 
sirinkimas, atvirame ore, 
tuvių apgyventoj vietoj, 
kampo Grand St. ir 
Ave.
gas su prakalbomis apie rin
kimų klausimus ir kitus kiek
vienam svarbius dalykus. Kal
bės du (ar daugiau) geri kal
bėtojai;’ išaiškins įvairių par- 

pav., įjjy nusistatymą linkui bedar-

reiviams; džiaugiasi, kad ex- 
kareivių Amerikonų Legionas 
nutarė reikalaut greito išmo
kėjimo bonų veteranams; ir 
sako, tai padarė komunistai, 
kurie pirmi pradėjo “kikinti” 
valdžią; legionieriai pamatė, 
kad komunistų reikalavimas 
teisingas, ii’ padarė nutarimą; 

jo kai jau milionai legionierių 
išsijudins, tuomet “o boy, o 
boy!”

Kostumhris pritaria krautu- 
vininkėliui tuo klausimu; o 
pastarasis ima lyg ir prakal
bą sakyt; aš, girdi, mažai ži
nau apie komunistus, bet kas 
dabar iškovoja astuonių va
landų darbo dieną, penkių va
landų darbo savaitę? Komu-

. Kas priverčia 
miesto valdžia duot bent ko- I kią pašalpą bedarbiams? Ko
munistai ir radikalai. Aš jums 
sakysiu: jeigu ne komunistai, 
tai būtų dar blogiau, nekaip 
dabar yra.

Iš sykio man buvo lyg ste
bėtina tatai girdėti nuo kon- 
servatyviško biznierėlio, dargi 
kataliko, kuris febelanko baž
nyčią. Bet tuojaus galvon 
dinktelėjo, kad baisusis krizis, 
kapitalizmo krikimas yra ga
lingas revoliucionizuotojas vi
sų pirma proletarų, bet žymia 
dalim ir pusproletarių.

K. Rep.

NEW YORK.—Iš pradžios 
majoras McKee darė manev
rus, būk jis nepriklausysiąs 
nuo demokratų mašinos Tam
many Hall. Bet praeitą ket
virtadienį jis pareiškė, kad ei
na su Tammany Hall ir ima 
įsakymus nuo McCooye, tam- 
maniečių vado Brooklyne.

Kaip jau buvo minėta, 
McKee, likęs majoru po rezig- 
navimui Džimio Walkerio, 
stengiasi ir toliaus juom pasi
likti be rinkimų šį rudenį. Del 
to jis kreipėsi į augščiausią 
vietinį teismą .

Komunistų kandidatas į N. 
Y. valstijos gubernatorius Is- . 
rael Amter pareiškia, jog Ko
munistų Partija reikalauja
majoro rinkimų ir ragina visus Petuna, 
darbininkus pasidarbuoti, kad 
surinkt reikalingą piliečių pa
rašų skaičių drg. Wm. L. Pat- 
tersonui, negrui darbininkui, 
komunistų kandidatui į majo
rus. Sykiu yra primenama, 
kad McKee nėra neikiek go
resnis už Walkerj, ka» liečia 
bedarbių šelpimą, o jų dabar 
New Yorke yra 1,160,000.

Suvažiavimas Del Komunistų 
“Sužiūrėjimo”

NEW YORK.—Užvakar at
sidarė suvažiavimas ypatingos 
reakcinės organizacijos. Tai 
National Identification Asso- 
ciacijos delegatai suvažiavo iš
vien su Washingtono valdžios 

polici- 
planusi 
komu- 
darbi-

pirminin-

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

sius klausimus. Visa tai įdo
mu žinot kožnam lietuviui 
darb’ninkui, kuomet jau net 
fašistų kontroliuojamas Ame
rikonų Legionas spardosi prieš 
Hooverio giltinišką valdžią. 
Bus gvildenama ir vietiniai 
klausimai, kaip kad miesto. .- . , v, . . 1
majoro wnkimas, su vietiniais !tlnnJ darbtnmkų n-, supranta- 
reikalavimais ūmios pašalpos 
bedarbiams, ir kokiais būdais 
galima ją išgauti.

Šis mitingas ruošiamas dau
giausia lietuvių darbininkų or
ganizacijų. Jo rengėjais yra 
Liet. Komunistinių Balsuotojų 
Klubas, Tarptautinio Darb. 
Apsigynimo 17-ta kuopa, Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 1-ma kuopa, lietuvių mote
rų Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoj 1-ma kuopa ir dvi 
Kom. Partijos kuopelės.

Visi darbininkai ir darbinin
kės yra šaukiami ir raginami 
į šį svarbų priešrinkiminį pra
kalbų mitingą.

Rengėjai.

ma, nufotografuot ir suregis- 
truot visus revoliucinius darbo 
žmones. Svarstoma tik tai, 
kaip sėkmingiau varyt už tai 
agitaciją ir propagandą, idant 
būtų išleista tam tyčia įstaty
mai. Vienas Hooverio “teisin
gumo” ministerijos agentas 
tvirtino, kad už kokių dešim
ties metų tatai būsią įvykdy
ta.

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW , YORK UNIVERSITY
Kaipo Piano Mokytojas 

Pradės Eiti Muzikos Mokinimo
Rakandų Darbininkai Meta 
Darbo Fedaraciją

Eastnewyorkieciams. ir 
Richmondhilliečiams

World-Telegram Darbinin
kam vėl Nukirto Algas

BROOKLYN.— Streikieriai 
Rockford rakandų apmušimo 
kompanijos, 511 Flushing- 
Ave., atsimetė nuo Amerikos 
Darbo Federacijos ir prisidė
jo prie kairiosios Industrinės 
Rakandų Darbininkų Unijos. 
Jie pareiškė, kad federaciniai 
vadai buvo pardavikai ir par
sidavėliai.

Industrinė Unija taipgi va
dovauja Ideal Chair kompani
jos darbininkų streikui, Grand 
ir Garrison Ave., Maspethe, 
ir Diamond Matrasų kompani
jos streikieriams, 4410 Third 
Ave.

Pareigas po

Rugsėjo (Sept.) 15-tos
Lekcijas Duoda Savo Studijose 

ir Mokinių Namuose 
Jam pagelbsti Miss Ruth •

Antpusat
STUDIJŲ ANTRAŠAI
1763 Cropsey Avenue

Tel. Bensonhurst 6^6631 
929 Broadway 

Tel; 'Pulasky 5-1538 
981 Broadway 

Brooklyn, N. Y.

Tik Dvi Savaitės Beliko 
Piliečių Parašams Rinkti

NEW YORK.—Buržuazijos 
“laisvas” dienraštis World- 
Telegram pakartotinai rašė, 
kad mokėjimas darbininkams 
augštų algų greičiausiai išju
dintų fabrikus darban ir su
grąžintų gerovę. Bet pats j
World-Telegram jau ahtrą sy-'to Rinkimų Komitetas ragina 
kį nukirto algas savo darbi-'j greitą darbą visus, rinkti pi- 

šeši mėnesiai atgal liečiu parašus komunistų kan- 
nukapota didatui į New Yorko majorus, 

mažiau drg. Wm. L. Pattersonui. Lai- 
dabar
algos klyniečiai, vakarais nueikite į 

vietinį Workers Centrą, 61 
Graham Ave.; gaukįte reika-

30 Dienų Kalėjimo 
už “Meilumą”

John 
gražiai 

stenografei Sarai Malon rytais 
į darbą, vis pataikydavo j tą 
patį gatvekarį, gre'tindavoši 
prie jos ir, norėdamas prisi
meilinti, pasekdavo ją iki pat 
raštinės. Sulig jos skundo po
licijai, ' Pėtūna tapo areštuo
tas ir nuteistas 30 dienų ka
lėjimam

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos Ir 

gimdymo organų 
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimaia

Į Darbininkių Rinkiminę 
Konferenciją Šiandie

Taksai/ ant Pasilinksminimų 
Darbininkams

Ant South 3rd Street, N. 377, 
3-jų agštij su skiepu mūrinis namas, 
3-jų šeimynų, kiekvienai šeimynai 
maudynė. Norime jūsų pasiūlymą 
kainos. ♦

Ant South 4th Stree, N. 94, 3-jų 
augštų su skiepu namas, dviem šei
mynom su - trim maudynėm. Nori
me jūsų pasiūlymą kainos.

Union Ą venue, dviejų šeimynų, 
murins namas, 12 kambarių, dvi 
maudynės. Norime jūsų pasiūlymą 
kainos. ( , . . . , .

Scholes Street, N.72, 4rių augštų, 
8 šeimynų, 5 kambariai kiekvienai 
Šeimynai. Norime jūsų pasiūlymą 
kainos.

Thos. E. Rogers, }
. r 629 Grand St., Brokklyn, N. Y.

Stagg 2-3947.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

j iįp*#******"^

TEL. STAGG 
2-5043

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

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadwaj 

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

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi pranešu saro kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po •numeriu 
512 Marion Stn 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.”

NEW YORK.—šiandie 
vai. atsidaro moterų darbinin
kių pirm-rinkiminė konferen
cija, Irving Plaza svetainėje, 
15th St. ir Irving Place, New 
Yorke. Yra šaukianti daly
vauti ir kiti darbinipkai ir 
darbininkės, kad ir neatsto
vaujanti jokios orgapizacijos.

i kalbės Israel 
_____ ,, B Amter, Ikomunistų kandidatas

Jis jau pirmiau buvo penkis ; gubernatorius, ir Wm. Lj 
metus sėdėjęs kalėjime už plė-1 Patterson, kandidatas į miesto 

• • • - majorus/ • , =

. į NEW < YORK.r-r-Protes.tonų 
kunigo sūnus, John Evans, ku
ris kitaip vadinasi Earl Shel- 
|pn, tapo nuteistas 10 metų
k alėti ųŽ bandymą su revol- Konferencijoj 
veriu yieną įvaistinę. Amter, Ikomu

NEW YORK. — Metropoli
tan Operos tikietus valdžia 
paliuosuoja nuo taksų, sako, 
kad opera yra “lavinimosi da
lykas”. Bet į operą eiti tega
li beveik vieni tik buržujai; 
darbininkams perbrangu. Tai
gi vald-žia* paliuosuoja 
taksų buržujus. Bet 
judamųjų paveikslų 
įvairių teatrų > apdėti 
čiais į valdžios įždą.
teatrus daugiau atsilanko dar
bininkai. Tad- ir pasilinksmi
nimo mokesčių našta užkrau
nama ant darbininkų. * •.

DEKAV0.IU 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. '
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