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KRISLAI
Geras Darbas.
Mūsų Priešai.
Narių Duoklės.
Nauji Nariai.

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Iš South Bend, Ind., praneša
draugas A. Yakinskas, kad jų 
ALDLD kuopa surengė pikniką 
tSm, kad sukėlus pinigų ir ap
mokėjus bedarbių duokles. Kri- 
zis didelis, darbininkai neturi 
darbo ir neturi iš ko užsimo
kėti duokles į ALDLD. Papra
stai mes paliuosuojame narius 
nuo duoklių, bet susidarius di
deliam skaičiui, tas apsunkina 
organizaciją. Kada kuopa pa
sidarbuoja, padėdama bedar
biams draugams, tai tas ne tik
tai pagerina mūsų finansus, bet 
ir daugiau darbininkų pritrau
kia prie organizacijos.

Iš Montreal© vienas draugas 
praneša, kad ten tūlas Prūsei- j 
kos pasekėjas grūmojo susirin
kime atsivedimu policijos. Jis 
taipgi renka žinias įrodymui, 
kad “Laisvė” ir “Vilnis” yra 
komunistų laikraščiai. Jau bu- 

Ivęs pas advokatą tam, kad už
darius šiems laikraščiams duris 
į Kanadą. Nestebėtina, nesenai 
“L.” buvo gavus nuo jo grū-

No. 145

REIKALINGA FINANSI
NĖ PARAMA GELBĖJI

MUI SCOTTSBORO
JAUNUOLIAMS

Scottsboro jaunuolių gel
bėjimui reikalinga ne tik 
masinė kova, bet ir finansi
nė parama. Jų bylą rei
kia perkelti į augščiausią 
teismą ir gauti kaucija jų 
paliuosavimui. Tam reika- 

llinga piniginė parama.

<>

Telephone Stagg 2-3878

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

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Birželio (June) 20, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

TŪKSTANČIUS DARBININKU
AREŠTUOJA JAPONIJOJE

VARYTI^ Į LAUKUS,°KAD JUNGTINIU VALSTIJŲ SENATAS
ATMETĖ EX-KAREIVIU BONUSNEREIKĖTŲ JIEMS 

BONAI MOKĖTI

WASHINGTON, D. C. — 
Kuomet jau jaučiama, kadStreikai Plečiasi; Darbininkai ir Kareiviai Pradeda Neklau- JUV, 

syt Savo Imperialistinių Valdonų; Darbininkų Jėgos Su- Jungtinių Valstijų senatas 
atmes biliu, kuriuom siūlo- 
ima veteranams mokėti bo- 
! nai, tai siūloma kareivius iš
siųsti į' farmas ir tegul jie 
tenai graužia žemes ir ak
menis.

laiko Japoniją nuo Puolimo Sovietą Sąjungą

Senaioriai Nepaiso Darbininką Veteraną; Po Policijos ir Mi 
licijos Apsauga Senatas Atmetė Veteraną 

Reikalavimą, Kuriam Žmonės Pritaria
TOKIO. — Japonijoj įve-1 gandą ir po Komunistų Par- 

sta griežta cenzūra, kuriltijos vadovybe kovoja prieš 
nepraleidžia jokių žinių apie savus imperialistus, 
vidujinę šios šalies padėtį. 
Žinios, išgabenamos tik slap
tai, pasako daug naujų da- 

ja Darbininkus I » . . • *1*1 TA 1 1 O’ZT Q 1J armija artinasi link Blago- gesni.
vieščensko. Šitas miestas 67,000 darbininkų areštuo-

Doak Jau Deportuo-
67,000 Areštuota

Streikų' banga plečiasi. 
Darbininkai darosi kovin-

Dabar jau randasi

CHICAGO, Ill. Hoove- yra žymiausias miestas So- ta, kurie kovojo prieš impe-
mojantį laišką, kuriame jis sa- rio-Doak planai pulti atei- yj^tu Sąjungos ant Mandžu- rialistinį karą.
kė: “Kreipsiuos į Kanados val
džią, kad ji prižiūrėtą jūsą laik
raštį” z '

Ko tokis elementas vertas, 
kiekvienas sąmoningas darbi
ninkas supras. Jo judošiški 
žygiai nepajėgs nei mūsų dien
raščius sunaikinti, nei mūsų ju
dėjimą. Vietos draugų pareiga 
blokšti jį laukan iš visų darbi
ninkiškų organizacijų. Atskir
ti nuo mūsų judėjimo, tegul 
masės žino, kad jis yra mūsų 
neprietelius! Numaskuoti ir 
tuos, kurie jį vienaip ar kitaip 
giha.

Visi ALDLD nariai privalo 
mokėtis duokles. Centro Komi-

Lenkija Siunčia Karo

vius darbininkus jau Pasi"irjjos rubežiaus.
rodo praktikoj. Iš Chica- , .
gos apielinkės, sekcijos Ca- Neramumai Viduje 
lumet, jau išdeportuota 
1,000 meksikonų darbinin
kų. 335 darbininkai išde
portuota birželio 9-tą dieną.
Kitus dar tik ruošia depor
tuoti.

Deportuodami darbinin
kus, kapitalistai mano, kad 
taip jie galės išgelbėti šalį 
iš šio krizio. Tai tik mul
kinimas žmonių.

Jie kanki
nama ir laikoma kalėjimuo
se.

Streikai pasireiškia ne tik 
Prasiveržę pranešimai pro [įvairiose industrijose, bet ir 

cenzūrą pasako, kad Japo-|militarių gaminių dirbtuvė- 
nijos darbininkuose ir vals- ^z' 
tiečiuose kyla didelis bruz
dėjimas ir streikai, kurie 
sulaiko Japoniją nuo ūmaus 
puolimo Sovietų Sąjungos. 
Darbininkai pradeda nuga
lėti imperialistinę propa-

Ilivn.t?vlb UUUniub. V“11L1V XYUIIU- į rrYXTTr<mTT A TimTT i

tetas eina prie ruošinio antros KOMUNISTŲ PARTIJA
t /šių jnetų knygos, ^o tas reika- 
* , { Jauja finansų. Jeigu nariai lai

ku susimokės, tai antroji knyga 
bus gatava pirm agitacijos mė
nesio.

Pirmoji knyga išleista ir iš
siuntinėta. Visos jos išlaidos 
jau padengtos.

f
Drg. S. Penkauskas/yiš Law

fence, Mass., prisiuntė ALDLD 
37 kuopos narių duokles ir jų 
tarpe yra 4 nauji nariai. Ar se
nai tą koloniją valdė oportūnis- 
tiniai elementai. Tada kuopa 
puolė nariais. Gi paėmus mūsų 
draugams vadovybę, pereitais 
metais, rudienį, į trumpąvlaiką 
gauta 11 naujų narių. Dabar 
jau vėl turi keturis. Manau, 
kad Lawrence draugai gaus ir 
dSwgiau.

ATIDARĖ RINKIMŲ 
KAMPANIJOS BUVEINĘ

ti nuo tų veteranų, kurie 
dabar reikalauja bent tru
pinių palaikymui savo gy
vybės.

Reakciniai veteranų va
dai pareiškė kareiviams, 
kad jie turi būti “tvarkoj ir 
klausyti įsakymų.” Kitaip 
sakant, tai nekelti jokio an
tagonizmo prieš valdžią. Ži
noma, senato tarimas irgi 
yra įstatymas. Tai reiškia, 
kad jie turės jo klausyti. 
Vienok ir šitas vadas, Wa
ters, pareiškė, kad jie pa
siliks Washingtone tol, kol 
jie gaus bonus.

Bet darbininkai kareiviai 
jau pradeda sukilti prieš re
akcinį vadą Waters, kuris 
laižo kojas ponams, atmetu- 
siems veteranų reikalavi
mus. “Sukilėliai” karei
viai gauna daugiau pritari
mo ir pradeda vesti kovą į 
geresnę vagą.

WASHIGTON, D. C. — 
Birželio 17-tą dieną Jungti
nių Valstijų senatas svarstė 

i veteranų reikalavimą, kad 
[jiem būtų išmokėta pinigais 
[ bonai, kuriuos jie užsitarna-1

I aiVIK i Danrida'vo, tarnaudami pasauliniam l tLrfllVIIb Į UdllUgg; 1 a e Tam tikslui buv0 siū_ 
poma $2,400,000,000. Kong
resas jau buvo priėmęs tą 
sumanymą.

Tačiaus senatas susirin- 
pakėlė protestą prieš Len- ko ir visą dalyką atmetė 62 
kijos tokį pasielgimą. Bet .balsais prieš 18. Vadinasi, 
Lenkijos valdininkai “išaiš-1 dabar veteranai negaus nie- 
ikino,” -kad jų laivai turi ko. Tuo pačiu sykiu Wash- 
' daugiau privilegijų, negu mgtone yra susirinkę apie 

110,000 veteranų, kurie karo 
Dabar yra*’Dancigo mie- metu gynė tų pačių senato- 

___ ; “lais- rių reikalus ir padėjo jiems 
vas miestas.” Imperialis-1 krautis' milionus. Balsuo- 
tinės valstybės, kaip Lenki-' j#ant tą sumanymą, kapita- 
ja ir Vokietija, taikosi šį 
miestą pasigrobti.

VAR.ŠAVA. — Lenkijos 
karo laivas pribuvo į Dan
cigo portą. Del jo pribuvi
mo Dancigo miesto valdžia

Vadinasi,

se. Darbininkai sustreikavo , 
net orlaivių gaminimo dirb-! 
tuvėj. Tad šitie streikai ir kad^kitų šalių, 
pančiuoja Japoniją nuo 
greito puolimo ant Sovietų. stas taip vadinamas 
Sąjungos. Bet tai nepašali-1 
na karo pavojų.

Tūkstančiai Darbininkų Reikalauja
Paleisti Scottsboro Jaunuolius

AMSTERDAM. — 10,000 
dąrbininkų dalyvavo demon
stracijose ir sveikino dvie
jų negrų jaunuolių motiną 
Ada Wright. Šita demonst
racija įvyko po masinio jū-

LAWRENCE, Mass. — 
Čia atidaryta Komunistų 
Partijos rinkimų kampani
jos raštinė po numeriu 285 
Elm St. Visi darbininkai, 
o ypatingai rinkimų kampa- reivių > darbininkų mitingo

Šitie masiniai mitingai 
pasiuntė Amerikos valdžiai

Lietuyos—Latvijos Sutartis 
Dar Nepadaryta

KAUNAS. — Iš Kauno 
gautos žinios praneša, kad 
einanti taika arba derybos

ir augščiausiam teismui rei-^ tarpe Lietuvos ir Latvijos, 
kalavimo rezoliucijas, kad (dar galutinai nepadaryta. 
Scottsboro jaunuoliai būtų Šios derybos eina prekybos 
paleisti, šitie negrai, dar-, reikalais, bet jos turi ir ka-

u ypaungai nimiiny i\cunpci- ivMiu uaiumuinu i . , rinin nnhiidžin‘ Nubirti
nijos reikalais, gal čia suei- kuriame dalyvavo apie 4,000 1 bininkų tėvų vaikai, jau bu-j11 0 1 , ’ . T •
ti ir aptarti reikalus. žmonių. Demons trantai,vo paskirti nugalabinimui; °™a’ V2?’

------------------- maršavo gatvėmis ir kėlė birželio 24-tą dieną, bet dar- , ’*? ai ePr ngus c 
nholoin. r a 5 L- o 19„W™ Mninln. vSl oj-mn. kalingUS dokumentUS.obalsius, r e i k a laujančius, i bininkų protestai vėl atmu- 
kad Amerikoj negerai jau- še jų mirtį. Tad darbinin- 
nuoliai būtų paleisti ir ne-j kai dar labiau turi protes- 
,būtų persekiojami negrai -thoti ir reikalauti juos pa- 

ROMA. — Italijos fašisti- 'delnai. įleisti.
1 V • • -■ __ -■ ________

Italijoj Nužudyta 
Du Kovotojai Iš Sovieto Sąjungos

listų valdžia buvo paruošus 
policijos ir armijos rezer
vus, kad galėtų ponus apgin-

Amerika Siunčia Ar- K 23 Darbininkai
miją Į Chilę Žuvo Eksplozijoj

WASHINGTON, D. C —
!Amerikos valdžia jau nepa-1 MONTREAL. — Kuomet, 
tenkinta, kad. Chilėj prasi- ’sugedo laivas, kuris plaukio- 
deda didesnis komunistinis jo St. Lawrence upėje, tai 
bruzdėjimas. Komunistai apie 100 darbininkų buvo 
darosi galingesni ir stiprės-[suvaryta taisyti laivo tan- 
ni. Tai Amerikos laivyno 
jėgos jau siunčiamos arčiau
sia prie Chilės, kad galėtų i 
malšinti sukilimą, jei darbi
ninkai .įsigalėtų. Tai reiš
kia, kad Amerikos laivynas j 
jau pasirengęs kriušinti re- Nelaimė atsitiko Canadian

ką. Pavojaus visai nepai
syta, kad tanka gali trūkti 
ir sužeisti darbininkus. Bet 
taip ir atsitiko. Tanka eks- 
plodavo ir užmušė 23 dar
bininkus ir sužeidė apie 63.

ALDLD. Pirmojo Apskričio 
konferenciją padarė ištisą eilę 
gerų nutarimų. Vienas jų tarpe 
yra, kad pakelti jų apskrityje 
ALDLD. narių skaičių nuo 727 
narių iki 1,000. Tai labai geras 
tafimas ir jeigu visi draugai 
darbuosis, tai tas bus įvykinta 
gyvenimam

Apskričio rezoliucijos gerai gistai. 
apibudina mūsų organizacijos

nė valdžia jau nužudė du 
fašizmo priešus; kaip kad 
sako valdžios pranešimai, 
tai jie bandė padaryti pasi- 
kęsinimą nužudyti diktato
rių Mussolini. Sakoma, kad 
atėmus gyvybę tiems “tero
ristams,” apie 500 fašistinės 
milicijos kėlę ovacijas. Mat, 
milicija yra apmokami Mus
solini valdžios gynėjai - fa-

Teroristų atsiranda todėl,atsinešimą-ir linkui Komunistų , j T4 v • • - x • •’
Partijos darbuotės. Draugai Viešpatauja mi-

Partijos htanska nelaisvė.
kampanijų pravedimui. Drg. V. džiama jokie susirinkimai 
V. Vasys nuolatos gerai infor
muoja centrą .apie Apskričio 
veikimą.

pasižada darbuotis Nelei-

laikyti ir jokia agitacija ve
sti. Tad tas nepasitenkini
mas priveda darbininkus 
prie teroro priemonių.

IR CHARLES (CHAPLIN parmpFlAl
APIE KRIZIO IŠRIŠIMĄ f <*<11161131 Rengidbl^

- - - - -  Maršuoti
LOS ANGELES, Calif.—

Charles Chaplin jau sugrį-Į KNOXVILLE, Tenn. — 
v .v i v - r , . , }Apie 50 farmerių, jų mote-zo is keliones aplink svietą i.„L •„  . ■» •• •• TI 1 VA 1 X 1 t/*
ir dabar jisai nori “išrišti 
kapitalizmo chronišką ligą,” 
tai yra, dabartinį krizį. ši
tas komediantas sako, kad[^os atstovas.
jisai pagamins gerus planus tikslas yra reikalauti, 
krizio prašalinimui savo ra
šte, kuris turės tik 1,000 žo
džių. Pažiūrėsime, bet kad 
jisai yra komediantas, tai 

‘vargiai jam kas tikės.

Muzika Pietų Laiku
“Moscow Daily News” 

rašo, kad Stalino vardu au
tomobilių dirbtuvės darbi
ninkai turi įsitaisę ten pat 
puikiausią valgyklą, kuri 
pavalgydina 16,500 darbi
ninkų. Maistas šviežias ir 
gerai sutaisytas. Taip pat

voliuciją Pietų Amerikoj.

Organizuojasi Kauno 
Tarnaitės

Vicker Ko. prieplaukoj

rys ir vaikai, susirinko ir
padarė planus maršuoti į muzika, idant dar-
pavieto sostinę, Maynarvil- 1 J ’
le. Susirinkime dalyvavo 
ir Suvienytų Farmerių Ly- 

Šio maršavi-

bininkai valgydami galėtų 
klausytis gražių meliodijų.

į Lietuvos Reikalai Hagoj
I - -

KAUNAS. — Lietuvos 
reikalai jau perduoti Hagos 
teismo nagrinėjimui ir jau 
prasidėjo to klausimo riši
mas. Lietuva skundžia Vo- , 
kieti ją del Klaipėdos, o Vo
kietija skundžia Lietuvą.

tarnaičių organizacija ne- Abidvi mano laimėti. Bfet ’ 
bus ištikima fašistams, tai ir tikrai, tai nei. viena nęlai-.. 
ją greitai užsmaugs Smeto-jines, nes ten nėra kąsjair.j 
nos valdžia. mėti. .■ •<./

KAUNAS. — Lietuvos so
stinėj, Kaune, pradėjo orga
nizuotis tarnaitės į profesi
nę sąjungą. 'Smetonos val
domoj Lietuvoj darbininkai 
negali organizuotis. Jei ir . V. a • • • • •

Ekspedicija į šiaurius
I • < «

Šiauriu Tyrimo Institutas 
suorganizavo ir išleido eks
pediciją į tolimus. šiaurius. 
Ekspedicija išvažiavo iš 
Nižnilensko ir trauks į Lap- 
tevo jūrą. Mokslininkai ty
rinės šiaurinę dalį Haraulo 
kalnų. Aplankys Tiksi įlan
ką ir Sagastiro salą. Ten 
bus įsteigtos stotys.

kad būtų teikiama pašelpa, 
kad nereikėtų mokėti mo
kesčiai; prieš šerifų parda
vinėjimą jų javų už skolas. 
Be1 to, jie reikalauja, kad jų 
vaikams būtų suteikta vel
tui mokykla, knygos ir dra-

Vėl Nauja Valdžia Chilėj—Komunizmas Plečiasi
Visi darbininkai turi subrus- 

ti prieš reakcinį Dies bilių. Jis 
yra netik tam, kad pulti visus 
kovingus ateivius darbininkus, 
bet ir tam, kad sustiprinus bur
žuazijos puolimą ant visos dar
bininkų klasės. Visos organiza- * 
d^ririXr“o ’ PrTasi^’°. Vaikai tokiu darbu

Sixtieth St., New York. šio>žsiima nu° ^2

pat vaikai.v
Parodoje yra daug ir sve

timų rašytojų veikalų, t. y.*, 
verstų iš anglų ir kitų kal
bų. Didelę dalį užima mok
slinės ir apšvietai skiriamos 
knygos.

Meno Parodoj Sovietų Sąjungos Vaiky Darbas Įbužiai.

Įvairūs literatiniai gami-Janti dalykėliai, tai vaikų 
niai rodoma parodoj, kuri | gaminti ir vedami laikraštu-

protestus telegramom Jungtinių | RUSIJOS institute,
Valstijų Senatui.

KAPOS ALGAS

NEWARK, N. J. — Es
sex pavieto valdžia nutarė 
nukapoti algas del 2,200

lai, kurie yra gaminti So
vietų Sąjungoj. Daugiau
sia, tai gaminiai vaikų mo
kyklai. Bet mokyklos daly
kais nesibaigia. Yra ir ki- 

__ __ tų įvairių gaminių.
tarnautojų. Kapojimas pa-j Parodoje, yra ir vaikų 
sieks iki 10 nuoš. darbo. Labiausia interesuo

$2,500,000,000 Deficito
Apskaitoma, kad Jungti

nių Valstijų valdžia su bir
želio 30-ta diena turės de- 

jficito (nedatekliaus) apie 
$2,500,000,000, o gal ir dau
giau. Tai reiškia, kad Am
erikos valdžia eina į skolas. 
Kapitalistinės partijos gal
voja, kaip tą Skylę užkišti! 
Bet kito kelio jie nemato, 
kaip tik taksus ir darbinin-* 
kų algų kapojimus*

Tyrinės Katuni Upės 
Galimybes

Leningrado išvykoIš
grupė ekspertų tyrinėti upę 
Katūnį, kuri teka per Ural- 
Kuzbas distriktą. Ten no
rima statyti didelė elektros 
stotis, taip pat paupiu pra
vesti gelžkelis nuo Biesko 
iki Agačo. Tam distrikte 
planuojama industrinis iš
vystymas.

• SANTIAGO, Chile. — Vėl 
nauja valdžia įsisteigė Chi
lėj. Pirmesnis ministeris 
Grove, kuris jau buvo pa
ėmęs valdžią į savo rankas, 
vėl tapo nubrauktas į salį, o 
jo vietą paėmė C. G. Davi
la. Šita “revoliucija” įvyko 
be jokių mūšių, be kraujo 
praliejimo.

Pulkininkas Grove, kuris 
tuom tarpu buvo paėmęs 
valdžią į savo rankas, areš
tuotas ir išdeportuotas į Ar
gentiną. Kapitalistinę spau
da rašo, kad Grove valdžia 
buvus ęadikališkesnė ir da- 

ivusi daugiau laisvės komu-

nistams. Sakoma, • kad jo 
valdžia leidusi agituoti ko
munistams už ginklavimą • 
darbininkų ir vertimą kapi
talistinės valdžios.

• , *■ *■

Tad ši valdžia, kuri da- \ 
bar’ vėl jau laimėjo, darosi 
fašistinė ir reakcinė. Šita’ 
valdžia slopina darbininkų 
judėjimą, kuris, yra pakilęs , 
šiuom tarpu Chilėj. Daug 
darbininkų eina su komunis
tais, bet valdžia pasilaiko 
ginklais ir armiją., . ’ t
————  —.... ...... . . (
(Daugiau Pasaulinių • žinių h 

5-tam puslapy j)
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Nuodma HHEftffi1Iš Komunistu Partijos Lietuviy Frak
.. jx. n* i •! « n ; tos Visos geri . . .cijos Pirmo usstril kto rasitanmo spėkos. į 

. | Del to reikalinga šį pikui-i
ką kuoplačiausiai išgarsinti Į Klerikalų spauda visokio- sakojimo apie “diėvė :geru- 
ne tik tarpe mūsų judėjimui mis kvailybėmis nuodina mą.” Čia tas galingas “ste- 
simpatizuojančių, bet ir tar * Į darbininkų protą, kad tik Įbukladarys” pasirodė /srlp- 
pe tų darbininkų, kurie dar Į religiniai darbininkai ne-'nuoliu. \
yra atsitolinę nuo'mūsų j u-Į pradėtu protauti. XT r , . xr_.
dėjimo, kurie dar randasi Į Bostone' kunigų leidžia- Na, pagalios kunigas V i- 
darbininkų priešų įtakoje.! , . .. . t bukaitis turėtų kitam
Visus žymesnius praneši-|!n.as,lapf.® Wmui tamsy- straipsny savo sumulkin- 
mus, kurie , tilps “Laisvėj,” b?, “k^aIblm^ skaitytojams paais-
reikia tuojaus iškirpti ir nuj! y.?1 ,ln, ‘.s ,al lr!ln u’ ne! kinti, kaip žuvis gali nu- 

- ’ •• • • ’ ■ tik talpina bjaurius, melą-[lenkti galvą. *'
gingus straipsnius prieš So-!

■.setts chorų, žodžiu sakant,' 
; šioje iškilmėje bus sutrauk-j 
į tos visos geriausios prole ta-'

Nutarta Masiniai Dalyvauti Rinkinių Kampanijoj, Įtrau
kiant Skaitlingus Būrius Lietuvių Darbinirikų

Birželio 12 d. J, V. K. P. 
Lietuvių Frakcijos pirmo 
distrikto biuro sušauktam

MŪSŲ RINKIMŲ KAMPANIJA
;; . ______________ Į draugių iŠ šių mieštų: Mbn-

Ką Turime Daryti? Kaip Organizuoti Kliubus Rėmimui Įtello, Norwood, Worcester, 
Darbininkų Klasės Kandidatų? j So. Bosto , owe 1 i bla

prezidentinių rinkimų kampanija jau eina. Mūsų, 
darbininkų klasės, kandidatai, W. Z. Foster ir J. W. 
Fųrd, važinėja su prakalbomis; visur jų prakalbos būna ... ..... - (
sėkmingos. Visur didelės masės darbininkų susirenka Yauti rinkimų kampanijoj,.Į'Nngųjų organų palaikysiu, 
jų;pasiklausyti. - i i i--^

;prizis, bedarbė, algų kapojimas, persekiojimas ateivių
darbininkų, terorizavimas negrų darbininkų—visa tai rinkimų kampanijos kliubus darbą mobilizavimui darbi- 
verčia darbininkus galvoti, kaip išeiti iš tos blogos pade- “Balsuok už komunistus’’; ninku minių į šį komunįsti- 
tie’s. Mes, revoliuciniai darbininkai, turime jiems nuro-A’engti masinius susirinki-> nes spaudos pikniką,. Sumo- 
dyti išeitį. .

Į šiuos rinkimus Komunistų Partija stoja su visa ener- (čioti.po stubas ir 
gija, kad mobilizuoti mases darbininkų į kovą už tuojau- ypatiškai darbininkus

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

Darbininkiškai s p a u dai 
visuomet buvo nelengva iš
silaikyti, bet šio krizio me
tu, kada šimtai komunisti
nių laikraščių skaitytojų dė
lei bedarbės neišgali prenu
meratų atsinaujinti, tai dar-

ik m' ’it r>i • i r bininkiškiems laikraščiams |ne®u^ į draugijų susirinki- Į inp-Us straipsnius prieš So-'
shua, N. H. Plačiai apkal- , vprQfią rP d i. mus, i kliubus iškabinti gar-1g. ,guo • ps us Pr es; oo
beta rinkiniu kampanija.' .Į , k- i • a- i •• sinimo vietose. Lai mato v!eW .n^ tik vismpAi i dar po biskį dirbantieji tu- vicvuoc. .. xa^i nmuv

Nutarta; energingai daly-Irime suširūpinti savo ka-,

mobilizuojant lietuvius dar-;i Visos", Naujosios , Anglijos 
bininkus, ir darbininkes į. kolonijos turime mestis į

“Stebuklas” su Asilu
Tasai “dūšių ganytojas” 

Ijdnčiųs už geresnį gyveni- štai ką toliau pasakoja: ! i i i f j j i <• ••• <

; VAVUU V

visi, kad mes rengiamės prie,!niekina ' ^ninkus, kovo- 
nepaprastos iškilmės, kurj 
kiekvienas atsilankęs darbi- 
ninkas bus patenkintas.

Taipgi iš visų miestų ir ’44 kunigas P. J. Vaitukai-Į 
miestelių Naujojoj Anglijo-[tis rašo apie “švento” An-' 
je turi tuojaus pasirodyti Į tano “stebuklus.” Štai ko-i

mą, b,et did’, talpina įvairias 
kunigų pasakas apie “ste
buklus,” “Darbininko” No.

mus, leisti lapelius ir vaikš-Į bilizuokime visus, kurie tik j spaudoje pranešimai, kaip kių kvailybių jis nesigėdi! 
čioti po stubas ir kalbinti turi mašinas, nusamdykime rengiamasi į pikniką ir kaip (pasakoti tamsiems katali-Į

ir trekus ir demonstratyviai sekasi.
tinę pąšalpą bedarbiams, už įvedimą bedarbių ir socialės .darbininkes balsuoti už Ko-Įvažiuokime į revoliucinės
apdraudos kapitalistų ir jų valdžios kaštu, prieš rengia-jmunistų Partijos statomus spaudos pikniką, 16’ d^ lie- svar]gįus programos punk- 
mą imperialistinį karą, prieš Wall Streeto valdžios algų! kandidatus ir remti jos pro- pos,i Worcester, Mass. i tus pirmas masiniai ir

Mes prašome visų Naujo-'energingai dalyvauti rinki- 
j, remiant 

Komunistų Partijos progra
mą ir kandidatus. Antras, j 
suorganizavimas skaitlingos! 
dviejų >

kapojimo programą, prieš persekiojimą ir deportavimą'gramą, kuri yra visos dar- 
ateivių, prieš lynčiavimą darbininkų. ibininkų klasės programa

Sprendžiant sulig pranešimų iš įvairių kolonijų, ir mes, < _ i
* lietuviai darbininkai, aktyviškiau stojame į šių rinkimų'jos ir atidavimas savo balso, 

kampaniją, negu kada nors pirmiau. Įvairiose kolonijo-Įuž komunistus reiškia pri
se šaukiama lietuviu darbininkų organizacijų plačios'sidėjimą prie kovos už pa-

U- _ — . _ . ’ a « a « o a . 1 a . • • •
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sudarymui tinkamo aparato vedimui rinkimų kampani- naudojimo ir skurdo, už 
jos. ! . ’ .

Visi klasiniai sąmoningi lietuviai darbininkai privalo;merių valdžios Amerikoj.
visa energija darbuotis rinkimų kampanijoj.
liečiai ir nepiliečiai, vyrai, moterys, jaunuoliai privalo iš-pjr^
si judinti į darbą. Į

Įvairiose kolonijose turime sudaryti laikinus kliubus j Visi pripažinome, 
rėmimui darbininkų klasės kandidatų.

Kaip tuos kliubus sudaryti ir 
veikti?

kams darbininkams:
Šv. Antanui, gyvenant šio

je žemėje, pareiškus žodį, nu
mirėliai keldavosi iš numiru
siųjų, sergančius apleisdavo 
įvairios ligos, ir pati gamta 
nusilenkdavo jo klusnybei.

Tokių dalykų nebuvo ir 
ZjCX v JL111CXO OnaiLlllLUUO I 1_-. 1 ri-1 • Yr 1 •
savaičių mokykis. įgalėjo būti Kad ir tam- 

siausias katalikas darbiniu- I 
įkas negali tam tikėti. Juk 

Į. , • • 1 1 • • 1 • . utJJl OLclLV UJl J.O ivicioių. iwvvo 11VLUV1U via,! uiiunim niaom i'. . . . . . . . . .įteigimą darbininkų ir far- ' perstatys “So- komunistinės spaudos iškil- 7kle dajykaJ bu' 
! pnvaio .menų valdžios Amerikoj. lidarity Praye^. iš Batono, mę, 10 d. liepos, Worces- 
Y181? ,Organizavimas M o k y k 1 ų Įb:US darbininkiško sporto ter, i Mass.

Mes dabar turime tris

Rėmimas Komunistu Parti-1 ??j, An^°t lietuvŪ ',darbi- kampanijoj
minkų organizacijų nieko ne
įrengti tą dieną, bet iš visur 
organizuotai traukti į Wor-

konferencijos rėmimui darbininkų klasės kandidatų ir'naikinimą kapitalistinio iš- r.* ° Bu/Trečias, s u mobilizavimas Į
perstatyti iš klasių kovos lietuvių darbininkų masių į!

dramos grupe iš Lowell, Į 
Mass.; Darbininkų Sporto I T T • • -i • " ‘ --'marksistinio-leninistinio la-!UnijOs grupė is Worceste- si

. . . . _ . . . v«i rx 17 inn n a rz\nVi i cm a iii liafn_ oi. Vienas žymiausių lietu
vių darbininkų vadų; drg. 
A. Bimba, sąkys 'prakalbą: -V—s. • 1 ■ H ! 1

Kaip tuos kliubus sudaryti ir ką tie kliubai turėtų vinimosi įmojk^klų būtinai 
veikti? peikia turėt. Pirmiausiai'71”

Į kliubus galima įtraukti kiekvieną darbininką ir dar- bus steigiama dviejų savai- _ . ;
bininkę, jeigu tik sutinka darbuotis rinkimų kampanijoj čių marksizmo - leninizmo cinuos e e as a sa -

Kliubo nariais gali!mokykla Worcester, Massuž, darbininkų klasės kandidatus. Kliubo nariais gali'mokykla Worcester, Mass, 
būt piliečiai ir nepiliečiai*.1 • TrurWpai galima pažymėti še- Mokyklą' manbhla 'pradėti 
karną kliubo veikimo programą: su pabaiga liepos menesio.

j, Prie kiekvienos progos kalbinti piliečius darbinio- Bus priimama asmenys nuo 
kus balsuoti už darbininkų kandidatus ir įtraukti juos į! 15 metų ir iki seno amžiaus, 
kliubą. Kiekvieno nario pareiga gauti bent penkis pilie-įbus priimami ir nepartiji- 
čiūs darbininkus balsuoti už darbininkų kandidatus. niai, jeigu tik juos reko

menduos mūsų organizaci
jos: ALDLD kuopos, LDSA 
kuopos ir kitos darbininkiš
kos organizacijos. Išlaidos 
mokyklą lankantiems bus Į 
tik valgis ir knygos; gyve
nimo kambarius : 1 
draugai worcesterieciai.

Tad pirmo distrikto kolo-

T~

čiūs darbininkus balsuoti už darbininkų kandidatus.
2. Kuoplačiausiai tarp darbininkų paskleisti Komunis

tų Partijos rinkimų platformą, ir šiaip darbininkišką li
teratūrą skleisti.

& Prisidėti prie surengimo masinių mitingų (ant gat
vių, svetainėse ir t. t.) rinkimų kampanijos klausimu.

4. Kiek galint, paaukbti ir rinkti aukas del išvystymo 
kūoplačiausios rinkimų kampanijos tarp darbininkų ma-

Po kelis 
nū j-kolonijoj 
mes galėsime pasiektų pjačias lietuvių darbininkų mases A
ir išaiškinti, kodėl kiekvienas darbininkas privalo remti - 'v; *
darbininkų klasės partijos, Komunistų Partijos, kovingą mokinius^ Paįeidau- 
programą ir kandidatus. ■ - - - ‘ - ■

.Cen ro įuras išleido tam tiki as koltas tokių khubų Įmoįcįn- turėtume. Bedar- <1 C* B4 ci lr/11 H’l vii n i n i/» i/»i j^z *.^.i^^z***xx**^ *

. bla™s “1 negalintiems i jų skaičius pakils ligi 40
100 kortų 50 centų. Užsakymus siųskite tuo ^fk^pldengtr

bus galima suorganizuoti kiekvie-
‘ miesto dalyse. Per tokius kliubus; (jraUgai ir draugės tuo- 

Įjau imkitės darbo organiza
vimui dviejų savaičių mo-

jam a, kad kuodaugiausiai
nariams. Frakcijų sekretoriai arba sekretoriai ALDLD 
kuopų bei kitų mūsų organizacijų gali jų gauti iš Cen- 

. tro 'Biuro. ’
jaus segamu antrašu: Qentro Biuras, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, įk-Y? z ;

.Mes privalome daug domės kreipti į sumobilizavimą vi- 
sųėsjfvo spėkų vedimui (rinkimų kampanijos. Dėkime vi-

Sulig pirmu RSFS Gos- 
plano ir Narkomproso penk
mečio planu, visuotinas pri
valomas pradinis mokymas 
buvo manoma įvesti tik 
1936-37 metais, o faktinai 
tapo įvestas 1930-31 metais.

1877 metais caro činau- 
ninkai iš švietimo ministeri
jos projektavo įvest visuo- 

filovas,—pradinėse ir vidų-!tų, o 1911 metais žemiečių 
- .suvažiavime koks tai Izers- 

mokinįų.—O Į kis pareiškė: “Išmirs visa 
kartu su įtrauktais, vaikais. gentkartė, iki bus įvestas 
į priešmokyklines įstaigas, visuotinas mokymas.”

Atsidarė visas ąjunginė 
konferencija, kurioj bus 
svarstoma kultūrinės staty
bos problema antram penk
mečiui. Apie-įvykdymą pri- 

' valomo 7 metų mokymo 
’sveiks 113rane^m^ l)ac^ar^ Narkom- 

' proso kolegijos narys drg. 
Panfilovas.

Įvedus privalomą 7 m. Į
mokymąsi,—sako drg. Pan- įįną mokymą tik už 125 me- 

rinėse mokyklose mokysis Į 
23 milionai

yę šimtai metų atgal, tai ir 
dabar galėtų būti. Bet da- 

Kad tie visi darbai būtų V . stebuklų nėra, 
tinkamai atlikti/ reikia vi- 'Kunigai su. visa savo, artni- 
siems ir visoms su visa en-' įa
ergija ir pasišventimu mes- !?)ukl,J' nepadaro. Popiežius 
tis į ta didelį darbą. I”' ?° v's^ JUO( OJ> armija la-

Pasitarimo Sekretorius,. !bal siunta ant Sovietų' Są- 
j g ’'-jungos,ir jau ne kartą tarp

tautiniai kalbėjo poterius, 
prašė dievo stebuklingu bū
du sunaikinti bolševikus So- 

i vietų Sąjungoj ir visur ki- 
; tur, kur tik jų yra, bet nie
kas iš to neišėjo—jokių ste
buklų neįvyko. Visos popie
žiaus armijos maldos nuėjo 
vėjais, 
“šv.”

Vienas Albigęązų eretikų 
vadas nenorėjo pripažinti ir 
tikėti, kad Viešpats Jėzus yra 
šv. Ostijoje. Jokie argumen
tai neveikė, ir eretikų vadas 
užsispyręs laikėsei savo kryp
ties.

“Jei tu galėsi”, pagaliau 
eretikas pareiškė Šv. Antanui, 
“įrodyti žmonių akyvaizdoje, 
kad Jėzus Kristus tikrai yra 
Konsekruotoje Ostijoje, tai aš, 
atsimetu nuo erezijos ir pri
imu katalikiškąjį tikėjimą.”

Ir buvo suligta, kad ereti
kas uždarys savo asilą trims 
dienoms ir nieko neduos jam 
ėsti. Po trijų dienų eretikas 
atves tą asilą į rinką, kur vi
sada būna daugiausiai • žmo
nių, ir jis siūlys asilui avižas, 
Šv. Antanas laikys švč. Osti
ją. Ir šv. Antanui tarė:

“Jei išalkęs asilas nepuls 
prie avižų, bet pirmiausiai 
priklaups prieš savo Dievą, 
Kurį tu sakai, kad kiekvienas 
sutvėrimas turi garbinti, ! tai 
aš įtikėsiu. ; •

Tas tfris dienas šv. Anta
nas karštai meldėsi, tvirtai ti
kėdamasis Visagalio Dievo pa- . 
galbos. » Paskirtąją dieną rin-, 
koje susirinko daugybė kata
likų ir atskalūnų eretikų, Žių- 
geidaujančių, kieno bus viršus.

Kai išmušė skirtoji valaii- ' 
dar asilas buvd atvestas ’ 
tą, ir -t'šv. Antanas žengė 
priekį su švč. Ostija • ir gar
siu^ balsu į išalkusį asilą pra
bilo: <

“Galybe ir vardu tavo Ku- , 
rėjo, Kurį, nors ir nevertas, 
laikau savo rankose, aš įsa- 

J<au tau prisiartinti ir prik
laupti jo pagerbimui.’’.'

Tą pačią minutę ir avižos 
buvo asilui siūlomos. Asilas 
nusikreipė nuo avįžų ir, klau
sydamas šventojo balso, atsi
grįžęs į jį ir sukniubo ant ke
lių švenčiausiojo Sakramento 
pagarbinimui.
Tai, ištikrųjų, “didelis

Pagalios, jeigu 
Antanas stebuklus 

galėjo daryti gyvendamas 
šioje žemėj, tai dabar, kuo
met jis randasi- “dangaus 
karalystėj,” turėtų dar di
desnius “stebuklus” pada
ryti — turėtų paliuosuoti Į 
nuo “sunkaus” darbo popie
žių ir jo visą juodąją ar- stebuklas”—išbadėjęs asilas 
miją ir piršto pamojimu sukniubo. Asilas, lyg.šda- 
nuversti bolševikų valdžią vatka, suprato “šv.” Afnfa' 
Sovietų Sąjungoj ir sugrą-Įno kalbą. Tai tikrai Kūvo 
žinti carą ant sosto, ko la- “nepaprastas 
bai trokšta visokie dievo dar ir “dusią” turėjo. 'Bet 
agentai. Bet tas “stebuklą- tai “buvo” šimtai metų at
darys” to nepadaro. 'gal, kada visokie apgavikai 

Šimtai metų atgal “š<.” Įgalėjo “stebukladariais” ap- 
Antanas štai kokius špo- jsiskelbti ir didžiumą žmū
sus iškirsdavo, anot kunigo <nių sumulkinti. Bet kodėl 

: gi dabar nėra tokių asilų
Vieną kartą, kai Albigenzu'^1 e tokių stebukladarių, 

eretikų sueigoje buvo atsisa- kaip “šventasis” Antanas? 
kyla klausyti/Šv.; Antano pa4 

; mokslo, tai šventasis nuėjo.į 
jūros pakraštį* •' ’.A ‘ ' *žuvis 
klausyti Dievo žodžio, 

/ žn^onės 'įiepaįso ir 
I klausyti. *’• ' J |

miją ir

” asilas—-gal
n

Kaip žinom, bolševikai su
gebėjo kur kas anksčiau 

Didžiausiuos miestuos ir, įgyvendint visuotino moky- 
tures mo ideala. 1932 metais vi- 

1 I v

užsimokėti ir valgio išlaidas Į niilionu 
-a-’— Todei or.Į
ganizacijos turėtų sukelti

mokykla didžiumoj susidės įvesta dešimtmetįnio po- so j SSRS įvairiose mokslo Vaitukaičio pasakojimo: 
_ > . . - iš bedarbiu ir jaunuoliu stu--techninio mokymosi mo- įstaigose ir kitose kultūri-

sa^ •pastangas, kad šioj rinkimų kampanijoj supažindin- dentu ku£e nJ R susiras_' kykla. 50 nuoš. baigusių nio-auklėjimo įstaigose mo- 
tiįMsus Aftiėrikos lietuvius darbininkus su Komunistų ti įokio darbo laike mokyk- !mokYW kaimuos mokinių .kinąsi 80 .milionų žmonių1 

i™™- [irgi pereis į trečią - dešimti (1931ųk Ampkinosi tik 50.!
1 f m

nrop-ramocil vienok kultūros Statyboj 
-pravedimo ' apie visuotinų dar. ir trūku.m>i- Išsto' į 
-LiHAnhnini Ju81^1 draugai /jas pažymi. I

Pavyzdžiui, liaudies apšvie- 
tos organai tnesugebėjo per
eitais metais išnaudoti visas 
lėšas, kurioj- buvo atleistos 
mokyklų statybai; iš atleis
tos mokylų statybai sumos 
buvo išnaudota tik 55 nuo
šimčiai. !

Ginčai parodė, kad vieto- 
lS.nių metrų plotu. Pradinės Įse ir Narkomprose neganė- 

Įmokyklos mokytojo uždar- įtinai buvo išstudijuota kul- 
; bis turės padidėti du kąr- Į tūrinis penkmetis, neganėti- 
Į tus—-ligi 19Q rb. į mėnesį, O nai buvo kreipiama domės 
vidurinių mokyklų, technj-Į vietos-patyrimams, 
kūmų, augstųjų mokslo Į į-Į Konferencija turės, paska- 
staigų mokytojų uždarbis, tint' mobilizuot plačiąsias 
turės būt.. .lygtis inžinierių-. darbo mašes gerai išstudi- 
technikų uždarbiui. Piriųąs i.juot antrą kultūrinį penk- 
kultūrinisj penkmetis žymiai įmeti, - i■ ■ , 
perviršyta. . i ’ /TX

Psįftijos iškeltais obalsiais, su obalsiais darbininkų kovos 
uŽigeresnį gyvenimą,, sų kovinga Komunistų Partijos rin
kim programa. Tą programa- tuojaus bus išleista lie
tuvių kalboj, ir mes> tarime ją kuoplačiausiai paskleisti 
tai$e darbininkų masių.

į LONDON, ONT.
Bąiai nelaimė drg. J. Naujo

kaičiui. Traukinys Lorf^one 
nupjovė jam kojas ir daugi 
žaizdą padarė galvoje ir* vei
de,— Dar yra gyvas ligoninėj, 
•London, Ont . 

y \ į
Priežastis nelaimės, tai, da-j 

baltine bedarbė. ;Kadangi, 
kiekvienas, matydamas bado 
mirties šmėklą, nori nuo jos 

Turi jieškoti kur 
pragyvenimui cUionos 
Bet pinigu nėra.lTuo-

sunku yra “laimę” surasti.' 
Dažniausiai tenka sutikti ne-< 
laimę. Drg. N. buvo darbštus^ 
darbininkų klasės veikėjas, 

ir 1 d'augl Labai apgailestaujame drg. N.
, I nelaimėje.

Londonietis.

; DARBININKAI LAIMĖJO 
STREIKĄ

kiek nors finansų, nes toji pi‘arpon^s rajonuos

iš bedarbių ir jaunuolių stu-Į ^techninio mokymosi mo- įstaigose ir kitose kultūri-
kykla. 50 nuoš. baigusių nio-auklėjimo įstaigose mo-

ap&iįinti.
nors ]
kąsnio. Bet pinigų
meC priverstas burta kibtP kur 
nors prie tavorinio 'traukinio 
ir ’važiuoti laimės jieškoti.

TERRE HAUTE, Ind. — 
Keli šimtai darbininkų su
streikavo Stamping Mill 
dirbtuvėj prieš išmetimą 9 
•tneįiginų iš darbo, kurios1 
protestavo prieš , algų kapo
jimą. Darbininkės z likosi

<doja, prie dabartinės ka-Sttgrąžintos darban. Strei- Olympia Parke, Worcester,• i 1 *| • a i * T\ /r ...pitAlistu sistemos, darbininkui kas buvo laftnetas.

los vakacijų. Todėl/ mūsų i . . . . 
organizacijos turi labai rim- ^oncentrą. 
tfai tuo svarbiu reikliu susi-[, 0 <1U kiKlū mes einam 
rūpinti ir surasti budus su- '^rie Partijos 
teikimui paramos. , j1 ;

Mokyklos ' klausime visas n ligi 17 metu amžiaus, 
šmulkias taisyklės ir nuro-4 
dymus suteiks per ^Laisvę” ,mo įvedimui4 reikės paruoš- 
draugai worceštėriečiai. Bet'jti 240 tūkstančių mokytojų 
kolonijų draugai ir draugės!pradinėms '1 mokykloms ir 
tuojaus pradėkite rinkt mo-į566 tūkstančius —- viduri- 
kinius, ir visokiais praneši-, nėms. Reikės pastatyti di- 
mais ir del platesnių info r-Įdėlį skaičių'maujų mokyklų 
macijų kreipkitės pas drau-įsu bendru 223 milionų kubi- 
gę M. K. Sukackienę, 
Hillside St., ( Worcester, 
Mass. 1 ’ ■

Darbininkiškos Spaudos 
Piknikas

“Laisves”, . “Vilnies” ir ( 
“Daily Workerio” naudai 
piknikas įvyks 10 d. liepos,

politechninį vaikų mokyrhą 
•) .>

i Visuotino 7-metės moky-

Mass.

Aišku, kad njeko paYįa-į 
‘‘hseniiiik

i
d pcinitcvpu/ ir padišaūfkd,sausį, v i
5 išMatfkt!1 iŠ vąndehš' 1? Tos ’kalbdfe' apie '“štebuk 

kurio yra išgalvotos pasakos.
n,epprįj' f dar ir dabar tomis 

, u . J,1 D."pasakomis visokie dievo
Į toki pakvietimą žuvys, agentai bando mulkinti tam- 

kė iš vandens ir.susispietė ties S1US tlkinciuOSlUS daibinin- 
pakraščiu pagal savo veislę ir.kus. Jie mano, kad ypatin- 

tano pamokslo, per kurį jis kuomet daug 
garsino neribotą Dievo geru-į 
mą visiems įsutvėrimams.

Baigęs pamokslą garsinti, 
Šv. Antanas suteikė žuvims 
palaiminimą ii’ žuvys, nulenk- 
damos galvas padėkai, atgal 
grįžo į juros gelmes.
Ta pasaka parodo, koks 

“galingas” “stebukladarys” 
jis buvo: žuvis, kurios ne
supranta žmogaus kalbos,- 
kurios netufi jokios “dū
šios/’ susikvietę klausytis 
pamokslo, o nieku būdu ne- 

•>.,.. ” >. ’Padaryti ^stebuklo,” 
(Iš “Pravdoš”) kad eretikai klausytų jo pa-

i rūšį ir atydžiai klausė šv. An-'gai dabartinio krizio metų, 
darbininkų

• pradeda nerimauti dek be
darbės, skurdo ir bado* -jie 
apnuodins darbininkų’ protą 
pasakomis apie “stebuklus” 
ir sulaikys darbininkus nuo 
kovos prieš išnaudotojus

Pabaigoj savo rašto, ta
sai “dievo agentas” sako:

šv. Antanas-daugeliui žinę- 
mas, kaipo prarastų dąiktų 

f g rtiž i ntojas. Nesuskaitohia ’ 
daugybė prarastų*turtų, kurių 
j ieško ta ir nesurasta,,mel-

(Tąsa 3-ciam pusi.)

. i
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Smulkieji Amerikos Farmeriai Skursta:
Dark Farmeriai Dirba Tik už Pavalgymą ;
SOUTHBURY, Conn.—Da- laiku rugiapjūtė. Jie nepažįs-; 

lyvaujant pirmame darbinin- ta kas yra skolos, pinigų prisi- 
kiškų organizacijų Apskričių krovę, žemės dideli plotai, ge- 
išvažiavime, Bridgeporte, bir- ros mašinos apdirbimui. O jie, 
želio 5 d., šiais metais, teko; pasinaudodami šiuo kri/.io lai- 
kalbėtis su farmeriais iš South , ku, bedarbius išnaudoja taip 
bury, Oxford ir Woodbury. J pat nemokėdami už darbą. 
Kaip draugai farmeriai nupa- Darbininkus bando gaut dirbt 
sakoja apie savo ir kitų visų • vien tik už duoną, 
biednųjų farmerių vargus šiuo j Tokiem auksas galima žars- 
krizio laiku, tai prisieina da- tyt su šiūpelėm. Mat, daugu- 
ryt išvadą, kad kaip tiem far-; moję farmų darbininkai neor-i nį miestų darbininkų 
meriam, kurie valdo 
tokius sklypus žemės, taip ir! likę klasiniam susipratime, To-1 se, kurios tik pasirodo yra ve- 
tiem, kurie nieko neturėdami kius farmose ir galima palai- 
dirba pas pirmuosius, padėtis kyti nežinystėje, tąmsybėje, 
bloga. Blogesnes sąlygas vai- nes ten suvargęs darbininkas 
gu kur kitur surastum. į nepamatys didesnį darbininkų 

Produktai, kuriuos farme-! susirinkimą, nei demonstraci- 
k riai gamina ,kaip jie patys sa-iją bei kitą kokį įvykį, skati

ko, negalima niekur iškišti. Ne-: nantį, žadinantį darbininkus 
perka tiek pieno, kiek pir-jprie susipratimo, prie vienybės 
iniau išpirkdavo. O prie to, I ir kovos už geresnį duonos kas 
dar yra nustatyta tam tikra nį.

ota, kuris po kiek kvortų

šiokius j ganizuoti ir tankiausiai

>

ypatingai lietuviais. Jie maž-šaunų penkerių metų jubilėji- 
daug organizuoti į apšvietos irinį kuopos išvažiavimą; taip' 
politines organizacijas. Jie I pat ant farmos, pas Ivanaus-1 

į turi įkūrę ALDLD. kuopą, dvi ką, birželio 26 d. Tame jų j 
' LDS. kuopas ir Komunistų Par; išvažiavime žinoma, kad bus, 
j tijos grupę. Į šitas organi- gero valgio: šviežių sūrių, pie-> 
zacijas susispietę , biedni far- no, paukštienos ir kitokių far-! 
meriai ,žemės savininkai ir tie 
kurie nieko neturi ir nieko ne- ra bus programa, 
valdo. Jie karts nuo karto' 
laiko susirinkimus, svarsto sa
vo ir visų darbininkų reikalus, 
skleidžia darbininkišką litera
tūrą, renka aukas nuo turin
čių keletą centų darbininkiš-J LD. Centro 
kiem tikslam. Jie pėda pėdon, šolomską, taipo pat Komun. į savo sunkiai uždirbtus cen- 
bando pasekti kiekvieną žings- Partijos kalbėtoją. Ir kaip čia įus

NUODINA DARBININKŲ 
PROTĄ

, (Tąsa iš 2-ro pusi.)
I džiantis į Sv. Antaną ir jam 

tarpininkaujant, buvo grąžin
ta nuostabiu budu. c
Bet kur, kada, kas pra

rastus daiktus “stebuklin
gu” būdu atgavo, nieks ne- ;

1 v « •

meriškų dalykėlių. Be to, ge-
. Ne vien tik 

patys farmeriai dalyvaus dai
lės programos išpildyme, bet 
jie yra pasikvietę Vilijos Cho
rą iš Waterbury,' Simfonijos žino. Pavyzdžiui, pastaruo- Į 
Orkestrą iš New Britain, ALD Iriuoju laiku nemažai ir ka-j

' sekretorių, D. M.jtalikų darbininkų prarado

subankrutavus tuks-
visuose viską suminėsi, ką jie priren- fančiams bankų įvairiuose

atsi- gyvenimo klausimuose ir kovo- gę, kad palinksmint nuvykti- Amerikos miestuose ir mies- 
sius į jų penkmetinį įsvaziavi-;
mą.

Tad, kaip visi farmeriai,
damos už darbininkų reikalus.

Reikia atsiminti, jei ne Ko
munistų Partijos grupelė ir ne
kitos revoliucinės darbininkų miestų darbininkai ir rėmėjai 
organizacijos, tai ir šitoj apie- 
linkėj farmerių reikalai būtų

jteliuose. Bet jeigu bent 
j kas tiems katalikams dar- 

taipTr visMš visos apiel7nkfe,bininkams sakytų: “Mels-
-.............. 'kites į ‘šv.’ Antaną, ir tuo

būdu atgausite prarastus 
pinigus,” tai vargiai atsi-

revoliucinio judėjimo, daly
vaukime tame parengime irnriKej laiiiieiių itJiKdidi u u uų n o i . o

apleista, viskas būtu ramu, ty- paremsime farmerius darbiniu- rastiį nors vieims toks tcim- į

Ant farmų, taip kaip ko
kiose pūstynėse. O čia va,

k us organizatyviam jų darbe, 
ALDLD. III Apskr. Sekr

ku, niekas nei žodelį apie su
vargusių farmerių ir darbinių- 
kų padėtį neišgirstų, nepara-, 
gintų organizuotis ,nepamokin-

teno į savaitę gali išparduoti, kaip tyčia, darbininkai, negau- tų, kaip kovoti su išnaudoto- I* X ' • 1 • 1 2 _ 1 - - 1 • • v 111.. . • . v •Taip pat niekam nereikia dar
žovių, nes miestuose darbinin-;
kai nedirba, tai neturi už ką; nei laikraštį ar knygą, kad1 rių ne vien pasiekia lietuvius 
jų pirktis. Niekam nereikia ' pamatyt, kas kitose vietose de-1 farmerius, darbininkus, bet ir 
nei gyvulių, kuriuos farmeriai Į dasi, kaip darbininkai veikia. | kitataučius, o tas yra svarbiau- 
augina del pasidarymo keleto į Su biednaisiais farmų savi- sias faktorius šių dienų veiki

me.

darni nei cento už savo darbą jais turtuoliais. Šios grupės 
atlyginimo, tai negali įsigyti, organizuotų darbininkų farme-

Darbininkai Numas 
kuoja Pletkininkus

Naujas Nupiginimas
MM

nutarta užmokėti. Sekantis je. Visi nariai dalyvaukite su
kuopęs susirinkimas įvyks lie-; sirinkime.
pos 4 dieną, Lietuvių svetainė-į , 25 Kp. Koresp.

■

Dabar

1.00$2.50

.10.75

.351.50

.351.25

1.50 
1.00

.35

.25

-• 

r j

Eikime Į Darbininkų Mases su Apsvieta, Siūlykime 
Jiems Klasinę Apšvietą Tiekiančias Knygas, 

Rengkimc Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistinės Priespaudos 1
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' Pirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 

JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Pe. 
trika. Pusi. 128. Apdaryta

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popioros 450 pusi.

sus katalikas, kuris tam pa
tikėtų. Tai būtų bjaurus; 
'pasityčiojimas iš nuskriaus
tų darbininkų.

Bet kunigai nori, kad 
kdarbininkai aklai tikėtų' 
toms kvailoms, pasakoms.; 
Mat, kas tiki kvailoms pasa
koms, tas pats vargiai gali 
protauti. O juo tamsesnis, 
juo didesnis religinis fana-1 
tikas darbininkas, tuo ge
riau kapitalistams; kapita
listai gali jį labiau pavergti 
ir išnaudoti.

Darbininkai tik gali pa
sipiktinti tokia spauda, ku
ri taip • bjauriai nuodina 
darbininkų protą.

5
Atsakymas Motiejaičiui ir Ki

tiems “Klampynės” 
Peckeliams

WORCESTER, Mass.—šiuo- 
mi atsakome Motiejaičiui ir 

(Pasienyj Nakvojusiam, kurie 
rašo “Naujojoj Gadynėj,” ge
gužės 26 d. ir birželio 9, 1932 
m. Tose laidose skelbiama 
bjaurus melas prieš draugus 
A. Bimbą ir E. Juškevičiūtę, 
būk tai 1921 metais, LKS. 
slaptame suvažiavime, Wor
cester, Mass., minėti draugai 
nenakvoję su kitais draugais, 
bet Motiejaitis vežęs juos į 
hotelįi Tai yra melas ir šmei
žimas tų draugų. Mes, žemiau 
pasirašę, kaipo buvę tvarky
tojai to suvažiavimo, griežtai 
pąąrpėrkįamę J. Motiėjaičio ir 
P-. N. šhieižtus.

Ypatingai Motiejaitis, kaip į 
nebuvęs ' Partijos narys, nebu-| 
vo prileistas nei prie suvažia
vimo vietos, tad jisai negalė
jo nieko nei vežti. Kitas daly
kas, tai niekas i nebuvo išleis
tas iš delegatų kitur nakvoti, j 

i kaip tik išskyrus tris: Prūsei-į 
' ką, Butkų ir Taurą, kurie tais 

•' laikais buvo slapti
Jiems vieta surasta pas Dovy- 
donius, kurie netoli konferen
cijos vietos gyveno.
buvimas buvo po mūsų prie-! 
žiūra.

Bet, matomai, 
dabar jau politiniai nusibąn- j 
krutavęs, griebiasi visokių ne-' 

1 būtų dalykų, kad tik apžmei- 
I žus tuos draugus, kurie da
bar veikia. Jie veikia del vi
sos darbininkų klasės. Bet nė- 

AM. LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ro APSKR. i ra ko stebėtis, nes iš žmogaus, | 
i kuris buvo per keletą metų 
i “bedieviu,” o dabar jaū klau- 

I piasi ant kelių ir gailisi už 
j savo “griekus,” ir negalima 
ko geresnio tikėtis.

I nojęs ir nieko neveikęs, o da- ! 
bar jau vėl bando likti “revo
liucionierium.”

šie visi faktai parodo, kiek 
tas žmogus turi “teisybės’ 
kaip juom negalima tikėti.

J. Petkūnas, 
buvęs suvažiavimo 
d ori u s,"

B. Žalimas, 
. buvus gaspadinė,

B. Cook, 
buvęs suvažiavimo sargas.

Nuo Redakcijos:—Iš šio ap- 
r a š y m ė 1 io darbininkai gali 
spręsti, kam tie niekšai leidžia

kaip matome, tai ir 
pliauškimas neturi jokios ver
tės. Ir čia jie nieko nesura
do, kaip tik nudilino savo lie
žuvius. Jei jau kalbėti apie 
asmeniškumus, tai visi juos ge
rai žino.

Darbininkai turi suprasti, 
kad jie savo šlamštą ir leidžia 
tik tam, kad niekinti ir paš- 
kudinti Komunistų Partiją ir 
jos veikėjus. '

augina del pasidarymo keleto į Su biednaisiais farmų savi- 
centų apsimokėjimui algų, ku-ininkais taipo pat nei kiek ne- 
rie dirba pas juos. Nuošimčiai: geriau. Jau tik pažiūrėjus į 
už morgičius ir valdžiai taksai biednųjų farmerių išvaizdą, 
suėda farmerių paskutinį už- ’ galima atspėti, kad jie yra su- 
darbį. vargę, darbu nusikamavę, o

Kadangi biednesnieji far-1 labiausiai juos spaudžia, tai 
I

meriai patys niekaip nepada- turtingieji farmeriai. Mat, tur-' 
ro įplaukų, tai jie ir darbi- tuoliai, turėdami geriausius1 
ninkams nemoka už jų darbą.; įsėjimo ir nuėmimo javų įran- 
Kurie dar laiko vieną kitą; kius, gali daug pigiau viską 
darbininką, tai vien už duoną apdirbti ir daugiau kapitaloi 
pas juos turi dirbti. Ir tos ■ pasidaryti, nors ir šiais pras- 
kaip kada negalima pilnai tais laikais. Biedniokam, tai 
gauti privalgyti. Viskas aiš- ■ ilgiausias peilis po kaklu tos 
ku,'jei tie suvargę farmeriai skolos, 

-j L • * _ i.. _ i:___ __. J . -1 - ’ „- _
tų, kuriuos pagamina ,kaip tai i kada bus jiem paliepta nešdin-
kiaušinius, daržoves, naminius tis nuo farmų už skolas arba kad jie- dar. labiau sųdrūtintų 
JFajtįkščitfš arba ir gyvulius, tai ! valdžiai taksus. O betgi, kur i i 
ir jiem patiem prisieina pus-1 vargšas farmerys bėgsi, kur ’ tuolius parazitus, 
badžiai gyveęti, o ką jau be-, dėsies išbėgęs, kad visur ta 
kalbėti apie tuos, kuriuos jie. pati padėtis. Vargas ir skur- 
samdosi. Samdinius laiko pus-’das visus lygiai spaudžia, ypa- 
badžius, kad tik gyvastį palai-1 tingai šiais krizio laikais.
kytų.

Kas kita su

Todėl didelė padėka tiem 
draugam farmeriam, kurie yra 
tampriai susirišę su tom revo-I 
liucinėm organizacijom ir uo
liai neša į mases revoliucinį 

i šviesos švyturį ir dar tokiose 
nepalankiose aplinkybėse, kaip 
farmose.

S 
E 
S 
E

Paremkime Jų Revoliucines 
Organ:zacijas

Mes, miestų darbininkai, tu- 
ku,'jei tie suvargę farmeriai' skolos. Daug esą tokių far- rime farmerius darbininkus 
negali išparduoti savo produk- į merių, kurie tik laukia dienos, i paremti jų kovose. Mes turi- 
tų, kuriuos pagamina ,kaip tai i kada bus jiem paliepta nešdin- me jiem teikti daugiau drąsos,

savo 'spėkas koVai’"prie! tur- 
. štai ką mes 

miesčionys padarykime del or
ganizuotų farmerių, darbinin
kų Sou thbury, Oxford ir 
Woodbury apielinkėse. Jų A 

Kiek kitoniškesni dalykai su ' LDLD. 225 kuopai sukanka 
pasiturinčiais Southbury, Oxford ir Wood-: penki metai nuo jos įsikūrimo, 

farmeriais, jiem tai tikra šiuo ! bury apielinkės farmeriais,' Tos kuopos draugai rengia!
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PIKNIKAS
DAINUOS BANGOS CHORAS, Iš ELIZ ABETH, N. J. IR BUS PRAKALBOS

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

26 Dieną Birželio-June, 1932
PROGRESS CLUB HALL

S:

MITCHELL AVE. LINDEN, N. J.

Prasidės 12 Valandą Dieną ir Tęsis iki Sutemimui
Draugai! Dalyvaukite šiame piknike kuo skaitlingiausiai. Jame dalyvaudami ne- 

vien tik pasilinksminsite, bet paremsite ir darbininkų organizaciją, kuri taip daug 
vi- 
eis

klasinės apšvietos duoda Amerikos lietuviams darbininkams, ir kuri dalyvauja 
sose darbininkų kovose. Todėl kiekvieno darbininko dalyvavimas šiame piknike 
ant naudos jam pačiam.

ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI

beŠis piknikas įvyks sykiu su ALDLD IIApskr. pusmetine konferencija. Jame, 
abejo, privažiuos žmonių iš visos New Yorko apielinkės. Todėl kiekvienas tame 
piknike dalyvaudamas gali tikėtis sueiti savo draugus ir iš toliaus.

KELRODIS: Atvažiavę į Elizabeth, ant Broad St., imkite busą, į Linden No. 36, 34, 44, 
priešais t Regent Teatrą, išlipkit prie seną City Hall, Linden, N. J. ir eikite Mitchell Ave. į 

✓Progress Hall. *
KM WW KM MM MM KM KM MM KM

BALTIMORE, MD
Iš Mūsų Veikimo

Vietinė ALDLD. 25 kuopd i 
laikė savo mėnesinį susirinki-! 
mą 6 d. birželio. Įš kuopos 
tarimų galima pažymėti se
kanti: Kiek galima dalyvauti 
piknike, kuris rengiamas nau
dai Kentucky mainierių. Pa
rengimo gauta tikietai plati
nimui. Draugai ir draugės, I 
mes visi turime dalyvauti šia
me parengime. Bet negana I

I dalyvauti patiems, reikia atsi- j 
-žmnnoa •' vesti ir kitus draugus. i

Paskiaus nutarta rengti pik-< 
niką bendrai su rusais darbi- 

Ir ten jų Mnkais. Tam darbui išrinkta | 
'komisiją. Komisija darbuosis, ■ ILĮ 
'kad pkrengimas būtų sekmin-ĮitS 

Motiejaitis'g>as- '
Knygius pranešė, kaa jau > 

visas kalendorius už 1932 me-1 
tus yra parduotas. Delei fi- i 
nansinės stokos, nutarta tuom | 
tarpu sulaikyti žurnalą “USS į 
R. Reconstruction,” nes jo kai-1 
na yra $5, o pinigų nėra.

Kadangi kuopa turi daug li
kusių knygų, tai nutarta tas Į 
knygas išdalyti veltui sekan- i 
čiame parengime. Paskiaus į 

Jisai, tū- 'bus padaryta rinkliava, kaipo 
atlyginimas už tas knygas. ;

Kadangi jau VI Apskričio 
piknikas yra visai po šonu, tai I 
komisija dar kartą paskatino * 
narius, kad reikia dalyvauti 
šiame piknike. Kiekvieno na
rio yra pareiga organizuoti I 
kuo daugiausia darbininkų va-1 
žiavimui į Apskričio pikniką, ! 
kuris įvyksta 15 d. liepos. ;l 

Bilą, kuri prisiųsta už lape
lius, kuriuos Apskritys išleido,

E

E

E

ir

gaspa-

savo gazietą. Mes kreipiame 
domę skait. ir į tai, kokiais 
dalykais jie užsiima, kuomet 
darbininkai kovoja su kapita
listų klase. Jie užsiima girtų 
davatkų pletkais. Na, tik pa
galvokite, kiek mūsų judėji
mui ir susipratusiam darbinin. 
gali apeiti tai, kur pora žmo
nių nakvojo 11 metų atgal, jei
gu jau ir būtų teisybė. To
kiais dalykais užsiima tik plet-

kininkai, kurie, pasigalandę i 
liežuvius, stovi ant kampų gat-' 
vės, kad ką nors aploti. Bet, !

’ šitas jų

Knyga ant geros 
Apdaryta

Be apdarų 
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L. B. Budin. Apdaryta 
336 pusi. ‘

SOCIALDEMOKRATIJOS ŽLUGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 56

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64 

L1UD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANC1JOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 

H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr. 
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi 

386 puslapiu. Apdaryta
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr. 

J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusi. Apdaryta • 

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba. Turi 608 
puslapiu. Gražūs apdarai

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.
Parašė U. Sinclair. 

RUSIJOS ISTORIJA. 
;krovski. 320 puslapių.

LENINAS. JO GYVENIMAS 11^ DAR
BAI: Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei. Turi 
432 puslapiu. Aapdaryta

PASAULIO, STEBUKLAI. .Pagal E. He- 
kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapių. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais 

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligija. Turi 224 pusi.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei. 32 pusi, kaina tiktai 

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido “Laisvė.” Knyga turi 
126 puslapius, aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina 

JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 
poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pušį. 
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė 

L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi. 
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE-. 

. TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi. ’ 
ARELIAI. Apsakymėlis. 16 
PROFESINĖS 
PARYŽIAUS 

Baks. Turi 
NAUDOTOJŲ 
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. U” 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

; į antrašu ir vardu :
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kasbkevicb vardu ir prisiųsta mano

Turi 608

Pusi. 246.
Parašė M. Po- 

i Apdaryta

SĄJUNGOS. 
KOMUNA. 
66 pusi. 
TIKYBA.
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u uKUR YRA PEKLA?
(Sulig Marshal J. Gauvin)

:::::::::::::::::: A. M. Metelionis ==^
(Tąsa) i gyvas būdamas, negali priversti gimines,

-Daugelis žmonių visą gyvenimą priklau- ^ad jie tau išpirktų tą taip reikalingą ap- 
so prie bažnyčios, bet Nepilnai arba klai- saug°.s liudijimą; o be paliudijimo stosi 
dingai supranta bažnyčios tikslą, kas link dievui prieš akis, tai tikrai tave pasiųs į 

Jos\ dvasiškas tikslas Peklą.

H ♦

dūšios išganymo. Jos\ dvasiškas tikslas PeK1ą«
yra, tai pagelbėti dieyui išganyti dūšias! Ta dogma,be pabaigos pekloj kepimo, 
nuo paties dievo įsteigtos peklos ir pasiųs- Į?.UV(?4r ^an r'fJ! ^ra svarbioji dogma krikš- 
ti jas į pasakišką dangų. Kitaip, lietu
viškai sakant, tai bažnyčia yra apdraudos

ioniškos religijos.
! Kristus numirė ant kryžiaus, sakoma, 

(insurance) įstaiga, kur duodama užtikri- Į ‘kad išgelbėti žmonij ą nuo peklos. Bažny- 
nimas apsaugot nuo' ugnies (peklos).

Bet reikia nepamiršti; kad bažnyčia yra 
tos apdraudos tik žehniška agentūra, kuri 
turi galią ir autoritetą išduoti tuos liu
dijimus; bet pats apsaugos didysis ofisas 
randasi danguj..........  '

čios, koplyčios, su šimtais tūkstančių įvai
rių įvairiausių mulkintojų palaikoma tik 
tam, kad bijoma peklos ir tikima, kad šitie 
su savo “hokus-pokus” gali išgelbėti nuo 
peklos. .

Jeigu tikėti biblijai, tai Kristus pareiškė, 
kad jis išgelbės netikėlius paskutinėj die
noj. Bet toj pačioj biblijoj randame ir ki
tokį Kristaus pasakymą: “Eikite nuo ma
nęs, jūs, prakeikti į amžiną ugnį, kuri yra 
prirengta velniui ir jo aniolams.”

Abelnai krikščionys jaučiasi labai užga-

Nemažai randasi tok^ žmonių, kurie 
sako, kad tuos. apsaugos liudijimus gali
ma gauti uždyką. Bht tai didžiausia klai
da. Žmogus, kuris davė pradžią tai kal
bai, kad galima dūšią išganyti uždyką, tai 
tikrai už tokią melagystę turėtų būt pa
siųstas į patį dugną peklos. Nes faktas 
yra, ir mes visi tą žinome, kad dūšios iš
ganymas ne tik kad nėra gaunamas uždy
ką, bet net perdaug brangiai kainuoja,

Štai kas reikia daryti,, kad gauti tą nuo 
peklos apsaugos liudijimą su visais ženklais Kaip aš šauksiu, kada aš išgirsiu tokią 
žemiško ofiso ir kuris bus pripažintas O. K.
didžiajam ofise—danguj. Turi užnuodinti Į bet sykiu su Jupiteriu ir visais tais, ką 
savo protą, kad galėtum pilnai tikėti į die- jiems tikėjo, kankinsis pačioj gilumoj pek- 
vo begalinį gerumą, kad jis sutvėrė žmoni
ją, o paskui ją prigirdė; turi jpadėti protą 
į šalį ir pilnai tikėti, kad kuomet du tūks
tančiai metų atgal dievas papildė saužudys- 
tę, tai tau daug gero padarė; turi būtinai

*
Kaip tai, ’ Hamtramck, Mich., 
Dearborn, » Mich., Highland 
Park, Mich., Anarbon, Mich., 
Lincoln Park, Mich., ir kitų 
vietų. 9

Detroito organizacijų sąry
šio nariai suįdomavo ' visus 
darbininkus spaudos pikniko 
rengimui. Reikia iš kalno at
virai tarti žodis ir į tolimesnes 
kolonijas, kad draugai neati
dėliotų į rudens sezoną, bet 
būtų šiame pradžios vasaros 
spaudos piknike: Veikiausiai 
ir draugai iš Saginaw mano, 
kad spaudos piknikas bus. ru
dens sezone. Taip buvo svar
styta, net draugijų konferenci
jose. Bet dabar reikia 
kyti, kad detroitiečiai 
progą, lyg su kokiu tai 
retu,” rengti pikniką,

pasa- 
taikė 
“sek- 
kada 

gali būti net keli dienraščių
redakcijų štabo nariai, o jie 
daug ką naudingo pasakys. 
Prisižiūrėję, kaip veikia det
roitiečiai ir patarus kiti drau
gai imsis gyviau veikti. Mums I valdžia, kuriai jūs tarnavote, 
gaila palikti savo kaimynų, tai į kas metas po didžiausią sumą 
clevelandiečių nepriminus. Bet i pinigų skiria 

nėdinti, jeigu, jų manymu, netikėliai yra ir iš jų gali kai kurie atvykti, I hnd ėmimui 
nors Clevelande ir gi bus di
delis bruzdėjimas per ištisą sa
vaitę.

Apie spaudos pikniko svar
bą visi žinote aiškiai, tai ne
lieka kas daug ir rašyti. Bet 
kad jame reikia būti, kuriems 
tik galima, tai yra neatidėlio
tina darbo žmogaus prieder
mė. Tad, atviru žodžiu, visi 
į spaudos pikniką “Vilnies” ir 
“Laisvės” naudai, birželio 26 
d., kuris atsibus Detroite! 

Detroito Sąryšio Org. Narys.

papuolę į peklą.
Štai žodžiai vyskupo, kuris tarpe katali

kų yra vadinamas šv. Tertulionu: “o kaip 
aš juoksiuos!! Kaip aš būsiu linksmas!

daugybę karalių, kurie tikėjo eiti į dangų,

jos... o kaip tie protingi filosofai bus su
gėdinti prie akių jų mokinių ir bus praryti 
degančių peklos liepsnų sykiu su jų mo
kiniais!”

Jau šitas parodo, kiek tas Kristaus mok-
matuti, kad dievas .išstos savo didelės męi;|sĮ0 skelbėjas buvo beširdis, barbaras! Jo 
Jcs del žmonijos jtaise jai tą peklą; ir turi nas Kalvinas įs ■ ■ - ■
mylėti is visos Širdies tą pasakišką dievą, bažnyčios štai ką ..........
kuiio žiaui urnai yia daug didesni, negu įajsįų audrų kankinime jie turės jausti pa-

lės del žmonijos įtaisė jai ta peklą; ir turi įsteigėjas presbyterionų
. rašo: “Ant visados tų

žmogaus protas gali sau persistatyti. Tam 
dievui, kuris sutvėrė visą pasaulį ir yra sa- • • -v • ■« ■

tys savęs triuškinimą iš pikto dievo pusės. 
Jie bus perdurti ir perverti mirtinu gyliu

vininku viso pasaulio, tu, kurio paskutiniai (jievo perkūnijos ir sulaužyti galinga jo 
marškiniai ant kupros suplyšę, esi išbadė- 1 - ; j ‘ cn xwkl

ijęs, netuii pastogės nuo šalčio pasislėpti, bedugnę būtu daugiau pakenčiama, negu 
bet turi dievui brangius, auksu papuoštus stovėjimas minutės tokiose kančiose, 
namus budavoti.

ranka taip, kad nuskendimas į bent kokią

Tas pats Jonas Kalvinas, pasiremdamas 
. Dar tu turi užlaikyti pilnam pertekliuje)savo beprotišku tikėjimu, sudegino ant lau- 
dievo žemiškus agentus, kunigus, kurie už I žo nieku nekaltą Mykolą Servetusą. 
tai tau papasakos, kokius gerus laikus tu 
turėsi, kaip negyvas būsi.

; Ir dar daugiaus, tu turi būtinai, jeigu ne
galima gražumu, tai su kumščia bei kokiu 
įrankiu priversti visus netikėlius ir kitaip 
tikinčius į savo tikėjimą, nes tik tavo tikė
jimas apsaugos nuo peklos ugnies ir vien 
tik tavo tikėjimo pasekėjams bus atida
ryti platūs dangaus vartai.

Šitas tikėjimas į kokios ten dūšios išga
nymą yra pamatu tų istorinių per religiją 
žmonių persekiojimų, kankinimų, žudynių; 
pamatas tų veidmainysčių, apgavysčių, ne
apykantos, ką dar ir šiandien tarp daugy
bės žmonių gyvuoja dėlto, kad tik tas ge
ras ir tik tas į dangų eis, kas tiki į tas ne
sąmones.

Tą apsaugos paliudijimą galima gauti 
bent kada, net ir jau negyvam esant. Tik 
jeigu tavo giminės gerai kunigui užmokės, 
tai kunigas visai pamirš pažiūrėti į tavo 
gyvenimo rekordą, o išduos tau kuo ge
riausią šif kortę į dangų...

Bet šitas būdas nėra pilnai saugus: ne-

Bažnyčia sako, kad mes turime mylėti ir 
garbinti tą dievą, kuris mum įtaisė tokią 
“minkštą lovą,” kurioj mes ir mūsų myli
mi per nepabaigtus amžius turėsime kepti. 
Kas skaitė ‘ Miltono garsų veikalą, “Par
adise Lost,” tas atmena jo nupiešimą pek
los. Štai viena ištrauka:

“Urvas visaip rundinas baisybių,
Kaip vienas didelis pečius liepsnos;
Vienok nuo tos liepsnos
Nėra šviesos, tik tamsybė matosi.
Patarnauja tik tiek, kad surasti auką.
Šalis nuliūdimų, graudumų apdengta, 
Kur ramumo ir pasilsio niekados nėra; 
Suraminimas niekada neateina. •
Ateina visiem tai kentėjimai be pabaigos. 
Vis šaukia, ir vis ugnių tvanu minta, 
Nes deganti siera nepabaigiama.
Šitokią vietą amžinoji tiesa pataisė
Del tų sukilėlių; čia jų kalėjimas įsteigtas
Su visiška tamsa, tai jų likimas.
Toli atskirti nuo dievo ir šviesybės^ dangaus, 
Kaip nuo ekvatorio tris syk iki polio.” 

(Daugiau bus)

DETROIT, MICH

progą • kalbėti. Jis gyrė ex-ta jais. i|uo ALĘMS, Apsyar- 
kareivius ir kapitalistus, o vė- ėčius' svarbumą šios organiža- 
liaus pašnibždomis girtiems cijos, pagal išgalę, suaukau- 
teikė instrukcijas, kad šaukto
jo susirinkimo nebūt atsiektas 
tikslas. Tačiaus, kaip tai ne
tikėtai, papuola kalbėti ko
munistui, d. Ronąld Loomis. 
Jisai tuojaus pareiškė: Atsimi
nus apie taį, kaip jūs, ex-ka- 
reiviai Franci jos apkasuose
skurdote, kariavote su savais 
broliais už svetimų turčių rei
kalus, neva už demokratiją, 
kurią jūs jau pilnai turite, tik 
dar viena bėda; tai palikote 
be'darbo, be duonos ir esat al
kio, kaip! ir visi darbininkai, 
kankinatni. Tokiu ‘tai būdu 
yra faktas, kadį jūs valdžia 
būtinai turi išmokėti tą; kas 
jums priklaūšo. ) Bet valdžia 
tai tartum būtų kurčia, jūs rei
kalavimo negirdi. Ji
$2,000,000,000 bankom ir ge
ležinkelių kompanijoms, kaipo 
paskolą, o jums nieko. Toji

ta $2 ir pasiųsta d. V. Bovi- 
nui.

Nutarta rengti pikniką, rug
pjūčio 28 d., J. Plungio ūkėj. 
Draugai ir draugės, turime ge
rai darbuotis, kad mūsų pikni
kas būtų puikus ir tikrai far- 
meriškas. Vienas peiktinas 
dalykas, tai, kad mes labai ap
sileidę del gavimo , naujų na
rių. Baigia vajus praeiti, o

mes dar ųegavome jneį vieno 
nario. . J ‘ L

Dar du nutariniai: Pirmas, 
tai važiuoti visiems į ALDLD. 
125 kp. pikniką, Southbury, 
Conn., kuris įvyks birželio 26 
d. Antras, tai važiuoti visiems 
į Waterbury, Conn., ALDLD., 
LDSA. ir LDS. Apskričių ren
giamą pikniką, liepos 3 d.

Tik nepamirškim, draugės ir 
draugai, išpildyt savo tarimus.

W. Dūda.

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
skiria

karo pabūklų 
budavojimui, o jums nieko. 
Tad kokia ta valdžia, kad ne
nori jums bonų išmokėti? Jūs 
turit reikalaut bonų. Darbi
ninkų Ex-kareivių Lyga ir visa 
darbininkų klasė jums padės 
kovą vesti.

Tuomet girtieji feikeriai, 
pasišnibždėję, sulaikė d. Loo
mis ir neleido daugiau kalbėti. 
Mat, pasirodė, kad gali suagi
tuoti didelę grupę maršuoti i 
Washingtona. Todėl to pabū
go, pertraukė kalbą.

Prie pabaigos susirinkimo, 
• nors nuskirta keletas ex-karei- 
(vių maršuoti į Washingtona, 
bet pas daugelį paliko mažai 
ūpo. Kiti pradėjo apleisti sve- 

Ex-Kareiviai Pradeda Išsiju- tainę ir tokiu būdu patriotų 
dinti Kovai Už Bonus 'atsiųstieji laimėjo.

---------  f Kaip nebūtų, nors šis: hepa- 
Grupė buvusių kareivių pa- sišekimas pasitaikė 

sauliniam kare šiomis dieno- viams Mdaryti;
mis net pyles norą ir valią pa- nas faktas yra faktb^ jog buvę 
triotinių ex-kareivių organiza- kareiviai kyla ir pasiryžę tęs-
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Brooklyne Įvyks Nedėlioję
3 Liepos (July), 1932

Programoje dalyvaus Aido Choras, iš 
Worcester, Mass., Laisves Choras, iš She
nandoah, Pa. ir Aido Choras iš Wilkes Bar
re; Pa. Grieš Raudonasis Benas ir dalyvaus 
visi New Yorko apielinkės chorai.

DVI ORKESTROS ŠOKIAMS
Tai Didžiausias Lietuvių Darbininkų Pikni
kas Pasaulyje. Čia rasite savo pažįstamų, 
kurių nesate matę jau per daugelį metų. 
Nes klasiniai sąmoningi darbininkai iš arti 

ir toli čia suvažiuos.

KĄ REIŠKIA BARBECUE
Pirmu kartu “Laisves” Piknike bus ant 

vietos kepama šviežia aviena mėsa, vadi
nama Barbecue. Turėsite pilnai gerus pie
tus už visai žemą kainą.

i

NEW BRITAIN, CONN

cijų viTšįninkų, atlaikė kele
tą mažesnių susirinkimų, ūpas 
pas juos visus pakilęs kovai 
už reikalavimą bonų iš val
džios. Tik viena beda, kad 
nėra juos kam tinkamai vado
vauti toje kovoje.

Birželio 10 d. |ex-kareiviai 
buvo sušaukę susirinkimą at
viram ore, ale ant nelaimės ne 
pribuvo kalbėtojas. Tad, pa
sinaudodamas proga, 1 šim
taprocentinis elementas pra
dėjo šaukti į keletą šimtų su
sirinkusių, daugiausiai ex-ka- 

Ko jūs čia su- 
na-

J ek-karei- 
tačlaūs TŪe-

ii kovą prieš tuos; kurių jie, 
keletas metų atgal, klausė ir 
saVo galvas už juos guldė. 
Mūs, sušipratusių darbininkų, 
yra viena svarbiausia užduo
tis, tai mes turime kuo dau
giausiai pralavinti vadovau
jančių draugų visose kovose. 
Tada nebus vietos jokiems fei- 
keriams suklaidinti norinčius 
tęsti kovą už suvargusių dar
bininkų reikalus.

Nepatriotas.

WM. Z. FOSTER ar JAMES W. FORD 
sakys prakalbą šioje dienraščio iškilmėje

J. BAGOČIUS Iš PHILADELPHIA, PA
'' ----- , ir '

J. J. BAKŠYS Iš WORCESTER, MASS.
Abu ristikai, abu ALDLD nariai ir veik-1-’, 

lūs darbininkų judėjime, pirmu kartu pasi
matys “Laisvės” piknike Brooklyne. Jiedu 1 
susitiks ant estrados ir jų susitikimas bus 
ilgos atminties visiem, kurie dalyvaus “L.” 
piknike.

Išanksto įsigykite įžangos tikietus, 
nes prie vartų

ĮŽANGA 50c., O IŠANKS. PERKANT 40c.

WILKES BARRE APIELINKĖ
Piknikas Įvyks Nedėlioję 

28 Rugpjūčio (August), 1932 
Bus puiki programa, kuri susidės iš pra

kalbų ir daimį. Dalyvaus Laisves Choras is 
Shenandoah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

WOODBURY, CONN.reivių minią 
• sirinkot, verčiau būtumėt 
' mieje. Kurie norės, tiem bo- 
i nai ir namie būnant bus išmo- 
! keti.” Tačiaus tam niekšui mi
nia nedavė ilgiau kalbėti, kai 
vieną minutę ir tuojaus buvo 
nušvilptas ir visa minia susi
rinkusi, didžiausiu šauksmu 
šaukė: “Mes eisime į Washin- 
gtoną I Mes reikalausime bo
nų !”.

Vakare vėlei turėjo įvykti j 
prakalbos svetainėje. Prisirin-i 

j ko daugiąu šimtas ex-kareivių. 
Vieni kol kas kalbėjosi tarpe 
savęs lauke, kiti svetainėje. 
Daugumos nuomonė buvo to
kia, kad ibūtinai reikia mar
šuoti į Washingtoną sykiu su 
visais šalies ex-kareiviais ir rei
kalauti bonų. Buvo ir tokių, 
kurie priešinosi tokiam darbui. 
Kiti, i 
gauti į tdip toli esamą Wash
ingtona, abejojančiai kalbėjo, 
kaip bus', galima jis pasiekti.

Atėjus laikui susirinkimo ir 
vėl nesirado kalbėtojo. Ta
da jau pasirodė tie, kurie prieš 
susirinkimą kalbėjo ir smerkė, 
kad ėjimas į Washingtona nė
ra tinkamas darbas, jie buvo 

j sideda darbai, ar jie puola— ne kas kitas, kaip tik patrio- 
i persitik- tinių 

ką. Virš suminėtų miesteliųi rinti. Todėl apielinkės lietu- 
lietuviai darbininkai nieko ne-) viai susidomėkite, rengkitės 
pralosite, o užgirsite daug ką,! būti spaudos piknike. Toje 
kas dedasi didmięstyj ir gar-’ dienoje, 26 birželio, detroitie- 

------- ----------------------4.^ --------- I--.- 1 ---J------------ --------------------- ---------------1--------------- -----------------  

automobilių. išdirbystės! tik iš vakarines ir rytinės da- 
karalijoje”.-----------------------i lies miesto, bet ir iš priemies-
Tas turi apeiti ne tik orga-'čio miestelių savo kaimynus.

kiame is didmiesčių netik re-; nizacijų nariams, bet ir šiap 
dakcijų narių kalbėtojų, bet i lietuviams. Juk tai yra svar- 

; ir šiaip svečių—chicagiečių, | bus dalykas, kas didmięstyj 
I brooklyniečių. j dedasi, to niekuomet nėra ma-

Atvirai reikia atsikreipti ir žesniuose miesteliuose. Suva- 
darb'i- žiavę skaitlingai lietuviai dar- 

Rapids, i Bininkai gali daug ką gero

ir draugiją Sąryšis, 
piknikas be jokių 
atsibus nedėlioj, bir- 
d., Beechnut Grove, 
gerai visiems žino-

į apielinkės lietuvius 
ninkus, kaip Grand 
Saginaw, Muskegon ir Toledo, i užgirsti ir įspūdžius išsivesti. 
Ohio. Yra patirta, kad vasa-1 O spaudos piknike bus galima 
ros metu lietuviai darbininkai • daug ką patirti. Netik apie 
kartas nuo karto nedėldieniais ' detroitiečius lietuvius, bet ir 
atvažiuoja į Detroitą pas savo 1 apie jų geras ir blogas puses— 
pažįstamus į “svečius”. Da- gyvenimą ir veikimą. Atvirai 
bar proga Michigan© apielin-' galima pasakyti, kad Detroi- 
kės lietuviams darbininkams i tas, su kiekviena diena kyla, 
skaitlingai atvažiuoti ne tik i Ar jis plečiasi prakilniai augš- 
savo kaimynus aplankyti, bet tyn, ar puola žemyn; ar pra- 
organižuotai visiems vykti j • 
spaudos demonstratyvį pikni- j darbininkui svarbū 

Virš suminėtų miestelių ; rinti. m

: * 'Atvirai Žodis Į Lietuvius 
....! Darbininkus

Nėtik Detroito ir priemies
čio lietuviams darbininkams 
turį būt žinotina, bet yra svar
bu ir apielinkės lietuviams 
darbininkams suvažiuoti į 
spaudos pikniką dienraščių 
“Vilnies” ir “Laisvės” naudai. 
Pikniką rengia Detroito orga
nizacijų 
Spaudos 
abejonių 
želio 26 
Tai yra
moj vietoj (Urbanto darže). 
Piknikas prasidės 10 vai. ryte 
ir tęsis per visą dieną.

Apie programą čia daug ne
reikia daryti išvedimų. Jis 
būs įvairus, gyvas, žingeidus: siąjame mieste, Detroite, kai- į čiai sutrauks savo spėkas^ne 
žaislai, muzika, kelios orkes- po 
tfos šokiams ir svarbios dar- 
bjninkiškos prakalbos. Lau-

Birželio 12 d., LDS. 126 kp. 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Nariai lankosi gerai į susirin
kimus ir svarsto reikalus ge
rai. Taip ir reikia. Skaity

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SO. BOSTON, MASS.

, ALDLD. 2-ros kuopos susirinki- 
' ma įvyks trečiadienį, 22 dieną, bir
želio (June), Kliubo svetainėje, 376 
W. Broadway, 7:30. vai .vakare, šis 
susirinkimas bus svarbus, todėl visi 
dalyvaukite ir atsineškite pinigų už
simokėti duokles už šiuos metus ir 
atsiimti knygas, kurios jums priklau
so'. ' ' ' ’ ’ i ) ' I I

: ■ j (145-14.6)
(145-1'56) '

WORCESTER, MASS. \
Priešfašistinio , Komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks antradienį, 21 d. 
nežinodami, kaip dasi- birželio, 8 vhl. vakare. Lietuvių ■ sve- 

I tainėje, 29 Endicott St., Draugijų at- 
l- stovai turi būtinai dalyvauti ant virš- ■ 

minėto susirinkimo, nes turime daug 
svarbiu dalykų aptarti.. ,

Org. J. B. j

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD. 50 kūopos susirinkimas 

įvyks antradienį, 21 dieną birželio, 
Gedemino Draugystės svetainėje, 7:30 
vai, vakare. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, nes yra daug svarbių da
lykų aptarti. Taipgi atsiveskite ir 
naujų aplikantų į draugiją.

Sekr. J. E.

BROOKLYNO AIDO CHORO
‘ Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 

Barre Piknike
Tai bus puikiausia programa dailės žvil

gsniu ir bus svarbių prakalbų, nes iš Broo- 
klyno ten vykita grupė kalbėtojų.

PHILADELPHIJOS APIELINKĖJE

Piknikas Įvyks Nedėlioję,
4 d. Rugsėjo (September), 1932

Programoje dalyvaus Aido Choras iš 
Brooklyn ir vietinis Lyros Choras. Žymūs 
kalbėtojai sakys prakalbas.

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse • 
KAROLIS POŽĖLA

Jis bus suporuotas su vienu iš geriausių , 
rištikų, kurio vardas be liepos mėnesio ne
galima paskelbti.

Antra pora bus taip pat įdomi matyti.
JONAS BAGOČIUS

puikios reputacijos ristikas susikibs su sau 
neprielankiu oponentu, apie, kurį matysite 
sekamuose numeriuose.

organizacijų papirkti 
trukdyti' ex-kafeivius nuo ko
vos. Dalinai jie savo tikslą 
atsiekė. Tiek tik jiems ' buvo 
bėda, kad jie nemokėjo kal
bėt ir buvo girti.

Bet tuo* tarpu pasirodė fei- 
keris “independent” ‘partijos 
vadas, ;p( Kelly, kuri^ Turėjo

MONTELLO, MASS. I
Lietuvių Tautiško Namo Draugovė 

rengia pikniką, 2, 3 4 liepos, Liet. 
Taut. Namo Draugovės parke, Mon
tello, Mass. Visi, ir viso^, vietos } ir ( 
apielinkės lietuviai darbininkai yra 
nuoširdžiai kviečiami dalyVaUt. šiame 
pknike. Savo atsilnkymu paremsįte 
draugiją ir patys linksmai laikų pra
leisite.' :. J < , (

Rengėjai.
• • (143-145)



Pirmadien., Biržei. 20, 1032 Puslapis PenatasALDLD. I Apsk. Konferencijos Protokolas
dės veikti daugiaus. Visa bė
da, kad kuopos iždo $20.26 
nunešė bankrutuojantis ban
kas. šiai kuopai reikės pagel-į 
bos iš Apskričio. _ į

Drgė M. Klastauskienė, de-Į 
legate 51 kp., Garfield Park,! 
pranešė, kad jų kuopos iždą 
$24.42 nunešė bankas, bet jie 
nenustoja veikti. Stumia pir
myn į komunistines eiles.

Kitų kuopų raportais, kurių, 
čia nepažymėjau, pasirodė ne

visi 
vien-

kričio ir Kom. Partijos vajaus' 
'.’klausimu. ■ i,

Konferencija uždaryta per 
pirmininką S. Veshį, 3:00 vai. 
po

LDSA. REIKALAI
pietų.

Pirm. S. Veshys, 
Sekr. V. V. Vasys.

Konferencija įvyko gegužės 
29 d., “Vilnies” svetainėj, Chi
cago, Ill. Atidarė sekretorius 
V. V. Vasys kaip 10:30 vai. 
ryte ir paskyrė mandatų komi
siją, į kurią įėjo S. Veshys, M. 
Klastauskienė ir K. Matukai- 
tis; kol mandates sutvarkė, 
tai draugai pasakė po trum
pą prakalbėlę Trejoms ir A. 
Pažarskas dienos klausimais.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų yra 30 nuo 
10 kuopų ir broliškas delega
tas nuo^ALDLD; 8 . Apskričio, 
M. VąpAųfekhs. . Raportas pa-i 
rodė, kad ir pačios Chicagbs I 
kuopų delegatų 'nepribuvo; 
nuo 187 ir nuo 45 kuopų, kas 

> parodo,.'kad yra apsileidimas 
pas valdybas ir narius; žino
ma, tas atleistina tolimesnėm 
kuopom, nes joms reikia pa-' 
dengti kelionės išlaidas siun
čiant delegatus į konferenciją. 
Viso nepribuvo delegatų nuo 
14 kuopų.

Pirmininku išrinktas drg. S.
Veshys, sekretorium
V. V. Vasys.

Spaudos ir rezoliųčijų komi-,1 
sija išrinkta iš šių drdugų : P. Į 
Krakaitis, K. Matukaitis ir A. 
Pažarskas. ',

Skaitytas protokolas įš per
eitos metinės konferencijos ir 
vienbalsiai priimtas.--

Raportas apskričio komiteto 
l išduotas sekr. V. V. Vasio, ku

ris nurodė, kad ALDLD. 1 
Apskr. atgaivino ALDLD. 125 
kuopą Harvey, 111.- pradžioj 
metų turėjo sėkmingą maršru
tą drg. R. Mizara, bendrai su 
ALDLD. 8 Apskr. Wisconsin 
valstijos^ ' Visur s prakalbos 
buvo skaittyngos publika ir jos 
pačios, .per save aįsjmokėjo. 
Taipį£i apskritys turėjo surėh-

’ gęs! diskusijas su prūšeikiniais
; menševikais,mors-pastarųjų ly- įdatus ant prezidento W. Z. 
i depai nestojo į viešas tiškusi- Foster ir vice-prezidento J. W.
( jasĮ bet jų leitenantaj disku- ■ Ford, rinkime parašų ir sukė- 

savo ir pozicijos draugai šuva-'į; • -
re juos į ožio ragą. Taipgi!
pildomo komiteto nariai ap- rį stoti į Partiją ir raginti Isi- 
lankė silpnesnes ALDLD. kuo-'pus darbininkus, kad jie stotų 
pas, Gary, Ind., E. Chicago, i į komunistines eiles. Partija 
Ind., Melrose Park ię Harvey, I yra pasibrėžus gauti 25,000 
III. Iš komiteto raportų pasi-inauju narių, nuo dabar iki 
rodė ’silpnas veikimas guminė- j baigsis rinkimai 8 d. lapkričio, 
tose vietose. Nors pastaruoju Į priimta rezoliucija Partijos va- 
laiku pasirodė kiek' gyvesnis>jaUg klausimu.
182 kp. Melrose Park, dll. į Nutarta, kad kuopos išduo-

I ALDLD. 1 Apskričio finan-'tų savo nariams paliudymus, 
y sinis raportas parodė; kad ■ kurie nori išvažiuoti į Europą, 

įplaukų turėjo $134.65, išlai- Bet tie paliudymai turi būti 
dų -$122.21; ižde lieka su 29 (užtvirtinti Centro Komiteto, 
d* gegužės $12.44, taipgi turi- kad jais nebūtų galima pasi- 
me pažymėti, kad Apskritys' naudoti mūsų priešams. Cen- 
gavo auką $60.00 iš ALDLD. į tro Komitetas, užtvirtindamas 
186 kuopos, Beloit, Wis., ir tą tokį paliudymą, turi praneš- 
auką suvartojo $50 pasveikt ti apie tai į tą vietą Europoj, 

šėrininkų su-į į kurią išvažiuojantis narys 
paaukavo j vyksta. Kuopom tas padaryti

Komunistų Partijos Liet.. Frak- negalima, nes ne visi turi su- 
cijos Sub-Biurui Chicagoj. Ra-' sinešimus su mūsų draugų or- 
portas vienbalsiai priimtas. Įganizacijom Europoj.

Raportas broliško delegato; Nutarta rengti bendrą išva- 
d. Vepraūsko nuo ALDLD. 8 žiavimą pirmo apskričio su 8- 

' Apskričio veikimo. tu Wisconsin valstijos apskri-
* Jįs nurodinėjo, kad turi ap- čiu, kur apie Kenoshą.
skrityj 4 kuopas ir dvi kuopas; ; Surengimo klausimu rūpin-J 

. bandę suorganizuoti, bet kol sįs apskričių komitetai.
kas nepavyko, nesy tosę-vietose Dr#. J. Kiškis, pribuvęs iš 
nesirado tinkamų^drAugų, 'ku-. k. P. ’ suvažiavimo, padarė, 
rie galėtų vesti kuopos reika-1 atsišaukimą į ALDLD. delega- 

;>lus, taipgi jis’ pažymėjo, kad tus, kad sugrįžę į kuopas sten-
8-tas Apskritys rengiasi prie gtųsi kiek pagelbėti finansj- 
bendro išvažiavimo su pirmu. niai jaunuolių kempės paląi- 
Apskričlu. Jo raportas priim-' kymui vasaros metu, kur bus 
tas vienbalsiai. ! Pionieriai mokinami klasinio

Kuopų delegatų raportai supratimo. Jo atsišaukimas 
buvo trumpi,- bet nekuriu kuo-' priimtas vienbalsiai ir nutarta 
pų delegatų raportus reikia remti finansirpai ir moraliai 
įtraukti į tarimus. I vaikų kempė ir raginti aldiė-

‘79 kp. delegato raportas čius leisti savo vaikučius kem- 
parodė, kad iš jų kuopos yra pės mokyklon.
išmesti keli pruseikiniai men-' Priimtos sekamos rezoliudi- 
ševikai ir iš 51 kp. prašalinta 
pustrečio menševiko. Išmesti 
renegatai kėsinasi atkeršyti 
mūsų organizacijoms, už tai 
patartina su jais nieko bendro 
neturėti, kaipo su darbininkų

’ Jjdašė priešais. ---- j ■: -- ----------- - ~-
Drgė Mačenskaitė, delegatė vima. Taipgi ALDLD. vajaus ^įkirtime vienas ^darbininkas 

’■ 125 kp. iš Harvey, pranešė, klausimu, kuris prasidės su 15 užmušta miltinai, O apie 50 
kad kuopa Ąusitvąrkč ir pra-d. spalio ir baigsis su 30 lap-’sūžeištk “ ...... .... ..v < ...

NEW BRITAIN, CONN.

Suvažiavimas

Darbininkų Mitingas
Lietuvių darbininkiškos 

ganizacijos yra sudarę iš savų 
tarpo Veikiantįjį. Komit. Ko
mitetas laiko savo posėdžius, 
taip tankiai, kaip tik ūmus 11 • ♦ V 1 1 J 1 1 • I
dalykas ,kuris yra, reikalingas1 

Į vykdinti gyveniman, tai V.
ALD Komitetas ir imąs darbo. Po- dys jums nakvynes, 
sąry- sėdžiuose iškelta ir apkalbėta 

šyj su veikimu kuopose ir cen-,daug svarbių klausimų, kurie 
tre, kuriame nurodo, kad AL ,reikia vykdinti gyvenimai! šia-

blogai veikia kuopos.
kuopų raportai priimti
(balsiai.' » » •
f , \ * 5 * ! * I*

Skaitytas laiškas nuo
LD. Centro sekretoriaus

or-

Lausanne Bandoma 
daryt Imperialist!}

Vienybė
LAUSANNE. — Imperi- 

|-------- -c . ---- v - - -c ---- ",
narių.' Tai taip rengiasi'susirinkę kalbėti apie “tai- leisti darbininkai būtų pri- 

į,” daro pasiūlymus, kad'imti į darbą.
Pasirodo geras ženklas 

jimą, kol bus galutinai susi-1darbininkų vienybes, jei tik 
tarta, šitas pasiūlymas turi i bus gerai išlaikyta streiko 
labai daug reikšmės impe- j vadovybe ir prisirengimas, • 1* j* _ ___ 1-* _ _ 1 . . - ■...■> —

nimui “Vilnies 
važiavimo ir $10

win

ruošiasi streikan. Jie skel
bia streiką birželio 27 d. 
Streiko judėjimas prasidė
jo del paleidimo 200 darbi
ninkų. Dirbantieji darbi
ninkai reikalauja, kad pa-

' didelės ir veiklios kuopos, 9-ta
LDSA. Suvažiavimas Įvyks p1’ U5-ta, veda special} vajų, 

26 d. birželio, 9 valandą ry-f kad pasveikinti suvažiavimą - 
te, Cleveland, Ohio., 920 East j ne tik aukomis, bet ir su šim- 1alistinių valstybių atstovai 
79th St. Kai kurios draugės j tine '
rengiasi prie suvažiavimo 27į„„;„ 
d. birželio, i 
rykit klaidos, neatvažiuokite i 
dieną vėliau. Kadangi 27 d. į 
jau prasidės LDS, seimas, tad Į 
LDSA. suvažiavimas bus diena j 
anksčiau, tai yra sekmadienio 
ryte prasidės ir yakare baig-! manymų, liečiančių mū 
sis. Atvažiavusios iš vakaro

suvažiavimo 27 į .. . o . i,TA _ , prie suvažiavimo 3-cias Rajo- kąDrauges, nepada-i , i -i i ‘ C i i - iLias. Ką sakote kiti Rajonai? sulaikyti karo skolų mokė-1

klausimas iškyla. Bent kokis., taip pat važiuokite į virš nuro
dytą vietą, nes ten bus 
ges bei draugai, kurie

drau
nuro

Pasveikinimai Suvažiavimui
Veik visos kuopos rūpinasi

DLD.' vajus prasidės su 15 d.|me, taip svarbiame gyvenimo.pasveikinimais. Gražų pluoštą 
spalio ir baigsis su paskutine momente, 
diena’ lapkričio. Centras pri
sius kalbėtoją iš rytų laike va-' 
jaus, tik kuopiečiai turi tin
kamai prisiringti prie vajaus. 
Laiškas priimtas ir nutarta 
rengtis prie vajaus visais gali- 

pasiliko ’ uiais budais, kad apskritį pa- 
i kėlus nuo 727 narių iki 1,000.

Skaitytas laiškas nuo ALD
I LD. 123 kp. iš Gary, Ind., ir 
priimtas vienbalsiai.

Laiške nurodo, kad kuopa 
stovi silpnai veikime, netur
tinga ir atsiprašo, kad jie ne
galėjo prisiųsti delegatų į Ap-! 
skričio konferenciją.

Nutarta, kad visos ALDLD. 
kuopos platintų literatūrą ir 
dalyvautų “Vilnies” vajuje , 
šiame Apskrityje. Kiekviena 
kuopa turi turėti vajaus ko
mitetą, kuris darbuotųsi gavi
me naujų skaitytojų “Vilniai.”

Nutarta raginti visas kuo
pas ir narius, kad dalyvau
tų Komunistų Partijos rinki
nių kampanijoj remdami kan-

n etų r-

lime, finansinės paramos.
Taipgi kuopięčiai patys tu-

ĮneŠimai bei Patarimai 
Suvažiavimui

Kuopos, turinčios gerų Su- balistinių valstybių politi-1 tai darbininkai laimės, 
ko j. Juomi manoma Vokie
tiją pritraukti arčiau prie 
Franci jos ir Anglijos ir su
daryti vienybę prieš Sovietų 
Sąjungą. Anglija ir Fran- 

! ei j a jau veik galutinai su-

s orga- 
inizaciją ir jos veikimą bei or- 
j ganą Darbininkių Balsą—siųs- 
kit tuoj aus Centro sekretorei.

• Gavom keletą įnešimų ,bet ne- 
| daug. Veikiausia, kuopos siun-

i pasveikinimų jau gavom. Kuo- 
Veikiantysis Komitetas šau- pos, kurios siunčia delegates, 

kia viešą darbininkų mitingą, be abejo įduos pasveikinimus 
kuris įvyks birželio 17 d., 7 :30 delegatėms. Kurios kuopos j

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Karkiančius *skvo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

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

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

New York, N. Y.

čiančios delegates įduos joms tinka su šia politika.
ir sumanymus, bet kitos visos!______ L_______
be atidėliojimo atsiųskite juos mm w p wvj «• v» •

gaut Meksikcs uelzkelieciai j 
į Ruošiasi Streikai?! 

rądą 1 MEXICO CITY. — šios! pclU cl“ į
!šalies gelžkelių darbininkai,!

Contran, kad spėtume 
prieš suvažiavimą.

Rinkimų Lapeliai
Rinkimų lapeliai bus

vai. vakare, Lietuvių svetainė- j nesiunčiat delegačių, bet turit j ryti tik po suvažiavimui. Go
ję.

Darbininkų mitinge bus iš
kelta ir apkalbama šie klausi
mai: 1. Iš ko prasidėjo bedar
bė; 2. Ar pasibaigs bedarbė ir 
3. Kokia yra išeitis iš bedar- 
bes.

Kiekvienas darbininkas yra rašo, ___ ___
susidomėjęs bedarbės klausi-Į $75 pasveikinimais ir tikisi da 
mais. Del to vienas ir tas pats j pildyti iki $100.

i mūsų visų yra uždavinys, tai | 
tinkamai prisirengti ir išgar-j 
sinti šį mitingą. Garsinimo bū
dą vartokim tokį: kiekvienas 
pasistengkime sueiti Luo dau
giausiai žmonių ir stengkimės 
juos užįnteresuoti darbininkų! 
mitingo svarba ir sykiu papra-1 
šykim, 
tiems apie mitingo svarbą.

Kad būtų galimą nuosekliau I nių prisirinko labai daug. Net! 
prisirengti, tad čia paduodu 
paviršutinę įvadą prie mitin
go dienotvarkio.

1. Iš ko prasidėjo bedą.rbė? 
Del šio klausimo yra tinkama 
medžiaga iš padarytų pasauli
nio karo iškaščių. Karo pa
darytų skolų mokėjimas ir jų 
krovimas ant darbininkų. Dar
bininkų klasės biednėjimas. O 
iš kitos pusės, kapitalo kuopi- 
masis į imperialistų rankas.! . 
Gamyboje mašinerijos didėji-lčia mano rasti 
mas ir darbininkų 
darbų ir t. p.

2. Ar pasibaigs
Našumas prekių 
Mašinerija. Skubinimo sistema 
ir kitos tam panašios priešas-j 
tys. 1

3 
darbės ? Darbininkų organi
zavimas į Bedarbių Tarybas ir miesto valdininku 
išreikalavimas bedarbiams ap- manus) reikalauti bedarbiams; 
draudos valdžios ir darbdavių pašalpos, 
kaštais.

Medžiaga del 
galima surasti iš 
A-B-C,” “Naujo Karo Gaisras” 
ir darbininkų spaudoj, ypatin
gai, kad ir pereitos savaitės 
“Laisvėje” randas medžiagos, 
kuri yra tinkama panaudoti! 
del darbininkų mitingo.

Bedarbė auga ir darbinin
kus spiria į desperaciją. Tau
tiška ir klerikališka spauda j 
lietuvius darbininkus visokiais į 
visokiausiais būdais mulkiną. į 
Tų darbininkų mintys yra su-i 
rakytos religijos ir' patriotiz- Į 
mo retežiais. Bet tie retežiai | 
jau tempiasi ir' ateina tas lai-i 
kas, kuomet jie su perkūnišku i 
trenksmu truks ir darbininki-! 
ja nuo savo pečių nutrenks 
visus parazitus.

Veikiantysis Komitetas.

dar nepasiųstų pasveikinimų, ras skaičius kuopų 
tai lįiesivėluokit, siųskit tuojau 1 lapelių.
Centro sekretorei, kad galėtų , klausimu sumušė rekordą už- 
priduoti juos suvažiavimui J sisakydama 2,000 lapelių. Ki- 
iVena draugė chicagietė, rašy-.tos užsisakė po mažiau, o dau- 
dama Centrui kitais reikalais, j gelis dar nieko tuo klausiniu 
iš netyčių išdavė paslaptį, ji: nepranešė. Praneškite, kad 

kad jos jau turi apie į paskui nereikėtų pykti, jei pa- 
i-' siusime perdaug ar permažai. 

Be to, dvi1 LDSA. Centro Sekr. S. S.

ROCHESTER, N. Y
Birželio 13 d. čia kalbėjo d. 

James W. Ford, kuris yra no
minuotas Komunistų Partijos 
konvencijoj kandidatu į vice-' 

kad jie pasakytų ki-1 prezidentus.
Reikia pasakyti, kad žmo- '

kapitalistinė spauda rašė, kad j 
buvo apie 1,500. Kapitalisti-j 
nė spauda visuomet mažina 

j darbininkų skaičių,( dalyvau
jančių mitinguose. / '

Draugas Fordas kalbėjo ge
rai. Kalbėtojas' pasakė, kad 
kapitalizmais jau taip nusmu-j 
ko, kad nežino nei . ką su savi
mi padaryti.
kalbama apie
prohibicijos”

užsisakė
1-nia kuopa šiuo km

Visy Mūsai Skaitytoj^ ir Platintoji} Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

Žemes Ūkio Persitvarkymas Sovietu Sąjungoj
Lavinimosi rateliams. Kaina: Lietuvoje—10 cnt., 

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistu Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietu Valdžia

Parašė Z. ANGARIETIS

.reikalavo, kad iš bedarbių no- 
; būtų atimta šviesa ir gazas, 
' kuomet jie nedirba ir negali į 

’ I užsimokėti. Reikalavo taip pat,!
-kad darbininkai nebūtų meta-! 
mi iš namų, kuomet jie neturi j 
kuom užsimokėti randas.

Bet ką jie gaus, tai dar ne
įžūlią. Veikiausiai jau galima 
i pasakyti, kad ponai nekreips 
! domės į tą reikalavimą. Dar
bininkai jau gavo, tai 5 buvo 
areštuoti. Kodėl juos arešta
vo, tai > nežinome., Sal<o, kad 

! jie neklausę policijos, kuomet 
, įsakė pasitraukti toliau.

Tokių “cjovanų,” tai darbi
ninkai gauna užtektinai. Bet 
reikia organizuotis ir kovoti ; 
prieš policijos terorą ir už be
darbiams apdraudą.

Proletaras.

Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt, S.S.R.S.—5 kp.
Šias knygutes galima gauti

BALSO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,
Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

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

Tad 'dabar jau 
panaikinimą 

įstatymo, 
išeitį, bet 

Bedarbę 
“sausasis” 
įstatymas.

Jie 
tas 
ne
ar 
Be-,1 
pa- į 

------- -------- ...   pa-' 
leisti fabrikus darban darbi-1 

1 ninku naudai, o ne kapitalistų ' 
Kokia yra išeitis iš be- pelnui. >'

Bedarbių Taryba buvo pas 
(council- į

metimas iš

bedarbė ? 
gamyboje.

nieko negelbės, 
gali panaikinti 
ba “šlapiasis”
darbę panaikinti, tai reikia 
keisti šią sistemą. Reikia

'BROOKLYN LABOR LYCEUSJ
DARBININKV IŠTAIGA
Salčs del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bu
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

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

LUTVINAS
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J. 

Tel. Trinity S-8724

JUOZAS KAVALIAUSKAS <♦)

VARPAS BAKERIES, Ik <T>

»>

>

šių klausimų j 
“Komunizmo I

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Priimtos sekamos rezoliuci
jos: Tuojautiniai ALDLD. už
daviniai. Bendra kova bedar
bės ir ALDLD. klausimu. Jau
nuolių klausimu, traukti jau-

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

949-959 Willoughby Ave.
Tol., Stagg 8849.

Bedarbių Taryba'

SUKILIMAI ZURICHE 
—BARIKADOS

PARYŽIUS. — Kapitalis
tiniai laikraščiai praneša, 

,kad Zuriche, Šveicarijoj, 
nimą'į ALDLD.’kuopas.’ Pro-,įvyko , dideli susikirtimai 
testo rezoliucija prieš Kana- j darbininkų su'policija. Bu
dos valdžios terorą ir. deporta-jvo pastatyta barikados. Su-

. S

. -L

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE
38-40 Sta$g Street, Brooklyn, N.

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

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- . 
minusias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
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Raudonoji Vėliava i įnamiai Laimėjo
Union Square ,'Rendų Streiką

NEW YORK.—Penktadienį 
po pietų vienas bedarbis iškėlė 
didelę raudoną vėliavą ant 
augšto stiebo Union Square, 
ant kurio paprastai iškeliama 
amerikoniška vėliava. Bedar
bis liko tuojaus areštuotas. 
Daugelis darbininkų sveikino 
raudoną vėliavą ir plojo be
darbiui.

Nukerta Algas Horn and 
Hardart Darbininkams

BRONX.—Randauninkų ko-i 
mitetas po num. 2440 Bronx! 
Park East privertė namo savi
ninkus pasirašyt, kad jie ne
mėtys bedarbių iš kambarių, 
kad nupigins visiem įnamiam 
po dolerį rendos į mėnesį nuo 
kiekvieno kambario ir kad ne
darys jokio priešingo žingsnio 
nei prieš vieną įnamį be pasi
tarimo su randauninku komite
tu.

NEW YORK.—Horn and 
Hardart automatinių valgyklų 
kompanija paskelbė nukapoji- 
mą 10 iki 20 nuošimčių algų

Privertė Agentūrą Sugrą 
žint Darbininkei Pinigus

penkiems tūkstančiams savo
darbininkų, kurie yra neorga
nizuoti; ir todėl bosai taip 
sauvališkai su jais elgėsi: už 
mažiausią taisyklių sulaužy
mą arba pagal kokį bevertį 
įskundimą, paleisdavo darbi-
ninką bei darbininkę vienai iki 
trijų savaičių; pietums duoda
vo darbininkams tik pusę va
landos ir t.t.

Kairioji Maisto Darbininkų 
Industrinė Unija, 16 West 21- 
st St., ragina Horn and Hard
art darbininkus organizuotis 
kovon prieš uždarbių kirtimą.

Pavyzdingas Italą su 
Negrais Susitaikymas

NEW YORK.—Viena italų 
darbininkų šeimyna susipyko 
su negru kaimynu 13th St., 
tarp Avė. B ir C. Baltieji, ita
lai ėmė visaip niekinti negrus. 
Bedarbių bloko komitetąs, va
dovaujamas drg. Shulmano, 
vieno iš komunistų kandidatų, 
nuėjo pas tą italų šeimyną ir 
išaiškino, kokis tai yra blogas 
dalykas vienos spalvos darbi
ninkams pyktis su kitaspal- 
viais—tuom pasinaudoja tiktai 
darbininkų p'riėšai. Italų šei
myna prisipažino padarius 
klaidą, ir tos šeimynos gal
va nuėjo pas negrą atsiprašy
ti, ir sykiu iškėlė šeimynišką 
susitaikymo vakarėlį, per kurį 
keturi italai ir trys negrai dar
bininkai įsirašė į bloko komite
tą kovot už bedarbių šelpimą 
ir prieš jų mėtymą iš kamba
rių.

Kairioji Siuvėjų Unija 
Laimėjo 21 Streiką

J
NEW YORK.—Industrinės 

Adatos Darbininkų Unijos mo
terų skyriaus organizatorė Fa
nnie Golos praneša, kad ši 
unija per keturias savaites iš
vedė į streiką darbininkes 32- > 
jų Šapų, ir 21-noje iš tų šapų 
streikierės laimėjo savo reika
lavimus. Kitose šapose tęsia
si j koya. »• h . < t j t <'.: '

J dirbtuves, kur nėra unijos, 
bus siunčiama unijinės darbi
ninkės gauti ten darbą ir pra
dėt ‘Organizuot siuvėjas iš vi
daus; 1 ‘

Nutarta vest pasmarkintą 
kovą prieš bosus, kurie visaip 
išsisukinėdami neišmoka laiku
darbininkėms ir darbininkams 
algtj.

Areštavo Lietuvį ' 
“Nezaležną” Kunigą

NEW. YORK.—Penktadieni 
buvo areštuotas ir Essex Mar
ket teisman atvestas Kazys E. 
Hess, buvęs lietuvių nępriguL 
mingas kunigas, kuria, kaip 
kad jį kaltina, buvo' apsivogęs 
Philadelphijoj. Jis laikomas 
po $2,500 kaucijos iki teismo, 
kuris paskirtas įVykt šį antra-

NEW YORK.—Viena seny-1

Liet. Darb. Susivienijimo 101 
Kp. Išvažiavimas Forest 
Parke Sekmadienį

LDS. Jaunuolių kuopos iš
važiavimas įvyks 26 d. birže
lio, Forest Parke.

Visi, kurie atsilanko į LDS. 
Jaunuolių kuopos parengimus, 
žino, kad jaunuoliai visuomet 
ką nors naujo sugalvoja. Taip 
ir šį sykį bus visokių žaislų, 
dainų, užkandžių ir gėrimų.

Yra užkviestas Aido Choras 
padainuoti keletą dainų ; mūsų 
jauna ir gabi kalbėtoja Bertha 
Paltanavičiutė pasakys mažą 
prakalbėlę ąpie LDS. ir LDS. 
Jaunuolių kuopą 101.

Visi turi remt LDS., ypač 
jaunuoliai, nes LDS. yra dar
bininkiška organizacija ir dir
ba darbininkui lapui. Kvie
čiame visus atsilankyti, jau
nus ir senus, į mūsų išvažia
vimą Forest Parke, sekmadie
ni, 26 d. birželio.

prisiuntė streikieriams aukų. 
Ostrolenker Progressive Youth 
Friends paaukojo $10; Okir’s 
kepykla, prielanki darbinin
kams, 6841 Morton Avė., šel
pia streikierius duona.

i REIKALINGA
J V .

REIKALINGAS pusininkas į užei
gos biznį, Priežastis—turiu 2 biz

niu ir jų abiejų negaliu prižiūrėti, 
tad esu priverstas imti pusininką. 
Kreipkitės po numeriu 148 Grattan 
St., kampas Varick Ave., Brooklyn, 

į N. Y. Telefonas Stagg 2-7311.
; (145-147)

A. K.
va airė moteris įmokėjo Helen'
Roth darbų agentūrai, 6th 
Avė. ir 45th St. $4 už gautą1 
jai darbą skalb.; dar toliaus, j 
kada užsidirbs, turėjo atnešt' 
agentūrai $7, tai yra $11 išvi-|
so už darbą ,kuris per mėnesį 
duos $45 algos. Moteriškė 
buvo religinė. Išdirbus pen
kias dienas skalbykloje po 15 
valandų per dieną, jinai pasi
ėmė tik vieną valandą laiko 
sekmadienį nueit į bažnyčią. 
Už tą valandą bosas ją pavarė 
iš darbo.

Moteriškė pasiskundė Daily 
Workerio pardavinėtojui. Šis 
pranešė Bedarbių Tarybai. At
ėjo skaitlinga bedarbių dele
gacija į agentūrą ir pareika
lavo sugrąžint darbininkei pi
nigus. Agentūra buvo privers
ta sugrąžint darbininkei tris 
dolerius.’

Darb. Kor.

Aido Choro Dramos 
Grupės Susirinkimas

Sekantį antradienį, 21 die
ną birželio, “Laisvės” svetai
nėj, įvyksta Aido Choro Dra
mos Grupės susirinkimas. Vi
si dalyvaukite. Susirinkimas 
turi prasidėti apie 7:30 vai. 
vakare.

Šiame susirinkime reikės ne 
tik /reikalus aptarti, bet jau 
reikės pradėti tikras darbas. 
Bus) skaitoma pertaisytas vei
kalėlis ir jau reikės imti kiti; 
darbai.

I šį susirinkimą kviečiami 
visi draugai, kurie turi noro 
veikti vaidinimuose ir vaidin
ti. Mes kviečiame atsilankyti 
visus draugus ir drauges, ku
rie tik turi noro veikti sceno
je.

Visų draugų ir draugių pra
šome pakalbinti ir atsivesti 
naujų narių į Aido Dramos 
Grupę. Ateikite seni ir jauni 
—visiems yra darbo .

Komitetas.

Downtown Bedarbių 
Demonstracija

NEW YORK.— Downtowno 
bedarbiai nesutinka badauti, ir 
šį pirmadienį jie eina į demon
straciją prieš miestinį šelpimo

Trumpai

Brooklyn.—Amelijai Redi- 
nai, 43 metų amžiaus, keturias 
minutes buvo visiškai sustojus 
širdis plakti. Pašauktas dak
taras su oxygenu (deguoniu) 
atgaivino ją, bet po 11 valan
dų ji vis tiek numirė.

Queens.—Irving Klein, bu
vęs Queens pavieto vieškelių 
komisiohierius, nusuko šimtus 
tūkstančių dolerių, gal milio- 
nus, priduodamas valdžiai bi- 
las už aliejų ir kitas reikalin
gas keliams medžiagas, kurių 
jis ištikro nepirko. Penktadie
nį teismas pripažino kaltu. 
Bausmė dar neuždėta.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIĘŠKO DARBO BUčEiRIS

Jieškau darbo bučernėj, esu patyręs 
tame darbe per daug metų. Pir- 
miaus laikiau pats savo biznį—bu- 
čcrnę. Taipgi dirbau pas kitus už 
pirmarankį. Galiu keliomis kalbomis 
susikalbėti apie biznio reikalus: lie
tuvių, lenkų, rusų ir anglų. Taigi, 
kam reikalingas tokis darbininkas, 
malonėkite atsiliepti sekamu adresu: 
4,6 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. ar 
per telefoną pasakykite savo antra
šą, tel. Stagg 2-3878

(141-147)
Pajieškau partnerio į Lunchroom 

biznį arba vaikino apsivcdimui, žino
ma, pasiturinčio ir gero karekterio. 
Kreipkitės šiuo adresu: 5420 2nd Av., 
Brooklyn, N. Y.

(143-145)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

PARSIDUODA minkštų gėrimų už
eiga, baras ir visi reikalingi jtai-

Tarpt. Darb. Apsigynimui
Tuoj Reikia Lėšų

NEW YORK.—Tarptauti-
uis Darbininkų Apsigynimas 
šaukiasi greičiausios finansi
nės paspirties delei apeliacijos 
Augščiausiame Teisme už pa- 
liuosavimą 7 negrų Scottsbo
ro berniukų, kuriuos Alaba- 
mos valstijos teismai pasmer
kė mirtin visiškai nekaltai. 
Tarptautinis Darbiu. Apsigy
nimas šiuo laiku veik visiškai 
neturi tam lėšų. Siųskite au
kas šiuo adresu: International 
Labor Defense, 80 East 11th 
St., New York City.

New York.—Rabinas S. Wi
se žydų laikraštyje “Opinion” 
pasipiktinęs smerkia Manhat- 
tano prezidentą Levy už tai, 
kad jis atsivedė majorą Wal
ker! į žydų Yeshivą Kolegijos 
bankietą. Išvada tokia, kad 
grafterio majoro dalyvavimas 
ten pažemina žydų tautą.

New York.—Septyni asme
nys areštuoti ir po $100 paran
kos laikomi už tai, kad eidami 
į požeminio gelžkelio trauki
nį, vietoj penktukų įmetė į 
mašiną įvairius metalinius ri- 
tinukus. Kompanijos detek
tyvai tatai mato per mašinos 
stiklą.

symai. Atsišaukite 213 Bedford Ave. 
tarpe 5th ir 6th gatvių, Brooklyn, 
N. Y.

(145-147)
PARSIDUODA PIGIAI 
“LUNCHEONETTE”

Yra visi parankamai ir į- 
rengimas. Vieta gerai išdirb
ta ir geroje vietoje. Arti 
Brooklyn tilto. Pardavimo 
priežastis yra ta, kad turiu 
ūkę ir rengiuosi važiuoti ant 
jos gyventi. Kreipkitės grei
tai. Parduodu pigiai.

209 Adams St., Brooklyn, 
N. Y. (140-146)

Būtinas Reikalas SPORTAS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežūs Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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Visi, kurie turite Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos Antro Apskričio 
laimėjimo knygutes, be jokio 
atidėliojimo privalote likusias 
sugrąžinti ALDLD. pirmos 
kuopos sekretoriui iki birželio 
23 d. O tą vakarą, ketvirta
dienį, įvyksta pirmos kuopos 
pusmetinis susirinkimas. Tai 
yra labai svarbus susirinkimas. 
Jame, be kitko, bus renkami 
delegatai į birželio 26 d. kon
ferenciją ; turės būt padisku- 
suota apie ateivių apgynimo 
reikalus ir priimta protesto re
zoliucija prieš Dies sumanymą, 
pagal kurį kapitalistai nori iš- 
deportuoti visus susipratusius 
ir veikiančius ateivius darbi
ninkus. Taigi kiekvienas na-

SPĖLIOJIMAI APIE ŠARKI 
IR SMĖLINGĄ 

; ’ i 
Antradienį plieksis Šarkis su 

smėlingu. Katras Jųdviejų iš
loš, tai tik spėliojimai, kuriais 
neapsigaukit “bečydami.” Lai
mės tas, katram laimėt bus bo
sų nuspręsta, kaip ir papras
tai kapitalizuotame sporte.

New York Americano spor
to rašytojas Damon Runyan 
sako: Šarkis apsukresnis, “žai- 
biškesnis,” bet jo smūgiai nė
ra gana galingi; Šmelingo kir
čiai esą pavojingesni. Pas Smė
lingą jis įžiūri daugiau patva
rumo.

Smėlingas sveria 190 svarų. 
Šarkis desėtku svarų daugiau.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Omiai ir chroniškai vyrų Ir 

matarų ligai kraujo ir adai. 
Padarau ištyrimų kraujo ir ilapuma.

DR MEER
156 W. 44th St, Room MJ 

New York, N. Y. 
Valandai PrKmimoi

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I 
i iki S vai. vakare 

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Telefonas: Stagg 2-9165

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA
, VALANDOS:

Nuo f vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir AVentadieniais 

tik susitarus.

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
( Bl ELA US K AS) 
G R A BORIUS

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

MUSUX IŠTAIGA w ATLIEKAw SEKANČIUS* DARBUS: 
MIRUSIUS* PARVEŽAM i iŠ VISU t ŠALIŲ ,< IR I IŠ ČIA 
PASlUNČlAM t KUR KAM REIKIA. , TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI r AMBULANSINį „ AUTOMOBILIUI 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR, 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS* 
PRIŽIŪRĖTI.' DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES I, MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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{Laikrodžiai, Deimantai ir 
[ Auksiniai Dalykai
i Dovanom ar patys sau norėda- 
• mi pirkti laikrodžius, daimantus 
lar bi ką iš auksinių daiktų ži- 
| nokite, kad pas mane pigiau nu- 
Isipirksite. '

ĮVAIRŪS * LAIK-
I RODŽIAI NAU- 
įJAUSIOS MADOS 
luž PRIEINAMĄ-

KAINĄ

Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
žius ir kitus papuošalų daiktus.; 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš |

į rys, kuriam bent kiek rūpi dar 
I bininkų reikalai, turėtų pribū
ti į tą susirinkimą.

Nepamirškit atsivest ir nau
jų narių prirašymui prie kuo
pos.

Kp. Sekr. D. K.
(145-148)

^Smarkiausias Millerio 
‘ Streikierių Mitingas
t - - -

i BROOKLYN. — Penktadie
nį Millerio čeverykų kompani
ja, su pagelba valdiškų ir pri- 
vatiškų šnipų ir profesionalių 
streiklaužių, stengėsi sudaryt
mitingą atvirame ore. Kom
panijos tikslas buvo parodyt, 
būk “patys darbininkai” rei
kalauja užbaigti streiką ir

Š. D.

1ŠRANDAVOJIMA1
P A S I R A N D AVOJA fomišiuotas 

kambarys vyrui, du langai ir įei
na saulė, tinkama šėpa drapanoms, 
žiemą garu apšildomas, galima ir 
valgį pasigaminti. Vienas blokas iki 
požeminio traukinio, vienas blokas 
nuo gatvekario linijos. Kreipkitės | 
po G valandai vakare. Subatom ir t 

; nedėliom per visą dieną. Ant viršų- 1 
tinhj lubų po kairei. Antrašas: 206 
Bushwick Ave., arti Scholes St., 
Brooklyn, N. Y.

(144-145)

PasirandavK>ja Užeiga
Geroj biznio vietoj pasirandavoja 

užeiga ir salė, per daug metų iš
dirbtas biznis. Kreipkitės pas: A. 
Lukas, 60-36 Perry Ave., Maspeth, 
N. Y. Telefonas Juniper 5-2555. 
kreipkitės tuojaus.

1 ' (142-146)

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas F f* Iii
Garankščiuotos krau-

jagyslės, niežinti ek- KtafA
žyma, kojų skauduliai k/iL/I
ir skausmingi kojų su- vJU j
tinimai, paeinanti nuo VYl J
gyslų įdegimo, yra gy- VĮų

domi be operacijų J K j]
DR. O. MEYER

208 West 54th St.
New York City

Valandos: 2 iki 6, Seredomis ir
Subatomis 11 iki 1, 2 iki 6,
Apart Nedėldienių

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

stengsiuosi pilnai patenkinti.
Williamsburgiečiams, kuriems 

pertoli pas mane atvežti pataisy
mui laikrodžius ar kitus auksinius
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.” •

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS• *

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

biurą. Iš 120,000 bedarbių toj 
miesto dalyj biuras duoda kiek 
pašalpos tiktai trim tūkstan
čiam. Iki šiol už kai kuriuos 
iš šių laimingesnių bedarbių 
biuras užmokėdavo kambarių 
rendas. Dabar biuro vedėja 
Goldmanienė patvarkė, kad jų 
rendos daugiau nebus apmo
kamos; o tai reiškia bedarbių 
išmetimą į gatvę.

Demonstracija prasidės 10 
yal. iš ;ryto ant kampo 7th 
St. ir Avė. A ir maršuos 
prie šelpimo biuro, reikalau
dama ūmios paramos visiems 
bedarbiams,

grįžt atgal su numuštomis ai-j 
gomis.

Atsakydami į tai, streikie- 
riai surengė didžiausią demon
stracinį mitingą iš visų, ko
kius tik turėjo nuo streiko pra
džios. Vienas po kitam eili
niai darbininkai pareiškė, kad 
nepaisys jokių šnipų—provo
katorių, jokių prezidento Hoo- 
verio agentų Woodų ir jokių 
teismo indžionkšinų, o darys 
dar didesnius masinius pikie- 
tavimus ir tęs kovą iki laimė-, 
jlmo.

Kelios kuopos pašalpinės or
ganizacijos Workmen’s Circle

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
"Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th & Noble Streets 
3rd & Noble Streets 
Sth & Fairmount 
7th & Green 
7th & Parrish 
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lonąbard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd ♦ ■ 
Franklin & Vine .....

IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

proga mokintis barberystės ama
to. Išmokysime jus i trumpą lai
ką, o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
vien tik barberiauti, bet ir mote
rims plaukus kirpti.

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persitik
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

K

INC

JONAS STORES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Aveuue) 

BROOKLYN, N., Y.
. . ■ I j II !■■■■. ..................... .į

____________________£

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.”

LaiiiBiHsiii3iHaniaiiioiiioiiio»iainsiiisiiiainaiii3iiiontoiiisiio»itsiiioinouisii>3in3iiii

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-62611 K ’
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