
KRISLAI
Socialfašistai ir SLA.
“Klampynė” ir

“Naujienos.”
Kišo Koją, Patys

Suklupo.
Pagalios Pripažino.

Rašo Komunistas

Savo “Naujienose” Grigaitis 
vėl tvirtina, kad fašistai-sanda- 
riečiai uzurpatoriškai užgrobė 
SLA vadovybę Pittsburgho sei
me. Girdi, jie nesiskaitė su 
daugumos narių pareikšta va
lia. Bet kodėl kitaip pačiame 
seime giedojo Grigaičio kolega 
ponas Bagočius? Kuomet pre
zidento rinkimus laimėjo Gegu
žis, tai p. Bagočius per ašaras 
užlipęs ,ant estrados tvirtino, 
kad jokia demokratija nebu
vus paneigta bei išgvoltavota. 
Jis sakė: Susivienijo dvi parti
jos ir sudarė daugumų. Tuo 
būdu demokratijos principas 
nesulaužytas!

Ne demokratija čia svarbu. 
Grigaičiui demokratija tiek te
rūpi, kiek rudžiui blusos. Pa
vyzdžiui, jis nieko nesakė prieš 
tai, kuomet du metai tam atgal 
fašistai-sandariečiai paskyrė S- 
LA iždininku Gugį, kuris visai 
į tą vietą nebuvo kandidatas, o 
tūkstančius balsų gavusį kan
didatą nuspyrė į užpakalį. Gri
gaitis tada fašistus karštai svei
kino.

Svarbu tas, kad SLA virši
ninkais pasiliko buržuazijos 
agentai ir darbininkij priešai. 
Jie tą organizaciją koja prisi
mygę plėšo ir žudo. Tokiais 
pat būtų ponai Bagočiai. To- j 
del SLA nariams darbininkams 
reikia lygiai kovoti prieš visus i 
apgavikus.

“Naujienos” ištisai be jokių 
komentarų perspausdino iš Prū- 
seikos “Klampynės” Butkaus 
straipsnį apie “šnipus”. Mat, 
tas straipsnis buvo atkreiptas 
ne prieš tuos šnipus, kuriuos 
Komunistų Partija sučiupo ir 
išdrėbė laukan, bet prieš Komu
nistų Partiją ir jos įstaigas. 
Tai bjaurus ir šlykštus anti-ko- 
munistinis straipsnis, štai ko
dėl jis taip patiko Grigaičiui.

Oportunistai tyčia surengė 
savo pikniką liepos 3 d., idant
pakenkus “Laisvės” metiniam 
piknikui. Mūsų piknikas buvo 
nepaprastai didelis. Niekas ne
išėjo iš oportūnistij bandymo 
pakišti jam koją. Matėsi ne
mažai paties Prūseikos pasekė
jų, kurie jau pradeda pamatyt, 
kad jiem reikės skirtis su kontr
revoliucine “Klampyne.”

Tuo tarpu jų jomarkėlis, ren
giamas Cliffsidėj, matyt, buvo 
labai mizernas. Prūseika pats 
nedrąsiai sako: “piknikas, kaip 
pagal Cliffsidę, buvo gana di
delis.” O kodėl pagal Cliffsidę? 
Juk tai ne Cliffsidės, bet “Klam
pynės” piknikas. Ten pat sako
ma, kad buvo atvažiavę net iš 
Philadelphijos sklokininkų. At
rodo, kad tik už nepasisekimą 
bėda bandoma suversti ant 
Cliffsidės, arba ant “pagal 
Cliffsidę.”

Labai supykusiai J. Kuodis, 
“Klampynės” gaspadorius, pra
neša savo pasekėjams, kad Ko
munistų Partija sugrąžino jiems 
jų pinigus. Bet Kuodis nepa
talpina Partijos pareiškimo, ku
rį gavo nuo partijos su tomis 
aukomis ir kuris tilpo “D. Wor- 
kery” ir “Laisvėj”. Kodėl? Ko
dėl bijo partijos pareiškimo? 
Kodėl slepia nuo savo suvedžio
tų pasekėjų? Iškolioja partiją 
už nepriėmimą kontr-revoliuci- 
nio judėjimo apgavingais tiks
lais numestų kelių dolerių, vie
nok paslepia partijos pareiški
mą.

Mainieriai Supliekė 
Federacijos Vadus

DILLONVILLE, O. — 
Penki šimtai mainierių nu
galėjo Amerikos Darbo Fe
deracijos reakcinius vadus 
ir pastatė kalbėti’ d. Bohus, 
Nacionalės Mainierių Uni
jos organizatorių.

Čia pribuvo Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ad- 
voktas ginti du mainierių, 
kurie buvo suareštuoti lai
ke pikietavimo kasyklos.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

No. 161EILINIAI VETERANAI REIKALAUJA !DEMONSTRACIJOS PRIEŠ VALDŽIĄ
WASHINGTON. — Eks- 

Kareivių Darbininkų Lyga 
pradėjo mobilizuoti eilinius 
veteranus tikrai kovai už 
pašalpą ir už bonus. Laiko
mi susirinkimai atviram 

'ore. Liepos 6 d. susirinko 
j apie tūkstantis veteranų ir 
' vienbalsiai pasisakė už ma
sinę veteranų demonstraci- 

• ja prie kongreso rūmų po 
: eilinių narių vadovybe. To
kia demonstracija planuoja

Paveikslėlis iš Jaunų Raudonarmiečių De
monstracijos Pirmojoj Gegužės, Raudonojoj 

Aikštėj, Maskvoj.

Amerikos Komunistu Par
tija jau iškėlė obalsį, kad 
darbininkai visur rengtųsi 
prie rugpjūčio 1 d. prieška
rinių demonstracijų. Ta 
diena esti tarptautinė dar
bininkų kovos diena prieš 
kapitalistinio karo pavojų. 
Šiemet tas pavojus didesnis, 
negu kada nors buvo nuo 
pasaulinio karo. ŠiandienJAPONIJA MOBILIZUOJA DAUGIAUKARO, SPĖKŲ PRIEŠ SOV. SĄJUNGĄ

Sovietų Sąjunga 
Budavoja Socializmą

MASKVA. — Bendram 
pareiškime Sovjetų valdžios 
Liaudies Komisarų Tarybos 

j ir Komunistų Partijos Cen- 
! tralinio Komiteto sakoma:

“Kolektyvizuoto žemės 
i ūkio laimėjimas, kaip kad 
: matome iš to fakto, jog ke- 
į turi penktadaliai visų pava
sarinių pasėlių priklauso ko
lektyvams ir valstybės 
ūkėms, parodo, kad-Sovie
tų Sąjunga visiškai pasire
mia nauju socialistiniu pa
matu ir galutinai sudaužo 
tą buržuazinę teoriją, būk 
Sovietų Sąjunga grįžtanti 
prie kapitalizmo.”

TARPTAUTINIS EKS- 
KAREIVIŲ KONGRESAS

NEW YORK. — Eks-Ka
reivių Darbininkų Lyga ga
vo užkvietimą dalyvauti 
tarptautiniam eks-kareivių 
kongrese, kuris įvyks Ber
lyne rugpjūčio 28 d. Kong
resas šaukiamas tam tikslui, 
kad sumobilizuoti eks-karei- 
vius kovai prieš badą ir 
prieš naujo karo pavojų.

UŽSIDARĖ BANKAS

AURORA, III. — Užsida
rė First National bankas. 
Turėjo $2,886,000 depozitų. 
Tai buvo didžiausias bankas 
visam Kane paviete. Iš Au
rora penkių bankų jau du 
užsidarė, o trys dar laiko
si.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r palaimėsite, Tik 
Retežids, o Išlaimėsite 
Pasaulj!
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ma šiandien, liepos 8 d. Bet 
manoma, kad policija pasi
priešins.

Eiliniai veteranai pradeda 
bruzdėti prieš reakcinę uz- 
urpatorišką vadovybę. Tar
pe vadų Foulkrod ir Waters 
eina kova. Vienas kitą at
virai kaltina buvime polici
jos agentu. Abiejų teisybė, 
nės abu yra policijos ir val
džios agentai mulkinti vete
ranus.

I Hoc veris Bando
I Apgauti Veteranus 
i _____
I
! WASHINGTON. — Ir 
I koks “geras” tasai ponas 
1 Hooveris. Jis siūlo, kad 
j kongresas paskirtų $100,000 
del veteranų pargabenimo 
namo. Tie, kurie nori va- 

. žinoti namo, gausią gelžke- 
lio tikietą ir po 75c į dieną, 
kuomet randasi kelionėj! 
Bet ar manote, jog tas 
$100,000 bus valdžios auka 
veteranams? Nieko pana
šaus. Tai būsianti vetera
nams paskola, kurią valdžia 
atsiskaitys iš bonų, kuomet 
tie bonai bus atmokami 
1945 metais!

Mažai veteranų pasiduos 
šitai apgavingai Hooverio 
“geraširdystei.”

ŽMOGUS IŠBUVO BE 
SĄMONĖS TRIS DIENAS

NEWARK, N. J. — Išti
sas tris dienas išbuvo be są
monė? (“miegojo”) 'Čionai 
ligoninėj darbininkas David 
Alpaugh, 52 metų amžiaus. 
Dabar sąmonę pradėjo at
gauti ir manoma, jog gy
vens. Daktarai nesupranta 
šios misteriškos ligos.

MAŽIAU NAMŲ 
BUDAVOJAMA

BROOKLYN.—Namų sta
tymo biuras praneša, kad 
šiemet per pirmus šešis mė
nesius mažiau namų stato
ma ant $23,207,277, negu 
pernai.

Vaizdelis iš Washingtono Badaujančių ir Kovo
jančių Eks-Kareivių už Tuojautinį Išmokėjimą 

Visų Jiems Priklausomų BonųREIKIA RENGTIS PRIE RUGPJŪČIO1 D. PRIEŠKARINIU DEMONSTRCI JŲ

Vėl Mandžurijoj Japonija 
pradėjo koncentruoti savo 
spėkas ties Sovietų Sąjungos 
rubežium. Ateina žinių, 
kad armijos būriai ir kari
niai orlaiviai skubiai gabe
nami į šiaurius. Gi Japoni
jos armijos generalinio šta
bo buveinė tapo perkelta iš 
Mukdeno į Harbiną, kuris 
randasi ant Sovietų-Chinų

Jau Sugrįžo Čilės 
Kruvinas Diktatorius

SANTIAGO. — Naujoji 
valdžia po Davilos vadovy
be susigrąžino buvusį Čilės 
kruviną diktatorių Ibanezą, 
kuris' buvę nuverstas iš iš
grūstas iš šalies tūlas laikas 
tam atgal. Socialistai džiau
gėsi, jog Davilos valdžia 
{vykdysianti socializmą. O 
dabar visi mato, jog tai kru
vina fašistinė valdžia. Mes 
tą sakėme tuojau? po tos 
valdžios įsisteigimo.

Komunistų Armija Pasirodė . 
Pietinėj Chinijoj

\ .CANTON, Chinija.—Štai- 
ga pasirodymas skaitlingų 
būrių Raudonosios Armijos 
Kwantungo provincijoj įva
rė baimę Cantono valdžiai. 
Ji už tai kaltina Nankingą. 
Sako, kad Chiang Kai-she- 
kas tyčia pastūmęs komuni
stus iš centralinės Chinijos 
į pietus, idant užduoti smū
gį Cantono klikai. Mat, vie
na Kuomintango klika val
do Nankingą, o kita—Can- 
toną.

imperialistų planai prieš So
vietų Sąjungą visiems gerai 
žinomi.

Rugpjūčio 1 d. Amerikos 
proletariatas pakels audrą 
protestų prieš Amerikos im
perializmą. Rugpjūčio 1 d. 
šimtai tūkstančių darbinin
kų šauks: “Šalin rankas nuo 
Sovietų Sąjungos ir nuo 
Chinijos liaudies!”

gelžkelio.
Japonija skubiai prailgi- 

naTsitsihar-Koshan geležin
kelį linkui Sovietų rube- 
žiaus, idant palengvinus ka
rinių spėkų kilnojimą prieš 
Sovietų Sąjungą. Viskas 
rodo, kad Japonijos imperia
listai desperatiškai rengiasi 
prie karo prieš darbininkų 
tėvynę.

Amerikos Valdžios Rei
kalavimas Nankingui

WASHINGTON. — Hoo- 
verįo valdžia instruktavo 
Amerikos atstovybę Chini- 
joj tuojaus pareikalauti 
Nankingo valdžios, kad ji 
apsaugotų Amerikos misio
nierius nuo komunistų ir 
“banditų.” Girdi, komunis
tinės spėkos grūmoja Ame
rikos “piliečių, gyvybei” 
Kansu, Honan ir kitose pro
vincijose. Čia pirmu sykiu 
minimas komunistų veiki
mas Kansu provincijoj. Va
dinasi, komunistų veikimas 
plečiasi po naujas sritis.

Šis Amerikos valdžios rei
kalavimas reiškia, kad Hoo
verio valdžia tiesioginiai ke
tina padėti Chiang Kai-she- 
kui kriušinti Chinijos revo
liuciją.

Už $50,000 NARKOTIKŲ

NEW YORK. — Uoste 
Pier I, Hoboken, valdžios 
agentas sučiupo narkotikų, 
kurių vertė siekia $50,000. 
Nuodai rasta čeverykuose 
sudėti.

SOVIETU VALDŽIA IR KOMUNISTU PARTIJA PRADĖJO KAMPANIJĄ UŽ NUĖMIMĄ NUO LAUKŲ VISU JAVU
MASKVA. — Statistikų 

Biuras paskelbė, kad šiemet 
tikimasi daug didesnio der
liaus, negu pernai.^ Visi 
Sovietų laikraščiai pilni agi
tacijos ir žinių apie kampa
niją del nuėmimo javų nuo 
laukų. Liaudies Komisarų 
Taryba ir Komunistų Parti
jos Centralinis Komitetas 
išleido bendrą pareiškimą ir 
instrukcijas del javų nu
ėmimo kampanijos. Pareiš
kimą pasirašo d. Molotovas 
už Sovietų valdžią ir d. Sta
linas už Komunistų Partiją.

Pareiškime įdėta dešimts 
instrukcijų. Pirmas punk
tas reikalauja, kad būtų ve
dama griežta kova prieš eik
vojimą laukuose grųdų ir 
kad visi javai būtų laiku ir 
tinkamai nuimti nuo laukų. 
Antras, kad darbo spėkos 
būtų tinkamai sumobilizuo
tos ir kad darbininkams bū
tų gerai už darbą apmoka
ma. O darbas turi Imt pa
remtas nuo kavalkų.

Trečias, kad darbinįnkam 
būtų mokama pinigais ir, ja
vais. Ketvirtas ir penktas 
punktai įsako, kad kolekty
vu nariams būtu mokama C v

išanksto, nelaukiant paties 
rudens, kuomet būdavo kar
tu visa užmokestis atiduo
dama.

šeštas, tie kolektyvai, ku
rie pasirodys geriausia, ga
lės pasilikti savo naudojimui 
didesnį nuošimtį javų. Sep
tintas, kolektyvėms ūkėms 
tuojaus turi būt suteikta 

i 16,190 naujų traktorių, 6,- 
700 motoriniu trokų ir už 
170,000,000 rub. vertės kito
kios mašinerijos. Aštuntas, 
darbo unijos ir Kom. Par
tijos organizacijos nepriva
lo trukdyti kolektyvų vedė
jams darbą vesti, bet turi 
su jais kooperuoti.

Devintas, traktorių ir au
tomobilių fabrikai turi pa
skubinti gamybą, idant ap-

Dar Vienas Žodis į 
Naujosios Anglijos 

Lietuvius Darbininkus
WORCESTER, Mass. — 

Visi Naujosios Anglijos lie
tuviai darbininkai ir darbi
ninkės atminkite štai ką: 
ši sekmadieni, liepos 10 d., 
Worcesteryje rengiamas vi
sų Naujosios Anglijos apsk
ričių spaudos piknikas. Vi
sas pelnas eis naudai dien
raščių “Laisvės”, “Vilnies” 
ir “Daily Workerio.”

Pikikas įvyks visiems ge
rai žinomam lietuvių Olym
pia Parke. Dalyvaukite vi
si ir visos. Praleisite gra
žiai laiką ir pa remsite dar
bininkų judėjimą.

Piknike bus labai plati 
dainų ir žaislų programa ir 
kalbės d. A. Bimba, iš Broo- 
klyno.

Rengėjai.

rūpinus žemės ūkį reikalin
gais padargais. Dešimtas, 
javų nuo laukų nuėmimo 
kampanijai tiesioginiai va
dovaus Liaudies Komisarų 
Taryba ir Komunistų Par
tijos Centralinis Komitetas

Kova už Išgelbėjimą
Komunisto Bebritz

i NEW YORK. — Teisėjas 
| Mack panaikino “habeas 
i corpus” ir tuo būdu drau
gas Bebritz, vengrų dienraš
čio “Uj Elore” redaktorius, 

i pastatytas į pavojų ant iš- 
į deportavimo į fašistinę Ru- 
įmuniją. Ten jo laukia am- 
! žinąs kalėjimas, arba mirtis.
Prieš a įvyksiant Amerikon 
1923 metais jis buvo Rumu-

1 n i jo j du sykiu areštuotas už
■ darbininkišką veikimą, bet 
i pabėgo. Tuo būdu Ameri- 
i ko j jis buvo kaipo politinis
tremtinis. Tačiaus, Hoove
rio valdžia bando jį išdepor- 
tuoti tiesiai į mirties nas
rus.. .

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas veda kovą, 
kad d. Betbritzui būtų leis- 

[ta pačiam išvažiuoti iš Ame- 
I rikos j tokią šalį, kur jis pa
sirenka. Bet kol kas teis- 

j mai tą reikalavimą atmeta. 
Į Paduotas dar viena? reika
lavimas i “Circuit Court of 
Appeals.”

Philadelphijoj Demonstracija 
už Scottsboro Jaunuolius 
Liepos 8 d.

i PHILADELPHIA, Pa. — 
' Penktadienį, liepos 8 d., 6-tą 
• vai. vakare, Broad Street
■ stotyje pribus L. Wright, 
i 11 metų amžiaus sesutė
dviejų Scottsboro jaunuolių, 
nuteistų mirtim Čia ren
giama demonstracija jos pa- 
sitikimui. Paskui kita pa- 
roda-demonstracija įvyks 
ant kampo 13th St. ir Fil
bert St. Nuo policijos lei
dimas gautas abiem demon
stracijom. Lietuviai darbi
ninkai ir darbininkės ragi
nami skaitlingai dalyvauti 
šiose demonstracijose už 
Scottsboro jaunuolių paliuo- 
savimą.

Pa. Mainieriai Sukilo 
Prieš Reakcinius Vadus

“Daily Workeriui” prane
šama iš Wilkes-Barre, kad 
Jungtinės Mainierių Unijos 
lokalų rinkimuose laimi ei
liniai mainieriai. Sako, kad 
Molby lokale eilinių narių 
opozicija išrinko savo kan
didatus. Eynon lokale taip 
pat tapo išrinkti eilinių na
rių kandidatai. Coal Brook 
lokale reakciniai viršininkai 
tapo išvyti ir išrinkti eilinių 
narių kandidatai.
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mą. TodeV šnipai provoka
toriai sugalvojai visokias 
provokacijas, kad pateisinti 
puolimą ant kovingųjų dar
bininkų, ant komunistų ir jų 
simpatikų. Na, ir tortis pro
vokacijoms pritaria kapita
listų agentai lietuvių tarpe, 
fašistai ir socialfašistai. Bet 
vargiai lietuviai darbininkai 
patikės tiems jų bjauriems 
melams.

Didelė Padėka Clevelandiečiams, > 
Kooperavusiems Laike Seimy

Bendros Seimų Rengimo 
Komisijos Žodis

Pati viena S'eimų Rengimo 
Komisija be plačios, nuošir
džios ir kooperatines clevelan-

nacionalbi rinkimų kampani
jai $22,05; laike LDS. .prakal- 

! bų (pirmadienio vakare)’ Tt) 
A. surinkta $23 su centais.

Visiems aukavusiems Komu-

rencija priėjo prie susmuki
mo. ’ 1 1 ū

Konferencijos sus m ūki
mas vėl parodo kapitalizmo 
negalėjimą nusiginkluoti, ir 
tuo pačiu sykiu iškelia į vir
šų Socialistų Internacionalo 
išdavystę. Tasai interna
cionalas garbino konferenci- 
ją ir ragino mases jąja pa- 
sitikėti. Antras Internacio- 

į_ nalas bandė nukreipti masių 
kad jeigu algos ir ne-' ginklavimo” į planus,: jų tar-pdomę nuo karo, siaučiančio 

( pe ir prezidento Hooverib! Tolimuose Rytuose

Nusiginklavimo Konferencija 
Susmuko

Nusiginklavimo konferen
cija Genevoj priėjo prie su
smukimo. Laikraščiai pra
neša, kad konferencija už- 

■sidarys “neribotam laikui,” 
'nepadarius jokių konkretiš- 

žingsnių. Konferencijoj 
planuojama paskelbti “va- 
kacijas”, laike kurių impe
rialistinės valstybės mano 

Bet yra tokių, kurie ma-. “studijuoti” įvairius “nusi-

AR IMPERIALISTINIS KARAS SU 
GRAŽINTU GEROVĘ IR PRALOBIMĄ? kų ži

Šis klausimas yra di- Į Bedarbe Irgi Neišnyktų 
džiausios svarbos. Mat, bur-1 
žuazinė spauda labai tiks- 
liai dainuoja apie nesvie- ’kiku ; tai benti
tiskus geroves laikus lai- < - - J L _ /
ke paskutinio pasaulinio ka-:' • , •
no* Daugelis darbininkų į 
yra užhūodyti ta vilčia, būk - - 
naujas karas ne tik atneštų I 
augštas algas ir didelį pra 
lobimą visiems, bet dar pa 
naikintų pačią bedarbę.1 Vf r-t 1*1 i i • • 1 IVlclbJLIlOb LclUOTas sulaiko dai’binirikus -----
nuo kovos prieš grūmojantį 
naujo imperialistinio karo ,< 
pavojų. Ypatingai, kuomet 
milionai šiandien kenčia; 
negirdėtą alkį ir nedateklių, 
labai greitai prilimpa ta 
buržuazinė propaganda apie H

diečių paramos, nebūtų gale- nistų Partijos rinkimų kampa-
. . - • • n i i n i lrni'n n 1 ni 4-r»e«*i 4m*ni jai kaip nacionalei, taip t ir 

vietinei ir Tarpt. Darbininkų 
Apsigynimui, tariame nuošir
dų ačių už tokią gausią para
mą savo klasės reikalų.

Už LDSA, LDS. ir ALPMS. 
Bendrą Seimų Rengimo Komi
siją. 1 1 ‘k

J. Mažeika.

jus prideramai savo pareigų 
atlikti,’tų visų darbų nuveikti. 
Tas visas didelis darbas, kuris 
reikėjo pravesti gyvenimai!, 
kaip tai: delegatus priimti, 
apnakvydinti ir laike seimų 
kas vakaras parengimus su
rengti, buvo vienas bendras vi
sų clevelandiečių darbas. Jis 
susidėjo ne vien tik iš tų orga-, 
nizacijų narių, kurių organi-j 
zacijos turėjo seimus—konfe- i 
rencijas, kaip tai, Lietuv. Dar-’ 
bin. Susivienijimo Am., Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo!
ir Lietuvių Proletarų Meno j siekia didesnio laipsnio. Algos 
Sąjungos narių, bet ir pašalio.-1 kapojama be perstojimo, o be-r 
čių organizacijų simpatikų darbe vis eina didyn. Pabai- 
darbininkų ir darbininkių. Vėr- goj birželio mėnesio daugelis 
ta pažymėti, kad geras skai- i čeverykų dirbtuvių pabaigė 
čius narių iš SLA. 14 kp. pa- darbą. Vieni sako darys žiemi- 
gelbėjo jauniam mūsų LDS.! nius čeverykus, kiti darys nau- 
seimui, parūpindami delega- jos “stailos” o dar kiti sako, 
tam nakvynes ir maistą. i kad neturi orderių, tai todėl1

Draugai ir draugės, delega- ‘ nedirba ir t.t.
tai, ,apleisdami Clevelandą, i Vienok atrodo, kad čevery- 
daugelis jų pareiškė, kad tas kų fabrikantai ir vėl rengia- 
visas clevelandiečių nuoširdus' si prie algų kapojimo 
atsinešimas ir jų priėmimas, I daugi 
ilgai pasiliks atmintyje
juos, Lietuvių Darbininkų Su-1 bančiųjų ", kurie dirbo 
sivienijimo Pirmojo Seimo 
legatus.-

Kaip Hindenburgas 
Atsimoka Socialfašistams

Dar tik visai nesenai so
cialf ašistų “Naujienos” gar
bino kaizerio berną, Vokie
tijos prezidentą Hindenbu- 
gą, karštai pritarė Vokieti
jos socialf ašistams, kurie 
vedė agitaciją už Hinden- 
burgą laike prezidentinių 
rinkimų. “Naujienos” nie
kino mus, kuomet sakėme, 
kad Hindenburgas yra fa
šizmo ramstis. Bet dabar 

į jau socialfašistas Grigaitis 
■ nuleidęs nosį dejuoja:

Bet tas pats Hindenburgas 
dabar šlykščiausiu būdu apga
vo savo rėmėjus.
Na, o socialfašistams už 

gerą paramą laike rinkimų 
štai kaip atsimoka. “Nau
jienos” rašo:

HAVERHILL, MASS.s, pries 
kad apsiginkla-! kurį socialfašistai nei piršto 

nepąkelė. Socialfašistai dar 
kartą, parodė, •kad. jie gelbs
ti kąpitalistams rengti, karą 
po priedanga kalbos apie 
taiką.;

Imperializmas negali nu
siginkluoti ir nenusigink
luos. Jis jieško išeities iš 
krizio per imperialistinį ka
rą.

s i Darbininkai privalo, jung- i 
nę1! ti visas savo jėgas prieš ren

giamą imperialistinį karą.
. Rugpjūčio 1 d. yra tarp- 

L prieš 
imperialistinį karą. Darbi- i 

Ką ta konfe- ninkai privalo aktyviai 
Tt i rengtis prie to, kad sudary- 

paskendusių kareivių! iaiK^uTb un ją, ji!ti milžiniškas demonštraci- 
I griežtai atmete vienatinį į jas prieš gręsiantį imperia-

jau bedarbė išnyktų,_ kilus j pasiūlymą, ]
narnom Lavin, ir. y.ėl ap-1 vilnas būtų sumažinta vienu 

Drg. Dunn, sako,; trečdaliu, kas, žinoma, su- 
, kad net pereitam kare apie teiktų progą Amerikos im- 
milionas darbininkų vaikš- perialistams būti geriausiai 

(čiojo be darbo. O per nau- apsiginklavus, 
iją karą bus dar blogiau.!

1 pagerintos.
įMilionai ant visados neteko

pramonėje.
Stačiai fantaziška svajonė, 
sako d. Dunn, įsivaizdinti, 
kad kariniai reikalavimai 
sugrąžintų darbą visiems 
penkiolikai milionų bedar
biu.- Tas tiesa, sako, kad

pagerintos.

apsiginklavus.
Nusiginklavimo konferen

cija, kuriai pirmininkavo 
socialistas Henderson, per 
penkis menesius tęsimosi 
nei vienu kareiviu nesuma
žino milžiniškas pastovias1 
armijas, nesunaikino r" 
vienos kanuolės, nepanaiki
no nei vieno karo laivo, nei

atnešimą naujos pralobimo kej: miHonai bū’u biskį nesumažino imperialis- tauting diena kovai
rvn IrxnvtOTi-i/'xlz’O — v tu m i I r/i m i o I r o c< m» n i \ n m n fir • • i • . • • ngadynes pagelba naujo ka

ro.
Tuščia ir Pavojinga Viltis

Šiuo klausimu duoda la
bai pamokinantį straipsnį

tų milžiniškas orlaivininky- 
stės spėkas. ?’
rencija atsiekė per tą ilgą

! laikotarpį, tai _tą, kad ji' ti milžiniškas demonštraci- 
i griežtai atmeiū . vienatinį j jas pPįeg gręsiantį imperia-

— --------- ----- r—..ūmam n jų ocl. i tikro nusiginklavimo, pasiū- )jstų karą, kad parodyti im-
Robert W. Dunn liepos lai-imvnu.‘ 0 kapitalistai ži- lymą’ kul'1 l,atlek.e Sovietų perialistams, jog
dos “The Communist” žur-|noma visuomet samdys jr I Sąjungos delegacija, _ vado- kai pasirengę kovoti prieš nąle. Jis faktų faktais pri- staty’ prie darbo ph5ndau! vaujama draugo Utvinovo. Įnaują sker(lyllę. . , 
veda ir įrodo, kad tai tuš- sja tuos, kurie sutinka dirb- 
čia ir be galo pavojinga j mažiausį atlyginimą, 
darbininkams viltis. |

Visų pirma, kapitalisti- Antra, darbininkams dirb- 
nis karas būtų atkreiptas tuvėse būtų tikras praga-

—prieš Sovietų Sąjungą, .veda- r&s. Jau dabar gyvuoja 
mas ūž sunaikinimą darbi- -skubinimo sistema, o užėjus 
ninku tėvynės. Tuo būdu ikarui ji būtų keleriopai pra- 
jis būtų vedamas vien tik I plėsta. Dirbtuvė virstų 
darbininku lėšomis. Milio-.malūnu, kuriame be paši
nai darbininkų būtų sumo-! gailėjimo būtų naikinama 
bilizuoti nužudymui. O ke-; darbininkų gyvybė, 
na naudai? Naudai kapita
listų interesų.

Aiškus dalykas, 
tiems darbininkams, 
bus sumobilizuoti

nale.

zuota skerdynei. Bet jų 
vietas užimtų dirbtuvėse ir 
ir visur kitur milionai var
ge
žmonų ir vaiku, subankru V C z
tavusiu farmeriu ir jų šei-L ■ , . o ,

- O kapitalistai, ži- lym^ kurį patiekė Sovietų 
visuomet samdys ir Į

perialistams, jog darbinin-

Darbininkų išnaudojimas vis

Antra, darbininkams dirb-

Pakiltų tik Kapitalistų 
Pelnai

Kas kita su kapitalistais 
Jie į karą 

. Antra, jų pelnai ne
visi su tuo svietiškai pakils. Tą parodo 

!pereito karo daviniai. Net 
s valdžios apskaičiavimu laike 
pereito karo viena plieno 
kompanija su $18,650,000 
kapitalo padarė pelno 1916 
metais 197 nuoš. ir 1917 me
tais 338 nuoš. . Kita kompa
nija su $66,000,000 kapitalo 
padarė pelno 1916 metais 
134 nuoš. ir 1917 m. 202 nuo
šimčiu. Gi Jungtinių Vals
tijų Plieno korporacijos me
tiniai pelnai nuo 1

kad 
kurie

__  ___________ mirčiai, ir jų pelnais, 
kapitalistų karas nežada jo- 'neis, 
kios gerovės, 
sutiks.

' Bet kaip su tais, kurie ! 
pasiliks namie? Labai daug 
propagandos paskleista apie 
“augštas” algas laike pas
kutinio karo. Bet d. Dunn 
statistikomis įrodo, jog tai 
irgi tik apgaudinėjimas dar
bininkų. Jis parodo, kad 
1918 metais darbininko va
landos uždarbis galėjo nu
pirkti daiktų ant 20 nuo
šimčių mažiau, negu 1890- 
1899 metais.

Štai kokius faktus pas
kelbė ekonomistai Hugh 
Hanna ir W. J. Lauck. Lai
ke karo daiktų kainos, tai 
yra, darbininkų pragyveni
mas pakilo tarpe 60 ir 115 
nuošimčių. Tuo tarpu dar
bininkų algos tarpe 1914 
ir 1915 metų tepakilo tarpe 
18 ir 37 nuošimčių.

1914 metais pragyveni
mas buvo žemiau uždarbio 
7 punktais; 1915 m. žemiau 
vienu punktų; 1916 metais! 
Ž€<miau vienu punktu;
1917 metais žemiau 12 pun- Todėl prieš naujo kapita- 
ktu; ir 1918 žemiau 6 punk-1 listinio karo pavojų darbi- 
tais.
monėj darbininkų algos bu ■ lias karo del išeities iš kri- 
vo be galo toli atsilikę nuo'zio ir bedarbės yra kapita- 
pragyvenimo brangumo.

Taipgi, kurie bando įkal- turi eiti revoliuciniu keliu iš 
bet darbininkams, kad per-! šitos padėties. O revoliuci- 
eitam kare visos darbininkų : nis kelias veda prie nuver- 
klasčs būklė smarkiai pasi-itimo kapitalistų viešpatavi- 
ge/ir.o, apgaudinėja darbi- m o ir įsteigimo Sovietų val

džios.

Nuo pat pradžios iki ga-; 
lo ta konferencija buvo im-| 
periaiish} pngavyste, kad | SUniekšėjusiy FašistŲ Melai 
sumulkmti mases. J •

Amerikos imperializnjas, į Brooklyn© fašistų juodla- 
kaip ir kitos imperialistinės Į pis, kad parody tušavo įbjau- 
valstybės, reikalavo, kad tik rų suniekšėjimą,, štai! kokį 
jo konkurentai nusiginkluo- bjaurų melą sugalvojo prieš 
tų. Amerika priešinosi 
submarinams, kad apsaugo
ti savo prekybos kelius. An-, 
glija reikalavo paytaikinti 
bombų mėtymo orlaivius, 
turėdama minty tai, kad ji 
silpna atsilaikyti prieš ata
kas iš oro. Japonija reika
lavo panaikinti orlaivių ga
benimo laivus, kad tuo būdu 
susilyginti su Amerika, kas 
liečia laivyno tvirtumą. Ita
lija priešinosi sunkiosioms 
kanuolėms, nes ji negali at
silaikyti prieš Franci ją gin
klavimosi srity.

Taigi, imperialistai nega
lėjo susitaikyti, ir konfe

Reikia Veikt ir Kovot
Bet tik kalbėt apie revo

liucinę išeitį iš krizio nauž- 
vijų X iicnu ^vxFvx«vxjvo k Rpikifl darbuotis toi
tiniai pelnai nuo $130,351,- tenRa’_ Duotis toj
aaa iniK 4. ;d; prasmėje. Reikia kovoti000 1915 metais pakilo iki i1 . . J - -- ...
$333,570,000 1917 metais, 
1917 metais ta korporacija į 
turėjo gryno pelno $295,- 
292,000. Taigi, aišku, naujas 
karas atneštų nesvietišką 
pralobimą k a p i t a 1 istams 
(jeigu Amerikos proletaria
tas nesukiltų'ir nenuverstų 
jų viešpatavimo), o tik mir
tį ir badą darbininkų ma
sėms.

Tokias išvadas daro d. 
Dunn. Jo išvados paremtos 

i n e s u mušamomis skąitlinė- 
gi mis.

Reikia kovoti 
i prieš kapitalistus ant kiek- 
i vieno žingsnio. Reikia or- 
'ganizuotis. Reikia budavo- 
ti savo klasės ekonomines ir 
politines spėkas. Reikią sto-į 
ti į revoliucines Mąrbo.uni-

Prieš kiek laikė socialdemo
kratų laikraštis ‘Vorwaerts’ 
Įdėjo karikatūrą, kur vaizduo 
jama hitlerininkų 1 
Visi naziai apsirengę naujo
mis ir brangiomis uniformo- Į 
mis, kuomet bedarbiai, ku-į 
riems. tapo nukirsta pašalpa! 
dvidešimts septyniais nuošim-1 

; čiai.s, stovi susitraukę ir nu-. 
skurę. Už tą karikatūrą jun
kerių, vąldžia grasina social
demokratų, , laikraštį visiškai 

; uždaryti. . į

į Tai tokį socialfašistai ga
vo atlyginimą nuo Hinden-

komunistus:
Chicagos policijai pavyko 

susekti komunistų sąmokslą, 
bombomis susprogdinti visą 
Chicagos industrijos centrą, ir 
tuo sukelti gyventojuose tero
ro ir baimės. Dvidešimts as
tuoni komunistai, kaip to są-r 
mokslo dalyviai, areštuoti ir 
patalpinti kalėjime. Patirta, 
kad komunistų teroristai net 
buvo numatę praeitą savaitę 
bombarduoti Demokratų Kon
venciją, tačiaus del nežinomų 
priežasčių tas jiems nepavyko.
Viskas, 

juodlapis tauškia apie ko
munistus, yra bjaurus me
las. Chicagos komunistai 
neruošė jokių sprogdinimų. Į 
Komunistai neužsiima to
kiais teroristiniais žings
niais. Tokius teroristinius 
darbus, atlieka šnipai provo
katoriai, ir paskui jie ban
do tuos darbus primesti ko
munistams, kad pateisinti 
puolimą ant komunistų ir jų 
įstaigų. Chicagoj darbinin
kų revoliucinis judėjimas 
•auga,

ką čia fašistų

ti ka- 
darbininkų algos jau 

pas! taip mažos, kad daugeliu dir 
Pil

do- • ną laiką, jau galo sū galu su- 
! durti negali, o juk fabrikantai 
i tą gerai žino. Todėl, kad dar
bininkai nesųbrustų organizuo
tis Į darbininkiškas organiza
cijas ir neparėikalautų, kas 

1 jiems priguli, tai fabrikantai 
1 duoda jau ir taip išalkusiehis 
darbininkams pabadauti, kad

paradas, 'šiaip remiami Clevelando
’ darbininkų ir darbininkių, len-
■ gvai galėjome tas pareigas at-
I likti, kurias virš minėtos orga-
’ nizacijos buvo mums pavedę Phku,*>
■ 4.1-Kį.j . į duoda jau ir taip įsalkusiehis
ia 1 v * . darbininkams pabadauti, kad

Už Bendrą Seimų Surengi- pe ^ar nuolaidesni ir nfe- 
mo Komisiją:

Pirm. S. K. Mazan, 
Sekr. J. Mažeika.

i si priešintų algų kapojimui ir
1 darbo valandų ilginimuk Tai 
todėl bent dalinai fabrikantai 
mato reikalą sulaikyti darbą.

Fabrikantai turi savo orga-
burgo ir jo naujos valdžios. Gausiai Paremta Darbininkų j nizaciją, Haverhill Shoe Ma- 
Bet nemanykite, kad social- Klasės Reikalai Laike ; nufacturers Association, ku
fašistai mobilizuos darbinin
kus kovai prieš reakcinę val
džią ir fašizmą. Kaip ir 
iki šiol, socialfašistai mo
kės prisitaikinti prie reakci
jos, ir ant toliaus gelbės 
Vokietijos kapitalizmą nuo 
žlugimo in sykiu su reakci
nėmis spėkomis ves kovą 
prieš revoliucinį Vokietijos 
proletariatą. Socialfašistai 
yra darbininkų klasės prie
šai darbininkė eilėse. Dar
bininkai tik vieną atsineši- 
mą linkui jų gali turėti, 
griežtą kovą.

Išvaikė Demonstraciją

Buvusių Seimų
CLEVELAND, Ohio.—29 

birželio, šie dd. delegatai

jas ir-į Komunistų Partiją.
■ ' ' į- j
Šiuose prezidento rinki

niuose reikia suglausti eiles 
aplinkui Komunistų Parti
ją. Milionas balsų už ko
munistų kandidatus dd. Fos- 
terį ir Fordą būtų milžiniš
kas žingsnis arčiau prie . 
nuvertimo • kapitalistų vieš
patavimo. Toksai laimėji
mas rinkimuose pakeltų | 
ūpą ir viltį darbininkų kla- 

Ypatingai plieno pra- ninkams reikia kovoti. Ke-|sėj. Visas darbininkų judė- « . - . « « « ’ _ . _ _ « . * a • 1 * — 1 *1 • •

listu kelias. Darbininkai
v

klase

vystjosi 
valdančioji 

šš tą įudeji-

■ įlinkus

jimas sustiprėtų. Darbinin
kų klasės politinis nugar
kaulis pasidarytų kietesnis.

Todėl tie, kurie nenori 
naujo kapitalistinio karo,' 
kurie trokšta priartinti ga
lą krizini ir bedarbei, pri
valo ne miegoti, bet veikti, j

! rioje jie ir apkalba savo rei
kalus ir daro visokius planus 
prieš darbininkus, o darbinin- 

j kai unijos veik visai neturi, 
neorganizuoti. , Todėl ir pasi
priešinimas labai sunkus.

Kitų išdirbysčių darbininkam 
nei kiek negeriau. Audinyčio- 
je, kur seniau dirbdavo apie 
400 darbininkų, dabartiniu lai
ku mažai kada dirba apie 20 
žmonių, dirbtuvė kaip ir už- 

| daryta ir tie, kurie dirba, tai 
jų algos jau po kelis kartus nu
kapotos.

čionai yra ir popieros dirb- 
l tuvė, skrybėlinė, pora garbar- 
i nių ir t. p. Rodosi, nėra iš
imties visose suminėtose iš- 
dirbystėse, darbininkų uždar
biai ir darbo sąlygos mažai 
skiriasi.

Jau ne vien dirbtuvių darbi
ninkams kapoja algas. Ate- 

. i jo eilė ir kitų. Miesto virši-nys, A. Depsieire, 1. Yarmala- . , ansjžiiAj0 kad Hems 
trūksta pinigų del vedimo 
nriesto reikalų. Na, ir kur jų 
gauti ? Ant turtijigesniU uždė
ti t\ą naštą, tai atrodytų, pa- 
galiaus, jog tas būtų, galima 
tiktai tuomet, kada, darbinin
kai valdytų miestą.

(Tąsa 5-tam pusi.)

d. 
ir | 

svečiai gausiai aukavo vietos 
6-to distrikto Kompartijos rin 
kimų kampanijai. Po $5.50: J. 
T. V. ir J. Mažeika; po $1:' 
P. Jočionis, E. N. JeskeviČiutė, • 
A. Mureikienė, O. Vilkaitė, J.1 
Vitkunas, R./ Toleikienė, Dr. 
J. J. Kaškiaučius, N. Grigienė, i 
A. P. Baltrušaitis, J. Daminai-! 
tis, A. Chelkis ir A. Deikienė; 
po 50c.: A. Pagiegala, M. Lu
košius, B. Kirstukas, E. Gari- 
son, P. M. Garison, P. A. De- I 
veikis, A. Mikelionis, J. Leo-: 
naitis, A. Usevičiutė, I. Yuknis, 
A. šešelgis, J. Navalinskienė, 

j O. Girnienė, J. M. Kaminskas, 
j A. Taraška# M. Klebonas, J. 
Į V. Stankevičius, St. Kazelionis, i 
Į M. Bacevičius, J. Siurba, J.

__ Mek- Bimbienė, S. Petkienė, J. Zda-!

tai

MEXICO CITY.
sikos policija liepos 6 d. iš- , T
vaikė darbininkų anti-kari-i vlčlute- A- Vasll> J- Geguzis 
nę demonstraciją, kuri bu-
vo surengta prieš Japonijos ^„1.^ Dr? M.'palevičius? d7. 
legaciją. Drg, . Gonzales Dundulis, R. černiaūskienė ir 
Sancher tapo suareštuotas | A< yuris. Smulkių 45c. Viso 
už parašymą ant legacijos $39.45. <
buveinės sienos: “Šalin im
perializmas!”

K. N. Kazlauskas ir J. P. Mil
ler. Po 25c.: S. Jasilionis, A.

Tą pačią dieną anksčiaus 
seime suaukauta Kompartijos

F ;' J
^į ? <} •' ->• > '■<
2®>"'.4.2. <U '</? ŠW *>.

Th!* *£ Mh- f>-
< <

Vėliausia Įvykusi Bedarbių Demonstracija prie Broklyno Valdžios Centro, Boro Hali
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Penktadienis, Liepos 8,1932 Puslapis Trečias

ponui NEGALI UŽSLĖPTI FAKTUS APIE
SOVIETŲ SĄJUNGOS PROGRESĄ

Nors Lietuvos darbo žmo
nių mulkintojai ir išnaudo
tojai bando visokiais būdais 
niekinti Sovietų Sąjungą ir 
per savo spaudą nemažai

Iškilo ir Vėl Nugrimzdo 
Laivas

1927 metais nuskendo di
dokas žėglinis žuvininkų 
laivas “Columbia;” prigėrė
20 žmonių. . Ant rytojaus i melų prirašo, tačiaus visai 
garlaivis “Ventosta,” nulei- negali užslėpti faktų apie 
dęs vandenin plieninių vie- Sovietų Sąjungos progre- • 
lų lynus su kabliais, “šuka-'są. Kadangi vis daugiau ir 
vo” jūros dugną, ko tai jieš- daugiau teisingų žinių pra- 
kodamas išgriebt. Kabliai siveržia į fašistinę Lietuvą 
užkliuvo už paskendusios iš ■ Sovietų Sąjungos, 
“Columbijos;” viršutinė jos kaip smetoniniu 
dalis su stiebais iškilo vi r- ’ 
šun, ir taip išbuvo kelias 
minutes virš vandens. Visi 
“Ventostos” garlaivio žmo
nės labai nustebo. Paskui, 
jūrai subangavus, kabliai ir 
lynai nuo “Columbijos” nus
muko, ir ji vėl nugrimzdo 
į gelmę.

MASSACHUSETTS DARBININKUper karą vienas laikraštis bu
vo pasiekęs miliono tiražą), o 
dabar vienas laikraštis yra 
dviejų milionų tiražo, du — 
daugiau kaip llX> miliono, i 
trys — daugiau kaip 1/2 mi-1 
liono ir 35 — 100.000 tiražo. 
Kai kurie fabriko laikraščiai 
turi po 30.000. 67 toki fabri
kų laikraščiai išeina kasdien, 
dien.Iš viso tos rūšies laikraš
čiai sudaro 10 proc.
Klerikalams, žinoma, ne

patinka, kam Sovietai kovo- 
‘ 1 su religiniais burtais, i 
-Rytas” sako:

Šiek tiek žinių apie, “kovo
jančių bedievių sąjungą.” Mi
nima Sąjunga 1926 m. turė
jo vos 120.000 narių, šiandien 
jau ji skaito arti 5 mil. Jos 
programa ir kovos metodai 
■aiškūs, t. y. arši kova .su reli
gija. Įdomių davinių paduoda 
apie Sovietų komunistų anti- 
tikybinį veikimą jėzuitas dr. 
A. Kochas, kuris yra gerai 
su tuo susipažinęs. Jis sako, 
kad bolševikai veda kovą prieš 
tikybas gyvu žodžiu, per spau
dą, radio, muziką, muzejus, 
knygynus, kursus, mokyklas ir 
parodas.
Pav. 1931 m., buvo išleista j 

600 įvairių kartinių leidinių ■ 
po 300.000 egz. Leidžiama 4 I 
laikraščiai, savaitiniai ir mė- Į 
nesiniai, kurių kiekvieno tirą-; 
žas nuo 40 tūkstančių iki 400 ' 
tūkstančių. 1.930 m. tik Ura- j 
lo srityje buvo skaityta apie 1 
26.000 prieš tikybinių paskai-' 
tų. Pavolgy apie 40 tūkstan
čių tokių pat paskaitų. Per j 
radio skaityta 126 antireligi- 
nūs paskaitos. !

Veikia 7 antitikybiniai vien 
tiktai inteligentams universi-! 
tetai ir daug paprastiems žmo
nėms bedieviškų .mokyklų.; 
Propaganda ypač yra sustipri- 
narna prieš didesnes šventes. Į 
1931 m. Maskvoj prieš Vely-1 
kas buvo skaityta 300 bedie-, 
viškų paskaitų.
Kokiuos komentarus kle- 

. .v irikalų “Rytas” nedėtų; tiene tiek is pagrindų studijuo-; J
ja, kaip yra kituose kraštuose, ( skaičiai^ rodo oOVietų bą-

, tai
smetoninių fašistų,IXCAip Oli IVx I 1 LI I A Cl .

taip ir klerikalų spauda bū-d/į 
na priversta kartas nuo j 
karto patiekti davinių, ku
rie rodo Sovietų Sąjungos 
žengimą pirmyn. Štai kleri
kalų organe “Ryte” birže-’ 
lio 18 d. laidoj telpa straips
nis po antgalviu “Kai kurie 

Rusijos skaičiai.” Ja- 
labiausiai dejuojama,
Sovietai veda kovą |

_____________me
Beprotiškas Sarmatlyvumas kad

_____  prieš religinius burtus. Bet
Francesca Nortyuege, ‘ paduoti skaičiai rodo, kad 

savo laikais pagarsėjus bur- Sovietų Sąjunga žengia pir- 
žuazinė veikėja, reformato-: mYn, ‘‘ 
re mirdama Francijoj 1903 sumuša j. dulkes, visus, me- 
metais, paliko savo giminai-

ir, žinoma, tie faktai

metais, paliko savo giminai-^us, būk Sovietų Sąjunga ne- 
I tei turtą, bet su labai keis- ! daranti jokio progreso.

tu testamentu. Giminaitė į Štai kas tam straipsny: 
turės laikyti stiklinėj jos, 
“auksinę” žuvytę, visados 
apmovus pasturgalį šilkine! 
makštim, kaip kad “reika-!

. Jauja sarmatlyvumas.”

Numirė iš Juoko

Senovės graikas vardu 
Chalchas numirė iš juoko. 
Jis nesvietiškai ėmė juoktis, | 
kada atėjo ta diena, kurioj,! 
kaip žyniai pranašavo, jis) 
turėsiąs mirti. Jis kvatojo, | 
kad jų pranašavimas neiš
sipildė. Taip bent skaitome 
senovės graikų padavimuo
se. Bet ši istorijukė gali į 
būt tik “pamokinimo” pa-1 
saka.

Japonijoj Jūs Būtumėt 
Senesni

Kada Japonijoj gema kū
dikis, tą pačią dieną jisį 
skaitomas jau vienų metų ' 
amžiaus. Jam, .matyt, pri- 
rokuojama laikas jo buvo
jimo motinos yščiuje ir dar 
su trimis mėnesiais .maga
ryčių.

šiandien svietuose 162 mi- 
lionai gyventojų. Labiausiai 
auga miestai. Jų gyventojų 
skaičius trečdaliu didesnis, 
kaip prieš karą — 34 milio-: 
nai. ūkio mechanizavimas ir j 
n a c i o n alizavimas išlaisvina i 
minias žmonių, kurie veržia-, 
si į miestus.

Sovietai šviečiasi visomis iš-, 
galėmis. Įvesta 
pradžios mokslas, 
religijos, 
nesibaigia 
Mokančių 
1926 
proc., 1930 metais 
skaito esant 67 proc. 
mi augštieji mokslai, 
tų pilnos naujai ; 
augštosios mokyklos, kur jie i 
ne tiek iš pagrindų studijuo-.

bet tik lavinasi savo specialy-' jungos žengimą pirmyn, 
beje. Universitetuose, kurių 
skaičius nuo 1913 m. iš 91 pa
šoko iki .536, 1931 m.‘ • 
272.000 studentų, 
ir žemesniosiose 
mokyklose dirba 
bonus žmonių, 
moksleivių yra iš darbininkųi ma
inomo. Mokyklose, kaip jau' lizmo budavojimą Sovietų 
nekartą buvo rašyta, vedama I Sąjungoj sumuša visokius

priverstinas 1 
žinoma, be | 

Bet švietimo darbas j 
vaiki] mokymu. ! 

rašyti ir skaityti į 
Rusijoj buvo 551 

1930
m.

sovietaij
Plečia-;

Studen-į 
atidarytos !

“Aš Gardesnis.”

Kvailų pasitaiko visokių 
profesijų žmonių. Austrijos 
sostinės daktaras Schmec- 
kegut (kas lietuviškai reiš
kia, “Aš gardus”) oficialiai 
permainė savo pavardę į 
Schmeckebesser (kas reiš
kia, “Aš esu gardesnis”).

Seniausia Pasaulyj Teismiš- 
ka Byla

1000 metais, tai yra 932 
< metai atgal, vienas dvarinin

kas dovanojo klioštoriui 
San Tisone kalną, Italijoj. 
Tas ponas tikėjo, kad 1000 
metais bus pasaulio pabai
ga. Bet pasaulis nepasibai
gė; tada ponas pradėjo rei
kalaut sau atgal tą nuosa
vybę. * Prasidėjo ilgiausia 
byla tarp pono ir kliošto- 
riaus. Tą byla tęsiasi ir po 
šiai dienai; bet dabar San 
Tisone kalnu nepasidalina 
Ravella ir Lettera valsčiai, 
arti Neapolio miesto. Per 
932 metus buvo klausinėja
ma liūdininkai, renkama do
kumentai bei įrodymai iš 
vienos ir kitos pusės, bet iki

Juo toliaus,Xuo sunkiau | 
■buvo darosi Sovietų Sąjungos! 

Vidurinėse, priešams visokius melus' 
specialinėse | sįęieįsti apie darbininkų val- 
6^7 2 roc" I ^oma šalį. Gyvi faktai, 
iLblMnkų !Taktai apie sėkmingą sočia- 

Mokyklose,"kaip jau; lizmo budavojimą Sovietų 
_____ v “J , visokius 
intensyvi priešreliginė akcija. į darbininkų priešų skleidžia- 
Tai įrodo ir fantastiškai dide-: mus meĮus visuose pasaulio 
lė knygų produkcija. 1930 m. L . LflYnnpi:nn<,p ;r
išėjo 47.000 naujų knygų ir kampuose ir kampeliuose, 11 
brošiūrų 15 kalbų, kokios var-|V1® platesnes ir platesnes 
tojamc.s Rusijoj. Viso 842 darbo mases visam pasauly 
mil. egzempliorių. i mato, jog šeštoj daly pasau-

moo j- . o .... lio tikrai budavojama nau- 1932 m. pradžioj Rusijoj bu- i . . . J . . .
vo iš viso 5,600 laikraščių, va-i^s gyvenimas, daug laimm- 
dinas, 6 «/> kartų daugiau kaip i gesnis ir geresnis, negu gy- 
prieš karą. Dienos tiražas i venimas kapitalistinėse Ša- 
siekė 35 milionus egzemplio- ’ lyse.
rių (prieš karą tik 3,5 mil.), j 

Tuo tarpu kai anksčiau 20 proc. | 
visų laikraščių teko Leningra-' 
dui ir Maskvai, šiandien tiems I 

d98 proc.-provinc"į\hP^bH- j Pranešimas Visiems PittsbuK
* • • • ] • v • j ffho Ir Apielinkės Lietuviamjo provincijos spauda, ir sian- j? i • • i 
dien, sakysim,\viena Ukrainai Darbininkam 
turi tiek laikraščių, kiek anks- į 
čiau turėjo visa imperija.! --------- j
kalbos atžvilgiu 4.000 laikraš-l Kadan j ..Laisv6j- kartą til-
l. 600 įvairiomis tarmėmis ir, P°- kad Priesfasistmis Komite- 
atskiromis Eurazijos tautų !^as rengia piknikų, 10 d. lie-

kalbomis. 1928-32 m., vykdant, P°s, ant M. Budniko farmos,j 
penkmečio planą, spaudos ti-, taigi minėtas piknikas nukel- 
ražas iš 8,8 milionų išaugo į i tas ant 17 d. liepos, toj pačioj 
35 milionus. 1932-33 m. tas;vietoj, pas Budniką. Taigi visi 
skaičius turi išaugti į 40 mi-į Pittsburgh o ir apielinkės lie- 
lionų. Lyginkime: 1922-31 Ruvjaj darbininkai nepamirški-
m. Amerikos spauda padidėjo j te> kad piknikas atsibus 17 d.

' proc., uo a‘Pu “slJi liepos. Visi ir visos kviečiami spauda padidėjo 29 kartus . ; ...dm.ainn Rennie dalyvauti, nes bus įvairus pik-

SPAUDOS PIKNIKASc

K

Rengia Mass. Valstijos Darbininkišk įj Organizacijų Apskričiai, Naudai 
‘Laisves,’ ‘Vilnies’ ir ‘Daily Workerio’ '

10 Liepos ■ July,’32OLYMPIA PARKE,
SOUTH QUINSIGAMOND AVENUE, WORCESTER, MASS.

Pradžia 10 Valandą Ryte

Dalyvaus Visa Naujoji Anglija ir Daugelis

J. J. BAKŠYS

Rengiasi net iš Brooklyno Vykti į šį

MILŽINIŠKĄ SPAUDOS PIKNIKĄ
' " A. BIMBA

Laisvės” redaktorius išakys 
prakalbą šiame

Žymus atletas. Tįsis su 

A. Kižu, taipgi pagar

sėjusiu ristiku

Liaudies Choras iš Lawrence, Mass., dainuos šiame piknike.

KhmMI

oik ch v i n o u u i i lot* ii į iv iiii i 
lionų. Lyginkime: 1922-31 j įuvjaj darbininkai nepamirški-

daugiau. Senoje Rusijoje 
tebuvo du laikraščiai, turį di
desnį kaip 100.000 tiražą (tik

šiol dar nebuvo 
nei vienas teismo 
mas, kam ištikro 
kalnas priklausyt.

padaryta 
sprendi- 

turi tas

nikas. Bus leidžiama gražių 
dalykų ant išfaimėjimo, taipgi 
bus keli kalbėtojai ir šiaip 
visokių įvairumų.

Kviečiam visus lietuvius 
darbininkus atsilankyti.

Rengimo Komisija.
(160-161)

PROGRAMOS DALYVIAI: So. Bostono Solidarity Players; Sporto Grupė iš Lowell, Mass.; Labor 
Sports iš Worcester, Mass.; Dvi poros žymių ristikų: R. Stromberg su A. Jacobson, J. J. Bakšys su A.Kižas; 
Dainuos Naujosios Anglijos Chorai; bus Volley Ball lošimas tarpe Brocktono ir Worcesterio Tymų; Bos
ton ir Stoughton lenktynės plaukime per ežerą.

DRAUGAI DARBININKAI! Masiniai dalyvaukite darbininkiškos spaudos piknike! Spauda yra 
svarbiausia darbininkų klasės kovų įmonė už pasiliuosavimą iš kapitalistines vergijos. Šio baisaus kri- 
zio ir audringų klasių kovų metu yra juo labiau reikalinga palaikyti ir stiprinti savo spaudą. Pasisekimas 
šio pikniko bus didęlė parama moraliai ir materialiai mūsų spaudai ir visam komunistiniam judėjimui.

SENI, JAUNI, DIDELI IR MAŽI MASINIAI TRAUKITE Į PIKNIKĄ!

=5'



' Puslapis Ketvirtas Penktadienis, Liepos 8,1932
■t ■ ■ ' ~ -...........  V. ■

i ta grįžti atgal. Tuo mes 
'supratom, kad Justo val- 

: i džia, spiriama plačiųjų dar- 
pac]1 bininkų masių yra privers- 
Ąnį i ta grąžinti dalį išdeportuo- 
vie- tų darbininkų.

kuriam teko ną kartą kas trečią dieną į '“Atvažiavus į Italijos
i prieplauką Neapolį fašistų 

lai-|gauJa jau laukė laivo atva: 
Vienas "iš ka- ižiuojant, mat jie žinojo, kad 

'galės paimti į savo nagus 
revoliucinius darbininkus

IŠ KELIONES LAIVU ‘CHACO’ PRANEŠIMAI Iš KITUR v»4ni4j ' fM aptarti. <

redak-1 draugų laive “Chaco,” 
mušti.

Atsilankęs į “R.”
• ciją drg. G. Klibingaitis su- nebūtų gavęs 

teikė mums daug žinių apie viršaus laivo išleisdavo 
laivą “Chaco
3 mėn. ant jo išbūti. Šias ir tai tik po 15 minučių, 
žinias del vietos stokos ne- “Pasiekus Brazilija 
galėjom skaitytojams pir
miau pateikti. Tad dabar 
dalį jų pateikiame.

Drg. G. Klibingaitis sako:
“Mane areštavo už tai, 

kad lankiausi į lietuvių dar
bininku biblioteka. L___
jos departamente mane mu
šė, norėdami priversti, kad 
prisipažinčiau esąs komu
nistas. Nedavus jokių pa
rodymų buvau nugabentas 
į Villa Devoto kalėjimą.

“Po 3 mėnesių^ t. y. 9 d. 
vasario 1932 m. Kartu su 
54 draugais iš 4 kuadro bu
vome iššaukti su visais daik
tais. Lipant žemyn laiptais 
policija šautuvų buožėmįs 
smarkiai mus mušė. Pas
kutinius mušė iki nulipo j bos jokios nebuvo, 
nuo 4 aukšto. Apačioj bu
vom suvaryti į pirmą kvad- 
rą iki atvarė iš kitų kama
rų draugus. Daiktus pali
kom kalidoriuj. Po 10 pra
dėjo vesti į kamionus. Pas 
kiekvieną padarė kratą. 
Atėmė: cigaretus, o kitiems 
net ir pinigus, kurių negrą- 

Vžino. Mūsų kamione vie
nas iš draugų sušuko “Lai 
gyvuoja Komunistų Parti
ja!” Policijos 
įsakymu už šitą 
timą” po vieną 
traukė iš kamiono ir šautu
vų buožėms apmušė iki 
kraujų. Lipant į laivą ir
gi mušė.

“Laive sugrudo apačion 
taip, kad neturėjom kur nei 
sugulti. Atėjęs gydytojas 
sumuštuosius iššmeravo jo-'kuopų ir lokalinių organizaci-, laikraštį, 

Vienas iš karininkų jų). Tas parodo, kad Kana- 
įsakymą, kad dos lietuviai sudaro gana gerą 

skaičių it’ šiokį tokį lietuvių 
d a rbi n inkų j u d ė j i m ą.

Nors gana didelis skaičius 
jau priklauso darbininkų or
ganizacijose, bet dar didesnis 
skaičius nepriklauso. Dauge-1 kuopas, 
lis kaltina ekonomines sąlygas, ymul aukų.

, kurios sulaikančios nuo priklau 
symo prie organizacijų.
tai yra labai didelė 
Ekonominės sąlygos 
stumia darbininkus organizuo- 

prieplaukos pavažiavus apie tis ir kovoti už savo reikalus, 
40 kilometrų, jis sustojo. 
Ant laivo pradėjo lankytis 
įvairių šalių konsulatai, bet 
fašistinės Lietuvos konsu
lato šuniukai nei vienas ne
atsilankė, mat jie sutikimą 
mus paimti į fašistinius ka
lėjimus buvo jau senai pa
sirašę be jokio abejojimo.
12 d. vasario 12 draugų bu
vo grąžinta atgal į Buenos 
Aires, nes jų konsulatai ne
sutiko priimti.

“Ant rytojaus t. y. 13 
d. vasario kelionė prasidė
jo su didžiausiu ; 
mu, kad nepabėgtume arba, 
kad nesukiltume prieš lai
vo įgulą. Kareiviams buvo 
įsakyta per keliatą žingsnių 
iš mus nei vieną neprisileis
ti, taip-pat buvo uždraus-

• ta ir kalbėti kareiviams su 
mumis. Laikė mus po di
džia u s i a disciplina. Už 
menkiausius prasikaltimus 
mušdavo su kardais per gal
vas ar kur papuola. Valgį 
duodavo labai prastą, o kas 
s v a r b i a u s ia, kad mažai. 
Vienas iš draugų sirgo ir 
pareiškė, kad šito valgio 
negalįs valgyti. Tuoj jo 
pavardę užsirašė ir ant ry
tojaus iššaukė jį ant 
šaus laivo. Viršuje 
draugą taip sumušė, 
jis negalėjo nei paeiti.

vas sustojo.
rininkų davė įsakymą

įsirengti ir lovas pakloti. t. . . . . x.
'Viską padarius sulig įsaky-’lr Juos nukankinti.

ap-

mo, laukėm kas bus toliau.' “Balandžio 20 d. Barce- 
Fo nekurio laiko pranešė, j lonos uoste buvom persodin- 

Polici-!kad ateis gydytojas mūsų Ji į laivą “San Augustin.” 
apžiūrėti. Tuojaus atėjo I Laive “Chaco” liko dar ke- 
gydytojas, jis nėjo laiptais hiatas draugų, kurių tarpe 
” ...... ~ ir 3 lietuviai. Juos nuvežė

kruvinajam Smetonai ant 
ilgų metų į fašistinius kalė
jimus.

“Taip, draugai, trumpai 
sakant apie mūsų gyvenimą 
laive “Chaco.” Čia jums, 
draugai, tik mažą dalį pa
sakau to, ką mums reikėjo

Po nekurio laiko

žemyn pas mus, bet per vir
šų, kur buvo tani tikslui at- 
imtas dugnas, pažiūrėjo ir 
pasakė — Jie atrodo gerai. 
Visi sveiki.—Tai ir visas 

Po 
apžiūrėjimo” vir

ti ž-

sveiki.—Tai ir 
apžiū re j i mas gydytoj o. 
gydytojo 
šus buvo 
taisytas, 
oro, nuo 
apalpo.

viršininko < 
“prasikal- 

mus iš-

du.
davė mums 
nei vienas neturime teisę 
kalbėtis, nei vaikščioti. Pa
klausus mums, kur galėsim 
gaut vandens del gėrimo ir i 
kaip nueiti į išeinamąją? 
Gavom atsakymą — tuoj 
tą viską atneš kareiviai.— 
Po nekurio laiko atnešė ce- 
berį su vandeniu, o kitą del 
išeinamosios vietos.

“Laivui iš Buenos Aires

Walnut St., Plymouth, Pa. Visi na
riai malonėkite ant šio susirinkimo 

zi, nes yra svarbių reikalų 
Gavome mokesčiu knygeles, 

tai galėsite pasiimti jas ir užsimokė
ti.

visi susirinkti, nes bus renkami de
legatai į ALDLD 12 Apskričio kon-

PHILADELPHIA, PA.
Kompartijoj? Lictf rakei ja šaukia 

svarbų susirinkimą 9 d. liepos, ru
sų name, 995 N. 5th St., 8 vai. va
kare. Šis susirinkimas yra šaukia
mas tikslu prisirengimui veikti pre
zidentiniuose rinkimuose. _ ia bus
diskusuojama kompartijos rinkimų 
platforma, 
stoti visos darbininkų organizacijos, 
k. t.: ' ’ . , ’ ~ ’
ir pašalpinės draugijos.' Tokių drau
gijų komitetai ar : 
vauti šiame susirinkime.
ALDLD 6-to Apskričio ir LDSA 5-to į 
Rajono komitetai yra kviečiami 
lyvauti.

Rast. J. Kazlauskas.
(161-162)

PHILADELPHIA, 
bai svarbus Bedarbių

PA.
Tarybos 

susirinkimas bus ketvirtadienį, 7 d. 
liepos (July), prasidės 8 vai. vakare, 
10 ii Fairmount Ave.

Susirinkimas bus svarbus tuomi, 
kad delegatai sugrįš su raportais iš 
____ isburg, Pa. Bus pranešama ką 
žadėjo daryt gubernatorius Pinchot

I rinkimu kampaniją turi ’ 
‘................  ‘ 7,i

: ALDLD kuopos, LDSA kuopos Harris 
Tokių (Irau- f 

atstovai turi dnly; su įteiktais bedarbių delegacijos rei 
i:Taipgi j kalavimais.

Bus 
I kalėtos
I. w 
, lyvauti

vai. po pietų. Viši nariai būtinai da
lyvaukite, nes jjraeito mėnesio susi- __ €__________ _______  ___
rinkimas neįvyko ir susidarė* daug ferenciją, kuri įvyks 24 dieną /liepos, 
svarbių klausimų, kuriuos rei
kia aptarti, j 
ję stengkitės atsilyginti, 
1 ‘ ’ v 
tumėte paliuosuoti nuo mokesčių. 

Lietuviai darbininkai iš Eastono ir 
apielinkės yra širdingai kviečiami at
silankyti ant šio susirinkimo ir tap
ti ALDLD nariais. Sąlygos labai 
lengvos, o nauda didelė, nes darbi- I 
ninkiška apšvieta ir organizacija yra ■ 
kiekvienam reikalinga. 

Sekretorė B. E. S.

. ’ , „ . , _ Taipgi yra rengiamas bendras pikni-
ikas ALDLD 43 kuopos Jr LDSA 48 

v, .. . " bedarbiai |kuOpOS |,at draugai visi“ atsilankyki-
praneškite apie savo padėti, kad bu- it neg reikčs išrinkti darbininkai. t.limnTA nnliiiACiinri mm mal/nom u I '

Sekr. S. Pietaris. A 
(160-161 y

CLEVELAND, OHIO
Ned., 10 liepos (July), Garisek gi- 

I raitoje LDSA 24 kuopa rengia pik
niką. Niekas nesiveškite valgių, nes 

i moterys turės prirengusios jų 
' šokiams grieš gera orkestrą, 
dalyvaukite piknike.

Imkite St. Clair Ave. karą,

daug.
Visi f

kuris
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EASTON, PA.
■ Didelis ir svarbus masinis susirin- davės iki pat pikniko vietos, 
į kimas ir prakalbos. St.

Subatoje, liepos 9 d., kaip 8 vai. . 
vakare, Easton Baking Co. svetai- į 
nėję, 36 N. 7th St. yra rengiamos 
labai svarbios prakalbos Amerikos . 
Darbininkų Delegacijai ką tik sugrį
žusiai iš Sovietų Sąjungos. Kalbės 
d. P. Onisick, mainierys, narys Uni- 

. ted Mine Workers Lokalo 1685 iš 
Į Shenandoah, PaK ir d. Norman Tal- 

svarbių rei- lentire, narys Nacionalio Komiteto, 
Friends of Soviet Union.

Eastono ir apielinkės darbininkai 
būtinai ateikite į šį mitingą masiniai 
kad pasveikinus darbininkų delegaci
ją ir išgirdus daug ką naujo apie 
darbininkų valdomą šalį, Sovietų Są- 

FII7ARFTH N T I jungą. Kiekvienam yra tas svarbu
1LL.1Z.AdL 1 ri, Ii. J. I išgirsti, tad nepraleiskite progos,

-z, įvyks' Pikniką rengia LDSA 4 kp., nedė-j Įžanga veltui. Rengia Friends of
inedėlioj 10 liepos, Lietuvių Svetainėj, | lioje 10 d. liepos (July), P. Vaičio-į Soviet Union, Eastono Skyrius, 

ybt Parke, Meadow Grove, Division , Kviečia Rengėjai.
A,ve., Cranford, N. J. Pradžia 12 
vai. diena, įžanga 25c. ypatai.

(161-162)

(161-162)

ir kitų delegatų raportai iš 
svarbių konferencijų.
bedarbių pareiga būtinai da- 
šiame susirinkime.

Kuopos Komitetas.

Clair Ave. yra pikniko vieta.
Rengėjos.

(160-161)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos susirinkimas įvyks 10 1 
d. liepos, 10:30 vai. ryte, Lietuvių į 
Svetainėje, 29 Endicott St. Visi na 
riai susirinkite, nes yra svarbių rei 

i kalu aptarimui.
Org. H. S.

(161-162)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kuopos susirinkimas 

įvyks utarnike 12 liepos. Visi nariai1 
dalyvaukite, nes turime .< 
kalų apsvarstymui. Taipgi reikės 

, išrinkti delegatus į ALDLD 15 Aps- 
•i kričio konferenciją.

Sėkr. J. Bagdonienė.
(161-162)

1 DETROIT, MICH.
į APLA 47 kp. susirinkimas
I " ' . .
I 25th St. ir W. Vernon Highway 
j 3 lubų. Visi nariai dalyvaukite, nes 
į jau bus sugrįžę iš seimo delegatai 
; ir išduos raportą.

Sekr. J. A. Norkus.

taip stipriai
kad mums trūko
ko daug draugų į panešti ant savo pečių lai- 
Medicinos pagel-’ke visos kelionės.”

Baigdamas pasakoti apie
12 d. kovo pasiekėme Is- savo kelionę drg. Klibingai- 

tis pareiškė, kad nežiūrint I 
didžiausių kankinimų pas ' ii dieną liepos, 7

panijos prieplauka Cadiz. 
Čia įdavė draugus ispanus 
į valdžios nagus. Toliaus 
su didžiausiu žiaurumu su 
mumis elgėsi uriburiniai šu- 
nes. .

“Priplaukus Franci jos pa
kraščius, viena diena bu- z t v

vom įšaukti ant laivo vir
šaus 33 draugai jų tarpe 3 i 
lietuviai. Mums visiems j 
pranešė, kad mums yra leis-|

visus deportuojamus drau
gus ūpas buvo revoliucinis, 
draugiškumas vienas su ki
tais kuogeriausias. Drau
gas sako: “Nors aš nukentė
jau, bet šitas mane paskati
no prie revoliucinio darbo, 
su kuriuo nepersiskirsiu per 
visą gyvenimą.”

“Rytojus.”

Kanados Lietuviu Darbininku Organizacijas
Ir Pavienius Darbininkus

Kanadoj yra apie 10 tūks-įninką organizacijas ir pavie- 
tančių lietuvių. Apie 20 or-inius darbininkus prisidėti su 

: ųanizacijų vienetų (ALDLD. į parama, kad išleisti mėnesinį 
Darbininkų Žodį.” 

Draugai darbininkai ir dar
bininkės! Šis reikalas nėra 
torontiečių vienų reikalas. Tai 
visų Kanados lietuvių darbi
ninkų rei kalas. “Darbininkų 
žodžio”, draugija išsiuntinėjo 
atsišaukimus į visas ALDLD.

Taipgi blankas rinki- 
Mūsų pakeltas o- 

po 25 centus kiek vie-' 
nas ALDLD. narys,” rodos, I 

, nėra sunkus įvykdintį?.
Draugai! Griebkitės darbo, 

kad ‘^Darbininkų žodis” grei
tai pasirodytų.

“Darbininkų žodžio” Drau-! 
gijos valdyba:

Sekr. J. Yla, 
Iždin. K. Pempė, 
157 Gorevale • Ave., 
Toronto, Ont.

klaida, 
stumte

kad pagerinti ekonomines są
lygas. Yra kitos priežastys, 
kurios sulaiko darbininkus nuo' 

i organizacijų.. Tai stoka su
pratimo svarbos būti organi-į 

i zuotais. Ir susipratę darbiniu- į 
kai jau senai tą pastebėjo. Jie 

i stengiasi jiems tai išaiškinti.) 
Kanada yra plati teritorija 

ir taip lietuviai išsimėtę po ' 
įjos kampus, kad jų organiza-I 
' vimas yra labai sunkus. Jei
gu kurioj kolonijoj ir rastųsi >

1 gerų organizatorių
galimybės jiems aplankyti ki

ltas kolonijas del didelio tolu- 
atsargu- : m()- Tad' nėra dyvo, kad su- 

' praniautieji darbininkai senai 
i jau svarstė, kokiu keliu prieiti 
; prie plačiųjų darbininkų ma
sių, kurios pasiskleidę po pla
čiąją Kanadą.

SHENANDOAH, PA

vi r
i bininkų žodžio

kad
1 °" i tas kliūtis, kurios iki šiol buvo 

kių atsitikimų buvo daug.
^Nera nei vieno iš buvusių

Nelaime Kelionėj

Važiuojant į APLA seimą,1 
Shenandoah—Girardville do

norą į legatus ištiko nelaimė—sudužo i 
automobilius. Susižeidė 3 de
legatai A. Stanulis, M. Rėmas 
ii- J. šorys. Pastarasis sun
kiau sužeistas, randasi ligorti- 
nėj. Delegatai veik visi bė, 
darbiai, susidaužius automobi
liui, trūko pinigų sugrįžimui. 

^Sekanti draugai prisidėjo pa-
žinant, kad geras laikrašttis į dengimui kelionės lėšų. Jęske- 

yra tas organizatoriuj kuris, 
nebijo jokio tolumo, pasiekia 

i darbininkus miškų landynėse', 
išsimėčiusius po mažus mieste
lius ir išaiškina darbininkų or
ganizacijų svarbą, parodo dar 
bininkams kelią, kuriuomi ei
nant galima pagerinti savo bū
vį ir 1.1, daugelyje darbinin
kų kilo mintis išleisti Kanadoj 
tokį organizatorių - laikraštį. 
Tik susidėję kliūtys trukdė

i prie to prieiti.
Paskutinėmis dienomis, To- 

; ronte, Ont., tapo įkurta “Dar- 
draugija, ku

rios nariai pasiryžo nugalėti

vielutė, Gasiunas, Chelkis, Mi- 
zara ir Buknys po $1.00; Je- 
sadavičia, Medeika ir Subiskis 
po 25c. Višo $5.75.

S. R.

MASKVOJ NESULAUKIA 
AMERIKOS LAKŪNŲ

WILKES BARRE, PA
10 d. liepos,

nenugalimos. Taipgi ši drau
gija atsišaukia į visas darbi-

MASKVA. — Amerikos 
lakūnai Mattern ir Griffin, 
kurie; skrenda aplinkui pa
saulį, turėjo pribūti vakar, 
bet nepribuvo. Vienas iš 
dviejų: arba juos ištiko ne
laimė kelyje nuo Berlyno, 
arba jie sumanė lėkti tie
siai į Sibirą Maskvos nc- 
kliudę.

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kuopos susirinkimas įvyks 

~i vai. vakare, 118

Nedėlioję, 10 d. liepos, Vfilkeg 
Barre Aido Choras rengia didelį iš
važiavimą: “Weeny Roast” Cum
mings Pomi., netoli už “Fern Brook”, 
bus gardžiu 
taipgi graži 
pasivažinėti 
linksminti, 
o pavalgyt 

Kelrodis:
Park, važiuoti po tiesiai, pavažiavus 
tolyn, reikia laikytis vis po tiesiai 

pamatysit ženklus ant stulpų, 
reikės suktis. Tėmykite gerai 
ženklai ant stulpų.

Komisija.
(160-162)

“Weeny

valgių ir visokių žaislų, 
vietza maudytis, laiveliais 
ant ežero; ir taip pasi- 
Tikietas tik 50 c. ypatai, 
kiek tik kas norės. 
Privažiavus Ferh Brook

iki 
kur 
kur

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos mėnesinis su- 

, sirinkimas įvyks sekmadienį, 10 die- 
<■ | ną liepos (July) 1932, 10 valandą

ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks j ryte, Poteliuno svetainėje, 53 Bank 
dėlioję, liepos 10 d. E. Baking Co. , Street, Wilkes Barre, Pa.

36 N. 7th St. lygiai 3 I Draugai ir draugės! Malonėkite ir gera muzika

EASTON, PA.
d e 
Svetainėje

PHILADELPHIA, PA.
W1R solidarumo piknikas bus ne

dėliojo, 10 liepos, Fairmount Park, 
52 ir Parkside Ave. Puiki programa

NEWARK, N. J. NEWARK, N. J

Pirmas Didžiausias
o

o

o

o RENGIA NEWARKO KETURIŲ DARBININKIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄRYŠIS
O

O

PRADŽIA 10-tą VALANDĄ RYTO

IOIIIOIIIQIIIOIIISIIIOIII

o

o
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SIETYNO CHORAS, vadovaujamas B. Šalinaites dainuos šiame piknike

s

o

5

Metinis Piknikas
Nedėlioję, 10 d. Liepos=July, 1932

O

o

7T

2
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"o'

o

77
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Draugčs ir Draugai darbininkai! šis piknikas turi būt vienas iš didžiausių šioje apielirikėje, nes tai bus jau pas
kutinis šios vasaros sezone ir vienas iš įvairiausių. Čia dainuos Sietyno Choras ir bus prakalbos bėgančiais šių. 
dienų klausimais, o taipgi ir draugijų reikalais. Bus ir geri, visai nauji muzikantai, kurie grieš įvairius šokius. Salė 
didelė ir geros visur pastogės, jeigu ir lytų.

Būkite visi ir visos anksti ir nesiveškit valgių iš namų,nes turėsime čia įvairiausių, kokių jūs namuose neturite. 
Taigi bus valgyt ir gert į valias. , ,

Kurie neturite savo mašinų, mes paėmėm busą; už 45 centus nuveš ir parveš; 2 vai. po pietų išeis nuo Broad St., 
Washington Park, būkit į laiką, nes busas nelauks ilgiau. Praeitą sykį kada buvo Sietvno Choro piknikas, tai daug 
žmonių nespėjo, ant buso sakydami, kad busas per anksti išėjo. Taigi dabar busas išeis visa valanda vėliau t. y. 
2 valandą. Mes manome, kad šitas laikas nėra vėlus ir galima apleisti ir ant tyro oro ilgiau pabūti, nes darbinin
kas žmogus užtenkamai prigeria suteršto oro ir dulkių per dienų dienas mieste.

Dar turime pasakyti, kad tik ką aplaikeme iš Sovietų Sąjungos didelį “keną” labai skanių saldainių (kendžių), 
kurios taip ir kvepia taip iš tolo, o jau jų skanumas piukiausias. Taigi ruoškitės visi ir užtikrinam kad būsit pil
niausiai užganėdinti.

Visus ir visas kviečia

išėjo. Taigi dabar busas išeis visa valanda vėliau t. y.

KOMISIJA.
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“KELEIVIO” IR JO SALININKU ROLE TARP 
MONTREALO LIETUVIU DARBININKŲ

kaskart 
kalėj i-

gai kovoja su klerikalizmu, 
aktingai organizuoja lietuvius 
ir deda visas pastangas, kad 
lietuviai progresuotų. Tuo tiks
lu ji yra įsigijus savo salę ir. 
daug žada lietuvių visuome-' 
nei.” i

I
Toliaus priduri:
“Toks aktingas ir sėkmingasI (Tąsa iš 6-to pusi.)

! draugijos darbas ir yra kaulas v . i • ui Darže visi suolai buvo užsės
ti ir daugelis dalyvių veltui 

atsisėdimui;
tūkstančiai 

taipgi trū- 
šimtai, pasi-

VIETINES ŽINIOS
MANO ĮSPŪDŽIAI Iš 
“LAISVĖS” PIKNIKOganizacijų sąryšį, kėsinimasis 

nepriimti delegatų iš organi
zacijų, kurios ne grynai su
tinka su Sūnų ir Dukterų Pa- ’ 
šalpinės D-jos tikslu.

Del to tarimo jums nevyki-1 komunistg gerklėje.” 
mo sakai: “Dėlto bolševikų j 

.lyderiai ir pasiuto”. į ^ds ištraukos nebūtų' jįe§kojo vietos
viešoji Ne. Tavo vadinami bolševikai! Pasirašęs Z. Janauskas, tai j . sukosi 

(niekuomet nebūčiau dar tikė-' v . 
Ijęs, kad, taip šlykščiai meluo-1zmon11^’ ULiei?S1 
i damas, .stengtųsi dėti garbės i <0.v®u0 ^‘ .voc.e_. 
(vainiką ant savo ir savo kom-|va^d^’ pasišnekėję lauke, pa- 
panijos draugų galvos ir šmeiž- (vaikščioję, laiks nuo laiko il- 

i ti komunistus. Man rodos, kad į sijosi savo automobiliuose ir 
negalima pasigirti . progresu,; busuose,- ko nereikėdavo da- 
kad pašalpine draugija išmo-- (r.yti pirmesniuose “Laisvės” 

ika ligoniams pašalpą; tai yra, piknikuose.
Kas link minėti, kad šiemet padidintas 
’ tai ko-1 daržas ir pristatyta daugiau!

dymo, o žiūri, kad turėtų už 
ką nusipirkti valgio ir drabu
žių.

Kanadoj reakcijai 
žiaurėjant, prisipildo 
mai sąmoningesniais darbinin
kais. Didelis nuošimtis vado
vaujančių sveturgimių darbi
ninkų deportuojama į Europos 
fašistinių budelių rankas. Šėl
stančią reakciją pilnu smarku
mu vykdo slaptoji ir 
policija, - taipgi kariuomenė.[nepasiuto, tik tamstą, matomai, 
Jiems talkon eina “Keleivio” pasiutusiu padarė, kad negalė- 
suvedžioti ir šlykščiai apgauti’jo grynai buržuazijos naudai 
darbininkai. Tikiu, kad jie,1 praeiti tas tarimas, kurios in- 

! sulig “Keleivio” orderio, varoiteresus taip gini, 
’provokacinį darbą tarpe Mon-j Toliaus, negudriai eidamas 
trealo lietuvių, įškųsdami są-! provokatoriaus pareigas, tams- 
moningesnius darbininkus Ka- ta išsireiški apie tyrinėjimą ki
tados žvalgybai. j tų organizacijų; prisipažįsti:' parejga draugijos.

Is tokių provokatoriškų, Susiiinkimui pasibaigus, teko Į ‘‘suruoštų vaidinirhu 
šmeižiančių ir melagingų rfiš- j pasikcilbėti su keliais tavoiš-: yeSpondentas negali pasigirti,! suolų ir stalų, o ir tai nei tre-j 
tų tenka paminėti tilpusius! čiais.” O tie “tavorščiai”, kaip nes < 
“Keleivio” N. 14 P. Liaukevi-! sakai, suteikė 'informacijų ir 
čiaus “Viešas paklausimas ko- aPje Literatūros D-ją, kur į
munistų lyderiui P. St.”, N. 17,' “rimtesni nuėję su 'Pruseika . 1 
Nenario “Bolšev. ciklonas Matomai, greit radai sau ben- 
Montr. Sūnų-Dukt. Pašalp. i dradnrbių iš “rimtesniųjų” įy daugumoj vadinamų komu- 
Dr-joj” ir Nr. 18 Z. Janausko'Pruseikos šalininkų.
“Veikimas Lietuvių Tarpe”, j (jja nieko nuostabaus, kad

šie “Keleivio” suvedžioti; iš darbininkų tarpo atsiranda 
darbininkai atlieka labai šlyk-1 išsigimėlių, kaip Maikio tėvas 
štų vąidmenį, išduodami 
moningesnius darbininkus, ap
kaltindami juos komunistais, 
įvardindami jų pavardes visiš
kai neteisingai. Jeigu jie 
atlielfa nesąmoningai, o 
“Keleivio” suvedžioti, tai 
šiaip taip dovanotina, bet 
gu sąmoningai 
parsiduodami “Keleivio” so- 
cialfašistų išdavikiškiems dar
bams arba samdomi Kanados 
žvalgybos, tai geresnio, kaip čiai: 
budelio, vardo neverti. Kad “Jis Lietuvoje buvo liaudį-, 
“Keleivis”, vaidina išdavikišką ninkas, o čia virto komunistu 
rolę darbininkų judėjime, iš-[ir socialdemokratus šmeižia, 
duodamas atskirus asmenis ir, Kažin ar daugiau 
draugijas, tai kiekvienas kiek cijų

jos keturių metų, o ne tri-! čiadaliui žmonių neužteko, 
tetų, kaip korespondentas

] sakai, gyvavimo laikotarpyj j
1 vos vienas veikalas buvo suvai
dintas šiais metais, ir tai tik i

j darbininkiško judėjimo ener- 
; gija išsisemia, kačtj mes mirsi- 
|me, tai galėsiąs sunykti ir mū
sų veikimas. Tatai buvo per
dėm klaidinga mintis. Nes

nuošimtis depozitorių su tuo 
sutiks, tai bankas bus peror- 

r

ganizuotas ir mano, kad bus
atidarytas ligi 26 d. gruodžio,
1932 m. O kas iš to išeis, tai MAŽIAU STUDENTŲ 
ateitis parodys. 

Liepos 4 d. praėjo su labai j NEW YORK. — Į Colum-

Darbininkė.

, , mažu šaudymu, palyginus su I bijos universiteto vasarinius 
jau dabar matome, kad mūsų Į 
revoliucinis veikimas augs, 
kad ir pereidamas į jaunesnės 
kartos rankas. Mes priauklė- 
jame itš savo klasės jaunuo
lių kareivių į revoliucinės klą- 
sių kovos lauką ir į tos kovos 
vadus, kaip meno srityje, taip 
ir visame kame. Bet ir mums 
senesniems nereikia pasiteisin
ti tuo dejavimu, kad mes esa- 

...... ... į me nerseni jau veikti, nebepa-Cia taipgi reikia I . - -A , . .ijegiame. Darbų yra visiems 
j ir visokių, kuriuos galime i 
i dirbti kaip seni, taip ir jauni. | 

Dabar gi, po “Laisvės” d i- ■ 
i džiulio pikniko, nepasiganė- 

vienu dinkime tik džiaugdamiesi, 
priešu kad gerai pavyko. Stokime Į 

darbą, budavoti mūsų organi
zacijas ir skleisti mūsų laik-, 
rašeius į plačiausias minias, 
per juos mobilizuodami ją
sias vis didesniam ir veikles
niam masiniam judėjimui.

Dalyvis G. K.

praeitais metais. Matyti, kad 1 kursus įstojo tik 11,510 Stu- 
bedarbė visur smarkiai atsilie- dentlį, arba 18 RUOŠ. Hia- 
pia. Daugelis jau nepaiso sau- žiau, negu pernai.

METINIS PIKNIKAS
______________________________________ _____________________ i____________________ —

RENGIA A.L.D.L.D. 6 APSKRITYS

Nedėlioję, 10 d. Liepos (July), 1932
VYTAUTO PARKE

Hulmville Pike ir Galloway Road Philadelphia, Pa. 
Prasidės 10 Valandą Ryto ir Tęsis iki 'Vėlumos, Beje, kalbėjausi su 

revoliucinio judėjimo
, sklokininkll; jis tendenciniai 
■pasakoja, būk dveji metai at- 
i gal buvę daugiau publikos.

Pats"įrŽ?Janauskas ne tik'Tai įprantama, kodėl jis taip 
neprisidėjo prie darbo ,bet darisa^°- Sklokininkai dabar visą 
sabotažavo ruošiamą vaidini- i darbininkų veikimą išsprend- 

; mą, atsisakydamas nuo pasiim i sulig savęs. Jie susmuko, 
tos rolės ir išsivesdamas vieną! užsimušė save, užimdami klai-j 
iš gabesnių artisčių. Bet, nežiū-, dingą liniją; tad jie mato tik! 
rint į tai, likusieji draugai pa- j savo susmukusį “veikimą”! 
dėjo visas pastangas, ir vaidi-i prieš revoliucinius darbiniu-!

jkus; todėl ir išvedžioja, būk 
[smunka revoliucinis darbiniu-i 
j kų judėjimas. Bet tikrumoje- 
! yra kaip tik priešingai. Nes,!

<11 I

i apsivalius nuo tų naujų men-: 
■ševikų, daug geriau auga re- 
jvoliucinis mūsų veikimas. Ta-!

j j tai įrodo ir šis milžiniškas
; “Laisves” piknikas, kuris ga
ilimą vadinti ne pikniku, bet 

su demonstraciniu apvaikščioji- 
mu revoliucinio judėjimo ap-

• sivalymo nuo aršiausių opor-*

i nistų pastangomis.
Pagarsėję Kumštinin

kai rr Ristikai, Risis Ne

pergalimas Drūtuolis J. 

Bagočius su Drūtuoliu 

Lenku Karol Sbičko. Dai

nuos Lyros Choras ir Bus 

fvairią Kitų Programos 

Pamarginimų, Kurių čia 

Visų Negalima Surašyti.

JONAS BAGOČIUS

DALYVAUS:

są- Michelsonas ir L. Pruseika, 
kurie duoda instrukcijas to
kiems, kaip Nenariui, kad 
griautų organizacijas, kur ga- 
įima, viduje įlindę, o kur ne- njmas buv0 suruoštas. 
gali iš vidaus pats sugriauti, i 
ten siunčia slaptąją ar viešąją 
policiją.

Kitaip negalėdamas įkąsti 
sąmoningesnį drg. Žukauską,1 
Nenarys teikia informacijas 
savo korespondencijoje sekan-

HAVERHILL, MASS.
tai 
tik 
gal 
jei-

ar sužiniai,

Diskusijų bei prakalbų viso i 
labo draugijos gyvenime buvo 

[Surouošta. berods, trejos 
į ketverios, bet ir tos ne pono 
Z. Janausko ir kompanijos 

• pastangomis, bet vis tų pra-1 
i keiktų “komunistų-’ užsispyri- ; 
j mu, ką niekas neužginčys.

Del aktingo kovojimo 
i klerikalizmu, tai buvo suruoš- 

informa-' ta viena paskaita—diskusijos
apie drg. ž. negalėtum > šios diskusijos ypatingai neap- tunistinių elementu.

nors protaujantis darbininkas i suteikti žvalgybai? Taip melą- siejo be komunistų, nes net pa
gali pamatyti iš viršvardintų i gingai skųsti tai nemaniau, ti paskaita buvo rašyta 
“K.” numerių. Kad aiškiaus' kad net tokie provokatoriai, Į 
parodžius’ darbininkams tuos ' 
provokatorius ir jų šmeižto 
pilnas korespondencijas, teks 
daryti peržvalga Nenario ir 
Z. Janauško rašytų korespon
dencijų, kurios atrodo ląbai cistas čia yra 
broliškos. T -* 1

P. Liaukevičiaus korespon-' bet rašyti nemoka, 
denciją paliksiu nuošaliai, nes įsklokininkui 
buvo daryta asmeninis šmei-1 zm°gų • 
žiantis ir provokuojantis už-1. Apie ši draugą informacijos 

Viena, kad 
anksčiau B-s n®ra k°munistas, o kita,!

i apie atsakymo rašymą skloki- 
ninkui nesuk sau galvos, kas 
rašė, nes nereikia kažin ko-1 
kių mokslų darbininkui, kad!

! numaskuoti tokius, kaip Nena-i 
I rys ir sklokininkus. Ir pilnai

kai p Nenarys galėtų 
ryti.

Ant kito draugo 
duodamas, sakai:

“Kitas ‘znamenitas’

tai da-1
D. M. šolomsko.

d r g.

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
šiame klausime ponai pa

dare visai kitoniška išvedima.
| Miesto viršininkai, su majoru 
Forrest V. Smith priešakyje, 

i pirmiausia kreipėsi prie mies
to mokytojų, kad paaukautų 

i 10 nuošimčių savo algos per 
šešis mėnesius, pradedant, su 
1 d. liepos. Po ilgo apakaljpė- 
jimo (mitingavimo) mokytojos 

j nutarė aukoti. Vėliaus polic- 
į manai su tuomi sutiko, old. 
į liepos ugniagesiai nubalsavo 

“Laisvėje” jau buvo rašy-1 duoti 10 nuošimtį savo algos, 
ta apie dalyvius programos iš- į Tuomi sumanymu manoma su- 
pildyme, kaip kad ' dainose,' kelti virš 50,000 dolerių.

’ Kaip ten nebūtų, darbinin

KELRODIS: Važiuojant gatvekariu iš visų miesto dalių reikia 
atvažiuoti iki Frankford Ave. ir Bridge Station. Čia imti karą 
No. 66 City Line ir važiuoti iki galo, čia atvaži'avus, piknikd 
busas nuveš iki parko. Su automobiliais važiuokite Frankford 
Ave. dar už Holmesville Pike už antrų trekių svičiaus netoli baž
nyčios, važiuok tiesiu keliu po kairei už pusantros mailčs rasite 
Vytauto Parką.

I p j i vi ty ui v, n.<xip ličiui Liciiiiuov, į **'^*v*

I muzikoj ir prakalbose. Todėl i Kaip ten nebūtų, darbinin- 
ne ls i aš nepakartosiu, kas apie tai ■ kai, nežiūrint prie kokio dar- 

tik pažymė-1 Lo jie dirba, be geros darbi- 
siu, kas man buvo ypač įspū- j ninkiškos organizacijos, 
dingą tame piknike. Pirma, į kaip kareivis be ginklo, 
tai suvažiavimas tokio didelio[ turi ginklo, negali

Lavinimosi klausirrtas 
draugijoje yra apleistas 
priežasties, kad joje yra jūsų' buv0 pasakyta; 
vadinamų komunistų, bet iš | • •
priežasties stojimo skersai ke-! 
lio lavinimuisi daugelio apgau- : 
tų darbininkų. Pavyzdžiui, Į skaičiaus jaunosios c._.. 
kada buvo šauktas lavinimosi ( kiškos publikos—gražių 
susirinkimas, berods, sausio 
23 d., tai draugijos valdyba 
išskiriant drg. Kilikevičių, 
vienas neatsilankė; kiek paste-Į liucinio veikimį draugais, 
bima, ignoravo; mat, ruošimas:
diskusijų ir temos rinkimas bu-! Dainavo penki .chorai revo-į 
vo daugiau komunistų iniciaty-; liucines dainas; kurios sukėlė! 

Į va imta, o kiti, būdami prie 
! šingi tam, nedalyvavo.

už 
Kas link draugijos progre-; ci 

■tikiu, kad sugebėjo priešui tin- so, tai turiu pripažinti, kad pa-
I žengus pirmyn, kaip turtu, taip 
[ir nariais, bet negalima imti 
pavyzdžiu Z. Janausko asme
nį ir jo kompaniją. Jeigu visi

skundų

komu-
i Gudas, buvęs 

Lietuvoje junkerių mokykloje, 
Atsakymą 

rašyti - samdė

metimas drg. P. St., o jis, be-i11^ neteisingos, 
rods, atsakė kiek i----------
per “Laisvę”.

Tilpusi korespondencija ra
šyta Nenario “Keleivio” num. 
17-tam, parodo, kad Nena
rys, rašydamas tą korespon
denciją, turėjo vienintelį tiks
lą išprovokuoti bei apšmeižti 
sąmoningesnius darbininkus ir 
pačią Draugiją, kad Kanados i 
valdžia pasiustų daryti puoli
mą ant D-jos, jieškant ir areš
tuojant duos vadinamus komu
nistus. '

Pradėdamas korespondenci 
ją rašo: “...Jie (bolševikai) 
—A.) staugė, trypė, rankom 
mosavo, lyg galvijai- zylioda- 

Taip, ponas Nenary, gal 
pats zylio-

karnai atsakyti pats drg. G.
Kas link tilpusios korespon

dencijos p. Z. Janausko “Ke
leivio” Nr. 18, tai galima ben
drai pasakyti, kad jos vienin- 

j telis tikslas yra įskųsti D-ją
Kanados žvalgybai, 
šmeižti sąmoningesnius darbi
ninkus ir įtart komunistais.

tai 
Ne

kariauti ;
darbiniu-1 esi neorganizuotas, negali 

j mer-.kaip reikia pasipriešinti algų 
ginų ir berniukų, kurie daly- ! kapojimui. Nori ar nenori, o 

rtvauja savo klasės kovos lauke i darbininkai bus priversti orga- 
neli sykiu su tėvais ir kitais* revo-j nizuotis į organizacijas po Ko- 

1 munistų Partijos vadovybe ir 
i tiktai tuomet galės apginti sa- 
! vo klasės reikalus.

j publikoj klasinio pasiryžimo j Gruodžio 26 d.,-1931 m., už- 
ir drąsos žengti pirmyn kovoje • sidarė Haverhill Trust kompa- 
"ž proletariato reikalus. "T 
siems matėsi, kad 
didžiuma jaunuolių, 
nūs dabartines mūsų 
cinio judėjimo spėkas su 

Jliais metais atgal, tai šiandie

Vi- nijos bankas. Jau daug buvo 
dalyvauja .Tašyta vietinėj spaudoj apie 

Palygi-! banko atidarymą. Pagaliaus 
revoliu-^0 d. birželio atsibuvo depo- 

ke_ I zitorių susirinkimas City Hali 
- , j svetainėje, kur ir buvo paduo- 

v.ox. . diono k n d ! ta propozicija, kas link banko
tokiu būdu progresuotų, kaip Imums a,sku’ kaiP diena’ kad i ' FniknlnninmD kad Z. Janauskas, tai niekuomet I mOsų veikimas vis labiau per- dtldAiy mo. Reik a auja , ad

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer

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

1439 'South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 8136 
Keystone—Main 1417

mi.
tavo gengė ir 
jai susirinkirųe, 

'Tius daugiau

taipgi' ne't)d^ galima ne tik susirinki-1(dna J klasinės jaunosios gent- 
Į muose tvarkos padaryti, bet į ^ar^s rankas.
■prisieitų ir muštis, jėgą var-1 FhniL 

Kad parodžius melaginga ir "es Z; J- netolimo- i davo ta
Į jo praeityje, kovo 13 d., drau-[ kad 
į gijos susirinkimui 
kėsinęsis primušti 
Tik dėka vadinamų 
tų ir rimto žiūrėjimo į tą da-! 
lyką iš drg. K. pusės, peštynės i 

neįvyko.
JSūnų ir Dukterų Draugija j 

dabartiniu laiku turi įsigijus; 
(išnuomavus) su savu inven-; 
torium salę. Pažiūrėjus, kas tos i 
salės įsigijimo iniciatoriais ir 
jieškotojais bei įrengėjais bu
vo, tai čia nerasime Z. Janaus
ko kompanijos žmonių ,kad jie 

! būtų pasidarbavę nors toje 
ši “ištrauka” grynai sufabri-1 srityje 

darbininkų ( kuota p> Z. Janausko su pat-.: ■ 
. X 1 1 -n ir • « • . _

šmeižianti turinį tos korespon- 
įdencijos, tenka peržvelgti pa- 
: punkčiui.

kad pažin-l Pirmiausiai , 
sąmoningesnių' k|austi p z j 

darbininkų, o vėliau uz judo- 
šišką atlyginimą išdavus Kana
dos budeliškai žvalgybai, 
kiose rolėse niekuomet nebuvo i 
ir nebus tavo vadinami komu
nistai, nes trukšmo kėlimu 
paprastai provokatoriai
ima, toki kaip ponas Nertai ys. :0 anje va įen įaj SOcialfašistai, 
Sąmoningai darbininkai visuo- [ pardavikai, santaikos ardyto- 
mėt stoja už tvarką susirinki- jai...” 
muose, kur būna svarstoma iri 
daroma naudingi i..............
klasei tarimai, o prieš žalin- tvarkymu Maikio tėvo Michel-'[ 
gus, apmaskuotus, tarnaujan-1 elsono, kad šmeižti komunistus. į 
čius buržuazijai sumanymus Kalbėdamas apie Montrea- 
bei tarimus susipratę darbiniu- lo Liet. Sūnų ir 
kai išstoja ir visuomet sten- šalp. Draugijos 
giasi numaskuoti ir parodyti i šai: 
darbininkams jų kenksmingu
mą darbininkų klasei. Ir tas trys metai ir yra žymų vaidme- 
tarimas, kurį mini korespon-; nį sulošus lietuvių tarpe. Ne- 
dencijoje, buvo taikomas gry-j žiūrint į tai, kiek ji yra sušel- 
nai prieš darbininkų judėjimą,' pus narių ligoje, suruošus vai- 
nes buvo atkreiptas prieš or-|dinimų bei diskusijų, ji aklin

norėčiau pa- 
., iš kokios 

kokio numerio

baigianti.s, Į 
drg. K. 
komunis-

tie, kurių pinigai padėti ant 
taupymo, nusileistų po 20 
centų nuo dolerio. O tie, kurių 

Pirmiaus pas nekurtuos bū-i pinigai buvo ant čekių, kad 
ta nusiminimo mintis, ■ nusileistų 40 centų nuo dole- 

mes senstame, ir mūsų j rio. Jeigu nemažiau, kaip 90

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

“Laisvės” ir
paėmei tą ištrauką, kurią ei- j 

į tuoji, būk, “Laisvės” korės-' 
pondento rašyta, sakai:

“žiūrėkit! mes tikri darbi
ninkų vienybės laikytojai, tik- 

ZS1 į ri vadai, kovotojai kankiniai,

Angus.
(Tąsa bus)

Ši Draugija

Dukterų 
progresą.

gyvuoja

Pa- 
ra-

jau

SUDEGĖ DVI
MOTERIŠKĖS

JERSEY CITY, N. J. — ’ 
Liepos 7 d. po num. 31 Rut-I 
gers Ave., gaisre žuvo dvi į 
moteriškės.

Platinkite “Komunistę Partijos Rinkimu 
Platformą”; Du Centai Kopija

H t •
“Laisvė” išleido brošiūraitės formoje “Komunistų 

Partijos Rinkimų Platformą.” Ten išdėstyti mūsų 
partijos reikalavimai ir šaukiami darbininkai šiuose 
prezidento rinkimuose balsuoti už dd. Foster j ir 
Fordą.

Brošiūraitė parsiduoda už 2 centu. Imama tik 
tiek, kad apsimokėtų už popierą. Mūsų tikslas ta
me, kad ši Komunistų Partijos platforma pasiektų 
kiekvieną lietuvi darbininką. Prie to darbo turi pri
sidėti visi revoliuciniai darbininkai ir visos darbi
ninkiškos organizacijos.

Ypatingai draugijų kuopos bei draugijos turėtų 
nupirkti užtenkamai platformos del visų narių. Taip 
pat galima nupirkti ir paskui bedarbiams veltui iš
dalinti. 1

Pavieniai draugai, kurie dirba, gali nupirkti plat
formos ir išdalinti darbininkams. Už $1 galima nu
pirkti 50 kopijų! Už dolerį pasieksite penkias de
šimtis darbininkų ir supažindinsite juos su Komunis
tų Partijos reikalavimais ir kandidatais.

. įvairią karštų gėri
mą, ypač kuomet 
užeisi sužalęs, gausi 
Žilumos i 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 
Staėn Island Fer
ry.

L u t ▼ in’e 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.

68 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-8711

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mčšlažarnčs, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokejimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. ikį 8 P. M. T .
Nedėlioni — 10 A. M.,iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
..........................................................................................................................   t

Tai yra ženklas tos “gero
vės”, kurią kapitalistai ir jų 
valdininkai pranašauja jau 
vėl “ateinant”.

adresu: Shoe Strikers’ Relief 
Committee, -5 East 19th St., 
New York City.

> K. Rep.

C v ,. . n ,. . i .. « | .1 Rinkimų Kampanijos Mitin-Sestadiem Darbininkų Mases Atsakys | gą šiandie Vakare
Unijistai Šaukiami Remi 
Komunistų Kandidatus

ALDLD 149 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėliojo, 10 liepos (July), 10 
vai. ryte, Hanover Club, 738—5th 
Avė. Laiku susirinkite ir kurie dar 
neužsimokėjote duoklių, malonėkite 
užsimokėti. Būtinai atsiveskite nau
jų narių į kuopa.'

Sekr. A. Bružas.
(160-162)

Kapitalistų Terorų ir Užgirs Komunistų 
Partijos Kandidatus

Tame mitinge darbininkų 
os 9 d.. Coney Is-'masės užgirs ir komunistų va- 

Tai sykiu bus; dovaujama neatlaidžią kovą 
prieš indžionk- už negrų lygybę su baltaisiais. 

prieŠ terorizavima^strei-i kalbės* Kom. Partijos kan
didatas į Jungtiniu Valstijų 
vice-prezidentus, negras drau
gas Wm. J. Ford. Taip pat 

• sakys prakalbas drg. W. W. 
Weinstone ir kiti žymūs darbi
ninkų klasės kalbėtojai ir va- 

j dai.
MUZIKOS IR DAINŲ 

PROGRAMA

Komunistu kandidatu šiems; tų mokinių kiekvienam moky- 
rinkimams užgyrimo didžiau-j tojui, 
sias mitingas bus 
vakare
land Stadipme. 
demonstracija 
šinus, i 
knoiančiu šiaučių, siuvėiu ir 
kitu kovojančiu darbininku: 
demonstraciia už bedarbiu re-i 
guliarį šelpimą kaštais kapita 
listų ir' valdžios. čia 
skardžiausiai iškeltas 
už duoną kiekvienam 
ninku klasės nariui, už 
drabužius ir pastogę 
bedarbiams, ių moterims 
vaikams, o prieš mulkinantį re-! 
publikonų ir demokratų Į 
alaus obalsį. i . .. .Aidas ir Freiheit Choras; vie- 

šeštadienio vakare demons- nu sykiu revoliucines dainas 
truosime taipgi prieš uždarbių 1 trauks kokia 700 ar daugiau 
kapojimus ir paleidinėjimus choristų. Bus revoliucinių or
da rbininkų; numaskuosime kestrų muzika, proletariniai 
žiaurūnus kapitalistinius valdi-! kovos vaizdeliai ir tt. 
ninkus, kurie, kaip kad New 
Yorko mokyklų galva Wm. 
J. O’Shea drįsta viešai tvirtin-į 
ti, kad šis krizis “nešas nau- 
dą.” Minėtina, jog p. O’Shea 
pavarė iš tarnybos tūkstan
čius reguliarių mokytojų, juos 
pakeisdamas laikinais, ma
žiau apmokamais mokytojais; 
sumažino skaičių klasių ir tuo , te. 
būdu padaugino po 50 procen- praktikai.

bus 
obalsis 
darbi

ni aistą, 
visiems

ir i
Dainuos Darbininkiškų Cho- 

•ų Federacija, tame skaičiuje

AIDIEČIAI, TĖMYKITE!
praktika visų 

sykiu bus daro-minimų chorų
ma šeštadienį, Coney Island
Stadiume. Prasidės lygiai 6 
vai. vakare. Toj praktikoj 
būtinai dalyvaukite visi aidie- 
čiai ir nei vienas nepavėluoki- 

Drg. Schaeffer vadovaus

— NEW YORK. — Darbo Uni-
.. o'jy Vienybės Taryba šaukia 

~ _-Tn 16 • • konferenciją delegatų nuo visų 
kairiųjų unijų ir grupių, taip
gi nuo kairiojo sparno Ameri- 

kampo Graham Ave. ir Varet kos Darbo Federacijos, Amalg'a- 
St., Brookiyne. Vietinė Ko-imeitų ir kitose unijose. Kon- 
munistų Partijos sekcija šau- ferencijos siekis yra sumobili- 

darbininkus izuo^ darbininkus rėmimui Ko
munistų Partijos kandidatų ir 
platformos šioj rinkimų kam
panijoj. Savo pareiškime D. 
Unijų Vienybės Taryba pažymi, 
kad Amerikos Darbo Federaci
jos vadai, pardavinėdami darbi
ninkų . reikalus streikuose ir 
per slaptas derybas su bosais, 
remia išnaudotojų partijas, nors

BROOKLYN. ■
i vai. vakare bus masinis susi
rinkimas atvirame ore, ant

kia visų tautų 
skaitlingiausiai sueiti į šį mi
tingą, kur geri kalbėtojai nu
švies svarbiausius šiandien 
darbininkų ir bedarbių reika
lus ir būdus, kuriais galima 
būtų pagerinti būklė darbo 
žmonėms. Bus nurodyta, kaip 
darbininkai, veikliai stodami į7 L. • ' *■ * . 7

kampaniją už Komunistų Par-1 viešai sakos esą “bepartyviai.” 
tijps kandidatus ir jos plat-j Konferencija bus laikoma lie- 
formą, gali priversti kapitalis- į P°s 21 d., D.U. Vien. Tarybos 
tus šelpt bedarbius, užkirst ke-1 Centre, New Yorke.
lią uždarbių kapojimams ir tt. i

komisijos Narys. ! Įy|an0 Įspūdžiai iš
u

įkalinta 36 Millerio Šiaučių
Šapos Streikieriai

Laisvės” Pikniko

RIDGEWOOD, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

40-tos kuopos Susirinkimas įvyks 
penktadienį, 8 liepos (July), pas 
Bložius, 1730 DeKalb Ave. Brooklyn, 
N. Y. Visi nariai ateikit ir atsives- 
kit naujų narių prisirašyti.

K. Nečinskas.
(160-161)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys vyrui. Yra šėpa drabužiams; 
garu apšildomas, galima pasigaminti 
ir valgį Mokestis $10 į mėnesį. Sa
vininkų galima matyti apie 6tų vai. 
vakare, ant viršutinių lubų po kairei. 
206 Bushkwick Ave. Brooklyn,

(160-1602)

PARDAVIMAI
Parsiduoda pusė biznio lietuviškos 

užeigos ir restauracijos. Gerai iš
dirbtas biznis ir prieinama preke. 
SaVjflinkas gauna miesto darbų. At
sišaukite po antrašu: 135 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, ‘‘Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Pora Desetkų Merginu Su
žeista, Tūkstančiam Besigrū- 
džiant Darban.

NEW YORK. — Kada Kės- 
įsler Bros, suknelių kompanija 
pasiskelbė per laikbaščius, | 
kad jai reikia 40 merginų priei 
suknelių pardavinėjimo ir kad 
joms bus mokama po $12 į 

: savaitę,—tai trečiadienį sugų- 
l žė.jo 2,000 bedarbių merginų 
prie Kesslerio įstaigos, 1,014 
Southern Boulevard, Bronxe. 
Besigrudžiant kiekvienai ar
čiau, kad gaut darbą, buvo iš
laužti du dideli storo stiklo 

i langai, po 25 pėdas ilgio ir 10 
pėdų pločio. Stiklais tapo su
žeista 11 merginų.

Policija puolėsi tvarką dary
ti, bet reguliarės čia esamos 
policijos neužteko ir buvo pa

kaukta dar policiniai rezer- 
| vai, kad išblaškyti bedarbių 
I merginų armiją. Kelios mer
gaitės tapo kojomis sutremp
tos ir apalpo. Pašaukus du li- 

YORK. — Vietinis goninių ambulansus, sunkiau 
fabrikantų organas i sužeistos merginos liko nuvež-

D. N. Y. D. Organizacijų 
Sąryšio Konferencija

praplės- 
nedėlio-

“Lais-

kandidatų

D.N.Y.D.O. Sąryšio 
ūa konferencija įvyks 
je, kaip 10 vai. ryte, 
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Kadangi ši konferencija 
šaukiama rinkimų kampanijos 
reikalu, rėmimui darbininkų 
klasės komunistų
tad svarbu, kad konferencija 
būtų kuo skaitlingiausia.

Laiškai buvo visom Sąryšio 
organizacijom išsiuntinėti, bet 
jei kurią organizaciją laiškas 
nepasiekė, ir reguliaris susirin-, 
kimas jau neįvyks prieš konfe
renciją, tad valdyba privalo 
savo organizaciją atstovauti • 
arba paskirti kitus.

Sąryšio sekretorė
O. Visockienė

Plieno-Geležies Pramonė 
Teina tik 12 Nuoš.

NEW 
metalo
“Iron Age” rašo, kad plieno ir | tos į ligonbučius; kitos, po ap- 
geležies pramonė šiandien yra ' taisymui žaizdų ant vietos, 
nusmukus 88 procentais; reiš- parvažiavo namo. Nors dau

geliui iš jų taipgi reikėjo li
goninės, bet kadangi hospita- 
liai šiais laikais perpildyti, o 
valdžia “taupo” lėšas delei 
grafterių politikierių, todėl į 
ligonines neima tų, kurios bei 
kurie dar gali ant kojų pasto-

savaitę, vadinasi, gamyba toj ; vėti. Tarp kitų sužeistų mer- 
pramonėj išpuolė trimis pro-!gaiČių, viena yra 13, kita 15 
centais. 'metų amžiaus.

kia, tik 12 procentų tos pra
monės fabrikų dar šiaip taip 
kruta; milžiniška didžiuma vi
sai užsidarę. Pereitą gi sa
vaitę dar buvo skaitoma, kad 
plieno ir geležies pramonė ei
nanti 15 procentų. Per vieną

DIDELIS METINIS PIKNIKAS
Rengia Neprigulmingas Lietuvių Amerikos 

Piliečių Kliubas

NEDĖLIOJĘ, 10 LIEPOS (JULY), 1932
KLAščIAUS CLINTON PARK

Betts and Maspeth Avės. Maspeth, L. I.
MUZIKA Wm. NORRIS

Parkas atsidarys 2 p. m., šokiai prasidės 3 vai. po piet.
Visus New Yorko apielinkės lietuvius kviečiame 

skaitlingai atsilankyti. ,
ĮŽANGA 50 CENTŲ KVIEČIA RENGĖJAI.

teko 
dalyvauti metiniame darbinin-

I kų dienraščio “Laisvės” pikni- 
, ! ke pereitą sekmadienį Ulmer 

an Parke. Todėl pats ir negaliu 
duoti tikro apskaitliavimo, 
kiek publikos palyginamai da-

I lyvavo pernai ir šiemet. Bet 
aš remiuosi ant sprendimo tei
singų draugų. Jie sako, kad 

Į šiemetinį# piknikas buvo skai- 
I tlingiausiAs iš visų. Automo- 
ibiliais suvažiavusių svečių bu
vo daugiau, negu bent kada.

iš jų atimti visas kitas papras
tas streiko teises. Viršminėtas 
teisėjas betgi norėjo pasirody
ti “geras” ir tarė: jeigu jūs 
žadate susilaikyt nuo pikieta- 
vimo, aš jūs paleisiu be toles
nio teismo ir be, bausmės. 
Areštuotieji atmetė tą. pasiūly
mą ir, neturėdami parankai 
pinigų, tapo uždaryti kalėji- 
man iki 
mo.

Kelios 
kį pat 
areštuoti 
šeši streiko pikietninkai^

Vietoj nusilenkti prieš bur-Į 
žuazijos teisėjus, areštuotieji i 
išleido tokį bendrą pareiški- į 
mą: /
“Bosai ir jų teismai, išduoda

mi prieš mus indžionkšinus, ir 
policija su savo žiaurumu bei 
gengsteriais- nenusilpnins mū
sų. Mes esame pasiryžę lai
mėti kovą ir kalėjimas nenu- 
gązdins mūsų. Mes žinomė, 
kad teisėjai veikia iš vienos 
rankos su bosais, bet čevery- 
kų darbininkų vienybė ir pa- 
gelba iš kitų darbininkų pusės 
kovoje prieš indžionkšinus pri
vers I. Millerį; Andrių Gellerį 
ir kitus čeverykų fabrikantus 
išpildyti mūsų reikalavimus.”

Streikierių priešai bandė su
organizuoti kompaničną uni-1 
jėlę, vadinamą šiaučių Fede
raciją. Bet juos, numaskavo 
Gellerio šapos streikieriai, Jtu- 
rie parodė, jog tie “federei- 
šiai” darbuojasi išvien su bo
sais, besistengdami sulaužyt 
streiką. Geriausia darbinin
kai nMmaskavo tuos kapitalis
tų agentus, kada pareikalavo, 
kad jie eitų su kitais streikie- 
riais į pikietų linijas ir bend
rai kovotų prieš išnaudotojus, 
policiją ir gengsterius. Kuo
met jiems buvo pastatytas to- 
kis reikalavimas, tai tie ponai
čiai ir išgaravo iš kovojančių 
streikierių tarpo, kaip kampa
ras be vandens. Antradienį 
teko matyti, kaip įtūžę strei
kieriai strimagalviais laukan 
išjojo vieną tokį gaivalą, atė
jusį į šiaučių mitingą “Lais
vės” svetainėje.

Streiko Komitetas atsišaukia 
į Brooklyn© ir New Yorkd darjį 
bininkus paremti streikierius 
aukomis, idant jie galėtų tęsti 
kovą iki laimėjimo. Aukas 
reikia siųsti bei priduoti šiuo

LONG ISLAND CITY 
radienį areštavo 30 Millerio 
kompanijos šiaučių, dalyvavu
sių masiniame streikierių pi- 
kietavime užstreikuotos dirbtu
vės. Teisėjas kiekvienam sky
rė po $10 kaucijos, kaipo lau
žytojui teismiško indžionkšino. 
Tuom indžionkšinu kapitalisti-' 
niai teisėjai uždraudė streikie- 
riams pikietuoti ir pasikėsino

kito, reguliario teis-

dienos pirmiau už to- 
“nusikaltimą” buvo 
ir po $100 pastatyti

Man dar pirmą kartą

(Tąsa 5-tam pusi.)

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN. N. Y.

LDS 50 kuopos mėnesinis susirin
kimas jvyks pėtnyčioj, 8 liepos (Ju
ly), 8 vai. vakare, Hanover Club, 
738 5th Avė. Malonėkite laiku susi
rinkti, nes turime daug svarbių rei- 

naujų ap-

Bružas.
(160-161)

kalų atlikti. Atsiveskite 
likantų į Susivienijimą.

Sek r. A.

LIETUVIU MOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

Iš luotelio tiesiai j maudynes. 
Visi kambariai marių pusėje, pa
tarnavimas mandagus, kainos že
mos. Prašome atsilankyti.

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

178 S. South Carolina Ave.
ATLANTIC CITY, N. J.

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
čia galite persirengti, eidami į 

maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. Patarnavi
mas geriausias ir. teisingiausias.

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

PARSIDUODA
Parsiduoda grosernė ir delica

tessen krautuvė už visai žemų kainų. 
Jau 7 metai, kaip pasilaiko šis biz
nis, galima daryti puikų pragyveni
mą. 169 Perry St. New York City.

(160-165)
Parsiduoda Saldainių Storas
Parsiduoda už prieinamą kainų 

saldainių krautuvė. Vieta gera ir 
biznis gerai išdirbtas. Pragyvenimas 
galima gerai padaryti. Kas nori ga
li pirkti visų biznį, o jeigu ne, tai 
galite eiti į pusininkus, tai yra pirk
ti pusę biznio. Kreipkitės 510 Ma
rion St. ir kampas Broadway, Brook-

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedelioni nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės

ir

Telefonas! Stagg 2-910S

DR. A. PETRIKĄ 
PFTRtCK A

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

GAZO ANESTETTKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa ir chroniikaa vyrq ir 

moterų ligas kraujo ir odas. 
Padarau iityrimy kraujo ir ilapuma. 

DR. MEER
156 W. 441 h St., Room 18? 

New York, N. Y.
Valandai Priėmimo i 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nue a 
iki 9 vai. vakare 

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

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

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

ĮSITĖMYKITE NAUJUS ANTRAŠUS

Tel. Michigan 2-0455 Foxcroft 9-6901

PAINTERS & CARPENTERS
EXTERIOR & INTERIOR DECORATORS

P. BIELIAUSKAS
88-31 76th Street

Woodhaven, N. Y.

A. BALCHUNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N.' Y.
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K PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCW MATHEW P. BALLAS 
įlf i B I E L A U S K A S )

L! GRABORIUS
UNDERTAKERS AND EMBALMERS į 

660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y. ’
Ap’ MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA , SEKANČIUS v DARBUS:

mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PASIUNČ1AM 1^ KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS

I? PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO' 

MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
jį VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES

KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.
i MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
i Auksiniai Dalykait Dovanom ar patys sau norėda- 
imi pirkti laikrodžius, daimantus 
lar bi ką iš auksinių ' 511 ‘ 
J nokite, kad pas mane 
■ sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI ■1 JAUSTOS MADOS
i UŽ PRIEINAMA

KAINĄ

daiktų ži- 
pigiau nu-

LATK-
NAU-

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

I stengsiuosi pilnai patenkinti. I 
T Williamsburgiečiams, kuriems ■ 
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- I 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
I daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■ 

Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo- T 

| kėsite “Laisvėje.” t
Į VIKTORAS JANUŠKA l 
į 127-17 Liberty Avė j 
I Tarpe 127 ir 128 gatvių j

Richmond Hill, N. Y. į

JONAS STOKES
Fotografas - -

Siuoml pranešu savo kostume- 
riams. kad verkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
53 2 Marion St., 
kamp. B r o a d* 
way, Chauncey 
Street stotii 
Brooklyn, h. Y, 

Naudoj 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
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Azti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI
“LAISVĘ.” (

dm?iiii^n^iL4Hi^Tn5iiTi5iin5nTgniiwHiiionii°inMiiMnM!i^niiornT5mi
DĖKAVOJU 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. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas, Midwood 8-6261

lUlIlCIIICIIICIIICIIICĮlĮCnĮCIIICIIICIĮICIIIClllCIIIClllCIIICIIIZIIICIIICIIICIIICIIIEIIIzTll'ČlllClll




