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Dienraštis Darbininkai Visy Šalių 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!
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Darbininkai Nugalėjo 
Kun. Cox Chuliganus

PITTSBURGH, — Čionai 
kunigo Cox pasakojai pasi- 
vadino “Blueshirts”, susior
ganizavo ir po skraiste šel
pimo bedarbių pradėjo tik
rai chuliganišką darbų 
prieš komunistus. Pasiro-i Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., PO^nadienis, Liepos (July) 11, 1932
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Amerikos Legionieriai Stengiasi Nuodais Užmigdyti Buvusius Kareivius, Kad Jie Nekovotų Už 
Išmokėjimą Bonų.
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jos komanda. Pradėjo už-i 
puldinėti ir ardyti komu
nistų susirinkimus atvirame 
ore. Kelis tokiusę susirin
kimus išardė. ;

Bet liepos 7 d. jie tapo 
supliekti ir atmušti. Ant 
kampo Boggs ii- Buhl Sts., 
susirinko apie 300 darbiniu- i 
kų klausyti komunistų kal-

šina “Blueshirts” ir pradė
jo savo darbą. Bet kuomet 
darbininkai įtūžo ant chu- ’ 
liganų, tai tie turėjo neš
dintis, kaip pasiutę. Taip ir 
reikia. Darbininkai turi iš
mokt apgint savo susirin
kimus nuo buržuazinių chu
liganų, kuriuos finansuoja

Darbininkai Sukilo ir 
Kovėsi su Policija

MADRID, ISPANIJA. — 
Pranešama iš miestelio Vil
la de Don Fabrique, kad ten 
apie aštuoni šimtai darbi
ninkų po komunistų vado
vybe sukilo ir kovėsi su po-

Du policistai užmušti ir trys 
sunkiai sužeisti. Gi iš dar
bininkų tik vienas užmuštas

bininkai mūšyje parodė ne 
paprasto pasiryžimo.

Valdžia Pavogė Darbi 
ninko Du Kūdikius

MIRĖ LIETUVOS
BURŽUAZINIS POETAS

PASAULIO KAPITALISTINES ŠALYS
PASISKUBINO GELBĖT VOKIETIJOS

KAPITALIZMU, BET AR PAVYKS?
LAUSANNE. — Visiems jos pramonę. Tuos bonus 

aišku, kad Vokietijos-kapi- i perka Francijos kapitalistai 
talizmas randasi desperatiš-! ir kitų šalių plutokratai. 
koj padėtyj. O jo griuvi- j g m bug

gos visai kapitalistinei sis- i k!etlJ°,s ^pitalizmo atsikve- 
temai Europoje, štai kodėl I ^kotarpis, >dant jis 
Pranei ja. Anglija ir Ameri- ?a!et5 "a™e,aPgautl Lr S"‘ 
ka atsiskubino jį gelbėti.! k.rl?slntl V^/ehjos darbi- 
Ta matome iš karo skolų ir;1?’"kR augan9 J’evohucinl 
reparacijų konferencijos nu- j Jud?jimą._ J ai, žinoma pa
tarimo nebereikalauti iš Vo- sau 10 P CS1 m11,™?! . , .. suokalbis prieš Vokietijoskietiios karo reparacijų —i , , . / JU. . v ’proletanata.atlyginimo Brancijai uz pa-U
darytus karo nuostolius. ; Kadangi Vokietija ir

Tačiaus, žinoma, Franci- Francija šitaip susitaikė, tai 
ja ketina atsiimti savo vė- Amerika ketina tuojaus 
liau. Sutarta štai koks pla-1 peržiūrėti karo skolų klau- 
nas pravesti: Per tris me- simą ir manoma, kad darys 
tus. būtent iki 1935 metų.; didelių nusileidimų Franci* 
Vokietija nemoka Franciįai I jai ir Anglijai. Ir taip vi- 
jokių karo reparacijų. Pa-1 sos kapitalistinės valstybės 
baigoje tų metų Vokietija! bando išgelbėti Vokietijos 
išleidžia bonus $714,000,000, | buržuaziją nuo proletarinės 
užstatant už juos Vokieti- revoliucijos.

ALKANŲJŲ BEDARBIU MARŠAV1MAS 
LAIMĖJO MŪŠĮ PRIEŠ VALDŽIA

PITTSBURGH, Pa. Ko
vingas darbininkas E. Lei
ghton vieną vakarą parėjo 
namo iš darbo ir nerado sa
vo vaikų—sūnaus Eugene, i 
10 metų, ir Juanita, 7 metų. 
Paaiškėjo, kad jam nesant 
namie valdžios viršininkai 
jo vaikus pavogė ir išgabe
no kur nors. Dabar atsisa-i 
ko tėvui ne tik grąžinti vai
kus, bet net nesako, kur jie 
randasi. Leightono žmo
na yra mirus. Bedarbių 
Taryba išleido peticiją, ir 
renka parašus, kad privers-| 
ti valdžią sugrąžinti tėvui 
vaikus.

KAUNAS.—Birželio 28 d. 
mirė kunigas Jonas Mačiu-! 
lis, kuris buvo žinomas baž- j 
nytinis ir buržuazinis poe- i 
tas. Po eilėmis jis pasira-ij 
šydavo “Maironis”, 
gimęs 1863 metais.

Namo Savininkas Įsiveržė per Langą ir Bandė 
Išmesti Bedarbio Rakandus, Bet Radęs Mote

riškę Sergančią, Tik Langus ir Duris Išėmė

KIEK PASAULIS IŠGE
RIA KAVOS

NEW YORK. — Statisti-

Buvo j 5

SALEM, Mass.—Bedarbis 
.Jalbust, gyveno po num. 

j 51 Ward St. Namas prikiau- 
I so turtingam savininkui tū- 
; lam Collier. Jalbust žmo-

Išteisino Mainierj

Naujas Chiang Kai-shek ™ ,s;rJ • v ir • ■ kūdiki. Vieną diena Collier
Karas prieš Komunistus : atsivedė penkis vyrus, su- 

_______________ lindo per langus ir jau pra- 
SHANGHAL—Nankingo i dėjo nešti laukan rakandus 

valdžia paskelbė, kad jinai inepajėgimą randos už- 
renka pinigus ir ruošiasi i« 
prie naujo karo prieš komu-' 
nistus ir sovietus centrali-! 
nėj Chinijoj. Vėl Nankin
go armijai komandavosiąs 
pats Chiang Kai-shekas. 
Nauja kampanija prieš ko-j 
munistus užimsianti šešis1 
mėnesius laiko ir

simokėti. Bet kuomet pa
tyrė, kad moteriškė randa
si tokioj padėtyj, tai “pa
sigailėjo”. Vietoj mesti ra
kandus laukan, išėmė stu- 
bos langus ir duris ir pa
liko moteriškę sergančią lo
voje. Parėjęs namo Jalbust 
rado viską augštyn kojom 
apversta ir vėją siaučiant 
per langus ir duris.

VETERANAI PROTESTUOJA; ŠUKIU-
MAS PRIEŠ VADOVYBĘ PLEČIAS

WASHINGTON. — Ex- 
mėnesius laiko ir lėšuosią' Kareivių Darbininkų Lyga 
Nankingo valdžiai iki $60,-kaukia susirinkimus ir neša 
000,000. i Protestus prieš valdžios už-

Tuo tarpu Nankingo vai- draudimą laikyti eilinių ye- 
džia praneša visoms kapita-• teranų demonstraciją, ties 
listinėms šalims, kad jos • kongreso . rūmais. Išrinkta 
tuojaus ištrauktų savo “pi- į komisija iš 15 veteranų, ku- 
liečius” iš Hunan ir Hupeh |varde visų veteranų sudės . 
provincijų, nes ten esą jiems j Pr°testus kongrese. |
nesaugu nuo komunistų iri....—........... T...... ...........

HARLAN, Ky. — Prisie
kusiųjų posėdininkų teismas 
išteisino mainierį Poore. 
Jis buvo kaltinamas užmuši
me šerifo. Bet už tai trys 
kiti mainieriai—Jones, Hig
htower ir Phillips, nuteisti 
visam amžiui kalėjiman. Tai 
aukos 1931 metų susikirti
mo tarpe streikierių ir po
licijos Evarts miestelyj. Po-1 “banditų”. O tai yra Nan- Hooveris Pasirašė B111Ų, 
Ucija darbininkus tada už- kingo raidžios ‘ Kad Apgauti Veteranus
puolė. Senoji unija juos is- mas> ka(t tos provincijos rc> 
davė, o dabar valdžia kem-' randasi po sovietine tvarka. --------
ša į kalėjimą visam amžiui

kingo valdžios P'isipažini-jK„ . . v . 
mas, kad tos provincijos. Apgauli veteranus

DEMONSTRACIJA

■ Surado Nuskendusį 
aVL’P RK1V Prancūzų Submariną

CHERBOURG. — Paga-
i. ROCKFORD, Ill. Bedar- iįaus atrastas jūrų dugne 
biy Tarybos vadovybėje bir- nuskendęs francūzų subma- 
želio 24 d. įvyko bedarbių rį__  ________  /_____
maršayimas, kuriame daly- į jokios vilties išgelbėti kų.

rinas “Promethee”. Bet ne-

vavo. iki 1,200. darbininkų. bent vieną gyvą žmogų. Vi- 
Gi aikštėje prakalbų klau- so žuvusių yra 69. Submari- 
sytis susirinko arti keturių nas sveria 2,000 tonų. Ban- 
tūkstančių. 'domas bus iškelti. ,

WASHINGTON. — Kon
gresas skubotai priėmė, o 
Hooveris dar greičiau pasi
rašė po bilium, kuris pasko
lina veteranams $100,000 del 
sugrįžimo namo. Tik klau
simas, kiek veteranų tą pa
skola ims iš valdžios ran- 

Manoma, kad vetera
nų masės pasiliks Washing
tone kovoti ir nekibs ant 
Hooverio apgavingos meš
kerės.

re- 
pa- 
Tai

Prasideda sukilimas 
akcionieriaus Waterso 
sekėjų prieš savo vadą, 
skaitlinga Oregono valstijos 
grupė, kuriai iki šiol vado
vavo Waters. Sakoma, 
kad apie pusė Oregono gru
pės veteranų pasisakė už 
Ex-Kareivių D a rbininkų 

| Lygos kovingą programą.

Iškilo Aikštėn Japonijos 
Kareivių Įvykęs Sukilimas

Japonų laikraštis ““Niz- 
zi-Nizzi” praneša, kad pra
sideda teismas keturiolikos 
kareivių, kurie kaltinami 
vadovavime sukilimo Taka- 
zaki regimente. Sukilimas 
įvykęs pereitą kovo mėne
sį ir jame dalyvavę penki 
šimtai kareivių, 
žinoma, tapo 
vadai suimti 
teisiami karo

Sukilimas, 
sukriušintas, 

ir dabar bus 
lauko teismo.

MINNEAPOLIS, Minn.— Istrantai ją nugalėjo ir sus- 
Dvylika tūkstančių bedar-' tabdė miesto centre trafiką. 
bių liepos 7 d. sudarė alka-' Bedarbiai išrinko komisi- 
nųjų maršavimą prieš mies- ją iš dvylikos narių, kurie 
to tarybą. Bedarbių kova; gynė jų reikalus tarybos

kos parodo, kad per 1931-. buvo sėkminga. Jie priver- posėdyje. Šimtai darbinin- 
1932 metus, pasibaigusius su ; tė miesto tarybą priimti re-, kų užkimšo tarvbos posėdžio 
liepos 1 d., visas pasaulis su-1 zoliuciją už panaikinimą svetainę ir sveikino savo de- 
naudojo 23,728,003 • maišus; verstino darbo bedarbiams j legatų prakalbas, o baubė, 
kavos. C* ’ 
tais buvo 
25,148,175 maišai, 
nėse 
11,296,722 maišai kavos, 
metai anksčiau buvo sunau
dota virš dvylikos milionų.

Gi pirmesniais me-’ už ubagišką pašalpą. Jie pri- kuomet nonai socialistai ir 
, 'pa- i daiįbiečiai aldermanai ban- 

vadinamą dė išsisukinėti. Tuo tarpu 
komi- lauke dvylika tūkstančių be- 

atstovau-1 darbių laikė apgulę namą, 
organiza-' Tai šitaip reikia bedar- 

prieš alkį.

sunaudota net;vertė miesto taryba 
. Jungti-: naikinti taip 

valstijose sunaudota Į “liuosnorių darbo 
O i tetą”, k u ris 

ja fašistines 
cijas. Šis miestas dar ne-! biams kovoti 
buvo matęs tokios galingos Daugiau ‘tokių kovįngų de- 
ir kovingos darbininkų de- monstracijų 1 Alkanųjų mar- 
monstracijos. Policija ban- šavimą vedė Bedarbių Tary- 
dė pastoti kelią, bet demon-1 ba.

į Paleido Darbininkus
CHICAGO, III.—Teismas 

paleido darbininkus, kurie 
buvo areštuoti Melrose Par
ke laike policijos užpuolimo 
ant komunistų susirinkimo. 
Darbininkai buvo apšaudyti 
iš kulkasvaidžių, o paskui 
suareštuoti ir kaltinami su
kilime. Buvo suimta 58 
darbininkai. Teismas visus 
paleido, bet penkis policija 
vėl sulaikė išdeportavimui.

Sovietų Submarinas 
Nebuvo Nuskendęs

Vakar dienos “Laisvėje”, 
paduodant didžiąsias sub- 
marinų nelaimes, buvo pa
žymėta, kad spalių 24,1931, 
nuskendo Sovietų submari
nas ir žuvo 50 žmonių. Bet 
dabar pavyko mums suras
ti tuo laiku pranešimą, jog 
tai buvo neteisingai paskelb
ta žinia. Tada iš Finlandi- 
jos sostinės Helsingforso 
buvo paskelbta (spalių 24 
d.), kad Sovietų submarinas
nuskendo su 50 žmonių, bet! žeista, 
spalių 25 d. pranešė iš Mas- areštuota, 
kvos, jog submarinas sugrį- met ėjo mūšis\ tai studen- 
žo ir Helsingforso žinia bu- tai šaukė: 
vo neteisinga.

Paskerdė 6 Studentus ! Japonų Kaimas 
Atėmę iš Jų Mokyklą Prislėgtas Krizio

PEIPING, Chinija. — čia I LONDONAS.-Biržėlio 18 d.
, v . i i I Tokio k o r e s p o n d e n t asgautas pranešimas, kad po- urr. „ , .1 <<TZ , & 1 ’ 1 “Times” straipsny “Katas-

licija nugalėjo Hopei Nor-1 trofa Japonijos žemės ūky” 
mal mokyklos studentus ir'ra^o: 
atėmė iš jų mokyklą. Ši 
mokykla randasi mieste Pa- 
otingfu, už 60 mylių nuo

“Pinigai visai išnyko iš 
daugelio Japonijos kaimų, 
ir prekyba eina išimtinai 
prekių apsimainymo būdu”

Peipingo. Studentai buvo! k.Y.ag,ys^s maSin’ P°’ 
i budį, kad policija nesugeba 

sukilę ir užgrobę mokyklą, su jomis kovoti. Apart to 
Valdžia kaltina’komunistus, pastebima dažni namų pa- 
Revoliuciniai studentai už- degimai, kad gavus apdrau- *1 *1 1 * 1 > * 1 1 i 1 ta 1 • . • • • . M »sibarikadavo ir laikėsi ke
lias dienas. Bet kruvinoji 
policija laikė mokykla apsu
pus iš visų pusių. Mūšyje 
paskersta šeši studentai ir 
keturi sunkiai sužeisti. Bet 
taip pat tapo nudėti keturi 
žandarai ir. dešimts jų su- 

 

Daug studentų su- 

 

SXko, kad tuo-

dą. Badaujantieji t ė v ai 
parduoda savo dūk teris. 
Niekas neturi iš ko išmokėti 
nei mokesčiu, nei už butus. 
Mokytojai ir valdininkai 
negauna algų, šilko audyk
los užsidarė, ir daugumoj 
gavo užmokesnio per kele- 
atsitikimų darbininkai ne- 
ta savaičių.

Te^ul gyvuoja (Daugiau Pasaulinių žinių
5-tam puslapyj)Komunistų Partiją!”
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PAMATINE PRASME MARKSIZMO— 
LENIN1ZM0 MOKYKLĖLIŲ

sėkmingos revoliucijos, ! kuriai | 
| vadovavo Lenino Partija, Rusi- 
j jos Bolševikai.

Kom. Partijos Centro Komi
tetas labai rimtai žiūri į šią 
mokyklą. Mes kenčiame kraš
tutinį nedateklių kitose darbo 
srityse, idant patiekti finansų,

ĮDOMUMAI

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

APŽVALGA
Aukos Vedimui Kovos

Komunistų Part/iaTšleido 
atsišaukimą į 
darbininkus, prašydami au

 

kų del vedinio kovingds rin
kimų kampanijos. Reikalin
ga s u k e 1 ti mažiausiai 
$100,000 į Kovos Fondą, 
kad būtų galima tinkamai 
vesti rinkimų kampaniją, 
kad būtų galima pasiekti 
plačias Amerikos darbinin
ku mases rinkimų kampani
joj ir išaiškinti, kodėl kiek
vienas darbininkas privalo

nerikos

vokatas Lenicki, kuris taip
gi nori “sutvarkyti savo 
turtus Lietuvoje”.

Atvykę iš Lenkijos dvar
poniai Lietuvoj turi puikius 
laikus su fašistiniais valdo
nais. Jie ten gali liuosai 
savo dvarus pardavinėti, jie 
ten gali pavergti ir išnaudo
ti darbo žmones. •

Lietuvos fašistiniai valdo-
sunai puikiai sugyvena 

Lenkijos dvarponiais.

Klerikalų Susivienijimas
viVJiicio v4c.li juju mux cio pi i v ciiv • T> 1 !• •

remti Komunistų Partijos; W* Bedarbiai 
programą ir jos kandidatus. ( - -
. Komunistų Partija, daly-i Susivienijimo Amerikoj 
vaųdania rinkimų kampani-1------ ----- ”
joj, tuo pat sykiu veda ko
vą prieš badą ir skurdą, 
prieš algų kapojimą, už be
darbių ir socialę apdraudą, 
prieš imperialistų rengiamą i 
karą; ji organizuoja darbi
ninkus kovai prieš kapita
listų klasės atakas. Ar nors į 
vienas darbininkas gali būt ( 
tam priešingas? Ne. TodeL vienijimo seimas “pasirūpi- 
kiekvienas darbininkas pri- no” bedarbiais-patarti kuo- 
valo ant kiek tik išgali pa- poms ir apskričiams steigti 
remti finansiniai Komunis- fondus.
tų Partijos vedamą kovą.^ j Gi Lietuvių Darbininkų 

Kiek kuris darbininkas iš- Susivienijimo seimas, kuris 
gali, lai tuo jaus paaukoja į! tuo pačiu laiku įvyko, kaip 
$100,000 Kovos Fondą./Lai i jr klerikalų, įsteigė fondą 
tuoj aus kiekviena darbinin- pagelbėjimui bedarbfų. Ir 
kų-organizacija atsiliepiamu aišku, kad LDS organizaci- 
ailka.

Lietuviai 
darbininkų _ „ ___
aukas gali siųsti per Lietu-1 darbininkų organizacija pil 
vių Centro - Biurą, 46 Ten; noj to žodžio prasmėj 
Eyck St., Brooklyn, N. Y

Lietuvių Rymo Katalikų 
j or- 

! ganas ‘‘Garsas” praneša, 
kad 46-47 seimas:
aptaręs narių negalinčių užsi
mokėti mokesčių, pataria kuo
poms ir apskritims steigti 
fondus, iš kurių būtų galima 
padėti bedarbiams užsimokėti 
Į Susivienijimą duokles.

Tai tiek klerikalu Susi-v

” bedarbiais-patarti kuo

joj tikrai bus pagelbėta be- 
darbininkai ir | darbiams. Lietuvių Darbi- 

organizacijos njnRų Susivienijimas yra

' noj to žodžio prasmėj, ir 
todėl tame Susivienijime de
damos pastangos pagelbėti 
darbininkams* visais būdais.Kuomet Socialfašistai 

“Nukrypsta”
Lietuvoj socialfašistai 

ri pilniausią laisvę darbuo
tis savo politikoj. Mat, pa
matiniai jie savo 
remia smetoninių 
kruviną i 
jie “nukrypsta” nuo fašisti- 

'•nio kelio, tai smetoniniai fa- ( 
šistai juos sudraudžia. “Lie-! 
tuvos Žinios” birželio 27 d.' 
paduoda sekamą žinią:

“Socialdemokrate” buvo įdė-1 vi 
tą žinutė, kad VI forte 
niais ariama.

Išaiškinta, kad tada __
rjais $ arta, o daryti pasodai'man’ Burtikas ir jauna mei- 
sodinti ženklai. i ^.ina- kurios vard^ neužsira-

.Kauno karo komendantas;siau* . L L v . .T . . .. ... , x „i laip pat atsiprašome dele-atsakingaji “Socialdemokrato į . , .

Į$aktonų mz. Step. Kanų nu-'gei.ai patarnauti arba apteikti 
J?.“^.800 Il’ ai'ba 2 savaites|valgiu. Mes darėm viską pa- 

gal geriausius norus ir suprati
mą.

APLA. Pirmo Apskričio Ko-

i

tu- PITTSBURGH, PA

Padėkos Žodis
%

Tariame padėkos žodį
veikimu Į

........ ........ fašistu j
režimą. Bet kuomet LA- 2 kuopai su sute,klm?

AP 
vėl 
24-

Klasiniai lietuviai darbinin-1 prie visų sprendžiamų klausi- 
kai vis geriau supranta reikalą j mų. Mūsų Partija augo ir vys- 
savitarpinio lavinimosi moKyk- tesi, reiškia, jinai turi istoriją, 
lėlių. L 
vasarą jau buvo ir dar bus' rime studijuoti šią istoriją, į Mes tuo būdu sudarėme sąly- 
atidaryta tokių mokyklėlių su 1 įgyt istorinį supratimą ir nu- gas, reikalingas sėkmingai mo- 
pamokomis ir diskusijomis per ‘ 
vieną kitą savaitę.

Kaip reikia žiūrėti į tokią pų kurios daro tas permainas, 
lavybą ir į pamatinius jos tik- ^es 
sius? Šį klausimą gerai nušvie-| - ■ 
te drg. E. Browder, Komunis-1 ‘ 
tų Partijos Centro Komiteto Į torija. 
narys, sekamais žodžiais, 
darydamas vasarines parųokas i patapti istorijos valdonais, 
komun. Nacionaiės Lavinimosi j Mūsų mokykla turi turtingą 
Mokyklos New Yorke: ; medžiagą savo darbui. Viršiau-

ši yra mokykla marksizmo-1 sia> tai mes turime 
leninizmo, bolševizmo. Tai yra 
mokyklą studijų teoriją ir 
praktiką kla^i kovos, proleta
rinės rev ūcijos. Pati mokyk
la yra dalis tos praktikos. Tai ( 
reiškia, kad mes turime įvesti! 
kolektyvį darbą ir bendrą at- i 
sakomingumą visą studentų ir 
sykiu asmenišką atsakomybę

Įvairiose kolonijose šią ir tai gana ilgą istoriją. Mes tu- į kurie reikalingi šiai mokyklai.
J i 4.— if 1 iVTna fnn L Tiri n cnrl

jautimą visuomeninio vysty
mosi ir permainų, taip pat spė-

studijuojame procesą
Į (eigą) permainų, ir mokina- 
į mes kėravoti ir kontroliuoti is-

* Padaryt revoliucija, 
a^1-; kas yra mūsų uždavinys, reiš-

Be Reikalo Paniekinta 
Rupuže-“Piktvarlė”

Gamtiniu k as J. 
r£homson savo knygoj
line of Natural History 
ko, “niekas nenori dėvėti an- 
trarankiais, kito nešiotais dra
bužiais, bet kaip noriai žmonės 
rėdosi antrarąnkėmis nuomo- 

čia jis turi mintyj 
įvairius

butese kiąušįnėliai išsįyystp. jį. 
buožgalves; laikui atėjiife; įjos-’ 
iškiša galvukes laukan ir dai
rosi. Bet jos neišsikrausto iš 
motinos nugaros tol, kol pa- 

įtampa pilnais rupūžiukais.
Vidutiniam žmogui rupūžė 

Į atrodo negraži, bet artistai 
piešėjai suranda pas tą gyvū- 

Arthur nelį tam tikro “netašyto” gro- 
“Out- žio. O profesorius Thomson 

sa- tvirtina, kad galima rupūžę ir 
prisijaukinti ir kad jinai yra 
gabi pažint žmogų, kuris drau-, 
giškai su jąja apsieina.

kyklai, suteikėme jums gabius 
vadini ir mokytojus. Dabar vai
siai žymia dalim priklausys nuo 
jūsų, studentai; jie priklausys 
nuo proletarinio rimtumo, su

* ■ , — • • , ykuriuom jūs griebsitės darbo, i Benus. 
kiekvienas asmeniškai priimda- i senas pasakas apie 
mi ant savęs atsakomybę, kad į žvėrelius, kurioms dauguma 
ši mokykla duotų gerų ' vaįsįų, i dar ir po šiai dienai tiki, lyg 
ir išvystydami kolektyvį darbą j įaį 
ir gyvenimą visos mokyklos, j Pavyzdžiui 
Centro Komitetas tiki, kad jūs Į 
tą sėkmingai padarysite.

PATERSON, N. J.

neginčijąma tiesa, 
imama rupūžė, 

pas lietuvius keiksmo žodis, 
i Kiek apie ją yra išmislų! Ne 
t tik Lietuvoj ,bet Anglijoj ir ki
tose šalyse neišmanėliai akme
nimis muša ir smaigais varsto 

, tą “piktvarlę,” kuri tikrumoj 
I yra geras ir naudingas žvėre- 
I lis, renkantis iš daržų vabaliu- 
| kus ir žalingas 

Silpnesnių kapitalistinių Į užsibaigtų. Priešingai, visi | Tai ramus, rodos, 
kiekvieno studento už atlikimą šalių buržuazija visada žiū- į &nWai r0(] kad krizis daf ”
savo uždaviniu. O tai neleng- ri i Jungtines Valstijas, tu-1 
vas dalykas. Yra suprantama, i rčdama viltį, kad iš ten at-! didės. Gamyba mažėja, pre- 

I kad jūs jau čia ateidami atsi- eis geresni laikai. Bėgyje;, >„ „ž=iPniu 
nešate į mokyklą tam tikrą, nprpitn dvipiii mpfii ii nn-1 
patyrimo ir studijavimo ] 

i grindą, tam tikrą laipsnį su- 
i pratimo bolševikų teorijos 
i ir darbo metodų.

Ka mes turime nuveikti šioj 
mokykloj ? Mes turime dasiva- 

Į ryti to, kad kiekvienas studen
tas padarytų tūlas atmainas i tų 
savo idėjose, mąstymo būduose, i klausimais, 
darbo būduose, jeigu jūs išei-1 
site iš mokyklos, nepadarę sa-1 

i vyje rimtos permainos iš to at- 
’ žvilgio, tai bergždžiai bus jums 
Į praėjus ši mokykla. Taigi dide
lė atsakomybė gula ant mokyk
los, ant ’mokytoji! ir ant stu
dentų, ir tai atsakomybei mes 
tegalėsime atitikti, i jeigu veik
liai visi bendrai dirbsime. Stu-1 
dentai turi pradėt sąvo darbą, i 
suprasdami gilų jo rimtumą ir 
savo atsakomybę.

Kokis yra branduolys tų per- 
| mainų, kurias mes- norime sa- 
! vyje padaryti? Mes atsidarysi- 
! me naujus supratimo laukus; 
! mes stengsimės patobulinti da- 
I bartinį savo supratimą per 
' įtemptą studijavimą Markso 
i mokymų; mes stengsimės ge- 
i riau praktiškai susipažinti sui 
i leninizmu; mes rengsimės tam, 
; kad galėtume geriau tikti or- 
I ganizavimui ir vadovavimui di- 
( dėlių masių darbininkų, kad ga
lima būtų sėkmingiau vesti kla- toliu.

POŽYMIAI EKONOMINIO KRIZIO
AMER. JUNGTINĖSE VALSTIJOSE

; ženklai rodo, kad krizis dar

... . ... i 1 Kyua su užsieniu mažėja,1 mokyklą tam tikrą, pereitų dviejų metų ji pa-1
; ”• studijavimo . pa-' kartotinai girdėjo iš Ameri- mažėja biznis abelnai. ' 

Į kos kapitalizmo vadų, jog Į 
[ krizis beveik užsibaigęs ir j 
! kad geresni laikai jau pra- 
i sides, sako E. Varga, žymus 
| komunistų rašytojas Sovie- 

Sąjungoj ' ekonomijos
Bet ta buržua

zijos viltis nuėjo vėjais, 
nors Jungtinių Valstijų eko
nomistai ir politikieriai dė
jo visas pastangas, kad iš
vilkti Ameriką iš ekonomi
nio krizio.

Tie bandymai ypatingai 
didžiausiomis pastangomis . 
vedami dabartiniu laiku. 
Mat, juo krizis ilgiau tęsia
si, tuo labiau finansinio ka
pitalo tvirtovės būna į jį 
įveltos. Milžiniški Jungti
nių Valstijų trustai, Plieno 
Trustas, Bethlehem Steel 
Korporacija, Westinghouse 
Electric, Gulf Oil Kompani
ja (trečia tarp pasaulio alie
jaus gamintojų) ir Ameri
can Smelting ir Refining 
kompanija uždarė savo kny
gas už 1931 metus su nuos-

Sąryšy su tuo didėja ka- 
; pitalistų klasės puolimas ant 
darbininkų, kad sumažinti 

| darbininkų gyvenimo nor
mą iki žemiausio laipsnio. į

Darbininkams nėra kitos | šn^ka’ ;kad, piktvarlė . 
išeities, kaip tik kovoti ( 
prieš tas atakas.

Kanados Farmerin 
Vargai

i

CAL1XTE, CANADA, 
nu

Į “Laisvės” Pikniką Liepos
• 3-čią Dieną ir Kelionė

Birželio mėnesio laikytame 
ALDLD. 84 kp. susirinkime, į 
d. J. Bimba, ALDLD. 84 kp, 
užrašų sekretorius, padarė 
pranešimą, kad yra pakvieti
mas, prašantis patersoniečius, 
ikad jie pasidarbuotų delei’

kirmėlaites. I pikniko pasekmingumo.
.. .. ....... niekam ne-1 paai§];ino kad mes, paterso-

galmtis užkliūti gyvūnėlis. . v. . , . v. . ,
„ , . , . ; t- .’mečiai, turime šiemet suglaus-Bent tūlose vietose Lietuvoj .. •v ! . __ v .viti savo spėkas tampriau, nešnekama, buk rupuze gali is1 . , . _v. .v i gu kada pirmiau, nes musąmiegančio kūdikio kvapa is-. . „ . „ .-4 i-, •• • I priešai, Pruseikos pasėkėjai,gerti ir tuo budu ji numanu-1! .’ r ,

ti. Juokinga tai nesąmonė.' d«s vtsas pastangas, kad pa- 
Kaip Lietuvoj, taip kituose i kenkus L. pikni <ui. aip 
kraštuose dar tebėra pasklidęs PaF B® pridavė L. pikniko 
manymas, būk rupūžė karvės tikietų.
koja prilipa prie tešmens iri Tuomet d. F. Busilayičius 
pieną iszmda. Bet faktas yra, pareiškia, kad d. J. Bimba 
kad rupūžė visiškai negali žįs- teisingai apibudino šį klausi- 
ti, ir jinai net negeria. Kiti bet mes patersoniečiai

■ ".............. nuo-! turim parodyti darbininkiškai
! dais spjaudo, bet tikrumoje ji j visuomenei, kad sklokininkų 
j negali spjauti. Nors jin&i tu- į priešdarbininkiškas pastangas 
! ri nuodų, bet tie nuodai išei-, pergalėsime ir “L.” piknike 
na iš jos odos (skūros) liaukų,1 šiemet daugiau iš Patersono 
arba “gliandsų;” tai tas bab | dalyvausime; negu kitais me
tas skystimas, kurį matome, į tais. Tad visi į darbą, o prie
itai rupūžė būna užmušta ak-1šas prieš mūsų proletarines 

įmenimis; daugiausia tų nuodų (spėkas neatsilaikys. Drg. J. 
i išsiveržia iš odinių liaukų, es- Matačiūnas pareiškia, kad jis 
j amų virš akių. Tai yra “fry- sutinka su pirmų dviejų • kai
mini” vadinamas nuodas, kar-1 
tus ir peršėjimą iššaukiantis.
Tuo būdu rupūžė yra labai ne
gardi kitiems ryjūniškiems gy
vuliams bei žvėrims. Todėl šie 
odos nuodai yra puikus jai ap
sisaugojimas—kokis gi žvėris 
norės tokią kartybę ryti? Tai 
yra rupūžės šarvas bei šalmas 
kovoj už gamtinį išlikimą, už 
savo ir savo veislės gyvybę.

Rupūžių patinukų yra kur delei “L.” pikniko, 
kas daugiau kaip pataičių 

balandžio i__

tui svetainės ir virtuvės 
tam APLA seimui. Taip

. kuopoms 14.17 ir 7 už teiki-
| mą finansinės paramos.

Labai tariame ačiū drau- 
[ gam ir draugėm už pasidarba 
vimą virtuvėj. Labai gerai 

kali-Įdirbo draugai ir draugės Pau
lauskienė, Serbinienė, J. U r-- 

kali- bonas, J. Gataveckas, J. Or-

kalejimo.
Na, ir sudraudus vėl daly 

kai eina gerai—socialfašis 
ta| ištikimai tarnauja fašis- ; mitetas. 
tams; jie neveda kovos iri 

.neorganizuoja darbininkus' 
kovoti prieš fašizmą.

siu kova..
Klasių ____

matiniai pakeisti visą pasaulį. | krizio iki šiol buvo be pa- 
Tai yra 
čiausioje 
pakeisti ištisą pasaulį, mes tu
rime pirma išmokt, kaip pada- ... , ,. . .
ryti daugelį mažesniu atmainų, atsigavimo, kas reguliariai 
o pirmučiausiai patys savyje įvyksta kiekvieną pavasarį, 
padaryt atmainų. Mes turime |. “Svarbiausias dalykas, ko- 
sužnnai formuoti patys savo ■ jų gaĮįma pasakyti, tai kad 
charaktenus, mąstymą, darbo | u j j j 
budus, kad galėtume pavirsti L, v • i -
tinkamesnius instrumentus de-1 buvo ^mažesnis begyj peirni- 
lei padarymo didesnių permainų i 
ir, pagaliaus, delei pasaulio pa
keitimo.

Bolševikų Partijos tikslas yra 
padaryt pasaulinę revoliuciją. 
Kad prie to prieiti, mes turi
me pradėti nuo pačių mažiau
sių dalykų. Mes turime išmokt, 
kaip išrišt kad ir mažiausius 
kasdieninius uždavinius darbi- 
ninku klasės ir darbo žmonių į kū kas’jokiu'prielankiu'Ty- 
abelnai. Su šitokiu pagrindui . \ . , ,,
mes gerai mokinamės Lenino nesimato Jiorizonte. 
mokslo, revoliucijos teorijos ir -------------- -------------------

kovos tikslas yra pa Bet visi bandymai išeiti iš

mušų uždavinys, pla- sėkmių, nes pirmieji Šių be
prasmėje. Bet had|gamų metų mėnesiai nesu

teikė net sezoninio biznio

ST
P.Q.—Viename “Laisvės 
meryje pastebėjau nusiskundi
mą ant darbininkų išnaudoji
mo iš farmerių pusės. Dar-' 
bininkai, be abejo, yra išnau
dojami, bet pažiūrėkime ir į 
farmerius, kokia jų būklė. 
Smulkūs ir vidutiniai farme- 
riai taipgi yra visi paliesti eko
nominio krizio, išskiriant tik 
stambiuosius farmerius ir far- 
mų kompanijas, 
venų ant farmų ir matau sa- pradžioj, 
vo akimis farmerių padėtį, j nes tarp patinukų delei patai 
Pažvelgkime, . kiek farmeriai, tės užvaldymo. Tuo pačiu lai-, arejgj:Įa 
gauna už savo produktus. Už | ku, kai pataitė kiaušinėlius de-|^ __ ’
riebų, trijų metų, didelį bulių į Ja, patinukas juos 1------
jiems temoka tiktai $5, o jeigu : abudu susiporavę ir taip repeč- į 
ant svorio, tai tik po 4-5 ! kiodami tarp vandeninių auga- 
c e ntus svarui; o kada į hj baloje. Kiaušinukų viena 
farmerys perka mėsą, tai turi 
mokėt 15 iki 20 centų sva
rui. Pieną jis L ____  ____

už

betojų išreikšta nuomone ir 
kviečia draugus į dąrbą su 
vilčia, kad sklokininkų pučia
mas muilo burbulas, jog bnp- 
binių Patersone yra tik 17, o 
su jais visi Patersono lietuviai, 
trauks. Tik, draugai, į darbą 
vis', nes mum priklauso atei
tis. Kalba dd. A. Petkus, S.

(Aliukonis, R. Ančius, švedas 
j ir kiti už bendrą mūsų darbą 

. Tiesa, pas 
į ; ir i kai kurius pasireiškė abejo- 

Aš pats gy-1 pavasarį, balandžio mėnesio idelei pasekmių, nes mūsų 
'--’“-j, eina smarkios imty-1Piešai desparatiškai kųvos 
1 ........ ; prieš mus.

Drg. J. Pūtis nusijuokia ir 
kad kaip kurie 

(draugai nepasitiki savimi. Gir- 
\ cllolllct, , . . . v *• -i • 1

di, juo priešai daugiau puls, 
tuo pasekmės bus geresnės, 
tik stokime į darbą.

Na, ir išrinkom komisiją 
tuo klausimu darbuotis iš dd.: 

cenių sva- ’T".• dvi\rnba!Matačiuno ir Busilavičiaus, beveik neturi J°s iseina sujungti j aviguoą. ■>. f
Žymiai kur dėt; už Smetonos kvortą virtinę, kartais f ,

tegauna tik 8 bei 9 centus, bet i Pčdų ilgio; juos sujungia tam 
tikra drebutinė medžiaga.

Po poros savaičių iš kiauši- 
■ nėlių išsivysto buožgalves, ar-

pataitė išleidžia po 2,000 iki j 
7,000 vienu pradėjimu; jie iš Į

Org. Geo. Urbonas, 
Sek r. J. Orman, . 
Ižd. A. Chelkis.

I p n 1(9 i Dvarininkai Iiptnvm i SAKO, KAD LAKuNAI LenKai Dvarininkai Lietuvoj VISTIEK SKRIS aplink 
pasaulįLaikraštis “Dienos Nau

jienos” birželicl 4 d. laidoj 
praneša, kad stambus Len
kijos dvarininkas, 
ministeris Stankevicz “sve
čiuojasi” Lietuvoje pas sa
vo motiną; taipgi besivieše- 
damas pardavė ir savo dva
rą.

Neužilgo iš Lenkijos žada 
atvykti Lietuvon žymus ad- (tą.

MASKVA.—Amerikos la- 
buvusis kūnai Griffin ir Mattern 

tvirtina, kad nepaisant jų 
nelaimės, jie vistiek nesi
liaus bandę aplėkti aplinkui 
pasaulį. Nežinia, ar 
bandys savo apdaužytą 
laivį sutaisyti, ar pirks

jie 
or- 
ki-

siekiančią 16 P- Putio> A- Petkaus, S. Aliu- 
Į konio ir R. Aučiaus. Ir vy- 
i riausiais komisijos darbuotuo- 
jais pastatėm d. J. Matučiū- 
ną ir F. Busilavičių,, Po susi- 

|ba puntagalviai; bet” dar trijų rinkimo draugai metėsi į dar- 
puntagąl-; bą.

1 Ir štai darbo vaisiai. Kuo- 
Jie tada, išėję iš van-(met dirbom visi bendrai (ži- 

slapstosi tarp žolių ir noma, padėjom komisijai vi-, 
si), 3 d. liepos apie pusė 'po 
10 vai. ryte, prieš kalną La
fayette JSt. atkaukia du gra
žiausi busai ir sustoja po nuni. 
130-132 • Lafayette St. Čia 
jau randa geroką skaičių pilt* 
nikierių, pasirengusių keliauti 
į “L.” pikniką. Bet dar ne visi 
susirinkę. Ir štai, į 20 minutų 
prisipildo du busai. Vienas 
jaunimo, o kitas senesnių ke
liauninkų.

Busai dar vis lig tyčiomis 
stovi, kad parodyti darbinin- 

Tai vadinama Pipa kų priešam, jog mūsų darbas 
taip Americana, gyvenanti Brazili- 

stoti po raudona joj ir Guianoj.
kovoti; veisimosi laikas, skūroje ant, nuo 9 v. ryto) stovi ant gat-

i to mėnesio,” pareiškė In- ir tos neturi kur parduoti;
dustrial Conference Board i kiaušinių tuziną jam duoda;
kovo 17 d., 1932 m. (tik 7 iki 8 centų. O kas far-į

ivovo a. ponas su awn, į . j mėnesių reikia, kol ]
Jungtinių Valstijų Preky-;taip atsll,ePia- 'viai išauga į mažyčius rupu-1
1 i —1 Tiesa, farmos darbininkui žiukus.

temoka po $5 per mėnesį; bet dens, 
kad sudaryt ir tokią mažą ai- mažytėse duobelėse bei skylu- 
gą, farmerys turi per metus! tėse žemėje. O kada po saus- 
parduot dvyliką bulių. O bu-Į rai užeina didesnis lietus va
lių, nuėjus į girią prisigaudy-1 sąrą, tokie dideli būriai rupū- 

žiukų išrėplioja iš savo lindy- 
nėlių, kad daugelis 
tvirtina, būk tai 
jo rupūžių.”

Tų vadinamų 
i yra įvairiausių 

far-ėdžiui, viena tik 
vie-1 turi apie 100 įvairių rūšių.
va-1 šičia suminėsim tik viena, 
jie skirtingą veislę nuo naminių 

L— rupūžių. ‘

bos Buto prezidentas, kal
bėdamas sekamai pareiškė: 

“Niekas negali pasakyti, 
kada depresija pasibaigs.

Laikraštis ^Financial and 
” bapraktikos, žingsnis po žingsnio Commercial Chronicle 

eidami pirmyn prie sprendimo landžio 9 d. laidoje sekamai 
viso pasaulio problemų, kurios parejškė‘
yra problemomis dešimčių ir I 
šimtų milionų dirbančiųjų ma- Į. . . . ,
siu. Mums neturi būt nieko taip ir seių 
perdidelio ir nieko permažo.
Šios mokyklos tikslas yra krū
von surišti, tvirtu bolševikišku 
supratimu, mažiausius ir di
džiausius uždavinius klasių ko
vos į vieną čielybę.

Jūs sužinosite daugiau apie 
istoriją, ypač istoriją mūsų pa
čių judėjimo, jūs bent kiek su
sipažinsite su dialektiniu mate
rializmu. Mūsų judėjimo isto
rija yra mums labai svarbi., 
Sulig jau pačių savo uždavinių, 
mes turime pasidaryti istori
kais, išsidirbti ’ sau plačią isto
rinę pažvalgą ir prisiartinimą

“Krizis tęsiasi kaip gamy- 
i rinkose. 

Atrodo, kad įvairios šelpimo 
priemonės, taip gausiai pri
taikomos, negali suteikti 
greito išgydymo.”

Spauda pakartotinai ci
tuoja Hooverio pranašystę, 
kurią jis padarė kovo 8 d., 
1930 m., būk krizis užsibaig
siąs už .60 dienų. Retai ka
da diplomatas pasistato save 
tokiu kvailiu.šiandie, 
dviejų metų vėliaus, 
jokių žymių, kad krizis Jun
gtinėse Valstijose greitai

, UZ
nėra

ti,negalima; reikia jie užau-1 
gint.

Smulkieji ir vidutiniai far-' 
meriai skolose paskendę ir ne- j 
bėra vilties iš jų išlįsti. 

Nėra ko nei tokiems 
meriams nei darbininkams 
niems kitus išnaudotojais 
dintis, nes šiame krizyje 
visi lygūs. Tik viena išeitis 
tai kaip darbininkams, 
taimeriams 
komunistų vėliava ir 1 ____ ______ __  _ .. ___  __
tik tuomet tegalima bus far-įjos nugaros pasidaro daugybė i vės, kiti per languą tėmija, 
meriams išvien su darbiniu- ma£ų duobelių. Dedant jai j kaip draugai renkasi. 
kais susilaukti geresnės atei- j kiaušinėlius, patinukas vaisina | manymu, kaip čia “Limbiniai 
ties. ' 
smulkiems ir vidutiniams fai 
meriams ir darbininkams.

Stanley Yakniūnas.

žmonių 
lietus prili-

‘ ‘‘piktvarlių” 
rūšių; pavyz- 
jų Bufo veislė

nebuvo veltui. O čia biedni
Kada ateina!mūsų sklokininkai (kiti jau

„_y.„_____ > atei- kiaušinėlius, patinukas ___ ___ t,....., __ r __ ________
To aš ir linkiu visiems i h’ pagelbsti juos sukraut patai- | nudegs nagus”, o jie gražiai

: tei ant nugaros. Kiaušinėliai pasijuoks. Ir* paleidžia 
nusėda j tąsias duobeles, ku- Skarbalių, apžiūrėti bususi 
nos paskui užsiraukia drūto- i 
mis plėvelėmis. Tai tose duo-

Ir* paleidžia
ar

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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Lietuviu Tautiškos Bažnyčios skelbiama 
Krikščionybė Ir Mulkinimas Darbininkų f"avo nS8 “S! 

ji išvirs į bedievius, o gal 
. . , 1 ,ir į visai sąmoningus kla-
;™ susipratusius, ko ku-i

'nigija labiausiai nekenčia 
:ir tokių bažnyčia niekados 

Todėl, kad 
juos išlaikyti dvasiniam pa
sergime ir nuolankume del 
'išnaudotojų klasės, čia gud
resni kunigai ir sugalvojo, 
jog reikalinga atmesti vy- 
'riausį rymiškos bažnyčios j vyzdys šios šalie 
I autoritetą—atsisakyti nuo j kam, kaip patys 
(paklusnumo popiežiui ir pa-1 gali šalį tvarkyti 
Isivadinti tautiškais katali- 
, kais. Tai ve iš kur “at- 
Igimė” ta tautinė bažnyčia.
Pas lenkus tas pasireiškė 

i keliais metais dar prieš 
1905 revoliucinį judėjimą, 

> lietuvius^—po 1905 
im. Tad uždyką tautinės 
^bažnyčios klebonas tik ban-|tus. ISneSU .protestils 

darbi ido !tlkmtl savo PasekeJus i Dies biliu.
1 -apie “atgimimą” jų tauti- Po prakaiboS visi 

nes bažnyčios. Reiškia, I cp( 
k kaip kiekviena religija bei | dai 

1; tikyba išsivystė iš klasinių Į 
; prieštaravimų del naudosi 
I pavergėjų, taip ir tautinė 
i bažnyčia ne kitokiu keliu 
Iatėjo; išsivystė iš atskalų! 
|nuo rymiškos bažnyčios, ir | 
1 ne del kokio kitokio reika-1 
j lo, kaip tik del tautiškų kimi-1 
igų lėbaus gyvenimo ir gyni-1 
mo išnaudojimo sistemos, po ■ 

tau-

* e Aną dieną pakliuvo man Į liuosesnio gyvenimo, o di-
į rankas “Tautos Balso” 
5-tas No. Tai organas lie
tuviu tautinės bažnyčios, 
leidžiamas Scrantone,’ Pa., 
kuris, huk pašvęstas vien tik 
krikščionybės reikalams ir 
vedamas religinėj krypty j. 
Bet ar taip yra, ar “T. B.” 
redaktoriui, kaipo klebonui 
tautinės bažnyčios, tikrai

• rūpi vien tik jo taip labai 
idealizuojama krikščionybė, 
ar jo delmonas ir gynimas 
k a p i t a 1 i stinėS sistemos?
Kaip kiekvienam bile religi- gą lupti devynius kailius 
jos skelbėjui, taip ir tautiš
kam dūšių ganytojui terūpi 
pirmiausiai jo kišenius ir 
kapitalistinės sistemos gyni
mas, o ne nesamų dūšių “ga
nymas,” i kuriu buvimą ir V X l v v
pats “piemuo” netiki.

Ir nepaisant, kaip tauti
nės bažnyčios vadąs -save 
nesidangstytų krikščioniška 
meile vardan ten kokio ne- 
buvėlio Jėzaus, bet savo tik- tuo metu siautė Rusijoj, o> 

kartu ir Lietuvoj, Lenki-1 
joj ir kituose kraštuose; 
jie atnešė ir daugiau lais
vos minties, o ir kunigiją 
numaskavo, kaipo caro och- 
rankos pagelbininkę ir kra- 
molos malšintoją. Tas pas į 
tikinčiuosius pradėjo 
giau 
savo 
kelti 
jų sauvališkumui. Čia gud- i

tai kunigija ir neatsiliko, I 
ir ji atsekė, kad “ganyti”;
jų dūšias,. šiame naujam į KetoleLojZ 
pasauly. Žinoma, kad ku-j ...... *
nigams neapėjo jokios jų 
dusios, o tik jų sunkiai už
dirbti doleriai susivaryti į 
savo kišenius. O kadangi 
naujiems pribuišams buvo 
naujas gyvenimas, nauji pa
pročiai, o labiausiai, tai ne
supratimas kalbos, tai tas 
ir davė kunigams gerą pro-

yra prispausti darbininkai, o 
ypač šios bedarbės laiku. 
Trumpai davė palyginimą, 
kaip darbininkai gyvena nau
joj draugijoj, ten, kur darbi
ninkai tvarko šalį, t. y., Sov. 
Sąjungoj. Ten, kur jau ne tik 
nėra bedarbės ir išnaudotojų, 
bet tuo pačiu kartu darbinin
kų būvis su kiekviena diena 
vis gerėja ir gerėja visom pu
sėm.

1 narnos,
į venimui nauji namai statomi 
’ net ir visai nauji miestai stei 
! giami su geriausiais 
| kams parankamais.

12 vai nakties traukėme ir 
vėl linksmi namo.

Lig ir tyčia, delei suteikto 
mums smagumo, sugenda jau
nimo busas kelyje, netoli Ru- 
dafol, N. J. žinoma, ir mes, 
ženočiai, turėjome sustot, kad 
turėjus daugiau juoko iš jau-j 
nimo, 
do.

Darbo valandos trumpi- I nūs susiėmę. 
, algos pakeliamos, gy-

Į PATI NUŠOVĖ POLICMANĄ penkiais vaikais.

• , BRONX. — Pati nušovė 
savo vyrą policmaną Fr. Sus- 
singhama. Ji liko našle su

Tapo paim- 

• ta į ligoninės silpnapročių sky 

rių ištirt, ar nėra pamišus.

n no sunkaus darbo žmonių

dėjo išsisemti tikinčiųjų 
kantrybė ir pradėjo prie-į 
sintis, o po 1905 metų re-

biau tas pasireiškė, nes ne 
mažai dalyvavusių 
ninku revoliuciniam judėji

darni nuo

rąjį veidą paslėpti negali. 
Mat, nebūtų, kunigu, jeigu 
beskelbdamas savo krikščio
nybę nesugriežtų dantimis 
ir ant darbininku tėvynės— 
Sovietų Sąjungos. Taip jau 
pasirodo, jog ir tautinės baž
nyčios vadas nei kiek nėra 
prastesnis garbintojas kapi
talistinių agentų už visų ki
tų tikybų agentus bei dieviš
kus atstovus. Kitaip sa
kant, tai nors tautinės baž
nyčios klebonas ir statosi sa
ve tikruoju dievo pasiunti
niu ir dedasi darbininkų j 
draugu, bet lošia tą pačią 
rolę gynime išnaudojimo sis
temos, kaip ir visi kiti reli
giniai mulkintojai. Reiškia, 
.tik dekoracija kiek skirtin
gesnė, bet “aktoriai” ir lo
šimas vienodi—skirtumo nė
ra. Kaip vieni, taip ir kiti 
lygiai sinkuoja religinį opi- i fašistų buvo klaidinamos ir ap- 
umą, nuodija darbininkų • gaūdinčjamos tokiais būdais, 
protus bepumpuodami jiems • kokius tik jie galėjo sugalvoti, 
krikščionybę bei amžiną Į0 ypatingai SLA organizacijoj, 
nuolankumą ir vergiškumą i Bet dabar dalykai pradeda 
vardan krikščioniško Jėzaus | keistis. Kaip revoliucinė Ko
dėl išnaudotojų ir pavergė- munistų Partija ir kitos darbi- 
jų labo.

Sieksninis editorialas “T 
B.” pašvęstas vien tik krikš- į 
čfonybės reikalams, kur’ po 
antgalviu “Atgimusieji Baž-: 
nyčia” bandoma padaryti} 
tautinę bažnyčią kaip kokį I 
naują daiktą, iškritusį iš'^ 
dangaus, lyg ii paties neesą-j paskubos sistemą 
mo dievo ranka pastatytą j prieš darbininkų terorizavimą 
del išganymo žmonijos iš vi- ■ streikuose ir kitose kovose, už 
sų jos nelaimių ir vargų. I laisvę politinių kalinių, taip ir 
Būk žmonija tik tada paliks 1 mases ant bile Komunistų Par- 
laiminga, kada visas pašau-lt)jos ir kitų darbininkiškų or- 
lis pataps krikščionimis ir' ganizacijų pašaukimo pradėjo 
garbins vieną dievą ir eis i prielankiai atsiliepti, štai ko- 
Jėzaus pėdomis. Tai di-:mun'stll Partijos lietfrakcija, 
džiausiąs nonsensas, kokį LDSA, LDS ir ALDLD apskri- 
tik tautinės bažnyčios vadas čiai surcn~g išvažiavimą liepos 
galėjo pasakyti. O dar juo-' 3 cl” Waterbury, rinkimų jr 
kingiau, tai pats antgalvis spaudos naudah 1 S1 lsvazia' 
“atgimusieji bažnyčia.” Ar
gi lietuvių tautinė bažnyčia 
kada nors buvo užgimus ir 
mirus, kad “atgimė”? Nie
ko panašaus. Ji neatgimė 
kaipo koks naujas nepripuo- 
lamas dalykas, bet tik išsi
vystė iš tam tikrų priešta
ravimų tarpe tikinčiųjų iš 
vienos pusės ir rymiškos 
kunigijos iš antros pusės— 
tai išdavas klasių kovos, 
nors ir netikroj, netiesiogi
nėj formoj.
“Dūšių Ganytojai” Paskui 

Išeivius

dau- 
kelti nepasitikėjimą . , n.i . 1 , . J v i priedanga skelbiamosdvasios vadais ir J.v] w.. v . . i tiskos knkscionybes.p a s i p r i e s i n i m ą i J

(Tąsa busi

Lietuviu Darbininkų Mases Remia
Komunistų Partijos Rinkimų Kampanijų

darbinin- 
Tai pa- 

darbinin- 
darbininkai 
ir gyventi. 

Prie to ir šios šalies darbinin
kai turi eiti, sakė kalbėtojas.

Taip pat karštai ragino vest 
; agitaciją už Komunistų Parti
jos kandidatus. Į prezidentus 
: už. Wm. Z. Foster ir vice-pre- 
! zidentus James W. Ford, neg- 
I ra ir kitus valstijos kandida- 

prieš

keturi 
chorai kartu sudainavo dvi 

ainas ir baigė programą su 
Internacionalu.

Aukų surinkta 
Fondui ir rinkimų 
$9.01. Priskubėjo 

' valanda jaunimui 
| Bet štai Darb. Simfonijos Or- 
1 kestra ima ir negroja daugiau, 
I o čia publika nenori skirstytis
I į namus ir dar delei to, kad 
; čia visai nesenai, programą 

buvo 
bus galima

Agitacijos 
kampanijai 
ir devinta 
bešokant.

perstatant, pirmininkas 
pareiškęs,
linksmintis iki vėlumai. Komi
sija bandė keletą dolerių pri
mesti daugiau už patarnavi
mą, bet nesusitaikius turėjo iš
važiavimas daug anksčiau 
baigtis, negu reikėjo.

P. Priekalas.

šventė, tai mūs tautos jausmų Į 
ir meilės parodymas“. Bet da-| 
bar taip staiga ir ta tautiška ! 
“meilė su jausmais“ ir viskas 
virsta augštyn ragožiais? Atsa
kyti į tai pajėgtų ir mažas kū
dikis. Kol revoliuciniai nusis
tatę darbininkai veikė SLA, tol 
ten buvo ir masės ir milžiniš
ki parengimai, bet tik spėjo 
apleisti tą jų organizaciją de
lei nepakenčiamo teroro prieš 
narius, kurį dar niekas, o ypa
tingai SLA nariai nepamiršta, 

ninku organizacijos pradėjo i kaip buvo daroma kuopose su 
aktyviau veikti, tampriai susi- ; tais nariais, kurie nesutiko su 

' rišti su visais darbininkais, be į fašistų padiktavimu. Arba 
'skirtumo tautybės už tuojau- kaip ištaškyta progresyviai dė
jimus darbininkų reikalus, už j legatai SLA seime, Chicagoj. 
’ socialę bedarbiam apdraudą iš i Todėl ir masės apleido juos, 
j kapitalistų ir jų valdžios, už 
; išmokėjimą ex-kareiviam bo- 
• nų, prieš algų kapojimą, prieš

l dirbtuvėse,

WATERBURY, Conn.—Ga
lima tik pasididžiuoti, kad lie
tuvių darbininkų masės kas 
sykis vis labiau kairėja ir pra
deda pažinti, kas yra jų drau- 

, gai ir kas priešai. Tos pačios 
į masės per metų eilę lietuvių

3 d., Waterbury, 
spaudos naudai.

■ vimą, sulig dabartinės didelės 
bedarbės, dalyvių buvo

i daug. Praeitais metais 
'truputį geresni laikai,

gana 
buvo

Į VI U VĮ A.V..&.VA, O 110”

i tuvių darbininkiškos organiza- 
, cijos vargu turėjo bent vieną 
didesnį išvažiavimą, kaip buvo 
šis.

Kada išeiviai iš Lietuvos, 
ir kitų Europos kraštų pra
dėjo plaukti didžiausiomis 
masėmis į šią šalį (A.J.V.),; 
jieškodami sau laimingesnio,

Be k it ko, dar štai kas rei
kia pasakyti per spaudą. Tą 
pačią dieną, New Haven mies
te, fašistų valdomas SLA 4 ap
skritys irgi turėjo savo išva
žiavimą. Bet pas juos masių 
nebuvo, išskyrus keletą biznie
rių, biznierkų ir šiaip suklai
dintų keletą desėtkų eilinių 
SLA narių. Klausimas, kodėl 
pirmiau tas pats apskritys tu
rėdavo didžiausius išvažiavi
mus ir fašistai juose skerečio- 
davosi, kryžiavodavosi ran
kom, sakydami: “Tai

i atsuko jiems užpakalį. Kad ir 
i į šį išvažiavimą, bolševikų ren
giamą, atvyko SLA eiliniai na
riai paremti Komunistų Parti

jos rinkimų parengimą ir dar- 
1 bininkišką spaudą. Buvo narių 
mūs išvažiavime ir iš SLRKA.

(Tai yra svarbus dalykas, jog 
Itaip dedas lietuvių dirvonuose.

i Apie patį išvažiavimą reikia 
i paminėti tik kelis žodžius.
Tvarka darže buvo puiki, o ją 

i gerai sutvarkė tam tinkamas 
tvarkdarys. Kurie atvyko ma

rinom, nors jų buvo prisigrū
dę pilnas daržas, bet jei ku- 

! riuos reikalas vertė apleisti 
i daržą, visus laiku išleido. Bu- 
1 sų matės 5 ir vienas trokas.

Programa kaip buvo gar
binta, taip atlikta per du at- 
;vėju. Apie 4 vai. visi lietuvių 
. darbininkų chorai: Laisvės iš 
Hartford, Vilijos iš New Bri
tain, Daina iš New Haven ir 
Vilijos iš Waterbury, pavie
niai sudainavo po porą daine
lių ir partijos atstovas, Leonas, 
pasakė trumpą prakalbėlę 
apie Dies bilių, bedarbės didė
jimą ir algų neapsakomą kapo
jimą darbininkam.

Antra dalis programos pra
dėta jau po 7 vai. vakare, šioj 
dalyj programos kalbėjo 
ALDLD Centro Sekretorius d. 
D. M. Šolomskas iš Brooklyn, N. 
Y. Jo kalba susidėjo iš to,

mūs kaip šioj šalyj skurdo ir vargo

PATERSON, N. J.

pilni 
biniai

žmonių. Mat, gal 
“ tik blofina. G< 

sai pusdykiai iškeliauna. 
ri vargšas pasistiepęs 
na b ūsą ir 
ir pamato, 
n e pustušti, 
perpildyti.
darni ženklą, kad jau 
pradeda traukt pirmyn.

Keliauninkai 
visi sutartiniai ir 
miesto.

Ir visu keliu 
Kelionė buvo

Į kitą pro 
kad busai 
bet dar su
Sutriūbina,

kuomet jų busas suge-: 
Ir, žinoma, juokėmės šo- 

Kaip kurie juo-! 
įkdariai sakė, jog busas todėl} 
|sugedo, kad jaunimas perdaug' 
dainavo, tad dabar turės pės-1 

1 ti eit namo. Bet kitas busas i 
i pribuvo už pusės valandos.
Ir apie trečią valandą nakties i 
jau buvom visi

Naujas Nupiainimas
S
3
3 
3
3

namie.

Dabar girdėt
į kitą pikniką

I du, bet trys busai.

kalbant, kad
važiuosime ne

1 vatiškos masinos iš

Dabar žodis, ką

kelios pri- 
I’atersono

sklokiui n- 
i kai veikė, kuomet mes rengė- 
imės važiuot į pikniką. Ogi 
J kur tik sužinojo, L 
pirko tikietus i “L.

■ie nusr 
pikniką

ti, kad atiduotų tikietus at
gal, o, jie nuveš į savo pikni- 

1 ką už dyką, o čia, girdi, rei- 
! kia mokėti. Kitiem įkalbi- 
i nėjo, sakydami kur jūs čia va
žiuosite su “nigeriais“, nes 
pusė su jum važiuos “nigerių.“ I 

|
Vienas drabininkas dirbo j 

! pas farmerį, kinis parduoda I 
pieną, tai sklokininkai grasi-1 

I no tam darbininkui, kad jei 
jis važiuos į pikniką su bim- 

j kiniais, tai jie nustos ėmę pie
ną ir praneš apie tai farme- 

: riui. Tad šis darbininkas 
I jiems pareiškė, kad jūsų grū- 
j mojimas nieko man nereiškia, 
i Aš pasižadėjau, tai ir važiuo
siu. žinoma, keletą žmonių 

[jie Atkalbino. Bet tas 
| daugiau mus paskatino 
j veikimo.

dar 
prie

tiek
! daug darbininkų į šį piknikai 
i daugiausiai kredito reikia ati- 
j duot dd. J. Matačiunui, F. Bu- j 
'silavičiui ir J. Pietčiui. Taip-i 
j gi ir kitiems, kurie darbavosi I 

priklauso 
Todėl, var-j 

visiems! 
darbuotojams ir dalyviams ta
riu ačiū.

su verbavimą

blm-' del šio pikniko, 
bu“ nemažai kredito.

žiū- de “L.“ bendrovės, 
vie- 

langus
netik

kau pu,
duo-

eis, ir

J. Bimba.

VISOKIAS KNYGAS
uždainuoja 

pranyksta iš

draugai dai
navo. Kelionė buvo visiems 
smagi, daug juokų visi turė
jom. Ir taip laimingai pasie
kėme pikniko vietą. Visi pa- 
tersoniečiai labai pasitenkino 
pikniku ir jo programa, apie

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

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

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

New York, N. Y.

B

MODERNIŠKIAUSI {TAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

A. M. Balch unas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

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

Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistines Priespaudos

Pirmiau Dabai
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAi IR 

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

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi.

KAROLIO MARKSO 
MA. Parašė L. B. 
336 pusi.

Knyga ant geros 
Apdaryta

Be apdarų 
TEORIJOS SISTE- 
Budin. Apdaryta

$2.50

1.50 
1.00

1.50

1.00

! SOČIALDEMOKRATIJOS ŽLUGIMAS 
’ IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE

TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta
KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku

nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kn^ 
gutė. Puslapių turi 56

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

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

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 

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

386 puslapiu. Apdaryta 
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.

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

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

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.
Parašė U. Sinclair.

RUSUOS ISTORIJA.
krovski. 320 puslapiu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KAS KALTAS. Apsakymėlis.
K. Markso “KAPITALAS“.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ.

L. Andrejev. Knyga turi 56 
SODŽIAUS DARBININKAI 
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 

ARELIAI. Apsakymėlis. 
PROFESINĖS SĄJ UNGOS. 
PARYŽIAUS KOMUNA.

Baks. Turi 66 pusi. 
NAUDOTOJŲ TIKYBA. 
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertes, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

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

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

Turi 608

Pusi. 246.
Parašė M. Po-

Apdaryta

30 pusi.
32 pusi.

Parašė 
pusi.
IR LIE-
pusl.

16 pusi.
24 pusi.
Parašė B.

D. M. ŠOLOMSKAS
46 TEN EYCK ST
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Puslapis Ketvirtas

KRIKŠČIONYBE praktikoje
VIENO VEIKSMO KOMEDIJA

i
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NUO REDAKCIJOS. — šį veikalėlį lei
džiame per laikraščio špaltas del sekamą prie- 
žasČią: 1) Meno Sąjzcnga dabar turi keletą 
pirmesnių veikalėlių, kurie laukia išleidimo. 
Tad veikalėlis greitai išleisti nebūtą galima. 
2) Veikalėlis, mūsiį. manymu, turi trukuinė- 
Ivą ir nedateklių. Tad lai draugai-kritikai iš- 
sireiškia apie veikalą ir jo turinį. O tuo
met gal bus galima patobvjinti ir išleisti. 3) 
Mūsiį jzidėjimui reikalinga įvairią veikalėlių. 
Tad patariame draugams išsikirpti iš laikraš- ! 
čio šį veikalėlį ir vienur-kitur gal bus galima Į 
juo pamnaudoti mūsų scenoj.

(Tąsa)
VERONIKA: Tikri gyvatiški nuodai, tos kny

gos. Aną dieną kunigėlis susišaukė mus 
visus į kleboniją ir liepė sekti, kas čia 
mūsų apielinkėj pradėjo platinti kokį be
dievišką, bolševikišką laikraštį ir parda-; 
vinėti knygą, “šventraščio Paslaptis.”! 
Tai, sako, baisi knyga, kuri visaip išne- 
vožija tikėjimą.

KATRE: Apsaugok viešpatie nuo tokių knygų. Į 
VERONIKĄ: Taigi, sako kunigėlis, jeigu su-1 

žinosite, kas platina ar skaito tokias kny
gas, tai tuojaus per išpažintį praneškite į 
man. O aš, sako, žinosiu, ką su tokiais; 
padaryti. i

KATRĖ: Sakau, ir kaip tokie žmonės dievo 
nebijo, kurie platina tokias knygas.

VERONIKA: Ir ko jie bijosis. Penktadienį 
nueinu pas Gužauską, nagi žiūriu, kad 
pėtnyčioj mėsą ėda. Jau sakau, kokie tie 
žmonės, taip pusbadžiai gyvena, o pėtny
čioj, tai tyčia mėsą valgo, kad tik prieš 
tikėjimą.

KATRE: Pažįstu, tai skurdžius nuskurėlis.. .. 
VERONIKA: Taigi, skurdžius nuskurėlis. Bet 

pažiūrėk, kiek pas jį knygų ir visokių 
laikraščių’ Man tuojaus viskas Į akis į 
metėsi, ar tik čia nebus visokių bedie
viškų, bolševikiškų knygų.

KATRE: Ir ką tu darei? 
VERONIKA: Nagi ant rytojaus 

bažnyčią ir per išpažintį viską 
kunigėliui. O kunigėlis žino, 
daryti su tokiais. Ir tuojaus, 
tai, policija padarė kr.atą, atėmė knygas: 
ir laikraščius, o patį Gužauską išvežė į j 
Varnius. Sako, kad rado kokius bolševi-į 
kiškus popierius.

KATRĖ: Ot, taip ir reikia. Jeigu bažnyčia 
ir valdžia nieko nesirūpintų, tai tokie 
mandročiai apverstų svietą augštyn ko
jom.

VERONIKA: Taigi, taigi, ir aš taip sakau. 
KATRĖ: Mūsų kaimo Pabilionis turi daug 

knygų ir visokių laikraščių. Kažin, ar: 
nebūtų gerai pranešti kunigėliui?

VERONIKA: O ko laukti? Aš ir
apie jį. Tai, sako, visuomet jis prieš i KATRĖ: Suspėsi, kunigėlis be dešimtos va- 
kunigus ir valdžią kalbą.

. i nuėjau į . 
pasakiau . 

ką reikia j 
kaip ma- i

girdėjau ;

parsineša iš jo knygų. (Paėmus Stasės, 
skaitytą knygą). Kad iš šita, kas gali ži
noti, kas čia yra prirašyta, tokia stora 
knyga.

TORONTO, KANADA
Pastaba Pastaboms

VERONIKA: Geriau jos nečiupinėk ir at
gal neduok nunešti. Kaip tik užkursi 
pečių tai geriausia—į ugnį ir pabaigta. 

KATRĖ: Ačiū už patarimą, taip ir padary
siu.

VERONIKA: šiemet kunigėlis kalėdoda
mas labai kietai ima. Visus poterių 

katrie nemokės, tuos 
iš ambonijos.
man savo Stasę patik-

klausinėja. O 
visus paskelbs

KATRĖ: Reikės ir 
rinti, ar moka

; VERONIKA: Dar kunigėlis liepė praneš
ti, kad šiais metais kiekviena šeimyna 
turi duoti po deširhti litų del bažnyčios. 
Be dešimts litų kunigėlis neina nei 
iš gryčios. (Stasė įeina ir imasi už sa
vo darbo).

i KATRĖ: Kur mes gausime dešimtį litų, 
tokie sunkūs laikai. Bet kad reikia, 
tai reikia, nieko nepadarysi. Reikės 
kur pasiskolinti.

VERONIKA: Žinoma, nieko nepadarysi. 
Tiek šiais metais kunigėlis turėjo išlai
dų Naują kleboniją pabudavojo. To
kie pakajai. Tik blizga, visur pinigai 
kainuoja. O iš senos klebonijos žada 
padaryti mergaičių vienuolyną.

KATRĖ: Tai koksai tas mūsų klebonėlius 
sumanus. Aš pirmiausia • savo Stasę 
leisiu į vienuolyną.

STASĖ: Aš neisiu į vienuolyną. Aš neno
riu senmerge nusivalkioti.

VERONIKA: Aš pirmiausiai pasisiūliau 
stoti į vienuolyną. Ale, kad nepriima, 
sako persena. Bus tik priimamos jau
nos, nekaltos mergaitės. Kaip tik tavo 
Stasė tiks. .

KATRĖ: Ir aš taip sakau, geriausias da
lykas mergaitėms į vienuolyną. Kas 
iš to, ištekėsi už kokio skurlupio ir 
akės tau nugarą per visą amžį.

STASĖ: Kodėl, mama, vos sulaukus septy
niolikos metų ištekėjai? O mane nori 
į vienuolyną nugrūsti. Aš nenoriu am
žinai tamsybėj gyventi. > ; .

KATRĖ: Ne tavo dalykas rūpintis 
mane! Ar nenutilsi!?

VERONIKA: Nesipriešink, mergele, 
. gerai, mama tau tik gero vėlina, 

riau amželį praleisti arčiau prie dievo, 
prie kunigėlio, negu kad apsivedus 
prie kokio kaimiečio berno. Ale aš 
ir bėgsiu, taip ilgai užtrukau. Dar 
reikės į vieną grintelę užeiti pranešti.

sukriušinti darbininkų organi
zacijas ir kaip suversti visą 
krizio naštą ant darbininkų 
klasės pečių.

Darbin. Tarptautinės Savi
šalpos (WLR.) sekretorius, d. 
Clarke sako: “Bus dvi konfe
rencijos. Vieni gers šampaną 
ir bus pilni paramos kapitalis
tų. Kiti suvažiavę prekiniais 
traukiniais, turės dejuoti alka
ni. Vieni tarsis, kaip užpulti 
darbininkus, kiti gi tarsis, kaip 
krizio naštą atmušti nuo savęs, 
kaip palengvinti savo būvį, i 
kaip sėkmingiau pravesti kovą 
už duoną ir druską.”

Buržuazijos atstovai gali 
puikiausiai ūžti, o darbinin
kam tas neįmanoma, todėl 
darbininkai turi su visu smar
kumu remti paskutiniais savo 
centais savo kovas. Vietoje 
mes pramisime, bet mūsų de
legatams neduokime badauti, 
kada jie? svarstys mūsų visų 
reikalus. ■

Dvi Skirtingos Mirtys
Paskutiniu laiku spaudoj 

■tilpo nelaimėje žuvusio d. VI.
Naujokaičio gyvenimo aprašy
mas. Ten matosi kovotojas ir 
turintis viltį grumtis prieš įvai
rias sunkenybes, vedant kovą 

; prieš savo pavergėjus. Visai 
i to nematyti kito draugo mir
tyje, t. y., drg. S. Ledo. Le
das, kiek provincijoje buvo ži- 

j nomas, nebuvo jau amžinas Ii-! 
i gonis ir pirm, negu pasiruošti i 
klasių kovon ir stipriai be svy
ravimų joj stovėti pats sudrim
ba, atsisako klasių kovos, išsi- 
braukdamas pats iš gyvųjų. 
Išleidžia atsišaukimus, Įvairius ; 
laiškus, paskyrimus, reiškia, į 
sąmoningai ruošiasi pabėgti iš '

*■ I
darbininkų eilių, šaukia ko-; 
voti prieš pacifistus, bet pats1 
Įpuolęs virš ausų į pacifizmą ir | 
su juo eina į kapus.

Vietoj, kad smarkiau 
ti, kad sukelti kituose 
ziazmą dirbti, nors ir
reiktų, o jis be šaltesnio vejoj 
papūtimo, sutūpė. Mikelionio! 
kritika draugams ne vietoje, 
jo draugai išpildė viską, ką

I galėjo ir privalėjo.
Darbininkams i)e tik kad 

reikia išvengti tokio pasitrau
kimo iš darbininkų klasės, bet 
reikia kovoti prieš tai. Kas tai 
būtų, kad visi darbininkai, ku
rie tik nesijaučia save gerai 
ir tuojaus žudytųsi. Mes turi
me branginti gyvybes savo ir 
draugų. Buržuazija taip daug į 
praryja mūsų draugų. Drg. S. Į 
Ledo gaila, kad jis jau nėra 1 
tarp gyvųjų ir aš pats jo gai-į 
Jiuos, bet smerkiu jo paskuti-j 
nį, visai priešingą darbjninkų į 
klasei, nusistatymą, kuriuo pa- į 
darė sąmoningai pasiruošęs i' 
neklasinį žygį. ;

veik-! 
entu-! 
mirti1

ipie

bus

landos nevažiuos.
VERONIKA: Tai pasikalbėjom apie viską 

Sudiev, pasilikit sveiki (Veronika išei
na).

pasiųsti tik pagal reikalą ir 
atstumą. Tačiaus, reikia pa
mesti tas visas ligas ir lige- 
tes, kad ateiviai negali darbi
ninkų organizuoti. Jie gali ir 
privalo, bet tik tur žinoti kaip. 
To turi mokintis visi, kam rū
pi darbininkų klasės kovos 
prieš buržuazinę Bennetto ba
do valdžią. Turi jungtis po 
Komunistų Partijos vadovybe,

(Tąsa bus)

vieno, bet turi būti lygiai ve
dama ir prieš jų palaikytojus. 
Kas palaiko tokius elementus 
kurie jau nachališkai tarnauja 
buržuazijai, tas taipgi tarnau
ja tai pačiai buržuazijai.

Buržuazijos tikslas išlysti iš 
proletarinio kumščio su 

provokacijomis, bet 
darbininkai neturė-

po
įvairiomis
tuo pačiu
tų nuleisti rankų, turi griebti 

stoti jos eilėsna ir tada svars-! buržuaziją 
tyti organizaciniai dalbai.

Išmetimai augštin

Iš Hawk Lake, Ont., “Lais
vėje,” draugas rašo, kad dau
guma draugų iš miesto nekrei
pia domės, arba visai mažai 
tekreipia domę į organizavimą 
darbininkų provincijoj. Drau
gas ypatingai kreipia Winni- 
pego draugų domesį, kad ku
rie moka anglų kalbą, tai nie
ko neveikia ,o tiktai daug kal
ba, tai tų draugų pareiga yra kairių šukių, nieko nereiškia 
eit nuo kalbos, prie darbų ir Jūsų vietoj reikalinga išrinkti; 
dirbti mieste, kiek galint dau- eilinių narių komitetą, susiriš-i 
giau ne vien tarp lietuvių, bet 
bendrai visame darbe Kana
dos darbininkų. Bet tuo pačiu 
drg. klystate, manydamas, kad I 
tik provincijose tegalima or
ganizuoti darbininkus. Galima 
organizuoti visur ir reikia, bet 
negalima vieną vietą palikus 

organizacijos, o užimti ki- 
organizuoti.

darbas provincijoj 
jungti su miestų

ti su artimiausiu miestu, nors 
jūsų savoj kalboj, o tada jums 
patarimai bus vietoje. Ir ne
reiks šaukti, kad čia bloga, o 
ten jau gerai ir ten nieko ne
daroma.

Montreale Siūbuoja Kova
draugai veda at- 
draugijęs viduje,

mestų iš ALDLD. kuopos.
Taigi, pamatysime, ką tie 

trys sklokininkai nuveiks. Bin- 
ghamtonięčiai, turime taikoje 
sugyventi, laikytis vienybėje, 
nesiskirstyti. Organizacijų mes 
turime gana ir naujų nėra rei
kalo tverti. Reikia dar ir tas 
pačias vienyti šiais laikais. O 
jei kurias ir organizavome, 
tai ir be Pruseikos pagelbos 
suorganizavome.

Mažutis.

NEW HAVEN, CONN

bo jieškojimas nėra taip labai mėti kovas ir 
įkirus. Darbininkai dar i gali reikalus.*

‘ .... t. I . . t * . ■
įkirus. ' 
prabūti ir ore, ktibfriOt neturi į 
nakvynės. Bet žiemos laiku I 
jau reikalinga pastogė.

Visi bedarbiai turėtų orga
nizuotis ir reikalauti iš miesto 
valdžios pašalpos. Tik 
nizuotai galima laimėti 
sikovoti sau pastogę ir 
tą.

orga-
ir iš-

I
mais-;

SHENANDOAH, PA.

Smagus Lyros Choro 
Piknikas

Kaip kiekvieną metą, taip 
-- i ir šiemet, vietinis Lyros Cho-

n e ėl ienį ras rengja įabai puikų pikni-
Mūsų organizacijų išvažia-j 

vimas pereitąjį ]
(liepos 3 d.) buvo sėkmingas. Į ‘'Piknika7]Vykš’''16 ir 17 
Į darbininkų organizacijų iš- l,iepos prasidės 16 d. liepos, 
važiavimą susirinko apie 3,000 g va] vakare jr tęsis iki ne. 

mus, kaip : de^uv’.a darbininkų. Buvo su-:ggkos vakaro, t. y., baigsis 17 
organizuota du busai vienas j gįena ]įepos naktį. Laiko bus 
į Waterburio išvažiavimą, o ki

Bedarbė ir pas 
ir kituose miestuose. Dirbtu
vės viena po kitai užsidarinė- , . txT . ,, _ja. Darbininku algos jau vi-itas L Laisves pikniką. Dau- 
sai nukapotos 'iki žemiausio I g!ausla pasidarbavo jų orga- 
laipsnio. Darbininkai dirba Į ”m“avlm,u' draTugal „ AIdona 
tik po 2-3 dienas į savaitę. i

Jei dar dirbi, tai labai ge-! Galima pasakyti, kad pa
rai reikia dirbti, kad galėtum/sėkmės geros. Fašistai savo 
padaryti bent po $2.50 arba išvažiavime turėjo tik apie du 
$3.00 į dieną. Vienok darbi- šimtu publikos, 
ninkai dar bijo stoti į darbi- rai parodo, kaip 
ninku organizacijas. Kuomet 
pakalbini, tai išgirsti labai 
daug nusiskundimų. Dar tik 
pradžia vasaros, o jau darbi
ninkai bėdavoja apie žiemą. 
Mat, vasarą, tai dar nors dar-

gražaus. Vieta—rusų
Važiuodami pro

meno jėgos. Jame 
lenkų darbininkų 

Paskiaus bus ir Aido

o

IIISIII iiiaiiioiiisiiiQiiisiii

vo tie seni SLA.
Darbininkai 

pradeda žiūrėti 
parengimus. Taip
Jie tik savo organizacijas ir 
parengimus remdami galės lai-

Tai labai ge- 
nušeimininka- 
ponai.
jau plačiau 

į savo klasės 
ir reikia.

iiiaiiiaiiiQiiiQiiiQiiiQiiisn OIIIQIIIOIIIQI Ionian ainainoi

Spaudos Naudai Piknikai
DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 

JUOSE

NEW YORKO APIELINKE
Rengia ALDLD Il-tas Apskritys

Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August)
Bus Puiki Muzikalė Programa ir Prakalbos 

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

labai 
platforma.
kapinyną, matysite pikniką.

Šiame piknike dalyvaus ge
riausios 
dalyvaus 
choras.
Choras iš Wilkes-Barre, Pa. O 
vietinis Lyros Choras yra ge- 

pasirengęs dalyvauti šia-* 
piknike. Bus gera orkes- 
šokiams.

ra i 
me 
tra

Be to, bus labai gražaus 
i jaunimo. Visi galėsime labai 
I smagiai ir linksmai* praleisti 
j laiką. Jauni ir seni turėsime 
į smagumo. Tad kviečiame 
i kuoskaitlingiausia visus lietu
vius darbininkus atsilankyti į 

i šį pikniką. Mūsų piknikas 
nėra tik pasilinksminimo pra- 

i moga. Jame 
i galėsite paremti 
,no organizaciją.

Choras yra
Choras dainuoja darbininkų 

! parengimuose. Tad ir darbi- 
! ninkai turi jį paremti, kuomet 
mūsų choras rengia parengi-

• mą.

dalyvaudami, 
ir mūsų me

reikalingas.

Dėdė Kalnietis.

MAYNARD, MASS

Svotas.

BINGHAMTON, N.

Visos New Yorko apielinkės kolonijos pasirūpinki
te pasisamdyti busus ir masiniai traukite į šį 

pikniką.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI

Puikiame, dar naujame parke vadiname:
MEADOW GROVE—P. VAIčIONIO PARKE

Division Ave.. Cranford, N. J

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai

WILKES BARRE APIELINKE
Piknikas Įvyks Nedėlioję, 

28 Rugpjūčio (August), 1932
>us puiki programa, kuri susidės 
dainų. Dalyvaus Laisvės Choras

doah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

lš prakalbų
iš Shenan-

BROOKLYN© AIDO CHORO

Pataisome Klaidą
Rašinėlyje 

mirti Įsiskverbė netikslumų.’ 
Buvo pasakyta, kad velionis 
buvo vedęs, o turėjo būti’pa
sakyta “nevedęs/’ Jisai paei
na iš Pomusių. Velionis pri
gulėjo ne St. Jurgio, bet St. 
Juozapo draugijoj.

Tad klaida bus pataisyta.
Draugas,

apie Glebaūš

------------------------------------------ --- --- --------------- ■■ —

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
ALDLD, 68 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 11 liepos, 7:30 vai. ’ 
vakare, Laisvės Choro svetainėje, 59 
Park St. Dalyvaukite visi, seni na
riai ir atsiveskite naujų prirašymui. 
Kurie dar nesate užsimokėję už šiuos 
metus, malonėkite užsimokėti.

Sek r. J. Rudžinskas. I
CLEVELAND, OHIO

Atydai ALDLD. 15-to Apskričio 
Kuopų Delegatų

ALDLD. 15-to Apskričio pusmeti
nė konferencija įvyks 17 d. liepos, 
10 vai. ryte, 69 W. Bartges St. Ar
ba kampas S. Main St. ir Bartges 

I St., Akron, Ohio, Darbininkų svetai- 
I nėj. Draugai kuopų sekretoriai, ir 
delegetai gerai jsitėmykit laiką, ir 

i antrašą, kad nereikėtų ilgai jieŠKoti. 
Sekretoriai žiūrėkite, kad Visi' dėlh- 
gatai turėtų gerą antrašą. Visi steng- 
kitės būti pažymėtu laiku, tai bus 
daugiau laiko svarstymui Apskričio 

I reikalų ir abelnai darbininkiškų rei- 
i kalų.

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes
Barre Piknike

L. 
mė

lį pas tūlą savo pasekėją. Da
lyvavo ten vietiniai devyni 
lietuviai darbininkai ir klausė
si Leono pasakų.

Leonas pasakojo, bet buvo 
nervuotas. Taip jis kahkino- 
si nuo 7-tos iki 10-tos valan
dos vakaro.

Vėliaus patiekė binghamto- 
niečiams savo veikimo planą:

1. Kad reikia sukelti .maiš
tas ALDLD. 20 kuopoj.

2. Reikia organizuoti* Liet. 
Darbininkų Draugiją.

Tuom syk pasipila Įvairūs 
klausimai, kyla ginčas. Leo
nas smarkiai prakaituoja. Ba- 
žijasi, kad Bimbai, Mizarai ir 
šolomskučiui n e p a s idiįosiąs, 
kad jis sukelsiąs tarpe lietu
vių darbininkų didesnį judėji
mą.

Kadangi niekas nesirado į 
jo susaicĮę, tai jis .sako, /kad 
jau turįs tris narius, tai būsią 
g’eLa pradžia.

Vienuoliktoj valandoj, ren
giantis eiti Į namus, pradėjo 
gązdinti, kad'jeigu Bimba ir 
jo štabas sužinotų apie jūsų 
čia buvimą, tai jumis visus iš

Liepos 5 d. čia lankėsi 
Pfuseika ir laikė susirinki nė

Tai 'bus puikiausia- programa dailės žvilgsniu 
ir bus svarbių prakalbų, nes iš Brooklyno ten 
vyksta grupė kalbėtojų.

ir jų agentus už 
I pat pasturgalio taip kietai, 

. . , ; kad neišlystų. žodžiu sakant, keleto i su ežio pirštinėm. Jei kas bi- 
■ jo proletarinės kritikos ir jos 
! pasibaidę bėga pas buržuziją, 
I mes turime tokius pliekti iš pe
ties. Turime nebijoti, kad jie 
eina į buržuazinę balą atbu
lom, turime jiems padėti 
persiristi be atsigrįžimo ir 
išsimaudyti iki buržuazija 
išnaudojimo neišmes, kaip 
dėvėtą vyžą.

Kas daroma del ekonominės 
darbininkų konferencijos Ot- 
tawoje? Iki šiol lietuvių spau
doj mažai žinių, kas daroma 
del ekonominės darbininkų 
konferencijos, kuri atsibus 1 
ir 2 dienas rugpjūčio, ųšios 
konferencijos rėmimas visiems 
darbininkams būtinas. Kon
ferencija įvyks, kaip tik tuo 
pačiu kartu, kada buržuazija 
su imperialistais tarsis, kaip

dar 
ten
Po 
stf-

PHILADELPHIJOS APIELINKE
Piknikas Įvyks Nedėlioję,

4 d. Rugsėjo (September), 1932
Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn 

ir vietinis Lyros Choras. Žymūs kalbėtojai sakys

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse 
KAROLIS POŽĖLA

ALDLD. 15 Apskr. Sekr?
D. Petrauskas,

1451 Clermont Rd., 
Cleveland, Ohio

ALDLD. 22 kuopos susirinkimas ’ 
įvyks 12 d. liepos, Lietuvių Darbi
ninkų svetainėje, 920 E. 79th SL, 8 
vai. vakare. Būtinai visi nariai da
lyvaukite.

Sek r. D. Petrauskas.

4
* w

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Draugijos pus

metinis susirinkamas įvyks 12 lie
pos, 8 vai. vakare, LMD. Name, 142 
Or r St. Visi šėr in inkai būkite minė
tame mitinge.

Sekr. J. U.
(162-163)

Į RHODE ISLAND ATYDAI
Nedėlioję, 17 d. liepos, 

Partija rengia visos 
niką, naudai rinkimų 
Bus ant Howitt’s Farm 
Grounds, Seekonk, Mass, 
vimas ir parvažiavimas: 
25c., vaikams vėltui. Iš
trokai išeis nuo 25 Fountain 
ir 2 vai. dieną.

Montrealo 
Organizaci- kaklią kovą 

tegali-; bet dar neužtenkamai aštriai, 
organi-j Jeigu tokie elementai, kaip 

koks tai p. G. galėjo pasilai
kyti organizacijose, ir žada su 
policija pulti pačią darbinin
kų org. ir patį ALDLD. organą 
“Laisvę,” tai turi būti jų ir pa
laikytojai, jeigu kova pradėta 
su tuo niekšu, tai negali apsi
stoti ant kokio provokatoriaus

Jis bus suporuotas su vienu iš geriausių ristikų, 
kurio vardas be liepos mėnesio negalima paskelbti.

pareiga 
medžiagą,

be 
tur 
uis 
ma
zuotomis jėgomis.

Provincijų draugų 
duoti atatinkamą 
kuria pasiremiant galima šis
tas atsiekti. Kanados revo
liuciniai darbininkai neturi 
draugų vietine kalba kalban
čių didelio pertekliaus, gali

Antra pora bus taip pat įdomi matyti 
JONAS BAGOČIUS

puikios reputacijos ristikas susikibs su sau ne 
prielankiu oponentu, apie, kurį matysite sekamuo 
se numeriuose.

Komunistų

and Picnic
Nuvažia- 

round trip 
Providence



Pirmadienis, Liepos 11,1&Š2 Puslapis Penktas

VIETINES ŽINIOS
Iš Aido Choro Pusmetinio

* Susirinkimo
meilesnio sekmadienį, kurisakys keturi 
. i . . - H ornn ii» u!oiir gera koncertine progra- 
su solistais, kurių tarpe 
ir drg. Menkeliuniute 

vardus v 
Tame par

- xv. . „,v, apart Aido, bus day 
Chorų chorai. »

Aidas, s u p r a n t ama,

miau
/ngb 
r keli

ma 
bus 
m a

i bus
Liepos 5 d. buvo pusmeti- tų dainininkų

nis Aido Choro susirinkimas.1 paskelbsime. 
Įvairios komisijos išdavė ra-. me, 
portus, iš Darbininkų i 
Federacijos, iš Darb. Muzikos 
Lygos, iš Darb. Kultūrinės Fe- rengtis visu smarkumu prie to 
deracijos, iš valstijinės Kom. savo metinio koncerto.
Partijos konvencijos, įvyku-' Visos draugijos, tėmykite: 
sios Schenectady; taipgi buvo nepadarykite klaidos, ir nieko 

(^raportai apšvietos ir gaidų ko- savo nerengkite 
^misijos. Pastarosios komisijos ; kada įvyksta

raportas tokis, kad šiuo laiku koncertas.
choras nesimokino naujų dai-i Aido Choras
nų, nes nebuvę galima: viena, turėt savo privatišką išvažia- 
tai mokytojos mainymas, kita vimą laivu į dailią vietą.
—“Laisvės” piknikas, tad tu
rėjome pakartoti senąsias d ai-' karna ir nauja choro valdyba; 
nas. Dabar gaidų komisija i organizatorium išrinktas drg. 
su drg. šalinaite stengsis gau- Pakalniškis, jo pagelbininku 
ti naujų gerų dainų. Drg. Ša- Karpavičius; protokolų rašti- 
hnaitė tąja proga paragino, : ninkė ta pati, drg. Aldona 
kad kiekvienas choristas ir Į Kairiutė, kuri keli metai jau 
choristė lankytų kožną pamo- darbavosi kaip finansų rašti- 
ką, nes tik tuomet choras te- ninkė.
galės taip gerai dainuoti, kaip pasiliko visi
leidžia jo spėkos. Visi choris-. ji valdyba yra pasiryžus pa-[ 
tai turi lankyti pamokas kiek-j statyt chorą augščiau, negu i 
vieną penktadienį, nelaukda- i bent kada jis stovėjo arba sva- 
mi parengimo ir tik tada pasi-Įjojo pakilti.
rodydami paskutinėse pamo- J. Saulėnas.

r koše. Su tokiais choras nie-. -------------------
kuomet negali gerai dainuoti.: KUR DĖTIS BEDARBIUI?

Nuo šio laiko bus kitokia i ----------
tvarka—kuris mažai telankys: BRUt)KLYN. — Ant At-

minėtą 
metinis

taipgi

turi

dieną, 
Aido

nutarė

išame susirinkime buvo ren-

i apielirikės publikos daugiau, ■
I negu bent kada. Bus ir kon- 
certinė programa su puikia 

. muzika šokiams. Prakalbas 
i kalbėtojai, jų 

i tarpe ir vienas lietuvis, kurie 
mus supažindins su tikra darbi 

į_ ninku klasės padėčia“ ir su 
tuom, kaip mes privalome ko-: 
voti, kad savo būklę pageriu- j 
ti. Sykiu, suprantama, jie nu-! 
švies mums svarbą ir Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo. I

Šis parengimas įvyks Piku- j 
į liko farmos parke prie ežerų, i 
Parengime būkite visi lietuviai 
darbininkai ir farmeriai. Iš
girsite gerų prakalbų ir kon-Į 
certinę programą 
ir sykiu paremsite Tarptauti- Į 
nį Darbininkų Apsigynimą,! 
kuris kovoja už mūsų klasės! 
kovotojų paliuosavimą iš kapi-i 
talistinių teismų nagų ir iš ka- ■ 
Įėjimo, taipgi apgindamas' 
ateivius darbininkus nuo de
portavimų.

Įžanga tiktai 25c.
Būkite visi!

S. Peleskas.

iEJCPME ' ........ i . - i > i .. ‘

gijos valdybą. Reiškia, vis- j kuriuos 
kas būtų gerai, kad tik vietoj j komunistų politikai.

nužiūri nepritariant 
.......... .” Kur, ka- 

dabartinės valdybos būtų A. ida ir kas buvo suspenduotas? 
Frenzelis. Jeigu šmeižia draii|Juk tą šmeižtą A. F. senai 

valdybą, visaip niekina i pliauškia. Tam buvo išrinkta 
draugijos narius, .tai tuo komisija, kuri tikrino 
sykiu griauna organiza

Mūsų Literatūros Platintojams
gijos
prieš
pačiu 
ei ją.

i Ir
! draugijos
j “provokatoriais

J. Jo-
Kada 
viskas

štai per “Keleivį” visą 
vadovybę vadina 

“fanatikais”.
i Kaip tik savo purvais nori ap- 
! drabstyti kitus. A. Frenzelio 
i provokatoriški darbai visiems 
; aiškūs: skundimas advokatui, 
j grasinantis laiškas ir norėji- 
jmas sukelti betvarkę praeitam 

.v , draugijos susirinkime. Per , pasišoksite! <<7Z , . . ((NT .. ,,.. “Keleivi ir Naujienas sten-
1 _ I *•

i gūsi visais būdais “įrodinėti,” 
J i kad draugijos valdyba, tai “ko 
imunistai” ir t.t. Ar dar rei-

\I kia bjauresnės provokacijos 
i prieš darbininkus, S. ir D. 
i Draugiją? žinodami dabarti- 
, nes Kadanos darbininkų gyve- 
i nimo apystovas, tą tik gali iš- 
■ drįsti daryti niekšiškos valios 
j žmonės.

O fanatiko, didesnio, kaip A. 
Frenzelis, negali būti. | Jis to
liau nemato pro savo 'asmenį. 
Juk S. ir D. Drg-jos-susirinki
muose viskiu, svarstoma ir iš
rišama vieįjj balsavimu, 

visi tie nariai, 
I Savo Provokatoriškus- Darbus, j kurie laikosi draugijos ribose 

Primesdamas juos Kit -e m sI 
Nors patsai A. Frenzelis pa- 

jsigiria per “Keleivį,” kad apie 
i jį “Laisvėj” daug rašė, bet ir 

pamokas, tas nebus leidžiamas lantic teatro^ gaisrinių kopėčių 1 (jar Sykį prisieina suteikti tos 
dainuoti parengime. Tatai įsi- buvo įsitaisęs gulyklą Louis “garbės 
tėnąykite, visi choristai. I Bringmann, 60 metų amžiaus ronto provokatoriškam 

Pereitą mėnesį buvo Aido bedarbis. Iš ryto policija jįįriui”
Choro vajus gavimui naujų na- nuo ten nuvijo. Senis pasako-į ViQ„„nnBt A p ;
rių, bet, permažai buvo dar-'jo, kad nei mažiausios pašai- „Na jf visai‘' šmeižj
buotasi, todėl pasekmes nebu- pos ne> darbo jis negalėjo iki Toronto iietuvių darbininku' 

)ty;J?.i organizacijas, bet kadangi kaip
I “Naujienas” labai mažai kas .“advokatą 

" skaito Toronte, tai su augštes-jęS jįs sušuko:
j nio laipsnio provokacija persi- sekti Maskvos agentų vadovy- 

Ir štai Ke- išeikite i 
ponas Michel-j 
“polemikos ir 
špaltų skyrių

tikslui, kad iš- j kraustos

KiU ^en1/’b Perrinkai TORONTO, OiNT,
CANADA

Provokatorius A. Frenzelis
Per “Keleivi” Nori Nusiplauti guma balsų ir

visiems žinomam To- 
didvy

netas naujų dainininkų; o Į kurie retkarčiais duoda 
kiekvienas choristas būtų galė-įzernos pašalpos trupinių 
jęs gauti bent po vieną naują tai šeimynoms su vaikais, 
narį, jei būtų bent vidutiniai-----------------------
pasistengęs. Dabar gi pasiro- POL1CMANAS PAKARTOTI- 
do, kad mes permažai tekrei-! NAS ŽAGINTOJAS 
piame domės į savo dailę, į 

y chorą, kuris turėtų susidėti
bent iš šimto ar daugiau na- BROOKLYN. — Flatbush 
rių, ir dainuot ne taip, kaip ka teismas du mėnesiai atgal pa- 
da dabar dainuoja. Didelėj i leido be bausmės policmaną 
daugumoj, beveik visi choris- Į L. Severį, kuris buvo kaltina- 
tai ir choristės yra jauni; ^ai'mas vienos merginos, kad nu
galėtų smarkiau savo chorui siviliojo ją nuošaliai ir užpuo- 
pasidarbuoti ir taip išsilavinti j lė žagint. Dabar jis antru sy- 
dainavime, kad nustebinti svie- 1 kiu areštuotas, pagal skundą 
tą. ! vienos jaunos telefonistės. Jis

Aido Choro Dramos Kuopos į liepos 3 d. prisikalbinęs ją eit | 
komitetas pranešė, kad narių į vieną viešbutį užkąst; o Uu. 
turi apie 30 ir jau mokinasi du i tarnautojai sudarė policmanui i , eivl ’ i

.x; -iii- ' i i j •• • * i dar su advokato pagelba ir Su-: hininL-nscenišku veikalu, kuriuos per- parankumus, kad jis ir uzpuo-1 . . TA ... . i ouhuku. v . , i nu ir Dukterų Draugijai pada-statys spalių 2 d., tai yra pir-1 le ja zagint. I j

i demokratiškumo ir sutinka su 
didžiumos nutarimais, tai tuos 
visus A. Frenzelis vadina “fa
natikais.” O A. F. fanatiškai 
užsispyręs1 vienas, gal dar .su 
puse tuzino jo frontų, nori pa
neigti didžiumos pravestus nu
tarimus. Šaukia, kad valdy
ba “diktatoriška,” kad laužo 
konstituciją.

Praeitam draugijos susirin
kime, matydamas, kad visi 

vilką

kubyno suspendavimą, 
komisija surado, kad 
teisingai yralvedama, tai šmei
žiko, kaipo aplikanto, tapo 
atmesta aplikacija; nepriimtas 
į draugiją.

Ant galo A. F., kad visus 
šmeižtus ir provokacinę tulžį 
išlieti ant valdybos, sušunka, 
kad: “Tokiai valdybai reikia 
kaltinamųjų suolas užimti, o 
ne draugijos vadovybę.” Tai 
matot, kaip tas žmogus vari- 
jayoja. Tai už ką? Ar kad 
valdyba dirba draugijos nau
dai, ugdo ją? Ar kad kas kart 
draugija auga nariais ir jos 
iždas didėja? Ar už tai, kad 
vieno provokatoriaus A. Fren-į 
zelio nepaklauso, o klauso di-į 
džiumos narių?

Tai tokie A. Frenzelio “per
lai,” kuriais jisai nori “puošti” 
mūsų S. ir D. Draugiją, 
tikslas išprovokuoti 
prieš valdžią nueis 
Veltui jis kiršina
gąsdina draugijos uždarymu.! 

dau-iMūsų didelės didžiumos išrink-1 
ta valdyba teisingai ir šamo- i 
ningai tvarko draugijos reika
lus ir 
tas iš 
imtas

Greitu laiku išeina iš spaudos:

1. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų uždavi
nius XI plenumo tezes.

2. H. LIORBERIS. Jūrininkai atvyko.

3. ir kitos.

Platintojai prašomi iš anksto pranešt po kiek 
jiems minėtų knygučių prisiusi platinimui. Užsa
kymus adresuot

“BALSO” REDAKCIJA, M. LABORIUS, 
Tilsit, Memelstr 26, Germany

Jo 
draugiją 
niekais, 

narius ir

knygas. Nei vienas cen- 
draugijos iždo nėra pa- 
pašaliniams reikalams.

D. Draugijos gyvavimas 
ir ateitis gali būti užtikrinta. 
Tik dar labiau susiglauskime ! 
į draugiškumo ryšį, o mums ! 
vienas draugijos griovikas taip I 
bus pavojingas ,kaip pernykš- į 
tis miegas. O ateinančiam | 
pusmetiniame draugijos susi-! 
rinkime atvirai pasireikškime

uja, išskiriant jo savo nuomonę, kaip turime su- 
V. Dagili, paki-! valdyti ar atatinkamai nubaus- 

Kas nenorite ■ ti mūsų draugijos grioviką.
S. B-nys.

kėlė į “Keleivį, 
leivio” No. 26 
sonas suteikė 
kritikos” trijų 
provokaciniam 
provokuoti Sūnų ir Dukterų i vos 
Draugiją prieš Kanados vai-1 
džią, primesdamas* jai “1 
nizmą ir komunistinę propa- Morkis, buvęs kadaise fanatic 
gandą.” * Matai, A. Frenzelis, ■ kas-katalikas. Taigi A. Mor- 
žinodamas, kad Kanadoj Ko-, kis buvo kadaise fanatikas, o 
munistų Partija yra nelegalė i cjaj-)ar sąmoningas darbininkas 
ir kad komunistai yra valdžios į jr draugijos veikėjas. O gi A. 
persekiojami, tai jo nuomone, Į Frenzelis buvo socialdemokra-

iš susirinkimo.” i
iii1 vos vienui vienas apleido! 
svetainę. O žmonės žiūri ir: 
juokiasi, kad tas

iš svetainės ir iš gal- 
w 1

komu > loHau dar rašo,A- ’H BERLYN. — Buržujų 
~'™dJra7'J°S P“nk,as A-1dienraštis “Uhr Blatt’ skel-

Vokietijos Valdžia 
sutvėrimas Uždarysiant Kompartiją

bia, kad iš valdžios šaltinių 
esą patirta, jog Hindenbur- 
gas rengiasi uždaryti Vo
kietijos Komunistų Partiją. 
Kol kas esą abejojaona, ar

ten j PnsiHaadodamas ta proga per ltas (kaip jis save vadinas), o į apsimokėtų paskelbti ją ne 
gerai provokuos^ ir į dabar liko provokatorius, dar-i legale 

i išdavikas. Reiškia mus.
i progresas į atbulą pusę. I m . -

Nepavyko Rūsy Baltagvard. Prakalbos Piknike

Kas įdomaujasi proletarine lietuviu literatūra, Sov. Sąjungos socia
listine statyba ir kultūrine revoliucija, revoliuciniu judėjimu Lietu
voj ir kitose kapitalistinėse šalyse, privalo skaityti vienintelį lietu

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenes mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą

PRIEKALE telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz
duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsiekimus, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir vargingųjų valstie? 
čių gyvenimą ir kovą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais. “Priekalas” turi tiesioginius savo bendradar
bius Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, Amerikoj ir kitur. *

PRIEKALAS daug domės skiria antireliginiai propagandai.
PRIEKALAS turi pastovius skyrius. “Dailioji literatūra ir kriti

ka”, “Socialistinė SSRS, statyba”, “Kapitalo šalyse”, “Iš revoliuci
nio judėjimo istorijos,” “Bedievis,” “Bibliografija ir kritika” ir kiti.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS, kolektyviečio 
ir darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą,” užsirašant jį, renkant 
prenumeratas ir raginant kitus užsirašyti, platinant, remiant jį raš
tais ir kitokiu būdu.

“Priekalo kaina: Šiaur. Amerikoje
SSRS, metams—3 rub. ' metams—2 doler.
6 mčn.—1 rub. 50 kp. 6 mėn.— 1 doler.
atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras ekz.—20c.

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Francijoj ir kitur: metams—1 dol., 6 
mėn.—50c., atsk. ekzempliorius—10 centų.

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Nikols- 
kaja 7. Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red., “Priekal.” Ame
rikoj galima dar išsirašyti ir per “Laisvę”.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

Gali darbininkų ma
ns pasipiktinti tokiu val- 

Tame savo ilgam rašte A. i j^ios žygiu ir tą pasipikti- 
žinoma, jeigu tas viskas dė-1 Frenzelis, norėdamas visus sa- i nįma išreikšti balsavimuose.

T inlmyn-i 4 o i Cm M m Lii __ ________ ________1.1 ~ . 1. J__

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417tusi Lietuvoj, tai Smetonos bu

deliai ne vieną būtų nuvarę į 
kapus ar katorgą, nes ten tik 
reikia pasakyti “komunistas” 
ir viskas “išaiškinta.” Manau, 
A. F. tą gerai žino. Bet Ka
nadoj tas dalykas ne taip grei
tai.

Kad nekuri.e draugijos na
riai taip aiškiai nesuprastų 

kurie draugijos griovimo pragaištin- 
kalbėsineŽin0j°’ kaS d° or^anizacija gų darbų, tai pirmiausia A. F.

[rengia šį pikniką, manydami, visaip žmcižią ir puola drau-i kad sako:
I i . _ .1 . • .1.1 i

N. J.— Lie- j įvyko.
Reikia priminti, jog šiame 

piknikas miestuke yra susikūręs rusų 
Pa- baltagvardiečių lizdas, kurie 

rusais baptistais
i varo propagandą prieš’ Sovie- 
1 tų Sąjungą. Jie sumulkino;
■ nemažai ir darbininkų,

FREEHOLD, l
pos 3 d. čia buvo surengta ru-; 
sų baltagvardiečių 1 ” 
Pikuliko farmos parke.
rengime dalydavo įvairių tau-, bendrai su 
tų žmonių.

Rusas baltagvardietis pirmi-Į 
ninkas, perstatydamas kalbė-1 
tojus, paaiškino, jog 1_____
buvęs caro laikais generolas 
Kūles ir buvęs caro oficierius i 
Efraimov. Pirmininkas garbi
no baltagvardiečių darbus ir 
nurodė, kaip jie dabar organi-! 
zuojasi, kad nuverst Sovietų i 
valdžią, ir renka tuo tikslu 
pinigus, varymui propagandos1 

» ir įvairiems prisirengimams 
prie karo prieš Sovietų Res
publiką.

Kada 
tė kalbėt generolą ir nuo, 
pagrindų perstatė, \ 
draugas iš publikos padarė 
pastabą, sušukdamas: 
caristiniai budeliai, atiduokite 
surinktus pinigus bedarbiams 
ir jų šeimynoms, o ne baadyki- 

k te jais sugriauti Sovietus!”
Generolas drebėdamas ta

rė: “Tai ir tu stoji už bolševi-į 
kus, o bolševikai Rusijoj sau-' 
do tokius, kaip tu.”

Publika pasipiktino balta

pirmininkas

perstatė,

I kad jis rengiamas darbininkiš- 
i ko judėjimo naudai. O bal- 
i tagvardiečiai, rengdami, gar- 
Į sinosi darbininkais. Taigi 
daugelis nesužiniai finansiniai 
parėmė savo priešus. Bet žy- 

, mia dalim tai pačių darbinin- 
l kų kaičia, kad nesusipažįsta 
įsu darbininkų judėjimu, jo I 
organizacijomis bei veikėjais!

• ir dauguma nepriklauso prie į 
pakvie-į darbininkiškų organizacijų.

Lietuviai darbininkai Free- 
holde teturi tiktai vieną orga
nizaciją, tai Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopą; o Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
tarp čionaitinių lietuvių dar- 

į bininkų nesiranda, nors Tarp- 
, tautinis Apsigynimas tarp ki
tataučių šiame miestelyje gy-i 
vuoja.

Liepos-July 17 d. čia yra

vienas

“Jūs,

gvardiečiais ir nuvarė nuo es- rengiamas piknikas Tarptauti- 
trados jų kalbėtojus, kaip šu-lnio Darbininkų Apsigynimo; 
nis; ir prakalbos tuo būdu ne-! tikimasi turėt vietinės ir iš

vo purvus suversti ant drau- i 
gijos vadovybės ir dar nori' 
sukiršinti kuopas vieną prieš i 
kitą. Sako, būk tai nenorima 
duoti kuopoms pasilikti 10 Prieš Tom Mooney 
nuošimčių jų sumokėtų pinigų. I
Kas link kudįnų, tai viskas yra | ---------
daroma prisilaikant konstitu
cijos, kuri buvo pagaminta ir 
priimta dar A. F. nesant drau
gijoj.

O toliau dar tiek meluoja, 
: “Spenduo,

Federacijos Lyderiai

narius

Platinkite “Komunistę Partijos Rinkimy 
Platformą” Du Centai Kopija

“Laisve” išleido brošiūraitčs 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 lietuvį 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.

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.

CHICAGO, Ill.—Chicagos 
j Darbo Federacijos vadai ne- 
s leido Mary Mooney, 84 metų 
' amžiaus senutei motinai 
j Tom Mooney, kalbėti per 
Federacijos radio ir agituo
ti žmones už Mooney pa- 
liuosavimą. O per tą radio 
kalba visokį kapitalistiniai 
apgavikai ir politikieriai. 
Tai dar sykį Federacijos ly
deriai pasirodė darbininkų 
pardavikai ir Tom Mooney 
priešai.

Šiemet Užsidarė 870 Banku 
Su $482,360,000

WASHINGTON.—šiemet 
Amerikoje užsidarė 870 ban
kai, nunešdami $482,360,000

savaitės subankrutavo 24 
bankai. Valdžia džiaugiasi, 
kad mažiau bankų bankru
tuoja. Tas tiesa, bet tas 
pareina nuo to, kad mažiau 
bankų beliko.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos 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 
Staen Island Fer-

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

61 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-87M

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnes, 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-. 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

>t>R. ZI NS HO EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P.
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P.

M.
M. Įsikūręs 25 Metai



PERSHING HOTEL

Savininkas

JONAS STOKES

DEKAVOJU pacientams

Valandos: nuo'l iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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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.

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

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

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda grosernč ir d 
lessen krautuve už visai žemą T 
Jau 7 metai, kaip pasilaiko šis 

i daryti puikų pragy

512 Morion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

Tš hotel io tiesiai Į maudynes. 
Visi kambariai marių pusėje, pa
tarnavimas mandagus, kainos že
mos. Prašome atsilankyti.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

LIETUVIU MOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

/ Puslapis šeštas LAISVE

užprotestavo

nak-

NEW YORK.—Keletas

nu

būtų

156 m

piety

J. GARŠVA
Graborius

402

BROOKLYN, N. Y.

° o

ĮSITĖMYKITE NAUJUS ANTRAŠUS

Tel. Michigan 2-0455 Foxcroft 9-6901
O

PAINTERS & CARPENTERS O

EXTERIOR & INTERIOR DECORATORS o

A. BALCHUNAS

Woodhaven, /N. Y.

4

MKMU

o

BRANGŪS SMUKLĖS RA
KANDAI PIGIAI PARDUOTI

gauti 
mies- 
mies-

f J

o

cT

New 
laikų, 
į die-

darbo
savęs 

vie-!

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

b ti
re i- 
ne-

operacijų
MEYER

208 West 64th St.
New York City 

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

dar negyvenau New 
laiškais 

klaus inėda-

P. BIELIAUSKAS 
88-31 76th Street

i griežtai 
siuntinėjimas laiškų ir

321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y.

Bet, ma
tų 25 nei vieno ne
lauks daugiau atei-

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

"  ......——.................. 'į, —

Telephone, Evergreen 6-5810

Bet nejaugi jinai manė, 
to dvasiškio meilė 
daug verta ?

karpenteris. 
man čie 
darbo iš

Užsidarė “Graphic”

jo

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

Imi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
| sipirksite.

I ĮVAIRŪS LAIK-
1 RODŽIAI NA U-
I

•jAUSIOS MADOS 
1UŽ PRIEINAMĄ 
į KAINĄ

Telefonas: Stagg 2-914)5

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

X-SPINDULTU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA

Z VALANDOS:
Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus. 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
stengsiuosi pilnai patenkinti.

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

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo. 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

Kurie draugai dirba, kar
atais pataria: čia ir čia nueik, 

aš 
toj

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau (imiai ir chroniikni ryrij ir 

moterų liga* kraujo ir odai. 
Padarau iityrimų kraajo ir ilapuna.

DR. MEER
W. 44th St., Room 

New York, N. T. 
Valandai Priėmimo i

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

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

na šimtai darbo jieškančių. I ja. 
Kokis darbdaviui išrokavimas 
per laikraštį pajieškot darbi

ai nu- 
žaizdų, kurias gavo laike muš- keliaut į darbų agentūrą arba'

! Laikrodžiai, Deimantai ir
I Auksiniai Dalykai
i Dovanom ar patys sau norėda- 
• daimantus

daiktų ži- 
pigiau

Sr W W W W W W W W W W W WV

X NOTARY
PUBLIC

prieš tokį salaveišių planą;; dacijas 
tuomet jis patvarkė, kad be-j savo 
darbiai ir tolinus galėtų 
voti toje pastogėje.

Pirmadienis, Liepos 11,1932

(motina BEDARBĖ NUŽU
DĖ KŪDIKĮ IR PATI 
SAVE

BRONX. — Bedarbė He
len Pabon, 35 metų amžiaus, 

{išmetė pro langą savo penkių 
tikėdavosi nesunkiai gaut ki-imetų dukterį ir pati nušoko 

nuo penktų lubų. Abidvi ant 
vietos užsimušė. Valdančios 
klases polit., marinanti badu 
bedarbius ir jų kūdikius v/is 
dažniau priveda prie 

išbadėję,i tragedijų.

virTTATr’O IMTO c Darbo Gauni Patarimus Vienaip, 
Vlt 1 IINEo ZiNJUd 0 Praktikoj Surandi Kaip Tik Priešingai

LDSA. 1-mos Kuopos Narėm Salaveišiai Norėjo Palikt
, 1,000 Bedarbiu be Pastogės O gal gausi darbi; sako,Pirmariipnis. tm sins knnnnsl 7 ~ ° ,---------  j pats gavau tuo būdu bei

NEW YORK. — Salaveišių; vietoj.
armija buvo paliepus išsikrau? Tiesa, gal pirmiaus ir 
tyt laukan tūkstančiui bedar- davo taip, bet šiandieną, 
bių, kurie turėjo prieglaudą {kia atminti, viskas kitaip, 
Heckerio sandėlių name. Sa- buvo trejetas metų atgal 
lave'šiai norėjo panaudot tą ar pirmiau.
vietą lavinimui jaunų salavei-' Vienas dalykas, tai šian- 
šiukų delei “patarnavimo” ka-|dien darbdavis samdydamas 
reiviams ateinančiame kare.! reikalauja visos tavo gyveni- 
Bedarbiai su pritarėjais smar- mo istorijos, ypač, kiek turi 

Heckeriui patyrimo ir kokias rekomen- 
gali parodyti nuo 

pirmesnių darbdavių;
jis reikalauja iš tavęs “tei-1 
singumo” įrodymo,
kaip jis pats neteisingai elgia-I .. 1aroa,si. mas 

darbo I kad
yra

Pirmadienis, tai šios kuopos į 
diena rinkimui piliečių parašų, 
kad uždėjus Komunistų Par
tijos kandidatus ant-baloto. 

, Parašų rinkimo laikas eina 
prie galo, o dar daug parašų 
trūksta, todėl yra pavojaus, 
kad kai kurios Brooklyno da
lys liks neišnaudotos. Draugės, 
pasirodykim, kad mes ne tik 
tarimus mokame daryti, bet ir 
darbą atliekame. Kelias drau
gės, ypač viena mūsų jaunuo
lė labai gerai pasirodė para
šų rinkime, bet yra draugių, 
kurios nei sykį nebuvo, šį 
vakarą sueikim visos ir padir- 
bėkim smarkiai, kad sekama
me susirinkime, liepos 14 d., 
turėtume puikų raportą.

Narė, Parašų Rinkėja.

tą.
Dabar bosai elgiasi kur kas 

nachališkiau ypač su neorgani
zuotais darbininkais, žinoda
mi, kad lauke stovinčių yra 
m i Ii o n a i, kurie,
dirbs kad ir blogiausiomis są-į 
lygomis.

šiais laikais darbdaviai su 
kiekvienu sykiu kur kas dau
giau išmeta darbininkų lau
kan, negu kad naujų priima, 
kalbant apie dirbtuves, dirb- 
bančias laikinai ta pačia nor
ma, neminint jau tų darbavie
čių, kurios mažina gamybą. 
Tuo būdu “gavimas” darbų,

(Daugiau Vietos Žinių 5\pusl.)

P A.ĮIEŠKO J IM AI
SU 19 METŲ patyrimo mėsininkas 

(butcher), kalbantis 5 kalbas jieško 
darbo. Vladas Dumbliauskas, 309 
So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Kušių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PEP.SIT1KRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Muštynės del Vandens 
—Mirties Priežastis

Ex-Pati Turi Pirmenybę 
prieš Namu Savininką

nežiūrint, i Vietinės
te is i n g i a u, a ps i m a i n y-

jaisiaiš-, dabar reiškia, nis, galima 
tūkstančiais darbininkų j 169 p 

daugiau paleidžiama iš { 
kad priimama!

būdu taipgi 
armi-

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija-Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

Vienas būdas yra
Ijieškojimas iš laikraščių. Sam- 
jdytojas pasiskelbia laikrašty- darbo, negu 

sa-jje, kad jam reikalinga dar-[darban, iš šiuo 
vaičių tūlas Kuste Wirte susi- bininkų ; tai pasiskaitę ir suei-1 nuolat didėja bedarbių 
mušė su kitu vyru, viens už ki
to skverbdamiesi pirmiau atsi
gerti iš vandens krano parke.WHITE PLAINS, N.

Teisman patraukė savo buvusį Dabar Kuste mirė pasekmėje ninku? Rodos, jis galėtų 
vyrą Marė Longienė, kad jis 
jai neišmoka $50 į mėnesį pa
šalpos, kaip kad buvo nuspren 
dęs teisėjas, duodamas jiems 
persiskyrimą.—O kaip bus, 
kad jis man neišmoka rendą? 
—atsiliepė namų savininkas, 
kur gyvena Long. Kaltinama
sis įterpė, kad jis yra bedarbis! 
ir stengiasi pragyventi iš tų 
$50, ką gauna per mėnesį iš • 
savo motinos. Teisėjas nu
sprendė, kad jis visų pirmą tu-• 
ri mokėti savo buvusiai mote- i 
riai; ir namo savininkui neda-Į 
ve jokio suraminimo. Tas pats 
teisėjas, žinoma, paskui galės 
išduoti savininkui leidimą iš
mest bedarbį (buvusį seiles- 
maną) už rendos neužsimokė- 
jimą.

tynių.

Miliūnas Buvusiai Pačiai

$3,000,000,000 “Vertės” 
Real Estate Bony Lieką 
Beverčiais

NEW YORK.—Pirkusieji iš 
įvairių nejudamojo turto (real 
estate) kompanijų bonus su
moje $3,000,000,000 negauna 
už juos nei procentų nei su- 

imos. Politikierius Seabury 
’ šaukia jų susirinkimą ir žada 
“pasirūpinti” jų reikalais.

Argi Tiek Verta 
Rabino Meilė?

NEW YORK.—Našlė Pau- 
liną Weissbergeriene per teis
mą reikalavo $25,000 atlygi
nimo iš rabino ’Al. Rosenbergo 
todėl, kad jis žadėjo su ja ap
sivesti, bet paskui neapsivedė.

NEW YORK.—Nusibankru-. Teismas atmetė jos reikalavi- 
tavo sensacinis buržuazijos mą. 
laikraštis, gatvinis “Graphic,” kad 
dasivaręs iki šimtų tūkstančių tiek 
skaitytojų. Daugybė jo Šerų
ir bonų buvo išparduota pu- REVOLVERIAI 
blikai su užtikrinimais didžiau-• ĮPAINIOJO 
šių pelnų. Bus nunešta šim
tai tūkstančių, gal milionai 
lerių tų žmonių pinigų.

NEW YORK.—Dr. G. F.
Kunz, mirdamas, paliko mili- 
oną dol. savo buv. pačiai, su 
kuria jis 'keli metai atgal per ! 
toismą persiskyrė. Atrodo, I 
kad divorsas nepanaikinę 
prisirišimo prie jos.

vyrai 
praei- 
pirk- 

. Pas- 
į na- 

yra

NEW YORK. —Du 
do- ant Times Square siūlė ] 

viams, kad labai pigiai 
tų iš jų tris revolverius, 
kui policija pasekė juos 
mus ir surado, kad jie 
plėšikai, kurie išsinešė brangia 
daikčius iš bankininkų P. 
Spaulding ir II. Watts apart-

I inentų.

KODEL PAŠTO BIZNIS 
PAKILO?

N. YORK.—Pereitą ketvir
tadienį parduota paštaženklįų 
(štampų) už $300,000; pir
miaus vidutiniai per dieną bū
davo parduodama už $200,000. 

Long Island City, penktadie- Skirtumas paeina iš to, kad 
' ' i griežtai pabranginta 

kitų

SUSTREIKAVO FIVE 
STAR ŠAPOS ŠIAUČIAI

nį sustreikavo 130 darbininkų labai 
Five Star čeverykų kompani- !
jos; paliko dirbti tiktai 15 ver- siuntinių per paštą. 
guČių. Streikieriai reikalauja 
pripažint darbininkų komitetą 
šapoje, lygiai visiems padalint1 
darbus, visus nusiskundimus 
spręst per šapos komitetą iri 
nesamdyt naujų darbininkų be 
to komiteto žinios ir sutikimo.!

Prie Millerio ir Gellerio če
verykų didelių kompanijų strei! 
kierių, vadinasi, prisideda nau-! 
jas kovotojų būrys, nepaisant 
teismiškų inddžionkšinų, išduo
tų prieš pirmiau streikai! išė-' 
jusius šiaučius.

NEW YORK.—Valdžia ant 
licitacijos pardavė už $2,383 
rakandus ir kitus brangius į- 
rengimus madingos Mansion 
Kliubo smuklės, kurie smuklės 
savininkams kaštavo $50,000.

NEW YORKO APIELINKĖS 
ATYDAI

New Yorko apielinkės darb. 
organizacijų kuopom buvo iš
siųsta iš anksto plat'nimui 
“Laisvės” pikniko tikietų. Pra
šome draugų greitai atsiskai- 
tliuoti. Už parduotus tuojaus 
perduokite pinigus j “Laisvės” 
raštinę, o likusius tikietus grei
tai grąžinkite. Mes norim pa
daryti pilną pikniko atskaitą 
iki 15 d. liepos.

PIKNIKO KOMISIJA.

APVALO LYTIŠKAS 
ŠIUKŠLES

NEW YORK.—Vadinamas 
“piliečių padorumo” komite
tas išvien su vyriausybe nu
šlavė nuo laikraščių standų 
penkiolika lytiškai purviniau- 
sių žurnaliukų.

Dabar paduosiu kitą nuo-; 
tikį, kaip “galima” čia gauti i 
darbo. i

Kelios dienos atgal nuva
žiuojame į Central Brooklyną; 
nueiname į valdišką darbų a-1 
gentūrą, kuri patarnauja j 
veltui; užsiregistruoju, kaip j 

.v i darbo pajieškantis dailydė. 
! čia registruojasi į kelias de
šimtis skyrių įvairių 
darbininkai 

j Kiekvienas 
numeriu iš 
savo num., 
dąilydžių 
paskutinis tą dieną.
esu 42,589-tas darbo j ieškantis 
per šią įstaigą 
Iš to spręskite, kiek 
yra progos susilaukti 
eilės.

Taigi, važiuojant 
jieškot, reikia pačiam 
pasiklausti, ar aš būsiu 
nas? Atsakymas,—kad New!
Yorke yra tokių apie pusant- 
tro miliono. O gal laikai pa-į 
gerės ir darbai padaugės? Bet; 
juk bedarbė' vis dar didėja ir 
darbininkų skaičius fabrikuose 
ir kitose įmonėse yra maži- i 
namas labiau, negu kada pir-; 
miau.

Dabar klausimas—kokia ■
tad mums išeitis ? Ar mes ga
lėsime bent gyvi pasilaikyt, 
kol “darbai pagerės?” Mūsų 
pačių patyrimai rodo, kad ne. 
Kas tad reikia daryti ? Ogi 
nieko daugiau nelieka, • kaip 
tik visiems bedarbiams ir dir
bantiems organizuotis į Be
darbių Tarybas ir komunistų 
vadovybėje su tikru pasiryži
mu kovoti už ūmų visų bedar-

telefonu pašaukti. Bet darb
daviui būna geriaus per laik
raščius paskelbti. Nes tuo
met, kai sueina šimtai darbi
ninkų, jis gali pasirinkti drū- į 
tesnius, jaunesnius, labiau 
lavintus bei tokius, kurių iš 
vaizda jam geriau patinka.

Štai, pav., penktadienį per 
laikraštį reikalauja bučernės 
darbininko ant Knickerbocker 
Ave. Nuvažiuoju; randu jau 
25 bučerius.* Darbdavis klau
sinėja visus iš eilės, kur kat
ras dirbęs, ar turi paliudijimus 
iš pirmesnių samdytojų apie 
savo teisingumą ir tt. Po tų 
visų ceremonijų, sužinome, 
kad jam reikia darbininko tik 
subatomis pagelbėti, 
tomai, iš 
išsirinko; 
pančių.

Kada 
Yorke, susirašinėjau 
su draugais, 
mas apie darbus. Atsakymus 
gavau neužtikrinančius, bet 
abejojančius, kad čia vis dėl
to esanti geresnė viltis 
darbo, nekaip mažuose 
teliuose bei vidutiniuose 
tuose.

Pasirodo štai kas. 
Yorke, nežiūrint blogų 
čia šimtai gauna darbų 
ną,—nors tuo pačiu laiku dar
bo netenka tūkstančiai arba 
desėtkai tūkstančių.

Iš to draugai, gyvenanti ki
tur, supraskite, kad nereikia 
tuojaus baksą griebti ir va
žiuot į New Yorką darbo gau-Įbių šelpimą ir socialės apdrau- 
ti.

Tiesa, jeigu New Yorke i ir 
šimtai negautų darbų, tai tu-!vasarą priverstume 
retų sustoti visas judėjimas.1 tono valdžią įvesti 
Bet tas darbo gavimas yra tik- i apdraudos įstatymą.

amatų • 
ir darbininkės. Į 

registruojasi po J 
eilės. Pažiūriu į į 
kelintas aš čia iš 

užsirašiau, kaipo
Nagi, aš

178 S. South Carolina Ave.
X
X

■^*5
TEL. STAGG 

2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BŲELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS * DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ. 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINJ, AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZIĄ_ VlETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA^ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Stn 
karup. Broad- 
way, Chauncey 
Street stoti* 
Brooklyn, N. Y.

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

tai apsimainymas, nors tas, 
kuris gavo darbą, sah^>, ga
vau, ir kitaip sakyti negali.

Keli metai atgal, tiesa, ir
gi apsimainydavo darbais. Iš 
vienos dirbtuvės žmogų pava
ro; jis- nueina kitur ir gauna 
ten dirbti. Bet šiandie darb
daviai maino darbininkus ki
tokiais išrokavimais, pasinau
dodami milioninėmis bedarbių 
skaitlinėmis, jų skurdu ir tie
si o g i n iu badavimu. Tokie 
dirbtų už bile algą.

Tad natūralu, jog tokiose 
krizio sąlygose darbdaviai iš 
dirbančių reikalauja vis d a u'* 
giau darbo padaryt; vietoj 
pirmiaus buvusių trijų bei ke
turių darbininkų, dabar pasta
to vieną ir tam vienam moka 
dar mažiau, negu bile kuriam 
iš buvusių kelių darbininkų. 
Seniau dirbantieji tokiems pa- 
b 1 o g i n i m ams priešindavosi 
bent asmeniškai, jeigu nebūda
vo organizacijos, ir mesdavo 
nepakenčiamą darbą. Vieną 
darbą apleidęs, darbininkas

dos įstatymą kaštais valdžios 
kapitalistų,—kad dar šią 

Wash in g- 
bedarbių 
Nes ki

bus žiau-taip, ateinanti žiema 
ri, plaks bedarbius ir dirban-1I 
čius skaudžiau, negu bent ka- i 
da pirmiaus—dirbančius pa
keltais mokesčiais ir uždar
bių kapojimais, o bedarbius 
badu ir šalčiu. Todėl nieko j 
nelaukime, bet organizuoki-1 
mes ir kovokime!

Geo. Kuraitis.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedčldienių




