
Renegatas Pruseika užpildo 
melais “Klampynės” špaltas. 
Jis prasimanė “Laisvės” direk
torių “revoliuciją” prieš K. P., 
Buivydo išmetimą iš Komunis
tų Partijos nors jis tebėra par
tijoj ; Bimbos buvimą LDS sei
me—Clevelande, kuomet d. ! 
Bimba visai ten nebuvo. “Klam- , „ ,

i 4 • iv.,. I kos konferencija,pyne užpildyta nieksiskiau- .... . Y . ,
siais melais ir provokacijomis. I Išninku jau sužeista. 
Butkus ir Pruseika dirba Fišės 
agentų darbus ir skleidžia 
bjaurius melus.

Pitonas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

KRISLAI
$4,300.30 Aukų—Tai Mū 

sų Atsakymas Renega 
tams.

Platinimas Spaudos.
Apsiginklavimas.
Automobiliai ir Trakto 

riai
Rašo D. M. šolom.skas
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Indijoj vėl Sukilimai
B O M BAY.—Pi r m as suki

limas po tam, kaip jau su- 
• griuvo taip vadinama “tai
kos” konferencija. 50 dar- 

‘ . Vei
kiausia yra ir užmuštų. Ši
tas sukilimas kilo del tei-

Jie prasimanė, siu dalyvauti baisavimuose 
būk mūsų judėjimas nieko ne- žemųjų 
duoda Komunistų Partijai. Gi į kams.
vien ALDLD 80 kuopų pasku-! kia balsą tų visų pavergtų 
tiniai raportai parodo, kad ne- ; darbininkų, kurių skaitoma 
paisant baisiausio ekonominio. apįe 43,000,000. ^Konferen- 
krizio, vargo ir skurdo, tos 80 cį- bandė atimti iš Indijos 
kuopų, per metus laiko paau- ^inoniu jiems žadėtas teises 
kavo del įvairiu darbininkų rei- iv v ,1 
. mm-aY t 4 • 4-j QA salies valdvme.kalų $3,07'9.05. Ir tai tik 80 j 
kuopų, o mes turime virš 200' 
kuopų ir aukų skaičius bus du ! 
kart tokis arba ir daugiau.

klasių darbinin-
Šitas sukilimas reiš-

Prigėrė P Bitis

Darbininkai Visų Šalių,

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

DIDELI SUSIKIRTIMAI AUSTRIJOJE
i VIENNA, Austrija.—Va-'einą užimti Vienna. Taip 
kar įvyko keli kruvini susi-! pat padarė užpuolimus ant 
kirtimai keliose gelžkelių i streikuojančių gelžkeliečių. 
stotyse tarpe H e i m w e h r keliose vietoste darbininkai 
(fašistų) pasekėjų ir darbi
ninkų. Austrijoj fašizmas' 

(kelia gaiva jau senai. Mat,į 
kur tik socialistai turi dau-i 
giau galios, tai ten jau pas-!

I kiaus seka fašistai.
Pastaruoju laiku fašistai 

militariškai pradėjo manev- 
! ruoti. Jie pradėjo skelbti

Sovietai Suteikė Pirmą 
Pagalbą Lakūnams

CH1NIJ0S REVOLIUCIJA LAIMI 
NAUJUS MŪŠIUS

I BORISOW, Sovietų Są
junga.—Čia Amerikos lakū
nai, James Mattern ir Ben
nett Griffin, turėjo nusileis
ti, nes jų orlaivis sugedo. 
Nusileidimas nelabai pavy
ko ir dar labiau sugadino 
orlaivi.

Bet greitai pribuvo Sovie
tų valdžios orlaivininkai į 
pagelbą ir dalimis išėmė or
laivį iš 'dumblynės, 
symui jų orlaivis 
mas į Maskvą.

Lakūnai paimti į 
valdžios globą ir 1 
jiems visokia pagelba. 
orlaivis yra saugojamas ka- 

| reivių, kad kas nebandytų 
Tai reiškia, kad Anglija ką nors iš jo pasiimti. Or

laivis bus labai greitai su
taisytas Maskvoje ir jie lei
sis tolimesnėn kelionėn. Šie 
lakūnai lenktyniuoja su ki
tais lakūnais, kurie lekia 
aplink pasaulį.

Lakūnai Maskvoje
Lakūnai jau pribuvo į 

Maskvą. Čia juos gražiai 
priėmė Sovietų Sąjungos 
orlaivininkų organizacijos 
atstovai. Taip pat pribuvo 
korespondentai ir fotogra- 
fistai.

Vienas lakūnas, Griff in, 
y fa biskelį sužeistas. Jam 
kaip nors Viskį galvą įdrės- 
kė. čia lakūnai nuspręs 
apie savo tolimesnę kelionę. 

Mat, dabartiniu i Veikiausia jie jau grįš na- 
V • • i • 1 I

Keliose vietosje darbininkai 
fašistus sulaikė ir įvyko di- 

i dėlių susikirtimų. Apie 30 
žmonių yra sužeista. Aus
triją privedė prie fašizmo 
socialistai, kurie ten turėjo 
labai daug galios. Fašiz- 
mas yra didžiausias darbi
ninkų priešas. Tad 
ninkai ir kovoja prieš fašis
tus.

darbi-

Sutar
si u n čia-

Anglija Budavoja Orlaivius Karo Reikalams
žinus, kurie yra kiekvienas 
450 arklių jėgos.

Pasikėsinimas ant Chiang Kai-sheko; Daugiau Armijos De
dasi prie Komunistų; Paskelbtas Karo Stovis Hankowe

ELIZABETH, N. J.—Lie 
pos 8 dieną, Raritan upėj, 
tapo atrastas lavonas Petro i V1US 
Bičio. r ■ •1 —„
papuolė, nežinoma. Dauge
lis spėja, kad tai saužudys- 
tės auka.

Petras Bitis buvo plačiai 
žinomas Elizabetho lietu
viams.
prie liet, darbininkiškų organi
zacijų. Paskutiniais laikais 
smarkiai pageidavo. Vei-I 
kiaušiai alkoholis ir bedar-1 
bė buvo priežastis jo mir-1 
ties.

Dirbo Central Railroad of 
iiHieiui ^90.0.9 ir jaunųjų no- N Tprqpv dirbtuvei npfmunistų Lygai $10.90. Tai dar1 f \ew sey uir Dtuvej, net 
toli gražu ne visos aukos. Dau- metų, kaipo kalvis. Bet 
gelis kuopų aukavo 1 Pionie-1 užsidarius dirbtuvėj tapo 
riams ir kitokiems darbininkų i atleistas iš darbo, 
reikalams. Gi renegatai, kurie Buvo dar nesenas vyras— 
tarnauja reakcijai ir visaip nie?t ?j 41 amžiaus.
kiną musų judėjimą, sako, kad i t • • • i •
mes neduodame aukų tarptau- Paliko brolį ir seserį ir Ri
tiniam darbininkų judėjimui.! tus gimines, gyvenančius 
Vienok šita jų melą žino virš i Elizabethe.
5,000 ALDLD narių, kurie pa-, “Laisves” Reporteris, 
tys aukavo ir rinko aukas. į _________
Pruseika dar kartą pasirodė 
5,000 narių akyse purvinas me-,',VĖTRA PALIETĖ OHIO 
lagis.

Kas ir kiek gavo aukų? Dau-į 
giausiai gavo tarptautinis revo
liucinis darbininkų judėjimas. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas gavo $617.64, streikuo-j 
janti mainieriai ir kiti kovingi 
darbininkai aplaikė $604.87, 
“Daily Workeriui” paaukauta j 
$493.22, “Vilniai” sukelta $461.-į 
10, Agitacijos Fondas 
$243.45, Komunistų 
paaukauta $242.05, 
maršavimo reikalams 
nalei tarybai $149.00,
sukelta $87.10, Lietuvos Komu
nistų Partijai $61.05, del negrų 
laikraščio “Liberator” surink
ta $54.00, Ateivių Gynimo Ko- į 
mitetui $50.65 ir Jaunųjų Ko-; 
munistų Lygai $10.90.

gavo 
Partijai 

bedarbių 
ir nacio- 
“Laisvei”

LONDONAS. — Anglija 
ginkluojasi, kad galėtų pra
lenkti kitas valstybes. Jinai 
jau pasigamina tokius orlai- 

;, kurie talpina po 30 
Kokiu būdu jis tenai j gel'ai ginkluotų kareivių ir 

'gali juose nešti kelis šim
tus mylių.

Šie orlaiviai yra paga
minti iš metalo. Jie vadi
nasi Gloster Bomber-Trans-1 listinės valstybės kalba la- 
port. Jų sparnai yra 95 pė- bai daug apie nusiginklavi- 
dų ilgio. Turi keturis in- mą.

gerei yra pasirengus ka
riauti su savo priešais, jei 
jai reikės ginti savo intere
sai ginklų pagelba. O tuo 
pačiu laiku, kuomet gamina 
naujus ginklus, imperia-

Kadaise prigulėjo

Sukilimas Nepavyko Meksika Varžo 
Bažnyčių Teises

VALSTIJĄ

Gi draugė Sasnauskienė ra- AKRON, Ohio.—Šią dalį 
portuoja, kad vien Lietuvių | Ohio valstijos palietė vėtra 
Darbininkių Susivienijimo Ame-1 sužeidė keletą žmonių. • 1 • 1 • • 4*1 _ - - -rikoje kuopos ir vien tik per 
Centrą paaukojo vien 1931 me
tais $1,225.28 visokiems darbi
ninkų judėjimo reikalams. O 
daugybė LDSA kuopų tiesiog 
aukauja ir siunčia aukas tarp
tautiniam darbininkų judėji
mui.

. O kur mūsų darbininkiški 
chorai ir kitos revoliucinės or
ganizacijos, kurios yra sukėlę 
nemažai pinigų Komunistų Par
tijos vadovaujamam judėjimui. 
Jų raportų ant rankų neturi
me.

Labiausia palietė kaimelį 
Mogadęre, kuris turi 2,500 
gyventojų. Kiek yra už
muštų, dar nėra žinių. Bet 
sužeistų skaitoma apie 6.

LEDAIS LIJO LIEPOS 
10-tą DIENĄ

, Sovietų 
teikiama

Juv

Oportunistai buvo išvystę 
teoriją, kad būk jau visai ne- 

, galima parduoti ALDLD kny
gas. Ig. Bečis pateisinimui sa
vo apsileidimo prirašė “Klam
pynėje” kelias špaltas. Gi 
ALDLD CK pereitais metais į 
už 5R25O • AT.DT.D 30 k-nu I

REGINA, Sask.—šią apie- 
i linkę nelaimė. Didelis lie
tus su ledais padarė daug 
nuostolių. Labiausia palie- 

| te ruoštą tarpe Yulyee Cu
par. Gerai palietė ir *Stony 
Beach. Ledų lietus vasaros 
metu yranaujiena ir pavo
jus augalams.

už $250; ALDLD 80 k-pų per-1 mo fabrikas 22 d., birželiojau 
už $250.d0; ALDL 80 k-pų par- pagamino^ 90 traktorių. _ 
davė lietuvių kalboje literatūros 
už $386.62 ir anglų kalboje už 
$59.05. Reiškia, oportunistų 
teorijos nuėjo vėjais.

. Fab
riko produkcija greitai auga 
ir jis vejasi Stalingrado trak- 
tostrojų. Stalingrade pagami
na j dieną virš 150 traktorių. 

_____  j Charkovo traktostrojus vadina- 
Imperialistų konferencijos' ■!L^g Ordžo.ni^ze j2s 

neva del “nusiginklavimo” yra 
niekas daugiau, kaip darbininkų 
apgavimo priemonės. Po skrai
ste “nusiginklavimo” konferen
cijų ir šūkavimų tik labiau jie 
ginkluojasi ir ruošiasi karan 
prieš Sovietų Sąjungą, kad su
naikinus darbininkų tvarką. 
Proletąrai privalo nuolatos bu
dėti!

i siekia pagaminimo 50,000 di
delių traktorių į metus laiko.

Nižni-Novgdrodo automobilių 
gaminimo fabrikas vardu “Mo
lotov”, jau pagamina į dieną 
po 30 naujų automobilių, o Mas
kvos vadinamas “Stalin” fab
rikas padaro daugiau,, kaip po 
50 automobilių. SSSR pramo
nė smarkiai auga,' gi kapitalis
tinėse šalyse vis krizis didėja.’ 
Tokis tai .skirtumas tarpe/pro-Sovietinėje Ukrainoje, Char

kovo mieste, traktorių gamini-letariato ir kapitalo šalių.

SANTIAGO, Chile.—Ki
tas bandyta padaryti sukili
mas Chile valstybėlėj. Bu
vęs jos prezidentas, kuris 
šiuo laiku buvo išdeportuo- 
tas, pribuvo į miestą ir ban
dė padaryti sukilimą, 
jam nepasisekė. Jis 
t. y., .Carlos Ibanez, 
suimtas ir įkalintas.

Dabar šią šalį valdo dik
tatorius, save socialistuo- 
jančių vadinąs, Davila, ku
ris brutališkai latižo darbi
ninkų judėjimą ir streikus.

Bet

buvo

Foster; Sveikina

MEXICO CITY — Meksi
koje dabartinė valdžia pra
dėjo labiau varžyti katali
kų tikėjimo bažnyčias ir- 
kunigus, 
laiku tų bažnyčių jau tiek j mo. 
perdaug, kad jos negali nei-------------
pasijaikyti iš_ savo biznio. ^^„^0 Apielillkėj 

Todėl valdžia padare ta-j © r
rimą, kad šiame mieste baž-| darbūs T.D. ApSIgyni- nycių skaičius butų tik iki, r
25. Taip pat mažina ir ku
nigų skaičių. Žinoma, tai 
daroma ne todėl, kad panai
kinus mulkinimą, bet tik 
del ekonomizacijos.

HANKOW, Chinija. — 
Paskutiniu laiku praneši
mai, kad buvo kėsinta- 
si nužudyti generolą Chiang 
Kai-sheką, pasitvirtinp. To
dėl paskelbta karo stovis 
Hankowe. Jokių žinių ne
leidžiama. Net Shangha- 
jaus laikraščio korespon- 
tas padėtas į kalėjimą.

Komunistai Laimi
Ta visa baimė yra todėl, 

kad komunistai, kaip kad 
laikraščiai praneša, laimi 
mūšius prie Peiping-Hanko- 
vo gelžkelio. Visa divizija, 
kuri kariavo prieš komunis
tus Sinyange, jau prisidėjo 
prie komunistų armijos.

Kitas pranešimas sake, 
kad jau pusė Nankingo val
džios armijos prisidėjo prie 
komunistų, kurie laimi di
delius mūšius. Peipingo- 
koma, paimtas į raudonosios 
Hankovo gelžkelis jau, sa- 
armijos rankas.

Komunistai laimi Hupeh 
ir Honan provincijose. Rau
donosios armijos įsiverži
mas į Kwagtung provinci
ją labai išgązdino Chiang- 
Kai-sheką ir io rėmėjus im
perialistus. Tad ir vėl ši
tas generolas pareiškė, kad

jisai pats vadovaus armijai 
“komunistu sukriušinimui.” v

Bet vėl jisai gaus gerą 
pirtį, kaip jau ne sykį jo 
bandymai buvo atmušti rau
donosios armijos. Tose vie
tose, kur Nankingo valdžia 
valdo, dabar eina didžiau
sias persekiojimas darbinin
ku, kurie nėra ištikimi 
Chiang-Kai-shekui.

100 Zidorių Žuvo 
Amunicijos Eksplozijoj

NANKINGAS. — Netoli 
šio miesto ugnis dasigavo 
iki amunicijos sandėlio ir 
padarė labai didelę eksplo
ziją, kurioj žuvo apie 100 
žmonių—darbininkų. Sako
ma, kad kuomet ‘prasidėjo 
eksplozijos, tai niekas nega
lėjo artyn prieiti prie tos 
vietos, šita eksplozija su- 
naikin keletą namų ir pa
darė didelę paniką mieste, 
o dar labiau artimose vie
tose.

Draugė Karosienė Lankysis Naujojoj Anglijoj

mo Susirinkimai

Darbininkai VARŽ0 JEZUITŲ TEISES
KANSAS CITY.—Drau- MADRIDAS. — Sakoma,

gą William Z. Fosterį, Ko- kad naujai taisomoj Ispani- 
munistų Partijos kandida- į?8 
ta į Jungtiniu Valstijų pre- J v . - . XT .
zidentus, darbininkai sveiki- suvaržymai. Naujame kon- 
;-.o ir pažadėjo remti. Dar- e^cijos projekte manoma 
bininkų susirinkime daly va-i ^eti skyrių 
vo apie 500 negrų darbinin
kų. Tai labai geras reiš-

tą į Jungtinių Valstijų pre
zidentus, darbininKai sveiki
no ir

Draugas Tosteris' kėlė ka
pitalistų visokias apgavys
tes ir planus, kaip apgaudi
nėti darbininkus. Visi dar
bininkai turi lankyti ir gar
sinti draugo Tosterio pra
kalbas.

Amerikos Inteligentija 
Remia Kovą prieš 

Dies Bilių
Amerikos inteligentija re

mia kovas prieš Dies bilių, 
kuriuo manoma varžyti at
eivių teises ir praplėst de- 
portaėiją. Šią kampaniją 
pradėjo John Reed Kliubai. 
Dabar jau yra įvairių žmo
nių ir liberalų/kurie remia" 
kovą prieš tą reakcinį ibilių.r

rie kunigams ir bažnyčiai

i, kuriuo bus 
draudžiama jėzuitam mo
kytojauti. Taipgi manoma 
suvaržyti teises bažnyčiai.

JAU ATĖJO 
“PRIEKALAS” No. 5^

Draugai, jau gavome nau
ją laidą “Priekalo”, No. 5. 
šiame numeryje yra paveik
slas pirmo SSSR zepelino, 
daug eilių, apysakų, Ameri
kos; raštų ir kritikos. Kai
na jo 20 centų, pavienių nu
merių su persiuntimu 25c. 
Kas ima nemažiau, kaip 5 
egzempliorius, persiutimą 
mes apmokame.

Dar tiirime pirmesnių nu
merių. i Kreipkitės visi ir 
organizacijos užsisakykite 
platinimui. “Priekalas” sėk
mingai parsiduoda.

D. M. šolomskas, 
46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N, Y. i

ifij$

PITTSBURGH, Pa.—Tre
čiadienį, liepos 13 d., 705 
5th Avė., įvyksta visu TDA 
kuopų narių bendras susi
rinkimas, kuriame F. Bo- 
rich darys įžangą j diskusi
jas: “Ką reiškia Dies de
portavimo bilius?” Visi na
riai ir pritarėjai raginami 
skaitlingai dalyvauti.

JOHNSTOWN, Pa.—Ket
virtadienį, liepos 14 d., įvyk
sta generalis visų TDA, Nac. 
Mainierių Unijos ir Metalo 
Darb. Indust.Unijos narių 
susirinkimas, kuriame bus 
išdirbti planai pasitikimui 
Tom Mooney močiutės, kuri 
čia pribus liepos 21 d.

BRIDGEPORT, Ohio. — 
Liepos 16 d. įvyks bendra 
konferencija TDA ir rytinio 
Ohio streikuojančių mainie
rių. Šioj konferencijoj bus 
išdirbti planai pasitikimui 
Tom Mooney močiutės ir d. 
Moore.

Į konferenciją kviečiamos 
ir kitos darbininkų organi
zacijos atsiųsti atstovus.

NEW KENSINGTON, 
Pa.—Liepos 17 d. įvyksta 
bendras TDA ir NMU narių 
susirinkimas, Workers Cen
ter, 1300 4th Ave., 10 vai. 
ryte. Visi: nariai virš mi
nėtų organizacijų būtinai 
turi dalyvauti.

Draugė Karosienė, visiem l Liepos 
gerai žinoma mūsų nenuils- Mass, 
tanti veikėja, nesenai sugrį
žus į Rytus iš Californijos, Mass, 
važinės po Massachusetts 
valstiją organizacijos ir agi
tacijos reikalais. Jinai lan
kysis Lietuvių Darbininkių 
S u sivienijimo Amerikoje 
kuopų susirinkimuose, bei 
susirinkimuose su simpati-1 
kėmis, arba masiniuose pa-' 
rengimuose. Raportuos iš į

26 d., Lawrence,

Liepos 27 d., Stoughton

1-5 dd., Worces-Rugpj.
ter, Mass., masinis susirin
kimas ir pasikalbėjimai.

Rugpj. 6 d., Brockton, 
Mass.

Rugpj. 7 d., Norwood, 
! Mass.

Susivienijimo seimo ir apie | o i • n 
naujus organizacijos pla-i dllKllllliai maZllIJOS

Armijoje *nūs. Žemiau garsiname j 
dienas, kuriose jinai atsi-. 
lankys į tuos miestus. Spau
dos piknike su kaikurių i 
miestų draugėmis buvo su-! 
sitarta ir joms pasirenkant Pranešimai sako, kad mies- 
dienos paskirtos. O kurių te Sao Paulo įvyko kariuo- 
kolonijų LDSA kuopų drau- menėje sukilimas. Sakoma, 
gės nedalyvavo tame pasi- kad šį sukilimą parėmė 'flu 
tarime, tai patėmykite šį i korpusai čia esamo gami- 
paskelbimą ir tuojaus imki-'zono. Valdžios kariuomenė 
tės už darbo. i pasiųsta malšinti kareivius

Draugės Karosienės mar- Sakoma, kad su-
šruto laikas ir vieta: kllekam8 ne™. JoklO8r P™’

Liepos 12 d., Worcester, i g.os. t^ti sukilimą. Jie tu-
Mass, dalyvaus LDSA kuo
pos susirinkime.

Liepos 15, Fitchburge, 
Mass., LDSA narių pasikal
bėjimas su simpatikėmis.

Liepos 16 d., Gardner, 
Mass., LDSA pasikalbėji
mas su simpatikėmis.

Liepos 21, 22 ir 23 dd., 
Boston, pasikalbėjimas ir 
masinis susirinkimas.

Liepos 25 d., Lowell, 
Mass.

RIO DE JANEIRO.

rėsią pasiduoti.
Kiti pranešimai sako, kad 

sukilėliai nugalėjo valdžios 
jėgas. Jiems vadovauja ge
nerolas Figueroa. Dabar 
Brazilijos prezidentu yra 
Vargas. Jisai paėmė val
džią į savo rankas su armi
jos pagelba. Brazilijos pu
blika ir darbininkai jam ne
pritaria. Tai parodė dide
lės darbininkų demonstraci
jos pirmą dieną gegužės 
prieš dabartinę valdžią.



Puslapis Antras'

ir veikimą socialistų parti- 
jos. Jie neturi daleisti, kad 

Every day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York JUOS apgautų taip Vadinami 
“militantai,” susidedanti iš 
dvasiškių, žurnalistų ir tt.
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Socialfašisty UžpuoliĮVAIRŪS DALYKAI

Dar-' <<° • nie^TSi "Stebėtų, tai biai ' žgj 
x/cvi ; ‘<„1000 datiVoc’” icmn vioen_ . J . 1

Padėtis Austrijoje

; su Įrankiu sulaikymui dar- 
1 bininkų nuo kovos.

nežiūrint to 
darbininku, 
rinkimuose

O kuomet nelabai 
Į tam pačiam mieste 
! nistu kandidatas i'

Aš esu socialistas
“Bet aš suprantu, 

nėra 
socialistų partijoj i

Statistikos parodo, kad 
šiuo tarpu kainos ant mais
to pakilo ant pustrečio nuo
šimčio. Taigi, nors uždar-

Keletą menesių ; pasipiktinimų.
Rabočij” 20 VI-32 m.

būt 
nu- 

maskavimui socialistų par
tijos. Ji turi pasireikšti

socialistų partijos.” j- Amerikos Mokytojų Fe- 
parodo, kas gali būt ideracija pasiuntė preziden- 

Unijos ir tik susipa- i atsiekta, jeigu tiktai komu-itui Hooveriui peticija, ku- 
žino su Komunistų Partija : nistai stoja į darbą, parody-; rioj nurodo, kad daugelyj

i daibininkus sulaikyti nuo (įįc]esllį0 moralio supuvimo, 
i tiki os kovos, vesti juos jvakau “dūšių ganyto-1
įgal ] tolų pat socialistinį; "

III Lcli ĮJU.

VIENA.—Birželio 17 d 
Austrijos bedarbių padėtk 
diena iš dienos darosi m 
pasakytai sunkesnė.

Bedarbiai, neg a lė d a mi!

venimas palyginimai nema-
_ . .žėja, bet tam tikru laiko-Į bininkai, 

tarpiu dar padidėja. 'niai sąmoningi. Todėl re-
N’oliucinių darbininkų parei-l|.u 

pasiekti kudplačiausias

visas dalykas” išėjo viešu-!
■ mon, ir, aiškus daiktas, baž-1 

-.','nyčios viršininkai 1
I prieš jį “daryti žingsnius”, I 
! kad parodyti, jog bažnyčios

' Tur būt niekur kitur nėra

M

>41

A

•.yzj*

1 
Si'f

'f
K

i i ii kaip pernykštis sniegas. 
Jam rūpi Wall Streeto rei
kalai, ir jis, kartu su repub- 
likonų ir demokratų partijų | 
vadais, uždeda ant masių i 
taksas, o bankieriams iri 

i pramonininkams skiria bi- > 
i lionus dolerių—iš sudarytos 
Finansinės Rekonstrukcijos 
Korporacijos.

mas ant Duse!
dorfo KomitetoVienas dievo agentas An-1 darbius pardavinėti ten nu- 

glijoj, kunigas Francis Da-' vyko, bet nurodyti darbi- 
vidson, 60 metų 
bažnyčios ' 
atrastas kaltu “ 
kam elgesy j” su 
mis. Pasirodo, kad 
“dūšių ganytojas” ne

j amžiaus, i ninkams, kaip jie gali pasi-1 
viršininkų tapo I liuosuoti iš vergijos, iš bado I 

‘nenormališ- ir skurdo. Tas kapitalistų 
mergino- klasei nepatinka, ir del to 

tasai ji užsiundė savo ištikimus 
tik šunis ant darbininku vado, 

griešijo” su jaunomis mer-1 ' . --------
gaitėmis, bet taipgi ir su} 
prostitutėmis.

Ir kuomet knigėlis nebe
galėjo taip susivaldyti, kad

Bntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at McAllister, Coleman, Hey- 
Brooklyn, N Y„ under the Act of March 8, 1879. i wood Bl’Otm (alatlS SOCia-

ilistas); Viadeck (iš žydų 
: dienraščio “Forward” duks- 
itantis prieš sovietus socia- 
jlistas), Hoan (srutų nuova
dų socialistas) — tai yra 

' “militantai,” kurie nori, kad 
socialistų partija butų j 
“daugiau revoliucinė.” 
bininkai linksta prie Komu- į 
nistų Partijos, ir tie “mi-1 

llitantai,” kajp Vokietijoj'! 
“Ne ” in Anglijoj, kuomet jie net j 
nieko i nutraukia rysius su sočia- j lvįg išlaika mOrališkuma. I 
1 _ _ • Ii firi i i iri i n /"I za /'J nn rv ri n i * M

Kapitalistai Patenkinti New Yorko
Valst. Socialistų Partijos Konvencija

Rašo I. AMTER
(Komunistų kandidatas j gubernatorius New Yorko Valstijoj)

New Yorko valstijos so- Jis pasiute, kad būtų pasa- 
cialistu partijos konvencija kvta “delei laipsniško sočia-į 
parodė ----- ------

Yorko valstijos so-'Jis pasiute, kad būtų pasa-

savo tikrą kapita- Į lizmo 
pobūdi. Tai buvo

Berlynas. Birželio 17 
i. vakare Duseldorfe ; na- 
ional-socialistai s u r e nge 

užpuolimų ant vietinio Kom- 
atsiras ;partijos komiteto. Užpuoli

ku rie, mas buvo iš anksto sureng- 
balsuos tas. 11 vai. vakaro komi- 

na-

pravedimo.’ 
suriko Waldman, 

ir tas klausi- listų partija deda pastangas 
mas tapo užgniaužtas.

Hiliquito Kalba
Hillquito prakalba buvo judėjimą, 

tikrai socialdemokrato pra- 
kimo kartu su policija, kad kalba. Buvo patetiška Reikia Laimėti Darbininkus ■

konvencija smulkiųjų biz- panašaus”—
nierių, sukčių advokatų, 
žurnalistų, rabinų ir pa
mokslininkų. Jos kandida
tai nieko bendro neturi su; 
darbininkų klase, apart vei-

sudaryti prieš darbininkus 
suokalbius. William Kar
lin, tas bjaurus indžionkši- 
nų advokatas; Charles Šo

ku ris išgavo in- 
prieš maisto 

darbininkus ir iš priežas
ties kurio tapo nužudytas 

’ Steve Katovis. Nominuo-

lomon 
džionkšina

(graudi) kalba. Jis pasako-. , Ši kampanija turi
jo apie savo desetkus metų išnaudota pilniausiam

daug 
šiuose 
už savo priešus — už repu- teto butan atėjo keli 
blikonus, demokratus ir so- į cional-socialistai, kad apžiū- 
cialfašistus. Žinoma, už sa-j rėt padėtį. Pamatę prieš 
vo priešus balsuos tie dar- j komitetų stovint grupę dar- 

kurie nėra klasi- bininkų jie išėjo.
Greit atvyko policija, 

ri apvalė gatvę nuo su
sirinkusių darbininkų. Po 

į to atvyko 70 apsiginklavu
siu nacional-socialistu, ku- 
rie atvėrė ugnį į partijos 

! komitetą. Aplinkinių gat
vių darbininkai, išgirdę šū
vius, metėsi partinio komi
teto apgynimui, 4 darbinin
kai sužeista, du sunkiai su
žeisti.

Greit darbininkai gavo 
pagalba ir nacional-socialis- 
tai buvo priversti bėgti. 
Darbininku pagalbon sava
noriai pribuvo taip pat an

tifašistinės sąjungos nariai, 
paėmę ant savęs komiteto 

■saugojimą. Kada gatvėje 
I nebuvo matyti nei vieno 
i nacional-socialisto, atsirado 

)- : policija, išstačius! gumines 
Vienas iš lazdas prieš darbininkus.

Komunistinis laikraštis

Hevwood Broun, socialis-:
tas, kuris bendradarbiauja1 darbininkų mases ir išaiš 
kapitalistu laikraštyj New!kinti, kodėl kiekvienas dar 
York i!World-Telegram” irĮbmmkas privalo balsuoti už' 
gauna riebiai atlyginti—už!savo klasės kandidatus r" 

! tarnavimą kapitalistams, to 1 Komunistų Partijos kandi
ji laikraščio pereito ketvirta- datus.

dienio laidoje niekina komu-
nistus, kam jie rehgia de-1 --------------

United Press praneša is 
i Los Angeles, Calif., kad 
[“gerovės darbuotojas”! . .. . T
I Louis Byres surengė turgu 1 "pnstraą jas pne Japonijos, 
! p a rdavinėjimui 'bedarbiu pstovybes įstaigų ir gnez- > 
j ant licitacijos. Girdi, atsi- tal. Protestuoja pries Japo- 

ni c,, ;nijos imperialistu karo zy- 
nirko'^'1U5* ^a1’ zmoma> nera in~; 
Girdi > ^ividualis nusistatymas; tai ‘ 

nptnreio A7ia v*sos sociatfašistų par- 
bizni i ^os nusistatymaS'—niekin- 

‘ I komunistus del rengia- 
- - ! mų protestų demonstracijų,

i kad tuo būdu demoralizuo- i 
I ti darbininku eiles ir pagel-1 

senai! bėti Japonijos ir kitų šalių N', 
komu-i imperialistams rengtis prie i 
prezi- I karo prieš Sovietų Sąjungą, 

itsisto-į Atvirai, bjauriai socialfa-i 
I-jo kalbėti ant pleciaus, tai|šistai padeda imperialis-1 
| vos ištarus dešimts žodžių į tams rengti karą. Kiekvie-:

tarnavima sociali stiniam 
judėjimui del “paliuosavi- 
mo. darbininkų klasės. . Jis i iajniėjimu tūkstančių darbi-' 
bu\o veteianas, n jau- :nįnpu kurie dar vis tiki ii 
nuoliai konvencijoj turėjo j sociajistų partiją arba ži-; | 
daug ko pasimokinti is jo i j socialistu partija, kaip 
ir kitų tokių kaip jis. Kuo-į į .<protesto ‘1)artijį?> jie 

, turi but laimėti Komunistų 
! Partijai, kaipo Kovos Par
tijai. Tūkstančiais turi pa
sikartoti tas, kas įvyko Ko- i

. imunistu Partijos New Yor-I 
. fa apgavinga kova, ku^ ko Valstijos Nominacijos}

11 T??1] S?C1j ;Konvencijoj Schenectady, N.
U’>, J l311^110^1 ia" Į Y. Toj konvencijoj mezgi- 

dikalis ką toną socialistų' mo prainon^s darbininkas 
partijai kad paslėpti J0S;vardu Schwart iklau. 
dvokiantį charakterį, yra' 
dalis kapitalistų lošimo, trikte> Bronx> pareiškė, kad
Kad padalyti ją daugiau ; ”s njeko nežinojo apie Ko- į 
pinmtma daibinmkams, ku-. munistų Partiją. Jis strei- 
ne yia suiadikaleję n hnks- i kavo po vadovybe Adatos Į nuoti i 
ta pne Komunistų Parti-1 Ąmatų Darbininkų Pramo-; Tas 
Jos> ninės TT ’' ’ 1 ’’ ' 1

Dirba Su Bosais
Socialistų partija aiškiai j v y k d a m a š į konvenciją, i darni ne tik žodžiu, bet ii 

dirba su bosais, ir tokiu bu-} “Aš esu socialistas,” jis pa-■ veikimu Komunistų Parti
įjos rolę, numaskuojant iš' 
i.davikiškus darbus socialis
itų partijos, kuri labiau ir ;cijoj prašoma Hooverio “pa-! Jie 
; labiau darosi atviresniu bo-j sigailėti tų nekaltų aukų”.:

Bet Hooveriui tiek rūpi mi- 
lionai darbininku vaiku,'

A- <- Z

penki advokatai ir keli kiti met jis užbaigė, tai vienas 
nežinomi žmonės. Tai to- darbininkas konvencijoj su- j 
kis yra sąrašas New Yor
ko valstijos socialistų par-

šuko: “Tai supuvimas! 
kitas sušuko: “Dvokia už!

i sirinkę kapitalistai
■ merginas darbui, 
nors pardavėjas 
valdžios leidimo 
varyti, tačiaus policija jam ! 
netrukdė.

tijos, kuris parodo savo po- j myb°s tolumo. mis šeimynomis.
charakteringų bedarbių gy
venimo faktų, tai beda: bio ' “Freiheit” publikuoja nac.- 
—statytojo Klimo šeimynos j soc. valdžios slaptą doku- 
likimas. T

i šautis 4-tam Assemblv Dis-' P°^cBa brutališkąi prie jo mas darbininkas privalo ko-i mas pernešt hado baiseny-1___ f
-- ' - " ■ • įpuolė, parmušė jį ir. suaręs- ivot prieš visus naujos sker- bių, pakorė 15 metų sūnų ir i kam”

į tavo. Mat, Fosteris ne bę- jdynės rengėjus. ant tos pat vinies pats pasi-į dermę
korė. ~

; upę, kad prisigirdžius, bet Į

budį.
Jie taipgi nominavo vie

ną negrą valstijos konvenci
joj, darbininkų apgaviką, 
Crosswaith, kuris pagelbėjo 
Philip Randolph parduoti 
Pullmano porterius, yra socia
listų kandidatas į leitenanto 
fmbernatonaus vietą. Cros- 

vvaith kalbėjo konvencijoj 
ir pareiškė, kad jeigu jie 
nominavo jį del to, kad jis 
negras, tai jis atsisako kan
didatuoti. Crosswaith bu
vo tik vienas socialistų par
tijos konvencijoj, kuris su
minėjo negrus. Tas taipgi 
parodo lelijiškai baltą 
cialistų partijos pobūdį.

Kokia Buvo “Kova”
) Konvencijoj taipgi buvo 

“kova.” Paul Blanchard 
ir Hahn, taip vadinami “ko
ringieji,” abu pamokslinin
kai, norėjo “kovingumo” 
platformoj. Hahn bandė 
kovoti; jis buvo nominuotas 
j visokias vietas, bet buvo 
atmestas. Darydamas “ra- 
dikališką” reikalavimą, Hill- 
quitas pareiškė, jog Hahn 
neturi vietos socialistų par
tijoj ir turėtų stoti į Ko
munistų Partiją; kad jis tik 
tada gali sugrįžti į socialis
tų partiją, jeigu jis priims 
pilną socialistų partijos! 
platformą. “Mes esame 
s o c i a 1 d e mokratai,” sakė 
Hillquit, “ir tokiais pasilik
sime.” Taip, jie yra social
demokratai, ir turi priimti, 
kaipo savo atsakomybę, vi
sas piktadarybes socialde-I 
mokratų prieš darbininkus ' 
visam pasauly. ,

Buvo konvencijoj keli 
darbininkai, ir 
reikalavo,

du galima suprasti, kodėl reiškė. 
Morganas ir Thomas ben- kad man ant toliaus 
drai kalbėjo už Blokų Pa- vietos
geibų (Block Aid); kodėl i Kuomet aš rytoj sugrįšiu į 
atstovas Dies sakė, kad Dies 1 New Yorką, tai mano pir- 
bilius neliečia socialistų; ko-' miltinis žingsnis bus rezig- 
del Norman Thomas gavo i — 
filozofijos daktaro laipsnį1 
žymiame kapitalistų univer- i 
sitete Princeton.

Tas vėl parodo aiškius 
ryšius socialistų partijos su į 
kapitalistais.

Socialistų partijos kon
vencija tęsūsi tris dienas; 
įvyko Utica mieste, puikia- 

;me viešbutv. Ten sekreto- 
i rius vietinės socialistu kuo- 
' pos yra biznierius vardu 
Endres. Kuopos nugar- j 
kaulis yra Workmen’s Čir- i 

I cle, ir ta organizacija, su-1 
! lig policijos patarimo, du ‘ 
i sykius uždarė savo svetai- Į 
inę ir neleido Bedarbių Ta-į 
irybai ir Utica Cutlery j 
' K o m p anijos streikiariams i 
susirinkti. Tai tokis veiki- j 

Imas socialistu Utica mieste i 
—atviras veikimas su bo-! 
sais ir policija.

Vengia Debatų
Bendro Fronto Rinkimų 

Kampanijos Komitetas pa
siuntė telegramą socialistų

I reikalavimai yra vien tik partijos konvencijai, reika-, 
pagelbėjimui darbininkams .liaujant, kad jie prisiųstų

I genau susiorganizuoti, taip, į-savo kandidatą debatuoti i 
ziJcad jie galėtų “nuversti; su draugu Amter liepos 5!

1 kapitalistinę sistemą.” Pa- j d. rinkimų kampanijos klau- i 
įšoko Waldman, socialistas|simais. To jie nedrįso pa-1 

“P a lauk ite,” j daryti. Taip, kaip New 
‘Tai yra sindi- Yorko miesto socialistų par- ! 

socialis- tijos pildantysis komitetas

so-

‘5/

I 
Į

vienas jų 
kad platforma 

nurodytų, jog tuojąutiniai 
reikalavimai yra vien tik j partijos konvencijai,

i advokatas.
įšaukė jis.

’ kalizmas!” Kitas
tas 'intelektualas, suprasda-į uždraudė Thomas’ui deba- 
maK kad tas gali atstumti j tuoti su Fosteriu.
darbininkus, pareiškė, jog Darbininkai turi supras- 
reikalinga kitaip pasakyti, t i kapitalistinį charakterį

Klimas,1 negalėja- • menta, kuriame yra įsaky- 
; mas visiems “š t r u m i n in- 

išpildyt “savo prie? 
’ griežtai išstojant 

Jo žmona puolėsi j i prieš Kopipartijos vadus, p 
Fašistų užpuolimas ant 

I laiku pamatė žmonės ir iš- i partinio komiteto iššaukė 
; gelbėjo ją. Po to ji tapo lyg ■ tarp darbininkų didžiausį 
ir beprote.
rtgal bandė nusižudyti vy
resnysis Klimo sūnus.

Niekas nsirūpina bėdai-! Automobiliu Aukos
; valstijų vaikai, lankanti
: viešas mokyklas, tiesiog ba
dauja—tėvai neturi iš ko

į jiems suteikti maisto. Peti-ibiais, netekusiais pašalpos.
pasmerkti^ mirt badu. New Yorke ir priemiesčiuos 

Artimiausiu laiku bus per- pereitą sekmadienį buvo auto- 
traukta pašalpa 70 tūkst. , mob’liais užmušti 5 žmonės ir 

' sezono darbininku. sužeisti 9

Griežta kova tarp dviejų pasaulio spėkų? Vienoj pusėj pasaulio proletariatas, kitoj—pasaulio imperializmas. 
Komunistų Internacionalo ir Sovietu Sąjungos vadovybe, rengiasi uždudti galutinų smūgį imperializmui.

Proletariatas, po
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Buvę turčių palociai, dabar darbininkų poilsio namai Sovietų Sąjungoj.

Lietuvių Tautiškos Bažnyčios Skelbiama > 5sSS dTLiy^it' 
17 .« VV. 1-1 Rif 11 • • n J’ • I ; tavimo,” kaip geriau slopin- Knkscionybe Ir Mulkinimas DarbmmkiĮ ti darbininkų judėjimą nuš- 

davimui parazitų viešpata- 
ivimo? Jei taip, tai tik pa- 

. prie išganymo, bet kurgi ta ;sirodo dideliu neišmanėliu, 
, krikščionybė varde to krikš- į socialfašistai visi lygiai tar- 
čioniško simbolo Jėzaus nu- nauja kapitalizmui, o kartu 

įvedė? Į imperialistinius ir bažnyčiai, nes bažnyčia 
• karus ir išnaudotojų vergi-: kaip tik ir yra vienas iš pa- 

Alokyto- • Rb i jūres vargo ir per am--čių tvirčiausių piliorių kapi- 
j žius neišbredamą s k u r d ą. į talistinės struktūros. 
Tik m a r k s izme-leninizme : 

i šiandien viso pasaulio dar- i 
bininkų klasė temato išga- 

i nymą.
Toliaus, tik paskutinės 

gėdos netekęs begindamas 
supuvusią kapitalistinę sis
temą galėtų sekančiai hu

nu kalba

(Pabaiga)
Eisime toliaus prie paties; 

editorialo, kur tautiškas; 
klebonas kalba sekančiai: ;;

“O gal žmonijai nereika- i1 
linga Dieviškojo

Bendradarbio ir Draugo?
“Gal jai užteks Aristote

lio, Platono, Epikūro, Spi- 
nozos, Kanto, Hėgelio, Nit- 
šės, Haekelio filozofinių sis
temų ir Machiavellio, Bis- 
markio, Markso 
ga 1 y b iniai 
programų ?

“Gal, gal vienatoms, tam ’ 
tikroms grupėms, bet ne 
masėms, ne žmonijai.”

Nuvedė?
suminėtu 
pasaulio

Karų Rengėjai
Toliaus, sako;”... 

iliai, generolai, 
i diplomatai, rašytojai

mos šalies, kad net ir už pagelbėdami suvargusius, ir. 
tūkstančiu myliu “mato,”' 
kad “bado pagalba” Lenino 
draugai “priverčia” Rusi
jos darbininkus “jiems ver-.

nu gužiu dievo agento pa- 
rapijonys bado nasruose

i mokina, vergavimo ir. pa-pienai dar kartą buvo apgau-
valdyba paleidobūk jie tai darė ne del ko'klusnumo savo ponui , .

’’ ‘ ką išganymas ne krikš- ;aPie 40 v-vrll gaudymui balsy, 
hėj, nei kitokioj tiky- 

bažnyti- 
,____  ______ , nei Jėzuj,

buv-o geri tada, bet kas SU|O komunizme; marksizmas- 
jais pasidarė dabar? Ne-,leninizmas yra tikras darbi- 

sganymas; ne

kito, kaip tik vardan krik 
čionybės, vardan Jėzau

Jie surinko “balsus” ir mar- 
kiavo už seną valdybą. Eili
niai nariai turėjo tokiai maši
nai pasipriešinti. Jie turėjo 
atiduoti savo balsus už dar
bininkų kandidatus. Be to, 
reikia pasakyti, kad buvo ir 
tokių “progresyvių,” kurie pa
sirodė išdavikais. Jie sakė, 
kad balsuos už naują valdybą, 

išsiliuosuos iš visų nelaimių.: bet laike rinkimų ne tik kad 
už naują valdybą, 

darba-

įboj,.nei jokiuose 
L° ue [niuose burtuose,

[kankinasi iš malonės krikš-1 jaugi pas juos neliko krikš- ninku klasės 
[čioniškų kapitalistų, tai to čionybės nei truputėlio, kad per poterius nei bažnytinius 
[jis nemato. Ten bolševikai jįe pap 
būk tiksliai^ tai clau), o čio-iinato ne« „.įr(Įj kad milio-’ 

.nais, krikščioniškoj Amen-; nai žmonhi gyvena .didžiau- 
i110-’’ c’ieys..talP dav(; Yie’ šiame skurde: be darbo, be 
nok bo sevtktskoj saly, ten,^ be drabužiu h. . 

'kur badas, darbininkam,,,- i; - v !I . .. . ’ v. . . i toi pavalgę iki soeiai, apsirengę j X: 
tinkamai ir namuose gyve-i’” 
na, o dievotoj Amerikoj, [įY 
kaip ir visam krikščionis-1 jz 
kam kapitalistiniam pašau- i" 
ly, darbininkai badu mirš- l ; —- --------- į
ta, milionai išmesti iš dar-1 dingi po imperialistinio ka-[ 
bo, iš namų, apdriskę, ne-1 jT), 
išbrendamam skurde pas
kandinti, ir tai vis vardan 

. k r i k šč i o n i š k o s meilės, 
| dan Jėzaus. j Jėzaus, tai kur gi

, v. ... .jgerieji krikščionysAntra ne mažiau tikrai 
į yra tai, kad taiką pargabe-1 
no, bent buvo ginklu sus- 
tabdymo. priežastimi krikš
čioniškasis Amerikos prezi- 

i dentas Wilsonas... ”

ne_, burtus, bet per proletarinę

ės, kaip dideli, taip ma-
seni ir jauni? Kur din-, 

go ta jų krikščioniška mei-. 
_J savo artimui vardan ;

IZ1, PLYMOUTH, PA. nebalsavo
1 bet dar lakstė sušilę ir 
: vosi už seną valdybą.

Tokie žmonės, tai 
avies kailyje. Jie tik

vilkai 
dirba, 

kad sužinoti, kokių minčių esi, 
o paskiaus jie geriau gali 

lo- '\-oikti, kaino išdavikai.
yjaj_ Reikia pasakyt’, kad ir par

tijos draugai neveikė gana ge- 
i nieriai pašaliais vaikščiodami raj, laimėjus daugiau ir 
įkalba, kad buvusi valdyba no-:išrinkus naują valdybą. Atei- 

; ' . . ... įtyje mes turime geriau veik-
gera, kad nesirūpina mainiei ių , j<a(j Įgalinus tuos netiku- 
leikalais. Ir tai tikra tiesa, sius vadus iš lokalo. Reikia 

... . .[rinkti valdybą iš tokių narių,
Lot kuomet atėjo linkimai, tai ij.ui.je veiktų ir dirbtų del mai- 
.............................. .............. ...... ; merių labo, ne del kompani- 

pačius.arba kitus tokius, kurie |JUDabar čja sjaučia didžiau.

maimerių 'šia bedarbė. Darbai negerė
ja, bet dar vis daugiau darbi
ninkų atsiduria i bedarbių ei- 

! les. Tokiose aplinkybėse rei
kia daugiau veikti ir organi
zuotis darbininkams į kovos 
organizacijas. Balsavęs Už.

Ši? Tas iš 1174 Lokalo

Maus: -[Nesenai čia
Jeigu jie buvo mielašir-i balo valdybos

ir tai ne vardan 
tono, Kanto, B i s m a r k o,; 
Markso ar Lenino,” bot var-Į o- 

vardan i . . . i <tie visi
var- |dan krikščionybės,

šiandien ? N ejaugi 
i re juos nušlavė

rinkimai.

lk ar a- 
karininkai, 

ma
išių vadai, Kurie išprovoka-! 
Ivo karą” (provokavo ir pro-■ , , M ,’vokuoja visus karus, neslnas buvo taikos an«elas’ 
I jie labai pasipelnija iš žmo-1 
Inių žudynės), bet argi kur: 
nors bažnyčia pasmerkė ka
rus ir argi pati bažnyčia

ir Lenino 
visuomeniniu 

kalbėti, kaip kad 
tautinės bažnyčios tvėrėjas:

“O pagaliau dabartiniais 
laikais padarėme kruviną 
patyrimą, ką reiškią tos sis- atsilieka nors per vieną co- ’ 
temos ir žmonės jų penųjį nuo provokavimo karų? j 
išauginti, kad nereikalingi; Argi bažnyčios vadai nelai-B 
esame daugiau klaustis ar mina armijas, nešventina' 
hebus reikalinga 
Kristaus religi;
yra aišku, būtent, tai, kad leisti ir kad kas kare įnirš- [ 
visi šitie karaliai, genero- ta, tai tiesiog į dangų ke- 
lai, karininkai, diplomatai, [liauja? Ir kad karų provo- 
rašytojai, masių vadai, ku- kateriai nėra vien tik Ma
rie išprovokavo karą, plė-i chiavellio, Bismarko ir Nit- 
šė ir žudė, degino ir nai-įšės mokiniais, bet ir moki- 
kino yra Machiavellio, Bis-:niais bažnyčios. Argi Ro-, 
marke ir Nitsės mokiniai,; mos papa neskelbė (ir te-, 
taip pat aišku, kad Markso beskelbia) kryžiaus karą So- ’ 
šalininkai kruviniems eks
perimentams paskyrė mi
lionus markių, o Lenino 
draugai ir ligi šiolei visuo
menina Rusiją kankinimų, 
patranku ir bado pagal-

Kur Krikčionybė
Jeigu tuzinas 

buvusiu žymiu 
žmonių gali padaryti labai 
kytru ir mokytu tautinės 
bažnyčios vadą, tai jis la
bai klysta. Dar labiau juo
kinga, tai kad tautinės baž
nyčios vadas užsimerkęs 
kalba nesąmones, kur pos
muoja, užbaigęs Marksu ir 
Leninu, kad “gal vienatoms, 
tam tikroms grupėms, bet 
ne masėms, ne žmonijai.” 
Taip, marksizmas ir leniniz
mas nebuvo ir nėra taiko
mas visai žmonijai, kaip iš
ganymas, o tik jos didžiu
mai, masei darbininkų, bet 
ne išnaudotojams, prie ku
rių ir pats tautiškas dvasios 
vadas priklauso; marksiz- 
mas-leninizmas išnaudoja 
jų klasei pražūtis. /Dar 
blogiau, tai kad taunškas
reverandas vienon eilėco pas- to 
tato su Marksu ir Beninu 
kruvinąjį Bismarką. Čia 
nesinorėtų tikėti, jog tas 
kunigas nežinotų, ką jis kal
bąs, bet nepaisant, kaip jis 
nebandytų kytravoti, o vis
gi save pastato neišmanė
lio vieton, jeigu mano savo 
parapijonus apgauti su to
kiais savo demagogiškais 
išvedžiojimais bei sulygini
mais Markso, Lenino priešiškam dievo agentui 
Bismarko. Bismarkas dar- reikalingi.

ar mina armijas, 
žmonijai‘ginklus? ' Argi kunigai ne

viena sako, jog karai nuo dievo

1 vietams ,argi jis nešaukė vi- 
; są imperialistinį pasaulį 
pulti bolševikus—So v. Są
jungą po priedanga poterių, 
į kurių galią ir pats “šven
tasis” imperialistų žandaras’ 
'netiki? Ir tik ačiū taikiai.’

paviet- vėl • didžiuma balsavo už tuos] 
nuo šios 

Į žemės? Ne, nenušlavė, jie - 
i yra, bet tik jiems iš to nepaiso 
šiandien negali būti pelno, j rpil<abl 

[tat jie ir nepaiso kiek skur- 
Taip,. prezidentas Wilso- džių badu išmirs. Jie darė 

ne vardan krikščionybės bei 
i jis buvo tiek galingas, kad [Jėzaus, bet vardan dievo- 
:pajėgė užkišti gerkles tūks- dolerio, vardan pelno; jiems 
tančiams kanuoliu ir sus- krik 

| tabely ti milioninių armijų 
I veikimą karo lauke ir tik 
i užtai jis buvo toks “galin- 
[gas,” kad buvo krikščionis.
i Reiškia, jis tai 
i krikščionybės, 
zaus. Jei taip, tai kažin ar 

; tas pats krikščionis Wilso- 
' n a s, v a r d a n J ė zaus ir i kūpi 
krikščionybės ir ekspedici- ti. 

[jas siuntė į tolimąjį Sibirą 
prieš darbininkus, prieš dar
bininkų valdomą šalį? Jeigu 
tautines bažnyčios vadas to
kią krikščionybę taip labai [ į c 

’ idealizuoja, kaipo kokį kil-1 
Į niausi ir švenčiausi daiktą, J 
Iišpuošdamas puikiais simbo- [f 
Į Jais, tai darbininkams nie- 
[kas daugiau nelieka daryti, 
’kaip tik bėgti, kaip nuo ko- 
' kios .pavietrės bei šmėklos

Reikia pasakyti, kad šiuose 
'rinkimuose ir darbininkų kan- 
I
i elitiniai buvo statomi, bet mai-

■maska pridengti savo veidą. į 
I Pakol jiems buvo pelno iš | 
[maitinimo. alkanų, tat jie' 
| tai ir darX bet kada šian- ’ 

■darė vardan i dien pelno negali būti, tat[ 
jie ir leidžia milionams dar- [ 
bininkų badu mirti. Ant i 
tos “kilnios” krikščionybės i 

ilistams tik nusispjau- i

VARPAS BAKERIES, Inc

Reiškia, jei tautinės baž
nyčios vadas nedrįsta išei
ti ir atvirai apginti dabar- 

’tine kapitalistine bado sis-
tai jis bando aneiti 

į aplinkiniais keliais ir išgar- 
i buržuaziją ir jos agen- 
i)o priedanga krikščio- 

k r a i s t ė s, i š n i e k i r. d a - 
bininkų. valdoma šam as d

b*. K
• skurdžiai darbininkai, ne-1 
privalote priešintis prieš; 
savo uodus ii’ iš jų reika-.i 
lauti tinkamesnio gyvenimo, S 
nes nusidėsite prieš Jėzaus , 
mokinimus, prieš krikščio- i 
nybės principus.
nas geras krikščionis i 
susimylės ant jūsų; kada bū
sit išbadėję, tai numes su- 
džiuvnsią pluta, kaip šu
niui grina kaula, • C ^7

. X.V....X ____ . v nenueitute
, marksizmo-leni-Į j]ar 191T jn., dar P1^ sPa" kus ir -------

Įnizmo keliu, po vieninga!1.1! J evoliuciją, skelbe <JP- kas jums priguli, 
[raudona komunizmo vėlia-!S1SP1 endimo Įaisvę 
'va, tai ir kol kas apsaugoja i ir:omsulr Re įvykdė ---------

<pau_' pasaulį nuo žmonių skerdy-(mi?an’. l\alni(i va s^Y)es , kalniausias 
np.[ nės. Vienok krikščioniška'™^ A*;:; —py

Kurgi ^Marksopaž., o kartu ir visų kitų ti- b1!1’.Wilsono tie kiltmgi

čios, kas tik darbininkiška.
Dar vienas Wilsono nuo

pelnas, už kurį taip labai 
garbina tautinės bažnyčios 
apaštalas, tai kad Wilsonas 
paskelbė pasauliui mažųjų 

osispręndimą. Bet 
ar čia tiktai kunigužis ne- 

ir moterų būtų i apsimelavo, b e g a r b i n da- 
,mas Kapitalistini orakulą 
Wilsona? Juk bolševikaiC- I

kad 
kanuo- 
Jei ne:

i tie bedieviai bolševikai, ku-;^ 
d rie nepripažįsta jokio

b Tr zaus n# •v.» •
• gale- domis, tai šiandien 

tų meluoti, jei ne tautinės pačių geriausių žmoni-; 
bažnyčios galvą? “Markso pos vyj^ . n’ moterų^^ butų 
šalininkai kruviniems eks- į skerdžium1 del krikscioms-j 
perimentams paskyrė mi-I^U pelnų. Bet kada bolse- 
lionus markių, o Lenino į vy<ai eina 
draugai ir ligi šiolei visuo- ■ 
meniną Rusiją kankinimų 
patrankų ir bado pagalba!’ 
Bet kurgi įrodymai?

^Čia jau rodos nereikia nei 
komentarų pridėti prie šių 
pagiežos žodžių ir bjauriau-

■ sios melagystės, i
dvasios vado

prieš darbininkų tėvynę 
kas gi niekšiškiau ir

i šiandien ir nebaubia 
lės karo laukuose.

• neina Kristaus
Jė- 
pč’ , , 

milio-italuu

Jūsų po-Į 
.„s ir jis !

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

A. M. Balchunas. Savininkas Tel., Stagg 2-5938bile tik 
paskui bolševi- 

nepasiimtute sau, 
. Taipjau 

mažu- [marksizmas - lėni nizmas, 
ft’yyę- mokslas ne jums; jums tin- 

mokslas, tai 
seki

te. isikabine į kunigo skver-

moms,x
1 niman, 
’vairą į darbininkų rankas, [krikščionybės .ir jūs jį

eismai nu. Ln.Mnataaj ucu- reiKaiingl. AUl’gl IViai’KSO "“f > y Inbnkini kurui i’q iK mrimeq.
bininkų klasei nedavė nieko, šalininkai skyrė milionus ■ kybų bažnyčios bolševikus * nosTuliui “tai ijis buvo jų didelis priešas, markių ir del kokiu ten eks-! prakeikia. Kode ? Ar už-|^«s buX
o geras buržuazijai ; jis vo- perimentų? Kur Lenino tai, kad . bolševikai netiki ■ į - pncrnvvstp iš visu ki-' 
kišką buržuaziją ir išnaudo-; draugai visuomenina Rusi- 1 j°M dievą, neina Jėzaus: darbininkui

; spaudos Amerikos Lietuvių Darbinjnkų Litera- 
34-tas leidinys “Religija ir Jos Social ė Reikšme”, 

ir braižinių, atspausdin- 
audeklo viršeliais.

Tiktai išėjo iš
tūros Draugijos I
Knyga turi 250 puslapių, daug paveikslų 
ta ant geros popieros ir gražiai apdaryta 

sekami dalykai išaiškintii:

iną, o būsit laimingi. Gi ko-[ 
imunizmo mokslas, tai tiki 
i“vienatoms,” o ne bendrai, 
i pasaulio darbininkijai, tat 
jums ir neapsimoka paskui'' 
bolševikus sekti bei jų mo-j

Joje
yrane už-' tu apgavysčių darbininkų! j 

inna iv i klasėsj Kaip Vengrijos dar-1 JLIUo U i _ . _ _ .
vedamu keliu? Ne

Jie prakeikia
tojų klasę mokėjo sujungti j ją su patrankų ir bado pa-

Tistine vėliava del tvirtesnio bažnyčios vadas gr 
prispaudimo ir y 
darbininkų klasės ne tik kantų ir visos buržuazijos

kolonijose, kurias jie buvoimį šalies galią į savo ran-i“^“~> “nn^icnrnndimo”
pasivergę iki imperialistinio;Ras> privertė dirbti naudin-lkad negali siurbti darbi-! “ . is Ir tik 
1914 m. karo. Gi marksiz-1 ga darbą del visuomenės, Įninku prakaitą su krauju[ 
mas-leninizmas yra darbi-[arba nešdintis ten, kur pi-lir kaiP. vampyrai iš

.ninku klasės išganymas, vii- .'pirai auga ir kad daugiau [svetimos procios. Todėl ir |ę 
tis ir ateitis, ta aušrinė]jau fabrikantai negali elg- tautinės bažnyčios vadas iš- k • v -
žvaigždė, kuri be pertrau-< tis su darbininkais taip kaip i savo tulžies kartumą Amerikoniškų Krikščionių

po viena vokiškai-imperia- galba? O gal gi tautiškos tai.andžiai provokuoja kara prieš dar- bbininkj.i klasė* niekados ne-; Kįnimo klausyti. Nejieškokit | 
ci.uuz.mi v, . , -i nnmirs n'Hnnvprin Pnsifinr- ! „_i_____ _______  _..j. y-. .

M kJ A 11JL A1Ll UV V V liy HZjLCAIj 11C4V4. _ # ~ t _ J * v

tenais nėra vietos jokiems J}avim.° dele! ..alkanų toj sa-;
’ uin rly, ta ip' i) asa uliOv mažumos

pavergimo 1 verkia' dvarininkių fabrL bininkų tėvynę užtai, kad palengvinimų ant šios ;

Vokietijoj,' bet ir plačiose kuria“ darbininkai',"’paimda-^parazitams, kaip dieviš- 
’ ’ ” , . i “ ikiems, taip ir svietiškiems, i K“ L ’atsimins p.

• žemės, nes tą viską apturė-' 
šit po mirties danguj.

Tai taip gudriai tautinės 
tautinės : bažnyčios dvasios vadas mo- 
ir gali j ka pumpuoti krikščionišką;

Kokie jie yra? 

Iš kur atsirado tikėjimai ir kaip jie keitėsi? 

Kokis jų tarpe skirtumas ir kokie panašumai?

Kiek yra pasaulyje tikėjimų?

Todėl ir

Wilson o 
teisės o-

bažnyčios vadai
garbinti tokius kapitalizmo j tikybos oniuma į darbininkų 
šulus, kaip Wilsonas.

imi šią knygą, rasite apie “dievo” motiną, krikščionių 
Kas ta yra traicė, kalėdos, velykos, krikštas, išpažin- 

šventos” relikvijos,

Skaity 
tikėjimą, 
tis, komunija, “Šventos” relikvijos, “šventieji” ir tt.

Rasite apie tai, kam tikėjimas tarnavo ir tarnauja. Kodėl Ame
rikos buržuazija jieško dievo? Ką sakė popiežiai apie tikėjimą ir 
ką sakė komunizmo tėvai?

Kiekvienas darbininkas privalo perskaityti šią knygą. Jos kai- 
$1.00, atsižvelgiant j bedarbę—parduodame tiktai po 75 cen- 

ALDLD. kuopoms ir nariams platinimui tik po 
centų. O kas stos šiemet i ALDLD., tas gaus šią puikią kny- 
VELTUI. Visus užsakymus siųskite šiuom antrašu:

galvas, bile tik apginti šią i 
supuvusiu kapitalizmo siste
mą. Ir jeigu randasi to- j 
kiu darbininku, kurie dar i 

T. B.” redaktorius iške- mono, kad nors koks yra; 
lia į padanges amerikoniš- ’skirtumas tarpe rymiškos ir • 

ikus krikščionis, kad būk tautiškos bažnyčios del dar-' 
redakto- pastarieji buvo tokie geri, . bininkų dvasinio, pasitenki-,

na 
tu s už knygą.
50

“Duosniimas”
g

kos skaisčiai šviečia, rody-[jiems patinka? Jei delei iant “Lenino draugų”— ant 
.[komunistų, ant susipratu- 

bės skelbėjas lieja ašaras, šių darbininkų, ant visos 
tai tų ašarų mums negaila. [Sovietų Sąjungos!
O gal gi ve jis graudžiai j “Tautos Balso” i_____  _____ ______ ___ ,..............    ...
apverkia tuos milionus mar- rius visa gerkle šaukia apie mielaširdingi laike pereito [nimo, tai stambiai klysta;’ 

LW J--;---. “bado pagalbą.” Reiškia imperialistinio karo, kad kaip viena, taip ir kita ly- ’
< rp veaar čių socialfašistiniai bude-, tautiškas kunigužis tiek iš- net milionai tų “gailestin-Igiai gina išnaudotojų klasę, 

inKU klase) hai hpmpsinpdami rl n rhinin- x__ 1:.. „ L __ • i______________ •.

dama kelią darbininku kla
sei. Ir nei jokia krikščio
nybė neišganys žmoniją 
(d a r b i n i n kų klasę), bet 
marksizmas - leninizmas. 
Krikščionybė jau du tūks
tančiai metų, .
žmoniją (darbininkų klasę)

I Jiems puuima i jei ueiei 
to tas tautiškos krikščiony-

O gal gi ve jis graudžiai j “Tautos Balso

kių, kuriuos išleido vokie- “bado pagalbą.” Reiškia imperialistinio karo, kad [kaip viena, taip ir kita ly- 46 Ten Eyck St.

D. M. ŠOLOMSKAS
Brooklyn, N. Y.

liai bemėsinėdami darbinin- jsigandęs darbininkų valdo- gų” žmoiįių leidosi į darbą'o mulkina darbininkus ir

'.'ru'- ■ .'.i. r^Audltu.. «....> .
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Viena Naktis su Benamiais

NUO REDAKCIJOS. —šį veikalėlį lei
džiame per laikraščio špaltas del sekamų prie
žasčių: 1) Meno Sąjunga dabar turi keletą 
pirmesnių veikalėlių, kurie laukia, išleidimo. 
Tad veikalėlis greitai išleisti nebūtų- galima. 
2) Veikalėlis, mūsų manymu, turi trukumė- 
lių ir nedateklių. Tad lai draugai-kritikai iš- 
sireiškia apie veikalą ir jo turinį. O tuo
met gal bus galima patobulinti ir išleisti. 3) 
Mūsų judėjimui reikalinga įvairų veikalėlių. 
Tad patariame draugams išsikirpti iš laikraš
čio šį veikalėlį ir vienur-kitur gal bbs galima 
juo pasinaiidoti mūsų scenoj.

(Tąsa)
KATRĖ: Na, vaikeli, reikia apvalyti gry

čią. Negražu sulaukti kunigėlį apsi-} 
mynus. Nors vieną sykį į metus pa
šventins namus.

STASĖ: Kam šventinti, kad mūsų namaiz v

ir taip šventi. ■
KATRĖ: Taip, šventi. Tu su tom knygom

užtrauksi prakeikimą ant mūsų namų. 
STASĖ: Knygos ne prakeikimas, bet ap-i 

švieta.
KATRĖ: Dar ir mergoms reikalinga ap-; 

švieta! Poterius moki ir užtenka. Se-i 
nai aš tave girdėjau kalbant poterius, | 
gal užmiršai? Šiemet kunigėlis, sako,

i 
i

pinigų. Gali del bažnyčios duoti, dar 
ir del savęs lieka. O kas iš tavęs, nie
ko neprasimanai!

ROKAS: Aš bijau tokiais darbais užsiim
ti. Žinai, kad vagystė griękas. Ge
riau duoti mažiau, bet teisingai už
dirbtus pinigus.

KATRĖ: Aš žinau, kad tu visko bijai, kaip 
koks zuikis. Kodėl kiti vyrai nebijo. 
Nuvažiuotum, pakirstum malkų,s par
duotum, nuneštum < kunigėliui ant mi
šių ir gautum grjekų atleidimą. Ir 
dar atliktom gerą darbą del bažnyčios.

ROKAS: Na, o kad pamatys eigulis ir pra
neš policijai, paims į kalėjimą ir dar 
gerai nubaus. Kas tada bus?

KATRĖ (Piktai): Tu visko bijai, viskas 
tau baisu, negalima! Neduok dieve, 
toksai vyras, nei šluotos nevertas!

ROKAS: O tu ką padarai, tik -visa gyveni
mą su liežuviu, kaip su šluota šluoji!

KATRĖ: Aš kaip darau, tai ir padarau. 
Padarysiu ir dabar. Tu, Stase, per- 
šluok gryčią, o aš bėgsiu pas Kuodį pa
siskolinti nors penkis litus. Daviau ir 
duosiu, ir ką tu man, seni, padarysi. 
(Stasė ima šluoti).

Vėsi, 
naktis. 
Yorke, 
darbiais. Didokame būryje
sustojusių eina nuolatinės dis
kusijos. Kalba socialistai,
anarchistai, republikonai, de
mokratai. Visus juos faktais 
ir argumentais komunistai pri- 
spiria prie sienos, įr^ sukriti
kuotas, bet neprisipažindamas, 
dažnai ranka pamoja ir nuei
na šalin; jieško sau bendra
minčių ant suolų, kurie visi ap
sėsti daugiausiai bedarbiais.

Akin metasi augštas stiebas, 
ant kurio iškeliama amerikb-; 
niška vėliava. Visas stiebo pa
niūras aplinkui apgultas be
namių ; dauguma bando už
migti; kiti atsirėmę kalbasi 
apie savo vargus. Dalis sugu
lusių yra nusimovę čeverykus

visu klausia.c- ROKAS: Ar aš sakau neduoti. Bet reikia
STASĖ: Aš moku geriau poterius, negu 

tie, katrie visada nusitvėrę maldakny
gę laiko.

ROKAS (įeidamas): Tai pasiutus kumelai-; 
tė. Kad ištrūko, tai visą rytą laks
čiau, kol sugavau. Kad ir gyvulys, 
kaip pabūna uždarytas tvarte, tai kaip 
išbėga 'į laisvę, tai bėga kaip padūkęs.1 

STASĖ: Kiekvienas gyvulys, • ar žmogus 
trokšta laisvės, neapkenčia “vienuoly-[ 
no” gyvenimo.

KATRĖ: Stase, nešk greičiau šaukštus anti 
stalo. Valgysim pusryčius. (Stasė ne-i 
ša ir tvarko stalą) Tėvai, šiandien at-i 
važiuos kunigėlis, reikia viskas apsi-} 

• • tvarkyti.
ROKAS: Ką čia tvarkyti? Ne ką mes tu

rim, o tas viskas tvarkoj.
KATRĖ: Kiemas šlapias, pabarstyk smil- 

čia nors taką. O dabar net sarmata. 
Nejaugi per purvą maknos dvasiškas 

. tėvelis.
ROKAS: Kažink ar patiks klebonui smil- 

čia išbarstytas takas? Kiek sykių gir
dėjau kleboną per pamokslą sakant, 
kad kelias į dangų yra erškėčiuotas ir 
sunkus. Aš manau, kad mūsų klebo
nas ir vaikščioja tais keliais, kurie į 
dangų veda!

KATRĖ: Tau, kad tik atsikalbinėti. Tai 
prakeiktas tinginys.

ROKAS: Koks aš tau tinginys? Aš esu 
geras katalikas. Aš klausau ir darau 
tą, ką kunigai sako, ir pildau krikščio
nybės įsakymus.

KATRĖ: Tu vėl pradėsi su tais įsakymais. 
Tu man apie įsakymus nepasakok, aš 
ir pati žinau. Šiemet kunigėlis įsakė, 
kad visi parapijonai turi, duoti po de
šimtį litų (K1 bažnyčios. Ba naujos 

klebonijos pastatymas daug kainavo, 
tai uždėjo ant parapijos.

ROKAS: Uždėjo, tai uždėjo. Bet kodėl 
i išlaidas padarė, statydamas kleboniją, 

o mokesčius uždėjo mokėti del bažny
čios? Kaip čia gali būti?

KATRĖ: Ne tavo darbas, svarstyti bažny
čios reikalus. Bažnyčia ar klebonija. 
yra lygiai šventa. Daviau ir duosiu,! 
kas dievui, tai dievui, kas bažnyčiai, ■ 
tai bažnyčiai.

ROKAS: Tau, kad tik duoti. Gerai būtų, 
duoti, kad būtų iš ko. Dabar turim tik i 
penkius litus, gal užteks.

KATRĖ/Užteks! Gerai būtų, kad užtektų. 
Sako, kunigėlis neina nei iš gryčios be 
dešimkės.

ROKAS: Tai iš kur paimsi, kad daugiau 
neturim.

KATRĖ: Yra ar nėra, kad reikia, turi bū
ti, o dar bažnyčiai. Kad būtum kitoks 
vyras, tai ir pinigų būtų! Kodėl, žiū
rėk, Kuodis, nuvažiavo naktį į valdiš
ką mišką, prisikirto vežimą malkų, nu
vežė į miestą, pardavė ir turi lyšnųl

žiūrėti, kad ir del savęs būtų. Tai žiū
rėk, dirbam triušiam ir vos tik uždir
bam and juodos duonos su barščiais.

KATRĖ: Ką padarysi, tokia dievo valia. 
(Išeina).

STASĖ: Ta mama tiems kunigams gatava 
atiduoti paskutinius marškinius. Mes 
patys neturim ko tinkamai pavalgyti, 
o kiaušinius parduoda ir atiduoda ku
nigams ant mišių.

ROKAS: Nieko nepadarysi, taip buvo, taip 
ir bus. Vienas nieko nepadarysi. Visi 
duoda ir mes turim duoti. Toks jau 
krikščionybės prisakymas.

STASĖ: Kodėl Pabilionis nesilaiko jokios 
tikybos, nei jokios krikščionybės įsaky
mo, o gyvena daug geriau už mus.,

ROKAS: Tiesa, gyventi gyvena. Bet už tai 
visų kunigų keikiamas ir koliojamas, 
bedievis (Įeina Pabilionis).

PABILIONIS: Laba diena, kaimyne!
ROKAS: Laba, laba. Mat, mes vilką mi

nim, o vilkas už sienos.
PABILIONIS: Kaip einas, kaimyne, kas 

naujo?
ROKAS: Tiek ir naujo. Nagi laukiam kle

bono atvažiuojant kalėdoti.
PABILIONIS: Tas svečias, neprašytas ir 

nelaukiamas, atvažiuos.
ROKAS: Visi laukia, tai ir mes laukiame.. 
PABILIONIS: Nei visi, nei ką. Aš nelau

kiu, pas mane ir neatvažiuoja. Kunigas 
tik ten atsilanko, kuą gauna pinigų ar
ba gerai išsigerti. O aš nieko neduodu 
tokiems, kurie mulkina žmones ir viso
kiais būdais vilioja iš jų pinigus, o pa
tys tinginiaudami gyvena.

ROKAS: Negalima sakyti, kad mūsų kle
bonas tinginiauja. Tokia didelė pa
rapija. Jis turi darbo net perdaug.

PABILIONIS: Kas iš to jo darbo, kad jis 
neina darbininku naudai, o tik turčių v- Z V
klasei ir savo kišenini.

ROKAS: Nieko nepadarysi, kaip radom, 
taip ir paliksime.

PABILIONIS: Kodėl ta tavo žmona taip 
labai neapkenčia manęs, kad kur susi
tinka, tuojaus kolioja, kad aš duodu 
jūsų Stasei, knygas skaityti ir kad aš 
visą kaimo jaunimą vedu iš kelio?

ROKAS: Kaip tu pradėjai po kaimą nešiot 
tas knygas ir laikraščius, tai jaunimas 
visai kitoks paliko...

PABILIONIS: Jaunimas, skaitydamas kny
gas ir laikraščius, pradėjo apsišviesti, 
užtai nėra girtuoklysčių, muštynių. 

. Prie knygų ir laikraščių susiranda sau 
geresnes pramogas ir pavyzdingai pra
leidžia laiką.

ROKAS: Nesidžiaugk perdaug su toms 
knygoms ir laikraščiais. Žinai, kokie 
laikai. Policija visur žiūrinėja, kas ką 
skaito. Jau ne vienas papuolė į ka
lėjimą už bolševikų laikraščius. Tu 
tik gali bėdą užtraukti kaimo jauni- 

mui. (Tąsa bus).

žvaigždėta šeštadienio 
Union Square,. New 

knibžda benamiais be- 
Didokame

—Kad būt bent čystas van
duo,—atsiliepė lenkas ateivis 
bedarbis, automobilių taisymo 
mechanikas iš Clevelando.— 
Čystu vandeniu bent tau vidu
rius neužnuodytų. O tas skys
tis, ką jie dabar duoda, tai 
yra nuodai, žiūrėk į savo če- 
veryką—juodas; tai aš pats 

i mačiau, kad lygiai tokį pajuo
dusį mėsgalį jie įmetė į katilą 
ir išvirė būk tai sriiibą. Nuo 
to aš daugiau dienų sirgau, ne
gu kiek sykių aš tą skystimą 
gėriau. Dabar jo visai nekliu
dau, pasiimdamas tik duonos.

Apie 2 vai. naktį pusėtinai 
; pasidaro vėsu, ypač taip min- 

ištrin- 
žiponuose.

produktais, kurių tos šeimynos, 
pagal gautą kortelę, pasiima 
iš krautuvių. Tokias krautu
ves paskiria miestiniai biurai. 
Vienas tuojaus pradeda keik
ti biurų politikierius už suk
tybes.

—Tie politikieriai prie ban- 
I kruto privaro smulkiuosius 
j krautuvininkus. Iš fondo jie 
i paima pinigus būk tai krautu
vėms atmokėt už išduotą be
darbiams maistą, bet tuos pi
nigus jie patys sau pasilaiko, 

[ir krautuvininkams neapmoka. 
[Aš pats žinau tokių krautu-Į tantiems bedarbiams, 
i vių, iš kurių buvo išimta mais-! tuose, skylėtuose
to už tūkstantį ir daugiau do- Aš, lyg žinodamas, buvau pa
deriu, ir krautuvininkas iš tų siėmęs aštuonių metų amžiaus 
ponų nieko negavo. Graftas,' “tapkotį. 
ri akėtas!

U^ėjo kalba apie šelpimą iš

Antradienis, Liepos
i ( ■ ; H ~r

turi suprast, jog

iš visų pusių ly- 
Taip yra Jungti- 
konstitucijoj pa-

—Nežiūrint, kad tu ir slap
ta būtum įvažiavęs kęli mėtdi 
atgal, tavęs negali deįo^tuotf; 
o jeigu Amerikoj išgyvenai 10 
metų, tai esi 
gus pilietis, 
nių Valstijų 
rašyta.

Skaitytojai
šis jo aiškinimas klaidingas.

Vienas iš trijų amerikonų 
bedarbių turi 25 centus, ir jis 
neišmano, kaip naudingiausia 
juos suvartoti. Už kvoderį jis 
galėtų gaut nakvynę (tiesa, 
pasmirdusią ir brudo pilną) ; 
arba jis galėtų nusipirkti du 
sandvičius ir dar kavos puodu-

—Klausyk, Taniai; tu tilH 
būt draugiškesnis; pats sau 
nusipirk kavos kaušą, o mu
dviem užfundyk po sandvičį, 
—viens už kito duoda patari
mus jo bendrai, ir visi sykiu 

’, nors juokas skau
džiai skamba.

—Heilo, komandieriau! — 
| šaukia vienas praeinančiam 
| vyrukui.—O kaip ten buvo

žiūri italas bedar
bis : A, kad tai aš turėčiau da-

’ bar tokį švar 
nuo kojų, kad jos atvestų ir | Salaveišių armijos. ‘ ‘ | rėčiau bent penktuką, tai ga!ė-j
išdžiūti; per dieną, mat, kojos [ —O tie, tai yra tikri ben-1 ciau nu®.lt.l sab^’ SUS1 111 
suprakaitavo, net nupūslėjo,: kartai,—pradėjo greta manęs Įpasnaustl hevazinedamas. I 
bejieškant darbo; kai kurios į sėdintis amerikonas bedarb.— į Prie Jurgio • Washington© Į'Franci jo j laike karo? 
poros kojų išvaikščiojo tą die- Ji>e iškaulija sau šimtus tūks-! paminklo keletas rusų bedar-l Vadinamas “komandierius,” 
na net virš 200 blokų, kaip tančių dol., o bedarbiai iš jųjbių; šnekasi apie dabar daro-i toks jau pat bedarbis, įsiremia 
teko girdėti iš tūlų bedarbių, tegauna tiktai šilto vandens su | mas ablavas delei ateivių de-i rankas į šonus, susuka lūpas, 
Bet čeverykų šalia savęs ne- ižtižusią, seną duoną. jportavimo. Vienas tvirtina:
pasidėsi. Įvalias juk čia yra į________ ________________________________ ;_________
žmonių su prakiurusiais pus- Į-------------------------------------
padžiąis, užkištais popieromis. i 
Jiems būtų perdidelė pagunda I 
matyt “palaidus” geresnius [ 
čeverykus; todėl savininkai,' 
guldami, pasideda juos po gal
va. Kitokio priegalvio, beje, 
nieks ir neturi.

Didžiulis cementinis ratas, į j 
kurį įstatyta stiebas, yra ap- i 
riestas aplinkui žalvarinėmis: 
figūromis, perstatančiomis į- j 
vairias atskiras valstijas, 
pietiniame šone—žalvarinė 
aprietimo toblyčia su žodžiais 
ir parašais viso pareiškimo 
Amerikos Nepriklausomybės 
nuo Anglijos. Tame pareiški
me pasakyta, kad “mes pripa
žįstame kiekvienam žmogui ( 
lygią teisę gyventi ir laimės 
siekti.” O čia jau sudribę be
darbiai, džiūstanti ir pūvanti 
iš alkio ir skurdo, yra gyvi ar
ba pusgyviai pavyzdžiai, kokią 
jiems laimę teikia kapitalisti
nė Amerikos “tvarka.” Dar 
daugiau, ant Nepriklausomy
bės Pareiškimo toblyčios krei
da nupieštas didelis Kūjis ir 
Pjautuvas, Sovietų Sąjungos 
ženklas, ir stambiai parašyta: ■ 
“Balsuokite už Komunistų I 
Partiją.”

Tokis pat reginys ir ant pa-' 
mūro Jurgio Washington© rai- 1 
tos stovylos, truputį toliau į; 
pietų pusę. Tai vadinamas 
“šalies tėvas,” o ve kaip glo-' 
bojami vaikai. . . .

Apie 1 vai. naktį policija iš-1 
blaško diskusantų būrį. Jau ! 
norėtųsi ir prisnūsti. Kur? Ant, 
pievaičių ženklai su parašu : [ 
“šalin nuo žolės.” O ant suo
lo ar galima būtų išsitiesti?; 
pats savęs klausiu. Kaip tik 
apie pagulėjimą ant suolo kal
basi ir du mano kaimynai.' 
Vienas sako: j
.—Tai bjaurybė ana tas po- 

licmanas. Dvi naktis buvau 
nemigęs ir būčiau galėjęs 20 
valandų miegot vienu pradėji
mu. Bet kaip tik išsitiesiau 
ant suolo, tij< policmanas 
pokšt, pokšt! man su lazda 
per padus, kad dar “net ir da
bar karštą. j

Matomai, ne visiems dar bu
vo taip atsitikę ir kai kurie 
gula ant suolų. Nub ilgo ne
miegojimo tūliems net kaulus 
gelia; tai šie rizikuoja ir 
la. Girdžiu vieną sakant 
vo bendrui: ;

—Klausyk tu, “mįig;” 
pamatysi tą policmįną atei
nant, pabudink mane; o pas
kui aš, pamiegojęs, [vaktuosiu 
tave. Kiti gi poliėmjanai žmo
niškiau elgiasi, negu tjas šuva.

Pavargusiais bals^išl dč ša
lia manęs sėdinti benąmiai kal
basi apie šelpimą, kirį tūloms 
bedarbių šeimynoms tpikia po
litikieriai per miestinius 

šelpiama"
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Spaudos Naudai Piknikai
DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 
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Rengia ALDLD Il-tas Apskritys

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

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

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 APIELINKĖ
Piknikas Įvyks Nedėlioję, 

28 Rugpjūčio (August), 1932
Bus puiki programa, kuri susidėk iš prakalbų 

ir dainų. Dalyvaus Laisves Choras iš Shenan
doah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

BROOKLYNO AIDO CHORO

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes
Barre Piknike

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

PHILADELPHIJOS APIELINKĖ
Piknikas Įvyks Nedėlioję,

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

ir vietinis Lyros Choras. Žymūs kalbėtojai sakys 
prakalbas.

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse 
KAROLIS POŽĖLA

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

Antra pora bus taip pat įdomi matyti
JONAS BAGOČIUS

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

i pastorina balsą ir pašiepda- 
i mas armijos viršininkus pra- 
[deda:

—Hmmm, generolas Per
augas pasišaukia mane ir sa
iko: aš tave paskiriu koman- 
dierium ant 22-ros divizijos? 

; Ar tu galėsi kompetentiškai tą 
i pareigą atlikt?—O kaipgi ne? 
[aš atsakau. Aš galiu koman- 
duot, kar ir visą kaizerio armi
ją. bile tik manęs klausytų. — 
Good, tarė generolas Peršin- 

:gas, ir po mano vadovybe mes, 
amerikonai, tik ir pralaužėme

i vokiečių frontą.
Tai artistiškas komikas. Ap

sidirbęs su armija, jis pradėjo 
košti per savo dantis policiją, 
vis gabiai lošdamas. / j l

Paskutinis išsireiškimas, ku- 
lrį girdėjau iš bedarbio, apleis-/ 
I damas Union Square apie 3 ‘ 
vai. naktį, buvo: >■. .. ■ L- 

•"—Aš beveik nieko nežinau 
apie partijas* ir politiką; bet 
aš matau, kad mes visi neken
čiame kapitalistų, o kapitalis
tai nekenčia mūsų. t

Liekamai nakties daliai nu
keliavau į Bryant Parką, prie 
42-ros gatvės. Apie tai gal 
trumpai paminėsiu kitą kartą.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

GREAT NECK, N. Y.
I LDSA. 64 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 13 liepos, 
7:30 vai. vakare, A. BeČienės kam
bariuose. šis susirinkimą bus svar
bus, ne delegatė išduos platų rapor-.

i tą iš atsibuvusio LDSA. Seimo. To- 
; del visos draugės esate kviečiamos • 
į dalyvauti.

Draugiškai—Org\ A.' Bečiene.
i (164-165)

ELIZABETH, N. J.
LDS. 33 kuopos įvyks susirinkimas 

trečiadienį, liepos 13, LDP Kpube, 
69 So. Park St., Elizabeth, N. J. 
Pradžia 8 vai. vakare. Draugės ir 
draugai, būtinai turime dalyvauti šia-, 
nie susirinkime, nes bus daug svar
bių dalykų apkalbėjimui. Taipgi, de-^ 
legatas išduos raportą iš 
buvusio seimo.

• LDS. 33 K p. Sekr. V. K.

LDS. atsi-.
SheraliS' 4 

(164-165)i .

BAYONNE, N. J.
Tarptautinis piknikas, kurį rengia 

rusai, Ukrainai ir lietuviai, įvyks ne
dėliojo, 17 liepos, Meadow Grove, P. 
VaiČionio Parke, Division Ave., 
Cranford, N. J., prasidės 11 vai. die
ną. Visos apielinkės lietuviai daly- 

i raukite šiame svarbiame parengime. 
I Įžanga 35 centai, kas pirks tikietą 
! iš anksto, tik 25c. Važiuokit busąis, 
į kurie išeis 11 vai. ryte nuo 10 W. 
Į 22nd St., Bayonne, N. J. Bušo ti- 
kietas 75 centai į abi puses. Tikie- 
tus galima gauti pas draugus: K 
Čiurlį, J. Kirmela, M. Pavelį ir F 
Muzikevičiu.

(164-166)

| RHODE ISLAND ATYDAI
Nedėlioję, 17 d. liepos, Komunish 

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

kampanijos, 
and Picnic 

. »Nuvažia- 
round trip 
Providence

(162-164)

į



I

Mūšy Literatūros Platintojams
Greitu laiku išeina iš spaudos:

James W. Fordui,

3. ir kitos.

narį veika

Nušovė Pačia ir Save
I.—Ant.ROSLYN.

i

strei-

1

64

slapta į kiu*stoja su streikieriais pikie- Bosai sutiko mokėti už kordą i • i I *■ ;

kėlimą.
Proletaras.

LAWRENCE, MASS.

įsi-

ĮSITĖMYKITE NAUJUS ANTRAŠUS

Tel. Michigan 2-0455 Foxcroft 9-6901

EXTERIOR & INTERIOR DECORATORS

.to linijoj.
The Workers International

—2 rub.
ir “Partijos darbą

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių. Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios Bo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 384?.

2. H. LIORBERIS. Jūrininkai atvyko.

buvusiam nudribusia

Kanados Darbininkų Gyvenimas ir Kovos

kas tapo laimėtas. T1......L
Vienos kempės laimėta ko-j and Ko., 

j va išjudino ir kitų 
, kurie

! rengtis kovai už

jau-į kers Union ir W. U. League.
5 j Bedarbiai darbininkai ’ sy- 

! kiu veikia su streikieriais, sy-

_ . . ipykęs, nušovė savo moterį ir 
pats nusišovė.

Antradienis, Liepos 12, 1932 fhislapis Penatas

VIETINES ŽINIOS
• Prispjovė Judošišką 
birbynę

Pereitą šeštadienį, grįžtant j 
iš Coney Island Stadiume įvy-j 
kusio Komunistų Partijos di-| 
džiulio masinio susirinkimo,1 
jaunuoliai turėjo štai kokią! 
kovą, o kiti važiavusieji kurio- 
Zą-_Cil'k-- . . . g.vrejų

Anąkart ateina pas/mane Be 
leisis ir Grigas ir reikalauja, 
kad jiems priduočiau blanką 
ir pinigus, kurią aš gavau iš 
ALDLD. 23 kuopos tais lai
kais. kad ir jie buvo kuopoje. 
Blanka buvo rinkimui aukų ' 
mainieriams. Ją pridaviau į tausko. 
per “Laisvę,” kur reikia, s ‘surinktus 45

jai ir ši organizacija už ją atsa 1 rybaš čia organižuoja N. T.1 bininkų organizacijų griovimą. I 
. „ . Visi darbininkai, kurie | Tai jūsų dabartinis užsiėmi-1

eina pas nedirba, turi prikalusyti į Be- mas. Bet mes nepaisome.
išvilioti | darbių Tarybas ir organizuotis Mes budavojame darbininkų 

prieš mėtymą iš namų4 judėjimą ir dalyvaujame kla-
— o— i siu kovose.

Komunistų Partijos sekcija' —o—
Taip pat “Klampynėje” jie 

verkia, kad “Laisve” : 
pasirodo, kad blanka ir pini-Į kuris yra Komunistų Partijos ! no Barono biografiją, 
gai yra gauti nuo d. K. Klas- 

Taipgi. perspėju drau-I 
ir'gus, kad apsisaugotumėt nuo 

'iždų grobiko Matulio agentų.!
bent ALDL i

ko; gi iždų grobikai kontr-re-’ Unija, 
voliuciniais tikslais < 
mūsų narius ir nori i 
pinigus, surinktus kitiems tiks-‘ 
larps. Jeigu jie turėjo drąsos 
pasigrobti kuopos iždą, tai jie 
tą padarytų ir su blankų pini-i birželio 23 dieną surengė pra- 
gais. Teiravausi “Laisvėje” ir i kalbas d.

• rinkimui
Ją 

” kur 
centus. . ..

Šis žygis iždų grobimo už-Uei jie ateis pas 
ir palaikytojų yra I D. narį bei kitos darbininkiš 

. Jie tuos kalė-jkos organizacijos
Gauti kokių pinigų ar aukų, tai 

pinigus ant blankų i neduokite nei cento ir paro- 
perdavus k o n t r-revoliucinei Idykite jiems duris, nes tie gai- 
“Klampynei,” kad pašėrus Fi-j valai jau parodė savo purvi- 
šės agentėlį poną Leoną Pru-Į nūs veidus, grobdami’. įvairių 
seiką. Mano patarimas, visi i organizacijų iždus ir kieno tik 
apsisaugokite .tų. [pinigai patenka į jų nagus,

Kada negavo nuo manęs pi- tai jie juos 
nigų, tai per “Klampynės” No. I agentui 
27 bjauriai išniekino, bet ne- j gokitės 
matau reikalo atsakinėti į jų : kan iš 

[šmeižtus .nes jie ir leidžia pro-lsuėjimo 
vokatorišką “Klampynę” tik ! 
del niekinimo mūsų judėjimo 

j ir draugų. 1 f
K. Klastauskas.

. V'p pažįsta komjaunuolius bįaurus žygis.
•>ir abelnai darbininkų jaunimą, ldoiimus atlįeka tam, kad su-' 

kaipo žinovus revoliucinių dai- rįni<tus 
nų. Jaunuoliai žino, kad pro
letarų daina suįdomina darbi
ninkus ir žadina juos į kovą 
prieš išnaudotojus. Dėlto, 
nors būdami jau pailsę—visu 
keliu dainavo, pamainomis už- 
keldami vieną komjaunuolių 
ant suolo, kuris pasakė labai 
vykusias trumpąs prakalbėles.

Paėmus Jamaica traukinį, i 
revoliucinių dainininkų skai
čius sumažėjo, dalis nuvažia
vo kitais keliais. Vienok liku
sieji susispietė viduryje vago
no ir tęsė dainas. Greit ap
supo juos darbininkai, o vie
nas varguolis net partijos an
trašo prašė ir jaunuoliai jam 
suteikė.

’ Čia
gerkle ir pakilusiu pilvu šni
pui to jau buvo perdaug. Iš
pūtęs 'žandus, pradėjo birbint 
šnipo birbynę, šaukdamas po
liciją, bet jaunuoliai, nekreip
dami į jj atydos, ėmė dar 
smagiau dainuoti. Šnipas pa
mėlynavo: tai stoja, tai sėda 
ir savo plačiąja suolą 
bei švilpuką pučia, 
važiavom trejetą stočių, < 
licisto kaip nebuvo ,tai ir nėi 
bene jis “durnas” kišti nosį i; visos būklės. Streiką vadovau- 
kovingų jaunuolių būrį. Kur ja Darbininkų Vienybės Lyga, 
būrys, tai ne vienas.

Tuomet šnipas paleido savo ėjo į streiką viena kempė. Bo 
valgomąją į šnipo snukiui te-Į ’ ' ~ - ‘ -'--i -

A tinkamą sportą. Vienas jau-! kad sulaužius streiką.. Bet, dė-1 pams> 
/'nuolių tuojaus pasakė prakal-lka sąmoningų streiko vadų ir 

bėlę, išaiškindamas darbiniu- darbininkų solidarumo, 
kams, delko buržuazijos čiu- 
čelai nepatinka alkanų darbi
ninkų kovos dainos.- Darbiniu-|V« Wjuumu 
kai pradėjo ploti ir šiaip reikšt ’darbininkus, 
jaunuoliams simpatiją.

Judošius stačiai pasiuto. Se- darbo sąlygų, 
karnoj stotyj, mindamas vi-' p............
siems kornus ir kulnis, išsigrū- te, apimdamas astuonias kem-i tų. $3, bet

. Darbininkai organizuoja-1 Darbininkai išėjo į streiką. Bo-j 
Pa-įsi po vadovybe Lumber Wor-įsai norėjo gauti bedarbių ske-

-----------  i., trr tt t-------  , bedarbiai atsisakė ske-į

Į Prierašas
Grigas, Beleišis ir kiti kontr 

revoliucionieriaus ir iždo gro
biko A. Matulio pasekėjai nie
ko bendro neturi su ALDLD. 
Blanka buvo prisiųsta ALDLD-

perduoda Fišės 
Leonui’ Pruscikai. Sau
jų! Vykite juos lau- 
kiekvieno darbininkų 
ir parengimo!
D. M. Šolomskas.

O ar 
kandidatas į Jungtinių Valsti- jisai veikė ką nors darbininkų 
jų vice-prezidentus. Draugas judėjimui? Ar jis skaitė “Lais- 
Fordas yra geras kalbėtojas, vę?” Kuomet jam pasiūlyda- 
Jisai gerai dalykus 'aiškina.: vai skaityti “Laisvę”, tai gau- 
Publikai taip pat patinka jo davai atsakymą, kad jisai ne
kalba. Tai liudijo ir ’aplodis-! turi laiko. Gi paskutiniu lai- 
mentai. ■’ ' ku, tai jisai virto “Laisvės”

Kalbėtojas klausė publikos, priešu.
•už ką jie balsuos—už Hoove-' Reikia pasakyti, kad Baro- 
I rį, Roosevęltą ar 
'Partijos kandidatus.
■reiškė, kad darbininkai 
įsuos už Komunistų Partijos 
• kandidatus. Paskiaus buvo 
I priimta kelios rezoliucijos už 
j paliuosavimą politinių kalinių, 
kaip tai Scottsboro, negrų jau
nuolių, Edith Berkman, Tom 

'Mooney ir kitų. Reikalauta, 
kad imperialistai atimtų savo 
tankas nuo chinų darbininkų

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

vietą. Be to, prisiuntė
i pinigais.

Pas darbininkus viešpatau-| 
j ja vieningas ir kovingas ūpas, 
tikimasi laimėti. Streikas vis ;

! dar plečiasi Į kitas kempes ir : 
jungiasi į vieną didelį streiką. . 
Visi darbininkai remkime Wor i

i kers Unity League ir Workers !
Birželio 10 d. pirmiausiai iš- i international Relief. Tik šios į 

*" | organizacijos vadovauja ir pa-j 
įsai stengėsi pristatyti skebų, į deda iaįmėti kovą darbiniu-Į

Miškų Darbininkų Streikas

Birželio 18 d., Pigeon River 
zulina1 Timber Ko., 225 darbininkai 

bet pra- išėjo į streiką. Jie reikalau- 
o po- ja pagerinimo maisto ir pake-į 

r; limo algų ir bendrai pagerinti i T

do iš vagono ir susiriesdamas peš. 
ėmė birbinti, bet negavęs 
gelbos” įspruko atgal;
nuoliai suvėlavo jam į baliūną 
įspirti ir atstumti atgal.

Revoliucinis štabas : ‘
paleido komandą: “Sekamoj 
stotyj v’siems išlipti ir sustoti.”

“ ” ! Reikia pasakyti, kad Baro-
Komunistu nas net Parko Bendjovę dai

Visi pa-j nuskriaudė su 180 dolerių. Pi
bal J nigus jisai leido savo “geriems 

laikams,” o nieko darbininkų 
judėjimui. Tad, “Laisvė’,’ ge- 

j rai ir padarė, kad netalpino jo j 
I biografijos, nes tai joje nieko ■ 
I nėra naudingo darbininkų ju-l 
įdėjimui. Gerais darbais del 
darbininkų judėjimo jisai ne- 

i p a s i ž y m ėjo, bet dar buvo '
• “Laisvės” priešas.
• Mos negalime glostyti tuos, j 
i kurie kovoja prieš mus. Krikš- i 
! čioniškos bažnyčios mes nepri- 
j pažįstame. Mes negalime at- j 
įsukti kitą veidą tam, kuris; 
i kerta per vieną. Tai lai ne-■ 
I rauda “Klampynės” melagiai.'
Melai, paskalai ir plėtkai, tai į 
jų užsieni imas.

Lawrencio Jurgis.

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

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

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

Rezoliucija priimta prieš lin
1 čiavimą ir persekiojimą negrų 
darbininkų Amerikoj. Taip

Ku-; pat reikšta kova prieš nedar- 
susi- i bą, už bedarbiams apdraudą.

Dabar Komunistų Partijai
1 reikalinga rinkti parašai, kad

= g a I ė j u s p a d ėti kandida-
, tus ant baloto. Tad kviečia-j
j“ 14808 iraM

i syti po peticija. Partijos raš- i
'''°|tinė yra po numeriu 285 Elm į

• i St. Parašai reikia surinkti iki |
24 dienai liepos.

—0—
Dar nesenai pastebėjau,

sklokos gazieta rašo, kad

PRIEKALE telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz
duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsickimus, 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”, “Socialistine SSRS, statyba”, “Kapitalo šalyse”, “Iš revoliuci
nio judėjimo istorijos,” “Bedievis,” “Bibliografija ir kritika” ir kiti.

Kiekvieno klasiniai susipratusiu 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. metarps—2 doler.
6 men.—1 rub. 50 kp. 6 men.—1 doler.
atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras «kz.—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”.

jau 
Bimba ir Šolomskas nesidžiau
gia augimu ALDL,D. 37 kuo
pos ir Liaudies Choro. Nesi- 
gėdina taip meluoti tie jų ko-: 
respondentai, žinoma, galima 
pasakyti, kad tokiem, kuomet' 
jie valde, tai draugija neaugo 
ir nieko neveikė. Dabar mū- 

isų draugija ir choras dalyvau
ja dai bininkų parengimuose.

’ Dar reikėtų paklausti tų ple- 
! periu, kur jie buvo, 
' čia įvyko jaunų komunistų pa- 
Irengimai ir susirinkimai? Kur 
'jie būna, kuomet įvyksta kiti' 
Į darbininkų parengimai? Juos 
negalima matyti niekur.

Mat, jiems rūpi ne darbiniu-' 
kų klasės reikalai, bet Prūsei-;

Darbininky ir kaimo biednuo- 
menės dvisavaitinis laikraštis

“BALSAS” |
Kiekvienas lietuvis darbininkas i 

privalo skaityt “Baisa”. Atskiro ekz. | 
kaina Lietuvoj — 15 centų. “Bal
sų” galima užsisakyti Vokietijoj Til
žės mieste šiuo adresu: Deutschland, ' 

! Redakcija, Max Laborius. Užsaky- Į 
kuomet! mus galima daryt ir per pasta.

“Balso” kaina 1932 metams
Tilsit, Pr., Męmelstrasse 26, “Balso” ' 

Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj, i 
Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj:! 
metams — 2 markes; 6 men. 
marke; atskiras eks. 10 fenig.

Amerikoj ir kitose valstybėse: me- Į 
tams—1 dol.; 6 mėn. — 60 cen.; 1 
ekz.—5c.

SSRS.: metams — 2 rub.; 6 men.! 
—1 rub.; 1 ekz—10 kap.

bauti. Darbininku vieningu-1Kil- Jie nedirba niel;0 
gumas padėjo laimėti streiką. | nillkl.‘ gerove,, bet dirba darbi-1 

innkų vienybės griovimui.
$2.50. Nors pilnas reikalavi- . . ' . T. . i
mas nebuvo laimėtas, bet iš- l<ūp elgiasi ii su * netuvių .

I Darbininkių Susivienijimu Am-1 
įerikoje. Kuomet buvo šauk-1 
tas šios kuopos . susirinkimas ; 
pas draugę Čiuladienę, tai nei I 
viena iš jūsų nepasirodė. O' 
reikia pasakyti, kad jūs pačios i 
nutarėte laikyti šį susirinkimą 
pas draugę čiuladienę.

Jūs veikiate taip, kad pa
kenkus organizacijai, o pas
kiaus rėkiate, kad ve “nesise
ka,” “nariai nelanko susirinki
mus.” Tai ką tas viskas reiš
kia? žinoma, tai reiškia dar-

Kitas Streikas Laimėtas J 
Timmins, Ont., E. Ollila! 

, kempės darbininkai, ' 
kempių j po vadovybe Workers Unity ( 
pradėjo i League, laimėjo streiką. Dar-1 

pagerinimą ! Liniukams mokėdavo už sukir- 
jtimą malkų kordo $2. Darbi-! 

Iki šių dienų streikas išsiplč-' ninkai pareikalavo ,kad mokė-i 
; bosai ’ nesutiko, i

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer-

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

Išsirito paskui ir šnipas birbiu-; Relief teikia pagelbą streikie- kovojo 20 nuošimčių algų pa
damas, kad net kelnės lyg • riams. Iš Port Arthur prisiun- 

> dumplėmis vėsuoja. Tik štai... j tris trokus maisto į streiko 
užsiveriant vagono durims jau-į_
nuoliai sugriebė birbylą ir1 
įbruko atgal. Vieni ploja, ki
ti kvatoja, o judošius tarsi 
įsiutęs meitėlis putodamas 
kriuksi pro atvirą langą. Vie-■ 
nas jaunuolių atsikrankštė ir; 
prišokęs spjovė purvinon, iki 
ausų išsižiojusion judošiaus i 
gerklėn, kad net barzda' ūžte- į 
ko. Nereikėjo jam 
birbi nt. Tik 
žiauksėjimas 
krykštavimas 
kaip vagone, 
formos. Ne 
ninku jaunimą 
Bravo jaunuoliai!

Traukinys spiegdamas nu
bėgo tolyn, o jaunuoliai pilni 
smagaus juoko išsiskirstė na
mo. Gi man, tuojaus prisiėjo 
rašyt apie tą įvykį, nes juokąs 
nedavė užmigti.

Mačiau.

KOMUNISTAS
LKP. CK. organas
Eina kas antras menuo

Kaina 1932 metams: Lietuvoj: ats
kiri ekz. — 25 cent. Amerikoje: me
tams—60 cent.; atskiri ekz.—10c.; 
Vokietijoj: metams — markė; atski
ri ekz — 20 f.; SSRS.: metams — 1 
rub.; atskiri ekz.—20 kap.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

daugiau • 
pasigirdo jo ;

ir darbininkų l 
bei kvatojimas, 
taip ir ant plat- 
judošiams darbi- 

komandavot. i

Grobikam Iždų
ALDLD. 23 kuopos iždą už

grobė ponas A. Matulis; jam 
tame darbe padėjo Ėeleišis ir 
Grigas. Taipgi jie padėjo gro
bikams užgrobti ir ALDLD. II 
Apskričio iždą. Dabar, ma
tomai, jau neturi ką grobti, 
tai pradėjo kitokius žygius.

menkas. Uždirbama tik po 
11 centų į valandą.

Čia dirba apie 150 darbinin
kų. Kiti darbininkai yra atga
benti iš Providence. Kurie 
darbininkai mano darbą gauti 
šioje dirbtuvėje, tai stovi po 
kelias valandas ir pusdienius 
prie dirbtuvės vartų, o bosai 
visai nepaiso. Darbininkai ga
li ir badu mirti, tai kapitalis
tai nesirūpina jų likimu.

—o—

Visko po Biskį

Lawrencio dirbtuvės jau 
smagino darbininkams algas 
mažinti, tai nei galo nėra. 
Darbininkam jau nukirsta nuo 
20 iki 28c. nuo dolerio. Gali
ma pasakyti, kad darbininkų 
algos dabar jau yra tokios, 
kaip kad 30 metų atgal. O 
pragyvenimas ne ką atpigo.

Čia yra dar ir kompanična 
unija, kuri darbininkų reika
lais nesirūpina. Joje dar pri
klauso ir lietuvių darbininkų. 
Tai reikėtų jau stoti į naują, 
karingą uniją. Tai yra į Na- 
cionalę Tekstilinę Uniją, ku
rios raštinė yra po 
321 Common St.

Priklausydami prie 
jos galėsime daug 
darbininkų naudai, 
ja rūpinasi ne bosų, bet darbi-'met tik paliko be darbo ir ne- 
ninkų reikalais. , įgali užsimokėti, tai ir meta

j lauk. Tokia tvarka kapitalis-j 
i tų valdorpoj šalyj. Namų yra!
galybės tuščių, bet darbinin
kai metami į gatves.

Darbininkams reikia organi
zuotis į Bedarbių Tarybas, kad j 
galėjus bent kiek atsispirti I 
prieš ta terorą. Bedarbiu Ta-1

“Partijos Darbas”
LKP CK. organas paskirtas dar

bo klausimams
“Partijos Darbą” privalo skaityt 

kiekvienas LKP ir komjaunimo są- 
' jungos narys.

Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at
skiri ekz. — 25c.; Amerikoje metams 
—1 dol.; Vokietijoj: metams—2 m.;

i SSRS.: metams
“Komunistą”

galima užsisakyt “Balso” adresu.

A. LUTVINAS
UŽEIGĄ ELIZABETHEUžlaiko LINKSMIAUSI

Metimas iš stubų jau ir pas 
mus prasidėjo. Darbininkai 
neturi kuo pasimokėti rendas, 
tai namų savininkai meta juos 
iš namų. Viena poniutė turi 
du namu ant Essex ir Horsfort 
Sts. Ji pasisamdė šerifą ir iš-

numeriu'metė darbininkų šeimynos ra- 
jkandus į gatvę.

šios uni-1 Reikia pasakyti, kad šita 
nuveikti i Šeimyna mokėjo tai poniai 

šita uni- jrendą per 15 metų. Bet kuo-

---o---
Uswco dirbtuvė *buvo kelis i 

metus dyl&t. Niekas joje ne-, 
dirbo. Bet dabar viena kom
panija atsikraustė iš Providen
ce, R. L, ir pradėjo dirbti joje 
čeverykams šniūrelius. Bet 
darbininkų uždarbis, tai labai

P. BIELIAUSKAS

88-31 76th Street

Woodhaven, N. Y.

A. BALCHUNAS

321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y.

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH

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

LUTV1NAS

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.

6t S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity I-87XI

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

DR. ZI NS 110 EAST 16th ST. N.Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
Tarptautinio Darb. Apsigy 
nimo 17-tos Kuopos 
Susirinkimas

menševikėliai, saujelė atsisky7 
rėte nuo darbininkų judėjimo 
ir visaip niekinate jį.” Ant to 
draugo tuojaus užpuolė tūlas į 
G. gaivalas, kuris nuolatos ta- j 

i me parke ir seniau purvinda- ’ 
ivo mūsų judėjimą; vaikščioja1 
Ijis su geležine lazda ir kiek-i 
vienam grūmoja; mat, jis fa- j 
brike yra boselis, tai jau pri-1 
pratęs lakti darbininkų kraų- 
ją; na, dabar tas gaivalas pri-1 
šoko prie draugo D. ir 'kirto 
jąm xį žandą, šaukdamas:: 
“Kaip tu drįsti niekinti Prūsei- ’ 
ką ir kitus lietuvių darbuoto-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda grosernė ir delica- LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ 'ATSILANKĘ PEF.SITIKRINSIT 

Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

1 tessen krautuvė už visai žemą kainą. 
Jau 7 metai, kain pasilaiko šis biz
nis, galima daryti puikų pragyveni
mą. 169 Perry St. New York City.

(160-165)
--------- i Tarptautinio Darbin.

I gynimo 17-tos kuopos susirin-! 
Įkimas įvyks šį trečiadienį, lie- 
, pos 13 d., “Laisvės” svetainėj. 
[Visi kuopos nariai ir narės, 

- . ......... i atsilankykite, pasi-
pašėlu- stengdami atsivesti ir naujų

Užsimokėki- 
nes vie- 

Komu-; ir matydamas, kad jinai nesu- tinis apskritys reikalauja, kad 
sudegino kiekvienas narys užsimokėtų 

smarkiomis rūgštimis jos dra-;jr būtų gerame stovyje 
išdaužė jos kambaryj !kite nei vieno mėnesio.

Šiandieną Tarptautinis 
[ bininkų ‘Apsigynimas 
| daug bylų; yra daugybė 
tuotų ir dar areštuojamų 
bininkų, kuriuos reikia apgin- 

jti. Vyriausybė reikalauja dau
gelį jų deportuot iš Amerikos. 
Tarptautinis Darb. Apsigyni
mas kovoja prieš jų deporta
vimą, o šiais laikais ypač prieš 
bjaurų Dies bilių, sulig kurio 
reikalaujama išdeportuot visus 
kovingesnius ateivius darbi
ninkus. Prieš tą bilių ir mes 
visi turime kovoti, siųsdami 
senatoriam protestus prieš tą 
juodą sumanymą.

Bet negana, kad visi mūsų 
kuopos nariai dalyvautų susi
rinkimuose ir visi būtų pilnai 
duokles užsimokėję. Reikia 
atsivesti kaip galint daugiau 
naujų narių prirašyti prie or
ganizacijos. Dirbantieji mo
ka 25 centus įstojimo ir po 20 
centų per mėnesį duoklių; o 
nedirbantiems tik 5 centai į- 
stojimo ir 2 centai mėnesinių 
duoklių. Taigi lengvai gali 
prigulėti kiekvienas prie Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo.

Entuziastiškas Kom. Kandi- 1 Įsimylėjęs Broliaduktę. 
datų Užgyrimo Mitingas i Nusižudė Dėdėdatų Užgyrimo Mitingas

ASTORIA, L. I.—51 metų I būtinai 
dėdė Oscar C. Fisher,

da-
. Ko’i . . . .

kandidatų šiai įsimylėjęs savo brolio dūk- narių prirašyti.

Apsi-

Virš 10,000 darbininkų 
lyvavo mitinge užgynimui 
munistų Partijos 
pereitą šeštadienį vakare, Co-• terį Ruthą, 29 metų amžiaus,! te mėnesines duokles, 
ney Island Stadiume. 
nistų kandidatą į vice-prezi-j tiks su juo gyventi, 
dentils J. W. Fordą, negrą, 
darbininkai ant rankų užkėlė ’ bužius, 
ant platformos, karščiausiai jį rakandus, ir nusižudė, 
sveikindami. _____________

Drg. W. W. Weinstone, kan , 
didatas į senatorius, savo pra- JllTglS BeHaSlUS 
kalboje parodė demokratų, re- 
publikonų ir socialistų partijų . 
šunybes. Juk socialistų kan-1 
didatas į prezidentus Norman | 
Thomas dalyvauja Hooverio ' 
valdžios šaukiamose konferen-į 
cijose delei Amerikos priren- 
gimo karui; jis posėdžiauja su 
kapitalistais ir konferencijose 
delei-kapitalizmo kailio išgel
bėjimo.

Drg. Ford kalbėdamas, be 
kitko, pastebėjo, kad iš 12,- 
000,000 negrų šioj šalyj vie
nuolika milionų neturi net bal
savimo teisės, taip jie paverg-i 
ti. Atžymėjo, jog tik Kom.! 
Partija tekovoja už negrų ly-^ 
gybę su baltaisiais. Reikalau-j 
damas visiem bedarbiam tuo- 
jautinės pašalpos ir socialės, 
apdraudos įstatymo, drg. Ford u L 
pašiepė niekšišką kapitalisti- j 
nę labadarybę. šie labdariai !su 
kalba apie pigiausią bedarbių'.", 
“maitinimą:” kviečių košė 
kviečių sriuba, kviečių kava 
toliau gal jie dar papigins sa-I 
vo receptą : vandens sriuba,! 
vandens kotletai, vandens pa-Į 
jus ir oro burbulai užsigar-j v, ,
džiavimui. Siauciu Kova Smarkėja

Susirinkusieji ypač entuzias-j ---------
tiškiausiai sveikino maršuojan-i T . • 
čius ex-kareivius. 1.. L ^Illler,° .streikuojant!

Puikiai dainavo svkiu cho.ię>ai dar pasmarkino kovą po 
rai. priklausanti prie Darbi- t0’, ,ka', ,bosaI »av0 teismlską

• i-i /-u v ,1^,.;;^. mdzionksina pries streiką. In- ninkisku Choru federacijos; .............. * \ ‘ v.
t. i • •• dzionksinas visai uždraudžiabuvo raudonieji šokiai ir masi- . , , , , v V1 ..
nes deklamacijos. p!k'e‘uotJ b,et pere‘,t^ sestadie-

Apart drg. Fordo ir Weins- nJ 200 streikienų demonstruo- 
tone, kalbėjo dar keli kiti.

K. Rep.

Ber- l8 d. liepos mirė Jurgis 
tašius, plačiai amerikiečiams 
žinomas, kaipo laivakorčių 
agentas. Per daug metų jis 

; laikė biznį ant Washington 
(St., New York City. Jį laido
ja graborius A. Radzevičius, 
kurio biznio vieta — 402 Me
tropolitan Ave., Brooklyn, N. 
York.

Bertašius 
|kas žmogus. 

: vo ’amžiaus 
l darbininkiškame judėjime. Del 
į biznio nebuvo nei viešas prie
šininkas mūsų judėjimo. Jisai 
'buvo gana šykštus. Ilgus me
tus, ten pat ant Washington 

i gatvės laikė karčiamą ir vieš- 
Užstojus prohibicijai, 

nupuolė ir viešbučio biznis, o 
jsu laivakortėm irgi prastai se
ikėsi. Paskutiniu laiku Berta- 
šius buvo bizniškai susiglau- 

idęs su graborium Valantieji;, 
Maspethe.

buvo klerikališ-
Per 63 metus sa- 

buvo nežinomas

Rep.

šiau

. Nelau- pls •

Dar- 
veda 
areš- 
dar-

Organizat.
(164-165)

i Iš LDS. 1 Kp. Išvažiavimo
10 d., 

1 kp. tu- 
žinodami 
“Klampy- 
pat rengė

Paskui tas gaivalas sakė pa- > 
mokslus prie sklokininkų sta-! 
lo; mat, tas daryta tiksliai, į 
kad tik daugiau jiems publi-į 
kos sutraukus.

Du judėjimai, du išvažiavi- ? 
mai ir du paveikslai. Pas mus j 
—platinama darbininkų revo-! 
bucinė spauda, dainuojama j 
revoliucinės dainos, įdirbama 
del darbininkų ateitieš. O pas i 
Pruseikos pasekėjus pamoks-' 
lūs sako Grikštas. Matėsi ei-! 
linių darbininkų, kurie yra ap
gauti Pruseikos saldžialiežu-! 
vavimais ir verksmavimais; jie > 
buvo atėję j mūsų išvažiavimą, ‘ 
nes jie, kaipo darbininkai, čio
nai jaučiasi savųjų tarpo, o ■ 
ten atsiduoda seno 
puvėsiais.
palaiduoti 
mandos.

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami i 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863 '
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

aww .•A’.’

tarpe, 
pasaulio

Laikas jiems atsi- 
nuo renegatų ko-

LDS. Narys.

lie- 
‘Lais- 
mūsų

LDSA. 1-mos Kuopos 
Narių Atydai

Ateinantį ketvirtadienį, 
pos 14 d.,«8 vai. vakare, 

j vės” svetainėje įvyks
i kuopos susirinkimas, kuriame 
reikėtų visoms dalyvauti, nes' 
bus labai svarbus.

Dienotvarkyje turėsim ra-į 
portus iš LDSA. suvažiavimo, 
iš Schenectady buvusios Komu 
nistų Partijos konvencijos,, 

j kiek kuopa parašų surinko ir; 
j t.t.
vesim 
dysim 
mus. 
kės ir

UETUVIŲ HOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

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

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų

DR. M. FILURIN
215 E.12th St.

Tarp 2nd ir 3rd Avės
NEW YORKE

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

Nedeliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas jčirškinimais

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y*
. Tel. Evergreen 6-4614

Geriausia Studija Brooklyne. 
Ateikit Persitikrint.

o xx k* mm lot VV jot aor lonot V W 1
A t* x5oc k tCKtCn r* jtk A A tCn jOc jOoOc tek fC* ir* »Ck jOi iOcjAi jfiiifiofiiioiirVirfci
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2*5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR < 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

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

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!

! Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai
’ Dovanom ar patys sau norėda- 

daimantuB 
daiktų ži- 
pigiau nu-

Reikės aptarti, kaip pra- . 
ateinantį vajų ir įvyk- 
kitus suvažiavimo tari-. 
Būkime geros bolševi-' 
sueikime visos.

K p. Organiz.
O. Višn’auskienč.

JONAS STOKES
Fotografas '

Siuorrė praneSu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

S? 2 Marion Stn 
kamp. Broad* 
way, Chauncey 
Street utotii 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKĄ
VALANDOS:

Nuo > vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.
________________ -___________________i

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

Į ĮVAIRŪS 
I RODŽIAI 
f

j JAUSIOS
|UŽ PRIEINAMA
1 KAINĄ 
a
I Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų - daiktus, 
c Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
| Williamsburgiečiams, kuriems | 
« pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ' 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsime

Sekmadienį, liepos- 
Forest Parke LDS. 
rėjo išvažiavimą, 
tą, socialfašistai iš 
nes” abazo irgi ten
savo išvažiavimą; mat, ten ga
li būti keturi išvažiavimai kar
tu. Matote, tie gaivalai vis, 
save persistatinėja gero veli-į (Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.) 
jaučiais ir kiek pirmiaus skel-Į __________________ ___ _ __

I besi veik užpatentuotais savi-Į 
‘ > Lietuvių Darbininkų i 

sutar- i Susivienijimo; o štai kaip jie' 
parodo savo purviną veidą.

darni pikietavo dirbtuvę. Be 
kitko, jie reikaląvo, kad kom- 

į panija sugrąžintų $50, kurie 
pirmiau buvo užstatyti iš dar
bininkų pusės, kaipo paranka,, 
kad darbininkai nelaužys kom-į^n^ais 

i paničnos “rudo šuns” i____
• BROOKLYN . Taiptau gu įu0 reikalavimu pikie -t . _

nis Darbininkų Apsigynimas L komitetas nuėjo pas Mille-1 savo išvažiavimą ren-
buvo surengęs mitingą atvira-1- Milieris gi pakišo jiems po-jgė tiksliai, kad pakenkus LDS.

lovestoniečiai Pjausto 
Korn. Darbininkus

fW M M M M M MM

LAIK-
N AD

AI A DOS

me ore, kampas Pitkin ir Hop- 
kinson Avės. Mitingo tikslas 
—kova už paliuosavimą mirtin 
nusmerktų Scottsboro negrų 
berniukų, čia pat lovestonie
čiai renegatai ruošė savo mi- 
tingėlį; norėjo atitraukti pu
bliką nuo komunistinio mitin- gOrn^ 
go. Lovestonietis Nelson ir ki
ti bliakdžekiais ir peiliais su
žeidė du komunistinius jau- ’ 
nuolius, J. Elliottą ir Rothstei- 
ną, kurie kritikavo tuos išga
mas. Kovoje lovestonietis Lif- 
shitz buvo nuverstas nuo plat-'Five star čeverykų šapos. 
formos; tuomet Gitlow pasi-1riausias gi streiklaužys 
griebė platformą ir bėgo. Bet. sociali-stų partijos narys 
lovestoniečiai, pirm bėgsian,; erto Spato]a# 
pasišaukė policiją, kad a p-J 
daužytų darbininkus. ’

pierą pasirašyt, kad nuo da
bar jie pertraukia visokius ry
šius su šiuom fabriku. Komi
tetas atsisakė pasirašyti ir pa
reiškė ,kad toliaus dar stro- 
piaus ves kovą už darbą pas

1 kuopos išvažiavimui; jų tar
pe buvo net keletas kuopos 
narių bei buvusių narių. Jie 
nuolatos rėkia, kad LDS. puo
la nariais, o tuom pačiu kartu 
kenkia, kiek tik galėdami.

Millerį su pagerintomis saly- i LDS. 1 kp. išvažiavimas bu- 
vo skaitlingas. Net valgio ir 

Kurie streikieriai dar nebu- kitko pritrūko; tai kelis kar- 
į vo pasiėmę įrankių iš dirbtu-' tus turėjo vykti į miestą, kad 
i vės, tie ne pavieniai, bet bū-Į atvežus daugiau. Matėsi drau- 
riais eis jų atsiimti. I g'U ir draugių iš kitur, kaip iš

Energingai pikietuoja strei- Elizabetho ir Cliffsidės.
Aido Choro nariai sudaina- 

Vy-jvo ištisą eilę revoliucinių dai- 
yra 

Um-

kieriai naujai užstreikuotos

P. S. 7 Streikieriai Areštuoti
NEW YORKO APIELINKĖS
ATYDAI

New Yorko apielinkės darb. septynis streikierius, kurie pi- 
organizacijų kuopom buvo iš
siųsta iš anksto platinimui 
“Laisvės” pikniko tikietų. Pra-|kui vadovauja kairioji unija.

Kiti darbininkai, ateikite 7 v. 
rytais, po num. 226 Throop 
Ave., padėt pikietuoti.

BROOKLYN. — Areštavo

kietavo Mishkino rakandų, ša
pą, 232 Throop Ave. Strei-

some draugų greitai atsiskai- 
tliuoti. Už parduotus tuojaus 
perduokite pinigus j “Laisves” 
rašt’nę, o likusius tikietus grei
tai grąžinkite. Mes norim pa- į>■«» mes nulini v

daryti pilną pikniko atskaitą SykstUOlČ 
• 1 • « Mf 1 1 • >

PIKNIKO KOMISIJA.

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, 
604 Race St.
S. E. 6th & CallowhilJ 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923
1215 South 2nd 
Franklin & Vin*>

Pa

& 
& 
& 
&

&

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green
Parrish
Poplar

& South 
South 3rd 
& Catharine
South 3rd

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Ūmiai Ir chroniškai vyr<j ir 

moterų ligai kraujo ir edei. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumą.

DR MEER
H6 W. 44th St., Room 

New York, N. Y. 
Valandai Priėmimo i

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

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

kėsite “Laisvėje.’’
VIKTORAS JANUŠKA

127-17 Liberty Avė 
Tarpe 127 ir 128 gatvių

Richmond Hill, N. Y.
Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310 GRABORIUS

(UNDERTAKER)

Kojp Nesveikumai
Vokietys Specialistas F Ifj
Garankščiuotos krau- . TV/'

jagysles, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai ' L/Jfj 
ir skausmingi kojų su- \J(Į J
tinimai, paeinanti nuo yKL J
gyslų jdegimo, yra gy- y/ld

domi be operacijų , Jjd
DR. O. MEYER

208 West 54th St. 
New York City

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

J. GARŠVA
Graborius

PAJIEŠKOJIMAI
i PAJIEŠKAU Antano ir Marijonos
; Mažeikų. Paeina iš
kričio, Varnių miestelio. Pirma gy
veno Pittsburghe, Pa. Turiu labai 
svarbų reikalą. Prašau atsišaukti 
arba jei kas žinote apie juos būsiu i

1 dėkingas, kad pranešite. Kazimiera i 
: Laudanskienė, 18 Intervale St., Mon- ;
tello, Mass.

(164-166) 1

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

nu, daugiausiai anglų kalboje. 
Darbininkai nuo visų keturių 
išvažiavimų susirinko prie LD 
S. stalo ir gėrėjosi dainomis. 
Prisidėjo ir kitataučių^ nes 
juos patraukė anglų kalboje 
dainos “Solidarity” ir kitos.

Parduota nemažai literatū
ros ir jos tarpe Komunistų 
Partijos Rinkimų Platformos.

Manau, kad kuopa turėsi 
pelno.

žodis kitas ir apie Prusei
kos pasekėjų jomarkėlį. Pat
sai jų jomarkas mizernai at
rodė. Iš “glavnos načalstvos” ' 
buvo tik V. Paukštys.' Patys 
Pruseika ir Butkus veikiausiai į 
kur karčiamoje buvo, žmonių 
pas juos buvo kelis kartus ma
žiau, kaip pas LDS. draugus.

vienas dalykas:

Telšių aps- i 402 Metropolitrn Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y. SKAITYKIT, PLATINKI!
"LAISVĘ.”

NEW YORK,—Ella D. 
sephienė, nors krepšyje turė-! žymėtinas 
jo $2,174, bet atsisakė taxi- kuo toliau, tuo jie labiaus ne- 
šoferiui užmokėt dolerį už jos apkenčia darbininkų revoliuci- 
pavežimą. Tapo areštuota ir nio judėjimo.

vaikų ir motinų demonstraci- nugabenta į ligoninės pamišė- narių nuėjo prie jų
4« v..-; ^£“2:2 lių skyrių, kur tyrinės'jos pro-' nlatydamas mizernumą jų iš-Į
fvykti, lieka atidėta ant toliau, to sveikatą. įvažiavimo, pareiškė: “Et, jūs

ATIDĖTA VAIKŲ
DEMONSTRACIJA

NEW YORK. — Bedarbių

ja, kuri buvo skiriama šiandie i 
jvykti, lieka atidėta ant toliau, to sveikatą.

Jo-

Vienas iš LDS. 
stalo ir,

26-TAS METINIS 26-TAS

PIKNIKAS 
RENGIA DR. MARTIN LUTHER DRAUGYSTĖ 

Nedėlioję, 17 Dieną Liepos (July), 1932
KLAščIAUS KLINTON PARK

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Pradžia 2-rą Valandą Dieną

PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAM 
Trys Išlaimejimai, Naudai Pašalpų Fondo

Pirmas $10, Antras $5 ir Trečias $2.50 Pinigais
Dalyvaudami šiame piknike pasimatysite su daugeliu 

savo draugų ir pažįstamų. Taip pat turėsite progą 
ištirti ir savo talentą.
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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