
KRISLAI
Literatines Lenktynes.
Ir Mes Juos Turime

Sekti.
Karo Skolų Bėdos.
Lietuvių Bankai.

Rašo Marksistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį! \

Sovietų Sąjungoj lietuviai 
darbininkai lenktyniuoja, kurios 
apielinkės draugai daugiau pa
rašys j komunistinius laikraš
čius apie socializmo kūrybą, 
šios literatines lenktynės eina 
tarpe Leningrado, Maskvos ir 
Minsko draugų.

Jų rašiniams temos imamos 
iš naujos kūrybos, didžiųjų 
dirbtuvių ir abelno darbininkų 
gyvenimo. Jie rasinės ne tik 
“Raudonam Artojui”, “Prieka
lui”, bet ir “Laisvei”, “Vilniai” 
ir kitiems mūsų laikraščiams.

Mes galime tik pasveikinti 
tokį draugų pradėtą darbą. Bet 
pasveikinimo negana. Mes tu
rime eiti jų keliu ir organizuo
ti literatines lenktynes čia, Am
erikoj. Mūsų pareiga rašinėti 
taip pat ne tik j mūsų spaudą, 
bet ir į Sovietų draugų leidžia
ma—“Raudonąjį Artoją”, “Prie
kalą”, “Balsą”/

Toks pasidalinimas arba pa
sikeitimas rašinėliais daug ga
li prisidėti prie paįvairinimo 
mūsų laikraščių. Ypatingai 
mes turime šį -darbą jungti su 
organizavimu Proletarinių Ra
šytojų Ratelių;

ne-
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RUOŠKITĖS RUGPJŪČIO 1 D. DEMONSTRACIJAI - KOVAI PRIES TERORĄ
Bankieriai Jieško Išeities 
iš Krizio

BASLE.—Pasaulio ban
kieriai, kurie čia laiko kon
ferenciją, negali surasti iš
eities iš ekonominio krizio. 
Pasaulinio \banko taryba 
vienbalsiai nutarė, kad rei
kia grįžti prie aukso valiu
tos standardo, jei norima 
panaikinti krizį. Šioje kon
ferencijoje dalyvauja veik 
visų kapitalistinių valstybių 
bankieriai.

Naujas jų planas bedarbę 
nepanaikins, kaip nepanai
kino daugelis kitų jų dary-

St Louiso Policija Šaudo Darbininkus, 
Kuomet Bedarbiai Reikalauja Duonos

ST. LOUIS. — Kruvina ’ tvorgalius, kuomet juos po- 
Kova įvyko St. Louise, kuo- licija ėmė daužyt be reikalo, 
met bedarbiai darbininkai _ , _ , ,
ramiai maršavo j miesto Tos kovos pasekmės, kad

i Amerikietis Važiuoja Dar
buotis j Sovietų Sąjungą

jai Lenkijos Koridorius
Taikai1 Prasidėjo kova, ui ębld i dindi j cistai likosi suže

VARSA VA.—Kapitalisti- ( 
nė spauda vėl kalba apie 
Lenkijos Koridorių, kaipo

Pereito karo skolų bėdos 
sibaigia. Amerika, kuomet 
reikia kalbėti apie kitų Euro
pos valstybių karo skolas, tai 
jinai kalba labai liberališkai. 
Jinai sutiktų, kad ir visai panai
kinti Vokietijos karo skolas Eu
ropai. . Bet pastaruoju laiku 
Europos valstybės prakalbėjo .
kitaip. Jos sako, kad ir Ameri-1 apie pasaulio taikai pavojų, 
kai karo skolų mokėjimą reikia , Lenkija ir kitos valstybės 
panaikinti. varžosi už tą punktą, kuris

Amerikos imperialistai, išgir- reikalingas kiekvienai vals- 
dę Europos negarsų balsą, už
giedojo visai kitokią gaidą. Se-iR f Vnkiptiioi kvln fa- 
natorius Watson sekamai pa-iį?u0 . et /a a 
reiškė; | sizmas, tai tas pavojus dar

“Mes nemanome panaikinti į labiau padidėjo, 
arba pertvarkyti karo skolas, Į 
nepaisant kokius pažadus lies
tų sutartis su Vokietija. Mes 
nieko neturim su Versailės tai
ka, kuri patvarkė karo skolas.”

varžosi už tą punktą, kuris

tybei, surištai su prekyba.

Vokietijoj Kruvinos 
Kovos

centrą reikalauti maisto ar- apie 25 darbininkai likosi 
ba darbo. Policija naudojo areštuoti. Keturi darbinin- 
visus karo ginklus prieš 
darbininkus.

Po vadovybe Bedarbių 
Tarybos 3,000 bedarbių dar
bininkų susirinko prie mies
to salės, kad įteikti savo rei
kalavimus. Darbininkai lai
kė prakalbas. Bet policija 
naudojo ašarų bombas ir ki
tus įrankius, kad darbinin
kus išvaikyti. Sakoma, kad 
d a rbininkai pasipriešino.

kai pašauti. Policija naudo
jo revolverius ir gazo bom
bas. Šita brutališka terorą 
policija ir kapitalistų val
džia bando suversti ant be
darbių darbininkų. Visi 
darbininkai turi kelti pro
testus prieš šiuos darbinin
kų šaudymus. Reikia rei
kalauti dar labiau bedar
biams apdraudos arba dar
bo. Reikia kelti protestai 

, Keli poli- prieš policijos terorą ir už- 
sužeisti. Darbi- puolimą ant nekaltų darbi- 

j ninkai panaudoję akmenis ir ninku.

Lenkijoj Ruošiami Mitingai Prieš Vokiečius

KEWANEE, III.—E, Ro
binson, kuris yra vyriausias 
prižiūrėtojas Illinois Power 
and Light korporacijos, va
žiuoja į Sovietų Sąjungą 
dirbti prie Dniepro upės 
elektros stoties vystymo. Jį 
rekomendavo Cooper inži
nierių kompanija, kuri vei
kia Sovietų Sąjungoj.

Sukilimai Brazilijoj 
Tęsiasi

DARBININKAI RUOŠIAS KOVAI PRIEŠ KARĄ-PROTESTO DEMONSTRACIJOS RUGPJŪČIO PIRMA DIENA
LIETUVIŲ DARBININKŲ ORGANIZACIJOS TURI 
DALYVAUTI KUOSKAITLINGIAUSIA KOVOJE 
PRIEŠ KARĄ IR Už GYNIMĄ SOVIETŲ SĄJUNGOS 

IR CHINIJOS REVOLIUCIJOS

tenzūruojamos.' •

Dar toliau Watsonas aiškina, 
kad Jungtinėm Valstijom jau 
šitas karas kainavo $48,000,-> 
000,000, o dar toliau, tai kai-; 
nuos visą f 
Šios skološ, girdi, gula ant
Amerikos žmonių. Na, o jei j
Europos valstybės nemokės' 
Amerikai ‘$11,000,000,000 skolų, 
tai “dar didesnė našta guls ant 

♦ mūsų žmonių”, sako Watsonas.
Tad atvirai jisai pareiškia, 

kad joks “amerikoniškas kon
gresas nesutiks pakeisti arba 
panaikinti šias skolas.*'

Kitas senatorius pareiškė, 
kad “jokia taika negali panai
kinti karo skolas, kurias reikia 

‘ mokėti”.
Vadinasi, Amerikos imperia

listai kalba bizniškai. šios kal
bos dabar dar eina tik aštrių 
žodžių pasidalinimu, bet jos ga
li virst ir ginkluota kalba. Ame
rika, kaip jau matoma, nenu
sileis Europoj/ valstybėms. Tad 
kalbos apie 
bomis apie karą.

BERLYNAS.—Vokietija

VARŠAVA. —Laikraščiai davimai ir obalsiai. Ant iš- 
praneša, kad 200 Lenkijos f kabų buvo užrašai ir reika- 
patriotinių, fašistinių orga-1 
nizacijų suruošė masinį mi
tingą ir reikalauja, kad Vo
kietija būtų laikoma pa
vergta. Tame susirinkime 
kelta protestai prieš Vokie
tijos reikalavimą panaikin
ti karo skolas, kurias jinai 
turi mokėti kitom imperia- 
listinėm valstybėm.

Šiose demonstracijose kel-

BUENOS AIRES.—Nau
ji pranešimai sako, kad 
Brazilijoj sukilimai dar tę
siasi ir jie yra rimtesni, nė
gių, kad iškarto tikėtasi. Iš 
Sao Paulo žinios yra labai 
atsargiai
Viešpataujanti valdžia paė
mė į savo rankas telegra
fus ir laiko juos po milita- 
rine apsauga.

Sao Paulo sukilėliai, sako
ma, gauna paramos is 
valstijų (gubernijų), kaip j 
kad Mines Geraes ir Rio 
Grande do Sul.

. Tarpatautinė kovos diena | zacijos turi ne tik dalyvau- 
prieš karą, už gynimą So-1 ti, bet reikia prisidėti prie 
vietų Sąjungos ir Chinijos protesto surengimo. Reikia 
revoliucijos jau netoli. Ta : m o b ilizuoti darbininkus, 
diena įvyksta rugpjūčio 1 kad dalyvautų šiose demon- 
dieną. Kiekviename didės-; stracijose, kuriose bus ke- 
niame mieste yra ruošiamos liama reikalingiausi darbi- 
demonstracijos gatvėse ar-.ninku reikalai.
ba svetainėse, ši diena ne-' Kalbėkite savo susirinki- 
tik prieš karą, bet ir prieš muose, darykite gerus tari- 
kapitalistų terorą, už pa- 
liuosavimą politinių kalinių.

Ta kovos diena reikalau
ja gero prisirengimo ir en
ergingo darbo. Reikia reng
tis prie jos iš anksto. Visos 
lietuvių darbininkų organi-

mus, kad mes galėtume iš
judinti kuodaugiausia lie
tuvių į šias demonstracijas. 
Išeikime i gatves ir pareikš- 
kime savo protestą prieš ne
darbą, karo pavojų, už pa- 
liuosavimą politinių kalinių.

iš kitų Kapitalistu Valdžia Stengiasi Išvytii lavimai, kad Silezija, Pome
ranija ir Poznanius pasilik
tų Lenkijos nuosavybe. Sa
koma, kad šeši tūkstančiai 
Lenkijos legijonierių laikė 
masinį mitingą Poznaniuj 
pereitą nedėldienį.

Tai reiškia, kad Lenkija 
ruošiasi karui. Jinai jau, 
trokšta grobti daugiau nau- i Lozanos konferencijos tari- 
įų teritorijų. Tai ženklai; mas padaryta, kad Vokieti-

■ Į tik 3,000,000,000 
markių karo skolų. Jai reikėjo 
mokėti sulig pirmiau pada
lyta sutartį virš 60,000,- 
000,000. Bet fašistų vadas 

D T* V ’I * I Hitleris nesutinka, kad ir 
ranlja Veikia ta suma būtų mokama. Ji- 

 įsai pareiškė, kad greitai ta 
BERLYNAS.—Vokietijos suma bus verta tik 3 mar-

Pasaulinio Karo Veteranus iš Washingtono

jų teritorijų.

. NESUTINKA
SU LOZANOS TARIMU

BERLYNAS.—Paskutinis

. _________________________________________________j__________________ , naujos imperialistinio karopa mokėtų
turėjo kurviną nedėldienį 10 , įa jr imperialistiniai veika-! ugnies.
dieną liepos. Apie 9 žmonės i 

$100,000,000,000. užmušta politinėse kovose į 
vieną dieną. Daugybė dar- 

į bininkų sužeista. Daugiau- 
.sia buvo susikirtimai su 
Hitlerio pasekėjais. Vieto
mis buvo šaukta net milici
ja.

Daugiausia susikirtimų 
įvyko Silezijoj, Ohlau ir ki-: 
tu r. Taip pat susikirtimų 
įvyko ir Breslau, Hinden- 
burge, Aachen, Bremen, 
Plauen, Kiele ir kitur. Dau
gelyje vietų susikirtimai 
įvyko tarpe fašistų 
munistų.

Brazilijos Sukilėliai į Vokietijos Komunistą 
Laimi

SAO PAULO.—Kiti pra- ----- --------->>— .
nešimai sako, kad Brazilijos Komunistų Partija veikia, kės.
sukilėliai laimi ir jau labai veik atviroje kovoje su fa- j . * ~
daug yra užkariavę. Sako-1 šistais. Šioje kovoje komu- Pnlirna Ssildo 
ma, kad visa armija, kuri nistai gerai moka išnaudoti I *

’WASHINGTON, D. C.—- tai policija suėmė ir laiko 
Kapitalistų valdžia negali nevalioje. Mat, valdžia no- 
pakęsti veteranų, kurie yra ri< kad veteranai apleistų 
kapitalo sostinėj, Washing- Washingtoną pe. ,ys savo lė- tone. Valdžia bandė visus 
būdus, kad išvaryti iš sos
tinės veteranus, bet jai ne-1 
pasisekė. Tuo pačiu laiku, 
kuomet valdžia bando atsi
kratyti veteranų, tai dar 
150 negrų veteranų iš Pitts- 
burgho pradeda maršuoti į 
Washin (doną, kad padėti iš- 
kariauti bonus.

Bet tuos veteranus, kurie 
pareikalavo, kad jiems būtų 

| duodama gelžkelio tikietas, 
. —r "" 1 ■ ■ 1    of” "...T

šomis.
Veteranai laiko savo kon

ferencijas ir eiliniai nariai 
ima vadovybę j savo ran
kas. Jie pareiškė valdžiai, 
kad jie pribuvo į Washing
ton ą ne valdžios kviesti, tai 
ir apleis be valdžios patvar
kymų. Yra tik labai maža 
dalelė bailiu, kurie priima 
Hooverio valdžios patvarky
mus. Visi kiti laikosi gerai.

aiką” virsta kal-

Juozapas J. Elijošius labai 
“smailai” nukalba apie savo nu- 
bankrutytą banką. Girdi, “jei 
būtų nors dešimta dalis lietu
vių Chicagoj rėmę savo įstaigą, 
materialiai, būtų jos ir ‘velnias’ 
nenugriovęs”.

Stebėtis reikia jų drąsa, 
da tie šmugelninkai jau 
Įėję, tai.jie kalba, jog jų
kas, tai lietuvių “sava įstaiga*'. 
Mes pasakysime, kad tokios įs
taigos visuomenei yra “savos“ 
tik tuomet, kai nuneša darbi
ninkų pinigus. Tuomet tie po
nai dalinas su darbininkais sko
lomis. Bet kuomet eina klau
simas pelnų, tai darbininkai ne
reikalingi.

Ka- 
*sky- 
ban-

Įdomu, taip pat, kas tų ponų 
skaitoma Lietuvos “patriotais”. 
Tas pats Elijošius sako

ir ko-

Potviniai Vokietijoj
MUNICH, Vokietija. — 

Bavarijos kraštą aplankė 
didelis vanduo. Vertach 
upė išsiliejo į kraštus ir po- 
tvinis pasiekė net į kaiku- 
riuos miesto fabrikus. Pa
daryta nuostolių ir sulaiky
ta darbas kaip kuriose dirb
tuvėse.

tėvynės kareiviais bei tikrais 
patriotais”.

Tie žmonės, kurie dėjo į Eli- 
jošiaus banką pinigus, yra ir 
“verti pagarbos... padėkos nuo 
visos lietuvių tautos”. Nejaugi?

Tai ve kam reikalinga “tėvy
nė” ir tautiškumas. Mes jau 
ne kartą aiškinome, kad “tautos 
patriotizmas”, tai tik dolerio 
gaudymas. Jei turi dolerių ir 
juos duodi savo tautos biznie
riui, tai esi pagarbintas tau
tos žmogus! Mes dar kartą pa-

savo sakome, kad tie ponai tik dang- 
pareiškime, kad į jo banką dėjo stosi “tauta”, kad jiems gerai 
pinigus “tik mažas būrelis žmo- sektųsi apgaudinėti 
niyr kuriuos galima pavadinti kus.

darbinin-

ma
yra Sao Paulo valstijoj, eina 
su sukilėliais. Tokiu būdu 
sukilėliai jau turi 25,000 ge
rai lavintos armijos. Sukilė
liai reikalauja įsteigti kon
stitucinę valdžią. Šitas su-

visas progas. Komunistų I 
Partija gauna daugiau įta-1 
kos eiliniuose nariuose net 
socialistų partijoj. Pasta
ruoju laiku K. P. padarė at-1 
sišaukimą į socialistų parti-

Mainierius
Šelpimo Bilius Gavo Hooverio Vėtą

kilimas politiniai yra nedar-jj°s eilinius narius.
bininkiškas. --------------

Fabriką Darbai Su
mažėjo 24 Nuoš.

Organizuos Naują Partiją
WASHINGTON, D. C. — 

Dar vieną kapitalistinę par
tiją rengiasi organizuoti ne
pasitenkinę politikieriai. Ši
ta partija būsianti už palai
kymą “sausojo” įstatymo ir 
tų nedateklių, kuriuos de- 

ir republikonai 
pamiršo pakelti ir įdėti į 
savo platformą.

kad darbai fabrikuose labai -------------
■ j • i . . . vienus me- Cholera Siaučia Chinijoj riici dl vhtilVTlii dnvhm * *

WASHINGTON, D. C.— 
Kapitalistai dar vis kalba 
apie darbų padidėjimą. Bet mokratai 
jų pačių statistikos parodo,

WASHINGTON, D. C.— pinigai, kurie skiriami fab- 
Pereitą šeštadienį Jungtinių rikantams ir korporacij'ų 
Valstijų senatas perleido paskoloms. Sumanytojais 
taip vadinamą šelpimo įs- • šio biliaus yra Garner-Wag- 
tatymą. Į šį bilių įeina' nėr. Bet ir šitas bilius ne- 
$2,100,000,000 suma pinigų, patinka prezidentui Hodve- 

žinoma, šitas bilius nieko riui ir jo kompanijai. Tad 
nežada darbininkams. Tai Hooveris uždėjo savo veto 

ant šio biliaus. Tai reiš- 
I kia, kad tas įstatymas lieka 
atmestas.

Darbininkų šelpimu Hoo- 
Ketvergo vakare, 14 lie- verio Zal/ia v,is^ tnes.iraPj-

— ! na. Darbininkai turi rei- 
Komunistų Partijos; Ka^aiJjL.soc?a^s .a^iaUy??

i is valdžios ir kapitalistų. Uz 
i tai darbininkai turi kovotu 
Tik kovodami jie galės lai
mėti. Ir rinkimų kampani
jos darbe -reikia reikalauti 
bedarbiams pašelpos.

BELLAIRE, Ohio.—Kru- 
, vina kova vėl prasidėjo mai
nų apielinkėj. Belmont pa
viete paskelbta karo stovis. 
Du darbininkai nušauti. 
Vienas mirė ant vietos, o 
kitas mirtinai sužeistas. Mi- 
ręs yra Steve Bowen iš But- 
chel, sužeistasis—Gail Gim- 
ble, mainierys. Pirmasis 
buvo pikieto pareigose.

Be to, areštuota trys “ko
munistai”, kaip jie sako, pos, čia kalbės James W.| 
laikraščių reporteriai. Mai- Ford, 1 _ U
merių kova dar nesutriuš- kandidatas į vice-preziden- 
kinta, ji tęsiasi jau apie 
penki mėnesiai. Teroras 
nesulaikys darbininkus nuo 
kovos.

NEWARK, N. J.

tus dirbtuvių darbai suma
žėjo 24 nuošimčiais.

Gi nuo 1929 metų, 
darbai jau sumažėjo 
nuošimčius. Vadinasi, 
tik pusė darbininkų dirba, 
kurie dirbo 1929 metais. 
Šios skaitlinės yra tik New 
Yorko valstijos, bet jos ata- 
tinka ir visai šaliai.

tai

veik

SHANGHAJUS.—Chole
ros epidemija, kuri pradėjo 
nuo Cantono ir ėjo iki Pei- 
pingo dar vis plečiasi. Pa
kilusi šiluma visoje Chinijo
je dar labiau pradėjo skleis
ti ligas ir jų bakterijas. 
Šimtai naujų susirgimų pra
nešama kiekvieną dieną.

WASHINGTON, D. C.— 
Valdžios daviniai paskelbta, 
kad ir rūkymą žmonės jau 
mažina. Birželio mėnesį 
rūkymas sumažėjo 12 nuo
šimčių mažiau, negu perei
tų metų tą patį mėnesį. Ga
minimas į mėnesį laiko ma
žesnis yra ant 1,380,000,000 
cigaretų. Taupumas ir čia 
pasirodo.

tus.
Prakalbos* bus Kriuger 

Auditorium, 25 Bearmont 
Avė. Bus puiki ir muzikalė 
programa. Dalyvaus Siety
no Choras ir kitos dailės 
spėkos.

Sietyno Choro nariai, su
sirinkite į Šv. Jurgio svetai
nę, ketverge, 7 vai. vakare, 
prieš prakalbas. Iš čia per
sirengę į uniformą trauksi
me į prakalbas.

Lietuviai darbininkai, ma
siniai dalyvaukite šiose 
svarbiose prakalbose.

12 Žmonių Nuskendo
CHARLESTON, W. Va.- 

Potviniai padarė daugiau 
nuostolių, negu iškarto bu
vo tikėtasi. Jau sužinota, 
kad 12 žmonių nuskendo ir 
daugybė padaryta nuosto
lių. Akrono apielinkėje lie
tus ir vėtra padarė nuosto
lių apie $100,000.
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Bedarbiai, “Budavokite ;(1 a >'b ininkiško pagrindo, 
Svpikah” i1I0rs ne sPar&ab betuVcIKalę • auga narių skaičiumi. Jam

Dr. Kay Lyman Wilbur i yra lemta ^išaugti į tvirtą 
surado naują planą, 1 
naudotis depresija—blo
gais laikais. < 
darbiams “naudotis proga” 

ir budavoti sveikata, 
v

Girdi, bedarbiai turi iš
naudoti tą liuosą laiką, i teno;ti 
lankydami nacionalius par
kus. Jis sako:

Ištikrujų, vakacijos kalnuo-' 
se, ypatingai 
parkuose, yra 
į sveikatą/kas 
turtingesne.
Mat, pats ponas Wilbur; 

tik sugrįžo į Washingtona ‘ 
iš Acadia National Parko. 
Maine valstijoj, ir rengiasi 
vykti į vakarus ir ten ap-' 
lankyti nacionalius parkus 
ir puikiai laiką praleisti.

Dr. Wilbur yra vidaus 
reikalų sekretorius. Jam 
kelionės išlaidas padengia 
valdžia.

.Kadangi jis turi pinigų, 
kaip šieno, tai jis ir “nesu-! 
pranta”, kodėl tie milionai! n^ra išrokavimo 
bedarbių negalėtu aplanky- fašistų užmanymą. Smeto- 
ti nacionalius parkus ir bu- nos agentai nori tuomi pa- 
davoti savo sveikatą. Jis tys išsigarsinti ir išgarsinti 

. Alnesupranta”, kad tokie po-! fašistinę Lietuvą. Kokia iŠ 
nai, kaip jis pats, darEinin- į to nauda lietuviams darbi- 
kus smarkiai apiplėšia, kuo- ninkams? Nėra jokios nau- 
met jie dirba, atlygindami dos.
tik šešta dali to, ka darbi---------------
ninkai pagamina ir kad ^nil. Valst. DraUgafflS 
darbininkai, išmesti is dar- , \ ®
. * . • • • • Venti su [av Mokyklos Reikalu
taupytais pinigais. Prie to,; *
juk pastaruoju laiku dau- o .. ~7*J v j i • • i • Suiyg vyresniųjų orgamza-gelis darbininkų neteko nei: H , • ąi vasara steigsi- 
tų sutaupytų centų, ban-: me tarpsavinio lavinimosi mo- 
kams bankrutuojant. Reis- j kyklą, Waterbury mieste. Gau- 
kia, kapitalistai paskutinius1 įas geras instruktorius, kurio 
centus nuo jų atėmė. i visi apskričių komitetų nariai 

Taigi, milionams bedar- (Pagejlavoi du°
bių nėra galimybės važiuoti 
į nacionalius parkus ir bu-;
davoti sveikatą. Tą gali da
ryti tik labai mažas skai
čius gyventojų—tik valdan
čiosios klasės nariai.

Bet kuomet darbininkai 
susiorganizuos, nuvers ka
pitalistinę sistemą ir įsteigs i 
darbininkų ir farmerių vai-! 
džią, tuomet milionai dar-!bet kitos kolonijos tame pačia- 
bininkų galės aplankyti na- !me reikale truputį atsilikę.

Jau buvo rašyta laiškai, bet 
kiek norinčių lavintis yra pasi
žadėję, dar neduota atsakymo. 
Kodėl, draugai, taip?

Lavinimosi mokyklą reikės 
pradėti apie paskutinę savaitę 
liepos mėnesio. Tai, kaip ma
tote, laikas skubiai tą darbą 
judinti, kad tinkamai prisiren
gti, ir kad tinkamus, norin
čius lavintis draugus, drauges, 
suregistruoti del mokyklos, 
nes reikės priduoti skaičių na
rių waterburiečiams, kad jiem 
parūpintų veltui nakvynes ir 
kitką prirengtų.

Kolonijų draugai, kurie sto
vit priešakyje veikimo, būsite 
atsakomingi, jei nesuregistruo
site laiku mokinių, žiūrėkite, 
kad kuo greičiausiai atliktu- 
mėt tą pareigą. Kiek kurioj 
kolonijoj gauta mokinių, tuo
jau praneškite V. J. Valaitis, 
706 Stanley- St., New Britain, 
Conn.

Mokykla tęsis per dvi savai- 
tęs. ~ I

kaip darbininkišką savišalpos or- 
v. ganizaciją. Ko dabar la- 

Jis liepia be- hiausiai reikia, tai kad kiek
vienas LDS narys pasidar
buotų gavime naujų narių. 
Pasirodo, kad tas nesunku 
padaryti, tik reikia pasis-

Lietuvišky Fašisty Skridimas 
nacionaliuose 1 į Kauną 
investmentas,

padarytų šalį L* lietu viski fašistai Ame-1 
rikoj planuoja skridimą iš I 
New Yorko į Kauną. Lakū- 

; nai St. Darius ir St. Girėnas 
’ j išleido atsišaukimą, prašy- 
• darni aukų tam užmanymui. I 

! Girdi, jie jau nusipirko or-' 
laivį už $16,000, bet, esą, dar i 
reikalinga $4,000 įvairiems ’ 
įrengimams. Sako, kad tam { 

i tikslui organ izuojamos 
“skridimo grupės” kiekvie
noj kolonijoj. Ir prašo suor- 
ganizuot kolonijose “lietu
vių aviacijos dieną.”

Lietuviams darbininkams 
remti ta

1 da vietą mokiniam laikyti pa
mokas veltui.

Dabar vieno dalyko reikia, 
tai surinkti tuos draugus bei 
drauges, kurie yra tinkami 
mokintis ir turi norą. Laikas 
jau trumpas, tai laukti negali
ma. Kiek teko sužinoti, 

i waterburieciai tbj srityj dirba 
nuoširdžiai. Jie jau yra dalį 
suregistravę norinčių lavintis,

cionalius parkus, sveikatos 
rezortus ir galės budavoti 
savo sveikatą.

ap-

Klerikalų Susivienijimas 
Eina Žemyn

Klerikalų “Draugas”,
rašydamas LRKSA nesenai 
įvykusį seimą, Wilkes-Bar- 
re, Pa., sako:

»Sekretorius liūdnų žinių 
pranešė del narių stovio. 1930 
na., bal. 1 d., Susivienijime na
rių buvo 14,188, nuo to laiko 

teisės
Bet per tą 

net 1,634, mi- 
suaugusių na- 
13,024. Vadi- 
narių skaičiu-

prisirašė 652, grąžinta 
išbrauktiems 237.
laiką išbraukta 
re 419. Viso 
rių dabar yra 
naši, Sus-mas 
mi.eina žemyn.
•jIr klerikalų 

kontroliuojami 
irį^i eina žemyn narių skai- 
čįfrni. >

Lietu/ių Darbininkų Susi
vienijimas, subudavoias ant j

ir fašistų 
susivieniji-

ĮDOMUMAI
1 ■'■vrrrr;..... .. ...t -'j k- Į j-1

žymiai smulkesnis, bet nepasL j sutinka IpuOlime Sint dafbl- 
duoda; ir vienas kitam danti-i ninku pagelbėti savo “opo
mis pagriebia už: ^apatinės žio- nentams”-HooveriO admini- 
ties, susirakma ir nepaleidžia; i ... ,• . , ,
taip jiedu ir vartosi kūliais per Į S^1 kuli vykdo -bado 
vienas kitą. Kova išeina lygio-1 programą kas liečia darbo 
mis, ir jiedu, pagaliaus, persi-: mases.
skiria. administracija

Tas pats tigras užpuola kitų 1 suareštUOtuS 
piktą, taipgi uz save mažesni 
žvėrį, juodą leopardą; pjaunasi,

žvėrių Kovos 
i žmonių pasakose liūtas, arba 

levas tai “žvėrių karalius.” Bet 
gal bus praėjus karalių gadynė 
ir pas žvėris, kad kai kurie ne- ėdasi, net plaukai rūksta; tigras

Taipgi ' socialistų 
Milwaukee 

darbininkus 
beduonių eilėse atiduoda 
Darbo Department© agen
tams. Tačiaus socialistų 
partija tuos atvirus kapita
listinės diktatūros žingsnius 
bando pridengti frazėmis

Visos trys kapitalistinės

užsileidžia liūtui.
Levą kartais hukovoja net iš apačios ginasi, 

naminis . afrikiečių bulius, 
matysime iš tokio .atsitikimo.

Vienas amerikonas keliaunin-! Bei leopardas lokis jau
kas apsistojo Afrikos negrų kai- čiurna, kaip ir tigras. Pailsęs aPje politinę demokratiją, 

nueina leopardas vandens lakt;
,o čia prie krašto snukį iškišęs partijos, republikonų, d€ 

kaip apsąuga nuo draskau- krokodilius. Manote, kad leo-! mokratu ir socialistu, suda-.
Bet trys levai su- lordas jau gana atsiėmė nuo, bendra frontu nuolime 

rądd silpiia'tvoroje; vietą ir įsi-j tigro ir numins ? Kur tau ? Jis ; Pov-’nTiiii darbininku
brioVė tarp karvių. Galimas Į vėl grrrrrrr! ir pokšt letena!ant kox dai bimnkų,
daiktas, kad pats lamerikonas, krokodiliui į žandą. O tai vi-j didinime atakos prieš civi- 
norėdamas nutraukti judamuo-. siškai be reikalo, vien tik iš pa-; les teises milionų badaujan
čius garsinius paveikslus, pra- {siutimo. ' ; čiu darbininku.
ardė tvorą. . ’ . , , - ; J Stebėtimausias gi dalykas, | ^BpitaUstų partijos dą- 

Tšsioanrin karvės ir subotro i i kad tokis, l odos, nedi utas gy-1 „inVnvm bnwmnvU
tų bent kiek atsilaikyt prieš le-ljoj naudos demagogiškas 
va. Tas ožys yra nedidelis, bet Į frazes pridengimui didėjan- 
i 
tiesiai nuaugusius ragus, lygia
grečiai vienas su kitu.

Levas kelis sykius puolė ant! 
to ožio ir buvo ragais atmuštas,1 
nors, 
pjautas, 
ninkai, 
laukinis tos veislės ožys apsigi-j žodžio 
na nuo liūto.

iš viršaus užpuola, o leopardas 
Tigras irgi 

ką i nieko nelaimi. Karas išeina ly-
I giomis.

Bet leopardas tokis jau pik-

melyįe. Karvės buvo nakčiai 
suvarytos į žardį su augšta tvo
ra, 1
čių žvėrių. Bet trys levai su-

Louise Thomson, žymi negrų veikėja New Yorke, pa
reiškė, kad ji rems Komunistų Partiją rinkimų kam- džiaugėsi pabėgęs ir išniro lau- 
panijoj. Ji sako: “1932 metai suteikia Amerikos juo- kan iš žardžio.
diems ir baltiems darbininkams puikią progą suprasti duoda ramybės ir kitiem dviem ; 

savo poziciją kas liečia skirtingas poltines, partijas.
Kiekvienas negras, kuris yra užinteresuotas pasiliuo- 
savimu ir paliuosavimu ki tų savo rasės narių, užgirs 
ir rems kandidatūra Wm. Z. Foster ir James W. 
Ford.”

Tv . > - • 1 i t. . į Lnr] rodos nedrūtai i pc i uijuoIssiganao Karves ir subėgo } i ka« lokls.’ ocl^s’ ne«*Atas bartinėi rinkimu kamnani- •krūva, o ; bulius stojo.į kovą su I yul{S JT-T. Ja!e’ J U KamPani
liūtais. Viens po kito liūtai šo-

|'ko ant buliaus, ir jis juos' tai 
savo kakta trankė, tai ragais 
augštyn mėtė. Buvo bulius su-

I k lupęs, ir liūtas jam užtūpęs 
! ant sprando, bet atsikėlė ir taip 
įnirtusiai užpuolė liūtą, kad tas

Bet bulius ne-

tie laksto patvoriais, norėdami 
pasprukti. Tuo tarpu žmonės 

! sulipa ant tvoros, užmeta ant 
į liūtų drūtus tinklus ir taip liū-l 
' tai tampa sugauti.

Liūtas beveik niekada neuž- 
I sikabina no.sragio, arba rhino- 
i cero; nelabai jis nori užsikabint 
Į ir buivolą, arba taurą. Prieš
■ liūtą gali atsilaikyt tokio pat 
dydžio tigras. Vengia liūtas ir

| imtynių su drambliu.
Tigras yra bjauresnio būdo,

■ kaip liūtas, ir abelnai tokio pat 
drūtumo.

Frank Buck, keliauninkas ty
rinėtojas, Sumatroje, nutraukė 
judamuosius garsinius paveiks
lus kovos tarp įvairių žvėrių. 
Didelis tigras puola ant būyio 

‘laukinių karvių. Jos bėga, bet j , - ,,
išsiskiria bulius ir pastoja tig-,a^entai dabar dar labiau 
rui kelią. Tigras pašėlusiai bū- {bando tei’orizuoti darbinin- 

v ____ „ „ , v . jlių atakuoja; o bulius tigrą pa-’kus industriniuose šalies
Bet ar rasis nors vienas ka- kapota algos ir gelžkelių kartotinai kakta mala į žemę, centruose.

turi ilgus veik stačiai augštyn į £ju atakų ant darbininku 
I civilių teisių. Tik pamisly- 
i kite apie begėdišką ir veid- 
i mainišką kapitalistų “poli- 

Tahf gale* ožys Tapo” pa-1demokratiją” Republi- 
Bet, kaip sako kėliau-j konų platforma išnaujo pa

būna atsitikimų, kad; tvirtina savo nusistatymą 
_____ j “laisvę”. Mums 

; labai mažai tenka abejoti,

I

ĮVAIRŪS DALYKAI
i

Amerikos Darbo Fedėra 
cijos prezidentas Wm.Green'so pasaką 
laikraštyj “American Fed-j alistai, 1 
erationist” rašo 
kampanijos klausimu ir sa-i „ 
ko, kad balsuotojai .neturi,- Lyti kapitalistinę bado ir 
pritarti tiems kandidatams i skurdo sistemą, 
į federalės valdžios vietas, .--------
kurie nepasisako už būdus Nukapojant gelžkelių dar-
sudarymui darbų visiems, bininkams algas, biskį ap-

” Bet jis užmir-l 
Ai, kad tokie soci- 
kaip MacDonaldas 

rinkimų ir pats Lansbury gelbsti An- 
i glijos parazitų klasei palai-

{gelbėti tatai įdėti į republi- 
Ikonų platformą!

n . v • i Komunistų Partija yra 
Deportacijos Vajus priešakyje darbininkų ko- 

 i vos už civiles darbininkų 
Darbo Sekretorius Doak teises, kovoje prieš persė

jau bando praktikoj naudotiI kiojimą sveturgimių darbi- 
Dies-Fish bilių. Nuo to lai- uiukų, kovoje. už vienybę 
ko,' kaip atstovų butas per
leido Dies-Fish sveturgimių 
darbininkų deportavimo bi
lių, ponas Doak padidino 
kapitalistų klasės vajų prieš 

’sveturgimius darbininkus.

Doak’o Ateiviu

pitalistų partijų kandidatas, viršininkų. Tačiaus, nežiū- Kartą tigras užsėdo buliui ant 
kuris nesutiktų tai prižade- rint “nukapojimo,” jie dar sprando, bet bulius savo ragais 
ti? Ir tas pats Hooveris, | gauna dideles algas. Pavyz- kad -iau. mes ji augštyn, net 
ir demokratų Rooseveltas, ir! džiui, Pennsylvania gelžke- •' 
socialfašistT Norman Tho-; lio prezidentas po “nukapo-l 
mas, kandidatai kapitalisti-1 jimo” dar gauna $121,500 įhiui snukį labai apdraskęs, 
.nių partijų, pabers tiek ir 
tiek demagogiškų frazių, 
padarys daug visokių priža
dų laike rinkimų kampani
jos, kad tik apgauti mases,

kad jau mes jį augštyn, net 
žnegterėjo tigras, žemėn nukris
damas; taip ir nuėjo šalin tig
ras, nieko nelaimėjęs, nors bu-

Slankioja tigras po raistą ir 
. šliaužia ilgas 

žaltys, kokių trijų sieksnių “pi
tonas.” Prieina tigras ir pokšt

metus; Baltimore ir Ohio
gelželio prez —$120,000; Mi- bsd,0's,j;ieš.k°: 
sspui-i Pacific gelžkelio pre- • 1 -j •• •
zidentas $105,167; Chicago į jam savo letena per kuprą. Pra- portavimui.
uid Northwestern preziden- i sideda imtynės. Tigras pagrie-

Darbo department© agen
tai užpuola “nužiūrimus” j 
darbininkus bedarbius, jieš-i 
kančius darbo darbų agentūrose, 
sumuša, areštuoja ir Įkali
na deportavimui. Badau
janti darbininkai ištraukia-' 
mi iš beduonių linijų, klau
sinėjami ir areštuojami de-

Darbininkus, i 
suareštuotus kovoje prieš

! sveturgimių ir čiagimių 
darbininkų, už vienybę neg- 

' rų ir baltųjų. Šių metų 
I prezidentinėj rinkimų kam
panijoj vienas vyriausių Ko
munistų Partijos platfor
mos reikalavimų yra “Prieš 
kapitalistinį terorą, prieš 
visokias formas priespaudos 
darbininkų politinių teisių.”

Milžiniškas halsų daugis ’ 
už komunistų kandidatus 

; bus smūgis Dies biliui.
Todėl kiekvienas pilietis 

darbininkas privalo ne tik 
balsuoti už komunistų sąra- 

i š.ą, bet taipgi raginti kitus 
darbininkus tą patį daryti.

KOVOS BELGIJOJ;
kad tik gauti darbo masių Į tas—$61,000; Great North-|bia žalčiui už sprando ir krem- mėtymą bedarbių iš stubų, ..ZAMIIMIŠTAI VFIKIA 
balsus. O ponas Green lie- ern—$60,000; New York ta; pitonas, kuris yra !}ena°-1 kovoje už pašalpą, kovoje AvnlUIilulfil vLlIVIrl 
pia savo pasekėjams remti Central—$80,000; Southern Ličt^dnik tiž duoną ir darbą, lokali-i ' -----—tuo tarpu visa kita žalčio dalis 

ima vyniotis apie tigrą ir veržt 
jį. Sykį tigras, smarkiai pasi
spardydamas, ištrūksta, kitą sy
kį irgi pasiliuosuoja iš žalčio 
kilpų; bet jam dar negana, ir 
jis vėl eina į karą su žalčiu. 
Čia žaltys keliomis rinkėmis ap- 
riečia tigrą ir taip jį suveržia,

Railroad—$67,500. Illinois
Central, Union Pacific, De
laware and Hudson, Chesa
peake and Ohio, Southern 
Pacific, New Haven, New 
York Central, Burlington, 
Lehigh, Southern, Erie, 
Lackawanna, St. Paul, San
ta Fe, Norfolk and Western, 
Reading, Central of New 
Jersey, Frisco, Chicago and 

______7 __  Northwestern, Great Nor-,________ 
mes turime daryti aiškius them, Rock Island, Denver I šį tarpą užteko ir jis nuskubę-1 tabdytas.

tuos kandidatus, kurie dau
giausiai meluos, prižadėda
mi visiems darbus ir t. t.

Republikonų partija savo 
programoj sako, kad ji prin
cipe stoja už sutrumpinimą 
darbo dienos ir darbo savai
tės. Demokratu kandidatas 
į prezidentus, priimdamas 
nominaciją, Chicagoj savo 
prakalboj pareiškė, kad 
“j 
žingsnius s u t r u m pinimui and Rio Grande Western, 
■darbo dienos ir darbo savai
tės.” Tai demagogija. Kur
gi praktikoj republikonų ar 
demokratų partija darė bent 
kokį žingsnį sutrumpinimui 
darbo dienos be nukapojimo 
darbininkams algų ? Abi
tos partijos yra išnaudoto
jų partijos, ir jos gina jų 
reikalus. , Kuomet tos par
tijos arba jų atstovai kalba 
apie darbo dienos sutrum
pinimą, tai kalba sumulki- 
nimui darbo masių.

{Northern Pacific and Te- 
|xas
prezidentai gauna nuo $50,- 
000 iki $100,000 į metus.

and Pacific gelžkelift sprnndą •c> mn nmr

George Lansbury, vadas 
Darbo Partijos grupės par
lamente, pareiškė, jog “An
glijos valdžia savo paika 
politika laikymo bado padė
tyj bedarbių ir jų šeimynų 
ir savo žiauriu mažinimu 
socialio patarnavimo didina 

| socialį skurdą ir didina mir- 
Komitetas. tingumą ištisoj pramoninėj'

niai. valdininkai atiduoda BRUSSELIS.—Mainierių
Doako agentams delei ka- streikas tęsiasi Belgijoj. Ki- 
mantinėjimo taip vadinamu ' darbininkai organizuoja 
trečiu laipsniu. Kiekvieną j jiems simpatiją ir pagelbą. 
streiką aplanko imigracijos i Nedėlioję bandyta laikyti 
v i r š i ninkai. Kiekvienas i keli masiniai mitingai Brus- 
streiko vadas gaudomas de-{selyj, bet policija juos už- 

.... ;1-? darbinin- 
!kus. Policija darė puolimus

Tasai praplėstas Doak’o' Į1/an^ darbininkų ir nu- 
i puolimas sveturgimių darbi-; žiūrimų agitatorių, i

• ’ ’* ’ 1 • 1 - Streikieriai pribuvo į Ne-
a^Jtavo, 

kad ir šilko darbininkai 
mestų darbą ir dalyvautų 
demonstracijose su mainie- 
riais. Gelžkeliečiai taip >pat 
ruošiasi streikan, bet dar 
jie nepaskelbė laiką. Del 
malšinimų darbininkų buvo 
iššaukti ir kareiviai. Kom
panijos bando visus būdus, 

“ie 
leidimas dar nėra galutinai gabena skebus, o mainieiHų 

Tą bilių tik tuo-! vadus areštuoja. Bet dsfcr- 
io

surakina, kad tigras tik lekūo- portavimui delei mažiausio puolė ir, išvaikė 
ja, visas pailsęs ir beveik nebe- priekabio, 
galėdamas pasijudink Bet kieki < 
pasilsėjęs taip iš paskutinių spė-1 
kų pasispardo, ir šokdamas Į .
oran ištrūksta. To tigrui jau j ninku gali ir turi būti SUS-: ------ ------ ; r-

. Kiekvienam atsi-1 villes miestelį ir 
tikime, nepaisant, kaip ma- 

■-:1 žas nebūtų, areštavime ir 
“ I persekiojime sveturgimių 

Nu- darbininkų, turi būt suorga- 
šliaužia ir žaltys į vandenį at- nizuotas darbo masių tvir- 

irjtas pasipriešinimas tam 
i puolimui. Masinis protes- 
j tas iki šiol sulaikė senatą 

jasi, ir taip suspaudžia krokodi-juuo perleidimo to bjauraus 
lių, kad nulaužia jam nugarkau- biliaus, bet to biliaus per- kad -streiką sulaužius. Ji 
lį, ir krokodilius nugaišta. n rooinimtu

Tigras ^susikimba su dideliu sumuštas. '................ .....
met bus galima sėkmingai' bininkai rodo labai didelį

jo vandens lakti.
Kiek tigras krimto žalčiui 

l, rodos, žaltys turėjo i 
jau negyvas išsitiesti. Bet ne,' 
jis dar pusėtinai stiprus. 1... 
< 
sivėdint; o čia krokodilius, i 
vėl kova; krokodilius savo ga-j 
liūgais dantimis kremta žaltį, 
o žaltys tik rangosi, tik vynio-

Gelžkelių prezidentai ir 
kiti viršininkai ir vedėjai 
gauna milžiniškas algas; 
šėrininkai kapitalistai gau
na dividendus. Na, ir šiuo 
krizio metu, kad gelžkelių I _ . .
pelnai nenukentėtų, kadidliežu krūmuose; (k-iežas už jj 
gelžkelių savininkai galėtų |’ 
gauti gerus pelnus, tai Hoo-.

lį, ir krokodilius nugaišta.

• sumušti, jeigu su daugybe , karingumo. »
Tie faktai turėtų atidary- protestų bus sujungta neat-------------------- i

verio suorganizuota Rekon-lti akis* visiems tiems darbi- laidi kova prieš esamas de- INDIJOS DELEGATĄ 
str ūkei jos Finansinė Korpo-1 ninkams, kurie iki šiol rė- portacijas, prieš Doak’o, APLEIDO KONFEREN-!

ČIJĄ
BOMBAY. — Indijos 

legatai, kurie dalyvavo 
ryme sutarties, arba 
vadinamos konstitucijos 
dijos savivaldai, 
konferenciją. Jie 
kė su Anglijos kai 
reikalavimais.

racija suteikė milionus dole
rių gelžkeliams apsisaugoji
mui nuo krizio. Suteikė mi
lionus dolėrių bankams ir 
kitoms stambioms korpora
cijoms. O; milionai bedar
bių dai miršĮą badu—Hoove- 
rio administracija jai 
sirūpina.

s ne- ■ lūs.

.įpė savo priešų partijas, ka- praplėstą deportavimo vajų, 
pitalistų partijas. Šiuose 
rinkimuose kiekvienas dar
bininkas privalo remti Ko-Į tams, 
munistų kandidatus ir jos 
programą, programą kovos 
už darbininkų klasės reika-

IMBMKWBfcliBraKWMIM^JM^MWv■"i^^^*"r^i*miifflrfrff’Hir*i,-ii-tiinMiawMieii»miiinwirMwrMtiMHTOTWBMrM

Vietinė policija puikiau
siai kooperuoja Doak’o agen- 

New Yorke Tamma
ny Hall administracija, Chi
cago j administracija majo
ro Cermak, sekėjo progre- 
syvio ir liberalo Franklin 
D. Roosevelt su mielu noru
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V. Bovinas
Draugės ir Draugai! i

Šį raportą Meno Sąjungos suvažiavimui dalinu į dvi 
dalis: (1) organizacinę, veikimo, darbų ir (2) ideologinę,' 
teoretinę dalį.

Meno Sąjunga susideda iš didelės didžiumos chorų. 
Paskiaus kelių dramos kuopų ir orkestrų. Pagal pereitų į 
metų (1931) užsimokėjimą (mūsų vienetai moka į C. B. j 
tik sykį į metus) mes turime sekamus narius:

Laisvės Choras, Rockford, Ill.; Meno Orkestrą, Detroi-i 
te, Mich.; Aido Choras, Worcester, Mass.; Liaudies Cho-! 
ras, Lawrence, Mass.; Pirmyn Choras, Great Neck, N.Y.;| 
Lyros Choras, Shenandoah, Pa.; Aido Choras, Wilkes-1 
Barre, Pa.; Aido Choras, Newark, N. J.; Laisvės Choras, Hart
ford, Conn.; Aido Choras, Detroit, Mich.; Aido Choras,; 
Montello, Mass.; Laisvės Choras, Boston, Mass.; Laisvės i 
Choras, Haverhill, Mass.; Vilijos Choras, Waterbury, | 
Conn.; Lyros Choras, Kenosha, Wis.; L. K. M. Choras,1 
Chicago, Ill.; Aušros Choras, Binghamton, N. Y.; L. L. I 
R. Choras, Norwood, Mass.; Aido Choras, Brooklyn, N.I 
Y.; Lyros Choras, Cleveland, Ohio; Vilijos Choras, New 
Britain, Conn.; Aido Čhoraš, Hudson, Mass.; L. D. Cho
ras, Chicago, Ill.; Lyros Choras, Stoughton, Mass.; Liuo- 
sybės Choras, Waukegan, Ill.; Dailės Ratelio Choras, 
Pittsburgh, Pa.; L.D.K.G. Choras, Rochester, N. Y.; L. 
L. Choras, Los Angeles, Calif.; Lyros Choras, Philadel
phia, Pa.; Bangos Choras, Elizabeth, N. J.; Bangos Cho
ras, Toronto, Canada. A.L.P.M.S. 1-ma kuopa, Chicago, 
Ill.; A.L.P.M.S. 2 kp., Detroit, Mich.; A.L.P.M.S. 3 kp., 
Cleveland, Ohio; Meno Orkestrą, Detroit, Mich.; Simfo
nijos Orkestrą, New Britain, Conn.; Darbininkų Orkes
trą, Chicago, Ill.

Paskiaus dar prie pačių chorų yra dramos grupės. 
Kaip tai Aido Choro (Brooklyne), Sietyno Choro (New- 
arke), Bangos Choro (Toronto). Gal ir kitur veikia su 
chorais dramos grupės, bet jos tiesioginiai nepriklauso | 
prie Meno Sąjungos. Mūsų Sąjunga susideda: chorų 3į, 
dramos kuopų 6, orkestrų 3, užsimokėjusių vienetų už 
šiuos metus jau yra 23.

1930 metais į Meno Sąjungą buvo užsimokėjusių vie
netų 30; gi 1931 metais—37. Tai reiškia, kad mes biskį 
pakilome pereitais metais. <

Organizacinė sudėtis mūsų Meno Sąjungos nėra tvirta. I 
Chorai priklauso į Meno Sąjungą tik laisvu noru. Kiek-i 
vienas vienetas moka Centrui po 5 dol. į metus. Tai 
reiškia, kad mes gauname veikalų leidimui metinių duo- į 
kliu apie $170. Už metines duokles mūsų vienetai gauna skaitosi 
dainų ir veikalų po vieną kopiją veltui. 'kompanijos; gali tuomet žmo-

| gus, valandą ar daugiau va- 
Sąjungos Kompozicija | žinodamas, miegoti. Kai kurie

. taip, bemainydami traukinius, i
Mes galime pasakyti, kad Meno Sąjungos narių -dide- visa naktį gyvena juose; kiti 

lė didžiuma yra jaunimas—jaunimas čia gimęs ir augąs. ant SLl0]ų miega stotyse. Už 
Kuomet kitose mūsų organizacijose yra didžiuma atei-įtai kartais būna areštuojami; 
vių lietuvių darbininkų. I ir baudžiami. Bet daug grei-/.

Kaip kuriuose Sąjungos choruose jaunimas sudaro jčiau areštuoja tuos, kurie, ne- ' 
virš 75 nuoš. Žinoma, ne visur taip. Bet galima sakyti,1 užsimokėdami nei penktuko, .1 
kad nemažiau kaip 60 nuoš. Meno Sąjungos narių yra bando miegoti, taip sakant, i 
jaunimas—amerikoniškas jaunimas. 'priemenėse požeminių gelžke- ■

'lių. Bet negavimas miegot' 
Veikalų ir Dainų Leidimas .vla didele kankyne; reikalin-Į

'giausias ant svieto dalykas,!
Žymesniųjų veikalų mes išleidome laike pereitų ir šių: rodog}(i gallt kelias p5das- vieJ 

(1932) metų sekamai: “Spartakas”—istorinis veikalas sultos išsitiesti. Tiesa, gali po-i 
dainomis; “Alkis”—darbininkiška operetė; 
—dviejų veiksmų drama; “Inkvizicija” 
tūrių veiksmų drama su dainomis. Mimeografu spaus-'gali ir areštuoti. Bet patys i Prievai’tą priversdavo 
dinta išleista “Spartako” ir “Alkio” muzika—viso apie! kaulai šaukia poilsio ir ne-;dllot *am Pinigus; be 
18 dainų; “Raudonoji Daina,” “Dainų Dainelės”—’Buolio!atlaikomai traukia atsigult, o livan kolektūodavęs 
Sūnaus pagamintas dainų rinkinėlis solistams. Be to, i toliau kaip bus, taip bus. 
yra išleista dar visa eilė dainų iš Sovietų Sąjungos mu-i štai -au ir Bryant Parkas 
zikos ir originalės. Dabar gaminama muzika veikalui I prie centralinio miesto kny- 
“Inkvizicija,” kuris turės apie 8 dainas. Didžiuma šių gyno, kurio pastatymas kaš- 
dainų bus galima naudoti mūsų chorams. tavo 12 milionų dolerių. š’’a-

jme parke taipgi nakvoja 
i tūkstančiai bedarbių.

.(apie pusė po 3 vai.
■ šviesos
I paniurus.
: nepadalinti į
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1929 1938 mi .
Darbininkų padėtis kapitalistinėse šalyse ir Sovietų 

Sąjungoj. Milionai bedarbių I J “
Nėra bedarbės Sovietų Sąjungoj, pramonės darbinin
kų skaičius didėja.

i----------------- ----------- —---------
giau nieko nenoriu, tik donat- 
są.” Tada ir aš pats tokį jau 
užkandį pasiėmiau. O kuomet 
už jį ir save užmokėjau, tada 
jis ir sako: “Aš nenorėjau, 
jum perdaug ekspensų daryt.” 

Atsisveikinant, jis klausia 
manęs: “Katrame parke tu gy
vensi?” Sako, “ot šiame bo- 

jmiškame parke, tai beveik ne
galima miegot; apsigyvenk 

. Madison Square Parke; ten 
. žmonės ramesni, tik yra daug 

•_ senių, kurie iškvąršę patys su 
savimi garsiai kalbasi, kosė- 

gengsteriai, kurie Ja ’r Parpia.”
| patylomis kuždasi, matomai,! Bet ir Bryant Parke pei; 

jau j ka Ibėdamiesi apie savo planus.! naktį gulintieji ant žvyro ko- 
|sėjo arba džiovininkai krankš
tė ir spjaudė, kai kurie vei
kiausia su kraujais.

Išėjus į Broadway apie 6 
Vai. rytą, skaitau garsinimą 

in a u j o j u d amojo paveikslo 
Kraujas ir Smėlis,” apie 

žudymą Nerono 
gražesnė! laika’s ant Romos cirko smė- 

Pamaniau, ogi ir dabar 
• sena, tai jiems i čia pat Braynt Parke kraujas 

atrodo, kad bent maloni ir ge-; pusgyvių bedarbių maišosi su 
ra. Galima būtų tatai išsiaiš-1 smėliu ir žvyru.

Ant Broadway tarpduriuo- 
ta. Įse kyšo bei. kaip šešėliai, slan

kioja kelios sunykusios bedar
bės, besisiūlydamos parsiduo
ti praeiviams.

i gavimo organizacija, 
j Komunistų Partija” i 
inuolis, “dai’o rinkliavas, 
j jai aukauja klasiniai susipra
tę darbininkai, kurie žino, kad 
'j komunistai kovoja 
j ninku reikalus.”
; right, kad tik komunistai ko-ti, vienas po kitam.

prita-lpu, gal trukšmą nugirdęs, pra- 
„. Ir; eina policmanas, ir vaikiščias

i jaučiasi apsaugotas nuo tų iš-•

Tiesa, tę;. dabar jau . keli, mėnesiai 
sako jau- bedarbis. Nuo knygyno pusės 

bet'atbėga persigandęs kokių 17 
i metų vaikiščias. “Gelbėkit, 

___ I fellows!” Kame dalykas? Vai- 
už darbi-! kiščias paaiškina, kad keli ki- 
You damnlti “gajai” nutarę ji visi žagin- 

. Tuo tar-
voja už mūsų reikalus,” ; 
ria vienas kitas balsas.

i “džentelmaniškas” vyras nu 
įžingsniuoja sau gatve toliaus. j gamų.

i {

I Kokios jūs būsite tautos ?—. Lengva nutėmyt, kad Bry 
| užklausiu greta manęs atsisė-; ant Parke, apart bedarbių dai 
dusio vyro, didelio; kauloto, su|bininkų, tarpais stapteli ir kiM- 
trikampiu veidu, Įdubusiomis ' minalistai, 
akimis ir siaurais ūseliais.

—Aš esu jugoslavas;
treti metai nedirbu; iki šiol Į 
gyvenau iš susitaupytų pinigų ; Į 
bet pereitą savaitę visus išbai- j 
giau; tai dabar parkuose gy-!

I

—Tai neišgalvotas, o tikras 
kapitalistinis pragaras, — pa-

1 manau pats sau.
venų. Nežinau, kas toliaus; Vienas dalykėlis lyg ir nus- 
buš, bet aš netikiu jokioms ^a-Stebina mane. Taip suvargę 
sakoms, ką įvairūs vyrukai čia ! vyrai, rodos, .turėtų užmiršti;
ateidami pasakoja ir ginčija- Apie merginas. Bet juos labai krikščionių 
si; aš tikiuosi susirasti darbą' traukia kiekviena _ 
troko šoferio ir rimtai gyventi, J praeinanti moteris, o jeigu ku-'Hio.

kaip dauguma airi- ri negraži ar

v

ne taip, 
šių bomų 

Aš jį pertariu, kad negali 
bedarbis taip kalbėt apie ki- kinti, tik kad vietos čia trūks-Į 

bedarbius, i ta.
nakvojau-1 Bedarbiai vienas su kitu! 
kaimynus, | abelnai draugiški, ’ tik daugu-' 
bet darosi jtrūksta klasinės sąmonės;

aiš- daugelis jų net perdaug! 
nu_ i “skromni.” Taip antai, kada 

| rodau, kaip kapitalistai per | tam jugoslavui norėjau nu- 
įsavo propagandos Įstaigas yra pii’kt pusryčių, kiaušinių su 
jsumulkinę darbininkus, nusta- kumpiu, tai jis tarė: “Aš dau- 
tę vienus prieš kitus sulig i 
skirtingų tautų, ir kaip bedar- Į 
biai ir dirbantieji, vis tiek ko
kios tautos, turėtų vienytis; ir 
tik tuomet galėtų išsikovoti 
geresnę būklę. Po ilgoko pa-i 
sikalbėjimo, jis sutiko su mano 
nurodymais.

Klausiu, kaip gali žmonės! 
laikytis be miego? Jis atsako: 
“Per pirmas dvi naktis aš vi
sai neužmigau; trečią naktį 
jau porą valandų miegojau sė
dėdamas; o dabar jau ir die-1 
na galiu dvi'valandas pramie-Į 
got sėdėdamas.” !

Bandau ir pats ant suolo 
Nagi, brinkst kas 

Praveriu akis : 
gerai

tus savo brolius 
Nurodau jam Į čia 
čius ir kalbėjusius 
kurie kad ir lėtai, 
klasiniai susipratusiais.»/ — - ~ ~K_> KJ A U VVVV«KJA«.VAK-J» I Jk

kapitalistinėse šalyse, kinu bedarbės priežastis;
SKAITYKIT IR PLATIN-

KIT “LAISVĘ”

VARPAS BAKERIES, Inc12 iki 14 valandų, o kitus pa
leido, sakydamas, kad nega
lįs visu 

šis1 
darbis, 
darbo.

Netoli jaunas amerikonas 
su paplokščių veidu ir tokiu 
galva, kaip karoso, ginčijasi 

veikiausia būtųisu kitu “keturkampiu” ameri- 
tnrin inn konu. Plokščiasis sako, kad 

subvėsi'^s putinai pasiuntęs po vei
kliais republikonų ir demokra
tų politikierius. Kada neteko : pasnausti, 

'darbo, jis kreipėsi į tuos, už tai ir užriūva.
i kuriuos balsavo laike rinkimų; Į vidutinio ūgio, gerai apsiren-

• nieko per juos negavo. Jo'gęs, bet šnapsu dvokiantis jau- 
motina yra 80 metų amžiaus ' nas vyras, ir klausia: “Ar turi

i 

sene ir, 
mą, turėtų gaut po $30 pensi- ■ 

'jos Į mėnesį. P ‘ Q 
Jvieto politikieriai, kur jis pir-, džiančius ant suolų ir 
iiniaus gyveno, nori nusukt nuo mes; kitiems spiria į kojas, tą-1 
jo motinos ir tą pensiją.

“Keturkampis” aiškina, kad protišku

Bryant Parke.

Įėjus į požeminį
Hiltono drabužių

ant 14-tos gatvės, du 
stambūs vyrai augštieninki gu
li ant popierų; atrodo užmi
gę. Jeigu jie būtų turėję po | 
penktuką, veikiausia būtų Į 

Įžangos mašiną; tada jau r.
kostumeriais i

gelžkelį,
po 
ve,

sakydamas, kad
išmaitinti.”
vyras jau senokai be-
bct vis dar tikisi gauti

negavo.
metų amžiaus 1 nas vyras, ir klausia: ‘ 

pagal valstijos Įstaty-: pe’lį?”—“Ne, neturiu.
Taip jis nuragažiojo sau,

Bet Queens pa-; išbudindamas bedarbius, snau-
imt že-

! so už švarkų, ir vis skubiu be-' 
balsu klausia: “Ar 

j vis dėlto esą geraširdžių poli- turi peilį?” Vienas sušniuręs 
įtikieriu, kaip kad buvęs velio-, bedarbis paima dalį popieros! 
plis Tim Sullivan, biednųjų; po savęs ir patiesia jam; 

draugas”. Bet plokščiasis sako> ugu)k) bičiuli.”—“O, i 
RPdarbiai”'v----- -.TT'; , PO‘'’,am įrodo, kad Sullivan atsius-; k)ft, Aš noriu ne beį

inn «nandn kt 'a taV6, UZtlkt’> ,azda Pe>Jda'’O ^t ginkluotus savo | .° „ tv().
-jau spaudoj, ke-ipadus užduoti> laukan išvyti; I agentus, kūne grūmodami, per i roS; bonku(.ę h. vje_

nu pradėjimu išmaukia. Pas-žmones i
to, Sul- 
duokles k111' kad ema’ tai žingsnis 

iš prostitučių ir šiaip varyda-I piumyn, tiek pat atgal ir po
kelis žingsnius i vieną ir kitą 

tarytum valcą šoka,
vęs visokį graftą. “Tai ka
me čia jo gerumas, kad iš kitų., šoną, 
plėšia ir vagia, o artinantis i lankstydamasis, kaip guminis, 
rinkimams, norėdamas gaut Toliau, ant šaligatvio suklum-j 
tavo balsą, duoda tau dolerį pa ir kokias penkias minutes! 
ir užfundija ilgą cigarą?” stovi ant visu keturių. Taip J

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

A. M. Balchnnas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

O <♦)

Nauji Veikalai
Naujų veikalų mes gauname taip pat. Ypatingai j 

draugai kanadiečiai gerai darbuojasi. Pas mus jau guli 
apie penki veikalai ir laukia savo eilės išleidimui. Iš jų. Į
galime suminėti “Pašvaistė”—parašė Palanta; “Išrišo | 'išsitiesę* stengiasi 
Klausimą”—vieno veiksmo, dviejų atidengimų komedi-jti 
ja, parašė Jonyla; “Nežinojo”—III veiksmų satyrinis vei
kalėlis, parašė Palanta; “Pirmas Laimėjimas”—vaizde
lis iš kovų gyvenimo, parašė Palanta; “Tamyla”—vertė 
d. Norvaiša; “Krikščionybė Praktikoj”—komedija, pa
rašė Svyrūnėlis; “O Saliutaris Doleris”—komedija, para
še Jonyla. n Be tų veikalų, dar turime ir vertimą apie 
Lietuvos darbininkų kovas 1905 metais.

Abelnai,. galima pasakyti, kad ne visi veikalėliai yra, 
gerai išlaikyti. Jie turi trūkumų ir netobulumų. Bet! 
galima pasakyti, kad medžiagos mes turime. Kai kurie 
šių veikalėlių reikia perleisti tik per laikraštį, kad jais 
galėtų draugai ir vaidintojai pasinaudoti.

Šiais metais Centro Biuras pareiškė, kad mes turime 
.leisti daugiau mažų veikalėlių, kuriuos galėtų vaidinti 
mažos kolonijos, kur mūsų chorų nėra. Del tokių koloni
jų mes turime turėti veikalų, kurie galima vaidinti be 
dainų. Tokiais veikalais yra 
lengvai duodasi suvaidinti scenoj. Veikalas “Inkvizicija 
bus galima vaidinti su dainomis ir be dainų.

(Daugiaus bus)

“Bedarbiai”—veikalėlis>>

Jau 
naktį, 

reginys 
skersai 
bedar- 
užmig- 

ir snaudžia, tai 
galvas augštyn 

Kur-nekur šneku- 
Tolimesniame kam-

prigesintos;
Kur suolai 

sėdynes,

Kiti sėdi 
susirietę, tai 
užlaužę, 
čiuojasi. 
pe desėtkai sugulę ant žvyro, 
nes žolės nebėra.

Prisėdu šalia vieno ilgo be
darbio; paprašau degtuko ir 
duodu cigaretą. Prasideda 
kalba. Jis buvo kepyklos 

■darbininkas; gaudavo po $5 
algos i savaitę ir valgyt duo
nos, pigių pyragaičių ir ka
vos; už kambarį turėjo mokėt 
po $3.50 per savaitę; taigi 
telieka jam pusantro dolerio. 
“Su tokiu uždarbiu,” sako, 
“negali žmogus nei švarus pa
silaikyt, nekalbant apie rūky
mą arba judamuosius paveiks
lus. Pirmiaus mūsų ten dirbo, 
21 J I . , ,1... rr

stovi ant visų keturių. Taip > 
Ateina apšepęs kokių 45 valcavojo kokias dvi valandas.

aš ant žvyro, 
tuoj pradeda
nuo žvyro ar

metų vyras, plikas, susivalkio- 
jęs. Ant kampo 6 Avė. ir 42- 
ros gatvės stovėdamas, jis pra
šo iš ateinančių parkan aukų; 
sako, tai naudai Darbininkų 
Ex-Kareivių Lygos. Airiukas 
vaikinas apie 21 metų am
žiaus, raudonkaklis, nurudęs 
nuo saulės, vienmarškinis, pra
deda ginčytis. “. 
Darbininkų

Išsitiesiau ir 
gal užmigsiu; 
niežėti rankas 
kokio brudo.

Bedarbiai, daugelis misi-1 
movę avalinę nuo prakaituotų • 
kojų, o įsivinioję jas į popie-l 
ras. Nuo bile pasijudinimo i

deda ginčytis. “Aš žinau, kad ^os popieros braška, o braškė-. 
Darbininkų Ex-Kareivių Ly- jimU
ga neubagauja, kaip kad tu. i sparčiai ir balsiai, kad rodos, I 
Jeigu tu dirbi jos ;
rodyk kokį nors įgaliojimą. 
Ubagautojas įgaliojimo netu- ■ 
ri ir negali turėti.

T ginčą įsimaišo gražus,' di
delis, dailiai pasirėdęs vyras. į 
“Kam tu čia dabar šitą žmo
gų mučiji su kokiais klausi
mais? Jam reikia pavalgyt, 
tai jis ir ubagauja. Duot kvo- 
derį ir nekląusinėt—tai mano | 
nusistatymas.” Bet pats nei 
cento neduoda. Toliaus, jis 
tęsia, kad ir Kom. Partija 
esanti ubagautoja. Vienmarš- 

, kinis jaunuolis pasisako,
bet bosas sumažino iki 7:jis nėra Partijos,narys, bet jis nenuplyšęs. 

išviso; privertė juos dirbti po ją pažįsta, kad tai nėra ubą-'po kelis šimtus dolerių į savai-

garsai eina žeme taip|

naudai, pa-j čia kas nors“ eina, ir ot ims ir j 
j užlips tau ant galvos, —nors j 
popiera braška už desėtko i 

(sieksniu nuo tavęs.i IPykšt, pykšt!—du šūviai iš j 
Irevorverio. Vienas bedarbis, 
pakėlęs galvą, sako, tai polici-1 
niai gengsteriai šaudo papras
tus gengsterius, o gal papras

tieji kariauja tarp savęs.
Miego nėra. Sueinu vėl tą 

N patį jugoslavą. Čia mūsų ke
li, tame skaičiuje senas artis
tas, su žilais garbanuotais j 

kad plaukais, gražus vyras ir dar| 
Jis uždirbdavo I
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Tiktai išėjo iš spaudos Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 34-tas leidinys “Religija ir Jos Socialė Reikšmė”. 
Knyga turi 250 puslapių, daug paveikslų 
ta ant geros popieros ir gražiai apdaryta 
yra sekami dalykai i.šaiškintii:

’>

ir braižinių, atspausdin- 
audeklo viršeliais.

Kokie jie yra?

Joje >

<t>

Kiek yra pasaulyje tikėjimų?

Iš kur atsirado tikėjimai ir kaip jie keitėsi?

Kokis jų tarpe skirtumas ir kokie panašumai?

Skaitydami šią knygą, rasite apie “dievo” motiną, krikščionių 
tikėjimą. Kas ta yra traicė, kalėdos, Velykos, krikštas, išpažin
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
na $1.00, atsižvelgiant j bedarbę—parduodame tiktai po 75 cen
tus už knygą. 
50 
gą

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

D. M. ŠOLOMSKAS
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46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.



Puslapis Ketvirtas _______________
g-'—L . ............... .............  ........... 1 ' ..................>»Nr,i ,............„...Į.., uju..

Komunistų Partijos Rinkimų Kampa
nijos Užduotys Kasyklų Srityje

****

apginti savo reikalus, nesŽemutinės Pennsylvani-
jos, kietųjų anglių apskrityj tik visiems bendrai veikiant 
su 26 d. birželio prasidėjo tas galima atlikti. ;
masinis agitacijos darbas
tarp angliakasių darbiniu- i das ir bedarbė neprasišalins 

( kų už Komunistų Partijos nuo mūsų, jeigu mes visi 
\ kandidatus.

X Birželio 26 d. sušauktoj 
konferencijoj įvairių drau-

• gijų Frackville, Pa., atsto
vų dalyvavo 32 nuo 13 orga-; 
nizacijų. Iš suvažiavusių • 
atstovu tapo išrinktas vei
kiantysis komitetas iš 8 na
rių, kuris tvarkys visą už
duotą jam darbą rinkimų 
kampanijos iki praeis rin
kimai.

1) Aprūpint visus darbi
ninkus tinkama literatūra ir 
įvairiomis kalbomis, kad bū
tų pilnai aišku visiems dar
bininkams, kuo skiriasi Ko-! 
munistų Partija nuo buržu-! 
azinių partijų, ir ką ji žada 
darbininkams suteikti, iš-! 
rinkus jos atstovus. Komu-1 
nistų Partija yra tik viena 
partija, kuri vadovauja dar
bininkams ištikimai, veda —vap šeštadieniais dir- 
darbininkus prie pilno pasi- ba po 5 valandas, 
liuosavimo iš kapitalizmo 
verguvės.
bininkų užduotis, be skirtu
mo rasių, tautų ir religinių 
pažvalgų, atiduoti savo bal
sus už Komunistų Partijos 
kandidatus laike rinkimų. 
Kitos visos partijos, repub- 
likonų, demokratų, socialis
tų ir “blaivininkų” yra tar
naitės kapitalistų. -Tai argi 
tinka darbininkams atiduoti Į 
savo balsus už jų kandida- rfarbininkų, kurie patys-sutik
tus?! tu save taip pavergti.

2) Suorganizuoti kiek bus Paskiaus bosas ir vėl atėjo I] 
galima daugiausiai masinu prie mūsų sifto ir aiškino, kad,| 
ir prikalbinti darbininkus ; girdi, jei mes padirbėsime šeš-j 
Važiuoti i Readingą, Pa., 9 j tadieniais ir sekmadieniais, tai, 
d. liepos, į Komunistų Par-M Jam vgl Pasiseks gauti už- | 
tijos konvenciją ir dalyvauti isakymas> nes šitas darbas, į

Šiandieninis skurdas, ba-

i bendrai nestosim į kovą 
prieš tą savo priešą kapita
lą, kuris tas visas nelaimes 
gimdo. Jau šiandien gyve
nimas galėjo parodyt kiek
vienam darbininkui, kuris 
tik rimtai svarsto, skaityda
mas darbininkiškus laikraš- 

Ičius, kas jo draugas, o kas 
(priešas. Tocįgl aš ir kvie- 
1 čiu visus darbininkus į bend- 
irą frontą stoti po Komu
nistu Partijos vadovybe

V? K. Sekr.
J. Ramanauskas.
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EASTON, PA

jo, kad visi darbininkai gali 
paskelbti kovą. Tad kompa
nija kerta algas vieniems vie
nu laiku, o kitiems kitu. Taip j 
jie padalina darbininkus.

Tokią metodą naudoja kom
panija visuomet. Pirmiau, dar 
balandžio mėnesį, kuomet die- į 
niniams nukirto net po 251 
nuoš. algų, tai kitiems nekirto. Į 
Arba nelygiai nukirto, 
kiaušu, kitu kartu numuša 
tiems. Birželio 27 dieną 
ėję naktiniai į darbą vėl ra-i 
dome prikabintas notas, 
algos naktiniam darbininkam j 
numuštos. Buvome nutarę ne- j 
dįrbti. 14 darbininkų baisa-1

reikia priimti tas sąlygas. Pra- K slrdl> kur 18’000 ayghaka- 
dėjome streikuoti/ Bet už po-Is11’ su Pasiryžimu veda kovą 
ros valandų darbdaviui pavy
ko darbininkus įtikinti, kad 
dieniniai jau priėmė nusimuši- 
mą. Taip ir sulaužė mūsų; 
streiką.

I Vėliau sužinojome, kad die- 
I niniaj nei priėmė, nei atmetė 
tas nusimušimo sąlygas, net 

|tas notas prikalė, kaip tik tuo 
; laiku, kuomet dieniniai jau ėjo 
i namo.

Močiutė Mooney ir Moore Atvyksta 
Į Pittsburgho Apielinkę

Pittsburgh, Pa. (vakare ban- 
kietas). Liepos 24 d., Ches
wick, Pa.

Liepos 24 d. bus paskutinis 
parengimas, tai bus prakalbos, 
piknikas ir masinis darbininkų 
protestas prieš nekaltai laiky
mą kalėjime darbininkų vado 
Tom Mooney ir kėsinimąsi ne
kaltai nužudyti negrus jaunuo
lius Alabamos valstijoj.

Visi darbininkai yra kvie
čiami stoti į pagelbą masinių 
mitingų rengimo komitetams ir 

į prieš negirdėtą išiiąudojimą ir I suvieųytpm spėkom šaukti vi- 
i bada. ’ * ' 1 '

Rengiami masiniai mitingai 
! ir kitokį parengimai įvyks se- 
I kančiose vietose:

Liepos 19 d., Bellaire, Ohio;
Liepos 20 d., McKeesport, 
Liepos 21 d., Johnstown, 
Liepos 22 d., Pittsburgh, 
Liepos 23 d., Coverdale, 
(po pietų) ; Liepos 23

Plieno darbininkai, anglia
kasiai ir visų kitų industrijų 
darbininkai, Pittsburghe ir ap- 

|ielinkėse, rengkitės prie di- 
pa~’ Į džiausiu Mooney ir Scottsboro 

u ki-! l)rotest° mitingų.
, i Tomo Mooney senutė močiu-

“ J 1 11—1 * 1 Jfi te ir žymus kalbėtojas d. Moo- 
kad ire Padeda maršrutą Pittsbur- 

- Igho apielinkėj su liepos 19 d.
j iki liepos 25 d.

Močiutė Mooney ir Moore 
9'baisa\o7k“ad!aPlankJs an«lies P^monės pa-

Pa.;
Pa.;
Pa.
d.,

Trečiadienis, Liepos 13,1932

BRIDWATER, MASS. :
, . Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo 'suširinkimas; įvyks 13 d. liepos, 
■šapoje. f Visi riaHai susirinkite, nes 
bus išduota atskaita iš Atsibuvusio 
išvažiavimo 26 birželio. Turime ir 
daugiau svarbių reikalų aptarimui.

ną ir tęsis iki vėlai vakare. Darbi
ninkai! Visi jdelyvaukite tSiame pik
nike* Viąas pelrias nuo šioj pikniko 
eis komunistų Partijos prezidenti- 
tinių rinkimu kampanijai. Progra- 
ma sušides iš muzikos, sportiškų gė- ’ 
mių, žaižTų ir Šokių. Įžanga tik 
15 centų.

KELRODIS: Imkite Hudson River * 
karą ir išlipkite ant Second Av« 
eikite po dešinei ir rasite pikniką. K

(156-157%

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo 13 kuopos susirinkimas įvyks 
15 d. liepos, 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėje, 29 Endicott St. 
Šaukiamas mėnesinis susirinkimas 10 
d. liepos neįvyko iš priežasties tą Į 
dieną atsibuvusio spaudos pikniko. ■ 
Tad visi nariai malonėkite susirink- j 
ti šį penktadienį. Turime susitvar- j 
kyt prie ateinančioj nedėlioj įvyks-į , ,
tančio pikniko ir vra kitu svarbių da- ' (].u cį?rai ir šiaip bus visokių nau- 
lyku aptarimui. ‘ I Jienybių. Subotoj, 16 d., 6—«

~ > vakare, prasidės piknikas prr ““““
I muzikos bus lietuviški šoKial.__

1 orumą af.cihiic nnrlZUni 17 <

SHENANDOAH, PA. |
Lyros Choras rengia gražų pikni 

ką, kuris prasidės 16 d. liepos ir 
baigsis ant rytojaus 17 d. vėlai va
kare. Programa bus įvairi: dainuos

Subotoj, 16 d., 6-tį vai. 
irie geros 
iai. Pro- 

! grama atsibus nedėlioj, 17 d., 5-tą 
' vai-, vakare. Vieta šalę kapinyno,A .

PHILADELPHIA. PA. j ant rusu platformos, tad kaip vietos^ 
itaip ir apielinkės lietuviai darbinin- 

Labai < svarbus: Bedarbių Tarybos i kai> dalyvaukite visi ir visos. Savo 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 14 j atsilankymu paremkime vienintelį I 

- - - - pra_ I šioje apielinkėj Chorą.
Kviečia Rengimo Kom. 

(165-1«6)

Org. H. S.
(165-166)

I ■ į d. liepos, 1011 Fairmount Ave. x .
Įsus darbininkus į galingas pro- sides 8 vai. vakare. Bus visi be-Į 
testu demonstracijas už pa- i <Įaybiai naująi registruojami, ir to-Į 
huosavimą. Tom, Mooney- irjiyvauti. Sugrįš delegatai iš Reading,) 
Scottsboro jaunuolius. Į f>a- ( 9/ P- kandidatų nominavimo [

konvencijos) su svarbiais raportais. | 
Rengimu \šių masinių mitin-|Bus ir distrikto organizatorius su i 

o-l, rnninaci TW. I svarbiais pranešimais del tolimesnio
». Visi, kurie i

BAYONNE, N. j; -
Tarptautinis piknikas, kurį rengia 

. 1 rusai, Ukrainai ir lietuviai, įvyks ne- 
naė- i kėlioje, 17 liepos, Meadow Grove, P. 
1 ! Vaičionio Parke,. Division Ave.,

Cranford, N. J., prasidės 11 vai. die
ną. Visos apielinkes lietuviai daly- 

i vaukite šiame svarbiame parengime. 
■ Įžanga 35 centai, kas pirks tikietą 
I iš anksto, tik 25c. Važiuokit busais, 
| kurie išeis 11 vai. Tyte nuo 10 W. 
i 22nd St., Bayonne, N. J. Bušo ti- 
' kietas 75 centai į abi puses. Tikie- 
tus galima gauti pas draugus: K.

gų rūpinasi Tarptautinis Dar-1 ™įS Jeikimo. ^-.v . . p - v
bininku Apsigynimas, 611 i mete “D. W.” piknike laimėjimo ti-p Valdomo ..Parke,.
Penn. Ave., Room 606, Pitts
burgh, Pa.

Paskiaus, kuomet jau mūsų
, Altshuler Bros šilko dirbtu-1 streikas buvo pralaimėtas, tai 
|Vėje darbininkai dirba d vi ėjo- j bosui lengva buvo įtikinti die- 
mis pakaitomis. Naktiniai dir- J njnius darbininkus, kad pak"

i ba po 11 valandų, o dieniniai f tiniai. nusikij^timą jau priėmė.
Tai taip kompanijos apgau

dinėja darbininkus.
Galimas daiktas, kad ir vėl Bedarbė, tai didžiausia vargo kalus.

.Jisai naudoja visokius darbininkams algos bus kerta- našta kožnam darbininkui, ku-

Darbininkų Organizacijų Nariams ir 
“Laisvės” Skaitytojams

611 i mete
I kietus, 

' i nes

“D. W.” i 
prjduokite šį ketvirtadienį, 

17 <1. liepos įvyks traukimas.
Sekretorius 

(165-166)

PATERSON, N. J.
Linksmas piknikas, rengia Komu „ _ , _

nistų Partija, nedėlioję, 17 liepos, čiurlį, J. Kirmela, M. Pavelį ir F. 
Glinskys Farm. Prasidės 12 vai. die- I Muzikevičių.

l|QIIIQIIIQIIIOIIIOIIISIIIQIIISIIiaillSlliaillQIIISIIIOIIISIIIQIIIQIIIQIIIOIIIŪIIIOIIISIflOIIIQIIĮPĮ

Bet ir to dar darbdaviui ne- 
Todel visų dar-! gana.

skymus, kad dar labiau dar- 
1 bininkus pavergus. Tad ban
do priversti darbininkus dar 
ilgiau dirbti. Jisai jieškojo 
liuosanorių, kad dirbtų šešta
dieniais visą dieną. Kitaip sa
kant, tai šeštadienio darbą no
rėjo padaryti, kad <larbininkai 

i pradėtų dirbti nuo 12 valan
dos dieną ir dirbtų iki 10 vai. 

I vakare. Bet nesirado . tokių

NEW BRITAIN, Conn. —jti, negali užmiršti savus rei- 
Turime ir mes prisidė

ti prie palaikymo to namo, | 
kuriame visiem bus prieinama į 
vieta ir labai paranki įvairiem i 
organizacijų parengimam ir Į 
tinkamoj miesto dalyje,—pa-j 
čiam centre. Į

Del 
m o, ir 
naujoji 
lietuvių 
minėtų 
k i am as 
d

Spaudos Naudai Piknikaimos. Bosas buvo klaustas, ar I i’i niekad pirmiau nebuvo to- 
jisai jau nekirs daugiau algas, kia įkyri ir matyta. Jau di- 

Jei desnė dalis darbininkų išmesti 
kirs, ant gatvių, į bado ir skurdo 

' nasrus. Kurie dar dirba, 
tiems algos ant tiek nukapo
tos, kad pragyventi tiesiog ne
galima, o prie tam bosai te
duoda po keletą valandų pa
dirbėti į savaitę.

Bedarbiam pašalpa kas sy
kis irgi mažinama, nepaisant, I 
kokioj formoj ji būtu teikia
ma. Kurie dirba už “scripą” 
mieste, prie kelių taisymo ir 
kitokių darbų, tiems jau suma-j 
žino “šeripo” Vertę, už kurį ■ 
galima gauti tam tikrose krau-' 
tuvėse šiek tiek maisto. To i JAU ATĖJO 
“scripo” vertė už’dviejų dienų ! “PRIEKALAS” No. 5 
darbą sumažinta apie ant do- i 
lerio, ir tuo pačiu kartu, mais-; 
to vertė pakelta po centą-ki- 
tą. o kai kurie reikmenys gana 

i augšta kaina duodami. Jei už

Jisai atsakė, kad nežino, 
bus reikalas, tai ir vėl 
Na, o darbininkai dirba rankas 
nuleidę. Jei jie nieko neda
rys, tai bosas ir vėl kirs algas. 
Reikia jau pradėti organizuo
tis! į karingas unijas ir pradėti 
kovą prieš bado algas.

Darbininkų Draugas.

Pittsburghe Ateivių 
Gynimo Konferencija

PITTSBURGH, i PA.—Frank
masinėj demonstracijoj Ko-!ai\ot j°’ reikia_ greitai pada- Borich ir Vincent Kamenovich 

—Dar pridėjo, kad del 2- yra sulaikyti deportavimui uz
3 savaičių jisai nenori prade- tai, kad jie darbuojasi Nacio- 

Bet nesirado, nalėj Mainierių Unijoj ir va- 
j kad kas apsiimtų taip save pa- dovauja kovojantiems mainie- 

riams. Edith Berkman, vado-

munistų Partijos.
3) Rengiamas Partijos ;ti trečia šifta 

tarptautinis išvažiavimas 24 ■ - -- 
d. liepos, Lakewood Parke.! vergti.
Į šitą išvažiavimą kviečia- i
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DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 
JUOSE

apsvarstymo to klausi-i 
bus praga pamatyti I 

vieta darbininkam, 
darbininkų, visų virš 

organizacijų, yra šau- i 
susirinkimas, liepos 14 Į

7 :30 vai vakare. Antra
šas : 53 Church St.,;antros lu
bos. Draugai, būtin'ai daly
vaukite. /« . ,

Komlietfrakcijos Sekr.’

Draugai, jau gavome nau
ją laidą “Priekalo”, No. 5.

l Šiame numeryje yra paveik-
4 šitą išvažiavimą Kviečia-1 Paskiaus jisai pradėjo rink- !Vė Nacionalės Tekstilinės Dar- > “scripą” dirbantiem būtų iš-į
ma kuoskaitlingiausiai dar- ti parašus, bet ir su parašais bininkų Unijos, nelegaliai mokama pinigais, tai būtų ga-1 daug eilių, apysakų, Ameri 

laikoma Įima pigiau ir daugiau gauti' 
Mari- maisto kitose krautuvėse, 

nich, Mike Budich ir daugelis gu tam nuskirtose su 
kitų darbininkų Pa. valstijoj gauti jo.

To negana, ką čia mjesto
i duoda mizerna

slas pirmo SSSR zepelino,
Unijos,

bininkų suvažiuoti, kad pil- nieko nelaimėjo. Tuomet bo- areštuota ir Bostone
nai galėtume pavadinti ma- sas prikalė notas, kad darbi-! deportavimui. Mike 

nes jame bus plačiai Įlinkai turi dirbti šeštadieniais ■
rišama klausimas, kokioj nuo iki 6 vai. vakare. Taip
ainiu,

ne
scripu’

' kos raštų ir kritikos. Kai
na jo 20 centų, pavienių nu
merių su persiuntimu 25c. 
Kas ima nemažiau, kaip 5 
egzempliorius, persiu tini ąpadėtyj dabar randasi dar- PaL reikia dirbti ir nedėlio- areštuota ir rengiama depor- j r" 

bininkai ir kaip išeiti iŠ tos m\s niJ° 10 val vakare iki 6 tuoti tiktai už tai, kad jie ko-! valdininkai duoda mizerną meg apmokame. 
. maistą bedarbiams, bet jie nu-j

Valdančioji klasė rengiasi skyrė riebiai apmokamą ko- 
ir daugiau imti deportavimui, misiją, kuri lando pas ‘bedar- j 
Darbo ministeris Doak yra pa- įr tyrinėja net, mažiau-. 

Darbininkai, nors ir ne- sirengęs deportuoti kiekvieną !sį dalykėlį. Jei komisijai pa-!

padėties? vaĮi ryte*kritiškos bado
Kokiu keliu galima praša
linti šitas krizis?

4) Liepos 25 d. kalbės d.
1 James W. Fordas, kandida

tas į vice-prezidentus, Sha-

padaryta pastaba,Taip pat 
įkad kas nepildys šiuos įsaky-1 
i mus, tai bus prašalintas iš dar- 

‘ | bo.
[noriai, turėjome pildyti, 
[šiame laike kur dingsi.

voja prieš badą. Dar turime pirmesnių nu- 
! merių. Kreipkitės visi ir 
organizacijos / užsisakykite 

... ------ - .... ..... „„.[platinimui. “Priekalas” sek-
nes ateivį, kuris kovoja prieš algą sirodo, kad bedarbis turi gra- į alingai parsiduoda.
Ne- kapojimą, už bedarbių.. p iz * v' j ;------- ------ — —c, --- ---------- - aP_ žesnius rakandus, ai- tai ap-

moKm, 1 a. Kviečiama dar- Įtekti darbo nei vienas nenori, i drauda. Tie ponai prieš neg-|iūžusį namelį, arba iš šeimy-* 
nos nors vienas dirba po ke- 

Bl- lias valandas į savaitę, tokiem 
reikalaujantis deportuoti už “scripą” dirbti neduoda, J 

nors jie ir badautų. Tokiai! 
padėčiai esant darbininkai su
sirūpinę. Masės pradeda re- 
voliucionizuotis, kairėti ir me
tasi vis į smarkesnę kovą prieš 
išnaudotojus.- ' Tom t kovom, 
kaip Komunistų Partija, taip 
ir visos kitos revoliucinės or
ganizacijos padeda.

Bet štai turčių palaikytojai, 
—svetainių savininkai—darbi
ninkam neduoda net svetainių 
nei už pinigus, kuriose būtų 
galima suėjus aptarti savo rei
kalus, kovos reikalus. Todėl 
visos, įvairių tautų, darbininkų 
organizacijos paėmė didelį na
mą laikymui susirinkimų, ma
sinių mitingų ir tt. Lietuvių 
darbininkų o r g a n i za cijos, 
kaip ALDLD, LDSA, LDS ir 
Vilijos Choras, taip ir “Lais
vės” skaitytojai, negali atsilik-

bininkai dalyvauti masiniai j Padirbus kiek laiko paširo-Įrus praktikuoja linčiavimą.
' ir išgirsti jo kalbą į baltus • dė tikra katorga. Darbiniu-i Įvedama naujas Dies 

darbininkus ir susipažinti,' kas išdirbi penkias dienas po1 liūs, iv.n«.«uj«x.vw
kaip mus visus lygiai laiko 11 valandų, jautiesi labai pa-1 kiekvieną militantinį-kovojantį 

butas
Dabar 

Jautiesi, i rengiamas jis priimti senate ir 
Jūs ga-

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

NEW YORKO APIELINKE
Rengia ALDLD II-tas Apskritys

j 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 APIELINKE
Piknikas Įvyks Nedėlioję,

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

ir dainų. Dalyvaus Laisvės Choras 
doah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

iš prakalbų
iš Shenan-

BROOKLYNO AIDO CHORO

pavergus kapitalistų kla-! vargęs. Na, o subatoje tik pra-i darbininką. 
J SČ. .................. « n — - -i -*i

ti
į kad mes visi turim bendrai! 

kovot prieš bendrą priešą! 
kapitalą.

Čia paminėjau tik pačius
• svarbiausius punktus, kurie!
• greitu laiku reikia atlikti. I 

Darbo gana daug, darbas! 
sunkus, kuris gula ant pe- laiko nei pasilsėti,‘o kiti visai 
Čių pačių darbininkų, tai Į nedirba.

• yra ant tų 8 narių veikia- i Bet tai dar ne viskas. Ra
mo komiteto, kuris suside-dirbus kelias savaites, vėl bo-

' da iš 3 moterų ir 5 vyrų, Įsas davė naują dovaną. Nak- 
Visi darbininkai sunkaus Ainiams nukirto po pusę cento 
darbo, mes pasiėmėm tą už-1nu0 masto’t o dieniniams po 
duotj atlikti, bet kartu krei-,viena ketvirtadalį, iš karto 
piamės ir j jus visus darbi-1 buv,° P^ilęs ūpas pas darb.- 
ninkus, be skirtumo politi-i 
nių ar religinių pažvalgų, 
mes bendrai kovojam už vi
sos darbininkų klasės reika
lus. Todėl ir jumis visus, 
darbininkai ir darbininkės, 
kviečiame ateiti Į pagelbą

Atstovų 
Šitą būtinai reikia zino-|m^?s 2-3 valandas ir vėl turi [jau priėmė tą Bilių. 
visiems darbininkams, ikeltis ir eiti darban. < „ -darbininkams, i keltis ir eiti darban.

kad tau jau galva ūžia, akys, tada imtis už' darbo.
i peršti. Paskiaus eidamas į lite būti taipgi paskirti depor- 
darbą čia vėl pamatai >vieną tavimui. . i
kitą pažįstamą darbininką, ku-1

■ rie visai nedirba, o tau reikia 
įdirbti perdaug. Tuo metasi 
! į akis, kad netikusi ’ tvarka.
Vieni dirba perdaug, kad nėra

Į ninkus nedirbti už numuštą 
I algą, nes išeina apie po 3 dol. 

į savaitę mažiau. O algos jau 
buvo nukapotos dar visai ne
senai.

Bet kitiems šiuo kartu ne
kirto algas. Matomai, kompa
nija žino ką ji daro. Ji bijo-

Ateivių Gynimo Komitetas 
ir Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas (Pittsburgh© Diš- 
trikto, apimantis centralinę ir 
vakarinę Pa., rytinį Ohio ir 
vakarinę West Virginiją) šau
kia visus kovon prieš tą bilių 
ir visus kapitalistų klasės pa- 
simojimus. Išrinkite ir siųski
te delegatus į priešdeportaci- 
jos konferenciją Walton Hall, 
200 Stanwix St., Pittsburgh, 
Pa., nedėlioj, rugpjūčio 7, pra
sidės 10 vai. ryte.

Kiekviena o r g a n i z a ci j a 
kviečiama prisiųsti delegatus. 
Kviečiama sudaryti bendrą 
frontą ‘prieš ateivių persekio
jimą iK deportavimą. Reika
laukime paliuosuoti Scottsboro 
negrus jaunuolius, Tom Moo
ney ir kitus visus politinius ka-

linius. Sudarykime sėkmingą 
rugpjūčio 7 konferenciją.

Ateivių Gynimo Komitetas.
Tarpt. Darb. Apsigynimas.

M AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AAl

GARDNER, MASS.

METINIS PIKNIKAS
Rengia - L.A.P. Kliubas 

Gardner, Mass.

Ned., 17 Liepos (July), 1932
LIETUVIŲ PARKE

Kviečiame skaitlingai atsi
lankyti ir užtikriname, jog bū
site patenkinti viskuom.

Rengėjai.

tm w w i

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ATYDAI PHILADELPHIJOS 
DARBININKŲ

Lietuvių Komunistų Partijos rinki
mų kampanijos komitetas šaukia vi
sus lietuvius darbininkus, susirinkti 
liepos 14-15, 7 valandą vakare, 995 
N. 5th St., iš kur visi išeis rinkti 
piliečių parašų.

Komitetas.
(165-166)

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes
Barre Piknike

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

o

T

2

T

PHILADELPHIJOS APIELINKE
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

Antra pora bus taip pat įdomi matyti
JONAS BAGOČIUS
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Trečiadienis, Liepos 13,1932 Puslapis Penktas

VIETINES ŽINIOS
Viešbučio Tarnautojas 
Atėmė Plėšikų Grobį

I Apsivogęs Lenku Pašalpinės 
Draugijos Kasierius

Jisai [sulas, kaip kuopoj tinkamą nijos armija jau labai arti 
Sovietų rubežiaus: laikoma.

Be to, jisai išsireiškė, 
kad dar geriau Japonijai 
seksis, jei Sovietų Sąjunga 
ir kitos valstybės pripažins 
Janchukuo valdžią Mandžu- 

\ Japonija šiuo laiku 
i pamatė savo silpnybę ir So^ 
| vietų stiprumą. t

bjauriu snapu išlindo. < ____ ,
siūlė išrinkti komisiją pasitei-! tvarką atšteigti. 
rauti pas advokatus, ar gali- ■ 
ma pervesti pinigus ant kito 
vardo. Komisija išrinkta ir 
dabar vėl jis skymuoja. Jis 
mindo po kojomis APLA. kon
stituciją ir visus kitus patvar
kymus.

Keletas 2 k p. narių tam 
griežtai pasipriešino ir pasakė, 
kad jie neleis jokiu būdu mė-! 
tyti kuopos narių sudėto tur- ( 
to. Jeigu ir toliaus Rodgers 
su savo šalininkais bandys 
taip elgtis, tie nariai, kurie 
stovi su APLA. konstitucija, 

[pareikalaus savo teisių ir jie

pįr_j BROOKLYN. — Lenkų šv. 
ginkluoti I Kazimiero pašalpinės draugi

jos iždininkas Karol Šybinskis 
buvo nuvogęs $471 pinigų, ku- 

Trečias i rle priklausė išmokėt narių po- 
., mirtinėms. Sulig draugijos ko

de plėšikams; bet kada jiedu lmiteto nutarimo, tapo areštuo- 
išėjo su $3,000 hotelio pinigų, |^as* Laikomas po $1,000 
jis ėmė vytis ir šaukt policiją. ran^os teismo. 
Bet policija nepasirodė; tada' e
jis vienas stojo į kovą; buvo; Valdininkam Nėra Krizio 
bliakdžekiu parkirstas ant ša- ______
ligatvio; bet atsikėlė ir atėmė, staten Islande, arba Rich-j 
iš plėšikų pinigus, kuriuos su- mond paviete, didžiuma dar-1 
grąžino viešbučiui. Plėšikai išninku yra bedarbiai; bet nei!ir >i ir n TL VI P i
pabėgo automobilyje. vielias valdininkas nebuvo pa- i NeWS Ull 1 he LleCtlOIlS |

leistas ir nei vienam iš jų nė-i 
ra numušta alga. Daugiau, ■;
kaip pusė demokratų kliubų irjnal Executive 
kitų politinių organizacijų ka
pitonų ima tuo pačiu sykiu 
gas iš vietinės valdžios.

NEW YORK.—9 vai. 
madienį vakare du 
plėšikai atėjo į Roosevelt vi 
būtį, surišo du tarnautojus iri 
uždarė juos į šėpą, 
tarnautojas. Sheppard nesiro-

Valdžios Advokatas su Šmu 
gėliškais Bankrutuotojais

pa-

Rodgers, atrodo, visai suju- 
došėjo. Jam darbininkų judė
jimas visai neapeina. Jam or
ganizacijos teisės neprivalo
mos. Jis elgiasi taip, kaip jam . 
ypatiškai atrodo geriau . 
traukia APLA. 2 kuopą vis 
gilyn į balą.

Eiliniai nariai būtinai tą de- 
moralizatorių turi pažaboti. 
Reikia jam neleisti melus 
skleisti. Gana demoralizaci
jos 2 kuopoj. Laikas viską 
tinkamai sutvarkyti.

APLA. 2 Kp. Narys.

PIONEER CORNER

Žmones Badauja
Šią

Mūšy Literatūros Platintojams
Greitu laiku išeina iš spaudos:

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

2. H. LIORBERIS. Jūrininkai atvyko.

3. ir kitos.

NEW YORK. — 400 depo- 
zitorių subankrutuoto Banko 
of United States demonstravo 
pirmadienį prieš valstijos vai-J 
džios rūmą ant Worth ir Cen-i *tre Sts.; reikalavo atmokėt; 
jiems pinigus, kurie buvo pra- į 
nardinti per valdininkų su
moksią su banko viršininkais.!

Valdžia yra paskyrus advo
katą M. D. Steurį patraukt tie- 
son banko vedėjus. Bet pats 
Steuris yra jų draugas. Kadai 
19e>0 metais giuodžio mėnesį m-g ]<a|į)omis deklamuoti arba I 
jau galutinai užsidarė tas ban- skaityt savo parašytas ciles.; 
kas kitiems depozitoriams, tai vakarui pirmininkaus drg. Ol-I 
po užsidaijmo tą dieną ban- jn> Frejheit redaktorius, 
kas Steurio pačiai sugrąžino I muj,ikalg programa. 
$54,000 depozitų.

Dabar visai nesenai Steuris 
pirko tris deimantines 
marškiniams sagas, už kurias 
užmokėjo $15,000. 
yra “džiabas 
ir “prieš 
delį banką, su kurio vedėjais 
esi draugiškuose- ryšiuose. . . 
Tuo tarpu nuskriausti bedar
biai depozitoriai, netekę 
vo sutaupymų, laipsniškai 
du miršta.

Raudonu Poetų Vakaras
NEW YORK.—šioj apielin- 

j kej irgi randasi vienas kitas 
lietuviškas eilių rašytojas. Jis I 

Į arba jie galės deklamuoti sa
vo eiles raudonųjų poetų -va
kare, liepos 21 d., Labor Tem-I 
ple, kampas 14th St. ir 2nd j 
Ave., New Yorke. Jau de-' 
šimties įvairių tautų darbiniu-: 
kiški poetai pasižadėjo gimto-:

Two members of the Natio-j
— ‘ Committee of į

-[the Young Communist League,) 
al-i Mary Himoff and ‘ Tony Mi-| 

j nerich will make a .speaking! 
; tour of the country in behalf* 
: of William Z. Foster, and Ja
mes W. Ford, the Communist 

[ Party Candidates for Presi- 
jdent and Vice-President.
Their tour will have as its 
primary aim, the mobilizing 
of masses of young Negro and 
white workers and 
support of the 
election program.

Tony Minerich

SAN ANTONIO. — 
apielinkę užplūdo vanduo ir 
sunaikino daug maistingų 
produktų. Lietus tęsėsi per 
10 dienų. Dabar daugybė 
žmonių, daugiausia darbi- 

i ninkai, neteko maisto ir ki- 
; tų gyvenimo reikalų. Jie 
Į eina į miestą ip reikalauja, 
kad būtų teikiama jiems pa
šalpa. 300 piliečių suėjo į 
bažnyčią, kad rasti sau pa
stogę.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

IR

Bus

savo i Gimimų Mažėjimas
Pelningas 

advokataut kad 
nubankrutuotą di-skaičius Didžiajame New Yor- 

j ke buvo mažesnis, negu per 
bent kokius kitus šešis mėne
sius bėgyje keturių paskuti
nių metų. ApsivediMų skai- 

įčius nupuolė. Tai vis krizio 
i vaisiai.

NEW YORK.—Per paskuti- 
; nius šešis mėnesius gimimų

farmers ir 
Communis!

People’s' i 
defend i 

the |

Mine-!
speak i

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 lietuvių 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 visuomenės mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą

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

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

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

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

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

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

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
25t.h St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th
Avė., E. Molifie, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th
Avė., Moline, III. ’

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th
Avė., E. Moline, 111.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St,
Moline, III

Milwaukee Young 
Socialist League to 
their position before 
young workers.

At all cities where
I rich and Himoff will I
[delegations of young workers' 
.will greet them upon arrival.;
i This is the first national tour! 
lever carried out by any revo-.
i lutionary young, workers orga-; 
nization, and represents the PITTSBURG HO 

! growing strenght of the young1;
[ workers in their rising strug- 
j gles against the attacks of the 
1 bosses. Everywhere this tour 
■ will become at once a blow to 
I the boss political parties—the ;

I Democratic, the Republican 
Socialist—and will

Cleveland i become a challenge to the 
I continued hunger rule of the 
i bosses. The complete list of |

nization, and represents APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:
354 Marguerite 
Pa.

Mary Himoff
Tony Minerich will officially [ and the 

open the tour in 
July 23rd, on the same date 
that the Young People’s So |_____ __  ___ x.----- — __
cialist League will hold then cities to be covered on the j 

! convention. A mass meeting
will be arranged at which the next issue. 
Socialist leaders of the con- nounce the complete tour of 
vention will be challenged^ to 1 the South which will be’wom-' 
defend their position before I pleted at a later date, 
the young workers in Cleve
land. From there he will pass 
through the steel sections of 
Ohio, Detroit, No. Indiana, and [ 
then will meet Mary Himoff i 
at a mass meeting in Chicago. > 
Mary Himoff will' start her 
tour at this meeting. 
West through the _____ o „
regions of Minnesota, Dakotas, I esąs numalšintas. Sakoma, 
Montana, through the lumber kad kariuomenės didesnės 
mills of Seattle and Washing- dalys laiko valdžios pusę, 
ton, and then South through [ Laikraščiai piešia revoliu- 
California. From here she; cionierių baisius pasielgi- 
starts East through Colorado, ; mus, mat, Šį sukilimą vadi-

Į)ar_! seimas buvo labai gerai ir tvar [ and Kansas, winding up herina komunistiniu 
vpfp, kingai vedamas, kad viskas [tour at a mass meeting in Chi- ;„:n:n QnVilimu a®eš.ile'gal>ai pravesta ir kad vie- įeago on November 7th. ’C1 " SUKllimu- 

nybės šalininkai laimėjo.
Rodgers betgi kitokiu tonu 

ti. Vyriausybė reikalauja dau- ’ kalbėjo. Jisai pliauškė, kad 
’ gelį jų deportuot iš Amerikos. [seimas buvo blogas ir todėl jis 

Tarptautinis Darb. Apsigyni- i buvo priverstas rezignaciją iš 
mas kovoja prieš jų deporta- j Centro pirmininko vietos pri- 
vimą, o šiais laikais ypač prieš [duoti, kurią seimas tuojaus 
bjaurų Dies bilių, sulig kurio i priėmė. Rodgers visaip šmei- 
reikalaujama išdeportuot visus pė tuos seimo delegatus, kurie

sa- 
ba-

Tarptautinio Darb. Apsigy 
nimo 17-tos Kuopos 
Susirinkimas

Tarptautinio Darbiu, 
gynimo '17-tos kuopos susirin
kimas įvyks šį trečiadienį, lie
pos 13 d., 
Visi kuopos .nariai - ___
būtinai atsilankykite, pasi
stengdami atsivesti ir naujų 
narių prirašyti. Užsimokėki
te mėnesines duokles, nes vie
tinis apskritys reikalauja, 
kiekvienas narys i 
ir būtų gerame stovyje. Nelau- i delegatai 
kite nei vieno mėnesio.

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

DETEKTYVAS FALŠYVŲ 
i PINIGŲ SKLEIDĖJAS

BROOKLYN. — Privatiškas 
detektyvas Fr. Solaman su sa
vo pačia tapo nuteisti dviem 

’metam kalėjimo, kad skleidė 
Apsi-: falšyvas dešimtines.

Laisvės” svetainėj. F. Rodeers Traukia 
nariai ir nares, **

APLA. 2 Kp. Balon:
McKEES ROCKS, Pa.—Lie- 

' ‘ kad i pos 3 dieną APLA, kuopos su-
užsimokėtų nepaprasto seimo

išdavė neprastus 
Pripažino, kadraportus.

kovingesnius ateivius dafbi- j nuoširdžiai dirbo delei vieny- 
ninkus. Prieš tą bilių ir mes bes.
visi turime kovoti, siųsdami Jis taipgi pareiškė, kad ko- 
senatoTiam protestus prieš tą Ivos galo nėra, kad reikės eiti 
juodą sumanymą. Pas advokatus ir į teismus. Iš-

Bet negana, kad visi mūsų , kyla ir Rodger skymas. Pirm.
kuopos nariai dalyvautų susi-'. Mažeikis praneša, kad dar 
rinkimuose ir visi būtų .pilnaij Ppieš seimą Rodgeris ir kiti bu- 
duokles užsimokėję. Reikia [vo pas advokatus ir pasidarę 
atsivesti kaip galint daugiau ! dokumentus pervesti kuopos 
naujų narių prirašyti prie or- pinigus kitai organizacijai, 
ganizacijos. Dirbantieji mo- kurios niekas nežino. Pirmi-, 
ka 25 centus įstojimo ir po 20 ninkas Mažeikis ir vice-pirmi- 
centų per mėnesį duoklių; o.niiikas Kazlauskas griežtai 
nedirbantiems tik 5 centai į- tam pasipriešino. Jie pareiš- 
stojimo ir 2 centai mėnesinių kė, kad jie pildys APLA. kon- 
duoklių. Taigi lengvai gali ■ stituciją ir nesirašys ant ne
prigulėti kiekvienas prie Tarp- legalių dokumentų. Tokiu 
tautinio Darbininkų Apsigyni- būdu kuopos turtas paliko ne
mo.

Organizat.
pervestas.

Rodgers dabar vėl su savo

iKmtM

I TR
PRIEŠFAŠISTINIS

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas^ 109 Cress St.,
! Carnegie, Pa. i ’
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
4 Way* Si jS, (Pittsburgh, j Pa.

tours will be published in the ■ pirm- 
We will also an- i Pirm- 

? ' Plot.
! Fin.

Peru Sukilimas 
Nuslopintas

PERU.—Pranešimai

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS

LINDEN, N. J. s
VALDYBA 1932 METAMS

R. Tratu H s, 
r ~ - - - • ~ -
4. V « * . ,

Pagelbininkas G. Karčiauskas,
Rašt. K. Striupaitis,

Rast. M. Andrunaitė,
! Iždininkas J. Užkurėnas,

Kasos Globėjai:
L. Barkienė,

ir W. Biliutė,
Maršalka K. Meškauskas,

Visi iš Linden. N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą seredą mėnesio. 7:30 vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin
den. N. J.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

201 W. 16th

1501

201
19
35

S.

w.
E.

W.

16th
19th
16th

Wood Ave.

st., 
st. 
St. 
st.

E. 19th St.
E. 17th St.

19
13

1802 S. Wood Ave.

is
She goes I Lima duoda žinių, kad Peru 
farming! valstybėje sukilimas jau 1 1 V • i • S

revoliu-
Tad. nėra

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, G388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rast. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rast. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Ave
nieko naujo, kad Jį ir piešia įiždin< Antanas Vegela, 7715 Dayton 

Meanwhile Tony Minerich, į žiauriu. Kapitalistinė spail- 
who is a young miner, and has i da visuomet neigia 
led thousands of young miners ninku kovas.
in strike struggles, will go:---------------
from Chicago into the mine I •• 0 • .
fields of Illinois, Indiana, Ohiof JapOHlja DljO dOVlCtU 
and Pa., where hundreds of1; TOKIO.—Japonijos nau- 
mass meetings with young mi-|jas užsietlio ministeris pa
ners are being arranged. Well-; reįškė, kad Japonija nepuls 

[known as a young mine lead-; Sovietu Sąjungą. Bet Japo-
er, Minerich will bring the! “ & 1

darbi- Moterų
Pašelpine Draugyste Birute

MONTELLO, MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Firm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.
■ Vice-pirm. O.- Turflkienė, 79 Vine St.

i Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St.
' Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St.

IŽd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.
Kasos Globėjos:

V. Baronienė, 9 Broad St. •
M. Duobienė. 221 Ames St.

; V. Bartkienė, 29 Intervale St.
i Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Ames St.
' Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.
i Visos Ryvena Montello. Mass.

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregoib 8136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trialty 3-872Ž

fighting program of the Young- 
Communist League in the pre
sent election campaign, to the 
milions of young miners,who 
are starving off the job, and 
receive star^xtion wages ont 
the job, and in Ohio and W. 
Va. are striking- for a living
wage.

In “Socialist” Reading, Pa. 
Tony Minerich will challenge 
the officials of the Young 
Peoples’ Socialist League to 
meet him in Debate
Communist Election Platform 
vs. The Socialist

ĮSITĖMYKITE NAUJUS ANTRAŠUS SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

on the

Platform.
Mary Himoff wil issue a chal
lenge to the leaders of the

if I

Tel. Michigan 2-0455 : Foxcroft 9-6901

PAINTERS & CARPENTERS
EXTERIOR & INTERIOR DECORATORS

P. BIELIAUSKAS
88-31 76th Street

Woodhaven, N. Y.

A. BALCHUNAS
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y.

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. z 1 N S 110 EAST 16tb ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P, M.
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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Trečiadienis, Liepos 13,1932LAISVBs Puslapis šeštas ,

Kas Daugiau PritarimoVIETINES ŽINIOS
LDSA. 1-mos Kuopos

Streikieriai Kailiasiuviai
<10 l< pelo 11 I\1 vii V 1 vii —J 1 • 1 9
i pasižadėjo paduoti ouplieke Gengslerius 
ą už komunistu kan- Į---------

Bedarbis.

{Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

INC

Raudonas Rinkimų Piknikas

PERSHING HOTELj gamzacijų. lietuvių uaioinin- -AA v m 11-• o, .1 
kų ! draugijos, kuopos ir kliu- 100 DUOS. dkjubCJŲ Streikas

Savininkas

S. South Carolina Ave.

ir

Amerikos darbiniu- Julius Madia ir Jos.ePh Sulli-i 
T T n O A Ir r* 1. n rl r, i ^4-4, zxilrn^

Rep.

26-TAS26-TAS METINIS<♦> <♦>
išviliojo

<b <♦>

jų kalbą, <♦> <♦>

<♦> <♦>

<♦> <♦>

<!> <♦>

Plėšikai Išsinešė Seifą<♦> <♦>

<t> <♦>

<♦> <♦>

NOTARY 
PUBLIC

sunaikinti 
valdinin-

kad jis 
paskui

bai privalo išrinkt savo dele
gatus į konferenciją.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

pyškino iš 
du 

kiaurai

“Balsuosime už komunistus.’
Kitas darbininkas klausia

“Nesiskolinkit” Automobilių
van. Sakoma, kad ši “troika" 
panašiais darbais pasižymėjus 

'visame Didž. New Yorke; ne 
'sykį jie buvę areštuoti, bet po- 

Agentūros savininkas sako, j ]jcjja ir teisėjai, matyt, nela-

Valandos:
Subatoinis
Apart Nedėldienių

Pas visus bedarbius kilo en
tuziastingas ūpas ir kiekvienas 

jis buvusių
i savo balsą už komunistų kan
didatus.

BROOKLYN. — Negalėda
mi atsidaryt “seifo,“ plėšikai 
tarp šeštadienio ir pirmadie
nio patį “seifą“ išsinešė iš

Reikės aptarti, kaip pra- 
ateinantį vajų ir įvyk-

ir Marijonos 
Telšių aps- 

Pirma gy- 
Turiu labai 

atsišaukti

“Bolševizmas artinas Ame
rikoj,“ tarė vienas*

tas. Visi trys laikomi po $1,- 
000 parankos.

NEW YORK.—Raudonųjų j 
Rinkimų Piknikas įvyks liepos 

į 24 d., Pleasant Bay Parke,

pa- 
že-

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

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

Iš hotclio tiesiai i maudynes. 
Visi kambariai marių pusėje, 
tarnavimas mandagus, kainos 
mos. Prašome atsilankyti.

W WWW WWW WWW WWW WW5 A m'V r k sOr /r* tCx jOcrfk Ac A A A A A A A ir* 9C* A A AA A Ac m

X
X
X

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos lifcos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

PAJIEŠĖOJIMAI
PAJIEŠKAU Antano

Mažeikų. Paeina iš 
kričio, Varnių miestelio, 
veno Pittsburghe, Pa.
svarbų reikalų. Prašau 
arba jei kas žinote apie juos būsiu 
dėkingas, kad pranešite. Kazimiera 
Laudanskienč, 18 Intervale St., Mon
tello, Mass.

(164-166)

PARDAVIMAI
PAiRSIDUODA saldainių krautuvė, 

tinkamoj biznio vietoj, galima da
ryti gražus pragyvenimas: 57 Ten 
Evck St., Brooklyn, N. Y .

(165-166)

Būkime geros bolševi-

Trečias
“žino-

išstaty- ko.
Fordas ąJth St.

■Būtų sudegę jis, jo moteris ir' Apgavo 200 Bedarbių 
' trys vaikai, jeigu ne artimo | 
I garažo darbininkas, kuris juosi 
i ištraukė iš liepsnojančios 
šinos.

LIETUVIU KOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

IT

Pabandykite!
SAVININKAI MARGIUKAI

417 Lorimer Street Laisves” Name

iP.el Pedafb!s ’£VF° Girly‘ Kom-Jandidatai Gauna Kur 22^-j
lių ilgio ir pločio; jame tebu
vo tik $70.

'bes Nusižudė Motina 
su Dukteria

I

Bedarbiai Rengiasi Balsuot 
už Komunistus

.—\ BROOKLYN. — Bedarbė ir 
Juodasis darbininkas tarė :| vyro girtuokliavimas privedė 

jo žmoną Margaritą McGuge- 
nienę prie to, kad jinai palei- 
„j iš virtuvės pečiaus gazą, 
apsikabino 7 metų amžiaus 
dukterį, ir taip abidvi užtroš- 

Gyveno po num. 1630

I “Ar komunistai turi savo kan- do 
didatus ant baloto?” 
darbininkas ąteiliepia:

Ima, kad turi—-Tosteris 
•tas ant prezidento, o 
ant vice-prezidepto.“

NEW YORK. — Bejieškantj 
darbo, tenka užeiti į įvairias j 
darbo ravimo agentūras ir ki
tokias įstaigas ir sutikt’, dange- • 
lį darominkų, jieškancių dar-l 
bų.

Andaų užėjęs į darbo davi-, 
mo agentūrą ant 8th Avė., 
prie 23rd St., radau virš tuzi-Į 
no bedarbių. Jų tarpe ir pats j 
agentūros savininkas. Jis pik-! 
tai pradėjo kalbėti apie Ame-1 
rikos Legiono, Salaveišių ar
mijos ir majoro Walker’io dar
bų suradimo agentūras, kad 
per jas darbininkams duoda
ma darbai tik kelioms diemoms. 
Padirbus kelias dienas, darbi
ninkai būna paleidžiami 
vietoj atsiunčiami kiti, 
būdu padaro rekordus, 
daugeliui' darbininkų 
darbus, ir kad darbus 
neesą jau taip sunku.

Jo kalbą patvirtino keli ten 
buvę bedarbiai, kurie, jau bu-: 
vo pasiųsti dirbti po kelias die
nas iš virš minėtų agentūrų.

Vienas darbininkas pradėjo: 
pasakoti, kad pastatyti mini
mose agentūrose viršininkai 
yra grafte pasinėrę ir turi iš
teklingą gyvenimą. Kitas dar
bininkas pridūrė, kad ne vieni 
darbo davimo agentūrų virši-j 
ninkai yra grafte pasinėrę,' 
bet ir blokų komitetų viršinin
kai, taipgi Salaveišių armijos 
ir kitų vadinamų bedarbių šei-i 
mynų šelpimui įstaigų viršinin- baro ir ėmė šaudyt, 
kai; gražiausiai gyvena, va-;ka<J išvengti kulkų, 
žinėja brangiuose automobi-' ant grindų anapus baro, 
liuose, o bedarbiai negali išsi- duodamas, būk pašautas, 
prašyti pašalpos, nors pusba- piktadariai toliau 
džiam gyvenimui. - 'revolverių, sutaškydami

i didžiuliu veidrodžiu,
; Vėl kitas bedarbis, pasauli-, ]<ejjs SykjuS peršaudami storą 

nio karo veteranas, sake, kad biej<e apkaltas 'duris į kori
ji pasiuntė iš Amerikos Legio- (jorjų; nuskeldami kampą val

gyklėlės stalo, šūviais sudau
žydami įvairius indus ir t.t.

Pora netoli stovėjusių polic- 
manų, išgirdę šaudymą, pasi

ju šaukė būrius kitų policistų, ku-1 CORONA, L. I.—C. Nuncio 
rie apsupo namą, sulipdami 1 automobiliui atsimušus į stul- 
net ant stogų. !pa, eksplodavo gazolinas.:

Alaus raketierių gengste-į 
riai mėgino pasprukt per aliu-;

_ kę, bet tapo suimti. Tačiaus į 
juodais pas Juos P°liciJa “nerado” re- 

ūsais’ bedarbis. Nutilo visi. Ki-} Uvėrių. Gal nenorėjo rasti ? 
tas bedarbis, sėdintis kampe, >9 tat ^Qta revolverių,i

jų^išsautos kulkos yra apie 2 Pasišventęs Tarnautojas
pada- Mirtinai Sužeistas

Russo, ----------

NEW YORK.—Vadai kom- 
paničnos kailiasiuvių unijos bu 
vo pirmadienį atsiuntę būrius 
gengsterių, ginkluotų revolve
riais ir geležimis, kad išdaužy
tų streikierius keliolikos šapų. 
Šapos yra nuolat piketuoja
mos vadovybėje kairiosios In- 

---------  ’dustrinės Kailiasiuvių
BROOKLYN—3 gengsteriai i Streikieriai buvo susimobili- 

. zavę pasitikt gengsterius. Su- 
įsikirtus vieniems su kitais 39- 
toje gatvėje, įnirtusi kova tę
sėsi pusę valandos; gengste
riai tapo išdaužyti ir iš streiko 
vietų išvyti.

Gengsteriai Užpuolė ir 
Apšaudė Lietuvišką 
Ališausko Užeigą

, o jų:
Tokiu 1 užpuolė lietuvio Ališausko ųž- 

būk ' eigą ant kampo Hewes ir So.' 
gauna | 5th St., pirmadienį apie 2 vai.
gauti i dieną. Viduj rado bartende-

■ rį Franką Urboną (Orban)
I ir kelis kostumerius; keikdami 
pareikalavo, kad ši užeiga 
pirktų alų tik iš jų šaikos, o 
kad ne ,tai jie “pafiksysią“...,

Urbonas jiems bandė aiškin- 
} ti, kad tai priklauso nuo sa- 
[vininko, o jo čia dabar nėra; 
'kai pareis, tai gal jis ir su
tiks imt alų iš jūsų; “aš čia 
tik darbininkas; šiais krizio 
laikais tarnaudamas, tegaunu

I tik dešimtinę algos per savai
tę.“

Bet kur tau klausys gengs
teriai? Užvarė jie Urboną už

no agentūros dirbti prie stato-1 
mo naujo namo, tarpe 8th ir 
9th Avė., prie 16th St. Pasiun- 
čiant sakė mokės $5 į dieną,' 
bet kada išdirbo savaitę, ga
vo tik po $1.50 j dieną. __ 
to, kontraktoriui įsakyta, kad 
nesamdytų kitokių darbininkų, 
kaip tik pasaulinio karo vete
ranus.

NEW YORK—Drg. C. A., 
Hathaway, Kom. Partijos rin
kimų vajaus manadžeris, sa- . a, 1 • 
ko, kad šiemet tris iki penkių nSFlŲ AtyClcll t 
sykių daugiau darbininkų su
sirenka, negu 1928 metais, į 
prakalbas komunistų kandida
tų, Fosterio į prezidentus ir J. 
W. Fordo į vice-prezidentus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Į Parduota 1,000 Tuščių Bač 
ku Vietoj Alaus

Brooklyne, Queens ir apie- 
linkėje per kelias savaites bu
vo parduota 1,000 tuščių ali
nių bačkų. Smuklininkai už 
bačką užmokėjo po $6, many
dami, kad perka “gerą štofą.“

Ateinantį ketvirtadienį, lie
pos 14 d., 8 vai. vakare, “Lais
vės“ svetainėje įvyks mūsų 

i kuopos susirinkimas, kuriame 
■reikėtų visoms dalyvauti, nes 
į bus labai svarbus.

Dienotvarkyje turėsim ra
portus iš LDSA. suvažiavimo, 
iš Schenectady buvusios Komu 
nistų Partijos konvencijos, 
kiek kuopa parašų surinko ir 
t.t.
vesim 
dysim kitus suvažiavimo tari
mus, 
kės ir sueikime visos.

K p. Organiz.
O. Višnrauskienė.

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

BROOKLYN, N. Y.

Persekioja Bedarbius 
Unijos. i Aiskrymo Pardavinėtojus

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrini.

Konferencija prieš Ind- 
žionkšinus Liepos 28

NEW YORK. — Central 
Parke areštavo ir visą dieną 
nevalgiusius išlaikė 31 bedar
bį, pardavinėjantį “aiskrymą.” 
Mat, miesto valdžia yra par- 

) samdžius tą teisę parke vie- 
i nai kompanijai. Jie areštuo- 
j ti už biznio gadinimą, bet šį 
kartą jiems bausmė suspen
duota.

NEW YORK.—Yra susior
ganizavęs komitetas kovai 
prieš indžionkšinus ir už strei- 
kierių teises. Tas komitetas 
šaukia konferenciją prieš in- 
džionkšinus, liepos 28 d., Man- T,... _ . ... — 11. .. T , ... [Kalbės vien tik Kom. Partijosi hattan Lyceum, 66 East 4th . !ox v i 'Vietinio distnktoSt., New Yorke.

Konferencijoj dalyvaus de-} 
Urbonas, legatai iš Darbo Unijos Vieny- 
parkrito b®s Lygos, sąmoningų darbi- 

nu_ | ninku atstovai iš Amerikos 
O' Dąrbo Federacijos ir iš įvai- 

! riaušių kitų darbininkiškų or- 
(ganizacijų. Lietuvių darbinin-

organizato- į 
irius I. Amter. Bus dainų, mu-1 
zikos, sportiškų lošimų ir šo
kių programa. Jlengkitės visi 
dalyvaut. Drg. Amter yra ko
munistų kandidatas į guber-1 
natorius.

Išgelbėjo nuo Sudegimo 
Automobilyj

NEW YORK.—Visi iki yie-i 
mam sustreikavo darbininkai ir} 
|darbininkės Edison skalbyklos,} 
i 1010 E. 173rd St. Vadovauja} 
j kairioji uniją. Streikas eina į 
j prieš uždarbių kapojimą iri 
i.abelną darbo sąlygų blogini
mą. *■ I

prabilo: “Kito nieko ir nesi-/ .
mato. Milionidriai pasiglem-.c0 !, gl0\ . .
žė viską, ir taip prispaudė1 Aieštuoti gengsteįiai 
darbininkus, kad jau negalima į Y®. vai(l^s’.^alP° _ .
pakęsti.
kams nereikia agitacijos iš
Rusijos, jie tūkstančiais virs
ta bolševikais.“

NEW YORK.—Pirmadienio ! 
ma- N. Y. American buvo išspaus- Į 

dinta garsinimas, kad reikalin-; 
ga viešbučiui vienos tarnauto-i 

|jos. Sugužėjo 200 merginų, | 
[norėdamos to darbo, kuris ža
idėjo po $16 į savaitę. Bet jom 
; buvo pranešta, kad garsinimas 
J paduota laikraštin “per klai
dą“ ir kad nei vienos nereikia.

kad keli komunistai turėtų pa-j bai nori tokius nagan paimti, klą; bet pats liko 
siimti orlaivius ir išskridę virš I 
valdininkų ir milionierių namų I 
numesti bombas, kad šudras- ATIDAVĖ $600 PLĖŠIKAM 
kytų visu į šmotelius, 
kiaušiai agentūros bosas 
darė provokaciją; jeigu 
jam būtų tikrai pritaręs, 
gal bū>ų paskui buvęs 
tūptas arba suimtas deporta
vimui. Bet juod. bedarbis sako, 
kad nereikia orlaivio, tūkstan
tis ar keli tūkstančiai darbi
ninkų susitarę gali pasiimti po 
šmotą dinamito ir 
visus kapitalistus li
kus.

Įsimaišiau ir aš į 
sakydamas, kad nereikia žu
dyti milionierių ir valdininkų. 
Komunistai netiki į panašų žu
dymą jų ir išaiškina, kad 
tųomi nieko nelbus galima at
siekti. Komunistai darbinin
kams sako organizuotis ir pa
imti valdžią, atimti iš kapita
listų dirbtuves, kasyklas ir vi
są gamybą, priversti kapitalis- 
tujs dirbti sykiu su darbinin
kais, niekam neleisti išnaudoti 
kitus.

Vei-; . ___ ___
tuom 1 RIDGEWOOD. — Du plėši

kas kai privertė krautuvės vedėją, 
tok is 1 57-21 Myrtle Avė^ ; atiduoti 
areš-} jiems .$600 iš plieninės šėpos.

Paskui abudu pabėgo.

NEW YORK. — Signalistas} 
tarnautojas Henry Tripp ant 
Lexington Ave. požeminio ge
ležinkelio išgelbėjo kelis dar
bininkus nuo atpleškančio j 
traukinio, duodamas jiem žen-1 Coney Islande, A. McCarrin | 

traukinio'su dviem sėbrais buvo pavo- 
pagautas ir veikiausiai mirti-1 gę automobilį. Areštuotas Me
nai sužeistas. Darbininkai 1 Carrin teisinosi, kad jis tik
taisė kelią. | “pasiskolinęs“ automobilį, kad

-------- i namo parvažiuot, nes neturė- 
SUDEG£ 10 ARKLIŲ------------- įjęS penktuko. Bet paskui

NASSAU, L. L—Hempste-■ automobilis visai dingo. Ma- 
ad jodinęjimo akademijoj su-jtyt, buvo kam kitam pardub- 
degė, 60 arklių, kurie buvo ap- ■ ‘ ‘ “

j drausti ant $10,000.

Telefonas: Stagg 2-9168

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiai ir chroniikai vyry Ir 

moterų ligai kraujo ir odas. 
Padarau iityrinig kraujo ir ilapomo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room Ml 

New York, N. Y.
Valandai' Pritmimoi

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I 
iki 9 vai. vakare 

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

RENGIA DR. MARTIN LUTHER DRAUGYSTE

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.

Merginos Prigavikas
BROOKLYN.—Louis Fuchs, 

598 Bedford Ave., 
$900 iš darbininkės 
Meyers, sakydamas, 
perka busą, kuriuom
uždarbiaus ir tada apsives su 
jąja. Kada ji rimtai pareika
lavo išpildyt savo žodį, jis 
pasakė, kad jau., kitą vedęs. 
Tuomet Fuchs liko areštuotas 
už apgavystę.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

O

= 
o
o

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš Visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM Ix KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PAltVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TES Ą MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ? MUSU. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. \

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I
i Laikrodžiai, Deimantai ir
I Auksiniai Dalykai ■
t Dovanom ar patys sau norėda-
i mi pirkti laikrodžius, 
Į ar bi kų iš auksinių 

pas mane
Jar bi kų i 
| nokite, kad 
• sipirksite.

į įvairūs

I RODŽIAI
|JAUSTOS MADOS 
!už PRIEINAMA 
į KAINĄ

daimantue 
daiktų ži- 
pigiau nu-

Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
žiųs ir kitus papuošalų daiktus. į 
Taigi kreipkitės pas mane, o ašį 

I stengsiuosi pilnai patenkinti. ! 
J Williamsburgieciams, kuriems ■
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise.
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.” i

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Are ,

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

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
53 2 Marion SU 
k a m n. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

I.A1K-
NAU-

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

512
JONAS STOKES

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”
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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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