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

Metai XXII* Dienraščio XIV
Maskvos darbininkų poilsių 

tvarkymo komitetas skelbia, No. 166
kad šiemet turi 100,000 vietų 
del poilsio Maskvos proletaria
tui. Bet kadangi kiekvieną die
ną yra iki 300,000 darbininkų } 
nedirbančių (turinčių savo po
ilsio dieną), tai daugelį jų pa
siųs į kitas teritorijas. Vien 
iš Maskvos 90,000 pionierių iš
vyko į laukus ir apsigyveno 
kempėse.

Californijos Armija 
Pribuvo į Washington?
WASHINGTON, D. C.— 

į Dar daugiau pribūna buvu- 
j siipkareivių į Washingtoną 

/-----‘ir reikalauja bonų. Vakar
Sovietų Sąjungoje 1931 me- tik pribuvo pulkas iš Cali-1 

tais buvo pagaminta 18,410 fornijos. Šita armija yra iš ■ 
naujų traktorių. O 1932 me- 459 ekskareivių. Jie pasi- 
tais per pirmuosius penkis me
nesius pagamino jau 13,000 
traktorių.

Tagilio mieste bėgamais me
tais bus jau baigtas budavoti ir 
įrengti vagontj budavojimo fa
brikas. Tas fabrikas į metus Jauti greito išmokėjimo bo-1 
laiko suteiks 54,000 vagonų. . , jįg pasiryžę maršuoti Į 

 kapitalo sostinėj visą naktį,: 
kad padaryti geresnį įspū
dį į kongresą.

O 1932 me- 450 ekskareivių.
1 ryžę kovoti už bonus.

Jų paskirtas vadas pa-!
1 reiškė, kad jie pribuvo ne 
badauti ir lakti sriubą, ko- i 
kią gali gauti, bet reika- i

Novosibirske įvyko energijos 
gamybos reikalais suvažiavimas, i 
Profesorius Karovin padarė! 
pranešimą, kuriame įrodinėjo,1 
kad Sibire yra tiek daug ang
lies, jog ji užima antrą vietą 
pasaulyje. Kuzbaso baseine 
yra 400 milionų tonų; Tungus- 
kame 500 milionų; Lenos, To
limuose Rytuose ir Čeremkovoje 
po 65 milionus tonų.

Darbe Federacija
Kalba Apie Krizj

Sovietų Sąjungoje smarkiai 
plečiasi laikrodžių gamyba. Per 
tris pirmuosius mėnesius šie
met pagaminta 770,000 kišeni
nių laikrodėlių ir 145,000 budi- 
ninkų. Balandžio ir gegužės 
mėnesiais pagamino 403,600 ki
šeninių ir 69,100 budininkų, o 
per 15 dienų birželio pagaminta 
103,700 kišeninių ir 7,600 budi- Į 
ninku.

ATLANTIC CITY.—Ame-1 
rikos Darbo Federacija lai- j 
ko savo posėdžius šiame ve-i 
saros vakacijų mieste. Po-1 
nai kalba apie bedarbę. Ir 
Greenas jau pripažino, kad 
ir ADF darbininkai nedir
ba. 23 nuošimčiai visai ne
dirba, o kiti kad ir dirba, 
tai tik laikinai. Greenas 
sako, kad ateinanti žiema 
bus labai baisi. Jisai mato 
ir socialį neramumą. Bet 
ponams neapeina darbinin-

ikų reikalai. Federacija ne- 
Kapitalizmas ekonominio kri-! o r ganizuoja darbininkus, 

zio nublokštas atgal į 19 šimt-Į bet pasitenkina tik atsiliepi- 
metį gamybos laipsniu. Jungti, i mu į Hooverį, kuris rūpi
mu Vaistini budavonmo verte . , r , 
1931 metais dar sieke 1,176,- ■ kąp tąhstų, O ne darbi- 
000,000 doleritj; gi šių metų i ninku šelpimų.
kontraktai vos sieką 408 milio-i 
mis, veik keturis kartus nukri- i 
to. O jau pereitais metais 10,- 
000,000 bedarbių buvo šalyje 
ir viešpatavo baisus krizis.

MacDonaldas Pasi
tiki Amerikai

Čivuno gamyba Jungtinių 
Valstijų baisiai puola žemyn.' 
1929 m. i. penkis pirmuosius, 
mėnesius buvo pagaminta 18,- 
300,000 tonų. 1931 metais pa-: 
gamino 9.600.000 tonu, o 1932 
metais jau tik 4.600,000 tonų.

Franci joje 1929 metais buvo 
pagaminta per tą patį laiką 
4.300.000 tonų, o šiemet tik 
2,<300.000 tonų. Vokieti ioie tais 
pat metais ir per penkis pir- j 
muosius mę/iesius 
5.400.000 tonų, o 
1,700,000 tonų. Anglijos gamv- 
ba nupuolė nuo 2,900,000 iki 
1,600,000 tonų.

LONDONAS. — Anglijos 
į' imperialistas MacDonaldas, 

kalbėdamas parlamente, pa- 
' reiškė, kad, nepaisant, jog 
dabar Amerika nesutinka 
su tarimais Europos politi
kierių, bet jinai gelbės Ang
lijai.

MacDonaldas gerai jau
čia, kad susitarus Anglijai

pagamino į ir Amerikai galima geriau 
dabar tik j veįkti prieš kitas valstybes.

angliesJungtinių Valstijų 
gamyba yra nupuolus iki laips
nio 1906 metu, čiguno iki 1898 
ir plieno iki 1905 metų.

Anglijos anglies gamyba ly
ginasi jau tik 1900 metams, či
guno 1860 metams ir plieno— 
1897 metams.

Vokietijos anglies gamyba 
nupuolus iki 1899 metų, čiguno 
—1891 metų ir plieno iki 1895 
metų.

Abidvi šios šalys yra im-1 
perialistinės. Jos lipina tai- Į 
ką, bet jų reikalai yra prie
šingi įvairiuose punktuose.

Uchtos Rajonas Duos 
Pramones Naftą

Archangelskas, birže- 
18 d. Uchtos upės pa- 

randasi dideli

Šį apskaitliavimą paskelbė 
Komunistinis Institutas Maskvo
je. Paskelbimas tilpo “Pravdo- 
je”. štai iki ko dasirito kapita
listinis pasaulis, jis nublokštas 
gamybos srityje atgal į XIX 
šimtmetį!

Gi Sovietų Sąjungoje nuola
tos gamyba kyla. Per tą pat 
laiką čiguno pagaminta 2,467,- 
000 tonai. Reiškia, SSSR pra
lenkė visą Europą ir atsistojo

F. J. Bagočius ir Kiti Socialfašistai Tikėjosi Gauti šiltų Vietų Pittsburgho Seime, 
Bet gavo “Kiką”, Dabar Jie Tikisi Dar Laimėti 1934 Metų SLA Seime. Bet Jie 
Gaus Dar Mažiau Už Batų Valymą Fašistams. 9

FRANC JA SIUNČIA GINKLUS JAPO-
I NIJA1 KARUI PRIEŠ SOV. SĄJUNGĄ
1 DARBININKAI TURI ATSAKYTI IMPERIALISTAMS

1 DIENĄ RUGPJŪČIO DEMONSTRACIJOMIS. REI
KIA KELTI KLAUSIMAS, KAD SULAIKYTI SIUN
TIMĄ GINKLŲ ŽUDYMUI CHINIJOS DARBININKŲ;

KOVA Už BEDARBIŲ APDRAUDĄ

PARYŽIUS. — Kuomet fabrikai dirba trimis šiftais 
darbininkai neturi darbo ir (pakaitomis) per dieną. II- 
alkani, tai amunicijos fabri- j gi traukiniai prikraunami 
kai dirba viršlaikį. Ta amu- visokiomis amunicijos prie- 
nicija ruošiama ir siučiama monėmis ir važiuoja link 
į Japoniją. O Japonija ruo- pietų—į Japoniją. Japoni- 
šiasi karui prieš Sovietų Są-, ja dar nepabaigė kovą. Tik- 
jungą ir žudo Chinijos dar-1 rasis tikslas, kurio Japoni- 
bininkus. Prieš šitą karo ja siekia, nėra Shanoiiajus 
pavojų darbininkai visame arba Mandžurija. Tikrasis 
pasaulyje ruošia demonstra
cijas 1 dieną rugpjūčio.

Vienas kapitalistinis laik
raštis sekamai rašo apie 

I Francijos amunicijos dirbi
mą: “Girdima labai daug 
kalbų apie prisirengimą ka
rui. Francijos amunicijos

jos tikslas, tai atkirsti dalį 
Sovietų Sąjungos.”

Tai tikrasis Japonijos tik
slas. Ją nesulaikys niekas 
kitas nuo kruvinų darbų, 
kaip tik darbininkai kelda
mi kovas ir protestus prieš

Franci ja Ginkluojasi Prieš Vokietiją
PARYŽIUS. — Francijos naujų rezervų, tai kur nors 

ministeris pirmininkas Her- kitur masiniai rengiamasi 
riot laimėjo parlamente su- pasiekti politinio savo tik- 
daryme biudžeto, kuriame „ 
daug pinigų skiriama karo , 

>reikalams. Karo reikalams, I Ši kalba buvo taikoma į 
tik lavinimui naujų kareivių Vokietijos fašistus, kurie 
paskirta $4,800,000. Į rengia savo armiją, kad Vo-

Ministeris pirmininkas kieti ją padarius fašistine. 
Her riot pareiškė kovoje su Fašistai taiko iv prieš Fran- 
parlamento nariais, kurie ciia savo jėgas mobilizuoti, 
priešingi karo reikalams Hitlerio patriotizmas, tai 
skirti pinigus: “Kuomet mes karo dantų rodymas Fran- 
abejojame ąpie lavinimą cijai.

Chicagos Mokytojai Ruošias Karan Prieš Valdžią
iai pareiškia ir kreipiasi i 
miesto valdininkus, kad ne

SOVIETŲ SĄJUNGOJ GAMYBA EINA 
PRIE PABAIGOS PENKMEČIO PLANO

Pirm Laiko Išpildė Penkme
čio Pianą

Kasykla Nr. 10 “Prochod- 
ka” (Petrovske) pirm laiko 

i išpildė pusmečio planą. Šis 
i laimėjimas yra—drg. Stali
no sąlygų realizavimo re
zultatas. Kasykloje likvi-

duotas b easmeniškumas. 
Dėka teisingo akordinio 
darbo pravedimo nuolat ky
la darbininkų darbo užmo- 
kesnis. Geriausi kasyklos 
darbininkai premiruojami. 
Kasykloje organizuota kra- 
likinyčia ir kiaulininkas.

Amer. Politika Nepatinka Francijos Reikalai ms
WASHINGTON, D. C.— 

Jungtinių Valstijų senate 
kilo nepasitenkinimų del Lo
zanos sutarties. Sekreto
rius Stimsonas ir Borah 
pareiškė senate, kad netie1- 
sa, jog padaryta sutartis 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
tų valstybių, kurios joms 
skolingos $11,000,000,000.

lio
krantėse
kalkių klodai, bet dar dau
giau yra naftos. Šiandien 
jau galima drąsiai pasakyti, 
kad gražuolė Uchta—yra 
turtingiausias socialistinės 
Šiaurės naftos šaltinis. Da
bar pradėta jau statyt 12 j Apie tą sutartį garsiai kal-
versmių, 7 versmės jau duo
da naftą. Nekurios vers
mės iš kurių, .pavyzdžiui 35, 
į parą duoda 5 tonus naf
tos. Versmės No. 5, 32 ir 
kt. davė naftą turinčią 
pramonės reikšmę. Uchtos 

pirmutinėj vietoj prie Jungti- pakraščiuose yra labai daug 
niy Valstijų. 1 geros naftos. škė, kad ir Amerika jau su? plieno

bėjo ministerial Anglijos ir 
Francijos. Senatorius Reed 
taip pat pareiškė, kad Jung
tinės Valstijos jau uždarė 
duris bile kokiam skolų per- 
kratinėjimui arba pakeiti
mui.

Europos diplomatai parei-

tinkanti ir jos diplomatai, 
ypatingai sekretorius Stim
sonas, daręs pareiškimus, 
jog ir Amerika sutiksianti 
pakeisti karo skolas arba 
jas panaikinti. Bet šios ži
nios Amerikos diplomatus 
įmetė į karštą vandenį. To
kios kalbos yra užginčija
mos senate ir pareiškiama, 
kad Amerika nesutinka pa
naikinti tas skolas, kurias 
jai turi mokėti Europos val
stybės.

Ištirpinta Metalo
Per penkdienį (14-18 bir

želio) visose SSRS gamyklo
se ištirpinta 89,4 tūkst., to
nų špižo ir 78,4 tūkst. tonų

CHICAGO. Ill.—Šio mies
to mokvtoiai ruošiasi karan 
pries valdžia, kuri iiems jau Įj* kri-
skolinga $20.000.000 algo-

Mokytojai laikė savo
Žemės Drebėjimas Meksikoj

MEXICO CITY.—Čia bu- mis.
vo mažas žemės drebėjimas, susirinkimą Grand Parke ir 
Žemės drebėjimas palietė patiesė planus kovai už sa- 
apie 185 mylias. Nuostolių vo algas. Masiniame susi- kvtojai, jei kiti metodai ne
veik nepadarė. Tas pats rinkime dalyvavo apie 2.000 
žemės drebėjimas palietė ir mokytojų ir pareiškė, kad 
Jungtines Valstijas, dalį jie ves kovą per visą vasa- 
Californijos ir į pietus nuo ra, kad jų algos būtų atmo- 
Washingtono valstijos. Apie ketos.
tai praneša gamtos tyrinę-, Savo rezoliucijoj mokyto- 
tojai. ' ! ■ . ....... ■ - —

Meksika Gerina Savo 
Laivyną

MEXICO CITY. — Karo 
ministeris Calles paskelbė, 
kad ir Meksika gerina savo 
laivyną. Daugiau paskiria 
pinigų ir eina perorganiza
vimas. Kiekviena šalis ski
ria daugiau išlaidų karo 
reikalams, tad nesilieka nei 
maža Meksika.

Chinų Gener. Susitaikė
SHANGHAJUS. — Laik 

raščiai praneša, kad dvi 
Cantono valdžios frakcijos, 
kurios kariavo prieš viena 
kitą, jau susitaikė. Vienas 
generolas, admirolas Chan 
Chak važiuoja į Europą ir 
prijungia savo armiją prie 
g e n e r olo Chen-Chia-tang. 
Tuo būdu sustiprina 19-tą 
armiją,

Savo rezoliucijoj mokyto-

minalistus ir rinktu taksus 
iš tu. kurie turi mokėti, bet 
skelbia “taksų streiką.” Mo-

gelbės, mano pikietuoti di
desnius biznius ir krautu
ves, kurios nemoka taksu. 
Bet jie nieko nesako apie 
milionierius, kurie daugiau
sia turi mokėti.

Ot C..™ J* A i Darbininkai neturi kuo nu-utrClKdS ullgadmO įsipirkti duonos, o jų kara-
Koralini VqLqphq ' liūs leidžia pinigus kituoseRdidlllU VdKdC!J4 kraštuose. Bet kuomet dar-

BRUSSELS. — Belgijos 
karalius turėjo sugrįžti iš. 
vakacijos, kad galėtų vado
vauti brutališką

bininkai pradėjo kovą, tai 
karalius jiems duoda kul
kas ir policijos buožes.

... .... Dtfr.°r^'EUROPOJ DĖVI 
pries darbininkus. Belgijoj padžIAMAS 
dabar streikuoja Walloon 
distrikto mainieriai ir jų 
streikas plečia į simpatijos! 
streikus. Valdžia, norėda
ma streikus numalšinti, pa
skelbė karo stovį.

Karalius Albertas, kuris 
buvo išvykęs vakacijų į 
Šveicariją, sugrįžo, kad pats 
galėtų vadovauti karines jė
gas sutriuškinimui darbi
ninkų streiko.

Streikas plečiasi į fabri
kus. Keliuose atsitikimuose 
jau buvo griežtų susikirti
mų.
yra pabranginimas duonos.

BUDEPESTAS. — Šiame 
mieste, sakoma, įvyko “re
voliucija” apsiredyme. Va
saros laiku labai daug pra
dėjo dėvėti padžiamomis 
(pajamas). Mat, vasaros 
metu yra lengvas nešioji
mas. Apie tai net laikraš
čiai labai daug pradėjo ra
šyti. Šį “perversmą” iš pil
nesnių apsirengimų į pa
džiautas, vadina “drabužių 
revoliucija.”

Streiko priežastis, tai (Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy!)
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Puslapis Antras

ri, kad Amerika visai pa- kas gynimui Sovietų Ša- ( parodė, kad plačiai dabar; nu mažai. Gamykla žada 
naikintų tas skolas. Bet jungos ir sudaužymui ka- i vartojamas elektra virini-( duoti daug naujo tipo maši-

, *

pradžios

konferencijos—reiš-1

WORCESTER, MASS n000,000; kad toj sumoj Vo-

vienuoliką bilionų 
Apie 90 nuošimčių 
mos turi sumokėti 
Franci ja ir Italija.

T. Vizgirdas. >
A ”

Elektra 
nėję daro 
ją. Tas 
technikos

I konferencijoj, ir, kad išgau- 
jie

pitalistinio pasaulio. »
J. Siurba.

■atered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
• Brooklyn, N Y., under the Act of March 8, 1879.

Darys?
Oficialiai Washingtono val

džia pareiškė, kad ji prie-

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year...............$6.00 United States, six months

kapitalizmą išgelbėti nuo kietija turinti 
galutino žlugimo'greitu lai- ’ tų reikalavimų, 
ku. 'Francijos, Anglijos,; j o j hitleriniai
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vėjais; nueina vėjais ir po-! 
no dievo “pasidarbavimas”, į 
del ko labai didžiuojasi po-| 
piežius.
Ką Imperialistinė Amerika savo elektra gali nudiegti pu-(jis daug mažiau negu lieji- |kų_ masių, 

sėtinai dideles žuvis ir 
vandeninius priešus.
yra ramūs, neužpuldinėja nei | 

auksinių žuvyčių,” [

Brooklyn, N. Y., per year., 
loreign countries, per year. 

' Canada and Brazil, per year

Elektrinis Ungurys

Iš Pietinės Amerikos vande-! o-elba.
Inu yra atvežti trys elektriniai;
i unguriai ir įleisti į didelę New; Viena iš teigiamų elektra 
Yorko Akvariumo i

virinimas pram o-1 darė milžiniškas tos garny k- 
tiesiog revoliuci- (los skyrius, kuriame bus ga- 
elektra virinimo! minama suvirinimo apara- 
pakilimas, kurį tai. Šiais 1932 metais ga-

i mes dabar turime, tie nau- mykla “Elektrik” turi duot,
(jos konstrukcijos aparatai, mašinų už 24 milionus rub- 
kurie dabar yra dirbami I lių.
mūsų gamykloje “Elektrik,”: 
su pagelba virinimo duoda’ 
elektros ir metalo pramonei' 

j galimybę pakeisti i1 1 
procesus.

socializmas. Gi darbininkai Jau ir Leningrado
turi jungti visas savo špė-; myklų patyrimas užtektinai i Bet ir tokio skaičiaus maši-; ;

tssnu
planu. Tą planą išdirbo' sumažinti Vokietijai karo 
naujas imperialistinių šalių 
ekspertų komitetas. Tame 
komitete Amerikos imperia
listus atstovavo stambūs, 

$3.oo Amerikos finansininkai lįa- 
08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00 Hwnn Tl Vniinrr
$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 Pralįstai UWen JJ. I OUng 
.6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00 įp J. p. Morgan. Komitetas 

j susirinko Paryžiuj. Pirmi
ninku buvo Young. Po ke
turių mėnesių derybų Youn
go planas tapo priimtas. 
Sulig to plano buvo nusta
tyta, kad Vokietija turi vi
so sumokėti $8,800,000,000 
iki 1988 metų, mokant 5į 
nuošimčius už liekamą su
mą, kas viso iki 1988 metų 
būtu sudarę (su nuošim
čiais) $26,500,000,000.

Sulig to plano, 65 nuošim
čiai Vokietijos sumokėtos 
skolos turėjo eiti apmokėji
mui sąjungininkų karo sko
lų Jungtinėms Valstijoms, o 
likusieji 35 nuošimčiai pa
dengimui karo nuostolių,

LOZANOS SUTARTIS, DIEVO ‘GALYBE’ 
IR IMPERIALISTU MIERIAI

Lozanos mieste, Šveicari--punktais Vokietija nieko 
joj, suvažiavę Europos ka-1 nelaimėjo. Kaizerio bernas 
pitali^tinių šalių atstovai, von Papen, Vokietijos kan-

<tarėsi,, kaip išrišti repara- derins ir atstovas Lozanos 
cijų ir karo skolų klausimą konferencijoj, iš 
ir tuo būdu išgelbėti kapita- smarkiai stojęs už tuos rei- 
lizmą nuo didėjančio eko- ■ kalavimus, pagalios nusi- 
nominio krizio. leido, kuomet Francijos im-

• Vokietija priėjo prie ban- j perialistų atstovas Edouard 
kruto slenksčio, ir ji ant to- Herriot pareiškė, kad Fran- 
liaus nebegali nešti jai užde- cija daugiau pasiaukoja su- . ,,
tą karo naštą. Reikia ką f likdama numažinti repara-. 
nors daryti, kad Vokietijos! cijų sumą, ir del to Vo- 
kanitalizma' išgelbėti nuo i kietija turinti atsižadėti

Vokieti- 
fašistai,

Italijos ir Belgijos atstovai kurie iki šiol rėmė von Pa- 
tarėsi su Vokietija, derėjosi, pen valdžią, šaukia, kad 
reparacijų (Vokietijos karo (Vokietija prakišus Lozanos 
kontribucijų) klausimu. ....

Na, ir pagaliok, po ilgų daugiau koncesijų 
ginču, pereita šeštadienį,; dabar grasina von I 
birželio 9 H., padarė sutartį,! valdžią veikimu del atmeti- • ____ _
kad Vokietijos reparacijos;11')0 tos sutarties. , Aišku, | įį neį Youngo plano naštos.

vienas darbininkas.
Lozanos konferencija ro

do, kad kapitalizmas braš
ka iš visų pusių; kad ekono
minis krizis veda kapitalisti
nes šalis prie susmukimo ir 
kad del to kapitalistinio pa
saulio vadai j ieško išeities 
iš to krizio imperialistiniam 
kare prieš Sovietų Sąjungą. 
Jie puikiai žino, kad du pa
sauliai, kapitalistinis ir so- 

I cialistinis, negali greta su
gyventi, kad vienas kitą tu- 

Ir imperialis-

Elektra Virinimas Padarys 
Pramonėje Revoliuciją

kontribucijos naštą. Bet jos 
nenori tai padaryti savo iš- 
kaščiu. '

< jSlapta Sutartis
Taigi tos keturios valsty

bės pasirašė Lozanoj slaptą 
sutartį, kad jos tik tuomet 
sutiks gyveniman vykinti 
padarytą sutartį su Vokie
tija reparacijų klausimu, 
jei Jungtinės Valstijos taip 
pat sutiks sumažinti karo 
skolas. Gi Europos šalys ri nugalėti. 
Amerikai skalingos suvirš tai rengiasi sunaikinti So- 

dolerių. vietų Sąjungą, kur būdavo-! 
tos su- jamas naujas gyvenimas—

Anglija, 
Jos no-

Šiais metais vien tiktai 
; gamykla “Elektrik” turi 

darboelektra virinimo maši- 
(nų tiek, kiek duoda kapita
listinių šalių—Europos ir 

ga-Į Amerikos visos gamyklos.

jeigu Amerika atsisakys’pa
naikinti arba bent žymiai 
sumažinti skolas, tai, kaip i 
slaptoji sutartis sako, tuo
met pasilieka tokia pat pa- 

FrancijaL dėtis, kokia buvo pirma Lo- ( 
jYoungo planas panaikino Re- zanos 
paracijų Komisiją ir uždėtą kia, Lozanos sutartis nueina !
sąjungininkų kontrolę ant 
Vokietijos. Tapo įsteigtas 
tarptautinis bankas—Ban
kas Tarptautiniams Susita
rimams vedimui reparacijos 
reikalu, v
Krizis Privedė Vokietiją 

Prie Susmukimo
Negalėjo Vokietija paneš-

:mas padarė pramonėje di-(nų, kurių iki šiol kapitalis- 
i dėlių pasekmių. .v

Elektra virinimas net 
i pakeičia liejimą. Ir maži ir 
(dideli išdirbiniai, kurie se
niau buvo liejami ir kurie 
dar ir dabar tebeliejami mū- 

įsų liejyklose, galima pada- 
■ ryti su elektra virinimo pa-

(tinęs šalys visai negamina.
Pirmam šių metų ketvir- 

Į tadalyj gamykla “Elektrik” 
išleidžia mašiną magneto 

■ suvirinimui. Tokių mašinų 
i dar negamina nė viena ka- 
(pitalistine šalis.

Elektra virinimo techni
ka reikia populiarizuot vi- 

 isubse cechuose, tarpe tech- 
stiklinę. Jie ‘ virinimo pusiu yra ta, kad i personalo ir taępe darbinin- 

' ■ T " ‘ 11................... Tni svarbiausis
.• kitus ’ mas duoda netikusiu išdir-: mosiJ uždavinys, kurį rei- 

Bet Šiaip! binių. ‘ •kia vykinti gyveniman grei-
Elektra virinimas pakoi-' čiausinis tempais.

čia ir nitavimą (kliopka).’ 
Su dideliu pasisekimu jis 
yra vartojamas dirbiniui 
cisternų, garlaivių ir t. p. ; 

Elektra virinimas duoda: 
galimybę pataisyti pagadin
tą daiktą (brak). Labai ge-! 
rai jis vartojamas įrankių 
taisymui. i

Be to, elektra virinimu 
gaminius galima padaryti ■ 
daug lengvesnius, negu lie-1 ■ 
jyklose liejamus. , 

Tai duoda didelę metalo 
ekonomiją. Jis žada sutau
pyti milionus tonų metalo. 
O metalo ekonomija duos 
mums galimybę vystyti mū
sų pramonę dar greitesniais 
tempais. Elektra virinimas

v. . . ..... mažiukiu “auksinių žuvyčių,
singa skolų panaikinimui. kurių prileista , tą pačia Mil- 

a___ ______ Senatoriai vienas po kitam linę
būtų sumažinta iki $714,-; hitlerininkai naudosis “pro-: Kaip žinoma, jau 1929 me- i pasisakė prieš Europos vai 
000,000; kad toj sumoj Vo-: £a’, kac^ pilnai pasiimti I į-aįs prasidėjo ekonominis i stybių slaptą- sutartį priver 
kietija ' išleistų bonus ir tą j valdžios vairą į savo rankas. krizis. ......................................, Pirmiausiai

Nuo Bilionų Iki Milionų palietė Vokietiją.
pradėjo smarkiai didėti. Vo-

suma sumokėtu į tris me- 4. u ' I < .1tus.
Sąryšy. šū K10, ’ Anglijos; 

imperialistų atstovas, socia
listas MacDonaldas, išreiš-1 
kė didžiausį džiaugsmą, kad p . , . _ 
Eur6l)OŠ kapitalistinės! vals- Ii 
tybėfc padariusios labai i ?12d,000,000,000 karo
sv'arpĮ žingsnį,“ą^stęigimfaU^!.] . 
geroms”! bKitii Talii]; dele-’TI . 
gatai dali; ki-aUtį MadĖo- s’u1^ konferencijoj, 
naldūi del “konferencijos .^aP° avesta dai
pasisekimo”. Jis, girdi, ir|Prie$ taikos pasnasymą. 
savo sveikata rizikuodamas i Birželio mėnesį, 1920 me- 
dirbo, kad konferencija pa- tais, sąjungininkų atstovai 
sisektų—kad kaip nors su-1 susirinkę į konferenciją 
laikius pasaulio kapitalizmą!11 ustate, kad Vokietija turi 
nuo smukimo. (sumokėti $64,000,000,000

Popiežius ’ irgi išlindo,;karo nuostolių. Tačiaus, ma- 
kaip Pilypas iš kanapių, pa-1 tant, kad Vokietija tiek ne
sigirti savo “dideliu darbu” galės sumokėti, balandžio 
del konferencijos “pasiseki-; mėnesį, 1921 metais, suma
ino”... Popiežius sako, kad;žino tą sumą iki $31,680,- 
konferencija pasisekė del i 000,000, ir reikalavo, kad 
to, kad konferenciją prade-i Vokietija kasmet sumokėtų 
jus jis užkoman-davo savo > P° $476,000,000, ir prie to, 
armiją melstis, ir dievas, Ika^ mokėtų karo kontribu- 
aplajkęs poterius, pagalios i01 jtavorais iki 26 puošim- 
susimylėjo ir pagelbėjo im-! °ių vertės Vokietijos eks- 
periąlistinių šalių atsto- porto. Vokietija nepajėgė iš- 
vams padaryti sutartį Lo- Į simokėti; jos popierinių pi- 

' . Sulig nigų vertė nupuolė. Fran- 
popiežiaus išvedimo, tai kre- cija ir Belgija užėmė Ruhri_______ ______ ____  __
ditas del konferencijos “pa- srltį- Kiek per tą laiką Vo-1 patraukta ant vienu metu 
_L_LL..j” priklauso ponui kietija reparacijomis sumo-! ....

zanos* konferencijoj.

Tie unguriai pavadinti In
diana, New York ir New Jer
sey. Taip juos pakrikštijo E. 
J. Sadler, vienas iš viršininkų 
Standard Oil Kompanijos, ’ ku
ris padovanojo šiuos ungurius 
miestui. Mat, didieji Stand
ard aliejais skyriai vadinasi 
vardais Indianos, New Yorko 
ir New Jersey. Taigi aliejaus 
trustas ir su unguriais garsina 
savo biznį. f . ; :

, krizis Ameriką panajkinti karo 
Bedarbė skolas. Amerikos-- imperia

listų tarpe eina ginčai tuo 
klausimu.

Gi Anglijos iždo ministe- 
ris Chamberlain^ kalbėda
mas parlamente pereitą pir
madienį, opozicijos kritikuo
jamas, iškėlė į viršų, kad da- 

! buvo

Dolerių
AT !kietiios valdančioji klasė
Nugalėjusios Vokietiją (jar ji(įesnę ataką

pei eitam pasauhmani kai e, i ant Vokietijos darbo masių, 
I tao vrro h n rrria l.ronito hannncj 1 , . ,kad suversti karo kontribu

cijos ir krizio naštą ant dar
bininkų klasės pečių. Nu
kapota įr tos’menkos dar- rįnt slaptą ‘'sutartį

ergalingos kapitalistinės 
uždėti 

kon
tribucijos naštą ant Vokie
tijos. Tokia suma buvo pa-

prieš taikos pasirašymą.

Sulig nigų vertė nupuolė. Fran-

sisekimo 
dievui, o ne ponui socialfa- 
šistui MacDonaldui.

Vofcaetijos “Laimėjimas” 
^Nežiūrint

bininkų algos; bedarbiams tartasi ir su Jungtinių Val- 
ir ta mizerna pašalpa su- stijų atstovais.
mažinta. Vokietijos Social- jos premjeras sako 
demokratų Partijos vadai
gelbėjo (ir dabar gelbsti) pravedęs tą supratimą, prie 
kapitalistams spausti pasku- i kurio priėjo pereitais me
tinius syvus iš darbininkų! tais buvęs Francijos prem- 
klasės. Ijeras Lavai pasikalbėjime

Pagalios jau 1931 metais įsu prezidentu Hooveriu 
kapitalistinis pasaulis pa-: Washingtone.
matė, kad ir sulig Youngo, 
plano Vokietija eina prie;

pirmiaus imperialistinė Am- !™ administracija davus žo- 
erika stojo Vokietijai į pa- dl uz skolų sumažinimą, bet

Gi Franci- 
kad 

Lozanos konferencijoj jis

Iš to Washingtone daro- 
finansinio susmukimo. Kaip 1ma išvedimas, bad Hoove- 

_ 1 via n rim ini crvonn n rinxmc

gelba, kad išgelbėti Vokie- dabar, įeinant į linkimų . . — Ir n via nn m i o nnnnvi m n Iro rltiją nuo proletarines revo
liucijos, teikė jai paskolą iri . n.
kitokią paramą, taip ir 1931 prcJ1[. ^ars Sa^bų^ daug pa- 
metais Amerika bando gel
bėti Vokietijos kapitalizmą 
nuo galutino susmukimo.
Birželio mėnesį prezidentas

(Hooveris pasiūlo, kad būtų

kampaniją, nenorima, kad 
publika tatai žinotų, nes,

i reparacijų ir karo skolų mo
kėjo, tikrai nežinoma. Vo- , ėjimas. Tasai pasiūlymas
kietija 1923 metais pareis- (moratoriumas) priimta, ir 
kė, kad ji sumokėjo. $10,- įej0 galion su i d. liepos
693,000,000, daugiausiai ta- 

pareikštų! vorais. Gi Reparacijų Ko
1931 m.

Dar moratoriumui neiš- i

kenkti Hooverio kandidatū
rai.

Kokią poziciją galutinai 
užims Amerikos imperialistai 
tuo klausimu, dabar negali
ma pasakyti. Bet vienas 
dalykas žinomas, kad Ame
rikos imperialistai, sudary
mui bendro fronto prieš So
vietų Sąjungą, gali daryti 
žingsnį skolų sumažinimo 
klausime. Tik Amerikos

džiaiįįsmų popiežiaus ir tū- ■ misija skelbė, kad ji sumo- siKaigus Vokietija pakarto-! imperialistai nori turėti pir- 
,i...... . x.i. <pi nnc aaa įįnaį pareiškė, kad ji nebe- nienybę tame ., bendrame

galinti mokėti reparacijas, fronte; nori, kad jiems bū-
lų ki#ų imperializmo agen-;kčjus tik\ $i,yut>,uu 
tų dfel Lozanos konferenci- i Amerikos ekonomistai 
jos pasisekimo, padaryta su- Į vokuoja, kad ji sumokėjo 
tartis-dar neišriša antago- 
nizmų tarp imperialistinių 
šalių.' Faktinai nieko kon- 
įretiško neatsiekta Lozanos 
konferencijoj. Šiai]) taip 
Francija, Anglija, Italija ir 
Belgija priėjo prie ben
dros/; nuomonės 
reparacijų klausime. -1__
ženklai rodo, kad tas laiki-i 
nas Susitarimas gali nueiti ikestį; nustatė, kad 1924-25 
_ 5 j, * I . • 1 m jvėjais*■'
..Vokietija Lozanos konfe

rencijoj reikalavo, apart 
panaikinimo karo kontribu
cijų, kad būtų pa keista Ver- 
sąjesj nutartis, kad būtų at- 
sauWtF 'Vokietijai primeta- 

apkaltinimas delei ka
ro pradėjimo.

$6,138,000,00.0.
Balandžio mėnesį, 1924 

metais, išdirbama taip vadi
namas Dawes’o planas( 
(Charles Dawes buvo Ame-1 
rikos imperialistų atstovas 
reparacijų konferencijoj).prie

Vokietijos Tasai planas nenustatė, kiek 
Bet viso Vokietija turi sumokė

ki, bet sumažino metinę mo-

metais sumokėtu po $238,- 
000,000 ir kad 1928-29 me
tais mokėtų po $595,000,000. 
Sulig tos sutarties Vokietija 
sumokėjo vjso $1,897,000,000 
tarp 1924 ir 1929 metų. 1929 
metais vėl susidarė keblu
mai, ir tuomet Dawes’o pla

bendrame 
" fronte; nori, kad jiems bū- 

Pasekmėje to, įvyko Lo-; tų užtikrinta didesnis gro-
! bis, jeigu, paskelbus karą, 
./Sovietų Sąjunga būtų su
mušta. Kapitalistinė Euro
pa yra Amerikos imperialis
tų kišenių j e, ir nuo Wall 
Streeto padiktavimo pri
klauso pravedimas gyveni
man Lozanos sutarties.

Aišku, kad Lozanos kon- 
imperialistinių 

šalių atstovai ne vien tik ta
rėsi Vokietijos reparacijų 
ir karo skolų klausimu, bet 
taipgi slaptai tarėsi apie su
darymą bendro fronto prieš 
Sovietų Sąjungą. Loząnos ir

zanos konferencija.
Karas Prieš Sovietų 

Sąjungą
Kapitalizmo krizis didėja. 

Sąryšy su tuo imperialisti
nės šalys visu įsiutimu ren
giasi į karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Ko svarbiausiai 
imperialistams reikia, 
sudaryti - bendrą frontą 
prieš darbininkų respubli
ką. Todėl reikia kas nors 
daryti, -kad į priešsovietinį 
frontą įtraukti ir Vokietiją. 
Taigi, atsižvelgiant į tą fak
tą ir į tai, kad Vokietija panašios kitos imperialistų 
jau beveik priėjus prie ban- konferencijos yra karo žing-

’ Erancija, Anglija, sniai prieš darbininkų res-

tai ferencijoj

kruto,

Nuogumas ir Gašlumas

. Miss Greta Palmer, kapita
listiniame N. Y. World-Teleg- 
rame, sako, kad ir gražiausios 
moterys mažiau patrauktų prie 
savęs vyrus, 
nuogos. |

Columbijos Universiteto pro
fesorius P. Nystrom lankėsi 
nuogalių kolonijose, kur vyrai 
ir moterys vasarą gyvena vi
siškai nuogi, ir jam atrodo, 
kad nuogi žmonės abelnai ne
gražūs. Ir pastebi, kad, mai
šantis nuogiems vyrams su mo
terimis, pas vienus ir kitus su
mažėja lytiškas lipšnumas.

Todėl Greta Palmer pataria j 
moterims perdaug neapsinuo- ■ 
ginti, jeigu jos nenori “už-1 
mušt” vyrų lipšnumą ir ro
mantiškumą. Ypač augštos 
ponios ir

fjlClU jy cit J. CL VA v # - - 1— "n

jeigu jos būtų |.lauvart°jamas keletą būdų.

TDA. 13 Kuopos Nariams

Draugės ir draugai ’ TDA. 
13 kuopos susirinkimas neįvy
ko 10 d. liepos iš priežastięs 
spaudos pikniko. Jis įvyks 

( penktadienį, liepos 15 d., 7:30 
vai. vakare, 29 Endicott St. 
Visi dalyvaukite, nes yra svai*-’ 
bių reikalų aptarti. s

Liepos 17 d., Olympia Par
ke, įvyksta piknikas bendrai 
rengiamas Komunistų Partijos 
ir Tarptautinio Darb. Apsigy
nimo. Visi turime susidomėti, 
kad šis piknikas būtų pasek
mingas, nes pruseikiniai men
ševikai bando pakenkti reng- 

| darni tą pačią dieną Pęusei- 
' kos “Klampynės” naudai ba- 
,;*Į. Mat, jiems rūpi, kad ma
žiau uždirbtume del Komunis
tų Partijos ir TDA. Tas aiš
kiausiai rodo, kad jie - eina

$

ii
■s-

•»

Bet dabar vokiečiai speciali
stai , dirbantieji gamykloje ( 
“Elektrik”—pasiūlė panau- ■ 
doti mūsų pramonei naują į1/1 
elektra virinimo būdą—elek- ’ 
tros varža. i

Aiškus, kad kiekviena ga- * prįe§ Komunistų Partiją ir T 
mykla- technikinis perso- o žodžiais sakosi stoją 
nalas ir darbininkai stengia- už Partiją ir kitas Partijas or- 
si kuoplačiausiai susipažin- ganizacijas. •

o žodžiais sakosi stoją

I ti su įvairiais elektra virini- 
imo būdais ir parinkt tą, įnikę, jie brukte bruko 
, kuris gamyklai geriausiai nėms savo baliaus tikietus, ku- 
tinka. Fam negalėjo parduoti,

Elektra virinimas dar ne- davė, o kada mes siūlėme 
jiems laimėjimo tikietus, ku-

Liepos 10 d., spardos pik- 
žmo-

dy-

ponios ir panelės, išsirėdžiu- ■ turi savo dešimtmetinių tra- . .
sios iš savo blizgančių rūbu dicijų. Jis pradėtas vartot rle Jlk 1’0 10 centų, atsisakė 

‘ dar tiktai keletas metų tam sackj:d*™; kad ne?“rl P-ir korsetų, praranda pirmeny
bes prieš “paprastas” moteris, 
—kaip kad jinai persergsti.

Pas tuos rašytojus, matyt, j didelę, metalo’ pramonę re-

atgal. Bet žiūrint į ta v v
trumpą laiką jis jau sulošė

fI if
J

■

B

“civilizacija” sugadino sveiką 
gamtinį skonį. Gyvuliai juk 
be drabužių, o kiekvienas turi 
tam tikro gražumo. Smagu 
taipgi yra žiūrėt į miklius nuo
gus kūnus laukinių Afrikos ne
grų, vyrų, moterų ir vaikų, 
ypač tėmijant judėjimus. O 
naturalio, nedirginamo lytiško 
patraukimo jie turi i.

voliucionizuojančią, rolę.
Elektra virinimo vystyme 

mes einame kapitalistinių 
šalių priešakyje. Vienok 
dar toli gražu, kad tas dar
bas jau būtų ganėtinai -iš
vystytas. , _

Daugiau elektravirinimo 
užtenka-i mašinų, geresnės aparatū- 

mai, kad vaišintis ir kūdikius ros kokybės reikalauja so
vietų pramonė. Tai turi j 

kritikai (duoti gamykla “Elektrik”. i 
bet i §ių metų pradžioje atsi-

auklėti.
Minimi nuogumo I 

nuduoda būk esą “laisvi, 
ištikro jiems atrodo žmogaus j 
kūnas “griešnas” nuo Adomo! 
ir Jievos. Iš čia ir “negražu-' 
mas.”

i kiekvieną).
■ kareiviams komandą

tais.nas tapo pakeistas Youngo Italija ii- Belgija susitarė publiką. Tą turi žinoti kiek-|cr

Skerdynė po Priedanga 
Kosulio

Francijos imperatoriaus Na
poleono III gvardijos koman
dierius, grafas d e St. Arnaud, 
turėdamas sunkų kosulį, su
keikė: “Ma sacrėe’ toux’” 
(prakeiktas kosulys). Jo pa- 
gelbininkas suprato: “Massa- 

es tuos’.’ (kas reiškia, žudyk

mgų. Bet “Klampynės” ba
liaus tikietus visi turėjo, nors 
tie tikietai ne po 10J centų, 
bet po $1.50.

Visi Worcesterio ir apielinri < 
kių darbininkai-skaitlingai da
lyvaukite rengiamam Partijos 
ir TDA. piknike ir parodyki
me politiniams šarlatanams, 
kad mes remiame Partiją, o 
ne jų oportunistinę grupelę.

Taipgi visi dalyvaukite pen
ktadienio vakare TDA. 13 kuo
pos susi rinkime.

Koresp.

Išleista Automobilių »

■

Tad jis ir davė 
atida-!

Per penkdienį (16-20 bir
želio) Maskvos automobi- 

! lių gamykla išleido 106 auto-
ryt ugnį į susirinkusią mimą . maįinus (įg ju 59 nedakom- 
ri r, v»hin1n lr»i i yth loki t,

’ • . iplektuotų), N. Novgorodo 
į automobilių gamykla—120 
(automobilių ir 39 motorus.

darbininkų ir valstiečių, 
staneiai buvo išžudyta.
atsitiko 1851 m. perversmo lai-Į 
ku, kaip kad rašo buržuaziniai ; 
istorikai. Bet ralcalis gvardi
jos komandierius, matyt, sužl
ibai paliepė padaryt žudynę, o 
paskui suvertė bėdą ant kosu-

Išleista Traktori

Per penkdienį (16-20 ibir- 
lio ir/fnt savo pagelbininko želio) Charkavo traktorių 

! gamykla išleido 275 trakto- 
i rius ir 65 motorus.

“nesupratifno.
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te
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Puslapis Trečias

A. P. L A. REIKALAI

APLA Nepaprasto Seimo Protokolas
Skaitytas APLA. 19

j Įvedimo augštesnių laipsnių pašalpoj, nimas ir 1 dol. aukų.
Rocks, Pa.

Au

lu.

Jo

Gasiūnas peršaukė

Mas-

fi-

kp. pasveiki- j 
Nutarta pa-'

vai. i 
kad ’ 
da-|

Į Jei tik bus galima, toki laipsniai, dėkoti APLA. 2 kuopai už suteikimą 
į reikia įvesti greičiausiu laiku.” Šis I ve^tūi sveitainės, taipgi APLA. pir-! 
i pasiūlymas vienbalsiai priimtas. jina,n Apskr. už gerą prisirengimą 

Po ilgų diskusijų ir paaiškinimų tinkamai priimti delegatus.
nutarta uždaryti diskusijos. Pasi-

Ketvirtadl, Liepos 14, 1932

V. Bovinas

Taip mes ir sudarome mūsų veikalų leidimui biudžetą. kiu atsilankė ir Ohio streikuojančių
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47 Kp., Detroit, Mich.
R. Beniušiene, R. Beniušis, P. 

čionis.

22 K p., Brooklyn, N. Y.
P. Buknys.

24 K p., Youngstown, Ohio.
P. Kalenda.

Rezoliucija Socialčs Apdraudos 
Klausimu

seimas Įvyko 
k p. svetainėj.

i darbėje.
Rezoliucijų

P.

nuo Rodgerio APL 
ir visą archyvą ir 

išrinktam Centro

advokatų, 
department!}
raporto sekė 

Pirm. Rodgers
nesutinka su 

to raporto.

komisija:
. Buknys, 
Geo. Urban,

V. Glaubičius.

55. Kp', Washington, Pa.
A. Medeika, M. Yanavičienė

iiiaiiiaiiiaiiiaiiiaijipiiiaiiiduiaiii

17 kp.
Alternatai:

nieko. Pa- 
47 balsais 

J. P. Miller 
Pagelbinin-

8 K p., S. S. Pittsburgh, Pa.
J. Samuilis( nepribuvo), J. Leka-

15 Kp., Aliquippa, Pa.
P. Kavaliauskas.

Monongahela, Pa.
Lekavičius.

iiiiaiiiMfrioiHSHiBmaiiiBiiiauiqiitBiHOiiioiiisineiiisiiioiiioiiiQiiigiiioH?,

16 K p., Nanticoke, Pa. 
nepribuvo)
East Pittsburgh, Pa.
Senulis ir K. Levine.

45 Kp., Treveskyn, Pa.
M. Savukaitienė.

mainierių atstovai, kuriems irgi bu
vo suteikta atsiliepti i delegatus ir 

i svečius.

14 Kp., Braddock, 
A. Chelkis.

K p., Slovan, Pa.
L. Mansis.

52 Kp., Chicago, Ill.
E. Stankienė, M. Klebonas/ J. 

Miller.

9 Kp., New Kensington, Pa. 
P. Povilaitis, J. Čiuplis.

10 Kp., Chicago Heights, III.
P. Bekeža.

11 Kp
D. J. Lekavičius, D. P.

12 Kp. Ambridge, 
Norkevičius.

Gavo balsų sekamai: A.
A. Deveikis 40, A.

A. B. Shatkus 21. 
Deveikis ir Nara-

6 K p., Cleveland, Ohio 
L Lasky.

7 Kp., Pittsburgh, Pa. 
Alternatas Sliekas.

j APLA nepaprastas
1 liepos 1-2, APLA 2

ALPMS. Centro Biuro Sekretoriaus 
Raportas Suvažiavimui

Meno Sąjungos Finansai
Krizini’ einant gilyn, pasidarė sunkesnė padėtis ir mū-' 

sų Meno Sąjungos veikimui finansiniai. Meno Sąjunga į pirmininkas G- 
už išleistus veikalus niekuomet negauna savo išlaidas. ^§kin^)O!Jio ’ 
Veikalų niekad neišperkama tiek, kad galėtų jų leidimas apla Centu 
apsimokėti. Mat, veikalus perka tik ten, kur jie vaidi-įimti vietą, 
narni. Ypatingai operečių leidimas neapsimoka, nes jų j — 
mažiausia vaidinama. Bet mes turime jų .leisti, nes tu-1 Į-os 
rime suvirs 30 chorų, kurie vaidina operetes. Jpi mpsl / I oi o 
jiems neduosime operečių, tai jie vaidins buržuazines, i 
Kaip kurie dar ir dabar taip daro.

Dainas daug Sąjungos Chorų kopijuoja. Gavę vieną 
kopiją, pasidaro daugiau, o Centro pagamintos guli. Taip: c 
veikiant, tai finansinė Meno Sąjungos padėtis yra gana Į delegXs 
sunki. Tad mes šiais metais padarėme atsišaukimą į | žiūrėti ir 
mūsų kitas kultūrines organizacijas. Mes esame pri-; sijat iš
versti prašyti aukų ir iš mūsų chorų.

24 Lucust St., McKees

Prisirengimo prie seimo komisijos 
". Urbonas atidarė sei

mą liepos 1, 10:30 vai. ryte. Pa- 
io seimo svarbą, pakvietė 

•o pirm. F. Rodgerį už- 
Rodgers taipgi paaiški- 

‘ I nęs, kodėl šis seimas buvo šauktas, 
I paskelbė rinkimą mandatų komisi- 
■ jos. Nominuoti ir apsiėmė keturi 

Jei meS |'delegatai.
Chelkis 57, P. 
Naravienė 52 ir 
Išrinkti čelkis, 
viehė.

sekrt.
ir pridavė mandatus per- 
sutvarkyti mandatų komi- 

Kol sutvarkė mandatus pirm.
F. Rodgers pakvietė keletą delega
tų pasakyti po prakalbėlę. Tuo sy-

38 K p., W. Frankfort, III.
B. Yuškauskas, P. Deveikis, 

i
40 Kp., Akron, Ohio.

(J. Kirtiklis, nepribuvo) M. 
druškevičius.

44 K p., Zeigler, UI.
Sakevičius.

48 Kp., Minersville, Pa.
M. Deltuvienė.

50 Kp., N. š. Pittsburgh, Pa.
St. Vaitiekaitis, B. Šhimkets.

51 Kp., Wilkes Barre, Pa
F. Kalkis, K. Luteckienė, P. 

laveskas. Alternatas Jančiūlis.

Dabar mūsų finansai nėra gerame stovyje. Mes turime 
pinigų ižde $171.46. Dabar leidžiame veikalą, kuris pa
ims veik visus pinigus, kiek turime. Visų mūsų chorų 
ir teatro grupių yra pareiga pasidarbuoti sukėlimui 
nansų. Daugiau gausime įplaukų, daugiau galėsime 
leisti veikalų.

Kuomet mandatų komisija priren- 
; gė raportą, pirm. Rodgers paskyrė 

iŠ- i drauges Beniušienę ir Luteckienę. 
j šaukta delegatų vardai. 20 delegatų 
Į buvo nepasirašę ant savo mandatų, 
tokiu būdu tuojaus turėjo pasirašyti. 
3-jų kuopų delegatai pamiršo atsi
vežti mandatus. Mandatų komisija

Nauji Vienetai
Šiame krizio mete mes galime pasakyti, kad mūsų 

ganizacija laikosi gerai.
turime naują Bangos Chorą Toronte. Kitas choras or 
ganizuojasi Montreale. Nauja Darbininkų Simfonijos | 
Orkestrą susitverė New Britain, Conn. Taip pat įstojo: komiteto 7 nariai, 
į Sąjungą orkestrą Detroite. Naujas Pirmyn Choras,’džiamu balsyX9-_ 
Great Neck, N. Y. z |

Prie šių naujų vienetų mes turime naują dramos gru-1 
pę Brookiyne, Newarke ir kitur. Pereitais metais mes 
iškėlėme klausimą apie organizavimą Proletarinių Rašy- 
tojų Ratelių. Netoli dar mes galėjome šioj sntyj pasi-ij MiliauskaSi Jonas Urbonas. 
stumti. Bet galima pasakyti, kad jau turime Toronte 
vieną ir veiklų P. R. R., kuris duoda gana geros para
mos mūsų menui.

Mes turėsime organizuoti daugiau tokių rašytojų gru- i 
pių.
Įėjimui. Tik taip ir galėsime auklėti proletarinę litera-! 
turą .

Be to, mes iškėlėme klausimą organizavimo dramos! 
grupių kiekviename mūsų chore. Jei jau grupės veikia, | 
tai jas reikia raginti, kad jos veiktų daugiau ir geriau, i 
Dramos grupės turės nešti daug didesnį darbą ant savoiKukan 
pečių, negu kad dabar jos neša. ! 
giau minėti antroje dalyje raporto.

II

Bėgiu pereitų ir Šių metų mes rekomendavo visus seime esančius de- 
į legatus priimti. Rekomendacija vien- 
i balsiai priimta. Viso delegatų da- 
■ lyvauja 62 nuo 36 kuopų, Centro 

Viso su spren- 
Du broliški dele- 

i gatai nuo LDS—>E. Jeskevičiūtė ir 
I R. Mizara. Su sprendžiamu balsu 
| dalyvauja sekami:

Centro Pildomas Komitetas
F. Rodgers, K. Stašinskas, J. Ga

siūnas, J. Yesadavičia, Geo. Urbonas,

2 K p. McKees Rocks, Pa.
K. Kabiela, P. Franckevičius, Jonas 

■ Mažeikis, J. Masiliūnas, M. Paulaus- 
I kas, Wm. J. Bealls, A. Sideravičius, 

Jos bus gera paspirtis mūsų spaudai ir meno auk-i K. Serdzikauskas, K. Naujokas.
Alternatas K. Lukšys.

3 Kp., Carnegie, Pa.
J. Liepas, D. Savickas.

4 Kp., Shenandoah, Pa.
St. Reikauskas, A. Naravienė

Staniui is (nepribuvo—sužeistas), 
v ____ is, M. Rimas (nepribuvo—su-

Bet apie tai reikės dau- j žeistas), P. Grabauskas.
5. K p., McAdoo, Pa.

Glaubičius.

IDĖJINIS MENO SĄJUNGOS NUSISTATYMAS
Draugai ir draugės! Šiuo.klausimu mes turime biskelį 

ilgėliau apsistoti todėl, kad mes pergyvename mūsų vei-f 
kimo persilaužimą: 1) Mes sukame meno veikimą dau-j 
giau ir daugiau į tikrai proletarinį, tikslų veikimą. 2) į _ 
Mes keliame ir plečiame teatro, dramos veikimą daugiau |MC,US’ 
dabar, negu kad pirmiau. 3) Mena Sąjunga dabar dau- ’ 
giau rišasi su tarptautiniu darbininkų judėjimu. 4) Mes 
pradedame organizuoti rašytojų grupes. 5) Nuo atsili
kimo pereiname į agitacinių veikalų leidimą ir vaidinimą.

Nėra reikalo kalbėti apie ekonominį kapitalizmo kri-Į 
zį, nes tai neleidžia laikas. Be to, mes visi gerai žinome} 
ir jau išbandėme ant savo kailio ekonominį krizį. Mes 
galime pažymėti, kad ekonominis krizis pereina ir į bur
žuazinę kultūrą, meną. . -. • *

NŠitas krizis pasireiškia ir tame, kuomet šimtai tūks
tančių artistų, muzikantų, muzikų, aktorių, piešėjų, 
skulptorių—netenka darbų. Veik kiekvieną dieną gali- 
ma skaityti kapitalistų laikraščiuose žinias apie išmeti
mus tapytojų ir skulptorių iš studijų už negalėjimą už
simokėti randas. Tūkstančiai metama iš teatrų.

Šitas krizis pasireiškia ir kūriniuose, ypatingai vaidini
muose. Obalsis “menas menui” labiau nyksta ir iš bur
žuazinio teatro. Paimkime kad ir judžius-kalbius. Jie 
dabar, galima sakyti, visai tiesioginiai atsiekti kapita
listų klasės palaikymui. Galėtume suminėti veikalus, 
kaip tai: “Shanghai Express”, “The Miracle Man”, “Son 
of India”, “Tarzan”, “World and Flesh” ir daugelį ki
tų. Tai matysime, kad šie judžiai nėra judžiai “menas 
menui”, bet imperialistiniai, religiniai ir buržuazinės ide
ologijos skleidėjai.

Taip pat ir su “gyvais” veikalais. Galima paminėti . 
Eugene O’Neillo “Mourning Becomes Electra”, arba 
Sherwoodo “Reunion In Vienna”. Paskiaus veikia taip 
vadinamas “Mažasis Teatras” arba “Grupės Teatras”.

Viską suėmus į daiktą, tai mes matome, kad buržua
zinis teatras lieka tiesioginiu įrankiu kapitalistų kla
sės palaikymui. Jie kai kurie veikalai netiesioginiai po
litiniai arba religiniai, tai buržuazine ideologija perim
ti, palaiko kapitalistinę klasę. Vadinasi, vietos “menas 
menui” nelieka. i

25 Kp., Buffalo, N. Y.
P. Banevičius.

26 Kp., Girardville, Pa.
J. Mardosa, (J. Šerys nepribuvo— 
ligonbuty).

29 Kp., Coal Center, Pa.
, A. Kubilskis.

30 Kp., Benton, ill? — —
Leonaitis.

32 Kp., Easton, Pa.
K. Yudyckas.

33 Kp., Grand Rapids, Mich.
A. B. Shatkus.

34 Kp., Royalton, III.
A. Minkelis.

37 Kp., Castle Shannon, Pa.
L. Aimanas.

27 balsais prieš 23 nutarta nusi
traukti seimo paveikslus. Pertrauk
ta sesija 20 minučių.

Skaityta APLA. su LDS. vienybės 
| sutartis, kuri vienbalsiai buvo pri- 
■ imta LOS. . seime. Prie tos sutar-l 
, ties pasiūlytas sekamas priedas. Pa- 
j našus taipgi LDS. seime priimtas: 
i “APLA. nepaprastas seimas instruk- 
I tuoja savo Centro Komitetą teirau- 
! tis pas apdraudos departmentą del

nominuota ir apsiėmė , A. čelkis 14imilionams mūsų klasės brolių ir ste- 
kp.t delegatai ir Liepas, 3 kp. dele-j serų.
gatas. čelkis gavo 46 balsus, Liepas |
—17 balsų. APLA. Centro pirminin
ku išrinktas A. čelkis . 8

Nutarta skaityti nepaprasto seimo 
tarimus. Perskaityta 
pataisymas 
9.

i Todėl APLA. specialis seimas, lai- 
! kytas 1 ir 2 dienomis liepos, 1932 
; m., šaukia APLA. kuopas ir narius 

ir su keliais ' prie darbininkų organizacijų ve- 
priimta 54 balsais prieš i llan’<,s ,kovos už s°cial« aP<J«“'l» 

1 darbininkams senatvėje, ligoje ir be-

i Pasveikinimas Ohio ir W 
Pakviesta keletas delegatų išsi- j Virginijos Streikuojančių

Mainierių
APLA. specialis seimas, 

.... . . . . , . . I 1 ir 2 dd. liepos, 1932 m.,.. čelkis taipgi ipakvrete visą^^ pa UMW
eilę delegatų. Delegatai linkėjo dirb- 1 
ti už vienybę. Net ir tie, kurie buvo 
prieš vienybę, reiškė pasitenkinimą 
seimu ir pasisakė dirbsią, kad seimo 
tarimus prąyesti gyvenimam

APLA. Nepaprastas Seimas užda
rytas liepos 2 d., 5 vai. 'vakare.

J. P. Miller, Seimo Sekr.

Rezoliucija Organo Klausimu
Organas yra labai svarbi įmonė, 

j kaip darbininkiškos apšvietus atžvil- 
' giu, taip ir budavojimųi pačios orga- 
. nizacijos. Iki šiol APLA. puikiai 
j organavo dienraštis “Laisvė.” Ta- 
čiaus nepilnai mes galime dienraš- 

; čiu pasinaudoti smulkmeniškiems 
■ draugijos reikalams.

Todėl šis seimas nutaria sau už 
organą pasiskirti dvisavaitraštj : 
“Tiesą.” “Tiesa,” kaipo organas LD1 
S., mums tinkamai patarnaus ir vie
nybės klausimu, ką šis seimas skai
to labai svarbiu savo organizacijos , 
uždaviniu. Abiejų organizacijų fi- i 
nansinės atskaitos tilps “Tiesoje.

rodė, kad už uždarymą balsavo 37, reikšti sa^o mintis prieš seimo už-į 
prieš 17. Kadangi dviejų trečdalių darymą. Pakviesta naujai išrinktas į 
nebuvo, tai vėl sekė diskusijos. Kiek i Centro pirmininkas čelkis uždaryti . 
padiskusavus uždaryta diskusijos ir i senną. 
toji pati sutartis skaityta anglų kal
boj. Batuota vardošaukiu. Už vie
nybės sutartį balsavo 50 delegatų, 
prieš 20. Vienybės sutartis priimtą.

Nutarta uždaryti trečią ' sesiją ir 
vienai valandai praėjus vėl susirinkt.

SESIJA KETVIRTA
Sesija ketvirta atidaryta 2:30 

po pietų. Vardošaukis parodo, 
visi delegatai pribuvo. Visi 70

Į lyvauja su sprendžiamu' balsu.
Vienbalsiai nutarta, kad APLA. ir Į T 

į LDS. bendros komisijos sutvarkyta ir i 
1 LDS. seimo priimta konstitucija bū- !i C 1< 
tų išsiuntinėta visoms APLA. kuo-! 
poms.

Skundų ir apeliacijų komisija ra- Į 
portuoja, kad 17 kp. narys apeliuo-i 
ja delei neišmokėjimo jam pašalpos. Į 
Komisija rekomenduoja tą apeliaci
ją atidėti sekamam reguliariam sei
mui. Rekomendacija vienbalsiai pri
imta.

Įnešimų komisija raportuoja, 
kad APLA. 49 ir 55 kuopų įnešimai 
reikia atmesti, kadangi jie rišasi su 
konstitucija, kuri jau sutvarkyta ir 
veik visi įnešimai įdėti. Rekomen
dacija priimta.

i Rezoliucijų komisija pasiūlė seka
mas rezoliucijas:

1. Užuojautos streikuojančių mai
nierių.

2. Socialės ir bedarbių apdraudos.
3. Prieš ateivių persekiojimą ir 

varžymą.
4. Rezoliucija organo klausimu.
Visos rezoliucijos priimta vienbal

siai Nutarta parinkti aukų delei 
streikuojančių mainierių. Surinkta 
$9.22. * '

56 Kp., N. End Wilkes Barre, 
V. Glaubičius.

57 K p., Scranton, Pa.
(K. Kubilius, nepribuvo).
Seimo viršininkų rinkimas:

'ninku nominuotas ir išrinktas F. Jo- 
čionis 47 balsais prieš 
gelbininku Yuškauskas 
prieš nieko. Sekretorium 
49 balsiais prieš nieko.
ku S. Reikauskas 42 balsais prieš 
nieko.

Komisijų rinkimas. Į rezoliucijų 
komisiją nominuoti ir išrinkti seka
mi: P. Buknys 47 balsais, V. Glo- 
bičius 41 balsu ir Geo. Urbonas 35 
bal. įnešimų komisija: Sliekas, Be
niušis ir Levine 47 balsais prieš 
nieko. Skundų ir apeliacijų komisi
ja: Čelkis, D. Lekavičius ir Devei
kis 50 balsais prieš nieko. Maršal
kos: Lasky, Bekeža, Masiliūnas iš
rinkta vienbalsiai. Bulsų skaitymo 
komisija: Beniušiene, Naujokas,- J. 
Lekavičius ir Klebonas—-vienbalsiai.

Išrinkti viršininkai ir komisijos 
pakviesta užimti savo vietas.

Nutarta uždaryti pirmą sesiją 
turns kaip -1:20 vai. ' i .

SESIJA ANTRA

Sesija antra atidaryta 2:20 
po pietų. Delegatų vardošaukis
rodo, jogei visi delegatai dalyvauja 
(apart P. Maslavesko, kuris išvyko 
ligonbutin pažiūrėti sužeistųjų). Vi
so dalyvauja 68 su sprendžiamu bal- į 
su.

Priduota ir skaityta sekami pas-1 
veikihimai: APLA 14 kp. pasveiki-I 
nimas ir $5 auka bedarbiams de- ! 

i legatams; LDS 4 kp. pasveikinimas; ; 
j APLA 24 kp. pasveikinimas; APLA Į 
38 kp. pasveikinimas ir $5 auka.

Centro sekrt. Gasiūnas duoda il
gą Centro Pildomojo Komiteto ra
portą venybės klausimu. Pasirodo, 
kad Centro Komitetas buvo susirū
pinęs tuo klausimu ir pagal savo 
išgalės veikė. Kuopos didelėj didžiu
moj tam darbui pritarė. Raporte 

actuaries ir ap- 
patarimus.
ilgos diskusi- 
pareiškė, kad

kai-kuriomis dali-
Po paaiškinimui

Po 
jos. 
ji 
mis
sekė balsavimas priėmimui raporto. 
Už priėmimą 38, prieš 14 balsų. Ra
portas priliptas.

Vienybės komisijos narys Geo. Ur
bonas perskaitė komisijos raportą, 
kuris po apkalbėjimui priimtas 38 
balsais prieš 15.

Broliški delegatai Jeskevičiūtė ir 
Mizara raportavo vienybės klausimu, 
nurodinėdami vienybės naudingumą 
ir kad LDS. seimas vienbalsiai ųž- 
gyrė vienybę. Raportas priimtas 46 
balsais prieš 1.

APLA. Centro pirm. F. Rodgers 
pridavė rezignaciją. Rezignaciją per
skaičius 46 bal. prieš 9 priimta su 
pataisymu, išmetant tą dalį, kurioj 
Rodgers neteisingai perstato daly
kų stovį. O priduotas jo finansinis 
atsiskaitymas pavesta Centro Komi
tetui. Išrinkta Slieką, Liepa ir Le
kavičius perimti 
A. dokumentus 
perduoti naujai 
pirmininkui.

Nutarta antrą .sesiją uždaryti ir 
ant rytojaus atidaryti trečią sesiją 
kaip 9 vai. ryte. Antra sesija užsi
darė 6:30 vai. vakare.

Sesija trečia atidaryta 9 vai. ryte. 
Vardošaukis parodo, kad pavėlavo 30 
minučių delegatai D. P. Lekavičius, 
L. Mansis, L. Aimanas ir M. Savu- 
kaitienė. Iš ligonbučio pribuvo Ri
mas ir Kuklis, 4 kp. delegatai, 
imti viso 70 su * sprendžiamais 
sais.

laikytas 
McKees 
eilinius 

narius, kurie prieš norą tos unijos 
vadų kovoja prieš algų kapojimą ir 
prieš bloginimą darbo sąlygų.

šisai seimas šaukia visas APLA. 
kuopas ir visus narius moraliai ir 
materialiai remti šią darbininkų kovą 
prieš plėšriuosius anglies baronus iki 

' ♦ ' VI. 1.11 — « •• • 1 r —1 -1 .1—1 — V. - " - -.1. A “tam laipsniui, kad darbininkai būtų 
pergalėtojais toje kovoje.

Su sveikinimu siunčiame ir auką 
.$9.22. .

Rezoliucijų Komisija:
P. Buknys,

Geo. Urban,
V. Glaubičius.

JAU ATĖJO 
“PRIEKALAS” No. 5

Draugai, jau gavome nau
ją laidą “Priekalo”, No. 5. 
šiame numeryje yra paveik
slas pirmo SSSR zepelino, 
daug eilių, apysakų, Ameri
kos raštų ir kritikos. Kai
na jo 20 centų, pavienių nu-

U. S. Senator Reed,
Washington, D. C.

Supreme Lodge Lithuanians of merių SU peisiŪntimU 25c. 
America Convention, held July 1 and Ras ima nemažiau J^jp 5 
2, 1932, at McKees Rocks, Pa., m .. 7
the name of its 2,000 members vi-' egZempllOHUS, pei'Slutimą 
gorously protests against Dies Bill Į mes apmokame, 
and asks for its immediate rejection, j

Chairman Pr. Jociohis,
Seer. J. P. Miller.

Dar turime pirmesnių nu- 
i merių. Kreipkitės visi ir 
I organizacijos užsisakykite 
platinimui. “Priekalas” sek- 

i mingai parsiduoda.
Įmatoma, kad šiuo tarpu'J. V. yra; 

virš 12,000,000 bedarbių. Tūkstan
čiai jų jau dabar yra bado nasruose,

Vieton rezignavusio F. Rodgerio Į o bedarbei plečiantis badas gręsia ■

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

Yra Sužymėta 200 Ligų
NURODOMA Iš KO JOS ATSIRANDA, PATARIAMA KAIP JŲ IŠVENG

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kad mokėti nors dalinai apsiginti.

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidręskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožemis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai. narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmoguj nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazą ir- garų pavojingumas.
Pagalba gazu pritroškusiems. 
įlėktros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

mas.
Kokia pagalba užnuodintam duoti? 
Kaip reikia nešti sužeistus?
Svarba gimnastikos, mankštinimasi. 
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akiu tipkama, priežiūra. 
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

mas.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas. 
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas. 
Rauplės ir yėjarauplės. 
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbihinkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakes ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, hiažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės, 
šlapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

mas.
Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly

kai.
Priežastis vaikų šlapinimosi nakčia. 
Diegliai viduriuose, vėžys, gūžys. 
Patrūkima^ arba vadinama kyla. 
Mažai krūtyse pieno ir kodėl? 
Skaudžiosios mėnesinės, baltosios. 
Gyvenimo permaina moterims.
Iš ko paeina visiems žinomas žaksėji- 

mas.

/

Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

KNYGA Iš 126 PUSLAPIŲ, KAINA $1.00
Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVĖ,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

Knygoje 
žymėtas 
vaistam



Puslapis Ketvirtas Ketvirtad., Liepos 14, 1932

KRIKŠČIONYBE PRAKTIKOJE
VIENO VEIKSMO KOMEDIJA

sides 8 vai. vakare. Bus visi be
darbiai naujai regiątruojami, ir to
dėl būtinai reikalinga visiems da
lyvauti.' Sugrįš delegatai iš Reading, 
Pa. ( C. P. kandidatų nominavimp 
konvencijos) su svarbiais raportais. 
Bus ir distrikto organizatorius su 
svarbiais pranešimais del tolimesnio 
bedarbių veikimo. .Visi, kurie paė
mėte “D, W.” piknike 
kietus, priduokite šį 
nes 17 d. liepos įvyks

darbininkus organizuotis ii’ PHILADELPHIA,! PA . 
vesti kovą už paliuosavimą Po-| Tarpt. Darb. Apsigyjnmds rerigia 
litinių kalinių ir už pagerini-išvažiavimą nedėlioj, į 
mą savo būvio. Be senelės
Mooney, dar kalbės Žymus ma liuesai tai daryti, 
kalbėtojas, Richard Moore.

Lietuviai darbininkai priva
lo skaitlingai dalyvauti šiose 
prakalbose. Ta 
padėti rengimo 
darbuotis, kad 
liūgai Akrono 
darbininkus.

ITD A Lietuvių Kuopos Susi-' 
rinkimas 18-tą d. Liepos

Pirmadienį, 18 d. liepos, T. 
D. A., lietuvių kuopos, įvyks 
susirinkimas. Visi nariai, turi
me būti šiame susirinkime. Tu
rėsime išsirinkti sekr.-organi- 
zatorių. Tarptautinis pikni
kas ir eilė kitų svarbių klau
simų reikės svarstyti. Visi 
kapitonai būtinai turite pra
nešti savo nariams apie šį su
sirinkimą. Nariai, paėmę ti- 
kietus tarptautinio pikniko, 
platinkite. Drg. Kalakauskas | 
gali būti pavyzdžiu visiems, i 
kad galima viskas nudirbti 
prie gero noro. Bazare mes 
pasirodėme ne prastai, pasiro- 
dykim, kad piknikui dar ge
riau galime pasidarbuoti, Ly
ros Choras atšaukė dieną pik
niko sužinojęs, kad tą pačią

CoQQ<>Xxy>^>xxx0<XxyXXX><x>Xx>OO<>O<X) Rl. Svyrūnėlis

! ROKAS: Aš negaliu suprasti, kaip tai ga
li būti? Per šimtus metu žmonės tikė
jo į dievą, klausė kunigų ir valdžia ge
ra buvo. O dabar niekur nieko nerei
kia, viską nori atmesti. Rodos, lig ko- 

. kiais gyvuliais palikti nori.
PABILIONIS: Per šimtus metų žmonės 

skurdo. Kunigai ir visokie religiniai 
dvasios mulkintojai stengiasi palaikyti 
liaudį tamsumoj. Tuo tamsumu pasi
naudodami, stengiasi pavergti juos, 
traukti paskutinius centus iš alkanų 
darbininkų ir valstiečių’. Užtai dabar 
darbo žmonės turi suprasti, pradėti 
šviestis, pažinti, kas yra teisinga, dora, (dieną yra rengiamas TDA pik-

0000000000000000000000000000000$
NUO REDAKCIJOS. — šį veikalėlį lei

džiame per laikraščio špaltas del sekamų prie
žasčių'. 1) Meno Sąjunga dabar turi keletą 
pirmesnių veikalėlių, kurie laukia išleidimo. 
Tad veikalėlis greitai išleisti nebūtiį, galima. ( 
2) Veikalėlis, mūsų manymu, turi trukumė- 
Ihį ir nedateklių. Tad lai draugai-kritikai iš- 
sireiškia apie veikalą ir jo turinį. O tuo
met gal bits galima patobulinti ir išleisti. 3) 
Mūsų jzidėjimui reikalinga įvairių veikalėlių. 
Tad patariame draugams išsikirpti iš laikraš
čio šį veikalėlį ir vienur-kitur gal bus galima 
juo pasinaudoti mūsų scenoj.

(Tąsa) |
PABILIONIS: Aš ta senai žinau, kad dar-

binirikų knygos ir laikraščiai ponams 
ir kunigams labai netinka. Užtai jų 
samdyta policija ir- persekioja darbi-1 
ninkus. Jie bijo, kad darbininkai ir’ ROKAS: Gal būt ir gerai skaityti laikraš- 
valstiečiai nesužinotų apie juos teisy
bės. Jei tu paskaitytum gerų darbi
ninkiškų knygų, tada visai kitokį su
pratimą įgautum..

ROKAS: Ką čia mums, seniams, apie kny
gas besirūpinti.

PABILIONIS: Nereikia taip kalbėti. Rei
kia tik turėti gerą norą, o viską gali-j 
mą atsiekti. Aš kaip tik tuo reikalui 
pas tave atėjau. Štai, nusipirk šitą 
knygutę. (Rodo “šventraščio Paslap
tis”). Atydžiai perskaityk ir ji atida
rys tau ūkis, nuplėš tą religinę kau
kę, per kurią tu negalėjai matyti tikro, 
teisingo gyvenimo. Parodys religiją 
aiškioj faktų šviesoj, kaip kunigai, pa-1 
sinaudodami parapijonų nežinyste, ap-! 

gaudinėja juos.
STASĖ (kuri visą laiką dirbinėjo ir ruo-j

šėsi po gryčią, tu o j aus pribėga prie te-, 
vo): Tėveli, nupirk man tą knygutę.! 
Aš labai noriu perskaityti ją.

ROKAS: Kam tau reikia? Aš dabar pini
gų neturiu.

PABILIONIS: Aš tavim pasitikiu, kaip tu-j
rėsi, tada atiduosi. Gali imti be pini- i

prakilnu. O tą tik galima sužinoti 
skaitant darbininkų spaudą.

nikas. Minimas p i k ni kas 
įvyks 28 d. rugpjūčio; Mino
lta Parke, Parma, Ohio.

M-ka.

gi privalo 
komitetams 

sutraukti skait- 
ir apielihkių

Komitetas.

LINDEN, N. J

fepos 24, Ja- 
Town Rd. 

(Kurie norės maudyti./, ten bus gali- 
Taipgi bus 

[gera muzika šokiams ir kiti tam pa- 
Įnašūs žaizlai. Transportacija už dy
ką. Įžanga iš kalno 35c. Automobi
liai ir trokai išeis iš šių stočių: 1208 
Tasker St. 8th ir Ritner, 995 N. 5th 
St., 2456 N .30th St., 1137 N. 41st 
St. Jeigu lytų, tai ten pastogės yra 
užtektinai.

Kviečia ILD. 3 Distriktas.
(166-167)

ATYDAI PHILADELPHIJOS 
DARBININKŲ

1 almėjimo ti- 
kėtvirtadienj, 

traukimas.
Sekretorius 

(165-166)

STASĖ: Ar aš galiu imti be pinigų?
ROKAS: Tos knygos tik žmones iš kelio 

veda.
STASĖ: Tėveli, tu man žadėjai ant kalė-; 

dų nupirkti suknelę, tai geriau tos suk-; 
neles nepirk, bet tik nupirk šitą kny- 
gutę. ;

PABILIONIS:, Nebūk toksai kietaširdis, 
išklausyk dukters prašymą.

ROKAS: Tegul jau ima.
STASĖ (linksmai pagriebus knygutę, at

sivertus pažiūri ir skaitydama išeina 
laukan).

PABILIONIS: Norint žmogui apsišviesti 
ir žinoti, kas kasdieną pasaulyj dedasi, 
ne tik knygas, bet ir darbininkų laik
raščius reikia skaityti. Tada tik su
žinosi, ką turi daryti tokie vargšai, 
mažažemiai, kaip mes. Niekas nuo 
mūsų to vargo neprašalins, jeigu mes 
patys, susipratę, neprašalinsim jį.

ROKAS: Tai kaip mes galim prašalint var-

PABILIONIS: Pirmiausia reikia pąsiliuo 
suoti nuo religijos ir kunigų vergijos. 
Susiorganizuoti į darbininkų ir vals
tiečių draugiją, skaityti ir remti ko
vingųjų darbininkų spaudą. Trumpai 
pasakius, šviestis, pažinti savo klasės 
reikalus ir kovoti už pasiliuosavimą iš 
po kapitalistinės priespaudos.

čius? Bet tikėjimą, krikščionybę ir jos 
įsakymus visai atmesti, tai jau bus 
perdaug.

PABILIONIS: Visai neperdaug. Taip pri
valo padaryti kiekvienas „darbo žmo
gus. Krikščionybės įsakymai nėra iš
pildomi. Ką kunigai žmonėms sako, 
tai jie patys nepildo. Štai, aš duo
siu laikraštį, tu jį paskaityk ir gerai 
pagalvok. Jis tau suteiks daug žinių, 
kurios tau dabar yra reikalingos, kad 
turėti supratimą apie tikėjimą ir ku
nigus. (Paduoda laikraštį.)

ROKAS: Gerai sakė klebonas, kad tie be
dieviai, tai kaip piktoji dvasia pristo
ja prie žmogaus. Užtai liepė jų sau
gotis.

PABILIONIS: Todėl kunigai taip sako, 
kad jie bijo teisybės.

ROKAS: Bet kaip ten nebūtų, aš klausiau 
ir klausysiu krikščionybės įsakymų. 
Be jų žmogus negali gyventi.

PABILIONIS: Nejaugi tu negali suprasti, 
kad kunigai, kurie skelbia krikščiony
bę, jie patys jos nepildo? Kunigai sako, 
kad kiekvienas krikščionis privalo my
lėti artimą, kaip pats save. Liepia ne
krauti ant žemės turtų, p visus ati
duoti beturčiams. Ar jie tą daro? Vi
sai ne! Jie gyvena pertekliuose, jie nie
kur neparodo artimo meilės. Kuni
gai viską daro tik už pinigus. Kas 
pinigų turi, už tą kunigai meldžiasi. 
O kas neturi, to net numirus nenori 
palaidoti su bažnytinėm apeigom.
Kiekvienas kunigo žingsnis yra rie- Sekmadieni LDSA. 53 Kuopos 
biai apmokamas.

ROKAS: Mat, kunigai sako: “Nežiūrėkit, 
kas yra daroma, bet klausykit, kas 
yra sakoma.”

PABILIONIS: Užtai kunigai po krikščio
nybės įstatymų priedanga apgaudinėja 
tamsius parapijomis.

ROKAS: Taip mano tėvas darė, taip ir 
aš darysiu. Laikiau ir laikysiu krikš
čionybės įsakymus;

PABILIONIS: Kaip tu gali sakyti, kad iš
laikysi, nes tu nepažįsti krikščiony
bės įsakymų praktikoj. Ar tu žinai, 
kad tu nei vienos minutės neišlaiky-1 
si krikščionybės įsakymų?

ROKAS: Ka 
są savo 
kyšiu. /

PABILIONl 
kad nei

Worcesterio ir Apielin- 
kiy Darbininkams

Komunistų Partijos ir Tar
ptautinio Darbininkų Apsigy
nimo 6-to skyriaus piknikas 
įvyksta 17 d. liepos, Olympia 
Park. Programos išpildyme 
dalyvaus Darbininkų Sportų 
Unija ir ristikai risis lietuviai 

įsu s v e t i m t a učiais, dainuos 
Worcesterio Aido Choras. Bus 
Kompartijos kalbėtojas iš ki
tur, kuris aiškins apie atei
nančius rinkimus ir už ką dar- 

■bininkai turi balsuoti. Taipgi 
i kalbės apie dabartines darbi
ninkų kovas už gyvenimą.

Birželio 26 d. Lindene įvyko 
ALDLD 11 Apskričio piknikas. 
Piknikas nebuvo skaitlingas, 
veikiausiai iš priežasties be
darbės. Kartu įvyko ir konfe
rencija, bet apie ją jau buvo 
spaudoje rašyta, todėl nemi
nėsiu. Piknike kalbėjo drau
gas P. Buknys. Buvo renka
mos aukos del Komunistų Par
tijos valstijos konferencijos iš
laidų padengimo. Aukų su
rinkta $8. širdingai tariame 
darbininkams ačiū už paramą.

Liepos 1 d. įvyį<o ALDLD 
165 kuopos susirinkimas. 
Draugai užgyrė ALDLD CK 
darbuotę ir knygų leidimą. 
Septyniolika senų narių jau 
užsimokėjo duokles ir gauta 2 
nauji nariai, tokiu būdu jau 
turime pasimokėjusių duokles 
19 narių. Kuopa, ne tiktai ne- 
nupuls nariais, bet manome 
pralenkti pereitus metus, ne
paisant ekonominio krizio. Tie
sa, kol kas nedidelis skaičius 
draugų įsitraukia į d arba f o 
tai negerai. Reikia, kad visi 
dirbtiųne, kad lankytume kiek
vieną
nors po! vieną naują narį į mū- 

Todel, ne vien tik Worces-I 
terio lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, bet iš visos Nau
josios Anglijos, dalyvaukite 
šioj darbininkiškoj iškilmėje, i 
Mes,-darbininkai, žinom, kad! 
mus ne kas kitas išves iš šių , 
vargų ir kovų, kaip^ tiktai Ko-! 
munistų Partija*ir niekas įite- 
apgins, kaip tik T.D. Apsigy
nimas. Todėl visi masiniai da
lyvaukime šiame piknike.

Rengėjai.

PATERSON, N. J.
i Linksmas piknikas, rengia Komu- 
' nistų Partija, nedėlioję, 17 liepos, 
j Glinskys Farm. Prasidės 12 vai. die- 
; ną ir tęsis iki vėlai vakare. Darbi-

nike._ Visas pelnas nuo šip pikniko 

tinių rinkimu kampanijai. Progra-

mių, žaizTų ir Šokių. Įžanga" tik
15 centų. k

KELRODIS: Imkite Hudson River
. karą ir išlipkite ant Second Ave., 
į eikite po dešinei ir rasite pikniką.

(156-157)

Lietuvių Komunistų Partijos rinki- cinkai! Visi dalyvaukite šiame pik-
mu kampanijos komitetas šaukia vi- , TZ . - ^ ...
sus lietuvius darbininkus, susirinkti 
liepos 14-15, 7 valandą vakare, 995 ' - . - -
N. 5th St., iš kur visi išeis rinkti ni? susidės iš muzikos, sportiškų 
piliečių parašų.

Komitetas.
• (165-166)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy 

nimo 13 kuopos susirinkimas įvyks i 
15 d. liepos, 7:30 vai. vakare, Lie-;

(tuvių svetainėje, 29 Endicott St. i . ...
šaukiamas mėnesinis susirinkimas 10 ^4* kuris prasidės 16 d. liepoj ir
d. liepos neįvyko iš priežasties tą baigsis ant rytojaus Ii d. vėlai va-
dieną atsibuvusio spaudos pikniko, kare. Programa bus įvairi: dainuos 
Tad. visi nariai malonėkite susirink-1 č.u chorai ir šiaip bus visokių nau-
ti šį penktadienį. Turime susitvar-1 jienybių. • U --.,
kyt prie ateinančioj nedėlioj įvyks- i vakare, prasidės piknikas prie 
tančio pikniko ir yra kitų svarbių da- ; muzikos* bus lietuviški šokiai 
lyku aptarimui. grama Atsibus nedėlioj, 17 d

Org. H. S. vai. vakike.
(165-166) | aut rusų

_____ I_______  : taip ir a pi d
PHILADELPHIA, PA. I ShankymJ

Labai svarbus Bedarbių Tarybos ' šioje apie)® 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 14 Į Į
d. liepos, 1011 Fairmount Ave.

SHENANDOAH,; PA., J
Lyros Choras rengia gražų pikni

Pra- i

Programa bus įvairi: dainuos

Subotoj, 16 d., 6-tą vai. 
rie geros 

Pro- 
5-tą 

Vieta Šalę kapinyno, 
itformos, tad kaip vietos 
hinkės lietuviai darbinin- 
Ikite visi ir visos. Savo 

paremkime vienintelį 
rikėj Chorą.
Kviečia Rengimo Kom.

(165-166)

I3IIISIIISIIISIIISIII5III3IIISIIISIIISIIISIIISIII5III3IIISIIISI UISUISIIISIIISIiildlUSIUSI

Spaudos Naudai Piknikai
DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 

JUOSE

usirinkimą ir gautume NEW YORKO APIELINKĖ
sų organizaciją. Dirbkime,! 
draugai, o pasekmės darbo! 
bus.

Rengia ALDLD II-tas Apskritys

G. Kardauskas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

PLYMOUTH, PA

CLEVELAND, OHIO
Ekstra Pranešimas Delegatams į 
Masilion Ratifikacijos Konvenciją!
Nedėlioję, 17 d. liepos, 920 E. 79th 

St., Lietuvių Darbininkų svetainėje,' 
6:30 vai. ryto visi lietuviai delegatai i 
turi susirinkti. Iš čia visi kartu va-į 
žįuosime su 2-ros sekcijos Kompar-j 
tijos ii' jos simpatingų organizacijų 
delegatais. Draugai ir draugės, de-1 
legatai, nepasivėluokime, būkime visi: 
laiku paskirtoje vietoje.

Liet. Komfrakcija. Į
’ (166-167)ir LDS. Kuopos Piknikas l

Sekantį sekmadienį, liepos i
17 d., yra rengiamas didelis;
piknikas Lenevičiaus ūkyje. ... . . „ • •• •1 . “Laisves’ pikniko komisiją būtinai
Pikniką rengia LDSA. 53 kuo- būkit ant susirinkimo ateinantį penk-

I pa ir vietinė LDS. kuopa. Tai Padienį, 15 dieną liepos, rusų 
i , . .. .. ; 995 N. 5th St., 8 vai. vakare,j dar pirmas piknikas siais me-!svarbių reikalų.

ALDLD. 6 Apskr. Sekr

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 6-to Apskričio valdyba 

pikniko komisiją
ir 

būtinai

rusu name, 
’ ‘. Yra

tais, rengiamas mūsų kuopų.;. 
Visi turime dėti didžiausias j 
pastangas, kad jis būtų pasek-! 
mingas. >

Turėsime gardžių užkan-Į 
džių ir gėrimų. Taipgi bus ge-( . 
ra muzika šokiams.

Nuo šio pikniko likęs pel-lM- .. ... . n. . . ...
lias bus skiriamas kur maty-jviai darbininkai esate kviečiami da- 

. Visi rasite 
nes rengi- 

patenkiiki kaip 
mži išlaikiau ir dabar išlai- ižde, bet. kaip tik uždirba, tuo įvairiais gėrimais taip ir skaniaismz,i ibicunidu u<wcu loiai , . 1 > valgiais. Tad nepralei

i sis labiausiai reikalinga.
taftai neišlaikysiu? AŠ per vi-jSA. 53 kuopa nelaiko pinigų

: Kam visą amžį. Aš sakau, 
minutės neišlaikysi.

(Tąsa bus)

ekr. 
Smitas. 
(166-167)i

BINGHAMTON, N. Y
LDSA. 23 kuopos rengiamas

i nikas įvyks nedėlioję, J.7 d. liepos, J.
Kaminsko giraitėje, pradžia 12 

.vai. dieną.

LD lyvauti šiame piknike, 
pilniausią pasitenkinimą, 
mo komisija stengiasi j

jaus išaukoja 
darbininkų reikalams. Tad vi
si į pikniką, pasilinksminsite 
ir sykiu paremsite darbininkiš
kus reikalus.

pik-

, . . Tad nepraleiskite progos.1
svarbiausiems LDSA. narės esate kviečiamos ne; 

vien tik dalyvauti piknike ale ir pa
dirbėti, kurios galėsite. Kada bus 
daugiaus patarnautojų, tai bus ge
resnė tvarka ir daugiau naudos.

Rengėjos.
(166-167)t

Komisija.

paramos reikalą, dd. sumetė 
■ aukų apie du dolerius.

TDA. kuopos buvęs organi- 
Draugių Moterų Piknikas Ne-’ zatorius jonas Baker’is, pa- 

įvyko. Netekom Gero Drau- kviestas pasakyti atsisveikini- 
go. Visi į Tom Mooney Mo-jmo žodį.
finos Prakalbas, Mūsų TDA
Kuopos Susirinkimas 18 d

CLEVELAND, OHIO

Liepos 10 d., del lietaus iš 
ryto, LDSA. 24 kp. piknikas 
buvo atšauktas. Visgi pikni
ko vieton atvyko geras Turelis 
draugy-gių, kurie linksmai lai
ką praleido. Vakare, d. Že
brauskui prisiminus apie Tarp- 
taut- Darb. Apsigynimo orga
nizacijos svarbą ir finansinės i California taip

pastaruoju laiku dirbo pas v 
mumis.

Pėtnyčios Vakare Kalbės 
Motina Mooney

15 d. liepos, Slovenian Au
ditorijoj, 6417 St. Clair Ave., 
yra rengiamos masines prakal- 
bos-protesto mitingas reikale 
paliuosavimo Tom Mooney ir 
visų darbininkų klasės politi
nių klainių. Be Mother Moo-S 
ney kalbės drg. Moore, vienas 
iš gabiausių komunistų orato- 
rių-kalbėtojų. Lietuviai, ypač 
TDA kuopos nariai, turime dė
ti visas pastangas, kad kuodau* 
giausia sumobilizavus darbi-

AKRON, OHIO

Drg. Baker’is, atsi
sveikindamas su clevelandie- 
čiais ragino visus stoti į Tarp-

i taut. Darb. Apsigynimo orga- 
l nizaciją ir dirbti revoliucinį
i darbą savo klasės naudai.

Drg. B-ris Clevelande pra
buvo virš metų, bet savo trum
pame prabuvime padėjo mums 
veikti sulig išgalės. Gyvenimo 
sąlygos jį privertė atsiskirti su 
mumis. Gailimos netekę gero 
draugo. Linkime sugrįžus į

veikti, kaip ninku į šias pTrikalbas.

i Masiniai Stokime už Paliuosa
vimą Tom Mooney.

šeštadienį, liepos 16 d., 7 :30 
vai. vakžTre, Perkins Audito
rium, įvyksta didelis masinis 
mitingas, į kurį susirinks Ak
rono ir apielinkių darbininkai 
ir pareikalaus, kad Tom Moo
ney,. Scottsboro jaunuoliai ir 
kiti politiniai kaliniai tuojau 
būtų paliuosuoti.

Šfeime mitinge kalbės Mary 
M^pney, motina Tomo Moo
ney, kuri yra 84 metų am
žiaus, bet kiekvieną dieną va
žinėja po miestus ir kviečia

CLEVELAND, OHIO
Tarptautinio Darb. Apsigynimo L. F. 

Pusmetinis Susirinkimas
Įvyks pirmadienio vakare, 18 dJ 

liepos, Lietuvių Darb. svetainėje, 920 
E. 79th St. šiame susirinkime tu-j 
rime dalyvauti visi todėl, kad neku- 
rios grupes ir jų veikimas turės bū
ti perorganizuotas, geriau suorgani-' 
zuoti pardavinėjimą Labor Defende- ' 
rio ir jo užrašinėjimą, Detroito išsto
jimas prieš Clevelandą, nauju narių 
gavimas ir padarymas mūšį kuopą 
veiklesne nors kiek, turės būti apkal
bėta šiame susirinkime. Todėl būki-' 
nie VISI.

TDA. L. F. Valdyba.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD. 188 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioję, 17 liepos, 
3014 Yeomens St. Visi nariai ir na
rės būkite pažymėtu laiku, nes turim 
svarbių reikalų aptarti, kaip tai at
eivių teisių gynimą ir kitus reikalus.

Organ,
(166-167)

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

pikniką.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI

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

Division Ave.. Cranford, N. J;

Pradžia 10-tą valandą >ryte. Tęsis iki vėlai.

WILKES BARRE APIELINKĖ
Piknikas Įvyks Nedėlioję,

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

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

iš prakalbų
iš Shenan-

BROOKEYNO AIDO CHORO

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilke 
Barre Piknike

Tai bus puikiausia programa dailės žvilgsniu 
ir bus'svarbių prakalbų,1 nes iš Brooklyno ten 
vyksta grupė kalbėtojų.

PHILADELPHIJOS APIELINKĖ
Piknikas Įvyks Nedėlioję,

4 d. Rugsėjo (September), 1932

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

Risis Lietuvių čampionas Ristynese
KAROLIS POŽĖLA

Antra pora bus taip pat įdomi matyti 
JONAS BAGOČIUS

IIIQIIIQIIIQIIIQIII 1IIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIII0IIIQIIIQIIIQIIIQIII0IIICIIICIII



i

Ketvirtad., Liepos 14, 1932 Puslapis Penktas

VIETINĖS ŽINIOS
bedarbių Tarybų Rinkliavų Long Beach Būsiąs ant 
Dienos Licitacijos Parduotas

tti piniginę pagelbą badaujam 
j tiems bedarbiams. Miesto vir- 
' šininkai priverčia bedarbius; 
dirbti po tris ir daugiau dienų ! 

į į savaitę už kelis “keliukus” , 
; prasto maisto ir kelis svarus i 
' miltų.

Franci ja Siūlo 
Amerikai Vyno

'kalbėjo. jįsai kalbėjo dau- Z
giau apie vaikų charakterį 
ir jų auklėjimą.

ii i ifmTTT

lūšy Literatūros Platintojams
PARYŽIUS. — Francija 

i laukia, kuomet tik Amerika 
Drgi. Ford plačiai kalbės apie ( panaikins “sausąjį” įstaty- 

------- --------------------- ----- -- ------------ --  - - j VVVA JX.AXWX ^C<xUk5 

del pagerinimo savo būvio. Jis į suteįktj gero ir seHo Ameri- 
privalo paduoti;kai vyno; Jau du mihonai 

savo balsus už Komunistų Par-1 s^npano bonkų laukia ame- 
tijos kandidatus ir delko kiek- j ijkonų biznio. Be to, Fran- 
vieno darbininko užduotis yra | cijos vynas ir kiti įvairūs 
dalyvauti Komunistų Partijos svaigalai sudėta į sandėlius 
rinkimų kampanijoj.

Į šias prakalbas rengiasi ne 
vien Trentono darbininkai bet j 
ir visos apielinkės miestukų ir i 
ūkių darbininkai. Ypatingai; 
negrai darbininkai rengiasi! 
skaitlingai dalyvauti, nes dar Į

I pirmą sykį Jungtinių Valstijų ; ’ J*’ I nJLtr
[istorijoj nęgras darbininkas iš- * * wlvlU£ld Litlmy 

vįe_ I statytas kandidatu į šalies vir- 
®e l̂JP°:nas liūtas užpuolė treiniruoto- i šhūnkus.

i_-_ tz metų j Lietuviai darbininkai taipgi
merginą, ir pavojingai ją ap- privalo dalyvauti skaitlingai ir 

, kol kitas tarnautojas visais būdais pagelbėti rengė- 
Biznieriai jams išgarsinti prakalbas, kad 

perėjęs savininkai, stengdamiesi 
bedarbis gali sau tikėtis pa- trauKt daugiau publikos, 
šalpos. Bet nei vienas iš tų g 
23,000 užsiregistravusių dar 
nieko negauna. 7 
rų ponų pasako: “Kad iki šiol 
galėjote gyventi be pašalpos, 

-- tai ir dabar galite.

Long Beach maudynių 
poracija yra skolinga $500 
mokesčių valstijai ir Nassau 

Ypač šeštadienį ir sek-' pavietui. Apskrities prokuro- 
darbininkai | ras grasina ant licitacijos par- 

boardwalka”

kor-
>000 darbininkų kovas ir užduotis I mą, tai tuomet jinai galeTag Days, arba rinkliavų 

dienos finansavimui Bedarbių 
Tarybų yra pratęstos iki liepos 
20 d. 
madienį lietuviai
privalo pasiimti tam tikras dė- duot del taksų 
žutes ir eiti į gatves su jomis i ir įvairius kitus įrengimus, 
parinkti aukų tam reikalui, j Tūkstančiai 
Dėžutės Brooklyne gaunamos 1 riuos to “byčiaus 
po num. "61 Graham 
Bronxe, 2487 Brook 
New Yorke, 5 E. 19th

Bedarbių Monijimas 
Registravimais

St.

nurodinės, 
. 1 darbininkas

namukų, ku- 
srityje buvo 

Avė. įsigiję smulkieji biznieriai ir1 
Avė.; ■ darbininkai, jau tapo ant lici-■

tacijos parduoti už taksus ar-
ba atimti už neužsimokejimą

■ morgičių bei procentų
kam.

ban-

šimtais milionu bonku ir k- c
laukia, kuomet Amerika 
juos pirks. Na, o ameriko- 

| nai laukia, kad jiems bus 
i daugiau darbo, kuomet pa- 
inaikins “sausąjį” įstatymą.;

Liutas Sužeidė Merginą
NEW YORK. — Per porą , 

savaičių miestiniuose f 
biuruose susiregistravo dar 23,-Marę Knowlton, 24 
000 bedarbių, išpildydami ii- ■ j 
gas, keturių puslapių blankas,į draskė, I * 
prisiektas pas notarą. Tai | gajja nuvijo žvėrį, 
nauja šerenga. kurią

Septynių liūtų klėtkoje,

pri- i kuodaugiausiai į jas sutraukti 
ver-! darbininkų.

čia treiniruotojas vis drąsiau '
elgtiš su rodomais žvėrimis,' 

Daugelis biu- nepaisant dižiausio pavojaust I

Darbininkas.

PHILADELPHIA, PA.
Išteisino Negro žmogžudį

Ališausko Užeigos Užpuo
likai Paliuosuoti

HEMPSTEAD, L. I.—Tapo 
išteisintas baltas niekšas Louis 
Maieta, kuris susiginčijęs nu- 

’dūrė negrą Fr. Perry, ant gol
fo žaidimo pievos, žudyt ne
grus, mat, yra “menkas”

: kaitimas akyse baltosios 
' žuazijos.

Vokietija Pasitenkinus
Lozanos Konferencija
BERLYNAS. — Vokieti

jos minįsteris pirmininkas 
Papenas yra pasitenkinęs 

j Lozanos konferencija. Šio- 
jje konferencijpj nuo Vokie- 
i tijos, sakoma, jau atimta 
i taip vadinamas “karo kalti- 
I nimas.” 1 m peria listines 
į valstybės laike Vokietiją 
j atsakominga už pereito ka- 
i ro pradėjimą, nepaisant, 
i.kad jos visos kaltos.

Vokietija gavo ir kitus 
; palengvinimus šioje konfe- 
rencijoj, kurie reikalingi, 

; kad gelbėti visą kapitalistinį į

Greitu laiku išeina iš spaudos:

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

2. H. LIORBERIS. Jūrininkai atvyko.

3. ir kitos.

Platintojai prašomi iš anksto pranešt po kiek 
jiems minėtu knygučių prisiūst platinimui. Užsa
kymus adresnot

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

ST. LOUIS. — Policija ne 
sitenkina sudraskius bedar 
bių demonstraciją ir pašo 
vus 4 darbinink. Ta polici

, 1932 m. Kerčių j bus Išleis 
ta Plataus Vartojimo

Prekių Už Milioną 
Rublių.

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 visuomenes mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą

U

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 klau.-imais. “Priekalas” turi tiesioginius savo bendradar
bius Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, Amerikoj ir kitur.

PRIEKALAS daug domes skiria antireliginiai propagandai.
PRIEKALAS turi pastovius skyrius, 

ka”, “Socialistinė SSRS, statyba”, 
nio judėjimo istorijos,” “Bedievis,”

Kiekvieno klasiniai "susipratusio 
ir darbo valstiečio pareiga remti 
prenumeratas ir r 
tais ir kitokiu

neleidžiama k o m u nistams 
laikyti susirinkimai. Dar
bininkai bandė laikyti susi- 

j rinkimą, tai policija paskel- 
! be, kad neduos leidimą. Prie 
I to, dar 32 darbininkai, tar- 
I pe jų 7 moterys, yra 
; luotą.

1932 m. smarkiai vystosi 
plataus vartojimo prekių 
gaminimas. Lig šių metų 
pabaigos bus pagaminta šių 
prekių virš plano už 981.- 
525 rublius. Apavalo bus 
pagaminta už 313.000 rub., 
skardinių išdirbinių už 60,- 
000 rub., namų apyvokos da- 
dalykų už 157.000 rub., 
maisto delikatesų—už 164.- 
0Q0 rub., gatavų drabužių ir 
kepurių—už 237.000 rub.

Dailioji literatūra ir kriti* 
“Kapitalo šalyse”, “Iš revoliuci- 
“Bibliografija ir kritika” ir kiti.
darbininko, SSRS, kolektyviečio 
Priekalą,” užsirašant jį, renkant 

ginant kitus užsirašyti, platinant, remiant jį raš- 
būdu.

“Priekalo kaina:
SSRS, metams—3
6 mėn.—1 rub. 50 kp.
atsk. ekzempliorius—30 kp.

Pietų
men.—ii

! Kas Bus Liepos 17 Dieną?

Jau buvo spaudoj rašyta, 
kad liepos 17 d. bus vienas iš 
didžiausių piknikų, kokio mū- į 
sų apielinkėj dar nėra buvę. įi i • 

! Iš daugelio kolonijų darbiniu- V50 Nelaimėje 
j kai atvažiuos 
i automobiliais, 
: kais ir 1.1.

arės-

Milionierius Užmuštas Oriai
rub.

l>

VAKACIJOS VIETA

nes Konferencijos

kiek išgalint, kad kiekvienas pstais 
darbininkas galėtų be keblu-

Pasigaili 21 Vaiko Tėvo

ISITeMYKITE naujus antrašus

Tel. Michigan 2-0455

Tvirtybe Sužeisto Darbininko

TRENTON, N. J

8-

šios prakalbos įvyksta kaipJam siu-

K-tas.

upe Day

nusi- 
bur-

dainų, 
Kalbės

P. BIELIAUSKAS 

88-31 76th Street 

Woodhaven, N. Y.

šiaur. Amerikoje 
metams—2 doler.
6 men.—1 doler.

ekzempliorius—30 kp. atskiras ekz.—20c.
į Amerikoj, Vokietijoj, Franci joj ir kitur: metams—1 dol., 6 
>0c., atsk.

AGATHA BLOZ NELIS 
R. F. D. 2 Catskill, N. Y.

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

jvaukite kuo
'šiame piknike.
i vo kaimynus
■ kad dalyvautų. Piknikas pra-1
Įsidės 9 vai. ryte.

ekzempliorius—10 centų. ‘
Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Ni^ols- 

kaja 7. Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red.. “Priekal.” Ame
rikoj galima dar išsirašyti ir per “Laisvę”.

6« S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Triaity 1-87M

James W. Ford Kalbės 
Liepos 19 d.

Antradienį, liepos 19 d., 
tą vai. vakare. Arcade Hall,
15 East State St., kalbės Ko
munistų Partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstijų vice-prezi-

Parke, 
Avė.,

. Dar Del ALDLD. 4-to
NEW YORK. — Karklaraiš- į . \v. " .

čių ir apykaklių kompaničnos ‘ Apskričio Pusmeti- 
tmiiAa roini Iz o i xml noriom I "

AREŠTAVO LAIMĖS
PRANAŠĘ”

CORONA, L. 1.—Policistė

BROOKLYN. — Trys alaus 
raketieriai užpuolikai ant Al
išausko užeigos, apie ką va-; 
kar buvo rašyta, tapo paliuo
suoti Bridge Plaza magistrato 
teisme. Bartenderis Frank 
Urbonas pareiškė, kad iis nu-' 
nori juos atsakomybėn traukti. 
—Kiti liudininkai veikiausiai! Marė Connoll atėjo pas Vero- 

*'taipgi būtų atsisakę, nes bijo, nica Perweilą, kad pavartytų 
mirtino keršto iš 
alaus šmugelninkų šaikos.

Bet, paliuosavus tris mini
mus gengsterius, jie buvo tuoj 
v/1 areštuoti, kaipo “visuome
nės piktadariai.”

būriais; vieni; ---------
kiti busais, tro- PRAGUE.—Sakoma, kad

i bagočiausias Europos 'kapi- 
draugai prane- j talistas Thomas Bata, Če-

Sukirmiję Kompaničnu 
Unijų Vadai

alkoholinio i kortas ir pažiūrėtų jai į delną, 
ir pasakytų jos “laimę.” Vero- 

! nica paėmė iš jos 50 centų ir 
• pasakė. Už tai “pranašė” 
j areštuota ir po $500 kaucijos 
j pastatyta. O Coney Islande 
desėtkai tokių pranašių vie
šai uždarbiauja ir nieks jų ne- 

I kliudo.

unijos viršininkai vėl padarė Į 
grafterį Louis Fuchsą tos imi-į 
jos manadžerium. Jis pirmiau : 
bosaudamas imdavo po $300 j 
kyšių už davimą darbo; jis I 
stojo už nukirtimą 25 procen- į 
tų algų, darbininkams ir davi 
nėjo bosams žinias apie savo į 
unijos streikierių planus ir 
žingsnius. Už tokius “nuopel
nus” jis vėl padarytas mana 
džerium.

Draugai! ALDLD 4-to Aps
kričio pusmetinė konferencija 
jau čia pat, kuri įvyks liepos 

į July 31 d., 1932 metų, 12-tą 
J vai. dieną. APLA 2-ros kp. sve

tainėj, 24 Locust St., Me 
I Kees Rocks, Pa.

Draugai, kuopų valdybos ir 
visi nariai! Ar jūs visi ren
giatės į tą konferenciją rūpės-į 
tingai? Jeigu ne, tai jau la-' 
bai laikas viską dėti į šalį ir j 
pradėti darbą, kad kiekvienaj 
kuopa priklausanti į 4-tą Aps
kritį būtų atstovaujama mini
moj konferencijoj. Ilgų išve- 

, nes

Iš Eastono
ša, kad atvažiuos keturi pilni į choslovakijos čeverykų fab- 
automobiliai. Darbuojamasi,! rikantas, tapo užmuštas or- 
kad suorganizuot dar daugiau, i laivyje. Jo orlaivis puolė 
Iš Anthracite, kaip antai iš I Ilu0 1Ą00 pėdų augštumo. 
Scranton, Wilkes Barre, Par- -j0 fabrike gaminta po 100,- 
sonsD McAdoo, Shenandoah, I qqq pOrų čeverykų į dieną. 
Minersville ir daugelio kitų j _____________
kolonijų gauname pranešimus,
kad rengiamasi atvažiuoti bu-1 Kriminalistai Dauginasi 
sais, automobiliais, trokais ir I 
kitokiais . vežimais. Taipgi iš j
apielinkių Allentown, Reading,! 
Chester,, Wilmington ir kitų 
vis gauname pranešimų, 
darbininkai dalyvaus skaitlin-

i gai.
Germantown darbi ninkai 

jau turi priorganizavę penkis 
pilnus trokus ir keturis auto
mobilius. Tai pavyzdis visoms 
kitoms kolonijoms. 

I

Ant vietos taipgi dirbame darbininkus tapti krimina-

LONDONAS. — Teisėjas 
• kitu Gardie pareiškė, kad Angli- 

kad j°«i kriminalistai dauginasi. 
Jisai pareiškė, kad dabar 
yra tiek daug kriminalysčių, 
ko nebuvo per pereitus 60 
metų. Tai reiškia, kad drau
gija eina prie išsigimimo. 
Kapitalizmas negali dau
giau nieko duoti. Nedar
bas, alkis verčia ir gerus

SANDJNAS SKIRIA 
PREZIDENTĄ

Gerai žinomas Augusto 
Sandino, Nicaragua. sukilė
lių vadas, jau paskyrė savo 
prezidentą Nicaragua vals
tijai, kuomet jinai gaus lais
vę iš Jungtinių Valstijų. 
Tuo prezidentu skiriama ge
nerolas Portacerro

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už 

$10 I SAVAITĘ 
maistas, 
rūšių ir 

augščiau

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

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—Oregon S1S6 
Keystone—Main 1417

CONEY ISLAND. — Bana
nų pardavinėtojas Michael de 
Maria buvo areštuotas už biz-___
niavimą uždraustoj vietoj. Betidžiojimų aš čia nedarysiu, 
teisėjas suspendavo jam baus-!mums reikia ne teorijų, o prak- 
mę, kada žmogus pasisakė tu- 

įi rįs pačią ir 21 vaiką, kuriuos 
jis prigyveno per 32 metus.

tiško darbo.
Todėl, draugai, visi' rūpinki

mės, kad 31 d. liepos suva
žiuotumėte skaitlingai į konfe
renciją, su gerais raportais ir 
drūta energija darbui.

ALDLD 4-to Apskričio Sekr.
J. D. Sliekas.NEW YORK. — Darbinin

kui M. Herlihey bealiejuojant 
eleveiterio (keltuvė) mašine

 

riją, eleveiterio stride pagrie

 

bė ir pritrėškė jo k(\ą prie 
plieninių rėmų, 1492 Amster
dam Ave. Nežiūrint ba\saus 
skausmo, darbininkas 
sienls gelbėti nurodinėjo, kh- 
rias vietas mašinerijoj jie turi 
nudeginti acętyleno švyturiu, 
kad paliuosuot jo kojike Ap- „ .

saugojimui nuo karščio/jis bu- dento vietą, d. James W. Ford, 
vo apsuptas asbestu.
lė degtinės, kad mažiau jaus- tik tuo laiku, kada miesto vir
tų skausmą; bet jis jos negėrė, šininkai griežtai atsisakė teik-j

mų nuvažiuoti į pikniką. Jau 
yra nusamdytas didelis trokas 
kuriuomi kiekvieną valandą 
bus vežami darbininkai nuo 
2222 Master St. į pikniką. Iš 
visko matosi, kad šis piknikas 
bus didžiausias.

Pikniką rengia Komunistų 
Partijos Trečias Distriktas ir 
“Daily Worker” darbuotojai. 
Jis įvyks Schuetzen 
prie 83rd ir Tini kum 

■Philadelphia, Pa.
Programa susidės iš 

sporto gėmių, šokių. 
James W. Ford, K. Partijos 
kandidatas į Jungtinių Valsti
jų vice-prezidentus. Progama 

; bus turtinga, įvairi ir puiki. 
■Prie to bus laimėjimas, auto
mobilio, radio ir laikrodžio.

Lietuviai darbininkai daly-! 
skaitlingiausiai I 

Raginkite sa- i 
ir pažįstamus, I

BERNARD SHAW 
KALBA VISAM SVIETUI

LONDONAS. — Bernard 
Shaw pasakė kalbą bendro 
turinio apie draugijinius 
reikalus. Jo kalba buvo 
“brodkestuota? Europoj ir 
Amerikoj. Apie politiką 
šiuo kartu Shaw veik ne-

Šviežiausias farmų 
sezono uogos visokių 
daržovės už tą pačią 
nurodytą kainą.

Važiuokite Hudson
L’.ne Boat iki Catskill, N. Y. 
Atvažiavę telefonuokite: Cats
kill 890-F-4.

Del platesnių informacijų j 
rašykite žemiau paduotu ant- ! 
rašų: i

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Komitetas.
P. S. — Kurie turite paėmę ; 

pardavinėjimui tikietų, gražiu- j 
kite juos tuojau, arba pinigus; 
už išparduotus tikietus. Grą-! 
žinkite į ‘Mjaily Worker” raš-' 
tinę. 919 Locust St., Phila 
delphia, Pa.

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

LUTV1NAS

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

Foxcroft 9-6901

EXTERIOR & INTERIOR DECORATORS

A. BALCHUNAS

321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

A. M.« KISHON, Aptiekoiius Savininkas
I I 8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 8048 CHENE ST., DETROIT, MICH.

21 NS 110 EAST 16th SI. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliotu — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai

Mfl.su
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Areštavo Deportavimui D. N. Y. Draugijų Sąry 
Draugą A. W. Mills’ą, šio Rinkiminė ir Prieš 
Bedarbių Organizatorių karinė Konferencija

NEW YORK. — Ateivy bes 
inspektorius ir penki policijos 
detektyvai antradienį Įsibrio- 
vė į Workers Centrą, 35 East 
12th St., ir areštavo deportuot 
A. W. Mills’ą, organizatorių 
alkanųjų maršavimo ant Wash Sąryšio, privalomai turi atsiųs- 
ingtono, vadą Bedarbių Tary- (į savo delegatus, 
bu.. Jis suimtas ir į Ellis Is
landą nugabentas pagal war- 
rantą, kurį išdavė šalies “dar
bo” (tai yra kapitalo) minis- 
teris Doak. Nors Millsui pa 
ranka paskirta $1,000, bet i* Į dės 10 vai. ryto, 
priežasties įvairių reikalauja
mų ceremonijų dar Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
negalėjo jį išimti iš ateivybės 3;aeijų masiniai dalyvauti Pir

mosios Rugpj. priešimperialis- 
tinėse, prieškarinėse demons- 

, apgynimui Sovietų 
; Sąjungos .

Karas prieš Sovietus artėja, 
kapitalistų dienraštis “Atlan
ta Constitution” jau viešai pri
pažįsta, kad Amerikoj, Fran- 
ci joj ir kt. ginklai ir amunici
ja dieną ir naktį dirbama ant 
Sovietų galvos.

Nesnauskime, draugės 
draugai!

Ateinantį sekmadienį Did
žiojo New Yorko Darbininkiš
kų Organizacijų Sąryšis turi 
specialę konferenciją, “Lais
vės” svetainėje. Kiekviena or
ganizacija, priklausanti prie

Bus svars- 
j tomą ir planuojama, kaip su
telkti visas darbininkiškas spė
kas į vajų už Komunistų Par
tijos kandidatus ir jos platfor
mą šiuose rinkimuose. • Prasi-

Ši konferencija taipgi turi 
patarnauti priruošimui draugi
jų, kuopų, kliubų ir kt. organ!-

stoties.
Tarptautinis D. Apsigyni

mas mobilizuoja visas spėkas, t'racijose, 
kad neleist drg. Millsą išde-, 
portuot iš Jungtinių Valstijų, i 
Komunistų Partija protestuo
ja prieš neteisėtą policijos įsi
veržimą į partijinį centrą ir 
ketina sukelt energingą kovą 
prieš tokį' policinių snukių įsi- 
briovima.

Dies-Fishės deportavimo bi- 
liui nuėjus į senatą, dabar im
igracijos viršininkai juo labiau 
pasmarkino ablavas. Kiekvie
na organizacija ir kožnas mi
tingas turi išnešti protesto re
zoliuciją prieš Dies bilių, siųst 
tas rezoliucijas savo valstijos 
senatoriams Washingtone ir 
reikalaut atmest tą fašistinį 
sumanymą.

Kom. Narys.

Atsilankykit į Liuteriečiy 
Metinį Pikniką

Sekamą sekmadienį, liepos 
i 17 d., kai 2 vai. po pietų, įvyks 
' Martino Liuterio Draugystės 
(pašalpinė draugystė) 26-tas 
metinis piknikas. Liuteriečiai 

i pasiryžę padaryti šį pikniką 
! geriausiu ir įdomiausiu. Liu
terio draugijos nariai andai 

i skaitlingai dalyvavo dienraš- 
; čio “Laisvės” piknike ; jie re- 

J d U l d J A "T Uicuai 1 V4 J •

August, ant Willicks farmos,,mia darbininkų dienraštį, ka- 
Linde ne. Gi mes dar neturim ^langi patys yi a dai bininkai. _ 
nei kokio darbo pradėję tame Į Siame savo piknike lengė- 
reikale. Reikia jau dabar tu-U‘ai’ be kitko, duos išlaimėji- 
rėt tikietai, apgarsinimai ir 
kviest mūsų chorai; gi mes 
dar nieko nedarėm. Ar aš tu- Į 
riu teisę ar ne, šaukt ši po- : 
sėdį penktadienio vakare, t. y.

ALDLD. Antro Apskričio 
Komiteto Narių Atydai

Draugai, mes turime rengti 
spaudos pikniką, kur ir vieta 
jau paimta, 14 dienai rugpj.-

mus; laimiųgiausis gaus $10 
pinigais kaipo pirmą dovaną. 

Į Kitos dvi dovanos: $5 ir $2.50 
—pinigais.

Bus gera Retikevičiaus or
kestrą. Piknikas įvyks Klaš- 

tainėje, Brooklyne, bet, drau- čiaus Parke> Maspethe. Kurie 
gai, atidėti ant toliaus, kuomet j F”’
piknikas tik už keturių savai- f , . . * ..
čių, o mes dar neturime nie
ko,—tai negalima. Visus virš- 
minėtu laiku, 7:30 vaL vakare, 
Fepos 15 d., kviečiu, būti nu
rodytoj vietoj.

Draugiškai,
II Aps. ižd. G. A. Jamison, 

Phone Livingston 6-1490.

Smagus Išvažiavimas 
LDSA. Pinuos Kuopos

Nedėlioję, 17 d. liepos, 
rest Parke yra rengiamas 
SA. pirmos kuopos šaunus iš
važiavimas. Bus tinkamų len- 

Sūrimų, o apie maistą ne
reikia nei kalbėti; moterys vi
sada paruošia tinkamo ska
naus ir jrigaus valgio. Bus ge
ra koncertinė programa ir j 
įvairių pamarginimų. Ateiki
te jauni ir seni, praleiskite 
smagiai laiką ir paremkite 
darbininkių organizaci ją, nes i 
LDSA. visados darbuojasi kla-j 
šių kovoje už proletariato rei
kalus.

Viena iš Rengėjų.

fo
ld

NUŠAUTAS Iš užpakalio

BROOKLYN. — Beeidamas 
į savo namus, 67 Sackett St., 
tapo iš užpakalio mirtinai per
šautas Carmelo Tripepi, kuris 
ir mirė ligoninėje. Kaltinin
kas nežinomas.

Į 2,000 Kriaučių Demonstravo 
I prieš Pardavikus

Korespondentų ir Draugijų 
Atstovų Konferencija

Kairieji 
nebuvo 

į m itin- 
socialist!-

NEW YORK. — 
siuvyklų darbininkai 
leidžiami, antradienį, 
gą, kurį sušaukė
niai” vadai Moteriškių Drabu
žių Darbininkų Unijos, kazer- 
mėje, ant Lexington Ave. ir 
25th StJ Į tą mitingą atvyko 
kalbėt pats Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Green. 
Su naujo apgavingo streiko pa- 
gelba tie vadai stengiasi par
duot darbininkus ir darbinin
kes Į dar aršesnę vergiją.

Kada 2,000 kairesnių darbi
ninkų ėmė demonstruot prieš 
tuos meklerius, Darbo Feder
acijos viršininkai pašaukė 
liciją. Demonstrantai tapo 
vyti nuo kazermės, bet jie 
laikė masinį mitingą antroj
sėj gatvės, šaukdami eilinius 
unijistus paimt streiką į savo 
rankas ir padaryti jį tikra ko
va už darbą nuo savaičių vie-1 
toj štukų, prieš algų kapo-; 
jimus ir už suorganizavimą į į jqve' gtar 
uniją visų tos pramonės dar
bininku. c

po- 
n ii- 
at-, 
pu-

Dienotvarkyje turėsim ra
portus iš LDSA. suvažiavimo, 
iš Schenectady buvusios Komu 

inistų Partijos konvencijos, 
Visi darbininkiškos spaudos | kiek kuopa parašų surinko ir 

korespondentai, bendradarbiai i 1.1, 
ir iš masinių organizacijų tam j vesim 
išrinkti atstovai turi rytoj ,pen-jdysim kitus suvažiavimo tari- 
ktadienio 
susirinkti 
ant antrų 
East 13th 
pondentų ir draugijų delegatų Į 
konferencija. Duos įdomų ra
portą drg. W. W. Weinstone, 
vyriausias Daily Workerio re
daktorius; po to seks visų dis- ■ PARSIDUOHJA keturių kambarių ra- 
kusijos.

vakare, 8:30 vai., I mus. 
į Workers <
lubų, po num. 501

St., kur bus korės-;

Reikės aptarti, kaip pra- 
ateinantį vajų ir įvyk-

Būkime geros bolševi- 
Centrą,! kės ir sueikime visos.

Kp. Organiz.
O. Višn’auskiene.

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

PARDAVIMAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y,

Į kandai be setų už -35. Yra vis- 
Įkas, kas tik reikalinga prie stubos. 
ia galite ir kambarius randavoti, ren
čia $16 į mėnesį, yra šiltas vanduo, 
antrašas: 1736 Prospect PI. (ant ant
rų lubų), Brooklyn, N. Y. Dava- 
žiuojma Ralph Aye. ir Wilson karais. 
Parsiduoda už taip stebėtinai žemą 
kainą todėl, kad greit išvažiuoju į 
Lietuva.

(166-168)
” EAST NEW YORK, N. Y.

Cypress Mill parsiduoda 3-jų šeimy * • ---- - - - - -;
kambarių, 3 maudynės, visi Įtaisymai 
pilnam patogumui, išskiriant apšil
dymą. Kaina $12,000. Kreipkitės 
R. A. U. 224 Logan St., Brooklyn, 
N. Y. (166-171)
PARSIDUODA saldainių krautuvė, 

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

(165-166)

Amelia Aleknienė Nenori 
Uždirbti Vyrui Gyvenimo

Šiaučių Mitingas
Šį Vakarą

šiandie 7 vai. vakare kairio-
ji Industrinė šiaučių Unija šau
kia masinį mitTngą visų čevery- 
kų ir odos darbininkų, Irving
Plaza Hall, 15th St. ir Irving nų murine stuba, lotas 19K150, 17 
Place.

Millerio ir Gellerio šiaučiu,
‘ i kova sudrūtėjo ,išėjus streikai!
,___  ___ • čeverykų kompani-
j jos darbininkams,, kurie labai
■ energingai pikietuoja šapą ir
j eina į bendrus mitingus su ki
tais streikieriais.

šiaučiai vis aiškiau permato .
streiklaužišką rolę Darbo 
deracijos.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrinto

Fe-

BROOKLYN. — Amelia 
eknienė, 81 Grand St., 
teismą reikalavo perskyrų 
jos vyro Povilo Aleknos, 
sivesdamas su ja 1929 m.
tuvoje, jis žadėjo jai puikų už
laikymą, bet Amerikoje ją va
ręs dirbti, o pats tingėjęs ir 
norėjęs tik iš jos uždarbio gy
venti. Aleknienės liudininkė 
buvo Uršulė Baranauskienė iš 
Great Neck o. Teismas dar 
nedavė divorso.

Al- j Teismas Didina Bizni 
per Maudynių Būdukėm
nuoi CONEY ISLAND.—Už leidi 
AP"Įmą savo namuose persirengti 
L*ie* atvažiuojantiems maudytis li

ko nubausti po $5 du vyrai ir 
trys moterys. Reiškia, visi tu-' 
ri daryt biznį savininkams |per-| 
sirengimo būdukių. i i

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Antano ir Marijonos 

Mažeikų. Paeina iš Telšių aps
kričio, Varnių miestelio. Pirma gy
veno Pittsburghe, Pa. Turiu labai 
svarbų reikalą. Prašau atsišaukti 
arba jei kas žinote apie juos būsiu 
dėkingas, kad pranešite. Kazimiera 
Laudanskiene, 18 Intervale St., Mon
tello, Mass.

(164-166)

MATHEW P. BALLAS 
(B I EL A USKAS) 

' G R A BŪRIUS 
UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM Į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIU,

Rep.

Horse-Shoe Pitching 
Contest July 25th

The LDS. Youth 
giving everyone an

is

Labdarybės “Motina” 
Gauna $10,000 Algos

NEW YORK. — Jūrininkų 
j Church Instituto galva, kuri 
I vadinasi “motina” Roper, gau
na iš tos jūrininkų labdarybės 
$10,000 algos per metus; jū
rininkai kaltina, kad ji pasisa
vina ir šiaip daug pinigų. Vie
name susirinkime jie šaukė ją 
pasiteisinti, bet ji atsisakė. Iš 
vienos pusės didžiausias lab
darių graftas, o iš, kitos pu
sės—15,000 jūrinių darbinin
kių New Yorke be jokios pasto
gės ir be duonos.

silinksminsit ir paremsite pa
šaipių? organizaciją.

Pirmas Parengimas LDS. 
24-tos Kp. Great Necke

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 24-ta kuopa rengia 
išvažiavimą sekmadienį, lie- 
pos-July 24 d., Hillside Parke, 
ties Bay Side, prie Nassau 
Boulevardo. Organizuoja gerą 
programą. Vėliaus bus nuro
dyta įvairūs jos punktai ir pa
duota kelrodis nuvažiavimui į 
tą vietą.

Komisija.

Statybos Darbininkai
Laimėjo 5-tą Streiką

NEW YORK.—Vadovybėje 
Statėjų Industrinės Lygos, ta
po laimėtas jau penktas strei
kas, šį kartą J. and J. krautu
vių įrengimo šapoje, BrOnxe.I 
Bosai priversti atmokėt 
bininkams $700 už i 
laiką, reguliariai išmokėt al
gas kas savaitė, pripažint ša- 
pos komitetą, nepersekiot kai
riųjų darbininkų; nei vieno ne- 
paleist ir naujo nepriimt be 
šapos komiteto sutikimo; lyĖ 
giai tarp visų padalint esamąK 
darbą, ir 1.1.

Branch 
opportuni

ty to show his skill in a horse
shoe pitching contest to be 
held Mondey, July 25th, at se-' 
ven o’clock in Laisve Hall.! 
Every young worker knjows 
that the bosses’ “Olympics” is 
now going on and is used to 
keep the workers’ mind ■off  
their economįc conditions. The 
revolutionary young workers “ 
see through this scheme and 
have established w o r k hrs’ j 
Counter-Olympics teams that j 
will come from workers’ or'ga-1 
nizations to compete in sports j 
under a revolutionary leader-1 
ship. The Youth Branch ai'ms i 
to make a strong sports group ; 
with the Labor Sports Union 
directing the sports.

Many young workers, afteif a l I I 
day’s work look for recreation I 
and enjoyment in sports, but | - 
where are they forced to go ? I “ 
Either to an emty lot or the į 
street or such anti-working 
class organizations as the YM j 
CA., the Boy Scouts, etc.

The need of young workers’' 
dar- sports organizations is imperh-! 

streiko1 tive, and if a group of young!

LIETUVIU KOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Mariu

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

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų

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

Tarp 2nd ir 3rd Avės
NEW YORKE

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

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

patinusias gyslas jčirškinimaia

W
 KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINI IR 

PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS

f
 PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ. VIETĄ SAVO 

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

KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM,
MUSU RAŠTINĖ ATDARA ' DIENĄ IR NAKTL MŪSLĮ 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

VW W W W W WV W W V“ ““

I Laikrodžiai, Deimantai ir Į Z
; Auksiniai Dalykai
i Dovanom ar patys sau noreda-
• mi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane
• sipirksite.

J įvairūs

RODŽIAI

JAUSTOS
!už

pas mane

daimantus 
daiktų 
pigiau

ži- 
nu-

LAIK-

NAU-

MADOS
PRIEINAMA 

KAINĄ

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

ilnai patenkinti.
, kuriems 

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

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

JONAS STOKES
Fotografas-

Siuoird pranešu savo kostume- 
riams. kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
Š? 2 Marion St., 
kantp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
812 Marion St., kampas Broadway 

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

stengsiuosi pilnai pate 
f Williamsbdrgiečiams, 
1 i no o nKrn'

Telephone, Stagg 2-4409

26-TAS METINIS 26-TAS

PIKNIKAS
RENGIA DR. MARTIN LUTHER DRAUGYSTĖ

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

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

PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAM 
Trys Islaimėjimai, 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/^ i

workers get together for some , 
sports under the leadership 
of the LSU. we have already 
the beginning of a good sports 
movement.

A very good program is be
ing prepared for the Contest 
Night. First, we’ll have tean-is 
matched up for pitching of 
horse-shoes; then we intend to 
have some ping-pong, singing 
and refreshments such as le- i i

j monade, fruit, cakes, etc. B. 
į Paltanavičiutė will give a 
short talk on Sports and 
the LDS. Youth Branch.

Everyone is invited to parti
cipate and enjoy themselves.; 
Reporter, L.D.S. Youth Branchy

110- 
Lais-

LDSA. 1-mos Kuopos 
Narių Atydai

Šį k e t v ir t a d i e n į, 
pos 14 d., 8 vai. vakare, *

j vės” svetainėje įvyks mūsų 
t kuopos susirinkimas, kuriame 
(reikėtų visoms dalyvauti, neš 
I bus labai svarbus.

Telefonas: Stagg 2-tlfiB

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK \

221 S. 4th St.,Brooklyn, N?Y7
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKĄ 
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki $ vai. vakare.
Penktadieniais ir 'iventadieniais 

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Gmiaa ir ckrnnižkai yyr<j ir 

moterį; ligai kraujo ir odas. 
Padarau ištyrimą kraajo ir ilapuata.

DR. MEER
1K6 W. 44th St., Room MI 

New York, N. Y. 
Valandos Priitnimot

Ryte nuo 10 iki X, Po pietų nuo B 
iki 0 vai. vakaro 

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

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas F n 
Garankščiuotos krau- 

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai / LAjįjl 
ir skausmingi kojų su- rJVJ
tinimai, paeinanti nuo J
gyslų įdegimo, yra gy- f/JJ

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatoinis
Apart Nedėldienių

operacijų Jįj]
MEYER ežŽO

208 West 54th St.
New York City

2 iki 6, Sercdomis ir
11 iki .1, 2 iki 6,

Telephone, Evergreen 6-6310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
toritobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenu^

BROOKLYN, N. Y.

3IIIQIIIQIIII

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI
“LAISVĘ.”

imamoiHOiiiomoiiioiii3in3iiioiiioinaiii3iii3iiioiiioiii3ni3iiioiiioiiioiiioi n u

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




