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KRISLAI
Fišės Giesmė
Geros Knygos 
ALDLD Reikalai 
Agitacijos Reikalas.

Rašo Valstiečio Sūnus

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

Yra žmonių, kurie sako, kad 
Pruseika ir Butkus blogai el
giasi, bet visgi jie nėra Fišės 
agentais. Vienok jų ir Fišės 
darbai yra atsukti prieš Komu
nistų Partiją ir visą darbinin
kų judėjimą.

Paimkime, kad ir Fišės tvir
tinimus ir pateiktus bilius ka
pitalistinei valdžiai, jis ne vien 
pasimojęs ant Komunistų Par
tijos, bet jis komunistinėmis 
paskelbia visas darbininkų or
ganizacijas, kur tik komunis
tai turi įtakos. Jis komunisti
nėmis paskelbia kairiąsias uni
jas ir kitas organizacijas, o tą 
daro tam, kad vienu pasimoji- 
mu sukriušinus darbininkų 
dėjimą, kad uždavus smūgį 
soms kairioms darbininkų 
gan izaci joms.

ju- 
vi- 
or-

Ar ne taip daro Pruseika 
savo “Klampynėj?” Jis veik 
kiekviename numeryje šaukia 
kad Raudonoji Darbininkų Pa- 
gelba, Tarptautinis Darbininku 
Apsigynimas ir kitos organi
zacijos yra Komunistų Partijos 
organizacijos. Iš kur jis gavo 
tas žinias? Jog Komunistų Par
tija niekados netvirtino ir ■ne
sakė, kad WIR, kad T L) A, b | 
kitos panašios organizacijos yra 
Komunistų Partijos organiza- 
jos.

Bet Fišė tą nuolatos tvirti
no, tą tvirtina ir “Klampynė.” 
Reiškia, tarpe Fišės ir Prūsei- 
kos šiais klausimais nėra jokiu 
skirtumų, o darbai nurodo, kas 
jie yra.

Gal jie pasakys, kad komu 
nistai turi tose organizacijose 
įtakos. Tas tiesa, bet komu
nistai turi įtakos ir įvairiose 
lokalinėse “šventųjų” vardais 
vadinamose organizacijose, vie
nok jie niekados nesako, kad 
jos yra komunistų.

Daugelis draugų teiraujasi, 
kokios yra tinkamos rusų kalbo
je proletarinės knygos iš dai
lios literatūros. Atsakyti gali
ma bendrai: Visi d. Furmano- 
vo raštai, Serafimovičio ir ei
lės kitų. Užimanti apysaka yra 
Ipolitovo—“Perekop.” G r až iai 
parašyti Priboi—Novikovo jū
riniai apsakymai—“Submarinų” 
autorius. Lengvai skaitosi 
Liabedinskio ir šelokovo raš
tai.

“Vilniję” jau skaitėte Alek- 
sievo apysaką “Bolševikai” ir 
ji dabar yra leidžiama knygo
je, jo veikalas “Semnacatyj 
God” dar naudingesnis ir už 
“Bolševikus.” Yra ir daugelio 
kitų autorių, nes dabar rusų 
kalboje praletarinė dailioji li
teratūra yra turtinga.

ALDLD reikalais vakar tilpo 
straipsnis, parodantis, kurios 
kuopos nužengė pirmyn per pir
muosius šešis mėnesius, ir ku
rios yra pasilikę.

Worcesterio draugai užkaria
vo pirmenybę gavime naujų na- 

• rių. Kažin, ar jie išlaikys tą 
iki galo metų? Brooklyno 1- 
ma kuopa ir 218 kuopos jiems 
lipa ant kulnų, bet gali būti ir 
netikėtų dalykų, nes pereitais 
metais Clevelande nauja 57-ta 
kuopa-kliubas į 6 mėnesius iš
augo iki 42 narių. Carlotie- 
čiai dabar jau turi 3 naujus na
rius ir nuo jų galima laukti 
smarkaus verbavimo naujų re
krūtų.

Būtinai privalome paskleisti 
agitaciją už Komunistų Parti
jos kandidatus, o tą galėsime 
padaryti visi mesdamiesi į dar
bą. Kiekviena mūsų organi
zacija privalo parsitraukti an
glų ir lietuvių kalboje Komuni
stų Partijos Rinkimų Platfor
mos ir ją kuo plačiausiai 
skleisti tarpe darbininkų. Anglų 
kalboj už kopiją tik 1 centas, o 
lietuvių kalboje—2 centai.

Beda* Veteranas su 7 Vai-AMERIKOS PLIENO GAMINIMASkais Negauna rasalpos NUPUOLĖ IKI ŽEMIAUSIO LAIPSNIOROCHESTER, N. Y. —
Darbininkas bedarbis rašo
j “Daily Workerio” redak- Kapitalistai Sako, kad Veik Neįtikėtinai Šios Pramonės Ga
ują, kad jisai yra pasauli- myba Nupuolė iki 12 Nuošimčių. Tokio Gamybos Nupuo- nm torn ir ian i _ j r c j rnio karo veteranas ir jau il
gas laikas, kaip nedirba. 
Jam dar seniau davė valdžia 
po 5 dol. į savaitę ant valgo
mų daiktu.
lieko negauna.

Šitas darbininkas turi 7 
mažus kūdikius. Nei vie' 
įas jų dar negali dirbti. Da- 
iar jisai verčiamas badauti 
irba daryti ką nors, kad 
Įauti maisto pats sau ir jo 
•>eimynai. Tai tokia jam pa- 
lėka, kad jisai gynė kapita- 
istų klasės reikalus pasau- 
iniam kare.

limo Nebuvo J. V. Istorijoj
WASHINGTON, D. C.—

Vėliavą ir Bibliją Naudoja I VOKIETIJOJ VĖL KRUVINOS KOVOS 
rnes Smuklę

j MADISON, Wis. — Viena 
moteris, G. J. Koppe, pasa
koja, kaip jinai privertė vie-

TARPE KOMUNISTU IR FAŠISTU
Valdžia Ruošia Paskelbti Karo Padėtį; Policija Padeda Fa-

niį smuklę užsidaryti. Jinai šistams; Armija Šaukiama Ginti Darbininkų Priešus Hit
m vrn i m i ai n nūndmn IV’*pirmiausia naudojo J. V. 
vėliava ir reikalavo, kad tie 
žmonės, kurie atidarė smu
klę (“spykyzę”) būtų geri 
patriotai ir “nelaužytų” 
įstatymus. Bet tas nieko 
negelbėjo.

jTuopiet šita moteris pra
dėjo su biblija ir meldėsi 
prie tos smuklės, kad jos už- 
laįkvtojai atvirstų prie “die
vo.” Tuomet, matomai, ne
gulėdami pakęsti tų maldų, 
sako, kad tą smuklę uždarė 
patys sayininkai.

krislus nuo Komunistų
BERLYNAS. — Pereitą Imai. Komunistai jau buvo 

nedčldienį vėl kilo kru- veik nugalėję fašistus. Bet 
vini mūšiai tarpe Vokietijos tuomet fašistams atėjo į tai- * 
fašistų ir komunistų. Sako- ką policija, 
ma, kad apie 12 žmonių už
mušta ir apie 50 sužeista.

Smarkiausi mūšiai kilo 
netoli Hamburgo miestelyje 
Altona. Paskiaus mūšiai 
įvyko Berlyne ir kitur. Po
licija negalėjo numalšinti • tams, 
kovas tarpe fašistų ir ko- i areštuota. Valdžia jau kal- 
munistų, tai buvo pašaukta, ba apie paskelbimą karo pa- 
armija.

Sakoma, kad 6,000 fašistų 
maršavo savo uniformose 
po miesto gatves, kur dar
bininkais apgyventa. Čia 
juos pradėjo atakuoti darbi
ninkai iš namų ir nuo sto- 

mdldos buvę ir del Jungtinių gų. Kapitalistų spauda pa- 
• duoda, kad buvę ir šaudy- j dėjimą.

ti plieno pramonės veikimas. 
Sumažėjo darbai ir Fordo 
automobilių pramonėje ir jų 
reikalavimai. Taip pat Su
mažėjo reikalavimai ir bu- 
davojimo pramonėje.

Žinoma, kapitalistai kal
ba, kad plieno gaminimas 
vėl padidės. Pranešama, 
kad Fordas jau daugiau ga
mina automobilių, negu kad 
keli mėnesiai atgal. Bet jei 

1pagerės, tai labai daug rei
kia gerėti iki pasieks savo 
pilną normą. Tai reiškia, 
kad turi pagerėti 85 nuo
šimčius, kad. pasivyti nor-

Bet jau dabar Pati kapitalistinė spauda 
paskelbė, kad Amerikos plie
no gaminimas šiuo laiku 
jau nupuolė net iki 12 nuo
šimčių. Plieno pramonė yra 
viena iš pamatinių pramo
nių Jungtinėse Valstijose. 
Žurnalas “Steel” pareiškia, 
kad šie dalykai net “neįti
kėtini,” bet faktas yra, tai 
reikia tą tiesą pasakyti.

O pagerėjimų dar nesi’ 
mato. Automobilių pramo
nė, kuri reikalauja daug 
plieno, taip pat savo gamini
mą mažina ir mažiau duoda 
užsakymų. Tai reiškia, 
kad dar daugiau gali mažė- malį gaminimo standardą.

kuri pradėjo 
šaudyti į darbininkų sta
bas.

Kituose atsitikimuose, kur 
įvyko susikirtimai komuni
stų su fašistais, visur poli
cija ir armija gelbėjo fašis-

Komunistų daug

Kruvini Žudymai 
Nicaragua Žmonių

MANAGUA. — Šioje ša- 
yje vėl įvyko kruvini susi
kirtimai Nicaraguos žmonių 
u nacionale gvardija. Dvy- 

»ika žmonių yra užmušta ir 
Augybė sužeista šiuose su- 
ikirtimuose.
Susirinkimai įvyko netoli’ 

nai Pavona. Sukilimas tę
sėsi apie porą valandų. Ja
me yra sužeistų ir vienas 
užmuštas ir iš nacionalės 
gvardijos. Sakoma, kad su
kilėliai turėję tris mašini
nius šautuvus, bombų ir di
namito.

Šioje šalyje daugiausia 
šeimininkauja Amerikos jū
reiviai.

REIKALAUS REFEREN
DUMO KARO 

SKELBIMUI

PARYŽIUS. Vienas Fran
ci jos parlamento atstovas 
^pareiškė, kad reikalinga pri
dėti prie Kelloggo ir Bri- 
ando pakto dar ir referen
dumą. Tai yra, kad karo 
paskelbimui reikia referen
dumo. Tuomet reikėtų gau
ti didžiumos žmonių sutiki
mas. Bet šitas planas bus 
tik tokios reikšmės, kaip ir 
dabartinis Kellogo-Briando 
paktas—sutartis.

Chiles Valdžia Rei
kalauja Pripažinimo

Garbina Hooverį Kuris Badu Marina Darbininkus
ATLANTIC CITY, N.J.— 

Amerikos Darbo Federaci
jos pildomoji taryba laiko 
čia savo pusmetinę konfe
renciją. Mat, tie ponai tir 
ri geras algas, tai jie suva
žiavę į šitą pajūrio miestą, 
deginasi saule ir laukia, 
kad Hooveris jiems ką ge
ro iškeptų. Bęt Hooveris 
nesirūpina darbininkų rei
kalais.

Tie ponai save vadina dar
bininkų vadais. Bet jie ne
veda darbininkus kovon. 
Jie džiaugiasi, kad kapita
listų tarnas jiems ką nors 
numestų nuo savo stalo. Vi-

si tie ponai labai nudžiugo, 
kuomet Hooveris užgyręs 
Įpasiūlymą, kad būtų vyki
nama 5 dienų darbo savai
tė. Bet ir šitas planas pa^ 
liečia tik valdžios darbinin
kus. Ir Greenas kiša savo 
grašį apie valdžios darbinin
kų algas. Jisai tik liežu; 
viu klabina, bet nieko neda
ro darbininku naudai.

Darbininkai turi kovoti, 
jei ką nors nori gauti. Mal
domis iš Hooverio nieko ne
gausime. Hooverio planas 
pirmiausia sumažina algas. 
Tad darbininkai turi badau
ti ir dirbdami.

Papa Mulkina Žmones
VATIKANAS. — Papa 

(popiežius) Pius pasigyrė, 
kad jisai meldžiasi už grą
žinimą “prosperity.” Tos jo

dėties. r
Karo padėties paskelbi

mas reikš didesnį suvaržy
mą darbininkams ir komu
nistų veikimui. Iš šių dienų 
įvykių matoma, kad valdžia, 
policija ir armija veikia ben
drai prieš komunistinį ju-

Bony Armija Užėmė 
Washingtone Gatves

Meksikoj Streikas

Valstijų. Suprantama, pa
pa: tai skelbia arba ir daro 
tiki del žmonių mulkinimo.

Jokia malda, nei papa ne
gali pataisyti šį krizį. Bet 
jau ir po maldų, o “geri lai
kai” negrįžta. Tai reiškia, 
kad maldos, nei dievas neat
eina gelbėti bedarbius darbi
ninkus. Kunigija tai daro 
del apmulkinimo darbinin
kų?

> *

Proletarinis Rašytojas 
Numaskuoja Socialistus

MILWAUKEE. — Prole
tarinis rašytojas, Michael 
Gold, lankėsi Milwaukee

Lenkijos Darbininkai Užėmė Dirbtuvę ' 
ir Išlaikė per Keturias Dienas

CHILE—Naujoji valdžia, 
kurios .laikinu prezidentu 
yra Davila, buvęs Jungtinė
se Valstijose ambasadorium, 
kreipiasi į kitas valdžias del 
pripažinimo. Jinai reikalau-= Valdininkai 
ja pripažinimo ir iš Jung-’ 
tinių Valstijų. ■

Davilos valdžia save vadi
na “socialistine,” bet ji nie
ko nedaro del darbininkų ir 
socializmo. Jinai tik den
giasi tuo vardu.

WASHINGTON, D. C. — 
Tarpe policijos viršininko*ir 
kai kurių ponų, kurie valdo 
kapitalizmo reikalus, kilo 
nesusipratimų del eks-karei- 
vlų maršavimo. Karingoji 
dalis ex-kareivių nusitarė 
maršuoti po Amerikos ka
pitalo sostinę tol, kol pasi
baigs kongreso sesijos.

Policija ir kongreso va- 
kad ex-karei- 
maršavę po 

Bet, paga-

dai reikalavo, 
viai liautųsi 
Washingtona. 
liaus, sutikta, 
šininkas pareiškė, kad rei
kia apsieiti “gražiai” su ka
reiviais. Tokiu būdu ex-ką- 
reiviai ir maršavo gatvėmis.

i, kurie norėjo 
sulaikyti buvusių kareivių 
maršavimą, neatsiekė savo 
tikslą.

MEXICO CITY. — Mek
sikoj neramumai darbinin
kų eilėse' dar tęsiasi ir jau 
du ministerius privertė pa
sitraukti iš Darbo Tarybos. 
Aquile Cruze ir jo pagelbi- 
hinkas Gregorio Cruz buvo 
priversti rezignuoti iš savo 
vietų del einamo streiko 
Meksikoj. Jų rezignacijos 
reikalavo pramonės ministe- 
ris, kuris jiems įsakė pri
rengti faktus, ar streikas, 
kuris tęsiasi Pacific Rail
road kompanijoj, yra lega- 
liškas, ar ne.

Streikas taip pat tęsiasi 
gatvekarių darbininkų jau 
tyrs savaitės. Šitas strei
kas sulaikė visą susisieki
mą Meksikos sostinėj.

Atėmė Pašalpą iš Darbininkų
Amerikos Lakūnai Jau 

Grįžta

dė, kad negalima jis nutraukti, 
nes perdaug didelis jūrų ban
gavimas toje vetoje.

Bet Sovietų mokslininkai ir 
jūrininkai laimingai nutraukė 
tą laiva ir 26 d. birželio jis pa
siekė Kere prieplauką. Dabar 
tas laivas bus Sovietų Sąjugos

VARŠAVA. — Lenkijos gų kapojimą. Vienok pas
kiaus policija juos nugalė
jo. Policija naudojo gazo 
bombas ir kitus įrankius 
darbininkų išvaikymui iš 
dirbtuvės. Kuomet darbi* 
ninkai likosi išvaikyti, tai 
fabrikas turėjo užsidaryti • 
neribotam laikui.

Šitas atsitikimas parodo, 
kaip darbininkai pradeda 
kovoti. Jei tik daugiau to
kių atsitikimų, tai kapita-» 
listai greitai būtų nuversti.

darbininkai pradeda atbus
ti. Miestelyje Pabjanice, 
netoli Lodziaus, bovelnos 
darbininkai, kurie dirba 
Krusche 'Ender fabrike, už
ėmė visą fabriką ir laikė 4 
dienas. Jie leido į dirbtu
vę tiktai savo vaikus ir mo
teris, kad jiems pristatytų 
maisto.

Šiame fabrike dirba 3,400 
darbininkų. Jie užėmė šią

mieste ir kalbėjosi su sočia-1 dirbtuvę, kovodami prieš ai-
listu majoru apie darbiniu-į
mWStiiiį°l“Da'“ytw<)rt. Sovietij Sąjunga Tikisi Šiais Metais Gero Derliaus
eryj”, sekančiam trečiadie
nyje. Visi jį skaitykite!

Ir Cholera prieš Kapitalizmą

Labai

SHANGHAJUS. — Cho
lera plečiasi visoje Chinijo
je. Shansi, Kiangsi ir ki
tose provincijose mirimai 
yra labai dideli,
daug cholera prasiplatinus 
tarpe armijos, oficierių ir 
net valdžios viršininkų.

Šita liga net sulaikė 
Chiang Kai-sheko puolimą 
ant komunistų. Vadinasi, ir 
ligos į veikia prieš imperia
listus, kuomet jie puola dar
bininkus.

KOMUNISTAI LAIMI
MŪŠIUS

MASKVA. — Sovietų Są- Šiais metais rodosi labai ge- 
jungos sėja jau pasibaigė rį prospektai'javų derliaus, 
birželio mėnesį. Šiais me-< 
tais,, kaip rašo New Yorko 
Times korespondentas Kin- 
kead, pavasafinių javų ne-; 
pilnai užsėta tiek, kaip bu- j 
vo planuota* Sakoma, kad • 
užsėta apie 80.6 nuošimčiai 
pasistatyto plano. Užsėta 
192,000,000 akrų žemės. 
/Bet be to nedatekliaus I

Sakoma, kad šiais metais 
derlius bus geresnis, negu 
kada nors buvo pirmiau.

Dabar visa Sovietų Sąjun
ga rūpinasi, kad būtų gerai 
organizuota javų valymo 
darbas. Apie tai^ kalba vi
si Sovietų darbuotojai ir va
dai. *

Baudžia Bedarbius 
po $50.00

Nelaimėje Užmuštas Veiklus 
Komunistas

48
BOSTON, Mass. — Gru

pei darbininkų važiuojant į 
Nitgedaiget kempę, atsitiko 
automobilių nelaime, šioje 
nelaimėje tapo užmuštas ge- 

i rai žinomas žydų tautos vei
kėjas ir komunistas Nath
an Jacobson.

Paskiaus keli likosi labai 
sunkiai sužeisti. Jų tarpe 
yra Fa ra Vai, Bornstein — 
sunkiai sužeisti. Lengviau 
sužeisti—Kebi, Block, Helen 
Dunn, Irving King, J. Ban
ker ir Resnikoff.

ST. LOUIS, Mo.—Čia 
darbininkai buvo areštuoti, 
kuomet jie dalyvavo bedar
bių demonstracijoj. Vienas 
šių darbininkų buvo taip 
kankinamas kalėjime, kad 
net nusižudė. Kiti darbinin
kai bedarbiai baudžiami po 
$50.00 kiekvienas. Komu
nistų Partija ir Bedarbių 
Taryba pareiškė, kad už to 
darbininko gyvastį yra kal
ta valdžia ir policija.

j HONGKONG. — Čia gau- 
, ta žinių apie aštrius mūšius 
tarpe; komunistinių ir Can
ton armijų. Mūšiai įvyko 
Kwantung provincijoj.

Pranešimai sako, kad 
Can tono armija buvo smar
kiai atremta komunistinės 
armijos. Šias žinias canto- 
niečiaį užginčijo, bet pas
kiaus pasitvirtino, kad į 
Cantoną pargabenta 600. su
žeistų kareivių.

Tai reiškia, kad ir vėl puo
limai ant Chinijos Sovietų 
armijos nesiseka.

LAKEWOOD, N.J. — čia 
iš' darbiniflkų atėmė pasku
tinę pašalpą, kurią jie dar 
gavo, kaipo bedarbiai. Tą 
pašalpą vadovauja viena po
nia. Tai jie šį kartą darbi
ninkams pasakė, kad jie tu
rėjo taupinti pinigus, kuo
met buvo “prosperity.” Da
bar darbininkai ‘ negauna 
maisto.

BERLYNAS. — Amerikos 
lakūnai, Mattern ir Griffin, 
kurie bandė lėkti apię visą 
pasaulį, bet nepasisekė, jau 
yra Vokietijoj ir ruošiasi 
grįžti Amerikon. Jų lėki
mas pasibaigė Sovietų Są
jungoj. ! . ! .

£ 
A

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy])

Vasario 6 d., 1932 m., Juodo
je jūroje, netoli Sovietų krašto, 
užėjo Graikijos laivas “Kostis” 
ant smėlio. Laivas turi 4,281 
toną įtalpos. Graikų koman- 
dieriai apžiūrėjo jį ir nuspren- ir vadinsis “Azbassein.
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KONGRESUI UŽSIDARIUS

Amerikos Komunistų Par
tijos rinkimų platformos 
k e t v i r tas reikalavimas 
skamba :

“Lygios teisės negrams ir 
apsisprendimo teise Juoda
jam Ruožte.”

Gi partijos distrikto tre
čio (Philadelphia) organiza-

ti kaipo rasė. Mes ko-
Tuo būdu negrai paverg- 

munistai, mes revoliuciniai 
darbininkai visuomet kovo
jome ir kovosime prieš ra
sinį pavergimą ir išnaudo
jimą. O kaip tik šituo lai
ku buržuazija sušilus kurs
to rasinę neapykantą tarpe 
negrų ir baltveidžių. Kurs-

me sau: Baltųjų valdžia lin
čiuoja ir žudo negrus, betgi 
mes neva kovosime prieš tą 
negrų linčiavimą, tačiaus 
nepadėsime; jiems įsisteigti 
savo valdžia, savo šalį. To
kia kova būtų tik žodžiais 
kova. Atmetimas negrams

ELIZABETH, N. Ji—Liepos 
12 dieną “Union County Elec
tion Campaign Committee” 
surengė didelį masinį mitingą 
didžiausioj politinių susirinki
mų svetainėj.

Šis mitingas, tai pradžia

bėjo apie tas sunkias kovas už 
susirinkimų laikymo teises 
darbininkams, kur Elizabetho 
darbininkai dalinai iškovojo; 
kaip laikyt demonstracijas ant 
gatvių, ir t.t. Nurodė terori- 

,žavimą negrų darbininkų per 
vietinę demokratų policiją, 
paduodama pavyzdį iš šių die
nų įvykių, kur kelios dienos 
atgal tapo areštuota 16 negrų 
darbininkų miesto dumpuose 
vien už tai, kad netoli tos vie
tos įvyko žmogžudystė. Tie 
negrąi darbininkai, bedarbiai 
dar ir dabar laikomi kalėjime , 
visai nekaltai.

» i i . j t • .

Draugas Wagner, Komunis
tų Partijos Union pavieto rin-. > 
kimų kampanijos manadžerius 
atsikreipė į susirinkusius dar
bininkus del finansinės para-. 
mos rinkimų kampanijai. Su
sirinkę darbininkai karštai at
siliepė į pakvietimą paauko
dami keletą desėtkų dolerių.

Baigiant, reikia paminėti, 
kad daugelis draugų manė, 
kad šios prakalbos bus nega
na pasekmingos delei vasaros 
karščių, i 
didumo svetainės.
rodė, kad mes klydom 
manydami. Ne gana 
gai, apkainavome darbininkų 
kairėjimą, šiame masiniame5 
susirinkime daug energijos ir 
entuziazmo pridavė darbi
ninkų pionieriai, su savo dai
nomis ir obalsiais. Dalyvavo 
gana geras ir puikus skaičius 
lietuviu darbininkų.

“L.” Rep.

. . KUO milinga, LCll picvu/jlflteises tautiniai apsispręstų delei didelio išvystymo tos mil_ 
nedavimas jiems teisės eiti ciniškos ir svarbios Komunistų 
taip toli, jeįgu jie nori; kad Partijos rinkimų kampanijos• Pereito šeštadienio vakarą užsidarė septyniasdešimts 

antra kongreso sesija. ___ ______ _
Senatoriai ir atstovai, atstovai kapitalistų klasės, iš-į torius rašo Lietuvių Centro to ° visokiais būdais_ labai

vyko penkiems mėnesiams vakacijų.
Šioje sesijoj kongresas išleido 500 įstatymų gynimui 

kapitalistų reikalų. Nei vienas įstatymas neišleista dar
bininkų 'baudai.

Sesijos^pabaigoj kongresas priėmė demokratų Garne- 
rio-Wagnerio Bilių, sulig kurio padidinama Rekonstruk
cijos Finansų Korporacijos kapitalas iki $3,800,000,000. 
Tokiu būdu bilionai dolerių bus suteikta bankieriams ir 
kapitalistams, kad tuo būdu apsaugoti jų pelnus.

Bilionai dolerių bankierianis ir fabrikantams, nei cento 
bedarbiams. Bet kad sumulkinti bedarbius, tasai bilius 
vadinamas “bedarbes palengvinimo” bilium. Girdi, kuo
met bankieriai ir kapitalistai gaus dideles sumas pinigų 
iš tos korporacijos, kuomet bus suteikta šiokia tokia pa
skola Valstijoms ir paskirta $1,500,000,000 viešiems dar
bams, tai bedarbė sumažėsianti. O kadangi jie žada to
kiu būdu sumažinti bedarbę, tai nepaskyrė nei cento tuo- 
jautinei bedarbių pašalpai.

Darbininkai turi žinoti, kad tik per kovą jie gali pri
versti valdančiąją klasę ir jos kongresą įvesti tinkamą 
bedarbių ir socialę apdraudą. Ą

atsargiai ir šėtoniškai gud-
Iš kur kilo lietuvių

Biurui, kad lietuvių mainie- 
rių organizacijų įvykusioj! riaL . 
konferencijoj (Shenandoah, darbininkų tarpe baltasis 
Pa.) šis mūsų platformos šovinizmas, 
punktas sukėlė 
smarkių diskusijų, 
del, žinoma, kad 
būtų nusistatę prieš

x - ------ , jei tai nėra
pusėtinai buržuaziniai nuodai?

Ne 'to-1 Neužtenka žodžiais stot 
draugai už rasinę lygybę. Reikia 

; juo- pasirodyt su darbais, štai 
veidžius, abelnai, bet jiems koc|ei klausima už negrų 
atrodo, kad šis klausimas i teises Komunistų Partija 
tuo tarpu nėra ir negali bū- i iaik0 ir stato kovos klau- 
ti vienu iš svarbiausių ko-.sįmu.
vos klausimų siuose rinki-1 Būtų veidmainystė rei- 
muose. . | kalant negrams lygių teisių

Draugas organizatorius i visur kitur, bet atmesti 
mano, jog šis mūsų partijos 
platformos punktas dar ne
aiškus netgi daugeliui revo
liucinių lietuvių darbininkų. 

, O daugiausia kalta, žinoma/
Kongresas daug laiko praleido debatavimui, kaip pa-. yra mūsų komunistinė spau- 

skirti bilionus dolerių stambiems kapitalistams. Bet jis i da, kad iki šiol dar nespėjo, 
atmetė bilių išmokėjimui ex-kareiviams bonų. Tūkstan’| darbininkus kuoplačiausiai į 
čiai pasaulinio karo kareivių badauja; kaip tik dabar supažindinti su pamatiniais 
jiems reikalinga gaut kokia nors parama. Bet kapitalistų Amerikos klasių kovos klau- 
ikongresas, akyvaizdoj 30,000 veteranų, susirinkusių Wa- simais. 
shingtone, jiems pareiškė: “Jūs visi galite išstipt badu—[teises, kova 
mums ne galvoj.” ’ O 7 __  ___  _________ 7 ___ _____ ->
ne maldavimu, bet tik tvirtu masiniu spaudimu, tvirta klasių kovos 
organizuota kova gali iškovoti bonų išmokėjimą.

Kongresas,, apart įsteigimo Rekonstrukcijos Finansų iškyla kiekvienam darbinin- 
Korporafcijos, apart pakėlimo jos kapitalo nuo $2,000,000,- kų su bosais susikirtime. 
000 iki $3,800,000,000 pagelbai stambiųjų kapitalistų, taip- Jis ypatingos svarbos yra 
gi išlpido įstatymą sukėlimui $1,118,500,000 šiemet naujo- itin šiuo krizio metu ir iš
mis taksomis. Ta nauja taksų našta uždėta ant plačiųjų vakarėse naujo imperialisti-

Reiškia, kongresas pasidarbavo, kad apiplėšti nio karo. ; Suprasti ir aj- 
plačias- mąsę^ kad apsaugoti stambiųjų kapitalistų mil- minti tatai yiVT ’ phreiga 
žiniškūs pelnus. ; kiekvieno komunisto. Kiek-

Kongresas taipgi priėmė bilių “laikinam pinigų padau- vieno klasiniai sąmoningo 
ginimui” iki $1,000,000,000. Tas bilius yra niekas dau- darbininko, 
giau, kaip inflacija—pinigų vertės sumažinimas; bus iš
leistą daugiau popierinių pinigų, ir tuo būdu pinigų ver-1 
te sumažės, tuo būdu gyvenimo reikmenų kainos padidės, I 
ir tuo būdu darbo masių gyvenimo norma dar labiau 
bus sumažinta. Reiškia, kapitalistų kongresas ir prezi- spausti ir terorizuojami ir 
dentas Hooveris dar nepasitenkina mažinimu darbininkų kaipo rasė, ir kaipo tauta ir 
gyvenimo normos per bedarbę, algų kapojimu ir aujo- kaipo dalis darbininkų kla- 
mis taksomis, bet dar išleido “pinigų praplėtimo” bilių, i sės. Vadinasi negrai Ame- 
kuriųomi dar labiau bus apiplėštos darbo masės. ‘

Kongresas nei cento nesuteikė veteranams ir bedar
biams, bet tuo pačiu sykiu paskyrė šimtus milionų dole
rių imperialistinio karo tikslams.

Prie to kongresas rėmė kiekvieną reakcinį žingsnį Hoo
verio administracijos prieš darbininkų klasę, ypatingai 

. prieš kovingąją dalį darbininkų. Kongresas davė padrą
sinimą Darbo Departmento sekretoriui Doak padidinti 
persekiojimą sveturgimių darbininkų, padidinti deporta-

I vimą.- *
Atstovų butas perleido Dies bilių išdeportavimui visų 

kovingųjų sveturgimių darbininkų. Bet kadangi visoj 
šalyj kilo milžiniški protestai prieš tą bilių ir senatas ta
po užverstas protesto telegramomis ir rezoliucijomis, tai 
senatas šioj sesijoj to biliaus nebalsavo. Darbininkai sa- 

f vo protestais nors tiek laimėjo, kad tas bilius nepriimtas 
[ šioj kongreso sesijbj. Bet jis bus svarstomas sekančioj 
į kongreso sesijoj, kuomet kongresas susirinks gruodžio 
L mėnesį, ir tokiu būdu darbininkai turi dar labiau padidin- 
I ti kovą prieš reakciją, prieš reakcinius sumanymus, prieš 
Į Darbo Departmento sekretoriaus Doak sveturgimių dar 
I bininkų deportavimo vajų, kad Dies ir kiti panašūs biliai 
| nepraeitų. !
į Kongreso atlikti darbai kapitalistų klasės naudai turi 
I atidaryti akis kiekvienam darbininkui ir kiekvienas dar- 
f bininkas turi suprasti, kad darbininkų klasė negali nieko 
į gero susilaukti iš kapitalistų klasės ir jos kongreso, jeigu 
j darbininkai nesiorganizuos ir nekovos, 
į Kongresui užsidarius, šiuo tarpu eina rinkimų kampa- 
| nija. Joje kapitalistų atstovai, rėpublikonų, demokratų 
f ir socialistų kandidatai į įvairias valdvietes, bando ap- 
* gaudinėti darbininkus, derpagogiškai prižadėdami viso- 
į kių pagerinimų darbininkams.
I Bet. darbininkai turi žinoti, kad tos visos trys partijos 
j^y^a jų priešų partijos. - * 4

g Tik .Komunistų Partija yra darbininkų klasės partija. 
II Tik ta partija kovoja už darbininkų reikalus. Todėl šiuo

se rinkimuose kiekvienas darbininkas privalo remti savo
į partijos, Komunistų Partijos, kovingą platformą ir jos

■ kandidatus. T
Į kada ir skurdą yra darbininkų klasės kovos. 
B darbhimkJs^ 
S: .lyyauti. į

i

Gi kova už negrų 
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Taigi, veteranai turi žinoti, kad jie Į prieš negrus, yra pamatinis 
; reikalas. Jo 

negalima padėti į šalį. Jis

Klausimas Ne Vien 
žmoniškumo

Juodveidžiai pavergti, pri-
• terorizuojami ir

sės. Vadinasi negrai Ame
rikoj velka trejopą pries
paudos jungą. Čia yra 
klausimas ne vien žmoniš
kumo. Neužtenka sakyt: 
Jie yra taip pat žmonės, 
kaip ir mes baltveidžiai, 
tuo būdu ir jie' turi turėt 
lygias teises su mumis. Tas 
tiesa. Bet tai dar ne vis
kas. Buržujus irgi neprie- 
šingas darbininkui kaipo 
žmogui ir žodžiais sutiks,

gyventi. Tas yra netgi įdė
ta Amerikos konstitucijon, 
būk visi esą “lygūs”. Ta- 
čiaus ar tas pats buržujus

visai išsiskirti iš Jungtinių 
Valstijų ir į įsisteigti savo

už komunistinius kandidatus 
šioj apielinkėj. Nes čia ran-

tiniai bei valstybiniai ten, 
kur jie sudaro didžiumą. 
O jie sudaro gyventojų di
džiumų lygiai keliose pieti-

’ C- "Z- «"? J ir IvllllJiVj. X 1 O A C v JL C V A A

locną valdžią ir savo locną dasi visokios cheminės, meta- 
šalį, tikrenybėj reikštų pa- lo, aliejaus, sunkios pramonės, 
laikymą baltveidžių vieš-' dirbtuvės. O tas karo reika-1 
patavimo ant juodveidžiu, iams yra labai svarbus daly-

’ ” ’■ ■ kas. Visos tos dirbtuvės kaip
“Singer Sewing Machine Co.”, 
“Standard Oil Co.”, “Grasseli 
Chemical Co.,” valdžios pa
tvarkymu yra taip prirengtos, 
kad jas gali į 24 valandas pa
vartoti karo reikalams.

Mitingas pilnai pavyko, 
parodo tas faktas, jog ištisos 
negrų darbininkų šeimynos ir 
baltųjų darbininkų, dalyvavo 
šiame masiniame susirinkime.

Draugas, James W. Ford, 
buvo entuziastiškai pasveikin
tas, kaipo atstovas Komunistų

laikymą beveidžių vieš-'

palaikymą lįnčiavimo ir te
rodo sistembs prieš negrus 
Amerikoje. Štai kodėl Ko
munistų Partija reikalauja 
apsisprendimo teisės “Juo
dajam Ruožtui.” Ir jeigu, 
pavyzdžiui, rytoj Amerikoj 
įvyktų sėkminga proletari
nė revoliucija Komunistų 
Partijos vadovybėj ir įsis 
teigtų Sovietų valdžia, dar
bininkų klasė mūšų parti
jos vadovybėje duotų teisę 
“Juodajam kuožtui” tauti
niai ir 
pręsti?

(Bus jaugiau)

tai

valstybiniai apsis- parįįjos visos susirinkusios dar

ĮVAIRŪS DALYKAI
Skelbiama, kad Franci ja 

jau turi karinių ‘orlaivių 
4,683, Anglija—2,065, Itali
ja—1,834, Jungtinės Valsti
jos—1,809 ir Japonija— 
1,312. Ir tai tiktai tas, kas 
dabar paruošta karui, bet 
visgi imperialistai kalba 
apie “nusiginklavimą”, ir 
tame apgavimo darbe jiems 
uoliai gelbsti socialistai. -

Anglija sėkmingai išban
dė oro torpedą. Tas didžiu
les bombas gali paleisti or
laiviai jau ne vien žemyn, i 
bet ir į šalis, o tai bus nau
jas žudymo išradimas.

Jungtinių Valstijų kapita
listinė spauda vis giriasi, 
kad ši šalis be galo turtinga, 
nes Amerikos : 
tams kitos šalys kaltos $18,- 
000,000,000. Bet tie krau-i 
jo siurbėlės užmiršta pripa-i 
žinti, kad čionai yra ir dau
giausiai badu mirštančių 
darbininkų, negu bile kur 
kitur.

4

ir, svarbiausiai, delei 
Bet pasi- 

taip 
drau-

bininkiško publikos atsistojimu 
ir griausmingais aplodismen
tais. Atsakydamas ir priim
damas pasveikinimus, jisai 
varde'vyriausios Partijos įstai
gos, Centralinio Komiteto, svei
kino darbininkus, ypatingai 
pirmą sykį atsilankiusius. Tas 
dar daugiau pridavė gyvumo 
ir entuziazmo šiam mitingui.

Draugas Fordas nesiharš- 
čiuodamas, aiškioj ir papras- j 
toj kalboj, ryškiais pavyz-!

000 tonų gelėžies.
Taip pat pagaminti 

000 naujų tįraktorių; 
000 automobilių; 
naujų lokomotyvų; 
vagonų; 91,000,000 
avalinės ir 1,000,000,000 ke- tižiais, išaiškino programą Ko-

73,- 
1,300 

50,000 
porų

imui maisto.nų konservav
Pakelti ant! 10 nubš. tran

sportą, pakelti gelžkelio dar
bininkams algas ant 13 nuo
šimčių ir kitiems darbinin
kam 11 nuošimčių, 0 ' Partijos vadų darbus jų vai-’
kalingas gyvenimui įeiknie į domuose miestuose i 

gėsi su 
frantais, 
waukee, 
niai policistai mušė 
bedarbius neprasčiau už kapi
talistinių partijų policinius mu
šeikas. Taipgi nurodė Socialis
tų Partijos išdavikišką rolę ir 
tarptautinėj plotmėj. Faktais 
įrodė susirinkusiems negrams 
darbininkams, kad Komunistų 
Partija buvo ir yra pirmutinė 
suorganizavime tarp tautinio 
darbininkų judėjimo už paliuo- 
savimą Scottsboro jaunuolių, 
ir tik ačiū tam judėjimui; jie

munistų Partijos. Ypatingai 
pašvęsdamas daug laiko nų- 
maskavimui Socialistų Parti
jos išdavikiškos, rolės linkui 
darbo klasės. Konkrečiais pa- 
vyzdžiais nurodė Socialistų Į

nis nupiginti ant 7 nuošim-Į 
čiu.

Jungtinių Valstijų preky
bą lyginant 1931 metų su 
1930 metų, įvežimas ir išve
žimas 

.799,000 
imperialis- mas į vienus metus laiko.

ant $2,389,- 
aisus smuki-

Pereitais metais Franci- 
jos užsienio prekyba davė 
$471,000,000 deficito. O jau 
ir 1930 metais Francijos

WILKES BARRE, PA.

ir jų ei-!
bedarbiais—demons-
Reading, Pa., Mil- 

Wis., kur socialisti- 
alkanus

Sovietų Sąjungoje 1925 
metais buvo pagaminta 12,- 
000 tonų vario, o jau 1931 
metais pagaminta 48,000 to
nų. Gi šiais metais siekia
ma pagaminti 100,000 tonų.

Franci j a p a s i b u davojo
nelupa visus devynis kai-, naują karinį orlaivį. Jis ga
lius^ nuo darbininko nuga-j įį pakelti du tonūs ir pusę 

bombų. Orlaivis yra visas 
metalinis, turi keturis mo
torus, kiekvienas 2,040 ark
lių pajėgos. Orlaivis su 
įkrova sveria 13 tonų ir pu
sę ir daro 215 mylių į va
landą.

ros? Į
Amerikos konstitucijoj 

pataisymo formoje yra 
taip pat neva suteikiamos 
lygios teisės negrams, bet 
ar jie tas teises turi? Ne, 
neturi. Štai tik v vienas 
pavyzdys. Nesenai su tūlu 
juodveidžiu darbininku va
žiavome iš Pittsburgho ir 
sustojome Eastone Pa, pie
tų pavalgyti. Perėjome ke
lias valgyklas ir negalėjo
me gauti pavalgyti tik to
dėl, kad mano draugo skū
ra juoda, kad jis yra neg
ras! ' Abudu virėm kerštu 
ir keikėme baltuosius iš
naudotojus ir jų tvarką. Šis

Jungtinių Valstijų impe
rialistų žinovas F. H. Payne, 
kuriam pavesta militarizuo
ti industriją, sako, kad jau 
dabar yra karo reikmenų 
gaminimui paruošta 12,000 
fabrikų ir greitai gali būti 
pakelta iki 17,000.

Sovietų Sąjungoje šiais 
metais bus įdėta į šalies rei-

Komunistų. Partijos vedamos kovos prieš juodveidis darbininkas be/ kalus 21 bilionas rublių. Su
lig jilano privalo pagaminti 
90,000,000 tdnų -anglies, 9,- 
500,000 tonų plieno ir 9,000,-

. Kiekvienas veik su kiekvienu atsidūsi 
privalo jas i\mti, privalo aktyviai jose da- mu keikė 

sus.”
“baltuosius1 ifio- 

f

ALDLD 43 Kuopa Protestuo- 
.. » t ; > t * ; f ' i

ja Prieš Dies Bilių
Liepos 10 d. laikytame AL t 

DLD 43 kuopos susirinkimę 
i nariai priėmė žemiau telpan
čią rezoliuciją kaipo protestą 
prieš Dies Bilių, kuriuomi sie
kiama suretėžiuoti šios , šalies 

| darbininkus. R e z o 1 i u c ij a 
skamba sekančiai:
Jungtinių Valstijų Senatui, 

Washington, D. C.
“ALDLD 43 kuopa, susi- 

I dedanti iš 50 narių, savo re
guliariam susirinkime, laikyta
me liepos 10 dieną, 1932 m., 
Poteliuno Svetainėj, 53 Bank 
St.. Wilkes-Barre, Pa., priėmė 
protesto rezoliuciją prieš Dies 
Bilių, kuris yra priešdarbinin- 
kiškas ir kurį Jungtinių Vals
tijų Atstovų Rūmas perleido.

“ALDLD 43 kuopos nariai 
griežtai protestuoja prieš tą

prekyba atnešė $416,000,000 randasi dar gyvi.
deficito. Reiškia, flancuziš- Labai vykusiai numaskavo dė
kas imperializmas vis dau-; mokratų partijos demagogiš-

i re^<a^av^m^ panaikinti pro- Liliu, nes jjs yra laužantis dar-
hibicijos įstatymą, tuomi pri- į Uininku teises organizuotis į 
žadant panaikinti _ bedarbę. tokįas organizacijas, į kokJas 

i pageidauja. 1
ALDLD 43 kuopos nariai 

si New Yorko_apielinkėj 46 j reikalaUja, kad šį priešdarbi- 
ninkišką bilių Jungtinių Vals- 
tijų^Senatlas atmestų.”

ALDLD 43 Kp. Sekrt.
' S. ‘ Peters.

giau kenčia nuo krizio.

Amerikos imperialistų ge- Jisai faktais nurodė, kad tai! darbininkai 
2TŠ123 J. E. Fechet reika- nesąmonė, nes ir dabar randa-įnerolas 

lauja, kad kkro orlaivių 
skaičių pakelti iki 3,782. Jo 
manymu,- vien užpuolimo or
laivių turi būti skaičius pa
keltas iki 2,2721

Fašistinės Italijos budže- 
tas del 1932 metų yra $1,- 
055,000,000. Iš tos sumos 
armijai yra paskirta $150,- 
000,000. Karo laivynui 
$78,000,000 ir karo orlaivy- 
nui $38,000,000. O tuom 
kartu bedarbiai badauja ir 
miršta badu.

D. M. šolomskas.

tūkstančiai saliūnų.
šiuos žodžius rašančiam d. 

Fordas yra žinomas per dau
gelį metų, nes prisiėjo sykiu! 
dalyvauti vienoj partijos įstai-J 
goj. Bet tūriu ' prisipažinti, 
kad jisai yra pažengęs labai 
augštai, ypač savo- iškalboj,1 . 
savo paprastumu kalbos ir at- 
sinešimu linkui darbininkų. . 
Galima sakyti, kad tai geriau- apje rinkimu į........
Šias Komunistų Partijos popu- delegatu demonstracijų 
liarus kalbėtojas. Ypatingai ding. kur pa?ymėta kum Nor- 
tuomi, kad jis moka patraukti butaSj turi būti kulK Bakunas.

KLAIDOS ATITAISYMAS

liarus kalbėtojas.

Laisvės” nr. 167, rašant 
rinkimų konferencijos 

i Rea-

darbininkų simpatiją linkui sa
vęs ir partijos. O tas tai dide- 

i lis pliusas mūsų judėjime.
Apart draugo Fordo, kalbė

jo vietinis darbininkų vadas 
Remdami Komunistų Par- draugas Renious Edwards, ne- 

tijos programą ir jos kandi- gras darbininkas, ir kandida- 
datus šiuose rinkimuose, tas į valstijos senatorius. Jis

ALDLD 143 Kp. Koresp.

Austrija Sulaikys Auksą

Bijodama šio pakrikimo,

AUSTRIJA?— Austrijos 
valdininkai^ ir finansieriai

jūs kovosite už į bedarbių ir'nurodinėjo apie sunkia pade-! ° 1 ’lairus, kad sulaikyt
socialę apdraudą valstybės « darbininkų šiame mieste ku- ' v išgabenimas reiškia 
ir darbdaviu Ipioniic nų pagal pranešimo miesto hukso isgaLemmas leisnia

T ' valdžios randasi net 25,000 šaliai finansinį pakrikimą.

2. Prieš Hooverio 
kapojimo politiką.

algų
užširegistravusių bedarbių.

1 Draugė Minnie Zuroff, kan- Austrija ir bando sulaikyti 
dįdatė į .miesto majorus, kai- auksą namie.
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Raportas Suvažiavimui

ria.

(Bus daugiau)

kų, tai 
durniau’

ALPMS. Centro Biuro Sekretoriaus Nusišmugdiavusiam V. J. Stankui Tik ir
’ I ___ — __ I •

Puslapis Trečias
d i •• i ’ . .. . > ■

siūlydamas!’parvežti dovanas, net: ir Šliūpą ‘pralenkęs puoš- . barbernėš, jis irgi turi samdy- ?? 
ir paveiksiąs nutraukti nami£-' numti. šliūbą ėmęs bažnyčio- tų darbininkų. V. J. Stankus 
kių. Visieįns malonūs savis-j je, ant augštos platformos, gė- juk samdo darbininkus ne tam, 
kiai, tai ir dovanų V. J. S. pa-į lėmis išpuoštos, 
rinko gausiai, ir rankpinigių i

bet ir jo puolimas bu- už paveikslus. Daugumas pa-j 
------ Tai vyras dar Į rašė laiškus tėvams, giminėms,! 

nebepa-. parašė prieš kuopą ir nuvežė' kad lauktų-svečią iš Amerikos,;
“nesausą.“
Bet koki'os iš to pasekmės: 

buvo, tai labai gerai 
dovanų teikėjams.

O pats Vj. J. Stankus roman- i ‘‘farmomfs 
savo su jaunomis mergaitėmis.
Mat, jo moįterei mirus, jam te
ko pakartoti savo jaunas die- 

O dabar liko S. melus ir demoralizaciją L nas. O vėliaus apsipačiavo su 
SS. 42 kuopoj. Kadangi daly- brolio jaukiausia dukteria. O 
kas ėjo ne su J. Griciumi, bet koks dar į’o pasididžiavimas, 
su LSS. 42 kuopa, tai turėjo i 
patalpinti J G. rašinį.

Vėliaus V. J. S. parašė rei
kalavimą, kad J. G. įrodytų 
savo tvirtinimus artimiausiame ■ 
LSS. 42 kuopos susirinkime. Į 
LSS., 42 kuopos, susirinkimui 
įvykus, po apsvarstymo įvairių 
reikalų, susirinkimas eina prie 
pabaigos. V. J. Stankus jau 
pradeda rengtis į namus, drau
gai pakelia klausimą ir reika- i įvairių daržovių ir daug viš- 
lauja, kad V. J. S. palauktų, tienos—kiaušinių taipgi turim 
o J. Griciunas įrodytų tą, ką 
V. J. S. reikalavo per “Lais
vę.” J. G. sako—“Draugai, aš

Vieta Pas Fruseikinius Menševikus
EASTON, PA. — Jeigu [dūmo, I 

I žmogus susikoiieveikia patslvo atmuštas.
save, tai jo niekas > i 
taiso, o dar labiau nuo jo visi [ Brooklynan tiesiai į Pruseikosjr 
nusigrįžta. Pasijutęs visų ap-1 rankas su ypatiškai dideliu 
leistas, pradeda jieškoti užvė-[ prašymu, kad tam. J. Griciunui 
jos, pats save girdamas, kad kailį išvainoti.
ir pragaištingiausiu elgesiu ir talpino tą rašinį, ir pridėjo sa- 
clarbu. Tas pats atsitiko ir su vo antspaudą, kad' polemika 
V. J. Stankum. Dvidešimt
meti£ atgal jis bandė tapti re- vieną šūvį paleido prieš V. J. 

i voliucionierium.
I kontr-revoliucionierium.
I V. J. Stankus “Klampynėj” 
įrašo:—‘%ad prigulėjęs per 15 
| m. prie ALDLD darbininkiš
kais išrokavimais.” Bet tikrai 
pasakius, tai V. J. Stankus 
prigulėjo pirmiau garbės iš
rokavimais, o kaip neteko gar
bės, tai ir V. J. Stankaus ne-

• liko mūsų darbininkiškose or- 
I ganizacijose. O vėliaus sugrį- 

Mes turime prisipažinti, kad mūsų chorai yra daug' žo biznio išrokavimais į ALD

V. Bovinas
(Tąsa)

Stoka muzikos kritikų. Galima sakyti, kad muzikos 
kritikų mes veik dar neturime. Tiesa, d. B. Šalinaitė 
retkarčiais rašo apie muziką, bet toli gražu ji negali 
užpildyti tą spragą. Mes žinome, kad draugai ne visi 
patenkinti su mūsų naujo veikalo “Alkio” muzika,, bet 
nė vienas draugas chorvedis neparašė nei eilutę kritikos.

Tad, kad pagerinti meno skyrių, tai reikalinga, kad į 
jį rašytų ne tik keli draugai, bet visi mūsų meno darbuo-: 
tojai. Iš vienetų—chorų ir dramos grupių draugai turi; 
rašinėti. Mūsų chorų mokytojai turi parašyti apie mu-1 
ziką. Jie turi nurodyti trūkumus ir duoti sumanymus j 
mūsų veikimui. Taip visi veikdami, mes galėsime pa
gerinti mūsų skyrių.

Meno Sąjungos Chorvedžiai .
Mes negalime nepaliesti mūsų chorvedžių sudėtį. Man 

atrodo, kad šitas klausimas yra labai svarbus šiame su 
važiavime apkalbėti ir padaryti geras išvadas.

toliau pažengę ideologiniai, negu chorvedžiai. Proleta
rinių chorvedžių mes veik neturime, jei išimsime Šalinai-

LD. Kas gi šuneliui uodegą 
pavizgins, jeigu ne pats. Taip

tę, Sugerį ir dar vieną kitą iš jaunesnių. Imant domėn, ir v- J- Stankus pats save gi
kad chorvedis yra meno kūrėjas, kad nuo jo labai daug 
priklauso choro dainų kokybė, dainų gaminimas, tai labai į 
toli mes dar pasilikę šiuo klausimu. Tai reiškia, kad mū- j pradėjo girtis 
sų chorų ir Centro yra kaltė, kad mes negalėjome iš- darbais.
auklėti daugiau naujų proletarinių muzikų, chorvedžių, syti nors keli bruožai teisybės 
............................. ... ■ * i iš jo “gerų” darbų praeities.

-- - - - - - -- jau 15 metų kaip V. J.
Stankų oportunizmo liga suė
dė. Tais laikais jis būdavo L 
SS 42 kuopos “bolšaja šiška” 
—prakalbų pirmininkas ir

kurie idėjiniai būtų su mumis.
Čia, draugai, yra ir ta mūsų silpnybė, kad mes negali

me dar vis sutverti naujos kūrybos, naujos muzikos, nau
jų formų. Mūsų muzikai, kaip sakiau, išėmus kelis, yra, 
dar nenusikratę buržuazinės ideologijos arba nepersiemę 
tikra darbininkiška ideologija. Didžiuma mūsų draugų 
menininkų, muzikų, mano, kad gana tik pritarti darbinin
kų judėjimui, kad būti proletariniu menininku.

ti žsi d aro.

Pruseika pa

Griciunas dar

VĄKACIJ^S

Ulster Park, N. Y.

Draugės I ir Draugai darbi
ninkai : ’ ’

Mes jau;spėjom prisiaugini

Labai gerai, kad jis pats 
savo “gerais” 

Dabar reikia para-

Yra ir tokių draugų, kurie mokytojauja tik todėl, kad davo—“koks (kimius skaitys

kad jiems gerą padaryti, bet 
i kad juos išnaudoti ir pasida- 

Kas pasidarė V. j. j ryti sau pelno. Taipgi V J. 
mm™; 9'Stankus įsnuomuoja savo kele

tą apartmentų irgi ne del to, 
kad žmonės juose gyventų, bet 
kad iš žmonių pasipelnyti.

“Klampynės” red aktorius, 
tai “ne peckelis” tik su raštais 
iš kitų miestų, tai jis turi bė
dos, bet kad ir po sapnais jis 
prideda savo antspaudą, tas 
reiškia ,kad raštai “geri.”

O. K. Naujokas.

Klampynės” s k a i t ytojas i 
| klausia: “.
i S. ir jo korespondentų biurui?' 
į Pirmiaus “Klampynė” užraši-' 
I nėdavo dovanom, o dabar mus ; 
j peni melais ir šmeižtais per ją. i žinoma1 A . ..... . Vii Apie veikiančius žmones rašo: 
i nesapnuotus dalykus, vienus | 

__ >” apdovanoja, ir ne
perėtas vištas magaryčioms i 
prideda, šerifų ir konstebelių 
pardavimus neįvykusius įvyki-, 
na. Nekeptais blynais pavai-1 
šina. Neskebavusius vadina 
skebais. Ir apie šunies kon
traktą spanuoja. Viskas pas I 
juds iš atbulo galo, .pas juos 
geresnio nieko ir nėra, kaip rą^jprieš visokios formos 
tik purvas, šmeižtas ir melai. 
Kodėl V. J. S. neparašo savo 
biure, ir netalpina “Klampy- slopinimą, 
nėj,” kaip darbininkai 
vesti kovas su bosais?

Na, kaip jis tą rašys, 
pavojus, nes jis irgi yra

labai gerą , pieną,—sūrius nuo 
“testytos” karvės. Todėl kvie
čiame atvažiuot, kas tik galite

man-1

5. Prieš kapitalistinį tero-

darbininkų politinių teisių

Mūsų Literatūros Platintojams
Greitu laiku išeina iš spaudos:

3. ir kitos.

2

2. H. LIORBERIS. Jūrininkai atvyko.
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< SKAITYK LAISVE jam 
bosu IR KITIEMS UŽRAŠYK

jau senai laukiu, kada man su- ant poilsio tyrame ore, i 
nusibodo ; (lytis ir kepintis saule. Gami

nam ir vegetarionjškus valgius.
Kaina $10.00 i savaitę, o vai
kams žemiau 10 metų tik $4 

i savaitę.
i 

Į čia važiuodami imkite lai- 
anksti ryte, 

Kingstone būsite apie 2-rą v. 
po pietų. Čia neimkit taxy, bet 
busą už 10 centų iki West 
Shore stoties, o čia imkite 4 
P. M. ar 7:40 P. M. traukinį 
už 21c ir išlipkite Ulster Park. 
Eikite 15 miliutų į kairę iki j 
mūs.

teiksite balsą, jau 
ginčytis su tais žmonėmis, ne
turinčiais jokios nuovokos kaip 
darbininkų būvį pagerinti. Aš 
suprantu taip: kol mes nesusi
organizuosime dirbtuvėje, tol 
mes nepagerinsime darbininkų;
būvio, ir viršlaikių nesulaiky- va ant 42nd St. 

protokolų raštininkas, o jeigu i- \ Į £>Ij negaudavo minėtų vietų, tai ir!
■ į susirinkimą neidavo. Saky-

protokolą, tai ar aš jo klausy
siu.” Ir jeigu kas išdrįsdavo 
žodį pasakyti prieš V. J. Stan- 

gaudavo—“tylėk tu, 
ir atliktas kriukis, o 

darbininkai iš 
žodžio

gauna medžiaginį atlyginimą. Dvasiniai šie draugai la
bai dažnai yra svetimi.

Na, o kuomet taip yra, tai proletarinė muzika, darbi
ninkų menas tose vietose liekasi užpakalyje. Organiza
cija gana proletarinė, choras nutaria dainuoti darbininkų katalikai
dainas, bet kuomet chorvedis nėra pilnai ideologiniai su-: negirdėdavo geresnio 
sipažinęs su darbininkų judėjimu, tai tokio choro menas, j kaip—“šventakupriai. 
dainos, veikalai, vaidinimai liekasi uodegoje. Pas jį nė- j Apart to, 
A-a noro imtis už proletarinės muzikos, jam “sunku”, “ne
gražu” ir tt. į •

Labai lengva padaryti skirtumai ten, kur yra proleta
riniai meno vadovai', mokytojai. Kuomet Brooklyne cl. 
ŠalJnaitė pradėjo veikti bendrai su proletariniais meni
ninkais, tai labai greitai pradėjo atsirasti revoliucinės 
dainos, veikalėliai. Galima sakyti, proletarinis menas 
pradėjo-dygti, kaip grybai po lietaus.

Bet kokias išvadas mes galime padaryti? Ką mes tu
rime veikti sugrįžę namo? Draugai, mes, proletariniai 
menininkai, turime rasti į tą klausimą atsakymą.

Pirmiausia, tai reikia traukti chorvedžius į abelną 
darbininkų judėjimą. Mūsų menininkai, kompozitoriai, 
muzikai, chorvedžiai turi susirišti idėjiniai su darbininkų 
judėjimu. Vyriausias dalykas, tai, kaip kad sako Vo- 
ronskis, proletarinis menininkas turi pažinti gyvenimą. 
Kaip jis gali pažinti gyvenimą, jei jis nedalyvaus ir pats 
savo akimis nematys darbininkų kovas. Mes turime net;L. M. P. S. 14 kuopą susiorga- 
versti mūsų chorvedžius domėtis darbininkų judėjimu, I nizavo, taipgi nieko geresnio 
Juos reikia mokinti proletarinio meno.

Šį klausimą aš noriu labai kietai pabrėžti. Meninin
kas turi pažinti gyvenimą, jis turi pažinti sąmoningų 
darbininkų idėjas, nusistatymą, jei teisingai nori juos 
vaizduoti. Draugai,, kurie mano, kad muzikui gana pa
žinti tik muzikos techniką, visas taisykles, tai jie labai 
klysta. Jie turi pažinti ir tos klases liniją, kuriai jie ra 
šp muziką, kurios jausmus reiškia. Manau, kad į tai 
reikia kreipti kuodaugiausiai domės mūsų vienetuose.

Manau, kad visi žinote ir kalbate apie Čechovą, Wag- i 
nerį, Goethe, Beethoveną ir daugelį kitų žymių meni- j_  ___
ninku, nepaisant, kad iie nebuvo proletariniai. Jie paliko [ salvau

| J1& P
j lavo.

dar prisidėdavo rej§kė •

j sime kalbėjimais, užsidarę 
kambaryje. Arba mėtydami 
piktais žodžiais į atskirus žmo
nes, nieko gero nesulauksime.” 
Ir pacitavo V. J. Stankaus ko
respondencijas nurodinėdamas 
jų blėdingumą darbininkų vie
nybei. •

Balsavimo pasekmės buvo: 
J° didelė didžiuma už J. G., kad j 

jis įrodė tą, ką V. J. S. reika-
V. J. S. atsistojo ir pa- 

“ Draugai

K. Sinkevičiūte

ywiAiiAiiftiwwwiinii

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

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

‘ BALSO” REDAKCIJA, M. LABORIUS,
Tilsit, Mcmelstr 26, Germany

, ■ - icioįvc. išsirinkite
šeimyniški kivirčiai, tarp V. J. sekretorių, aš apleidžiu kuopą. I
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S. ir jo burdingierių, kurie pa- Aš eisiu pas amerikonus so- 
siekdavo L. S. S. 42 kuopą, ir cjalistus.” 
kildavo trečiųjų teismai. Pir-

o^

“o' Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
■ Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

Į Už keliolikos mėnesių ir tas 
maeiliams draugams prisieida-, “kvoterinis” socializmas sudi- 
vo sunkiai kovoti su V. J. !lo 0 Hetuvių tarpe santaikus 
Stankum ir panašiais elemen- veikimas žygiavo linkui Ko- 

| munistų Partijos. Niekas ir 
neprisimindavo apie liūdno 
paveikslo ricierių. Tik pavir- j 
šutiniai žiūrint į V. J. S. pra-i 
eitį ,ir tai rekordas neteikian
tis garbės, kuria jis didžiuojas.

Prie ALDLD. prisirašė 1915 
metais, ir pats pasiskyrė pro-, 
tokolų sekretoriaus vietą. Pa
buvęs nariu keletą metų, aplei
do organizaciją. Draugai vėl 
kalbindavo grįžti į ALDLD., 
bet jis nusiskųsdavo, kad turįs 
važiuoti į Lietuvą biznio rei
kalais, ir bijąs fašistų ir “ge
ležinių vilkų.” Mat, gali Lie
tuvos kalėjimai! įsitempę su
ėsti, 
sąs, 
kas, šaulių vadas, geras drau
gas ir policija jį nekliudo. O 
dabar giriasi, kad tais laikais 
net į Komunistų Partiją nore-1 
jęs įstoti ir /vėl “revoliucionie-1 
rium” būti. Bet visa bėda,1 
kad tas nelabasis D. M. šo-; 
lomskas jo nepričmęs.

1929 m. V. J.'S. vėl įtrau- 
kėm į ALDLD., su tą sąlyga 
įstojo žmogus, tikėdamasis 
gauti daugiau darbo savo bar- 
bernėj. Bet nesulaukdamas 
naujų kostumerių, įpuolė į des
peraciją ir suorganizavo . “L. 
Durnavotojų ^D.” Nusiskun
džia per “Klampynę,” kad jis 
biznio nepadaręs nei už nike
lį būdamas ALDLD. nariu.

Oi, tas biznis, biznis V. 
J. S. padaro visokiu. V. J. 
S. neatsiteis mūsų srovės žmo
nėms ir nepajėgs to padaryti, 
kad būtų teisus, eidamas 
“Klampynės” keliu į balą ir 
purvais drabstydamas dirban-, 
čius del ateities gerovės.

V. J. Stankus važiavo kele
tą kartų j Lietuvą del Ameri
kiečių “gerovės.” Garsinda
vęs į laikraščius ir laiškus siun 
tinėdavo pas pažįstamus pasi

i
tais.

Pasauliniam karui kilus L.
S. S. 42 kuopa išaugo skait- 

i linga. Tuo tarpu įsibriovė ir 
; visokio netinkamo elemento, 
kurie vėliaus tapo fašistais, ir 
taip patys save susinaikino. O 
dabar remia V. J. S. tvarinį— 
“Lietuvių Durnavotojų Drau- 

I gija.”
šešiolika meti] atgal, kada

I negirdėdavo nuo V. J. S. apart 
rūstaus pravardžiavimo—“bo
bos,” “senmergės,” ir kitokiais 
vardais.

i Jo moteris, buvusi po jo dva- 
. sine globa, taipgi nesulaukė 
kada progreso ratas pradės

• suktis, įstojo į L. M. P. S. 14 
kuopą tik trečius metus kuo- 

; pai gyvuojant.
, 1917 metais iškilo kivirčai
I tarpe LSS.. 42 kuopos narių del 

v n . . - . . -------V. J. Stankus
žymus tik todėl, kad jie pažino gyvenimą. Jų kūrimuose su Rudnieriu, lenkų socialistų 
vaizduojama tų laikų gyvenimas, jų veikaluose yra klasi- > kuopos “lyderiu,” kuris dėvė- 
niai požymiai, juose matosi tų laikif visuomenės idėjos. ' davo fraką ir cilinderį, o len- 

Tą mes galime matyti ne tikį muzikoj , bet davikams darbininkams prakalbas 
labiau pas dramaturgus, poetus, beletristus, literatus, sakydamas užbaigdavo—“Pa- 
Kurie ėjo su gyvenimu, kurie buvo revoliuciniai, tie pasi
liko nemirtini. Tad ir mūsų menininkams reikia pasi-

nove, niech žyje Polšča,” at
akavo lietuvius socialistus vie

vyti gyvenimą, pažinti jį, studijuoti, veikti jame ir imti' name LSS. kuopos susirinkame, 
medžiagą savo kūriniams iš kasdieninių klasių kovos nuo-............
tikiu. Reikia mūsų, menininkai revoliucionizuoti.

Mūsų Poezija
Mes visi gerai pažįstame mūsų poetą d. Buolio Sūnų. 

Jisai yra labai daug parašęs mūsų menui. Jo eilių daug 
yra jau ir muzika apvilktų. a ;

Bet paskutiniu laiku njes turime ir naujų draugų ra-1 
šytojų. Toronto draugai susibūrė į Proletarinių Rašy- i 
tojų Ratelį ir veikią labai gerai. Tie draugai rašo ne tik 
eilių į meno skyrių, bet ir veikalų parašo mūsų scenai.

Draugai jauni, jie jauni ir rašyboje. Rašinėliuose yra 
klaidų, bet su laiku jos sumažės ir gal pranyks. Pros
pektai geri matosi mūsų proletariniam menui iš drau
gų kanadiečių.

V. J. S. pirmininkavo, o Rud- 
nierius “spyčių” rėžė. Bet 
kaip abudu tokie “vadai,” nie
ko bendro neturėjo net su bu- 

i vusiu tų laikų socializmu, tai 
’ nieko nepešę turėjo išeiti. O 

draugai dar kietesniais pasida
rė.

To puolimo neužteko, pra
dėjo rašyti ant LSS. 42 kuopos 
per 
nes 
vo

“Laisvę” visokias nesąmo- 
“Vieversėlis.” Tada bu- 
LSS 42 kuopos organi

zatorium drg. J. Griciunas,
kuris kuopos vardu tinkamai 
atsakė “Vieversėliui.” V. J. 
Stankus šoko, kaip meška ant

O kaip niekur nepriklau- 
tai jam ir ponas Kučins-
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žemjau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,

I Kas thi yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. ■ 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašbma arterijų veržlumas.

i Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsidėginimai ir apsišutinimai. 
Kas dąryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas djaryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kais įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
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.

* Išnai’iilmai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių. 
Ką reiškia nervų ^užgavimas.
Saulės, ir šilunio^užgavimas. 
Kada -žmogus nebekvėpuoja. 
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems.
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.' 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji- 

m as.į
Kokia pagąlba užnuodintam duoti? 
Kaip reikia nešti sužeistus?
Svarbai gimnastikos, mankštinimasi. 
Valgis,! vidurių užkietėjimas.
Dantų 'ir akiu tinkama priežiūra. 
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky-

m as. j 
Knygoje 
žymėtais 
vaistam

Kas

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.

■ Rauples ir vėjarauplės. 
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Šlapligė, mažakraujingumas.

! žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholižmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės, 
šlapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Būkvmas, negeras, kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės.
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

kai.
Priežastis vaikų šlapinimosi nakčia. 
Diegliai viduriuose, vėžys, gūžys. ’ 
Patrūkimas arba vadinama kyla. 
Mažai krūtyse pieno ir kodėl ? 
Skaudžiosios mėnesinės, baltosios?' 
Gyvenimo permaina moterims.

v.xls ko paeina visiems žinomas žaksėjį- 
mas.

Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai yra aprašyta apie tas visas augšČiaus su- 
ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra time, kad paduodama reciptai 
ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
f
I

į'ėlIlGIlIūHtGIliSmOllIGIIIEIIIDIIICIIIEIIIPIHDIIIDinūlllCtIlDIIIPĮIIEIIIDIIIŪIIIDIIDIHCHIDIHCIIICIIICIIICIIlCIIICIIICIIiCIIICIIICIIlCIliCIliCliiLrV[o]

s 1



Puslapis Ketvirtas •

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

(Pabaiga)

Šerus, todėl jię reikalavo, kad 
tą skaitlingą delegaciją išva
ryti ‘laukan. Bet ant vietos 
Virbickui panosėn pakišta cer- 
tifikatas, jo paties išrašytas. 
Tada nebagas susičiaupė.

Progresyviai draugai nuro
dė, kad draugija visai neturė
dama jokių taisyklių-konstitu- 
cijos negali gerai susitvarkyti. 
Pirm. Pivoriūnas ir vienas 
kitas tuojaus šoko ant kojų 
aiškinti, kad nereikia konsti
tucijos, čarteris viską nusako. 
Leista balsavimui. Beveik vi
si pasisakė už padarymą kons
titucijos ir išrinko tam tikslui 
komisiją.

Bando Neleisti Draugijoms 
Įsigyti Lotus.

PRANEŠIMA] IŠ KITUR

Southburio Šlubis.

EAST ST. LOUIS ILL.

Nnini’P nnqinqti kn-l(lien3 lieP0S (July), 1932 Bakaičio; INUtaie pasiųsti Ke |farmoj) R R 2, Collinsville, Ill. Pra-

pasiryžęs važiuo- 
Sidni mainas pas 

Kurie prisiminsit, drau- 
atsišaukite. Noriu susirašinėti.

Juozas Sasnauskas 
768 Richmond St. 
Toronto Ont. /Canada.

) (170-172)

ju laiku buvo labai pasiryžęs važiuo
ti Nova škotijon į 
savo dėdę, 
gai

LAWRENCE, MASS.
I A LI) LI) 37 Kp. Nariai Tėmykite
' Labai svarbus ALDLD 37 kuopos 

■ susirinkimas Įvyks liepos 21 dieną L.
• , .v v. . T no | U. Kliubo kambariuose. Pradžia 7Antrą išvažiavimą rengia LDS 92 , vaj vakare

I ŠĮ susirinkimą kviečiame ir paša- 
i linius darbininkus, kurie dar nepri- 
: klauso prie ALDLD. Taipgi bus no- 
! minuojami draugai Į ALDLD Centro 
Komitetą, del 1933 metų. Tai visi ir 
visos ateikite ir dalyvaukite.

Sekr. S. Pankauskas.
(170-171)

. . . IV, JA.

į konvencijaidžia 10 vai. ryte.
Šau-'1 ^us drūčiausių vyrų traukimas vir- 

c ves; moterų, merginų ir vaikų lenk
tynės. Bus smagūs muzikantai. 
Taipgi bus skanių užkandžių ir įvai
riu gėrimų.

Širdingai kviečia visus atsilankyti. 
Komitetas.

(170-172) j

' WILKES BARRE, PA.
Duok I 

man pasakyti. Aš dfbar tikrai paty
riau, kad kunigai netiki, ką jie patys 
sako. Labai daug sykių girdėjau tave 
sakant bažnyčioj pamokslą. Liepi bū
ti kantriems. Jeigu jumis duoda per 
veidą, tai atsukit ir kitą pusę. O da
bar aš tau sudaviau per veidą, ar tu 
atsukai kitą veido pusę? Priešingai, 
puolei ant manęs, kaip liūtas. (Blūdas 
ir Stasė šypsosi).

gelbsti, meta katiliuką ir abu su var
gonininku bėga laukan). Bėgam, gal 
būt blogai! (Išbėga).

BURDULIS (apsidraskęs su Roku): Tu 
prakeiktas mužike! Tu drįsti mane už
kabinti! Aš tuojaus tave atiduosiu į 
policijos rankas, tu prakeiktas bedie
vis! Bolševiko šmotas! Kaip gausi na- 
gaikų ir Varniuose pasėdėsi, tada žino- 

Į si, kas yra krikščionybė.
KATRE: Dvasiškas tėveli, dovanok, jis pa- 

blūdo!
(ROKAS: Nesikarščiuok, klebone.

ROKAS: Todėl, kad netikiu į krikščiony-i 
bes ir kunigų įsakymus!...

BURDULIS: Kaip tai netiki?
ROKAS: Dėlto, kad krikščionybės įsaky

mai neišpildomi.
KATRĖ (pripuolus bučiuoja kunigui,' 

rankon): Dvasiškas tėveli, neprakeik : 
mūsų namų. Prašau, imk paskutinius | 
penkius litus. Atlaikyk už mano vy-! 
ra mišias, kad grįžtų prie dvasios šven- į 
tos... j

ROKAS (ištraukia pinigus iš kunigo): Aš: 
iš kunigu malonės ir dvasios šventos i 
nereikalauju. Aš pinigus sunaudosiu! 
geresniems reikalams.

KATRĖ (atsiklaupdama): Kunigėlį, dova-; 
nok, jis iš proto išėjo!

BURDULIS: Žmogau, atsimink dievą ir 
bažnyčią! Kas su tavim darosi?

ROKAS: Niekas nesidaro. Man atsidarė 
akys. Aš pamačiau, kad aš iki šiol ti
kėjau aklai, nieko neprotaudamas. Aš 
esu tikras, kad ir jūs kunigai, kurie 
skelbiate krikščionybę, patys į ją 
netikite.

APLA 2 kp. delegatai pa
šė-

11 oiddc oypovoi/. visai veltui 1<
'BURDULIS: Ne tavo dalykas, durniau, draugijoms ir

reikalauna už dalį savo 
rų trijų lotų. Duotas įnešimas 
įgalioti kapinių komitetas su
teikti tris lotus, kuomet kuopa 
priduos reikalingus dokumen
tus. Pivoriūnas ir Virbickas 
vėl rėkia, kad negalima 
dalyko kelti, negalima 
gijoms lotų duoti. Kiti 
nurodo, kad pavieniams 
duodama, tautiškai 
visai veltui lotai duota, o čia

• už pinigus nelei-

BURDULIS: Mes, kunigai, netikime!.
Ir tu drįsti taip sakyti i 

ROKAS: Jeigu jūs tikėtume t, ką patys sa
kote, tai jūs nesistengtumėt krauti 
turtus čia ant žemės ir taip neluptu- 
mėt iš žmonių pinigus už jūsų maldas.

BURDULIS: Kas tau dąrbo, apie mūsų į 
reikalus nesirūpink.

ROKAS: Jūs patys nepildote ir neišpildy
si te krikščionybės įsakymų.

BURDULIS (piktai): Mes neišpildysime 
įsakymų: Kur? Kokių?... (Artinas 
prie Roko).

ROKAS (pasispjaudęs drožia kunigui peri 
veidą, tas net parkrinta. Visi esan-| 
tieji gryčioj labai persigąsta. Kunigas i 
pakilęs puola ant Roko, drožia jam per 
galvą, imasi, draskosi).

ZAKRISTIJONAS: Piktoji dvasia apsėdo 
(ima krapylą ir krapina ant Roko ir 
kunigo. Matydamas, kad nieko’ ne’

Tu turi klausyti bažnyčios įsakymų. 
Nežiūrėk, kas yra daroma, bet klau
syk, kas yra sakoma. Aš tau parody
siu, tu kalės vaike, kaip mane mokinti. 
Ei... zakristijonai, vargonininkai, 
greičiau bėgkite šaukti policiją.
(Zakristijonas ir vargonininkas atsar
giai įkiša galvas pro duris).

ZAKRISTIJONAS: Ar dar klebonas gy
vas?

■EURDULIS: Būsite liudininkais, kad tas 
žmogus bolševikas!

i ROKAS: Geriau būti bolševiku, o ne ku- 
.. nigu, apgaviku.

■ BURDULIS: Tu prakeiktas! Aš tau paro
dysiu, ką kunigas gali... (Burdulis, 
zakristijonas ir vargonininkas išeina).

BLUDAS. (pripuolęs prie Roko): Ačiū tau, 
kaimyne, už pamoką. Aš dabar tik 
supratau, už ką tu mane mušei. Jeigu 
kunigas netiki, ką jis pats sako, tai 
kam mums tikėti. Tegul jį velniai su 
jo ta bažnyčia, krikščionybe ir jos įsa
kymais.

ROKAS: Matai, kada kunigas gavo per 
žandą, tai nesišaukia prie dievo, bet 
prie policijos. Tai kur tas jo visaga- 

. lis dievas?
STASE: Tėveli! Ką tu man nupirkai, tai 

toj knygutėj rašo, kad nėra jokio die
vo. Kunigai sutvėrė dievą, kad išvilio
jus pinigus iš tamsių neapsišvietusių 
darbo žmonių.

(Uždanga).

Fašistinė Politika Brukama į Lietuvių 
Laisvy Kapiniu Draugiją

PITTSBURGH, PA. — Lie-
12 d. įvyko Lietuvių Lais- 

Draugijos pusme- 
kimas. Tai buvo 

didžiausias susirinkimas 
iš visų kitų. Daugiausia dele
gatų buvo nuo draugijų. Dau
gelis ipat susidomėjo kapinių 
reikalais, kuomet pamatė, jo- riuomi išrinktas drg. 

kus.
Bando Įkąsti Komunistams 

Bet Nesiseka

pos 12 d. r 
vh~-Kapmių 
tjnis^šusiri 
bene didži:

I visokiais žodžiais koliotis, vi- 
! sus durniais vadinti. — 

Pivoriūno šalininkai, bandė
1 neleisti niekam jo raportą 
kritikuoti. Tačiaus daugelis 
paėmę balsą pasakė gryną 
tiesą, kad Pivoriūnas patai
kauja tautiškam kunigui, ku
ris padeda jam vesti fašistinę 
politiką.

Daug Betvarkės Kapinių * 
Vedime

Drg. J. Urbonas, užrašų 
1 že-

. I ....... ■ . /

Štai ; liepos pirmą abidvi dalykų aptarti. Taipgi ir nau- 
kuopos,! ALDLD 225 ir LDS jų narių pakalbinę atsiveski- 
93, sušaukė nepaprastą susi-(me. 
rinkimą ir laikant bendrai nu-1 
tarė ateinančiuose prezidenti
niuose įlinkimuose remti visais 
galimai^ būdais Komunistų 
Partiją ir jos pastatytus kandi
datus. Taipgi nutarė rinkti 
parašus,! kad būt galima Ko
munistų ; Partijos kandidatus 
padėti 0nt baloto Connecticut kp., East St. Louis," Ilk, nedėlioj, 24 ' 
valstijoj ; 
turis delegatus 
Bridgeport Conn., kurią 
kia Korįiunistų Partija kaipo 
u ž t v i f tinimui prezidentinių 
k a n d id a t ų ir nominavimui 
Connecticut valstijos kandida
tų. Kohvencija įvyko liepos 
4-tą ir 'delegatai dalyvavo.

Taigi dabar, draugai ir 
draugės, i mūs pirmas darbas 
gauti kbodaugiausia parašų 
Komunistų Partijai ir tai turi
me greitai griebtis darbo, nes 
jau mažai beliko laiko. Visas 
informacijas galite gauti pas 
abiejų kuopų raštininkus. Vi
si žinote,’; kur gyvena kuopų 
raštininkai. Tai tiek apie 
abiejų kuopų bendrą veikimą.

Dabar pakalbėsime atski
rai apie darbininkiškas kuopas koj. 
šios apielinkės ir jų veikimą. 
Pirmiausia, Komunistų Parti
jos kuopelė dar vos tik keli 
mėnesiai kaip susiorganizavo/ 
o jau veikia, dalyvavo virš mi- 

j ir renka 
parašus Komunistų Partijai, 
kad padėti Partijos kandida
tus ant baloto Connecticut 
valstijoj. !

Draugai ir draugės, mes 
užsispyrę h urime visi prigulėti prie Ko- 

Didelė munistų Partijos vietines kuo-^ 
J ; pos tuojaįi, be jokių atidėlio-’ 

; jimų, nes dabar, kaip nariai 
|,pakalbinai katrą, tai vis gauna 
: atsakymą, 
į liau. Tas nėra gerai, 
j rime ir komunistų 
i išauginti didele kaip 
j greičiau. E 

vi"| ALDLD 225 kuopos įvyko

tokio 
drau- 
betgi 
senai

parapijai

džiama.
w Už davimą lotų kalba visa 
eilė delegatų. Reikalauja 
balsuoti įnešimą. Pirmininkas 
neleidžia, jisai kiekvienam de-!nėtoj. konferencijoj 

Pagalios 
stalan ir

j legatui atsakinėja, 
jisai trdnkia kūjeliu 
uždaro susirinkimą.

žmonės skirstosi 
pirmininką ir. kitus 
kurie kaip tie ožiai i 
laikosi savo ir gana, 
didžiuma stoja už draugijų 
teises, o čia keli fašistėliai už
sispyrę laikosi savo politikos.

Socialfašistai Pagelbėjo 
Fašistams

keikdami 
fašistus,

f WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

I susirinkimas Įvyks Mntradienj 19 lie- 
! pos, 8 vai. vakare, Lietuvių svetainė- 
1 je, 29 Endicott St. Gerbiamieji drau- 

ALDLD 12-to Apskričio pusmeti-j gijų atstovai! Malonėkite visi ateiti 
ne konferencija Įvyks nedėlioję, 24 d.) į viršminėtą susirinkimą ir paskirtu 
liepos, 139 S. Main St., Wilkes Bar-Į laiku, nes turime svarbių dalykų ap- 
re, Pa., pradžia 12:30 vai. dieną. j tarti.
Visi delegatai, kurios kuopęs išrinko j 
Į konferenciją, inalęnėkitė pribūti j Į 
laiką. Taipgi visos kuopos rūpinki-I 
tos prisiųsti delegatus, nes yra daug ' 
svarbių dalykų aptarimui.

Laikinas Sekr.
(170-171)

TORONTOCAN ADA
Pajieškau draugo Juozo Liutkaus. 

Išsiskyrėm Melville Sask. Gal atsi
minsi draugas 1928 m., sykiu dir
bom ant gelžkelio, tik ne vienoj gen- 

Taip pat dirbo ir daugelis 
draugų lietuvių. Gaila, kad vardo 
nebepamenu-. drg. Liutkus pastaruo-

Org. J. J. B.
(169-170)

Narių už Komunistus Balsuotojų 
Kliubo susirinkimas įvyks liepos 22 
d., 7:30 vai. vakare, pas V. Naviką, 
4 Stone St. Malonėkite visi susi-: 
rinkti, nes konferencija jau netoli. 
Reikės tinkamai prisirengti. Kon
ferencija Įvyks liepos 29 d., 7:30 vai. 
vakare, 29 Endicott St. Visi atsto
vai išrinkti iš draugijų j bei kuopų, 
malonėkite susirinkti virš minėto j 
vietoj ir nesivėluokite.

Už Komunist. Bals. Kliubo
Sekr. V. N.

(169-170)
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Spaudos Naudai Piknikai
DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 

JUOSE
NEW YORKO APIELINKE

Rengia ALDLD Il-tas Apskritys 

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

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS 
Visos New Yorko apielinkės kolonijos pasirūpinki

te pasisamdyti busus ir masiniai traukite į šį 
pikniką.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI 
Puikiame, dar naujame parke vadiname: 

MEADOW GROVE—P. VAIČIONIO PARKE 
Division Ave.. Cranford, N. J.

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

kad prisirašysią vė- 
Mes tu-t 
kuopelę 
galimaSocialfašistas Mažiukna 

gi buvo susirinkime, 
tuojaus pradžioj agitavo 
sus stoti, kad Pivoriūnas ves-i penkių mėtų sukaktuvių pik
tų susirinkimą. Kai kurie jo nikas 26 birželio ir kaip šito-

Pivoriu- ]ęĮam bedarbės laike, tai pavy-
;3rai; buvo draugų ir 

i iš visų apielinkės 
I I

i miestų ir kaimų. Kaip prane- 
iždininkas drg. J.

ir '
Jisai i

tų susirinkimą.
šalininkai ir palaikė 
na. Tokiu būdu Pivoriūnas I gana g 
galėjo ' pilnai diktuoti visiems ! draugiu 
susirinkusiems. 1

Tiesa, Mažiukna kalbėjo, (še kuopos 
kad reikia i 
lotus už jų certifikatus. Jis!l)e^no hks 
sakė, kad tai legališkas iri P1 
praktiškas dalykas.
met Pivoriūnas pareiškė, kad i siems

duoti draugijoms! Ivanauskai, tai kuopai dar ii
keli doleriai. Kuo- 

iškas irjPa taria ačiū visiem dalyvavu- 
Bet kuo-'^ems programe ir atsilankiu- 

_________ ’ piknike.
jis jokiu būdu neleis to klau-1 a^iu draugui V.
simo kelti, tada Mažiukna su BI apskričio sekretoriui ir ki- 
savo keliais sekėjais kepures! tiems draugams už garsinimą 
ant galvų ir per duris. Išei-'mas pikniko per “Laisvės” 
damas dar pareiškia: “JusJ špaltas, su: savo agitatyviškais 

Ačiuojame ir 
mūsų darbininkiškai “Laisvei” 

. už suteikimą vietos garsinti 
mūsų pikniką ir už padarymą 
gražių apgarsinimų. . Taipgi 
kuopa tariA ačiū draugėms iš 
WaterburioL draugei, K. Jan- 
keliunienei j ir Satulienei (pir
mo vardo Satulienės nežinau1 
—S. Š.) už sutaisymą “send- 
vičių.” I ;

Draugai ir draugėj, jūs vi-' 
įsi apielinkesj miestų mus remia-.
■ te visada, lįnes jum negalime, 
i taip atsilyginti, mūs mažas, 
i čionai būrelis, mes tik tieki 
!jum prižadame, kad mes rem- 
i sime visas darbininkiškas ko
vas prieš 'kapitalistišką siste-! 
mą sykiu sų jumis, kad pri
skubinti galą šiai supuvusia^, 
sistemai. i I

LDS. 93 (kuopai sekasi ge-jj 
rai. Turi pilnai užsimokėju-

WILKES BARRE APIELINKE
Taipgi taria
J. Valaičiui, Piknikas Įvyks Nedėlioję,

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

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

BROOKLYNO AIDO CHORO
Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 

Barre Piknike
Tai bus puikiausia programa dailės žvilgsniu 

ir bus svarbių prakalbų, nes iš Brooklyno ten 
vyksta grupė kalbėtojų.

(draugijų delegatai) perdaug i straipsniais*, 
reikalaujate.”

Nežiūrint, kiek jie truk
dys draugijoms išreikalauti 
teisių gauti lotus, viestiek kas 
priguli bus atsiekta. Kapinių 
draugijoj dalykai turi būt su
tvarkyti taip, kad 
turėtų kuoplačiausias 
nes jos tvėrė tas kapines 
dabar jas palaiko.

Draugijos Atstovas.

draugijos 
teises, 

ir
ir paliko jį vesti tvarką. Pa- 
gelbininko taipgi jis^nenori 
leisti rinkti. Jis kalba vis, 
kam čia rinkti, gali jis bile 
kurį pasiskirti ir bus gerai. 
Bet čia jau didžiuma susirin-1 
kusių prieš jį sukilo ir pris-j 
pyrė išrinkti pagelbininką, ku- 

M arti n-i 
sekretorius, pažymi, kad 

! mės prižiūrėtojas neatlieka 
darbo tinkamai, nesilanko į 
posėdžius ir nesirūpina drau
gijos reikalais. Drg. Miliaus
kas, finansų sekretorius, išda
vęs gerą raportą, taipgi nuro
do, kad praeity būtą didžiau
sios betvarkės kapinių vedime. 
Pinigai išmėtyti savo šalinin
kams ir dabar nebegalima su- 
kolektuoti. Tą patvirtino ir 
iždininkas Virbickas. Sveti
mose rankose randasi arti 
devynių šimtų dolerių, o kapi
nių ižde nepakanka padengti 
išlaidų.

Delei tos pačios betvarkės 
jie nežino, kiek draugijos ir 
pavieniai turi pirkę Šerų. Pa
vyzdžiui, APLA 2 kuopa turi 
50 šėrų, o Pivoriūnas ir Vir
bickas užsispyręs tikina kitus,

inių pirmininkas Pi- 
ir iždininkas V.irbic- 
o visur pravesti savo 
politiką ir kapinėse. ’■ 
svarbiausi klausimai 1 

draugijas pasiųsti j 
delegacijas: 1) .

Bandymas siaurinti draugijų’
teises ir duoti daugiau teisių j 
pavieniams; 2) netvarka pa
čių kapinių ^vedime; 3) patai-i 
kavimas tautiškam kunigužiui i 
Vypartui.

Pitoriunas atidaręs susirin, nieko ikalto. 
kimą per pusvalandy tryne 4

įrodinėti, kad; Bet ir tas jam nenusisekė, 
kito, tvarkos vedėjo Drg. Gasiunas paima balsą ir

kad jis pats gali ir tu- paaiškina, jogei jisai nieko ne
teisę vesti susirinkimą. Nors; prasi žengęs pareikšdamas, 

buvo labai didelis reikalavi-į kad kunigai šventina ginklus 
mas pirmininką rinkti, bet jis ir laimina kareivius žudytis 
visaip įkalbinėjo, kad jis be- karų laukuose už kapitalistų 
šališkai ves susirinkimą ir vis-; reikalus.

Didžiuma taip kun. Vypartas, kuris pradėjo! kad toji kuopa teturi tiktai 5

vonunąs 
kas bąn< 
fašistinę

Trys

bandych 
nereikia 
rinkti, k

kas bus gerai.

SOUTHBURY, CONN.

PHILADELPHIJOS APIELINKE

Duodamas pusmetinį rapor- 
pirm. Pivoriūnas taipgita 

pareiškė, kad antras kalbėto- 
; jas (J. Gasiunas) dekoracijų 
i dienoj savo politiką kapinėse 
i varė, todėl ir triukšmas kito.
Tuomi Pivoriūnas bandė nu- 

’ mazgoti Vypartą, kuris buvo 
j viso triukšmo kaltininkas, o 
apkaltinti komunistus, kurie

Betvarkę padare

da-; 
ne- 

kurie ūkininkai baigia valyti 
šieną, kiti dar tik pradeda. 
Bet šieno mūsų apiėlinkėj ma
žai gero matosi ir ūkininkai 
susirūpinę, nes pjauna ir grie- 

, o vežti bū- siu narių 27j. Taipgi ' rengia’ 
Mat žolė la- pikniką rugsėjo 4-tą. dieną.' 

bai trumpa ir reta, tai kaip i Tai jau bu.j antras piknikas , 
padžiustą, tai negalima nei su
rasti. Mažai šioj apiėlinkėj 
atsiras iš biednesnių ūkininkų, 
kad užtektų savo šieno per 
ateinančią žiemą gyvuliams.
Kiti jau dabar nuo didelių ū- 
kių perka: žolę iri nusipjovę 
vežasi namo, kad ir iš labai 
toli kelias mylės ir daugiau, 
kur-tik gali pasipirkti.

Bet nežiūrint visį vargų ir 
bėdų, šios'^apielinkės ūkinin
kai lietuviai veikia ir ant dar
bininkiškos dirvos.

Pas mus taip sakant 
bar yra šienapjūtė, jau

bia kelias dienas, 
na visai mažai.

tos kuopos ijiuo jos gyvavimo 
Draugai

jau žinome, <ad LDS 5 apskri
tys rengia pikniką New Ha-1 
ven, liepos 24 d. Mes visi tu
rime važiuot į tą pikniką, nes 
New iHaveno draugai-gės mūs 
piknikus lanko gana skaitlin
gai; mes turime tuom patim 
atsilyginti. Abiejų mūsų kuo
pų susirinkimai įvyks rugpjū
čio 7-tą, vietą ir laiką žinome. 
Būkime visi į laiką, nes abid
vi kuopos turi

ir draugės, mes

daug svarbių

Piknikas Įvyks Nedėlioję, 
4 d. Rugsėjo (September), 1932 

VYTAUTO PARKE
Hulmville Pike ir Galloway Road 

Philadelphia, Pa.
Pradžia 10-tą vai. ryte. Įžanga 30c ypatai. 

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

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse 
KAROLIS POŽĖLA

Jis turės kietą oponentą" 
TONY LACKY

Sveriantis 205 svarus. Gi Požėla tesveria, tik 
195 svarus. Jiedu kausis iki pergalei.

Antra pora bus taip pat įdomi matyti 
JONAS BAGOČIUS

Pasižymėjęs ristikas susikibs su 
DANY WINERS

'Bagočius sveria 185 svarus, Winers 195
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Naujo- tų, kurie prieš komunistus liti- i ^avOme darbą pas Non-Perial, I

per tą•

Tai nauja-'

■

kurie 
nie- 
“pi-

už|

Antradienis, Liepos 19, 1932 L A I s v a

Darbininkų Vargai ir Kovos

Bet Nieko Bedarbiams ir Kareiviams
WASHINGTON, D. C. —

Visi jie

VIETOS ŽINIOS

a

Pruseikiniai Mėly ir Šmeižtų Skleidėjai

sios

dirbtuvės

du

<K

pride- 
darbi-

nu- 
vie- 
su-

žino, kad tuo laiku aš

tos pramonės
Praeitam unijos 
vienbalsiai nutarta rengtis prie ■ 
išėjimo į streiką.

džiaugsmo, kad “raudonskū- 
gaus po tris metus kalė- 

Bet jų visi melai tiek

leno šilko dirbtuvė buvo 
i ruojama PJiillipsburge.

gerų laikų.
Yra ir tokių darbininkų, ku-i

Ar žinote kas 
O gi

DARBININKŲ TEATRAS

(Workers Theatre)
Už birželio ir liepos menesius “Dar

bininkų Teatras” (Workers Theatre) 
jau išėjo. Šiame numeryje telpa 3 vei
kalėliai ir geros kritikos.

Greitai užsisakykite platinimui. Vi
sas 100-tas kopijų yra Meno Sąjungos 
Centre. Reikia ji platinti ir skaityti vi
siem menininkam. Kaina 15c. Rašy
kite: V. Bovinas, 46 Ten Eyck St 
Brooklyn, N. Y.

Maudymosi Sezonu 
Coney island

I *

Geriausia Lietuvių Užeiga
1

Čia galite persirengti, eidami į 
maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. Patarnavi
mas geriausias! ir teisingiausias.

Į

2809 West Į 7 th Street 
Conėy Island

Telefonas A^ayflower 9-8863 

SAVININKAI:
J. Jurevich ir K. Galiūnas

mui. ,
Susirinkime dalyvavo

- lumbia University, New. York1 kai 
University, C. C. N. Y. ir Hun-* kuo jie labiau puola

: ter College moksleiviai.

, nes naujai priimamus! 
darbininkus nereikalauja pasi
rašyti ant “rudo šuns” kon-

EASTON, PA. — “i 
Klampynės” Simianovo 

pisoriai” užsimanė

bininkų reikalavimus, 
; darbininkai laikysis vienybėje kodylą.

dininkus*, o tada žengti" prie!’1 ves aH^klią kovą iki laimė- kad bile kūdikis būtų supra-
! tęs jog jie meluoja.

Bet dabar pasirodo, kad

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KONGRESAS 
JAU UŽSIDARĖ IR PONAI VAŽIUOJA 
VAKACIJU, BEDARBIAI DARBININKAI 

BADAUJA BE CENTO

to ir jie nėra pasirašę.*
Dar tolihu “N. K.” “piso

rius” rašo,' kad aš su savo 
draugais Įskundęs du darbinin
ku Altshuley. Bros, bosams už 
tai, kad tie du darbininkai 
dirbdami pįųs Merleną, Phil- 
lipsburge, N. J., suorganizavo i 
darbininkus;ir užsistojo už tū
lą darbininką. Bet visi gerai 

visai

SCRANTON, Pa.—Šio mies-lką dirbame. Dabar laikas 
to darbininkų vargas ir skur- i tuojau pradėti kovą. Stokime 
das didėja taip lygiai, kaip ir; su Komunistų Partija iš vieno, 

kkitų miestų darbininkų ir abel- nes tai yra mūsų pačių Parti- 
nai kasyklų darbininkų. j ja, kuri rūpinasi kiekvienai

Visur Įvedama nauja siste-' darbininkų kova. Jos rinkimų! 
ma, pagal senatoriaus Dawes | platforma yra apimanti kiek-j 
planą centralizuoti anglies ’ vieną darbininkų kovą. Todėl; 
industriją, idant sumažinti tš- stokime į darbą ir veikliai; Kongresas Paskyrė Miliomis Bankieriams, Fabrikantams, be darbo blivau’ kuomet Mer- 
laidas mainų baronams. Dau- dirbkime, kad pagerinti savo! *
giau ir daugiau Įvedama ra- būvį. ' 
cionalizacijos sistema, skubus. Darbininkai neprivalo pasi-j 
darbas, daugiau produkcijos skirstyti i tikinčius ir netikin- 
su mažiau darbininkų. Ar mai- čius, Į Įvairias politines pažiū-1 Jungtinių Valstijų kongres- 
pieriai pagalvoja ką tas vis-1 ras. Visi esame darbininkų ! manai ir senatoriai jau pa
kas reiškia? Ar paklausia vie- klasės nariai, tad visiems turi! baigė savo darbą. Visi jie 
nas kito, ar padiskusuoja, kas rūpėti tik darbininkiški reika- 1 važiuoja vakacijų ir ant ge- 
bus toliau, ko mes sulauksime, | lai. 
kur dingsim. ką turėsime dary
ti ? ‘ __

ope-; 
, ,___ _r x.____ Tais!

i i 1

pačiais metais, kovo mėnesy, j 
gauti visi Altshųierio darbininkai J 

Juos per- Išėjom Į streiką. Kadangi bo- [ 
sai uždarė dirbtuves ir skebų Į 
nesamdė, tad streiko komite-| 

j tas neturin^jems iš ko gyventi

. Puslapis PenEtas

reikalauja varžyti ir depot- j)rauęįiu Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organątuoti ateivius darbininkus, 

paliktas ant stalo. Kong
resas išsiskirstė jį nepri-j 
ėmęs. Darbininkų ir visų I teisybes mylėtojų vyrų ir 
organizącijų protestai at-' 
mušė reakcinį bilių dar bent j 
tūlam laikui.

PADĖKIME KOMUNIS
TŲ PARTIJAI RINKI

MŲ KAMPANIJOJ

Į rų laikų. Kongresas prieš 
I pat uždarymą perleido bi- 
I iių, kuriuo bus duodama pa
skolos bankieriams, miestų 
, valdžioms ir fabrikantams, 
, bet nieko darbininkams. Ši- 
! tas bilius kainuos $2,122,- 
; 000,000.
i Ex-kareiviams
I

i paskirta.
! cento, kaip ir bedarbiai dar 
bininkai.

Draugai, mainieriai! Tie, 
klausimai yra mūsų visų klau
simai. Tai yra kasdieniniai 
mūsų klausimai apie duoną ir 

z • • v sakant sto- Moksleiviai Pikietuos Kovoj
vi prieš mus nemalonus klausi- -. . v - lv. , v. 
mas: Kovoti už gyvenimą, i PUCS IndzlOnkslIlUS 
arba sėdėti ir mirti badu? Ko- ---------
va vis didėja. Vis didesni. Nacionalg Moskleivių Lyga 
skaičiai darbininkų stoja į ją. - - - ...........
Kiekvienas turime stoti Į ko- j 
va nž gyvenimą. Ir tie, kurie i 
dar dirbate, pagalvokite, kad 
jūsų darbas tik dalinas ir bile 
kada galite būti išmesti iš dar
bo. Kurie turite susitaupę 
centą kitą, nežinote, kada j 
bankas bankrutuos, ar kitokiu 
būdu išnaudotojai ryklės pri
gaus jus ir surys jūsų centus, i tuvių darbininkais. 
Visur tie patys kapitalistai, vi-! kad šią savaitę apie 
sur tas pats išnaudojimas ir moksleivių prisidės pikietavi-' įtikinti Kaštono lietuvių darbi-

i ninku visuomenę, kad Eastono 
Co-j pažangieji lietuviai darbinin- 

i “no good” ir viskas. Ir 
l pažan-

Lyga planuoja plačią kampa- Hooveris taip pat viską sū
niją prieš indžionkšinus, var-! sidejo ir išvažiavo į savo 
žančius darbininkus laike Į Renipę turėti gerus laikus.
streikll- j Ex-kareiviai palikti Wash-

Lygos susirinkime tas klau-;
simas buvo plačiai diskusuo- 
tas. Ir nutarta stoti Į pikieto 
linijas iš vieno su streikuojan
čiais I. Miller avalynės dirb-

Manoma,
šimtas dvasios

gramzdinimas darbininkų skur 
de ir bade. Tik Sovietų Są
jungoj darbininkai patys yra > 
valdonai, jie tenai budavoja 
industriją, stato visą šalies 
ekonominę gamybą, kad atei-, 
tyje gal,etų lengvai gyventi.

Bedarbių Šeimynas Mėto iš 
Namų

ir Scrantone pradeda 
bedarbių šeimynas iš 

Kelios savaitės* atgal

Jau
> mėtyti 

namų, 
ant Mary St?lietuvių bedarbių 
šeimyna tapo išmesta Į gatvę 
del neturėjimo pinigų užsimo
kėti raudos. Tik pora savai
čių atgal airių tautos darbinin
kas, šešių šeimynos narių tė-; 
vas, netekęs darbo ir ^negalė- i 
damas niekur gauti kito dar
bo, gan bandė užsitroškinti.

Gaila tokių darbininkų, kad į 
jie vargo prispausti neprotau- Į 
ja, nestoja Į eiles kovojančių! 
darbininkų, bet jieško priemo- i 
pių nusižudymui. O kapitalis-l 
tų klasė kaip tik to ir nori.! 

^Kapitalistai džiaugsmu plyštų,| 
jįei keletas milionų darbininkų j 
misižiT|lytų. Darbininkam rei-! 
kia ne žudytis, ne pasilikti fa-! 

^natizme, bet bendrai stoti ir Į 
vesti kovą prieš išnaudotojus,' 
kurie visą kas gyvenimui rei-j 
kalinga pasiglemžia, o milio-' 
nūs darbininkų marina badu.; 
Poteriavimu mes neišprašysi
me gerų laikų, gerų ponų, ge
rų valdininkų. Per kovą me 
turime prašalinti ponus, vai

Kailiasiuviai Laimėjo 
Streiką 16 Dirbtuvių

ingtone, kurie tikėjosi g
bonus, be nieko. <
sekioja ir saugoja tik di
džiausia sargyba, policija ir j
milicija. j darbininkams leido eiti kitur

Ex-kareiviai skaičių je į darbo Jieškdti. Aš gavau dar- į 
7,000 visa diena maršavo ba pas L°ston Seldon šilko! 
Washingtone da/tikėdamie-1 dii btuv5se- į Allentown. Porą i

j bo ir tenai’. Paskui gavau j 
j darbą Tuscan šilko dirbtuvėse/ 
j BiskĮ vėliau gavo darbą iri 
Į M. Urba iii daugiau Eastono 
! streikieriu. j . |v

si, kad kongresas ne tik mi/ 
lionieriams, bet ir karei- i 
viams paskirs nors trupinių,1 
bet nepaskyrė. Dabar jau! 

nieko ne- nusiminęs ir ex-kareivių de- i 
Jie negauna nei • šinysis vadas W.W. Waters, 

> i kuris pasitikėjo valdžiai ir 
Pats prezidentas!liepė kareiviams “ramiai 

i kovoti.” Už kareivių bonus 
i kovoja tiks Buvusių Karei
vių Lyga, kuriai vadovauja 
kairesnis elementas.

Tuojau pradėjome organi-; 
žuoli tos dirbtuvės visus dar-' 
bininkus kovai už pagerinimą ' 
sąlygų ir ; pakėlimą algų. ■ 
Darbdaviai ipajutę, kad mes; 
organizhojame darbi ninkus, I 
uždarė naktinę pakaitą ir pa-' 
leido visus is darbo.

Rudeniop su d. J. Bimba i 
gavom darbą Poston Seldon i 
dirbtuvėse, i Po kelių savaičių |

dijo buržuaziniam teisme 1928 j 
m. Nes kovo mėnesy 
darbą pas Altshuler 
radome juos tenai 
bet po k 
nesimatė.
mašina

j giuosius, tuo aiškiau save nu-l 1912 m.
I simaskuoja darbininkų akyse.

Pavyzdžiui, mes keli pa-lganizAvę 
! žangesni lietuviai darbininkai Į streiką, 
j gavome darbus Altushuler 
Bros. šilko dirbtuvėj, kovo 
mėnesyj. Padirbus keletą sa- 

I vaičių dasigirdome, kad yra 
; 'parašyta korespondencija iš j 

Altshuler Bros. dirbtuvės. Į 
Gaunu “N. K.” nr. 14, skai-i i tau, viskas nuo ausies parasy-1 

ažai kas atatinka tei-! 
Bet bandyta, kalbos to- ! 

panašų

MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 
MOLINE. ILL.

Valdyba 1931 Metam:
! Pirm. K. YuSka, 325—4th Avė., Mo

line, III.
Į Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008*-

25th St., Moline, III.
i Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—10th 

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

* Avė., Moline, III.
' Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 

Avė., E. Moline, 111.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.

& 5th Avė., Moline, Iii.
i Maršalka J. Kairis, 2435—33rd StH 

Moline. III

Komunistu Partija yra 
darbininkų partija. Ko
munistų Partija kovoja 
už kasdieninius ir galuti
nus darbininkų klases rei 
k a I a v imtis. Komunistų 
Partija dalyvauja klasių 
kovoj, ji gina visų darbi
ninkų reikalus.

Šiuose rinkimuose rei
kia gauti kuodaugiausia 
balsų. Reikia vesti ka
ringa agitacija, reikia 
siųsti kalbėtojai ir leisti 
1 i t eratūra. Komunistų 
Partija neturi pinigų. Vi
sas jos išlaidas reikia 
gauti iš darbininkų.

Kiekvienas darbininkas, 
šmuliais farmerys/ arba 
kitokio užsiėmimo žmo
gus turi ateiti Komunis
tų Partijai i talką. Rei
kia aukoti kiek kas gali. 
Reikia rinkti aukas.

Kad sukėlus .$100,000 
rinkimų fondan, ruošiama 
Nacionaie Tag Day liepos 

ir 24 dienomis. 
Yorko distriktas

VALDYBA 1932 METAMS

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠAJLPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J.

Pirm. R. Tratulls,
201 W. 16th St.»

Pirm. Pagelbininkas G. Kardauskas,
• 201 W. 16th St.

Prot. Rast. K. Striupaitis,
19 E. 19th St.

Fin- Rašt. M. Andrunaitė.
35 W. 16th St.

Iždininkas J. Užkvrėnas
1501 S. Wood Ave.

Kasos Globėjai:
L. Bnrklcnė,

19 E. 19th St.
ir W. Biliutė,

»■ 13 E. 17th St.
Maršalka K. Meškauskas,

1802 S. Wood Ave.
Visi iš Linden, N. J. ,
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą seredą menesio. 7:80 vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin
den. N. J.

DETROIT, MICH.
1 Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

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

Ogden Ave.
; Nutarim. rast. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.
! Turtų rast. A. Jekstis, 1462 Junc- 
i tion Avė.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
I Ave i

Eastone. čia mums bedirbant 
^av^iMerleno dirbtuvė jau buvo už- 
ni'os. | daryta ir . mašinos išvežtos. ; 

dirbant, i rpaj Kokiu būdu aš galėjau Įs-i 
elių naktų^vieno jų I kušti minihius darbininkus,!

I kada aš visai nedirbau 
dirbtuvėj j Įajję^ pas Altshuler? j 

Prie visu melu dar4- C

da štai kokį melą : Tie 
ninkai slcundiką sekioję per ke
lis mėnesius ir sučiupę Phil- 

j lipsburge laidotuvėse, kur 
skundikas būk verkdamas pri
sipažinęs. Tačiaus, nenorėta 
laidotuvėse kelti nesmagumų, 
skundiką paleidę. ' 
nybė, ypatingai tiems, 
buvo laidotuvėse, kad jie 
ko panašaus nėra matę, o 

matė”, būdamas

Kuris gulėdavo po j 
Saimano c____ _ ,
Nes tuomet minimos j 
darbininkai susior-j 
Į IWW visi ėjo Į 

“Klampynės” “piso
rius,” kad pasirodyti bosui iš
tikimu, nėjo sykiu su streikie-! 
riais, bet gulėjo pasilindęs po! 
mašina. J

Toliaus jis rašo: “Kalbant 
apie ‘rudo šuns’ kontraktus, 
novoms nenoroms reikia pasa
kyti, kad tas “Laisvės” ko
respondentas visai užmiršo, ką SOrius’ 
jo ‘pamočninkas’ sako. JNau- i mylių.

į manoj jojoj Gadynėj’net keliuose nu-, . čįa taip išeina kaip būda_ 
darbiau/meriuose buvo rašyta, kad ‘ru-Į vo SLA, kad kuopos gydyto

ju. » sistema i jas prje§ save pasistatęs nau-
Argi taip ? j ja narį išegzaminuoja ir pasa- 

P1-iko, kad sveikas, bet Centro 
melus | gydytojas būdamas už 
■bim" . į;J11Lų mylių “suranda,”

_ / i l<ų akyse, nes Eastono. darbi- į aPlikantas yra nesveikas, 
hentais, kurie 1928 m., komu-’ ninkai ^erai zin°, kiek dirb-; Nieko geresnio ir negalima 

piknike iš- i Iuylv Yra įvesta “rudo šuns” >Jaukti iš “Klampynės” “piso- 
muštynes, vėliau ' kontmlita.! ir Į kiek ne. Bu-;rįų”—pagal Jurgį ir kepurė.

...... į kapitalistini teis-•v0 įvesta dviejose dirbtuvėse,! " * šilko Audėjas. 
, o teisme pirštais rodyda-Į be^ vienoj jau kaip ir panai-j 

mi Į draugus sakė teisėjui, kad | Uotas, 
tas ir tas yra komunistai, jie 
kėlė riaušes ir 1.1.

T. , . . , ./ trakto, nes darbdaviai ir be joJie tada rankas tryne isl.v ’ . .... . . .1i išnaudoja darbininkus ir turi; 
geresnes priemones jų suvar-j 
žymui. ^patingai nuo praei/ 
tų metų Federacijos vadų iš- 

pasidarė daug

Pereitą savaitę sustreikavo,
38 kailiasiuvyklų darbininkai 
prieš bosų pasimojimą kapoti i 
algas ir už pagerinimą darbe I 
darbininkams sąlygų.

Jau 16 dirbtuvių bosai 
sileido prieš darbininkų 
nybę, daugelyj dirbtuvių
trumpinant darbo valandas ir i . ,4T,. . , v , ,

4. i i-o i- .in r;, ;„i Ju Klampynei.” do šuns’ kontraktunet pakeliant darbininkams ai- j . . ;
gas. Streiku rūpinasi Indus-! “Pisoriai” manė, kad provo-liesta visam Eas.
trinė Unija. Akacija bus atsiekus savo tiks-1 . KLtmpynes

Svarbu pažymėti, kad B.! lo—“bimbiniai susipjaus. Nes'soriai” Pavirtina savo melus' gydytojas būdamas už kelių j 
Alex dirbtuvės darbininkai iš- nemanys, kad Eastono prūsei-į nerausdami Eastono darbmm-1 §įmtų my]įų “suranda,” kad! 

j kovojo pakėlimą algų po 15% 1 lyifiiai susivienytų su tais ele-;
ir sugrąžinimą Į darbą išmes-!
tus iš darbo darbininkus. Taip- jAiistų surengtam 
gi ir kitose laimėtose dirbtu-, provokavo 
vėse bosai priversti grąžinti! apskundė 
paleistus iš darbo darbiniu-! mą, 
kus.

Prieš nepasidavusius darbi
ninkams bosus, darbininkai
pasiryžusiai kovoja, kad pri-l

j versti juos pasiduoti. Nėra!
abejonės, kad visų dirbtuvių I riąi”
bosai bus priversti pildyti dar-ijimo.

jei tik j jiem gelbėjo, kiek numirėliui . ,XT .. . , v. d a vystės bosaiNes tiek buvo žiopli

j ta. '
j sybei.
na daryti

I Reiškia, būk aš bendradarbiai!
ju “Klampynei.”

“Pisoriai

ijimo.
1 Adatos Pramonės Darbinin-

. • i kų Unija deda visas pastan- “N. K.” bendradarbiauja tiene sejj rankas susidėję ir * J .. . 1 . . f .i„„i,;„ t.,i„ ..„.„.Ii.I«as, kad išvesti į streiką visus! patys elementai, kurie teismelaukia, kada įvyks revoliucija 
ir išgelbės juos nuo bado mir
ties. Bet patys veik nieku ne
prisideda prie proletarinės ko- 

'*vos, susirasdami visokių pasi
aiškinimų savo apsileidimui. 
Tokie žmonės pasėdėjimą, be-. .... . ... , ba ranka rankon sutikslj laiko praleidimą, skaito 
svarbesniu už klasinį darbą.

Draugai, mainieriai, jūs jau-: 
čiate patys, kaip kasdieną bo
sai kraują ant jūsų pečių vis 
didesnę skurdo naštą. Pasku
tiniais laikais Scranton Coal; 
Kompanija šimtus mainierių 

>>.šmetė iš darbo sudėdama ma
šinas skaldymui anglies, “šei- 
ker-Šiūčius” lodavimui anglies.; 
Prie to sumažino ventiliaciją ! 
ir dar nukapojo likusiems dar
bininkams algas.

Tas rodo, kad mes visi turi-į 
me stoti į bendrą kovą prieš i 
išnaudojimą, nepaisant, kur ir į

darbininkus.' liudijo prieš komunistus. Nes 
susirinkime j “N. K.” laidoj už birž. 2 d.

pisorius” neva atsakyme k’al- 
j bedamas apie “pikių” daugu- 

Tuo tarpu A. D. Federacijos mą sako: “Tai jums nesunku 
vadai, kur jie turi Įtakos ,dir- būtų surasti liudininkų, kurie 

bosais, pagelbėtu meluoti, nes aš joje 
kad neprileisti darbininkų prie jau nedirbu.
sutarties streikuoti. ten jau nedirba?

drąsesni.
Toliau^ “N. 

sako, kąd aš 
“loomfikserį.” 
mieruoja ir kitus.

loomfikseris

K.” “pisorius” 
užstojas skebą 

Pagal save
Taip, vie

nas. "loomlikseris" skebas, 
t

dirba dienomis. Bet mes, nak-j 
tinęs pakaitos audėjai, mažai i 
ką bendro turime su dieninės 
pakaitos skebu, nes mes jo nė' 
nematome.

Bet “N. K.” “pisorius” nr. • 
14 rašė, kad Altshuler dirba; 

LI “loomfikseriai” nemoka n ti j iš i ’ I. staklių taisyti, o ne “loomfik- 
, seris.” Tas reiškia visi/o ne ■ 

vienas. O svarbiausia, tas 
i reiškia kūrstymą audėjų prieš' 
I “loomfikserius.”

Ir štai dar koki argumentą 1 
susigalvoja “N. K.” “pisorius” I 
Jis rašo: “Bosas žino, kas iš-j 
tikimas, kas ne. Dėlto ir ne-. 
reikalavo pasirašyti ant ‘rudo 
šuns’ kontrakto.” Vadinasi j 
ir tie darbininkai, .kurie pir- 

j ma mus ir po mūsų gavo dar
bus, taipgi ' ištikimi bosams 
nes ant “rudo šuns” kontrak-

DARBININKAI NUGALĖ
JO POLICIJĄ IR NELEI

DO BEDARBIU ŠEI
MYNĄ IŠMESTI 

GATVĖN
MINNEAPOLIS, Minn.—!

i Bedarbių Taryba su 400 be-' 
! darbių darbininkų sulaikė 
I policiją,' kuri bandė išmesti 
bedarbio darbininko rakan
čius ir parduoti varžytinėse. 
Darbininkai susirinko ir po' 
licija turėjo nusileisti prieš 

i minia. » ■

WASHINGTON, D.C. - 
Reakcinis Dies bilius, kuris

New 
ruošia Tag Day rugpjūčio 
14. Visi darbininkai ir 
darbininkės ateikite i šią 
pagelbą. Rinkite aukas ir 
siųskite per “Laisvę” ar
ba tiesiai: “Election Cam
paign Committee, Box 87, 
Station D, New Yorft, N.

Moterų
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI!

! Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.
. Vice-pirm. O. Turskienė. 79 Vine St.
I Prot. rast. T. Ztzen, 678 N. Main St.
Fin. Rašt. K. Oereškienė, 87 Battle St.
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

- ■ "i Kasos Globėjo*:
i V. Baronienė, 9 Broad St.

M. Duobienė. 221 Ames St.
I V. Bartkienė, 29 Intervale St.

Ligonių Rašt. M. Potaus, 184 Amei St.
Maršalka J. Slmanakienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Maas.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon S136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

Įvairių karštų gčri- 
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos 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 
Staen Island Fer
ry. LUTV1NAS

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trmity B-872*

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZIHS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



LAISVI- Puslapis Šeštas

s susimušęs skerdyk-

VIETINES ŽINIOS

am

riuomi ji 
lose.

Įvyko Workers Centre,* 50 E 
13th St., N. Y. Liepos 15-tą d

Vakare

Last new york, n. y.
Cypress Hill parsiduoda 3-jų šeirrty 

nų mūrinė stuba, lotas 19X150, 17 
kambarių, 3 maudynės, visi įtaisymai 
pilnam patogumui, išskiriant apšil
dymų. Kaina $12,000. Kreipkitės 
R. A. U. 224 Logan St., Brooklyn, 
N. Y. (166-171)

PAĮRDAVIMAI
PARSIDUCDA 4 kambarių rakandai, 

dar visa 
kad greita: 
miestą, 
pasiūlys.

geri. Parduodu todėl, 
turiu išvažiuoti į kitą 

Parduosiu už tiek, kiek kas 
318 So. 1st St., ant 3 lu- 

bu, Brooklyn, N. Y.
(169-171)

Komunistų Partija ir Kitos Darbininkų Organizacijos Spar 
čiai Rengiasi Prie Pirmos Rugpjūčio Demonstracijos

Antradienis, Liepos 19, 1932

Tūkstantis Darbininkų 
Stojo Apginti Jauną 
Darbininkę

Iš Korespondentų ir 
i Draugijų Atstovų 
Konferencijos

Alice Z ay o, 19 metų 
žiaus, duktė Pennsylvanijos 
mainierio, atvažiavusi į New Į 
Yorką nuėjo į Spellman darbo! 
jieškojimo agentūrą, iš kurios 
gavo darbą dirbti pas tūlą mo
kytoją W. Brody. Buvo su-, 
derėta mokėti po $15 į mene-J 
sį, bet jaunuolei išdirbus kele
tą savaičių ir negaunant už-| 
mokesčio, ji pradėjo reikalai!-; 
tį., Brody taip perpyko už' 
pareikalavimą mokesties už 
darbą, kad pradėjo jaunuolę 
mušti, kol pastaroji prasišalino 
iš tenai.

bet 
Centro svetainė jau 
vai. buvo pilna, o vė- 
ir koridoriui šonai 

Nors svetainė ne-

Alice apleidusi nedorą savo 
bosienę sugrįžo į tą pačią 
agentūrą ir verkdama pradė
jo skųstis. Agentūros savinin
kas išvarė ją ir liepė daugiau 
nė kojos neįkelti į jo vietą.

Tuo tarpu agentūroj buvo 
vienas Bedarbių Tarybos na
rys, kuris viską girdėjo ir iš
varytą jaunuolę pasekęs at
sivedė į Bedarbių Tarybos 
kambarius. Iš čia ji buvo nu
vesta į “Daily Worker” rašti
nę, kur atrasta ant jos kūno 
žiaurios Brody mušimo ženk
lai.

Tuojaus buvo suorganizuota 
darbininkų protesto demons
traciją prie minimos agentū
ros, kur susirinko apie tūks
tantis darbininkų ir griežtai 
protestavo prieš jos savininką. 
Taipgi išrinkta komisija, kuri 
bandys priversti agentūros sa
vininką, kad išreikalautų mo
kestį už darbą jaunuolei.

Policija buvo užpuolusi 
monstrantus, bet nepajėgė 
monstracijos išardyti.
ja taipgi norėjo, kad komi
siją išreikalavimui mokesties 
neįeitų negrų darbininkų, 
tas jai nevyko.

de- 
de- 

Polici-

Nors susirinkimas atsidarė 
vėlai, pusė po aštuonių, 
Workers 
ant 8-nių 
liau net 
braškėjo.
paranki, bloga ventiliacija— 
oro labai stoka, o prieg tam 
dargi labai šiltas vakaras, bet 
tos priežastys nekenkė revo- 
liuciniaih atstovam, ir nei vie
nas neapleido konferencijos 
iki pasibaigė, lygiai pusė po 

i 12. čionai visko negalima su
rašyti, kas buvo kalbama per 
4-rias valandas. Taigi bandy
siu paduoti tik nekuriuos tari
mus.

Konferencijai atsidarius 
“Daily Workerio” redaktorius, 
W. W. Weinstone, pasakė la
bai naudingą prakalbą įrody
damas trūkumą ^‘Daily Wor- 
keryj” labiausiai žinių iš dar
bo lauko ir d.el to “Daily W.” 
kaip kada būna lig ir medi
nis, negana revoliucinis. To
liau nurodė, kaip surinkti iš 
darbaviečių teisingas žinias 
ir kaip rašyti korespondenci
jas. Taipgi ragino visas dar
bininkiškas organizacijas ir 
kliubus platinti “Daily Wor- 
kerį” kur tik galima. O dar
bininkams visur galima, k. t. 
piknikuose, išvažiavimuose, su
sirinkimuose, šokiuose, gatve- 
kariuose, traukiniuose, teat
ruose, “bažnyčiose”, nes “Dai
ly Worker” turi pasiekti visus 
kampus ir kampelius — visos 
Amerikos, o ne tik New Yorko 
ar N. Y. valstijos/ Ir tai rei
kia daryti be jokio atidėlioji
mo, kad apšviesti mases ir pa
greitinti padaryti galą ant

Iš Keturių Vietų Darbininkai 
Didelėmis Demonstracijomis

Maršuos j Union Square
Rugpjūčio 1 d., Union

j Square, įvyks New Yorko dar
bininkų milžiniška prieškarinė 
demonstracija, kurioj bus iš
neštas galingas protestas prieš 
imperialistinį karą; darbinin
kai pasižadės ginti Sovietų Są
jungą; balsuoti už Komunistų 
Partijos kandidatus ir tt.

Lietuviai darbininkai su vi
somis savo organizacijomis 
negali atsilikti nuo kitų tautų 
darbininkų prisirengime prie 
Pirmos Rugpjūčio prieškari
nės demonstracijos ir skaitlin
gu dalyvavimu joje. Tad nuo 
dabar iki rugpj. pirmos kiek
vienas turime energingai dirb
ti, kad kuodaugiausiai darbi
ninkų sutraukti į kalbamą de
monstraciją.

Iš Keturių Vietų Minios De
monstratyviai Maršuos j Union 

Square
Pirmosios Rugpjūčio centra- 

linė demonstracija įvyks 
Union Square, bet į Union 
Square darbininkai Haipgi de
monstratyviai atmąršuos iš se
kančių vietų : Į Columbus Cir
cle darbininkai pradės rinktis 
2 vai. po pietų. Ten dalyvaus 
Darbo Unijų Vienybės Tary
bos Harlemo, Bronxo ir mid- 
towno Bedarbių Tarybos; pos
tai 2, 35 ir 50 Darbininkų Ex- 
kareivių Lygos. Taipgi ten 
dalyvaus ir A. D. Federacijos 
lokalai.

Darbininkuose Streikų 
Dvasia Gelbsti Rinkimams

ir visados šiai supuvusiai ir ba- 
i do siurbėlių sistemai, ir įsteig
ti Sovietus Amerikoje.

Dargi peiktinas dalykas, kad 
šioj konferencijoj nesimatė 
lietuviškų veidų. O dar bloges
nis, kad nuo streikuojančių 
šiaučių nebuvo atstovo ir būtų 
gana blogas pasiteisinimas, 
kad sakytų, jog turėjo savo 
susirinkimą. Nežiūrint jokių 
susirinkimų, visgi galėjo nors 
vieną atstovą prisiųsti.

Toliau sekė diskusijos kas- 
link pagerinimo “Daily Wor-

Streikų dvasia persiėmę 
darbininkai adatos, avalynės, 
namų rhkandų ir maisto dar- 
Jbininkų unijose noriai rengia
si prie rinkimų kampanijos 
darbininkų unijų konferenci
jos, kuri įvyks ketvirtadienį, kerio”, bet mažai buvo nau- 
liepos 21 d., Trade Union City dingų . Apie jas čion neminė- 
Council Svetainėj, 5 E. 19th siu, nes tas bus “D. W.” pla
st.

Jei iš kurių unijų lokalų dari 
nerinkti delegatai, tai susipra
tę darbininkai, priklausanti 

’ unijose, privalo nueiti į sekan
čius susirinkimus ir žiūrėti, 
kad delegatai būtų išrinkti.

“mases”, viena apie 60 
žyde, kitas apysenis pa- 

į vokietį ir dar vienas 
(tur būt baltagvardie-

Persergsti Streikuojančius 
Pentorius New Yorke

Building and Construction 
Workers Industrial League iš
leido atsišaukimą remti strei
kuojančius pentorius. Savo 
atsišaukime taipgi kreipia 
streikuojančių pentorių domę 
į streiko vadus, kad streikie- 
riai bū|ų atsargūs, nes pasta
ruoju laiku kiek tik buvo sta
tybos darbininkų streikų ir 
vadovavo tie patys bei jiem 
artimi vadai, streikai užsibai
gė darbininkų pralaimėjimu.

Atsišaukime raginami strei
kuojanti darbininkai nepasiti
kėti vien vadų vadovyste, bet 
greitai steigti streiko komite
tus iš pačių darbininkų, kurie 
turi rūpintis kiekvienu streiko 
žingsniu.

čiai paaiškinta.
Dar turiu pridurti, kad šioj 

konferencijęj atsirado prusei- 
kinių 
metų 
našus 
rusas
tis). Jie norėjo sukelti triukš-'binės 
mą, kad suardyti konferenci
ją, bet tas jų šūvis neišdegė;

J žydė liko visai prašalinta iš 
svetainės, o kiti 2 kaip prikibo 
prie krėslų, jog ir pusė po 
dvyliktos naktį nenorėjo jų 
apleisti.

LDS 1-mos Kp. Atstovas.

Reikalauja Roosevelt 
Pareikšti Savo .
Nusistatymą

Uni-

prie Pirmosios Rugpjūčio, kaip 
ir del rinkimų kampanijos.

Kiekvienas pavienis darbi
ninkas ir kiekviena darbinin
kų organizacija taipgi privalo 
kuodaugiausia prisidėti prie 
šių dideliu darbų, kad sumobi
lizuoti nevien savo narius, bet 
ii; visos savo apielinkės darbi
ninkus.

Nukentėjusius Nuo Gaisro 
Darbininkus Policija 
Žiauriai Daužė

darbinin-

įstaigos 
nukentė- 
pasiteisi-

Delei Coney Island įvykusio 
gaisro tūkstančiai darbininkų 
neteko namų, rūbų, maisto ir 
kitokių kasdieniniam gyveni
mui reikmenų. Visoj apielin- 
kėj namų savininkai tuojau po 
gaisro pakėlė randas už na
mus, kuriuose norėjo apsigy
venti namų netekę 
kai.

Biednųjų šelpimo 
taipgi atsisako šelpti 
jusius darbininkus,
nant tuo, kad turi pašeipai tik 
tiek, kiek reikalinga normaliu 
laiku, o čia del gaisro pašal
pos reikalaujančių skaičius be
galiniai padidėjo.

Praeitą šeštadienį apie tūk
stantis nuo gaisro nukentėju
sių darbininkų susirinko prie 
vadinamo Home Relief Bureau 
ir reikalavo tuojautinės 
bos nuo bado.

Įstaigos viršininkai, 
tartis su benamiais ir
pagelbą, pašaukė policiją, ku
ri 'pribuvusi pradėjo daužyti 
darbininkų galvas buožėmis. 
Keletas darbininkų tapo sun
kiai sužeisti; keturios darbi
ninkės areštuotos ir padėtos 
po $500 kaucijos kiekviena.

pagel-

vietoj 
teikti

Plačiajam New Yorke

VAKAC1JOS VIETA
Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už dabai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už 

$10 l SAVAITĘ 
šviežiausias farmų maistas, 

sezono uogos visokių rūšių ir 
daržovės už tą pačią augščiau 
nurodytą kainą.

Važiuokite Hudson upe Day 
Line Boat iki Catskill, N. Y. 
Atvažiavę telefonuokite: Cats
kill 890-F-4.

šiltas
newyor-

Praeitą sekmadienį 
oras apie 2,000,000 
kiečių nuvijo į maudynes.

Coney Islande ištiko suju-
Tarybos iš dimas kada pasklydo gandas 

tarpe besimaudančių, * kad 
randasi žmogaus 

Pagaliaus ištyrus tą 
keno tai suvers- 
“sauerkraut ir

Brighton vandenyj 
kaulai, 
pasirodė, kad 
ta į vandenį 
spareribs.”

Sekmadienį
maudynėse prigėrė trys žmo
nės.

New Yorko

12 New Yorko policistų yra 
kaltinami ir tyrinėjami savos 
rūšies žmogžudystėj, kurie 
areštavę tūlą Stark tiek kan
kino ir mušė, kad pastarasis 
likęs be sąmonės mirė.

Policistas J. J. McBride pir
madienio ryte vijosi nužiūrimą 
automobilistą, prie Coney Is
land Ave. ir Ave. J atsimušė 
į busą. Nelaimėje policisto 
ja liko sutriuškinta.

ko-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street^ “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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AGATHA BLOZNELIS
R. F. D. 2 Catskill, N. Y.

X 
X

Del platesnių informacijų 
rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

INC

TEL. STAGG 
2*5043

MATHEW P. BALLAS 
( B I EL A USK AS) 
GRABORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASlUNČlAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINJ. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS ‘ 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ. VIETAv SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

, VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA^ IR NAKT(. (4USU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. » < /
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Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo f vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir iventadieniais 

tik susitarus.

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių daiktų ži
nokite, kad 
sipirksite.

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS
UŽ PRIEINAMA

KAINĄ

pas mane pigiau nu-

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa ir chroniftkaa vyrij ir 

moterij Ilgai kraujo ir adai. 
Padarau iityrimf kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room 192 

New York, N. Y.
Valandai Priėmimo i

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietį) nuo a 
iki 0 vai. vakaro 

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

156

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

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

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

JONAS STOKES
Fotografas

šiuonii praneAu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
S3 2 Marion SU 
kam p. Broad* 
way, Chauncey 
Street stotia 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

LAIK-
NAU-

MADOS

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

Komitetas Twenty-Five 
ted Depositors Bank of United 
States šaukia didelį masinį mi
tingą, kuris įvyks trečiadienį, 
prie 10th St. ir 2nd Avė. Ko
mitetas pasiuntė laišką F. D. 
Roosevelt’ui, kad jis, kaipo de
mokratų kandidatas į prezi
dentus, pareikštų . viešai savo 
nusistatymą kas link minimo 
banko depozitorių 'reikalavi
mų.

Nuo 2 vai. iki 3 :30 bus lai
komos prakalbos, platinama 
darbininkiška literatūra^ priraV 
šinėjami nauji nariai į darbi
ninkų organizacijas ir tt., o 
kaip 3:30 prasidės maršavi- 
į Union Square.
Antra demonstracija bus su

rengta prie Whitehall ir South 
gatvių. Prisirengimas prasi
dės 2:30 vai. po pietų. Ten 
dalyvaus jūrinių darbinin
kų unijų nariai; postai 40, 75 
ir 180 Darbininkų Ex-kareivių 
Lygos; Bedarbių
Boro Park, Red Hook, Brook
lyn Waterfront, 
Beach ir Coney Island. Marša- 
vimas į Union Sq. prasidės 41 
vai. po pietų.

Trečia demonstracijos vieta 
bus prie 7th St., Darbininkai 
pradės rinktis 4 vai. po pietų. 
Čia dalyvaus Jaunų Komu
nistų Lyga; Pionierių organi
zacija; įvairių darbininkiškų 
organizacijų jaunuolių gru
pės; east midtown ir down
town Bedarbių Tarybos ir ki
tos tų apielinkių organizacijos. 
Maršavimas į Union Sq. prasi
dės 4 :30 po pietų.

Ketvirta demonstracija susi
rinks Madison Sq., 4 vai. po 
pietų. Čia dalyvaus Friends 
of Soviet Union; WIR, ILD, 
IWO, Moterų Darbininkių Ta
rybos ir visos masinės ir kal- 

organizacijos. Taipgi
postas 1 Darbininkų Ex-karei- 
vių Lygos ir Bedarbių Tarybos 
iš Bronwsville ir Williamsburg 
apielinkių. Maršavimas į Uni
on Sq. prasidės 4:30 vai.

Del prisirengimo prie Pir
mosios Rugpjūčio prieškarinės 
demonstracijos jau pradėjo 
dirbti įvairios darbininkų or
ganizacijos sekdamos padary
tus bendrus planus. Bus su
rengta daugybės masinių mi
tingų atvirame ore, prie dirb
tuvių vartų ir kitose vietose, 
kur randasi darbininkų. Pas
kirti komitetai atlankymui 
darbininkų organizacijų susi
rinkimų ir pakvietimui jų da
lyvauti demonstracijoj ir pri
sirengime.

Visas darbas del prisirengi
mo prie Pirmosios Rugpjūčio 
yra tampriai surištas su Ko
munistų ,Parti jos rinkimų kam
panija; kampanijos darbuoto
jai ir kandidatai į valdavietes 
lygiai dirba del prisirengimo » »

The Temporary Relief 
sociation viršininkai sakosi 
teikę pagelbą milionui darbi
ninkų tarpe lapkričio pirmos 
ir birželio pirmos. \ Pašalpos 
reikalaujančių skaičius taip 
smarkiai didėja, kad ateity 
jau negalės vėsti savo darbo, 
jei negaus iš kur pagelbos.

As-
su-

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

’ ' ’ operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City

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

Graborius

domi be
DR. O.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

402

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

Prie 284 Washington St. 
rastas miręs žmogus. Atrodo, 
apie 60 metų amžiaus. Iki 
šiolei niekas jo nepažino. Ka
pitalistiniai geltonlapiai rašo, 
kad jis bus miręs “naturale 
mirčia”. Aišku, kad tai dar
bininkas iš bado ir skurdo mi
rė eidamas gatve. Gi kapita
listinė spauda tokią mirtį vadi
na naturale.

Vincas Zęlnick 29 metų am
žiaus mirė ligoninėj. Sakoma, 
kad mirties priežastis buvusi 
smūgiai kito darbininko su kir-

LIETUVIŲ KOTELIS
T*ik 100 Pėdų Nuo Marių

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

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

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

BROOKLYN, N. Y.

DEKAVOJU pacientams
3

I

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261

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.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

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

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”
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