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Drg. Ordžonikidze toliaus 
nurodė, kad 1931 metais moks
linės tyrimų ir išradimų įstai-

KRISLAI
‘Klampynės’ Neapykanta.
Skleidžia Buržuazijos

Melus.
Individualizmo

Garbintojai.
Paslepia Faktus.
Parodo Savo Veidą.

Rašo D. M. Šolomskas

Kiek tai neapykantos prieš 
Sovietų Sąjungos darbininkus 
išreikšta p r o v o k a t o r iškoje 
“Klampynėje,” Prūseikos gazie- 
toje, 27-tame numeryje. ' Dar
bininkai paniekinami, perstato
mi tinginiais, analfabetais ir
kartu neprieteliais savo šalies. 
Pačioje Sovietų Sąjungoje, anot 
jų, , viešpatauja “pamatinės 
ydos," nėra “demokratijos,” 
“nėra paakstinimo lavintis.” 
Todėl del SSSR reikia iš kitur
traukti technikai. Jie sako, kad 
šalyje viešpatauja “ironija," nes 
“šlavėjai” pavergė mokslo vy
rus. Tai tikra kontr-revoliucio- 
nierių ir baltagvardiečių gies-; 
mė! Tai atakos ant Sovietij Są
jungos, tai ruošimas imperialis
tinio karo prieš SSSR ir silpni-j 
nimas darbininkų nusistatymo j 
ginti Sovietų Sąjungą.

O gyvenime yra kas kita. Į 
Drg. Ordžonikidze raportavo 
VSKP XVII konferencijai, kad 
1931 m. baigė mokslą 21,000 in
žinierių ir 51,000 augštų tech
nikų. Kad 1932 metais baigs 
mokslą 38,000 inžinierių ir 350,- 
000 technikų, o 1933 metais iki 
87,000 inžinierių ir pirmos rū
šies technikų.

Su 1 d. sausio, 1932 metais 
augštas technikos lavinimosi 
mokyklas lankė 370,000 moki
nių. Darbihinkų Fakultetus 
626,000, o kitokius technikinius 
kursus 800,000. Arti dviejų mi- 
lionų mokinasi technikos! O 
renegatai sako, kad ten “nėra 
paakstinimo mokintis,” z nes 
“šlavėjai analfabetai” turi pir
menybę. Kaip tik taip sako ir 
kontr-revoliucionieriai Miliuko- 
vai.

gos išaugo nuo 141 įstaigų iki 
255. O jų nariai pakilo skai-
čiuje nuo 6,000 iki 12,500 nuo
latinių darbuotoji] toje srityje.

Kas liečia abelną mokinimąsi, 
tai’ visi vaikai nuo 7 iki 11 me
tų yra priversti lankyti mokyk
las. Europinėje dalyje SSSR 
1931 metais 98 nuošimčiai vi-1 
sų vaikų lankė mokyklas. Ru
sų Federatyvėje Sovietų Soc. 
Respublikoje 1931 metais mo
kytojų skaičius pakilo ant 60,- 
000. O Ukrainų SSR ant 16,- 
500 mokytojų. Tas patsai ir 
visoj SSSR. Bet renegatai tą 
viską paslepia nuo savo skaity
tojų.

Išradimų srityje tikrai milži
niškas progresas pas darbiniu-: 
kus, tai yra tuos, kuriuos I
“Klampynė” vadina 
ir analfabetais”, i

Pirmas Lie tuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)
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VOKIETIJOJ PERVERSMAS; DEMONSTRUOKITE PRIEŠ FAŠIZMĄ IR KARA 1 D. RUGPJŪČIO
EDITH BERKMAN NEBUS

DEPORTUOJAMA ŠIUO LAKU

Edith Berkman
Tarptąutinio Darbininkų 

Apsigynimo advokatas pra
neša, kad Mass, valstijos 
darbininkų streiko vadove, 
kuri paskutiniu laiku buvo 
padėta deportacijai ir sirgo 
džiova, šiuo laiku nebus de
portuojama. Jos deportaci

ja atidėta iki rugpjūčio 5-tai 
dienai. Paskiaus jos daly
kas bus paliktas dar toliau, 
kad jinai galėtų pasirūpinti 
tinkamus dokumentus.

Jos deportaciją atidėjo 
teisėjas Brandeis' todėl, kad 
už Berkman gerai kovojo 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo advokatai ir tą 
kovą gerai parėmė darbinin
kų organizacijos, kurios 
ruošė įvairius protestus ir 
siuntė deportacijos depart- 
mentui, kad Berkman būtų 
paleista. Darbininkų orga
nizacijų ir masinių mitingų 
protestai daugiausia reiškia 
paliuosavimui politinių ka
liniu. 

L.

Edith Berkman buvo kan
kinama ir teisiama depor
tacijai ne todėl, kad jinai 
būtų gyvenusi nelegališkai 
šioje šalyje, bet todėl, kad 

' jinai buvo veikli tarpe strei- 
1 kierių darbininkų.

Policija Daužo Galvas Veteranams Kareiviams
WASHINGTON, D. C. —|Namo, tai policija juos už-

Pasaulinio karo veteranai, ' 
kurie dabar yra dar Wash-! 
ingtone, liepos 20 dieną su- į 
ruošė pikietą prieš Jungti
nių Valstijų Baltąjį Namą 
ir reikalavo, kad Hooveris 
šauktų greitai specialę kon
greso sesiją ir nutartų iš
mokėti eks-kareiviams pri
klausančius bonus.

Veteranai maršavo kari
nėje formoje. Bet kuomet 
jie prisiartino prie Baltojo

Reikalauja Karo 
Paskelbimo

puolė ir pradėjo daužyti 
jiems galvas. Trys areštuo
ta, kurie vadovavo šią kar
eivių parodą. Areštuoti yra 
George Pace, Walter Echer 
ir B. R. Johnston.

Policija draudė šią karei
vių parodą, bet jie visgi ga
lėjo laikyti masinį mitingą 
ir dalyvavo apie 500 buvu
sių kareivių ir pasakyta 
prakalbos.

VOKIETIJOS VALDŽIA PASIGRIEBĖ 
DIKTATORIAI; PASKELBTA DIKTATŪ
RA PRŪSIJOJ; KARO STOVIS BERLYNE
Vyriausiu Diktatorium Paskelbtas Valstybės Ministeris Pa- 

penas; Socialistai Gauna Išspirti iš Valdžios Vairo už 
Batlaižiavimą Kapitalizmui; Komunistai Kovoja Prieš Fa
šistus

“šlavikais' 
tinginiais ir j 

nemokšomis! Vien Briansko lo-1 
komotyvų dirbimo fabrike iš',. .. - r, i
13,000 darbininkų buvo 600 iš- hvlJ0S. Paraguay valsty- 
radėjų ir jie per metus laiko iš-1 bių piliečiai reikalauja ka- 
rado virš 1,000 pagerinimų • ra paskelbti viena kitai už 
technikoje ir darbe. Tai tiki v • n i a
vienų metų ir vieno fabriko' ^pasidalinimą Cailos An- 
protinio darbo vaisiai, kurį su-'^onio Lopez porto. Šitas 
teikė masiniai patys darbiniu-' portas yra Chaco srityje, 
kai į metus; laiko, suteikdami 
328,000 rublių pelno.

Scviety Sąjungos
Darbininkai Rado

Mamuto Kaulus
BUENOS AIRES. — Bo-

Paraguay valstybė jau sa
kosi pasigriebė šį portą, ku- 

Maskvoj fabrike “Press” dar- rį buvo įš jos atėmusi Boli-
bininkas išrado naują prietai
są, su kurio pagelba į dieną 
pagaminama nuo 12,000 iki 20,- 
000 daiktų daugiau, kaip buvo 
pirmiaus pagaminama. Kitas 
darbininkas išrado blekių štam
pavimo mašiną, kuri per dieną 
atlieka 30,000 štukų darbo.

Darbininkas Trofimovas išra
do pagerinimą prie garvežių, už 
kurį jam siūlė viena Amerikos 
kompanija 200,000 rublių. Jis 
nepardavė, o jį atidavė veltui 
SSSR.

vija birželio 15-tą d. Abi
dvi šios šalelės viena kitai 
grąsina skelbimu karo.

kada Sovietų valdžia pasiūlė 
jam 75,000 rublių dovaną, tai 
jis nuo jos atsisakė, pareikš
damas: “Aš dirbau, ne del pini
gų, bet del Sovietų valdžios." 
Štai koki tie “analfabetai,” ku
riuos “Klampynė" perstatė di
džiausiais tinginiais ir tik lau
kiančiais,. “kad šiaip taip užbai-

MASKVA. — Sovietų Są
jungos darbininkai, be kas
dami vandeniui ravą, atra
do milžiniško buvusio gyvū
no (mamuto) skeletą, kau
lus. Kaulai rasti netoli O- 
suga upės, Baltarusijoj.

To gyvūno kaulai buvo 12 
pėdų žemėje. Betkaulai 
rasta gana geroje padėtyje. 
Tasai skeletas nugabentas į 
valstybės muzėjų.

Sovietų Sąjungoje jau ne 
pirmu kartu randama tokių 
mamutų kaulų. Kiek laiko 
atgal net pačioje Maskvoje 
buvo surasta mamuto kau
lai, bekasant skiepą.

Darbininkas Kuznecovas išra
do pagerinimus prie orlaivių. 
“Junkers” kompanija iš Vokie
tijos siūlė 75,000 rublių, bet jis 
nepardavė, o atidavė jį Sovietų 
valdžiai.. Taip pat “analfabe
tas” prie gelžkelio dirbantis 
darbininkas Danil Trogor pa
darė išradimą^ kuris šaliai su
teikia milionus rųbjių pelno, ir

gus darbo dieną, kuriam pra
monės vedimas visai nerūpi.”

“Klampynė” viską stato bur
žuaziniai, jai progreso stumena: 
tai pelnas, kapitalas, privilegi
jos. Ji turavoja seną buržua
zijos individualizmą. Jai dar
bininkai, tai tinginiai, o progre
so palaikytojais yra tik buržu
aziniai inteligentai.

Japonija Augins Daugiau 
Avių

TOKIO. — Japonijai rei
kalinga daugiau maisto, o 
ypatingai mėsos, kuomet ji 
kariauja. Tad valdžia įsa
kė auginti daugių avių. < ■ i'

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimčsite, Tik 
Retežy s, o Išlaimesite 
Pasav .j!

SUVIENYTAS DARBININKU
ORGANIZACIJŲ FRONTAS ..;

RUGPJŪČIO PIRMAI DIENAI
J • < I J Iii

Visos Lietuvių Darbininkų Organizacijos Turi Veikti Bend
rai, kad Padaryti 1 d. Rugpjūčio Demonstracijas Skait
lingiausiomis; Šaukite Mitingus ir Organizuokite Darbinin
kus Kovai Prieš Karą

Chinijoj. Artinasi su savo 
armija arčiau prie Mongo
lijos.

Chiang-Kai-shekas, kurį 
remia imperialistai kitų ša
lių, pradėjo atakas ant So- 

frontas visų darbininkų or- vietų Chinijos. Raudonoji 
ganizacijų. Reikia kreiptis Armija laikosi desperatiš- 
j lietuvių darbininkų organi- i kai. Viso pasaulio darbinin- 
zacijas, kurios dar nėra kla-; kai turi parodyti griež- 
siniai sąmoningos. į čiausią protestą prieš impe-

Karo pavojus yra dar la-! rialistų ruošiamą skerdynę, 
biau dienos klausimu. Ja- kurią jie dabar jau vykina

Amerikos Komunistų Par
tija šaukia visus darbinin-Komunistų Partija Paskelbė Politinį Streiką Prieš Hin- 

denburgo-Papeno Diktatūrą ir Sunaikinimą žodžio ir kįįs jr jų organizacijas eiti 
Spaudos Laisvės 
BERLYNAS.—Liepos 20 

dieną Vokietija pereina į 
diktatūros rankas. Prūsija, 
kuri sudaro du trečdaliu 
Vokietijos ir laikėsi pir
miau, kaipo atskira Vokieti
jos valstija, pereina į ran- 

Ikas vieno diktatoriaus Pa- 
[peno. Papenui davė dikta
tūros galią prezidentas Hin- 
denburgas. Visa ginkluota 
policija, kuri yra Prūsijoj, 
skaičiuje 90,000, taip pat

į gatves pirmą dieną rug- 
Šiai demonstracijai 
padaryti bendras

pereina į valdžią paties Pa- pjūčio. 
peno arba jo paskirto kito reikia 
valdininko.

Socialistinė Prūsijos val
džia, kuri turėjo savo mini- 
sterių kabinetą, yra išvąi- 

| kyta. Prūsijoj ir Berlyne 
paskelbta karo stovis. Įsa
kyta naudoti militariška jė- ---- ------- ----------- - ------- v-- ------ v
ga prieš valdininkus, kurie 1 ponija siunčia savo armijas ant Chinijos darbininkų. Vi- 
nenorės klausyti Papeno įsa-i arčiau Sovietų Sąjungos.Ji-. si darbininkai į gatves 1-mą 
kymų. Tai pradžia fašizmo ! pradėjo atakas Šiaurių l dieną rugpjūčio!
V okie ti j o j. —*........  —........ ....... ...... .

Darbininkų Pilietinės Teisės Panaikintos-Galia Policijai
BERLYNAS. — Prūsijoj, 

Berlyne, ’ Brandenburge ir 
apielinkėse pilietinės teisės 
jau visai panaikinta. Ne
paprasta padėtis reiškia, 
kad policija gali valdyti 
taip, kaip ji nori. Papenas 
Berlyne policijos galią pa
vedė gerai žinomam bude
liui Rųndstedt.

Šitas diktatorius paskelbė, 
kad jisai turi įgaliojimą nuo 
paties Hindenburgo ir gali 
elgtis taip, kaip jam. patin-

ka su darbininkų teisėmis. 
Savo proklamacijoj jisai pa
reiškė, kad konstitucija ir 
teismai arba kitos buvę tei
sės pereina į jo galią, Po
licijos viršininkas gali dary
ti savo įstatymus, koki jam 
patinka.

Policijos diktatorius pa
reiškė, kad visi piliečiai tu
rės klausyti jo įsakymų. 
Hitleris laimi. Ši diktatūra 
tik prieš darbininkus ir ko
munistinį judėjimą.

Hindenburgas Paskelbė, Kad Konstitucija Yra Suspenduota
BERLYNAS. — Kaizeri

nis prezidentas savo dekla
racijoj paskelbė, kad jau 
Vokietijos konstitucija nie
ko nereiškia. Jisai sako:

“Pasarga 1.—Straipsniai 
114, 115, 117, 118, 123 ir 152 
Vokietijos konstitucijos yra 
suspenduoti šiuo laiku. Tad 
yra leidžiama suvaržyt lais
vė žodžio, prakalbų, spaudos

ir susirinkimų. Leidžiama 
sulaikyti ir atidaryti laiškai, 
telegramai, telefonai. Lei
džiama daryti kratos ir kon
fiskavimai nuosavybių ir 
t.t.”

Tai reiškia, kad duodama 
visa galia diktatūrai. Dar
bininkų susirinkimai, pra
kalbos ir spauda jau bus 
naikinama.

Diktatūra Prieš Bekylantį Komunistų Darbininkų Judėjimą
BERLYNAS. — Praneši

me iš Berlyno labai aiškiai 
pasakyta, kad šitas diktatū
ros paskelbimas ir visos ga
lios pavedimas į; kelių dik
tatorių rankas, tai yra da
roma tik vienu išrokavimu 
—prieš Komunistų Parti j į.

Diktatorius Hindenbur-

gas paskelbė, kad jisai išve
ja Otto Braun ir Carl Sev
ering (abudu socialistai), 
kurie buvo vyriausi vadai! 
Prūsijos ministerių kabine
to ir paleido Berlyno polici
jos viršininką Albert Grze- 
sinsky tik todėl, kad jie ne
galėjo ir nesugebėjo “nuslo
pinti komunistus.

EXTRA!
BERLYNAS. — Vokieti

joj Komunįstų Partija des- 
i peratiškai kovoja. Komu
nistų laikraštis “Rote 
Fahne” neleidžiamas išeiti. 
Policijos viršininkas apsta
tė policiją aplink komunistų 
spaustuvę, kurioj buvo 
spausdinami lapeliai. 90 
komunistų jau areštuota.

Valdžia grąžinama kaize
rinė. Sakoma, kad šita val
džia bus tokia pat, kaip kad 
buvo kaizerio Wilhelmo II. 
Junkeriai ima viršų. Prieš 
šitą diktatūrą kovoja tik 
komunistai. P r a n e ši mai 
skelbia, kad ruošiama įsta
tymas padaryti Vokietijos 
Komunistų Partiją nelegale.

Grandį Neteko
Ministerio Vietos

ROMA. — Italijos val
džios diktatorius Mussolini 
paleido savo minister! Gran-; 
di. Su jito paleista dar ke
turi ministerial. Mussolini; 
sako, kad jisai mažina mini
sterių skaičių. Bet giliau! 
to yra ir kitos priežastys'; 
Tai šalies krizis. Fašistai 
mano, kad iš to krizio galės 
išeiti paskyrimu kitų, fašiz
mui ištikimesnių, ministe- 
riu.

87 Šeimynos
Viename Kolektyve j

MASKVA. — Kaimiečiai 
iš kolektyvo, kurie seniau 
buvo pasiskirstę po vieną ir 
dirbo savo žemę be mašine
rijos, rašo kitų šalių darbi
ninkams, kaip jie pagerino 
savo būvį susidarydami liue
su noru kolektyvą Dorogo- 
buisk pav. * Šitą kolektyvą 
sudaro 3 kaimai iš 87 šei
mynų. Jie dabar naudoja 
mašineriją ir geriau gyve
na. Valdžia jiem davė pa
skolą 10,000 rublių. Taip pat 
jie gavo iš valdžios agrikul
tūrai mašinerijos ir veisli
nių gyvulių. Jie turi dabar 
mokyklą ir kitus paranku- 
mus.

Amerikos Politikieriai
(

Pešasi
ALBANY, N. Y. — N. Y. 

valstijos galva, gubernato
rius Rooseveltas, pradėjo 
atakuoti prezidentą Hoove- 
rį už padarymą sutarties 
del darymo St. Lawrence 
kanalo. Ta sutartis pada
ryta su Kanada. Roosevel- • • 
tas nepatenkintas, kad jo 
valstijos valdžia buvo tuo 
reikalu ignoruojama, tai 
jis pradėjo ataką ant Hoo- 
verio. Visi tie ponai lygūs 
“kriukiai.”

Socialistai “Kovosią” Tik Teisme Prieš Papeno Diktatūrą
BERLYNAS. — Kiti Prū- 

sijos kabineto ministerial, 
kurie yra išvaikyti sykiu su 
Otto Braun ir Severingu, 
pasisakė, kad jie laikysis sy- 
kiu su vadais.

Jie kalba apie tai, kad rei
kia paduoti tą reikalą augš- 
čiausiam ‘ teismui išspręsti, 
ar Hindenburgas ir Pape
nas turi teisę juos išvyti iš 
valdžios vietų. Bet -konsti

tucijos teisės jau panaikin
tos. Kaip juokingai jie žai
džia laike perversmo. Dik
tatūros laiku,kuomet ir kon
stitucija panaikinta, kuomet 
kelių asmenų komandoje 
ginklas valdo šalį, tai socia
listai kalba apie teismą. To
kio dalyko, kaip teismas 
šiuo laiku jau nėra, čia' rei
kalinga masių veikimas. Ko
va klasės prieš klasę.

Komunistai Šaukia Darbininkų Mases Kovai Prieš Fašizmą
BERLYNAS. — Kapitali- 

stinė spauda nieko nesako 
apie Komunistų Partijos 
veikimą šiuo momentu.- Bet 
Amerikos Komunistę Parti
jos organas, “Daily Work
er,” gavo žinių ir praneša, 
kad Vokietijos Komunistų 
Partija šaukia mases veiki- 
man ir politiniu streikan.

Komunistų Partijos Rei
chstago frakcija išleido atsi
šaukimą į visos Vokietijos

darbininkus, kuriame šau
kia į politinį streiką prieš 
valdžios ir jos pasekėjų 
skelbiamą diktatūrą. Eili
niai socialdemokratų nariai 
dedasi prie komunistų ir 
veikia bendrai, palikdami iš
davikus vadus. Visų darbi-
ninku pareiga yra remti 
Komunistų Partiją, kuri tik 
viena veda griežtą kovą 
prieš fašizmą Vokietijoj ir 
visame pasaulyje.
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HOOVERIO PLANO LIKIMAS
komisijose, ant kurių visas 
Genevos konferencijos nusi
ginklavimo darbas tikreny
bėj yra sukoncentruotas. Ir 
ten bus surasta pakanka
mai galingi tirpinimo che
mikalai ir patyrusios rąn-

merikos bukieto į- laidotu
vių vainiką, v v

Hooverio nusiginklavimo j 
planas tapo atidėtas į šalį.J 
Gerai informuotas Franci
jos imperialistų organas 
Genevoj, “Journal des Na
tions,” net pareiškė, jog. 
nebus galima diskusuoti 
Amerikos plano pirma spa
lių ar lapkričio mėnesio.

Hooverio planas, kuris' 
yra karikatūra Sovietų Są-i
jungos nusiginklavimo pro- Amerikos Diplomatija 
jekto, gal būt del tos prie- Amerikos diplomatija bu- 
žasties ir nebuvo visai atme-' v0 užsibrėžus platų ir toli 
stas. Bet .ačiū pastangoms siekiantį tikslą: pravesti 
trijų didžiųjų Jungtinių Genevos konferenciją, sulig 
Valstijų imperialistinių opo- Jungtinių Valstijų politinės 
nentų—Anglijos, F rancijos kontrolės, nustumiant į šalį 
ir Japonijos—jis tapo pada-; Francijos ir Anglijos impe- 
rytas “nepavojingu.” ; rializmo įgaliotinius, kurie

Šviesoje pasekmių penkių įuri neginčijamą galią Ge- 
[ menesių veikimo imperialis- nevos nusiginklavimo konfe- 
j tinių “taikdarių” Genevoj, rencįjoj
i] likimas Hooverio plano Ge-; Hooverio planas tuo pačiu

7

i tinių “taikdarių” Genevoj, rencijoj.
ij likimas Hooverio plano Ge-; Hooverio planas tuo pačiu 

nevoj nesudaro nieko nepa- sykiu siekė dar tris kitus 
(i prasto. Imperialistines vai- vyriausius tikslus; išbandyti 

stybės Sušaukė konferencj j tvirtumą Anglijos - Francijos- 
ją ir ant toliaus atidėjo jos; Japonijos bendro veikimo, 
galutiną fiasko, nes po kon-i pasėjant nesantaiką tarp
ferencijos priedanga leng
viau jiems ginkluotis. Jų 
visa str.ategija ir taktika 
Genevoj taikoma atsiekimui 
militarinės , viršenybės, be 
jokio trukdymo pakeliant 
savo spėkų istovį ant augs- j Amerikos balsuotoju.' ' 
tesnio laipsnio ir tuo pačiu Į iki šiol Amerikos diplo- 
sykiu stengiantis nugink-į matįja neatsiekė nei vieno 
luoti sav6 konkurentus. Iš' tų siekių. Tiesa, ponui 

j'L’. .1 . ?, Hooveriui pavyko patirti,

Anglijos, Francijos ir Japo
nijos imperialistų; ant kiek

pasipriešinimo A m c r i k os 
imperializmui, ir, pagalios, 
padaryti tinkama įspūdį ant

Lenktynes del Ginklavimosi fcajp tvirta yra anti-Amerį-
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Socialfašistų

įvairūs Dalykai Daugiau Domės Rašant

laimėjo,

L. A. ! Washingtone vyriausybe 
niekina I davė įsakymą policijai hau'

republikonų ir demokratų bendras cirkas mulkinimui masių šiuose rinkimuose

$3.00
.4.00
$4.00

Korespondencijas ,

‘'-V

ko, yra '“pasirengus, .disku- 
suoti” klausimą tankį sun
kiosios hrtilerijos ir skaitlF 
ninę galią sausžemio armi-i 
jos. Išreikšdama, kad.ji pa* 
sirengus tai daryt, Anglijos 
diplomatija siekiasi visai ki
to, tikslo, būtent, priminti 
savo kaimynui skersai Do-j 
ver susmaugęs apie jo pri-j 
klausomybę nuo Londono.

Kova Tarp Amerikos ir 
Anglijos

i
Įvykiai, kurie pasireiškė 

bėgyje paskutinių kelių die
nų Genevoj, pamatiniai yra 
atspindis kovos tarp Jung
tinių Valstijų ir Anglijos. 
Antagonizmai tarp tų šalių 
pasilieka vyriausiu reiškiniu 
tarptautiniuose santikiūbse 
Vėliausioj ^pokarinėj imperi-1 
alizmo gadynėj. Ir tas vėl | 
tapo pilnai patvirtinta Ge-1 
nevoj. j,

Francijos imperializmas; 
deda visas pastangas ir natų j 
do ja visus savo gabumus,! 
kad sudaryti kartu Genevoj, i 
kaip ir Lausanoj, bendrą ■ 
frontą prieš Jungtines Vai-! 
stijas, kurias iš kitos pusės j 
remia Italija, Vokietija, Pie-1 
tų Amerikos šalys 'ir t. t. '■ 
Tik vienos šalies, Sovietų | 

Sąjungos, atstovai susilaiko' 
nuo ėmimo dalyvumo toje Į 
imperialistų kovoje delei i 
vienokio ar kitokio nusigin- j 
klavimo sabotažo keitimo, i 
Sovietų delegacija, kuri ati
dengė, viso pasaulio darbi-j savo 
ninkams tikrą dalykų stovį! 
Genevos konferencijoj, kuri 
nuolatos kėlė į viršų impe
rialistų sabotažo projektus, 
eina savo keliu, kuris pa
matiniai skiriasi nuo impe
rialistų diplomatijos kelio. 
Vienatinė delegacija, kuri 
ištikrųjų kovoja už visišką 
nusiginklavimą,, yra Sovietų 
delegacija. Jos užduotis nu- 
maskavimui i m peri alistų 
būna daug svarbesnė ypa-

Renegatas Prūseika per!
“Klampynę” i 

Vokietijos Komunistų Par
tiją, kuomet ta partija šiuo 
tarpu veda mirtiną kovą 
prieš • Vokietijos fašizmą. 
Kiekvienas darbininkas da
bar lengvai gali suprasti, 
kurioj pusėj stovi prieško- 
munistinės opozicijos vadas.

doti spėką prieš veteranus, 
kurie susirinko į Washing- 
toną reikalauti, kad tuoj aus 
jiems būtų atmokėti bonai. 
Tai tokią “demokratiją” jie 

kariaudami už 
Wall Streeto reikalus perei
tam pasauliniam kare.

s 

L.'

ft
I .*

st

Nei pirma, nei po Genė- kos valstybių kooperacija, tingai šiuo momentu, kuo-
vos konferencijos imperia- Jis, tačiaus, nekaip paten- 
listinis pasaulis neperstojo kintas savo bandymo pasek- 
visu įsiutimu ginkluotis ka- j mėmis. Hooverio planas 
rui del perdalinimo' pašau-I taipgi atkreiptas prieš sub- 
lio. ' marinus ir orlaivininkystę,

Krizis nesustabdė šio pro-'ir tokiu būdu, kaip atrodo, 
ceso, kuris yra naturališkas! turėtų supulti su Anglijos 
imperializmui. Nepaisant interesais. Anglija ypatin-i

marinus ir orlaivininkystę, 
' ir tokiu būdu, kaip atrodo,

met rezultatai penkių mene
sių Genevos konferencijos 
veikimo dar labiau padidino 
priešingumus tarp imperia
listų.

Genevos komedija pasilie
ka priemone rengimui impe
rialistinio karo ir anti-sovie-

milžiniškų biudžetų defici- gai yra susirūpinus apsau-, tinęs intervencijos, priemo' 
‘i gojimu savo šalies ir susi- apgavimui darbininku 

jungimo ruožtų su Anglijos masių. Tokiu būdu dar pa^ 
silieka tų masių užduotis be 
mielaširdystės numaskuoti 
Genevos “taikos darytojus.”

(‘Pru.vdcC\ Liepos 12 d., 1932

f tų, imperialistinės valstybės 
IpjąĮeidžia milžiniškas sumas 

ginklavimuisi.
Krizis tik labiau parodo 

nelygybę įvairių imperialis
tinių ginkluotų spėkų vysty-

MM M/UUU (/U U !U U \ r h • — -'r “ - "J--------------------------- --------------------

lenktyniavimą ginklavimosi i nę galią)—jos jūrų spėkas, 
srity, padidina būtinuosius! arba, aiškiau pasakius, tvir-; 
reikalavimus naujų karų. ! Čiausią ir geriausią karo lai- 
.Amerikos imperializmas1 vyną pasauly. Priė to,, 

stengiasi pasinaudoti ta ne- Hooverio planas yra at- j 
lygybe. Tokiu būdu Hoove- kreiptas prieš Francijos im- ■ 
rio manevrus patiko Franci- perializmą. Tokiu budu po-! 
ja, o ypatingai jos sąjungi- nas Gibson (Amerikos at- 
ninkai, Angliją ir Japonija,! stovas) galėjo pasitenkinti 
su durtuvu. . . tuomi, kad nežiūrint, kaip

Fracijos imperializmo at-1 tvirti nebūtų ' Anglijos- 
stovai, kurie yra atsižyme- i Francijos- Japonijos priė
ję praeity- sabotažavime nu? įšingumaų jie netrukdo th 
siginklavimo/ dąbar vėl įvo- į valstybių kovai priėŠ Jung- 
dė, kad jie verti to pavadi*-1 tines Valstijas. Tas irgi 
nimo. buvo svarbus klausimas Qe-

-Dabar tįhiam atsitikime nevoj- .
Francijbs diplomatija' jieš-i Sir John Simon (Anglijos 
kojo parąmėš savo kaimyno atstovas) skaitė reikalingu 
kitoj kahalo/ pusėj ii- sąvo i vykti į Londoną, kad įgauti 
sąjungininko Azijoj. Angli-j nuomonę laivyno viršininkų, 
ja ir Japonija sutiko suteik-. Pastarieji, tačiaus, laikosi 
ti pageidaujamą paramą, su- - aiškaus nusistatymo tuo 
drūtinant Francijos impe-! klausimu: jokiam atsitiki- 

K. rializmo , poziciją Genevoj me neleisti Jungtinėms Vąl- 
; savo aiškiu atsisakymu per- 

F žiūrėti Hooverio planą, ar 
> jis yra galimas vykinti, ar 
f jis praktiškas. Tokiu būdu 

Hooverio planas tapo nu- 
snierktaš pasilikti per pen
kis mėridsius keblioje Gene- 

i. Čia jiš pateks 
militarinių eks-

imperijar prieš submarinus ir 
oro blokadą. Bet Hooverio 
planas grasina svarbiausiai 
vyriausią Anglijos bazę 

mo, ir tuo būdu padidina • (taipgi ir Japonijos militari-

WIJ KES-BARRE, PA.

I

stijoms tikros laivyno lygy
bės su Angliją, nors 'tas 
principas ir buvo’ pripažin? 
tas Washingtono ir Londo
no laivynų konferencijose. 
Ir labai aišku, jog ‘Anglijos 
diplomatija nesuteik# jokių 
tikrų koncesijų, ė (

į rankas “militarinių eks-į Tiesa, Anglijos diplomati- 
pertų,” kurie yra įvairiose i ja, kaip kad jos atstovai sa-

. Čia kores
pondentas, pastebėjęs net, 
kad susirinkimo vedėjas 
perdaug kalbėjo, bet nega' 

! Įėjo pastebėti savo kores- 
Mūsų spaudos bendra-! pondencijos n a u dingumą 

biai, ypač korespondentai,; darbininkų klasei. Ne, jis 
rašydami į laikraštį žinutes! tą pastebėjo, bet, matyt, 
visai, matyt, negalvoja ar-1 jam nerūpėjo aiškiau nuš- 
ba mažai galvoja, kad jie Sviesti darbininkams skebų 
tas savo, žinutes rašo į dar-1 žalą kovojantiems darbinin- 
bininkiškus laikraščius, ku- i kams ir 
rie yra netik darbininkų 
sargyboje, bet ir visokiais 
būdais stengiasi juos orga
nizuoti. O jau : korespon
dentui tokių dalykų nežino
ti ar nenorėti žinoti yra di
džiausias apsileidimas. Jo 
pareiga, kad parašytoji ko
respondencija būtų netik rūpėjo pasakyt tik, kad iš
miegos žinios ar faktai, bet mestas, kad rezignavo raš- 
ir aiškus nušvietimas tų ži-! tininkas, kad vedėjas kąlbė- 
nių darbiniu., kokią jos | jo ir kad svetys sutrumpino • 
naudą ar žalą duoda visai j kalbą. Tai yra, vietoj ko- 
proletarų klasei. Mes turi- į respondencijos glėbis neta- 

į, kurios vertės

• darbininkiškoms 
o rganizaci j oms. N erūpėj o 
jam, kad darbininkai patys 
persitikrintų, kad jis’ (Nor
vaiša) buvo jau senai tos 
garbės užsitarnavęs ir tik 
per apsileidimą ar iš miela- 
širdiškumo buvo organiza
cijoj toleruojamas, bet jam

Sulig ' Vokietijos.' , fašistų 
vado Hitlerio reikalavimo, 
Hindenburgas pasirašė dek
retą atstatymui Prūsijos 
valdžios, susidedančios iš 
socialdemokratu ir klerika
lų. Mat, aštrėjant darbi
ninkų kovai prieš fašistus, 
didėjant susikirtimams re
voliucinių darbininkų su fa
šistais, hitleriniai fašistai 
šaukiasi Hindenburgo val
džios pagelbos ir reikalau
ja, kad valdžios aparatas 
būtu sudrūtintas 
naudai. Jų reikalavimą pik 
do von Papen ir Hindenbur
go valdžia. Socialdemokra
tai prirengė dirvą fašistams, 
pagelbėjo jiems sutvirtėti, 
ir dabar fašistai juos atlei- 

Į džia nuo tarnybos; fašistai 
labai gerai žino, kad ir iš 
valdžios vietų atstatyti S0H‘“didžiuoju 
pi n IVn či c T a i ii n m a toi’ncino • I_ . N .

klaidins darbininkus, steng-ijag vįsokįaįs būdais mulkiu-; 
sis juos atitraukti nuo re-i 
voliucinio judėjimo, nuo tik-i 
ros kovos prieš fašizmą. 
Bet daugelis socialdemokra
tų darbininkų pamatys savo 
vadų išdavystę ir stos į ko
vą prieš fašizmą po Vokie
tijos Komunistų Partijos va
dovybe.

Pranešama, kad įvairios 
religinės sektos Amerikoj 
turi sudariusios planus iš
leisti apie $10,000,000 savo 
užsienio misijoms. Kapita
listai tuos pinigus duoda, 
kad už juos visokie misio
nieriai darbuotųsi Ameri
kos imperialistų maudai 
įvairiose šalyse.

į Wąshingtone veteranai, me suprasti, kad korespon-1šytų žinių .
'J kurie iki .šiol sekė kapitalis- denciją skaitys ir tie, ku-;tiek darbininkui turi, tiek 

j tų tarną Walter W. Watęrs, į riems jau pakanka vien tik'fašistui, tiek sklokininkui ir
pradėjo nebetikėti jo dema-'plikų žinių ir tie, kurįems|šiaip dar nenusistovėjusiam 
—rp0Įęįu būdu atvy- būtinai reikalingi komenta- žmogui.

Wilkes Barre ir apielinkės 
Lietuviams Svarbu 

i 26 dieną liepos bus labai 
svarbios prakalbos. Kalbės 
draugas James W. Ford, juod- 
veidis darbininkas, pirmą sy
kį Amerikos istorijoj statomas 
nuo Komunistų Partijos į vice
prezidentus šios šalies. Drau
gas Ford yra plačiai žinomas 
netik šioj šalyj, b.et ir kitose 
šalyse. Tai yra didelis kovo
tojas už darbininkui reikalus. 
• i Draugas Ford savo kalboj 
nurodys aiškiai, visokius šmū- 
geliškus darbus republikonų ir 
demokratų partijų,, ir plačiai 
nušvies sunkią darbininkii pa
dėtį šioj šaly.

Todėl visu lietuviu darbiniu-! *• *• ikų pareiga masiniai dalyvauti 
šiose prakalbose ir raginti ki
tų tautų darbininkus sykių da
lyvauti. Visų, pareiga kuo.pla- 
čiausiai garsinti šias prakal
bas, kad sutraukti 'mases dar
bininkų. Vieta visiems labai 
prieinama, tai yra pačiam cen
tre miesto, kampas S. Wash
ington ir Northampton gatvių, kiek daug apie tą' sutartį

Pradžia 7-tą. blofinta, kad ji pagelbėsianti 
Būkit visi ir panaikinti krizį, sugrąžinti.

J. T. V. “gerbūvį” ir t. t.

Concordia Hall, 
valandą vakare, 
aš būsiu.

Mūsų gi tikslas, 
, korespondencijas 

rašyti taip, kad galėtumėm. 
! mokintis ir vengti tų klaidų, 
kurios pasitaiko mūsų kas- 

‘ dieninėse kovose. O kad to 
i atsiekti, pačios korespon- 
I dencijos turi būti darbinin
kiškos linijos gynėjos, griež
tos, aiškios ir persisunku- 

m i n ; sios darbininkiška agitacija. ’* > nesupras. Ten kalba-;
ma apie rengiamą pikniką, Garliaviškis
ir jei žmogus nežinotum, 
kas yra tos EDSA 53 kuopa 
ir LDS vietinė kuopa, tai! 
tikrai pamanytum, kad pik
nikas rengiamas visai ko-! 
kių fašistu o jančių ar tie-į 
siog fašistų, kuriems rūpė
tų darbininkų vardu gau
tas pelnas paversti gar- 
diems užkandžiams, gėri- į 
mains ir šokiams. Bet jei! 
tokios korespondencijos bū-Į 
tų retenybė, tai dar

g’°g'9ai- ' ~ . ... - ,
| ko jam į pagelbą dar didės- rai arba ai^ki koresponden- draugai 
į nis demagogas, atsistatydi- cijos išvada. l

nęs generolas Smedley D.; Pavyzdžiui galima paim- 
Butler. ląstą rasis vetera-;^ pasĮ<utjnįų dienų tilpu-| 
nams sake demagogišką;gįQS pa£įoj “Laisvėj”! 
prakalbą ir vis kai tojo, jog į ForeSpOn(jencijos: 166 N r., 
i1?. °„ ^aihytis su savo i p 0 r e s p 0 n dencija iš Ply- i

mouth, Pa., parašyta tai]), 
i kad ir gudriausias galvočius ! 
i jos

vaiuziob vielų aibiaiyu | «didžiuoju” vadu Waters, 
cialfasjstai jiems tarnaus:!^ kapitalistų agentų tiks.

i ti veteranus, kad sulaikyti 
įjuos nuo tikros kovos, kad 
nedaleisti veteranams perei
ti į kovingųjų veteranų pu
sę po vadovybe Workers 
Ex-Servicemen League.

Francijos premjeras E; 
Herriot pareiškė, jeigu 
Francija negalės patenki
nančiai susitaikyti su Jung
tinėmis. Valstijomis del jos 
skolos, tai ' reikalaus, kad Į 

! Vokietija toliaus mokėtų ka- i 
ro kontribucijas sulig Youri- 
go plano. Bet vargiai Ame-! 
rikos imperialistai sutiks do‘ 
vanoti Europos imperialis
tams bilionus dolerių. Reiš-

PLYMOUTH, PA.
Iš LDS 60-tos Kuopos 

Darbuotes

Nors šita kuopa nei;.

•>

WORCESTER, MASS
Dalyvaukite Rinkime Aukų 
Rinkimų Kampanijos Paramai

Birželio 26 d. susirinkimas 
ALDLD. 11 kp. įvyko, šiame 
susirinkime liko priimta du 
.nauji nariai.

Mūsų kuopa nutarė daly-
pusė 1 vauti Komunistų Partijos rin- 

skaitlingd nariais, bet visi im-! bėdos, be.t kuomet jų randa-, kimų kampanijoj. Todėl visi 
riai labai gerame sutikime su-' si kiekviename laikraščio i ALDLD. 11 kp. nariai ateiki- 
gyvena. ši kuopa visuomet Nr., tai negalima nutylėti.'j 1WO. svetainę. Water St., 
atsižymi aukomis, taip ir per- štai 167 Nr. vėl Koks tai penktadienį. 5 vai. vakare, iš 

paaukojo j^UOpOS Narys su korespon
dencija iš “Toronto Kana 

labai išlenda lyg iš pasuolio 
kia Lausanos konferenciioi 1 j-- • i v lik čia skirtumą padarė:juctubcuiub avuiiJ-vieiivAjuj tų būti pavyzdžiu ir kitoms or- . .... .. .y_
padalyta šutai tis dele.W.SU- gailizacijoms. nelaikyti pinigus ! x 
mažinimo Vokietijos, repą- *uopŲ ižduose> bet.aukoti kiek juodoims raideniis peva ant 
racijų gali vėjais nueiti. O galint darbininkišk iems veika-p

eitą susirinkimą ] 
penkinę partijos reikalams, į 
kur šiuom laikotarpiu I 
reikalinga parama. Tas turė-

Ižiu ir.kitoms or
ganizacijoms. nelaikyti pinigus

ten eisim rinkti aukų per sta
bas del K. Partijos rinkinių 
kampanijos. Taipgi sekma-

i dienio rytą, 9 vai., būkitę 29 
.... v v- , Endicott St., eisim rinkti au» pati redakcija, užrašydama kas tam |)ačiam tikslui. Sek. 

ii-indnrma novo unf. i .' j madiemo, rytą rinkimas nesi- ■ 
galvį, sutrauktą korespo.n- įęS ilgai, nes įvyksta ALDLiA.

dencija iš “Toronto Kana

lam's. ■ ■' ■ ■■ r , .i

šita kuopa nuveiktų daug bedarbės paliesta visa apielin- 
ką gero dęl d,arbiuinkii kla- kė.
sės, kad nebūtLi taip sunkiai 1 Kuopos Narys.

11 kp. susirinkimas, kuriame 
reikės daug svarbių reikalų 
aptarti.

ALDLD. 11 Kp. Koresp.

r
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Puslapis Trečias

ATVIRAI KALBANT
1. Išgelbėtojai

LDS seime,
Suėjo 10 ypa- Cleve|ande.

mo.
organizacijose į.sį prūseiką celevelandiečiai ve- ' i o n m o n — • a  1 _,. - .  k ~   „ 1 ~ 9 f !

LAI

Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija šaukia 
savo narius, simpatikus ir visus lietuvius darbinin
kus remti Jungtinių Valstijų Komunistų Parijos 
rinkimų kampaniją ir balsuoti už jos išstatytus kan-

Fordą—vice-prezidentą! Kovokit prieš imperialisti
nį karą—už darbą ir duoną!

ir, ot, tai ir

Bet ar Prūseiką eina? Ne. Jis 
šalinasi nuo darbininkų minių.

5 d. Jiepos Binghatntone lan- js įieško pritarėjų tik mažuo- 
Buyo kviesta j se rateliuose. .

Prūseiką buvo 
........ .  Clevelande, sako

ma, esą nemaža Prūseikos pri
tarėjų, turima kelios dešimtys 
“Naujosios Gadynės” skaityto- 

—Kam ši /kuopa reikalinga,! jų. p€t Prūseikos šalininkai 
ką ji gero paveiks? Mes turi- nesuruošė tenai jokios publiš- 
me organizacijų užtektinai, net kos pramogos, jokio pasirody- 

Iš LDS seimo sesijų išeju-

ėsi Prūseiką.
Orelis žmonių pas Čekanauską' 
asikalbėjiman.

tų. Prūseiką bandė įrodyti rei
kalą organizuoti Lietuvių Dar
bininkų Draugijos kuopą.

> i. ■' 1

Ką Remti ir Už Ką Balsuoti Sekančiais 
Prezidento Rinkimais

t

!

/

gai ir perdaug. Veikimui vie
tos ir esamose i 
užtenka, bet veikiame mąža,— dėsi ten, kur yra

> buvo Prūsei kai pastebėta. •
J šiuos klausimus Prūseiką 

S "♦sakė: Nauja organizacija kų- 
ima tam, kad išgelbėti dau- 
lį žmonių nuo pfažuvimo;:su

laikyti žmoneą,! bėgančius nuo 
komunistų (delei. peraštrios jų 
taktikos) pas tautininkus ię kle
rikalus. Ir meš* tokių žmonių 
daugelį išgelbėjom, o dar daug 
išgelbėsim. Gi kuomet LDD na
rių ir “Naujosios Gadynės” 
skaitytojų skaitlius išaugs, ta
da ir pati Komunistų Partija 
turės su mumis skaitytis; ji pa
matys, kad jos dabartinė takti
ka nėra gera; ji tą savo taktiką 
turės atmainyti 
bus mūsų pasitarnavimas.

LDD ir “Nauj. Gadynė” iš-Į 
gelbės žmones, bėgančius pas būn^nidenr

Ai-ai, sutirps Prūseiką! Su
dribs lašiniai! Bėda. Darbi- Į 
ninku vadas šilumos bijo. Gi 
darbininkams, kuriems, jei dar 
šiuo laiku turi darbą, prisieina 
dirbti ir ilgas valandas, ir daug 
karštesnėse dienose, ir prie ug-. 
nia žėruojančių kakalių, o būna, ■ 
pakenčiama.

Kokį manymą iš Prūseikos i 
T . . ii- x i elgesio mes galime įgauti? O gi ■ 
•‘'J? .i-?.,. ?“,- toki: Jis vengia viešų suei-j

i gų, nes bijo karčios darbininku \ 
' kritikos. Jis šioks* toks didvy-į 
iris tik stubose. Jis suėjęs mo-j 
ka žmogui pasigerint, kad ga- j 
vus nuo jo savon iždinėn dolerį1 
ar tai prenumeratos ar tai še- į

[ I ro formoj. O LDD kuopelės i 
jam svarbios dėlto, kad jų pa
reiga bus suruošti pramogas 
“Naujosios Gadynės” palaiky
mui, iš kurios jis turi pragyve
nimą. Jo pirmas pasiūlymas j

gero alaus.” ;
Prūseiką, kaip paskelbė “Nau- Į 

joji Gadynė,” išvažiavo seirpan Į 
ir sykiu maršrutai!—aplankyti j 
kolonijas. Bet niekur jam ne
buvo sufUošta viešo susirinki
mo. Clevelander tūrėta sueigėlė 
Stuboj; suorganizuota LDD kuo
pelė (pasak vieno clevelandię-1 
čio) tik iš 7 narių. Binghamto- I 
ne, tie vyrai, kurie turėjo su 
Prūseiką susirašinėjimą, pagei
davo, kad jis pasakytų prakal
bą viešame mitinge, bet Prūsei- 
ka įstruktavęs juos kviesti tik 
artimesnių žmonių grupelę pa
sitarimui - pasikalbėjimui. Gi 
kuomet pasikalbėjime prisimin- 

} ta, kodėl jis nenori pasakyti 
prakalbą, jis pasiteisinimui su
sigriebė priežastį—peršilta, te-

tautininkus ir klerikalus! Ro
dosi, keista tų išgelbėtojų rolė. 
Bet visgi, manau, verta apie ją 
kalbėti.

Komunistinis judėjimas per 
eilę metų įtraukė ir įtraukia sa- 
Vjn nemaža žmonių—darbinin
kų?^ Į komunistinio judėjimo 
eiles, kaip lygiai ir kitais tiks
lais organizacijas, ateina žmo
nių būriai, pabūna, ir dalys jų i 
išeina. 7 
ralu. Jei kur vienur visi žmo- į 
nės spiestųsi, o niekas šalin ne
atitrauktų, tai jau būtų panašu 
į nenaturalį prajovą. Bet kuo
met Prūseikos peršama organi
zacija žada būti išgelbėtoja tų 
žmonių, kurie nuo komunistinio i 
judėjimo eina pas tautininkus ir 
klerikalus, tai jei šio veiksmo 
neskaityti prajovu, prisieina su
prasti jį taip,;kaip Prūseiką 
(nors gal ir nejučiai, ir ne
tiksliai) pasako. C 
tai, kad tie žmonės, kurie bėga j 
nuo komunistinio judėjimo, ma-! 
to išganymą, 'arba bent eina Į 
jieškot jo, pas tautininkus ir i 
klerikalus. Taigi, Prūseikos pa
sakymu, jie yra arba bent ryž
tasi būti, tautininkų ir klerika
lų bendradarbiais - bendramin
čiais, o' Prūseikos peršama or
ganizacija ir jo laikraštis “Nau- 
joji Gadynė” yra tik tų bėgan- ■ 
čiųjų gaudomoji stotis.

Dabar, daleiskim, kad į tą 
stotį sueina nemažos žmonių mi
nios, daleiskim, kad jaučiasi 
galinga jėga,—bet ar toji jėga 
dirba ką nors sąmoningam dar
bininkų klasės judėjimui? At
sakymą turim: kol kas, nema
tyt. Statykime klausimą: ar 
toji įsivaizduojama galinga jė
ga dirbs ką naudingo darbinin
kų klasei ' ateity? Iš esamos 
veikmės davinių atsakymą rasi
me: ne. Jei tie žmonės, kurie, palikime jam. 
Prūseikos pasakymu, bėga nuo tina jis taip, kaip- jam patin- 
komunistinio judėjimo, turėtų į ka. Tačiau, Ttas mūsų nuomo- 
bent kiek rioro veikti darbiniu-1 ne yra taisytina mūsų judėjime, 
kų klasės išsiliuosavimo labui, 
jiems nereikėtų būti pasiruošu- 
siems bėgti pas tautininkus ir 
klerikalus, nes ten tam darbui 
vietos nėra; arba nereikėtų ap
sistoti LDD ’ ar “Nauj. Gady
nės” gaudomojon stotin. Jie 
savo darbams rastų užtektinai 
vietos jei ne pačioj Kom. Par-

u v uiiiiiao uGoiuiv incio • 
jis paša o jį bUVp jr Binghamtone': suorgani- į

zuokite kuopą ir tuojau sureng- ■
i kit “Nauj. Gadynės” paramai j 
pikniką. Svarbiausias jo pro-i 
gramos punktas—kad doleriai! Įaį-„ ne(]uos 
plauktų.

Draugai, Jungtinių Valstijų Lietuviai Darbininkai!
Šiemet, lapkričio mėnesį, bus renkama Jungtinių 

Valstijų šalies prezidentas ir vice-prezidentas. 
Taipgi bus renkama visa eilė senatorių, kongresma- 
nųjir ištisoj valstijų eilėj įvairūs valdininkai ir sei
melių atstovai. Įvairios partijos ii” krupis jau dąr 
bar koncentruojasi rinkimanjs';' veda propagandą, 
kelia fondus, grupuoja ir ruošia balsuotojus. Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija, 
kaipo darbininkų apšvietos .ir. kultūrinio darbo: plė- 
tėja ir rėmėja visokių revoliucinių darbininkų ma
sinių kovų taipgi taria savo žodį šituo taip svarbiu 
klausimu.

Rinkimai šiemet įvyksta istorijoj dar negirdėtu 
kapitalizmo krizio laikotarpiu, kuomet milionai 
darbininkų išmesti į bedarbių eiles ir atsidūrė bado 
padėtyj; kuomet dar dirbančiųjų darbininkų algos 
brutališkai kapojamos, darbo lygmala mažinama, 
darbo valandos ilginamos; kuomet kovoja už duo
ną ir darbą darbininkai policijos ir bosų mušeikų 
puolami, žiauriai mušami, kalinami, o sveturgimiai 
kovingesni darbininkai suimami ir tremiami; kuo
met išnaudotojų klasė išeičiai iš šito krizio, galva
trūkčiais ruošiasi prie naujo1 imperialistinio karo, 
pirmiausiai mierydami užpulti vienatinę darbininkų 
valdomą šalį, Sovietų Sąjungą, kuri panaikino be
darbę, kuri, sėkmingai pravesdama penkmečio pla
ną į keturis metus, skubiai ^tato socializmą!

Rinkimuose dalyvauja, be smulkesnių grupių, 
keturios stambios partijos: republikonų, demokra
tų, socialistų ir komunistų. Visos jos kreipiasi j 
darbininkus, prašydamos jų balsų ir paramties.

ALDLD Centro Komitetas atvirai ir nedvejojan
čiai sako, kad repfkblikonų partija, statanti į prezi
dentus Hooverį, ir demokratų partiją, statanti Roos- 
eveltą, yra bosų, išnaudotojų tolygios partijos. 
Nepaisant, už kurią iš jų darbininkai paduos savo 
balsus, jie bus paduoti už stambųjį kapitalą, prieš 
darbininkus. Socialistų partija, siūlanti savo kan
didatus, pastorių Norman Thomasą, yra smulkiai 
buržuazinė partija, arba trečioji išnaudotojų par- 
t'ja ginanti kapitalistinę sistemą. Nors ši partija 
dar nebuvo federalėj valdžioj, bet jos valdymas 

. Milwaukee ir Readingo miestų, parodė, kad ji taip 
pat lygiai moka bedarbius persekioti >ir kalinti, 
kaip ir atvirų kapitalistinių partijų—republikonų ir 
demokratų—administracijos. Pagaliaus, socialis
tų valdymas Anglijoj ir Vokietijoj ir kitose Euro-

pos šalyse, aiškiai parodė, jog tarpe jų ir atvirų 
kapitalistinių partijų nėra jokio skirtumo.

Padavimas balso už šitas partijas, reikš balsavi
mą už algų kapojimą, kovingų darbininkų persekio- - 
jimą, negrų lynčiavimą, karą prieš Sovietų Sąjungą.

ALDLD Centro Komitetas, todėl, kreipiasi į kiek
vieną ALDLD narį, kiekvieną lietuvį darbininką, 
kiekvieną darbininkišką inteligentą, remti komu
nistų partijos rinkimų kampaniją ir balsuoti už 
josios platformą ir kandidatus. Komunistų Parti
ja yra vieųintėlė darbininkų partija, kovojanti prieš 
algų kapojimą, imperialistinį karą, svęturgim'ių dar
bininkų persekiojimą, negrų lynčiavimą; -už .socia- 
lę apdraudą bedarbėj, ligoj, ir senatvėj:,už dar
bą ir duoną milięnams alkanų darbininkų! Ko
munistų Partija, šaukdama darbininkus balsuoti už 
josios kandidatus, išstato savo rinkimų platformoj 
sekamus šešis, kiekvieną darbininką gyvai liečian
čius punktus: ■ • ' J

1. Už bedarbių ir socialę apdraudą kaštu vals
tybės ir darbdavių. «

2. Prieš Hooverio algų kapojimo politiką.
3. Greitoji pašalpa, be suvaržimo iš valdžios 

ir bankų pusės, biedniesiams farmeriams; paliuo- 
savimas biednųjų farmerių nuo taksų, ir kad ne
būtų verstino skolų rinkimo.

4. Lygi teisė negrams, ir apsisprendimo teisė 
Juodajam Ruožtu':.

5. Prieš kapitalistinį terorą; prieš visokios for
mos darbininkų politinių teisių slopinimą.

6. Prieš imperialistinį karą; už gynimą Chini- 
jos liaudies ir Sovietų Sąjungos.

ALDLD Centro Komitetas šaukiasi į visus na
rius, kuopas ir visus J. V. lietuvius darbininkus 
visom pajėgom darbuotis jau dabar rinkimų kam
panijoj. Tverkit specialius Vote Communist (Bal
suokit už Komunistus) Kliubus, padėkit sukelti 
$100,000 Kovos Fondą, kurį Partija įsteigė; prisi
dėkit kiekvienas su dešimtuku, kvoteriu arba dole
riu, kurie iš galit, aukomis. Traukit kitas, paša- 
Ipines darbininkų organizacijas į šį'taip nepaprastai 
svarbų darbą. Dirbtuvėse, kurie dar dirbat, su
pažindinkit kitus darbininkus su kompartijos plat
forma, su jos darbais, su jos kandidatais, akstin- 
dami darbininkus prisidėti prie rinkimų kampani
jos padarymo sekmingęsne ir balsuoti už Wm. Z. 
Fosterį ir James W. Fordą, ir visą kompartijos są
rašą. ' '

Tegyvuoja Darbininkų Klasės Solidarybė ir 
Bendras Frontas!

Tegyvuoja Kompartija, Vadas Darbininkų Kla
sės!

Šalin Išnaudotojai su» Savo Partijomis ir Pa
kalikais.

ALDLD CENTRO KOMITETAS.

3. Prūseikos Atsiskyrimo I 
Nuopelnai, ir Kas Taisyti

na Pas Mus

Per pusantrų me- 
•' tų kartojimas, kad Prūseikos 

I šalininkai nyksta, kad Prūseiką 
; ir jo šalininkai atvejų atvejais 
' tapo galutinai numaskuoti,— 

šiandien atrodyti, kad 
būtu apie prūseikinius 
ir Kalbėti; laikas būtų 
juos užmiršty. Bet taip 
Apie juos tolydžio kalba- 
rašoma jei ne daugiau, 

Jie ir galuti-

turėtų
laikas 
liautis
palikti

Į nėra.
ma ir

■ tai ir nemažiau.

Prūseika mano turįs apie sa
ve jau nemažą jėgą. Su tąja jė
ga esą jau skaitosi ir komu
nistų partijos lietuvių biuras. 
Lietuvių komunistų denraščiai 
jau maz.au puolą atskirus opo-1 nai numaskuoti vis ir vis dal. 
zicijos asmenis, jau pasiliauta 
skaldymas ALDLD ir kitų or
ganizacijų kuopų. Lietuvių 
biuras jau savo taktiką trupu
tėlį švelninąs. Tai esąs jo 
“kančių” nuopelnas.

Šitąjį Prūseikos manymą 
Temato, tetvir-

O 
manding,

priešą ne-
Ką nors

apkalbėkime ir taisykime, 
taisytinais dalykais, 
yra šie:

(1) Priešą ar ne 
reikia pravardžiuoti,
pravardžiuojant, d a r b i n inkų 
klasei naudos nebus nė už gra
šį. Išeis tik pasirodymas ne
rimtumo. Aš niekaip negaliu

tijoj, tai toše organizacijose, ku-1 suprasti kas kiek naudos mato 
rios yra Kom. Partijos talki-: iš to, jei Prūseikos laikraštį, 

Naująją Gadynę,” vadina 
Klampyne,” “kontr-revoliucine 

ir kitaip; o jų organi- 
Lietuvių Darbininkų 

Draugiją—Lietuvių Donosčikų 
Draugija. Seniau “Naujienas” 
“Laisvė” vadindavo “Grigojie- 
nomis”—ką pelnė? Kodėl da
bar nebevadina? Ar Grigaičio 
“Naujienos,” klerikalų “Drau- 

i gas” ir kiti laikraščiai mūsų 
“Laisvės” redaktoriams ir vi
sai eilei bendradarbių yra taip 
artimi širdžiai, kad juos gali
ma vadinti taip, kaip jie pa
tys vadinasi, o tik “Nauj. Gady
nės” negalima vadinti “Naują
ja Gadyne?” Pravardžiavimu 

1 nieko neįtikinsi, nieko nepamo
kinsi, neapšviesi, o tik save 
nerimtuolio rolėn pasistatysi.

(2) Dalykų p e r d ė j imas— 
priešo pusei viską mažinant, o 

rezul-

ninkėmis.
V Mano manymu, visi tie dar

bininkai, kurie turi bent kiek padla’ 
noro veikti darbininkų klasės zaciją, 
kovose už išsiliuosavimą iš ka
pitalistinės priespaudos, turi 
pasilikti ir dirbti jei ne Kom. 
Partijoj, tai organizacijose kaip 
ALDLD, LDSA, Proletarų Me
no Sąjungos vienetose, LDS’, ir 
eilėj tarptautinių organizacijų, i 
Nauja organizacija—LDD—ne
reikalinga.

2. Prūseiką šalinasi 
Darbininkų Minių

Iš Prūseikos kalbos galima 
įsivaizduot, kad jis jaučiasi1 
darbininkų vadaą. Jis sakosi 
stojąs už komunistų partiją. 
Jei taip, tai jis turėtų pilnoj 
drąsoj eiti į darbininkų minias 
ir kalbėti už komunistų partiją.! sau didinant—teigiamų

,to, kad juo toliau, tuo daugiau 
faktų susidaro numaskayimpi 
prieškomunistinės o p o z ičijdš 
vadų. Kurie darbininkai pus
antrų metų atgal dar vis ma
nė, jog prieškomunistinės opo
zicijos vadai nėra komunisti- 

i nio judėjimo priešai, jog jų 
i darbas nėra konr-revoliucinis, 
tie darbininkai šiandien jau 
aiškiai mato, jog prieškomu- 
nistinė opozicija dirba kontr- 

i revoliucinį darbą.
■ . Delei renegatų įtakos “pa- 
į didėjimo” Binghamtone. Mes 
! labai abejojame, ar ji taip pa
didėjo, kaip drg. J. “įsivaiz
dina.” Draugas J. labai leng- 

j vai patikėjo Prūseikos blofui, 
j būk “Klampynė” turinti ‘daug’ 
skaitytojų Binghamtone. Pru- 
seika daug blofino (ir dabar 
dar blofina), būk “visas svie
tas” su juo, būk “masės” su

i juo New Yorke, , ClevęlĮjpde, į 
Philadelphijoj ir t.t. Bet tos 
jo “masės,” tai keli suklai
dinti darbininkai, būrelis liiz- 
nierių ir butlegerių. Renega
tai blofina, būk jie turį apie 
2,00(1 laikraščio skaitytojų, gi 
mes iš tikrų šaltinių žinome, 
kad jie neturi n n tūkstančio 
apmokamų prenumeratų. Dau
gel ii r’ jie tą savo šbinštą siun
tinėja ' veltui, pasivogę “LJs- 

įVūs” ir “Vilnies” antrašas, ti- 
jkėd ’miesi tuo būdu, gauti skai- 
i tytojų. Mes esame įsitikinę, 
; kad renegatai neturi nei Bing- 
Į hamtone tiek skaitytojų 
i k i e k d r a ugas J. pažymi. 
Bet jeigu draugą J. 
Prusoiba savo bloLi įtikino ir 
jis mano, jog “Naujoji Gady
nė” turi 32 skaitytojus Bing- 
hamtcne, tai del renegatų “įta
kos ,if.didėjimo” Binghamtone 
reikėtų kaltinti patį draugą J. 
Aišku, jeigu drg. .L, kaipo ten 
vadovaujantis d vargas, būtų
ciior/.ngai stojęs i kovą prieš 
rene, etus, būtų dėjęs pastan
gas juos tinkamai numaskub- 

I ti, tai renegatai neturėtų nei 
'tokio-. “įtakos” Binghamtone.’ , , 
, l-.ol j’.ą jie turi, draugo J. su-
orajLmu. Jau vien tas faktas . j 
paroįp kad draugo J. tokis 
nusie.fr-tymas linkui renegatų, 
laikynąsis taip'i vadinamo 
“mandagumo” ir “rimtume”, 
nepagelbėjo BinAamtono re- 
voliuc'niams darbininkams ko- ‘ 
voje prieš renegatus. Priešin
gai, tokis drg. J. nusistatymas 
gelbsti renegatams. Tas paro- < 
do, kad drg. J. turi greitai 
keisti savo klaidingą nusistaty
mą.linkui renegatų.

Dabar kas liečia žodžius 
“donosčikai” ir “Fišės” agen
tai. Ar mes turime pamato 
taip juos vadinti? Taip. Ką v 
gi reiškia Prūseikos šauksmas, 
riksmas, būk draugas Mizara 
parvežęs pinigų iš Maskvos? 
Juk fašistas Fišė kaip tik tą 
patį sako; sako, būk Ameri
kos komunistinį judėjimą fi
nansuojanti Maskva—reiškia, 
svetima valstybė, Sovietų Są
junga. Ir del to Fišė reika
lauja, kad tuomi vaduojantis 
J. V. Kongresas išleistų įsta
tymą atėmimui Komunistų 
Partijai teisės legaliai gyvuoti. 
Kuomet Prūseiką taip pat šau
kia apie pinigus iš Maskvos (o 
jis labai gerai žino, kad tai 
yra provokacija), tai ar jis nė
ra donosčikas (pranešėjas) 
ar jis netarnauja fašistui Fi 
šei ? i

Taigi, drauge-J., kalbos to 
naš reikia keisti—ir tą pir- 
miausiai jūs turėtumėte pada-, , 
ryti ; jūs į turėtumėte vadinti 
Prūseiką ir kitus prieškomu
nistinės opozicijos vadus tik
rais jų vardais, sulig jų darbo, 
sulig jų atsineŠimo linkui ko
munistinio judėjimo. Gi da
bar jūsų kalbos tonas ir abel- 
nas nusistatymas yra ne tik 
klaidingas, bet ir žalingas kaip 
vietos judėjimui, taip ir abel- 
nam mūsų judėjimui. Jūsų 
kalbos tonas toks, kad jūs ro
dote pritarimo renegatams, 
vietoj vesti prieš juos kovą; 
kur jūs neva juos “kritikuoja- 
jate,” jūs bandote parodyti, 
kokį tai “švelnumą” linkui jų-r 
tartum jie būtų mūsų revoliu
cinio judėjimo draugai, daran
tieji mažas klaideles.

(Tąsa 4-tam Pusi.)
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aštriausiai galima. Reikia juos 
kritikuoti “tam tikrose ribose.” 
Bet draugas J. turi žinoti, jog 
Prūseiką, . Butkus, Strazdas ii1 
kiti prieškomunistinės opozici
jos vadai 'labai gerai žino, ką 
jie daro; jie žino, kad jie eina 
prieš komunistinį judėjimą, kad 
jie dirba kontr-revoliucinį dar
bą, bet dirba tą darbą, bandy
dami prisidengti komunistine 
skraiste. Jie organizuoja savo 
judėjimą, priešingą mūsų ko
munistiniam judėjimui; jie su
organizavo savo organizaciją, 
kad jos pagalba griauti mūsų 
revoliucines organizacijas; 
leidžia savo laikraštį, kad pa
kenkti mūsų spaudai, kad su- 
demoralizuoti lietuvių darbinin
kų revoliucinį judėjimą. Jie 
savo laikrašty visaip niekina 
Komunistų Partiją ir jos vadus, 
bando diskredituoti tą partiją 
darbininkų akyse; 
dėjo atakuoti ir 

i jungą, meluodami
v Į. J darni faktus apie
Plie i kategorijas. Jie darbuojasi ir
,l?a" i trokšta, kad mūsų dienraščiai, - . . .
-^’.“Laisvė” ir “Vilnis,” prieitų i vokacijų prieš kovojančius dar- 

prie tokios padėties, kad sus- bininkus. , . Dyaugas J. jieško 
, Aišku, jų ’didžiausias kokio tai “rimtumo” klasių ko-

■ —Darbininkų klasė negali 
bet prisilaikyti “rimtumo,” kuo-

’ dabar met tuo Pa'čiu sykiu išnaudoto- 
dažnai kalba ir rašo, būk visas J a^ J U agentai niekšiškiausiai

elgiasi su darbininkais, ypatin

I numaskuojami. šiuomi tik įro
doma, kad prūseikinių vaidmuo 

i darbininkų eilėse jei nesidaro 
svarbesniu, platesniu, tai nė 

j nemenkėja. Pavyzdžiui, mūs 
mieste, Binghamtone, jei šie
met į pusmetį gauta “Naują-i 
jai Gadynei” 32 skaitytojai, tai į 
jau dalykas nebe juokais ir ne j 
piktais pravardžiavimais lan
kaujamas. Silpnesnieji komu
nistinės linijos buvę rėmėjai 
yra rimtai demoralizuojami. 
Jei per ilgus metus darbiniu-! 
.kas skaitęs “Laisvę” ar 
nį,” meta juos, o eina 
“Naujosios Gadynės”—tai 
vadinimu prūseikinės draugijos 
narių donosčikais ir Fišės agen- \ 
tais, dalyko nepataisysi. Kalbos į0^u g- 
tonas reikia keisti. troškimas, kad visas komunis-l voję.

tinis judėjimas nekiltų 
smuktų žemyn—jie ir

jie jau pra- 
Sovietų Są- 
ir iškraipy- 
darbininkų

kie tai baisūs “perdėjimai.

kad

Nuo Redakcijos. Draugas J. 
matyt turi klaidingą suprati
mą apie renegatų Prūseikos- 
Butkaus-Strazdo politinį nusis
tatymą ir veikimą. Jis dar 
Prūseiką vadina darbininkų va
du, o nei vienoj vietoj nepava
dina jo renegatu, kas ištikrųjų 
jis yra. Draugas J., kaip kad 
jo šis aprašymas rodo, dar yra 
tos nuomonės, kad Prūseiką ir 
jo leitenantai nėra komunisti
nio judėjimo aršūs priešai, kad 
jie yra lyg kokie suklydę drau
gai, dar nuoširdžiai susirišę su 
mūsų revoliuciniu komunisti
niu judėjimu; ot, jie kokiuo tai 
būdu “daro klaidas”—gal būt 
nei patys to nežino. Už tai 
draugo J. supratimu ( o tai 
klaidingas supratimas), nerei
kia tuos renegatus aštriai pul
ti, nereikia juos pasmerkti kaip

Ir aišku, kad mes linkui tų į Kas liečia “perdėjimus,” tai 
elementų negalime kitaip atsi- negalima sakyti, jog buvo ko- 
nešti, kaip tik skelbti jiems
griežtą kovą. Kitaip revoliuci- Draugas J. sako, jog per pus
niai darbininkai negali atsineš-; an^’U metų kartojame,
ti linkui savo priešu. I Pleikes šalininkai nyksta o

k ’ jie, girdi, vistiek neišnykę.
Draugui J. labai nepatinka ■ „ , „ . . , ,

priešų “pravardžiavimas.” Jei- ’ Bet nėra faktas, kad pra- 
gu priešui sulig jo elgimosi, i Ežioje Prūseiką turėjo dau- 
sulig jo darbų pritaikai pava- gi^u pasekėjų, negu turi da- 
dinimą, tai nėra tame nieko bar? 
blogo. Marksas, Engei- bininkų nuo jo atsimetė. Ar 
s a s,. Leninas nesigailėjo nėra faktas, jog Prūseiką šau- 
labai aštrių “pravardžiavimų”!]^, -būk lietuvių darbininkų 
darbininkų judėjimo priešams. masgs SŲ jUo? Tuos jo bio- 

uome ovoji su pnesu, ai ^ug meg parodyda
mi, kad jis su savo kontr-re
voliucine linija ne tik negauna 
įtakos lietuviuose darbininkuo
se, bet smunka. Jeigu tokiam 
atsitikime ir būna dalykas la
biau pabrėžtas, tai nieko tafrne 
blogo.

Dabar kas liečia numaskavi- 
mą. Kuomet mes sakome, 
kad priešas numaskuotas, tai 
tuomi mes pasakome darbinin
kams, kad tokioj ir to,kioj aiš
kioj pozicijoj priešąs randa
si. Bet draugas J. klysta, 
kuomet jis mano, kad . jeigu 
pasakai vieną sykį, jog prie
šas numaskuotas, nuo jo vėido 
nutraukta kaukė, tai jau dau
giau nebereikia apie jį nieko 
sakyti—visi jaw turi tai žinoti. 
Bet kuomet dar toliaus priešą 
atakuoji, parodai jį dar aiš- 
kesnėj pozicijoj, tai, draugo 
J. manymu, tuomi parodai, 
jog dar priešas “nėra pilnai 
numaskuotas.” Priešas gali bū
ti galutinai numaskuotas aky
se tam tikros dalies darbinin
kų, bet dar gali būti dalis 
darbininkų, kuriems reikalin
ga dalyką išaiškinti ir dar ryš
kesniais faktais priešą numas
kuoti. Tokiuo būdu numaska- 
vimas neužsibaigia vienu sy
kiu—vienu pasakymu arba nu
rodymu. Pats draugas J. ma-

jie i--------- ------- — i--------
I negali tuo pačiu sykiu prisilai- 
I kyti taip vadinamo mandagu
mo. O draugas J. dar stoja už 
prisilaikymą “mandagumo” ir 
kovoje su priešu. Drauge, ar 
gi nematai iš gyvenimo faktų, 
kad visokios rūšies darbininkų 
priešai nesilaiko jokio “manda
gumo” kovojė prieš darbininkų 
klasę? Darbininkų priešai ne 
tik nesilaiko mandagumo, bet 
griebiasi teroro priemonių, 
griebiasi visokių niekšiškų pro-

komunistinis judėjimas smun-
kąs. Girdi, “viskas smunka” ,8‘ki su tais darbininkais, kurie 
del “ekstra kairiosios politikos.” i yra klasiniai sąmoningi ir kovo- 
Ką reiškia tokie jų darbai ir j Ja už geresnį gyvenimą.
tokis jų atsinešimas linkui ko-: 
munistinio judėjimo? Tai yra 
kontr-revoliucinis darbas, tai 
yra kontr-revoliucinių elementų 
atsinešimas. Ir tokiuo būdu 
mes su jais turime reikalą, kaip 
su mūsų revoliucinio judėjimo 
griovikais, kaip su kontrrevo
liucionieriais. Jie ne tik ne- 
velina gero mūsų judėjimui, 
mūsų organizacijoms, bet dar 
visokiais būdais drasko mūsų 
judėjimą, kur tik gali griebia 
mūsų organizacijų pinigus , ir 
naudoja kontr-revoliuciniam 
darbui: sudaro bendrą frontą 
su socialfašistais, su policija.

Nėra nieko blogo tame, jei
gu “Naujoji Gadynė” vadina
ma “Klampyne.” Tokis pava
dinimas tam renegatų laikraš
čiui tinka. Tie elementai bu
vo mūsų judėjime, o dabar at
sidūrė oportunistinėj klampy
nėj — kontr-revoliucljos pu
sėj. Delei ryškesnio persta
tymo jų pozicijos mes ir ga-. 
lim vadint jų laikraštį “Klam
pyne,” arba “Oportunistine 
Klampyne.” Figuratyvis išsi
reiškimas nėra jokis “nerimtu
mas.”

Daug suklaidintų dar-
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Puslapis Ketvirtas1 Penktad., Liepos 22, 1932

ATVIRAI KALBANT Šviesai pasirodė ir kuopoj kėlė A IRI H 19 UJ V.. _ raginimą kuopų komitetams ir kus piknikus, 'Lietuvių Tautiško Na- 
' maištą. Yra nariui kurie mai- ALDLD 1Z ĄpSKf. !\U0” abelnai. nariams, kad kaip ga- £L°ckr '^adį/^onten^Mlss! \hrie-’
j šosi, neturi nusistačiusios pozi- 

laik- ■ cijos.
• Susirinkime buvo keliamas i

( aišku, kad yra skirtumas 
raščių skleidimo darbe.“

T . Kokis gi čia kalbos tonas ? i klausimas ar mano žinutė, til-
I.qiqvpQ * O • v •čia draugas J. naudoja kalbos i pusi “Laisvėj“, buvo teisinga. 

---- i prielankų renega-1 Pruseikos šalininkai sakė, kad 
Ot, pruseikiniai, tai į neteisinga, taip nebuvę, kad 

puikiai darbuojas“—netiPruseika sakė reikia ■ sukelti 
kuopoj, 

kad Pruseika nesakęs, 
• “jo štabas“ 

Bet kodėl į sužinotų apie jūsų čia buvimą, 
išmestų -iš

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Paimkime jūsų koresponden

ciją, kuri tilpo 
171, kuri tilpo be redakcijos įona ]aųaį 
pastabos delei vieno redakci-! tams, 
jos nario neapsižiūrėjimo. Ko-’bent 
kis jūs kalbos tonas toje 
respondencijoj ? Perdėm 
lankus renegatui 
Pruseikos šalininkai 
kuopoj jį užsistojo, ir tam už-jbgtį kuopos literatūros agen-lALDLD kuopos. % 4- t •» 1 d z\l 4 ai 'i • O y t i « •. Kodėl gi negalėtų pa- ____ .

pritaria, j gelbėti taip suorganizuoti laik- paziuiekite Laisves
• ................. - - - -įnum. 163 šių metų,1 pamatysi

te, kad mano žinutė yra tei
singa. Tie vyrai pasirodė pra
eitame ALDLD kuopos susirin
kime, kad jie stovi su Pruseika 
ir,nei colio nub jo neatsitrau- 

' kia. : z
Kuopoj organizuojamas ko

respondentų biuras ir sakoma, 
kad tas biuras paduosiąs tei
singas, neklaidingas žinias. Aš 
tam netikiu. Man atrodo, kad 

Itai yra skymas. (Veikiausia

ko_} miela draugui J. žiūrėti. Gi J maištą ALDLD 20 
■kuopos literatūros agentė “ne- i Taipgi,

pn"įverta“ nei sudilusio cento kad jei Bimba ir
Pruseikąi. prieš pruseikinius. ' '

ALDLD. | gi draugas J. negalėtų pagel-Jtai jumis visus

sistojimui delei “šventos tei- ! tei ? 
sybės“ draugas J. ]
Tos kuopos nariai, einanti su raščių skleidimo darbą, kad 
komunistiniu judėjimu, pasiū-į jis būtų pasekmingas? Apie 
lė išnešti pasmerkimo rezoliu- tai drg. J. turėtų pasvarstyti, 
ciją prieš darbininkų organi- i Patartina draugui J. mažiau 
zacijų ardytojus, bet tokis pa- tikėti Pruseikos blofui apie ga- 
siūlymas tapo atmestas, ir tam 
pritaria draugas J., ir veikiau
siai pats balsavo tą įnešimą at
mesti.. Toj korespondencijoj 
draugas J. 
ro užbėgti 
re jams už 
veikti už. komunistinę liniją,; hamtone 
reikia dirbti, o ne rezoliucijo-Į Mums nereikia bijoti naudo
mis kovoti. O noro dirbti nė-^j griežtesnių kovos būdų 
ra kuopiečiuose. čia drau- prje§ saVo priešus. Klysta tie 
gas J. bando pasakyti, kad AL draugai> kurie mano, kad 
DLD. 20 kuopoj nėra noro griežtesnė taktika, griežtesne 
veikti už komunistinę liniją ir bolševikiška kritika kiršinanti 
kovoti prieš renegatus. Juk ir 
pats draugas J. priklauso toj 
kuopoj. Reiškia, *jr jis neturi 
noro veikti ir kovoti prieš re
negatus. Ir kuomet tokiuo to
nu jis rašo korespondenci
ją, tai tuomi puldo revoliuci
nių darbininkų ūpą ir patar
nauja renegatams. Toliaus j 
draugas J. toj korespondenci-, 
joj sako: “Kuopos literatū
ros agentė pranešė, kad per 
pusmetį atnaujino dvi “Lais
vės“ prenumeratas. Gi “Nau
joji Gadynė“ skelbiasi, jog per 
šių metų pirmą pusmetį įsigi
jo 32 skaitytoju. Jau ir iš to'

sako : “Jei yra no- 
p. Prūseikos prita- 
akių, jei yra noro

vimą “daug skaitytojų“ Bing- 
hamtone, o daugiau domės 
kreipti į sudrūtinimą mūsų re
voliucinio judėjimo Bingham- 
tone; daugiau domės kreipti 
vedimui tinkamos kovos prieš 
renegato Prūseikos įtaką Bing-

py, Komitetu ir Nariy 
Atydai

Konferencija įvyks 
dienį, liepos 24 d., 10 
te, 139 So. Main St., 
Barre, Pa. (svetainė 
virš Orpheum teatro).

Visi kuopų rinkti delegatai, 
stengkitės pribūti į laiką ir 
atsivežti gerų sumanymų* del 
draugijos ir darbininkų judė
jimo labo.

Tos pačios dienos vakare,. 
apskričio komitetas rengia’ 
skanią vakarienę delegatams! 
ir svečiams, kurios pelnas ski-i 
riamas Komunistų Partijai, į 
kad paremsi ją kovose už kas-1 
dieninius darbininkų reikalus.

Apskr. Sekr.
J. V. Stankevičius

sekma- 
val. ry- 
Wilkes 
randasi

lipt veikiausiai
mokesčius į Centrą, pagal Cen- j 
tro ir Apskričio reikalavimus.- 
Neatidėliokite, nes Centre rei
kalingi pinigai del 
knygų.

Taigi, draugai ir

- - • ino Parl<e, ( šąly Wiriter ;St. ( (K^s-J 
- - «.vn. Road), Montello,* Mass., dvie-

UŽsirpoketų juose nedėldieniuose—liepos (July)
: 24 ir 31. Pradžia abiejų nedėldienių 
110-tą vai. iš ryto ir tęsis iki vėlumo.
i Ant šių piknikų bus virves trauki- 
! mas, eis imtinėn. Hanover Lietuvių 

.v, ... j Kliubas su MAntello drūtuoliais. lai- isleidimo.....................

simai daugiau nebus laikomi vaka
rais,! nes dabai nepatogu. , ' V.'

* LKKR J. Stankevičius.
(172-173)

rąis,i nes labai ne

mėtojams bus 
Taipgi bus ir kitokių 
su praisais.

Bus gardžių

duodamos dovanos... 
pamarginimų j

valgymų, gėrimų šald raugės, 
stengkitės išpildyti Centro rei- takošės ir to, ko tik norėsite. Įžan- 
kalavimą ir Apskričio-komite
to paraginimą. Paraginimo į 

klausimu yra išsiuntinėtos at
virutės kuopoms.

Apskrit. Sekrt.
J. V. Stankevičius.

DETROIT, MICH
Išgirskime d. Fosterio 

Prakalbas
yraAmerikos darbininkams 

i gerai žinonias d. W. Z, Foste- 
i ris kaipo kovotojas už darbo 
; žmonių reikalus. Šiais metais 

ALDLD 12-to Apskričio iJis •Vra k*nd/datas VaIs«- am iv v i prezldenta 1IU0 Komunistų

Konferencijos Delega- . fosteris atvtyksta. ’!J I Detroitą ir bus čia per tris die-
1 nas’ kalbės į darbo mases se- 

, _ j kainose vietose ir laiku:
Apskričio komite-|pOS 23 d., šeštadienį, 4 :U 
speciali pranešimą, vakare, pribus Į Detroit?
Centro, 1—:-----

Draugai : 
tas aplaikė 
iš ALDLD. 
yra pažymėta, k;
silpnai mokesčius

tai ir svečių atvyko i Centrą.
Apskričio komitetas, praei-j 

Buvo nemažai ir vietinių drau-įtame posėdyj nutarė duoti pa-i 
gų ir draugių. Taigi pikni-Į =....—---------- ■ •<—
kas pavyko. Liks ir pelno • Bet vėliau pasirodė,, 
kuopai.

kias “neklaidingas” žinias, ko
kią padavė J. “Laisvės“ num. 
171 .—Red.)

Liepos 17 d. įvyko piknikas 
LDSA 23 kuopos. Graži die-

darbininkus, atstumianti juos'na buvo, 
nuo mūsų, nustumianti juos į Scranton ir Forest City, Pa.; 
priešų, renegatų eiles. Aišku, 
sąryšyj su griežtesne taktika j 
mes taipgi visada turime rem
tis faktais, kurie įtikintų dar-j 
bininkus, jog mūsų pusėj

■ sybė.
tei-

BINGHAMTON, N. Y
Pruseikiniai Menševikai Pra

deda Rodytis
ALDLD 20 kuopos susirin

kime Pruseikos šalininkai jau sivede SU v

PHILADELPHIA,
. ALDLD 10-tos kuopos 
mas bus pirmadienį.

' kaip 8 valandą vakjare 
ateikit, nes yra 
lų aptarti. Ir kurie dar neužsimokė-

Taipgi ne- 
I pamirškit ir naujų narių atsivesti.

Sekr. Julius Vaitkus.
(172-173)

PA.
susirinki- 

....... pax>iicviix;iiį, liepos 25 d.,
1932 m., Rusų name, 995 N. 5th St., 

vakąre. Visi nariai 
daug svarbių reika-

11 IV) IkUz v 1 IX llvllVzOlVC* • . • « •- v • I

ga dykai ir vieta automobiliams dy- Ję užsimokėti.
kai.

KELRODIS: Bus ant stulpų iška
bos (signs) “picnic to-day”—iki pik
niko vietos.

Kviečia visus, H.L.K. Komisija.
(172-173) į

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivieniįirho 

124 kuopa rengia didelį išvažiavimą, 
! kuris įvyks nedėlioj, 24 <1. liepos 
I (July), 1932. Prie Hil) Side Park,

BINGHAMTON, N. Y.
BIMGHAMTON, N. Y.—Paskaita, i ties Bay Side ant Nassau Blvd. Pra- 

“širdis ir jos ligos”, parašyta Dr.; sides 1-mą vai. dieną ir tęsis iki vė- 
M. Palevičiaus, bus skaityta ateinan-Gai. 
tį penktadieni, 22 d. liepos, 7:30* vai. i 
vakare, lietuvių svetainėje. Rengia 
Liet. Darb. Susivienijimo 6-ta kuo- 1 
Pa- . Išgirsti .platų, aiškinimą* apie vien lik urcainecKas* aie new >. «
širdį, jos veikmę, jos svarbą ir jos | Yorkas ir Brooklynas turės dalvyauti 
ligas, ir kaip; širdies ligų saugotis- Maine parengime. Labai graži vieta 
vengti, yra svarbu kiekviena^, žmo- i a-amtos atžvilgiu, džiaugsis jaja kas 
gui. Todėl LDS 6 kuopa teikdama tik atvyks. .,

KELRODIS: Iš Great Neck va- : 
nuokite Nassau Blvd, iki 211 St. ir , 
sukitės po kairei, pervažiavę 2 blo
ku rasite iškalabas (signs) su užra
šu “Camping Grounds”, važiuodami, 
Kaip iškabos rodo rasite išvažiavimą.

Iš Brooklyn arba New Yorko trau
kiniu važiuokite iki Bay Side Stoties, 
išlipę eikite į Hill Side mišką, paėję 
apie 15 minučių rasite išvažiavimą.

Automobiliais važiuodami Nassau 
Blvd, m dešinei į Southern State 
Parkway“7pavažiavę 2 ar 3 minutes 

; (signs) \su užrašu .
, tai ir vėluokite, 

tos iškabos rodo, ten rasite iš-
(171-173) f

Bus du kumštininkai
Dainuos Chiras Pirmyn ir bus įvai

riu sportišku žaislu.
Išgirsti .platų, aiškinimą* apie 1 Ne vien tik Grcatneckas- ale NeW 
jos veikmę, jos svatbą ir jos į Yorkas ir Brooklynas turės dalvyauti 

ligas, ir kaip; širdies ligų saugotis- Siame parengime. Labai graži vieta

vakare, lietuvių svetainėje.

gui. 'J 
tą progą, kviečia visus Binghamtono j 
lietuvius atsilankyti ir pasiklausyti. 
Įėjimas dykai.

S. Jasilionis. 
(171-172) 

plymTTuthTpa.
Lietuvių Kapinių bęndrovės-korpo- 

racijos susirinkimas įvyks 31 d. lie- 
L1C- pos, 2-rą vai. po pietų. Visi drau- 

būtinai pribūkite į šį susirin
kimą. Atsibus svetainėje: 40 Ferry . ...... ..........

. ant; st. T urime svarbių reikalų aptarimui. į matysite iškabas 
kuriame ; Michigan Central stoties, Mi- Jei nebūsite susirinkime, tai nerūgo- • Camping Grounds, 

knnnn^l i • A I kite kada komisija įvykins padarytuskur t„.. 1.7—
KUoiJOb| chigan Avė. ir 15-tos gatves, j tarimus, šios organizacijos susirin- 

siuncia į i iš £ja demonstruodami, pėsti j 
ir su automobiliais eis per 
miestą į svetainę. Tą vakarą,;
8 vai. d. Fosteris kalbės Are-j 
na Garden svetainėje, Wood-; 
ward Ave.

Liepos 24 d. d. Fosteris kai-: 
bes Workers kempėj; Auto į 

Workers Unijos piknike.
Liepos 25 d. drg. Fosteris! 

kalbės West Sidėj. Clark Par-j 
ke, Vernor Highway ir Scot-į

lomBiiiBiiimiiBiiiBiiiaiiiQiiiaiiiaiiiBiiiamgiiianiaiiioiiiBiiiaiiiaiHaiiioiiiSH

Spaudos Naudai Piknikaikad 
■joms prisieina blogai. Tie 
| vyrai pradėjo jas nekęsti ir | 
j pareiškė, kad jie geriau ga- i 
Ii sugyventi su savo rasės ir I 
tautos moterimis, 
pametė šias ;
Tuomet joms reikėjo kreip
tis į Amerikos Raudonąjį 
Kryžių, kad jas gelbėtų. Da
bar jos jau grįžta Ameri- 

anamos vyrais, i kon.

Mažutis.

i Panamos Vyrai Apleido 
Amerikietes Moteris

dvi 
ponia

BALBOA, C. Z.—čia 
buvę misionierkos, 
Eagle ir Williams, buvo ap-

WI RA MM M RA M M Wl M Wl W» IMI W» IW wi Wl IUIWI Wl Wl Wl M M Wl MA fUI Wl Wl M M W M ąa ąą m arim fui m mTRECIAS METINIS PIKNIKAS
Todėl jie I 

amerikietes. | 
•’ -* ’ ■ . ten Avė. >\Galima. privažiuoti

Baker , Woodmere, Port, ir 
Junction gatvekariais.

Drg. Fosteris yra ne 
kandidatas, bet jis yra geras 
kalbėtojas. Todėl ‘Detroito 
lietuviams bus gera proga iš
girsti d. Fosterio prakalbos.

Į Taipgi turime įieužmirštų 
kad mes turime^ masiniai ir fj-! 
nansiniai remti rinkimų kąm-i 
paniją. Tai yra didelis žings- j 
nis prie masių.

Alvinas.

DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 
JUOSE .

NEW YORKO APIELINKE

tik

RENGIA “BANGOS” CHORAS Iš ELIZABETH, N. J.

Nedėlioj, 24 d. Liepos = July, 1932P. VAICIONIO DARŽE-MEADOW GROVE
DIVISION AVENUE CRANFORD, N, J.

PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI

ŠOKIAMS GRIEŠ PUIKI ORKESTRĄ

Bilsas išeis kaip Lina vai. nuo 69 So. Park St., Elizabeth, N. J.

Bangos Choras, Vadovaujamas V. Žuko

KELRODIS: Xuo Broad ir West Grand Sts. kampo imkite Union karą ir važiuokite į vakarus iki. 
Centre St., Garwood, N. J. .Ten matysite ę.R.R. of N. J. stotį (Station). Praėję stotį eikite iki North 
Ave. ir pasukite į dešinę linkui Cedar gatvę, nuo Cedar gatvės eikite po kairei į Brookside Place, iš 
Brookside PI. tiesiai į Division Ave. į pikniko vietą.

PASARGA: Jeigu tą dieną lytų, tai parengimas įvyks Lutvino svetainėj, 69 So. Park St., Eliz., N. J.

tfU VU tfU tfU tfU tfUtfUtftf VMMw

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Extra Pranešimas

I LDS 5-to Apskričio išvažiavimas į 
j Liet. Parke, Indiąn Grove, West ! 
I Have\i, Conn.

Iš Hartfordo busas išeis 10 vai. ry- ; 
te, nuo 59 Park St. Kurie mylite ’ 

! važiuoti ateikit. Nuvažiavimas in- i 
I ir atgal labai pigus, tik $1 į abi pu- I 
Į sės. Ten bus visi mūs chorai; geri j 
kalbėtojai ir daug žaislų.

Draugas. j
(173-175) |

NANTICIKE~PA.

Lietuvių Laisvų Kapinių draugijos 
extra susirinkimas įvyks nedėlioj, 

' liepos 24 dieną, 10 vai. ryte, ant 
: Hose House Espy St. Hanover, Pa.

Visi nariai pribūkit Į laiką, nes 
| susirinkimas Įvyks nevėliau, kaip 
: garsinta. Katrie nariai dar neužsi-

Xjį i mokėję assesmentų tai ateikit ir už- 
U ■ simokėkit, dabar laikas.

i Sekr. E. C.
; , (173-175 ).

LAKEWOOD, l^ARK
' ■ ■• ■ '

(Tarpe Mahanoy City ir Tamaqila 
. Pa.) Tarptautinis išvažiavimas atsi- 
; bus liepos 24 d. liakfewqod Parke, 
i Bus geri kalbėtojai, dainos, laimėji- 
! mai ir tt.
I Rengia Komunistų Partija rinkimų | 
i kampanijos komisija.1 • i .. . * ’ . I

SHAMOKIN, PA 
1 ; ' ■

į Liepos 25, 7 vai. vakare, 
! denionStratyvės prakalbos?
; James W. Ford, kandidatas
; vice-prezidentus. Prakalbų
! 412 N.. Shamokin, St.,
; Rengia Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijos komisija.

i Darbininkai iš visos apielinkės ma- 
; lonėkite pribūti į abejus parengimus. 
; Tai yra gera apšvieta ir stiprinimas 
revoliucinio judėjimo.

K. P. Org. 5-__ ________ _ _
GRAND RAPIDS, MICH.

atsibus 
kalbės

Prakalbų vieta, i i 
., Shamokin, Pa. I

WMtnitftmwww im tfu uu tfu tfu tfu tfu tfu tfu tfu tfu tfu*

Piknikas ant kooperatyvės parkės, 
rengia bendrai ALDLD 66 <kp. ir 
LDSA 37 kp. Piknikas bus naktinis, 
subatos. vakare, pradžia 4. vai. ir ne
dėlioję visą diena liepos (Julv), 23 
ir' 24, 1932.

KELIAS: M. 44, saina po kairei.
Bus gera muzika ir linksmas pik

nikas.
\ Kviečia Bendras Komitetas.

WEST HANOVER, MASS.
Hanover Lietuvių Kliubas iš West 

Hanover, Mass, rengia du tnilžiniš-

Rėngia ALDLD Il-tas Apskritys 
Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August) 

Bus Puiki Muzikalė Programa ir Prakalbos
ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS i i 

. ■ , ' , ■ , r ' ‘ '■.’■» i ! i
Visos New Yorko apielinkės kolonijos pasirūpinki

te pasisapadyĮi busus, ir masiniai teaukite į šį 
pikniką.-. 1

‘ ’ r ĮŽANGA TIK 25 ^CENTAI YPATAI, ’ į
Puikiame, dar naujame parke vadiname: 

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

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

WILKES BARRE APIELINKE

iš prakalbų
iš Shenan-

Piknikas Įvyks Nedėlioję,
28. Rugpjūčio (August), 1932

Bus puiki programa, kuri susidės 
ir dainų. Dalyvaus Laisvės Choras 
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 ton 
vyksta grupė kalbėtojų.

PHILADELPHIJOS APIELINKE ,
Piknikas Įvyks Nedėlioję,

4 d. Rugsėjo (September), 1932
.VYTAUTO ■ PARKE

U • ? G * ’ J H į H ’ < ’ . : ■ n ■
i JjLulmviĮleį Pike ijr Galloway Road

j bp . t' ■ • Philadelphia,’ P& '
1 ■ t

W-tą vai. ryteį Įžanga 30c ypatai.
Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn 

ir vietinis Lyros Choras. Žymūs kalbėtojai sakys 
prakalbas, ‘

Risis Lietuvių čampionas Ristynese 
KAROLIS POŽĖLA

Jis turės kietą oponentą
TONY LACKY

Gi Požėla tesveria 
svarus. Jiedu kausis iki pergalei.

Antra pora bus taip pat įdomi matyti
JONAS BĄGOČIUS

Pasižymėjęs ristikas susikibs su
DANY WINERS

Sveriantis 205 svarus. 
195

Bagočius sveria 185 svarus, Winers 195

tik
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Penktai,, Liepos 22, 1932 LAISVI (Puslapis PenEtasoi!

didesnes” tei-1 meninis kalnas, čia 
, piliečių,

dija, Pietine Rhodesia h Ąi- Qn.
rija.

Šitos konferencijos yra,
i tikslas, kaip sulipinti politi-1 WASHINGTON, D. C._

Piliečiai ir nepiliečiai, visų 
tautų, visų politinių pažiūrų, 
visų Įsitikinimų darbininkai 
yra vienodai išnaudojami ir 
skurdo, bado kankinami. Tad

New Britain, Ccnn.. Darbininku Judėjimo Žinios 5 at?m6 iš nepi.| darbininkų,
■ liečiu kasimo Įrankius ir juos tikrą sunkaus darbo
; vartodami gauna atlyginimo, ardo akmeninį kalną, suskal 

dama dirbti vietoj 16 valandų Į del skurdaus, pusbadžio gyve-:dytus akmenis veža ii 
tik 8 valandas Į savaitę. Reiš-,nimo. | v
kia, bedarbiui darbininkui su Su Amerikos atradimu pra-, 
visa savo šeimyna prisieis vi-įsidėjo šioj šalyj ir vergija.
są savaitę pragyventi su $3.20. | Juodveidis vergas pakeitė bąl- ninku dirba pusnuogiai 
Liepos 18 d. šis miesto virsi-'tąjį vergą, o vėliau ubu liko be
ninku patvarkymas jau įėjo ’ alginiai vergai. Alginiai ver-^^pas prie lopo ir lopuose dar alginės veigijos tuo keliu, ku- Į 
galiom Taigi, alginis 1 ' ‘ 1 1 ‘ Tz
pastatytas i tokią poziciją, kad I 
ir taip badą kentęs, turės dar 
labiau badauti, šis miesto vir
šininkų pasielgimas irgi pastū
mėjo darbininkus stoti Į savo 
pozicijas, kurios nuo senai jų 
laukė.

Darbininkų Centre kiekvie
ną dieną atsibūna Bedarbių 
Tarybos susirinkimai. Bedar
bių Taryba turi išaugti ne šim
tais, bet tūkstančiais Savo na
rių skaičiumi. Į Bedarbių Ta
rybą turi priklausyti dirbanti 
ir nedirbanti ir visi darbiniu-j 
kai susiorganizuoti tvirtai.

Darbininkų klasės vadovy
be kiekvieną dieną tvirtėja. 
Tas tvirtėjimas mūsų drauguo
se sukelia nenuoalsų pasišventi
mą ir energiją organizatyviam 

Pasisekimas, ar nepa
sisekimas, tik taiso kelią 
eit’ Ateitis žada laimėti 
tik Komunistų Partijos 
dovybėje.

šimtai 
sudaro 
scena;*r ' tis Nuo Japonijos

Bedarbių Demonstracija Prieš 
^Kapojimą Algų ir Bedarbių 

iš Šimto Narių 

vergai jau išgirdo-Alginiai
balsą darbininkų klasės vado
vybės. Liepos 18 d., 2 vai. po 
pietų, susirinko bedarbių mi
nia tarpe trijų ir keturių teiks-1 
tančių Į demonstraciją. De
monstracija pavyko gerai. Be-; 
darbių Taryba susiorganizavo' 
iš 100 narių. Tai yra daili 
pradžia organizatyvio darboj 
ir daug reiškianti mūsų mieste, i

Pas mus bedarbė tiek Įvar
gino žmones, kad keletas mė
nesių atgal jau buvo permato-i 
ma, kad darbininkų klasės va
dovybė turi būti prisirengusi 
ta pasekme pasinaudoti.

Pora savaičių atgal paimta 
didelė svetainė, kurioj Įsteigta 
darbininkų organizacijų cen
tras. Svetainė randasi pačia
me miesto centre. 53 Church 
St. į ją tapo sutraukta visų 
tautų darbininkų organizaci
jos, kur pirmu užsimojimu už
simezgė stipri darbininkų po-daib 
zicija.

Pora mėnesių atgal miestas 
sustojo mokėjęs randas toms 
'bedarbių šeimynoms, kurios 
Apačios negali užsimokėti. Taip 
pat miestą darbininkams, ku
rie dirba nuolatinį darbą, nu
kapojo algas..*-, Tas irgi prisi
dėjo prie privertimo darbinin
kų tėmyti, kas bus ateityj.

Praeitą savaitę miesto vir
šininkai paskelbė, kad pašal
pos skyriaus (scrip work) dar-;apie 4,000 “dėdės šamo 
bininkams. kurių dirba ; 
4,000 miesto darbus, bus duo-

vergas ( gai prie sunkiųjų darbų dau- j skylės.. 
giausiaų buvo ateiviai darbi
ninkai, ] 
Dabar 
piki 
eiviu 
Mat, 
čiai.

Keli metai atgal prie žemės i 
kasimo buvo naudojamos ma- j 
šiuos. Dabar mašinos pasta-' 
tytos rūdyti, o suteikta “pri-l

r pila i
Ižemąsias vietas prie ežero, 'inegali būti jokios abejones, sulipinu puiiu-.

Tą sceną dar paįvairina ir'jkad darbininkai negalėtų ir i nius santikius tarpe Angli- i cukn kad
tas, kad apie pusė visų darbi- į neturėtų visi kaip vienas, pra-1 . . . . , I Cia gautOS žinios ,

i—visai i dėti kovą prieš išnaudotojus I Jos ir Jos pavergtų KraSvU.: cp1įnaį darys viską, kad gin- 
marškinių—o kelnės, tai i ir žengti prie išsiliuosavimo iš j Paskiaus, sutvarkymas eko-',. T , , .................. j- 1 ’ • - •• - 1 j ’ J i ti Jehol provinciją ir vidų-

ir riuo veda Komunistų Partija.inominių santikių. Žinoma,! .įnę Mongo]įją nu0 japOni- 
pa.| Stiprus Ramstis. , Anglija šioje konferencijoj I joS) kufi >u pra<J.jo tenai

yra dominuojanti imperija.! darytį kaj’inius žygius.
•1 ni - .|Labiausia bus kalbama apie į Japonijos )akūnai paieido 

Streikas riečiasi i sutvarkymą prekybos tarpe ;keJįas bombas h. jau padarė 
----  j šių valstybių ir kraštų. An^ daug nuostoliu šiame kraš- 

glijos diplomatija bandys Bet generolo Chang ar- 

sąnti-:mD*a Jau mobilizuojama,

Rodos, kad taip 
i darbi-' reikia, kad išvėdinti visas 

parinkti kuo drūčiausi. į slėptas kūno dalis, 
žemės darbo Įrankius,. 

ir lopetą, atėmė nuo at-( 
ir įteikė amerikiečiams, 
ateiviai, kaipo nepilie 

negali gauti jokio darbo

Iš ryto suėję darbininkai 
nieko daugiau ir nekalba, kaip j 
tik, kaip katram skaudėjo kau | 
lai, kaip rankos bei kojos bu-i 

; |,vo sutinusios, kaip pirštai bu-į 
j vo sustingę, kiek pūslių ran- 

~ į. koše ir 1.1.

Stiprus Ramstis.

Carolina Valstijoj

HIGH, POINT, Carolina.! 
—Audėjų, mezgėjų ir ra- _. . . ...

Šis tai svarbiausias ir vru1 kandų darbininkų streikas ^el. kaip nors apeiti ir su
sis U1 svaiblausias n yia. ‘ smarkiai Na- hpinti jos irancius c""':: :

viiegija” piiieėiams atlikti pi -, |<-s ar ga. Ue p iheėiai į P| S tais kraštais, ku- kad ginti šią provinciją nuo
kiu ir lopeta tą darbą, kurį! °as pasiienKinę taip ounKiaiĮ .. ____ . ... 1 „nbin
atlikdavo mašinos. Jiems duo-1 dirbti už $3.20 į savaitę.

j dama dirbti po 8 valandas Į Į
•savaitę. Bet pirma gavimo (vardą jiems
: darbo pilietis turi Įrodyti, kad 1 skąmbina Į ausis

i Unija (N.T.W.U.) atsišau- 
Nors “laisvos” demokratijos kia į visus darbininkus rem- 

kiekvieną dieną i ti ši Carolines darbininkų 
tie, kurie' streiką, 

pertekliuj gyvena. bet tas 
greitai pasidarys 

triotiškiausi piliečiai, kad 
i.yra tušti žodžiai, kad jais 
■ vo negalima patenkinti. 
; piliečiai greitai pamatys, 
'jie yra išnaudojami iki bado ir j 

Kur jie sustatyti dirb-> {-am išnaudojimui galo nešima-j

ne tik jis pats bet ir jo šeimy
na badauja, o tik tada duoda L 
užsidirbti po $3.20 Į savaitę, P*111 
kuriais turi pats pragyventi ir,'

■ šeimyną užlaikyti.
• a^'i Prie m’esto darbu dirbantie-'
KOVP|ji piliečiai sudaro daug Įvai-j 

va’.rumo. ............................
i ti ta scena patraukia kiekvie- £0#
j no akį. Vienoj vietoj vedama
i nauja gatvė, prie kurios sus- 
j tątyta keli šimtai darbininkų.
i Nuo rytų Į vakarus apie my- Į kja nutrenkti “dievo” carus su I I I «.• » . . I

Šitas streikas iškilo ne iš 
nepakenčia- dangaus, bet iš nepanešamo 

nes pradės pamatyti ir pa- skurdo i
--------- : kh „ x;■' i-., .1 „tai 

pil-

kad

ir algų kapojimo. 
Pavergimas jau tęsėsi gana 
ilgai. Bet pagaliaus darbi
ninkų kantrybė pasibaigė. 
Jie paskelbė kovą.

riuos jinai valdo. Japonijos įsiveržimo.

FRAKCIJŲ SEKRETORIAMS

—o—

Teisės—Pikis
Lopeta

pilietis turi didės-'lios {i£io e£eras. Ežeras apje' visomis, maldomis, 
I pusė mylios pločio. Už eže-

ir

ras mus
nes teises tuomi, kad jis paė
mė i savo rankas pikį ir lopęr j ro apauguS medžiais augštuma
tą. Prie miesto darbo dirba atVaizdina gamtos malonų pa-.

- J ia!S- traukimą ir išduoda pasigėrė-'
apie vos demokratijos piliečių. Jie jjmą vasaros metu. Prie šiau-! 

dirba trim’s pakaitomis Į sa- rįnio ežero kranto randasi ak- i

juk ir caras skelbėsi ne:furĮjjja prisidėjo Prie 
paprastu, bet dievo atsiųsiu, i J J
vienok skurdas ir badas Rusi-1 Tautįj Lygos 
jos liaudį pertikrino, kad rei- ■

, panaikinti I 
j išna u d o j i m ą . d a rb in i n k ų p ri sta
tant turčius prie darbo. Tuo 
keliu turės pasekti ir Jungti
nių Valstijų darbininkai, o ant 
to kelio juos jau stato pati ka
pitalistinė tvarka.

CONNECTICUT VALSTIJOS ANTRAS METINIS

IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 5-tas APSKRITYS

Nedėlioję, 24 DienąLiep6s=July, 1932LIETUVIŲ DARŽE, NEW HAVEN, CONN

jos ’as ,onn.

Dainuos: Laisvės Choras iš Hartford, Vilijos Choras iš New Britain, Choras Daina iš New Haven ir Vilijos 
Choras iš Waterbury, Conn. ,/ Dig. R. MIZARA, LDS Prezidentas Šakys prakalbą

PIKNIKO PRADŽIA U-tą VAL. RYTE. ĮŽANGA 25c YPATAI
Daugelis atvažiuoja į šį pikniką iš Bostono ir iš New Yorko. Visa ši apielinkė, Conn, valstija, yra kviečia

ma atsilankyti. *
NEW BRITAIN DARBININKŲ SIMFONIJOS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

GENEVA. — Jau oficia
liai paskelbta, kad ir Tur 
kija prisidėjo prie imperia
listinės Tautų Lygos. Jos 
atstovas Kemal Husnu Bey 
tapo oficialiai priimtas į 
imperialistinės šeimynos na
rius.

Turkijos atstovas pirmoje 
Ii savo kalboje ragino Tautų 

I Lygą, kad jinai įtrauktų į 
I savo darbus ir Sovietų Są- 
i jungą, kaip kad Jungtinės 
Valstijos neoficialiai ver 
kia. Suprantama,- Sovietų 
Sąjunga neprisidės prie tųz 
darbų, kurie greitina karo 
pavojų, daro suokalbius, 
kaip užkariauti kitas šalis.

PRASIDĖJO EKONOMI
NĖ ANGLIJOS KON

FERENCIJA

OTTAWA. — Taip' vadj- 
j narna Anglijos imperijos 
i ekonominė konferencija jau į 
I prasidėjo vakar. Šita kon- 
! ferencija daugiausia yra 
Anglijos ir jos valdomų ar- 

į ba globojamų kraštų.
Konferencijoj dalyvauja 

; Anglija, Kanada, Australi
ja, Nauja Zelandija, New
foundland, Pietų Afrika, In-

VAKACIJOS

Ulster Park, N. Y.

Drauges ir Draugai darbi- 
; ninkai:

Mos jau spėjom prisiaugint 
Į Įvairių daržovių ir daug viš
tienos;—kiaušinių taipgi turim 
labai gerą pieną,—sūrius nuo 
“tęs,tytos” karvės. Todėl kvie- 

: čiaųie atvažiuot, kas, tik galite 
ant poilsio Byrame ore, mau
dytis ir kepintis saule. Gami- 

! nam ir vegetarioniškus valgius.

! Kainą $10.00 Į savaitę, o vai
kaitis žemiau 10 metu tik $.4

i savaitę, 
i

Į čia važiuodami imkite lai- į 
va ant 42nd St. anksti ryte, 
Kingstone būsite apie 2-rą v. 
po pietų. Čia neimkit tąxy, 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 
mūs.

K. Sinkevičiūte

IAI MM VU VU MM Irti VM VU fclU

Komunistu Partijos lietuvių frakcijų sekretoriams 
išsiuntinėta tam tįkros narystes kortos organizavi
mui laikinų klitibų rėmimui darbininkų klases kan
didatų. Jose nuiedoma tokių kliubų užduotys, na
rių pareigos ir t. t. Jeigu kurios frakcijos negautų 
tokių kortų arba permažai gautų, lai tų frakcijų sek
retoriai kreipiasi į Centro Biurą, pranešdami, kiek 
tokių kortų reikalinga.

Taipgi visų frakcijų sekretoriai turi tuoj aus pra
nešti Centro Biuro rinkimų kampanijos vedėjui, kaip 
jų kolonijoj eina rinkimų kampanijos darbas: ar bu
vo sušaukta darbininkiškų organizacijų konferencf 
ja, ar darbininkiškos organizacijos turi išrinkusios 
komitetus rinkimų kampanijos darbui, ar daromi 
kokie nors žingsniai organizavimui darbininkų kliu
bų, ar platinama Komunistų Partijos rinkimų plat
forma, kas veikiama, kad pagelbėti Komunistų Par
tijai sukelti $100,000 i Kovos Fondą vedimui kuo- 

’ plačiausios rinkimų kampanijos?
Kiekvienos frakcijos sekretorius būtinai turi į tuos 

klausimus tuojaus atsakyti.
Centro Biuro Rinkimų Kampanijos Vedėjas,

J. Siurba,
46 Ten Eyck St., Brooklyn N. Y.t.

JUOZAS K A V ALIAUSKAS !
■ i . . ... ! Į i

t ■;

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

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

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 6136 

Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gčri- 
hnj» ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos {valias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą .ba 
liams, teatrams, ve- 
stuvčms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
8taen Island Ferr 
ry.

L n t ▼ in’s H&U 
plačiai žinomu ne 
tik Ėlizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viam* ir svetimtau
čiams vįrč metų. 
Taip pat laisnluotaa 
Real E s ta te—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių * biz
nių. Mūsų patarna
vimas prie|ank«8.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trialty I-87M-

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

OR.Z1NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kitau - W A. M. 'iki 4 P. M. 25 Metai



k Puslapis šeštas .
A.

LAISVI

VIETINES ŽINIOS
rna, tad visos darbininkiškos 
organizacijos kviečiamos 
remti kiek galint. Aukas 
kia siųsti 5 E. 19th St.

pa- 
rei-

Šį Vakarą Masiniai Mitingai Garmentiečiai, Neleiskit 
Prieš Japonijos Imperial 
Fašistinį Terorą

Savo Vadams 
Jus Parduoti

Dar Dviejų Penlšapiu 
Darbininkai Sustreikavo

cijoje,'kuri įvyks rugpjūčio 1 IŠRANDA VOJIMA1 
d.

Nutarta pasiųsti protestą į 
Washingtona prieš pasikėsini
mą nužudyti 9 Scottsboro jau
nuolius.

Delegatai skirstėsi namo pa
siryžę dirbti konferencijos pa
brėžtą darbą.

PASIRANDAVOJA
Parsirandavoja fornišiuotas kam

barys vyrui, 2 langai, šėpos drabu
žiams, garu apšildomas; galima pa
sigaminti ir valgyti; atskiras įėji
mas; mokestis -10 į mėnesį. Savi
ninką galima matyti 6-tą valandą 
vakare, ant viršutinių lubų po -Rairei. 
206 Bushwich Ave. Brooklyn, N. Y.

(173-175)

Liepos 22 d. New Yorko 
Brooklyno darbininkai susi- jai veik 
rinks į tris didelius masinius j streikuoti, 
mitingus ir pareikš savo pro
testą prieš Japonijos imperia
listus, kurie terorizuoja Japo
nijos darbininkų revoliucinį 
veikimą ir pavienius narius..

' Nuo 1928 metų virš 2,000 
Japonijos revoliucinio, darbi
ninkų judėjimo vadų 
įkalinti, 'terorizuoti, 
bei ’visiškai nužudyti. Liepos 
6 d. tapo pasmerktas mirčiai 
Japonijos Komunistų Partijos 
Centralinio Komiteto narys d. 
Shiro Mittamura. Taipgi 201 
nuteisti ilgiems metams kalė
ti.

Prieš Japonijos imperialistų 
fašistinį terorą protestuoja vi
so pasaulio darbininkai. New 
Yorko darbininkai pareikš sa
vo protestą šį vakarą susirink
dami į didelius masinius mitin
gus sekančiose vietose: New 
Yorke, prie 29th 
Avė. Brooklyne, prie 
vania Avė. ir Sutter, 
prie 4th St. ir Avė. 
mitingai prasidės 8 
kare.

Lietuviai darbininkai skait
lingai nueikite į virš minėtus 
mitingus ir nusiveskite 
draugus ir kaimynus.

ir Nors moteriškų rūbų siuvė- 
vienbalsiai nutarė 

bet International 
Ladies Garment unijos virši
ninkai netik vilkina streiko 
pradėjimą, bet pasinėrė kon
ferencijose su bosais ir guber
natoriaus pareigas einančiu 
Lehman’. Tas aškiausia rodo, 
kad jie daro planus kaip nu

buvo kapoti darbinįnkų algas ir su- 
kankinti, vilti darbininkus, kad jie prieš 

tai nešireikuotų.
Kairysis sparnas siuvėjų de

da visas pastangas, kad išaiš
kinti darbininkam. Garment 
unijos viršininkų pardavikiš- 
kus žygius ir perspėja darbi
ninkus, kad nepasitikėtų tais 
vadais. Kiekvieną dieną, pie
tų laike, kairiojo sparno na
riai laiko prakalbas prie dirb
tuvių ir ragina darbininkus 
būti ant sargybos savo reikalų 
gynimo.

Trečiadienį dar dviejų pent- 
Šapių darbininkai prisidėjo 
prie streikuojančių kitų šapų 
darbininkų. Darbininkai pasi
ryžę kovoti prieš bosus iki bus 
pripažinta penkių dienų, 40 
valandų, savaitė ir pakėlimas 
algų.
Nors bosams parsidavęs Sha

piro ir kapitalistinė spauda 
skelbia, kad pentoriai baigia 
streiką ir grįžta prie darbų, 
tačiaus tas nesuvylė nė vieno 
streikuojančio darbininko. 
Darbininkai visi rūpinasi strei
ku ir aiškiai žino, kad kova 
tęsiasi.

Kiekviena streiku paliesta 
dirbtuvė yra pikietuojama. 
Ossinoff Real Estate savinin
kai buvo nusisamdę penkis 
skebus ir bandė pradėti dar
bą, bet greitai patyrė kas yra 
streikas ir ką reiškia darbas 
su skebais.

Sekmadienį Forest Parke 
Bus Linksmas Piknikas

PAJIEŠKOJIMAI

St. ir 2nd 
Pennsyl- 

Taipgi 
B. Visi 

vai. va-

savo

Amter ir Shepard Kalbės 
Kompartijos Piknike

East New Yorko ALDLD 
185 Kp. Nariams

Areštavo Kitą italą 
Nušovime Fašisto Arena

Antradienį tapo areštuotas 
italų laikraščio “11 Grido Del
la Stirpe” redaktorius, Domi- 

- niek Trombetta ir kaltinamas 
nušovime fašisto Salvatore Ar
ena, liepbs 4 d.

Slaptoji policija sako, po
ra italų atėję į valstijos advo
kato raštinę ir papasakoję, 
kad jie matę D. Trombettą 
liepos 4J d. traukinyj su pir
miau areštuotu Lista ir girdė
ję, kaip kalbėjo apie nužudy
mą Arena. Paskui Trombet
ta išsiėmęs revolverį ir šovęs 
į Areną, o Lista tuo tarpu ėjęs 
iš traukinio. Trombetta pa- 
grąsinęs aplinkui esantiems, 
kacj jo neišduotų, nes būsią 
atsilyginta mirčia. Bet girdė- 
jusieji sakosi negalėję iškęsti 
neišdavę. Tačiaus policija jų 
vardų neskelbia.

Policija sako dar sykį tyri
nėsianti Lišto ir veikiausiai pa
leisianti, hes prieš jį neturinti 
tvirtų kaltinimų.

Sekantį sekmadienį didžiau
siam ir įvairiausiam Komparti
jos rinkimų kampanijos pikni
ke bus vyriausiais kalbėtojais 
Kompartijos kandidatai į New 
Yorko valstijos gubernatorių 
d. I. Amter ir d. H. Shepard, 
kandidatas į leitenantus gu
bernatorius. Masės juodvei- 
džių ir baltveidžių darbininkų 
rengiasi į pikniką, kad išgirsti 
jų kalbas.

Įvairių dalių miesto, darbi
ninkiškos organizacijos mobi- 
lizuojasi organizuotai vykti į 
pikniką; į parką maršuos de
monstratyviai, nešini iškabas 
su užrašais.

Pikniko programa susidės iš 
vaidinimų, lošimų, gėmių, dar
bininkų 
Tai bus 
grama, 
bininkų
ir apielinkių.

Piknikas įvyks Pleasant Bay 
Parke.

sportų, atletų ir tt. 
įvairi ir linksma pro- 
Bus tūkstančiai dar- 

iš paties New .Yorko

šį sekmadienį, liepos 24 d., 
Forest parjle, bus ALDLD 1 
kuopos dūdysis piknikas, į ku
rį jau' daugelis brooklyniečių 
ir apielinkių lietuvių yra pasi
rengę važiuoti. Atrodo, kad 
šis piknikas bus.vienas iš di
džiausių šiais 
Parke buvusių, 
ir visi kuopos 
energingai. O
įvairi programa, žaislai ir gė- 
miai patrauks daugelį,.

Kurie iki šioliai dar nema- į 
nėte važiuoti, jau laikas pa- j 
daryti galutiną nuosprendį ir 
net kitus ' paraginti, kad nu
važiuotų paremti šią didžiulę 
revoliucinės darbininkų 
nizacijos kuopą.

PAJ IEŠKOJIMAS
/

Pajie.škau savo vyro John Balčius, 
arba Baily, girdėjau, kad miręs ne
laiminga mirčia, Brooklyn, N. Y. Aš 
turiu del jo labai svarbi! reikalą. 
Būsiu nuoširdžiai dėkinga tam, kas 
man apie jį praneš sekančiu antrašu: 
L. Balčius, 2507 Fifth Ave Pitts
burgh; Pa.

metais Forest 
nes komisija 
nariai dirba 
prie to, dar

PARDAVIMAI

Rado Pasikorusį 
I Darbininką

orga-

Pigiai parsiduoda bučernės rakan- 
Showcase “slicing”.ir “chop” mašinos 
ir visokios formos vogos. Yra visi 
įrankiai, kokie tik reikalingi prie to 
biznio. Kreipkitės šiuo antrašu: K. 

[Bukauskas, 18 Breuer Ave., Great 
Neck, N. Y.

’ (173-175)

ALDLD 185-tos kuopos mė
nesini susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, liepos (July) 22 
d., 8-tą vai. vakare, svetainėj 
po num. 933 Glenmore 
įėjimas iš Fountain 
Brooklyn, N. Y.

Būtinai kiekvienas 
privalo pribūti, nes yra 
daug svarbių reikalų 
mui.

Avė.,
Avė.,

narys 
labai 

atliki-

Iš Sąryšio Konferencijos 
Rinkimų Klausimu

-»• Trečiadienį rastas pasikoręs 
William Pearsall 51 metų am
žiaus, gyveno 43-09 43rd St., 
Long Island. Jokio raštelio 
nepaliko, tai policija sakosi 
negalinti suprasti pasikorimo 
priežasties. Bet kas žino kaip 
minimas darbininkas vargin
gai gyveno, tas tvirtina, kad 

nepakeldamas 
ne- 
ba-

j jis pasikorė 
sunkių gyvenimo sąlygų ir 
galėdamas ilgiau pakęsti 
do.

Bedarbis Tėvas Nušoko 
Nuo Manhattan Tilto

INC

112

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ftaiiaa Ir chroniikaa vynj ir 

mataru liga* kraujo ir odoa. 
Padarau iityrimą kraujo ir ilapuaia.

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

New York, N. T. 
Valanda* PriCmlmoi

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 
iki 0 vai. vakare 

SekMadieniaia nuo 11 ryte iki 1 p« pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180

Penktad., Liepos 22, 1932

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PEESITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, - “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA

MOT. LAUKUS, Fotografas ‘
214 Redford į Ave. Brooklyn, N. Y 

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

i W w v vv v w v v w v v w v v v v v v v w

I NOTARY
PUBLIC

VAKACIJOS VIETA

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas labai tin

kamoj biznio vietoj. Jaunas savinin
kas negali apsidirbti, vieta apšildoma 
ir geri gyvenimui kambariai. Parsi
duoda už labai žemą kainą. 116 
Bushwick Ave., Brookvn, N. Y.

(173-178)

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
( B I EL A U S K A S) 
GRABORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČIAM I. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ. 
PIRMĄJAl PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI J, LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAŲSIAI PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSŲ. 
TELEFONAS N1EKĄD NEMIEGA.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV jcrc* jOooc jOoQtAxSoOc AAA AAAAAA jOcjcVkVmmmmmm

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į 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.

PUIKIOS MAUDYNĖSD.N.Y.L.D.O. Sąryšio konfe
rencija Komunistų Partijos 
rinkimų klausime įvyko liepos 
17 d., “Laisvės” svetainėje. 
Reikia pasakyti, kad konfe
rencija visais atžvilgiais buvo 
sėkminga. Visos darbininkiš
kos organizacijos, priklausan
čios prie Sąryšio, buvo atsto
vautos.

Konferencija prasidėjo kiek 
prieš vienuoliktą valandą ry
te. Įžanginę prakalbą pasakė 
draugas Fleiss, Komunistų 
Partijos šeštos Sekcijos orga- darbininkų 
nizatorius, nurodydamas svar- Kovoja už 
bą rinkimų kampanijos. Drau- netikUSios tvarkos] T /“M • 2 1 V • • • v I •• i —-

ir
Pinigų neturėjo ne cento, 

miestas rengėsi atimti namelį, 
už taksas, septyni vaikai al
kani ; šios sąlygos privertė 
Dorųinico Sicą, antradienio va
kare, šokti nuo Manhattan til
to į East upę.

Tūkstančiai darbininkų ran
dasi tokioj ir dar balsesnėj pa
dėty, bet daugelis, vietoj šok
ti nuo tilto, stoja į kovingas 

organizacijas ir 
prašaįinimą šios

LAISVA ŽUVAUTI

JONAS STOKES
Fotografas

Siuoird pranešu savo kostume-
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
6)2 Marion St.,* 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotie 
Brooklyn, N. Y.

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

Del platesnių informacijų 
rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

AGATHA BLOZNELIS
R. F. D. 2 Catskill, N. Y Kojy Nesveikumai

Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Ragina Nusikapoti
Savo Algas

New Yorko miesto biudže
to piliečių komitetas jau už
baigė savo raportą ir įteikė 
majorui Walkeriui pasiūlymą, 
kad visų den^rtmentų darbi
ninkai ir viršmjnkai nusikapo- 
tų algas ir tuomi sumažintų 
miesto išlaidas apie $20,000,- 
000 per metus.

Bet tas sumanymas nelabai 
patinka departmentų viršinin
kams. Mat, jie nori savo al
gas palikti nekapotas, o nu
kapoti tik miesto darbus dir
bantiems darbininkams

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR? M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas ičirškinimais

MEYER
208 West 54th St.

New York City
2 iki 6, Sercdomis ir
11 iki 1, 2 iki 6,

gas J. Siurba plačiai išdėstė 
būdus praktiško ir pasekrpin- 
go veikimo. Draugė T. Vasi- 
koniutė ragino delegatus pla
tinti organizacijose ir tarpe 
darbininkų Komunistų Parti
jos platformos brošiuraitę. Ant 
vietos delegatai kiekvienas pa
siėmė platformos platinimui, 
iš kaĮno užmokėdami. Tai la
bai pavyzdingas dalykas, kuris 
įrodo, kad draugai yra pasi
ryžę dirbti rinkimų kampani
joj.

Po entuziastiško, visapusiško 
apsvarstymo, kaip kuosekmin- 
giausiai vesti rinkimų kampa
nija, išrinta komitetas iš 5 
vedimui to darbo. • Sekantieji 
draugai 'įėjo į komitetą: T. 
Vasikoniutė, J. Seegar, V. Di- 
jakas, O. Visockienė ir K. Ta
mošiūnas. Konferencija pasi
sakė už šaukimą masinių mi
tingų atvirame ore, arba vidu
je. Taipgi šaukti darbininkų 
susirinkimus kaimynystėje pas 
vieną ar kitą kaimyną išaiški
nimui reikalingumą balsavimo 
už Kompartiją. Taip pat kon
ferencija pasižadėjo sukelti 
nemažiau $200 į Kovos Fondą.

Vienbalsiai priimta rezoliuci 
ja, užginanti Kompartijos 
kandidatus į įvairias valdvie- 
tes. (Rezoliucija tilpo “Lais
vės” numeryj 171, liepos 20

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

MIRTOS — LAIDOTUVĖS

Telephone, Evergreen 6-5310ir

J. GARŠVA
Graborius

algas.

5
pa- 
že-

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

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

išėjo į 
iš Rh

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

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

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
čia galite persirengti, eidami į 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jure vi c h ir K. Galiūnas

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir Jaidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijotns, 
krikštynofns ir pasivažinėjimams,' I < f

231 Bedford Avenue į

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIU KOTELIS
Tik 100* Pėdų Nuo Marių

Nutarta išleisti 3,000 lape
lių, raginant darbininkus, daly
vauti prieškarinėje demonstra-

Bjaurus Bosų “Frame-up” 
Prieš d. S. Weinsteiną

Vakar dienos “Laisvėj” bu
vo rašyta, kad skebai Weis- 
sglass ir Weissglassiene buvo 
sumušti -ir kad Weissglassiene. n • ČpvArvlni 
po, sumušimo mirė ligoninėj. | Uaug du LevtjryKŲ 
Dabar pranešama, kad polici-’SlUVCJU SustreikaVO 
ja areštavo veiklų . rakandų! 
darbininkų unijos narį d. S. | 
V/einsteiną, kuris yra Muskin 
Manufacturing Co. strei- 
kierių komiteto pirmininku ir 
kovingai vadovavo streiką.
* Drg. Weinstein buvo areštuo
tas pikieto linijoj. Pribuvus 
policijai atsirado ir dirbtuvės 
bosas, kuris nurodė policijai 
Weinsteiną.
tein padėtas po $50,000 kauci
ja. Prieš jį sudaryti kaltini
mai’nužudyme Weissglassie- 
nės. TDA stojo ginti areštuo
tą nekaltai Weinsteiną. Bet 
policija neprileidžia prie areš
tuotojo nė TDA advokato.

Tai yra bjauriausias bosų 
suokalbis, kad įkalinti d. We- 
insteiričį, kaipo pasižymėjusį 
streikų vadą. O gal bosai Streikuojantiems 
bandys jį mirčia bausti.

Pereitą trečiadienį 
streiką 60 darbininkų 
verside Slipper Co. dirbtuvės. 
Priežastis sustreikavimo buvo 
ta, kad bosai pasikėsino, su, 
laužyti ir tas pačias sutartis, 
kokias buvo padarę keli mė
nesiai atgal. Darbininkai pa
siryžę vesti kovą iki bosai bus

Draugas Weins- priversti nusileisti.
I. Miller čeverykų siuvyklos 

darbininkai streiką tęsia. Ke
lios dienos atgal bosai buvo 
prisikalbinę penkis darbinin
kus, kad grįžtų dirbti, bet tre
čiadienį jie vėl metė darbą ir 
prisidėjo prie streikuojančių 
darbininkų, pareikšdami, kad 
laikysis streiko lauke iki bo
šai bus pHversti pasiduoti.

J ( darbinin
kams reikalinga greita para-

Mirė Juozas Skeltis, 38 me
tų, 179 Ten Eyck St., mirė 
liepos 19 d. St., Catherines li
goninėje. Bus laidotas liepos 
22 d., Cypres Hills National 
kapuose.

Kazimieras Baron (Puplos), 
33 metų, 264 Wythe Avė., mi
rė liepos 19 d., St. Catherines 
ligoninėje. Bus laidotas lie
pos 23 d., šv. Jono kapuose. 
Mirusis pašarvotas graboriaus 
Bieliausko įstaigoje.

Vncent Bolger, 4 metų 6 
mėn., 68 Clymer St., mirė lie
pos 19 d., Kings Co. ligoni
nėje. Bus palaidotas lie
pos 23 d., šv. Jono kapuose.

Laidotuvėm rūpinosi ir pri
žiūrėjo graborius Bieliauskas 
(Ballas).

Telefonas: Stagg 2->ltS

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK *

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

JGAZO ANESTETTKA 
VALANDOS J

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

tik susitarus.
I

SKAITYKIT, PLATINKI!
’ “LAISVĘ.”

DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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