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

Pernai birželio mėnesį Mine- 
oloj mirė bankieris L. Schiff, 
palikdamas savo pačiai $100,- 
000,000 turto, šiomis dienomis 
mirė ir našlė. Ji paliko $95,- 
000 visokioms apgavingoms lab
darybės įstaigoms, $77,000 įvai
riems savo giminėms, o likusį 
milžinišką turtą pavedė savo 
vaikam—sūnui ir dukteriai, ku
rie abudu ženoti ir labai turtin
gi.

1930 metais mirė Wm. II. 
Baldwinas. Dabar padaryta at
skaita jo turto, kuris siekia 
$2,077,758. Viską pasiima tur
tingi giminės.
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Tai tik du pavyzdžiai. O 
atverskite antrą pusę ameriko
niško medalio. Ką gi rasite te
nai? Ten viešpatauja masinis 
skurdas, alkis ir nuolatinis dan
tų griežimas. Kaip pavasarį 
sniegas, tirpsta ir žūsta tūks
tančiai darbininkų klasės vai
kų tik todėl, kad neturi reika
lingo maisto ir pastogės.

Bet yra šalis, kurioj tokie 
prajovai negalimas daiktas. Tai 
Sovietų Sąjunga, kur viešpatau
ja darbininkai ir valstiečiai. 
Ten turčius nušlavė didžioji re
voliucija, o jų turtus pasiėmė 
tie, kurie juos sukrovė—darbi
ninkai ir valstiečiai.

Sovietų Sąjungoj panaikintas 
ant visados bjaurus pasityčioji
mas iš darbininko ir jo šeimy
nos. Ten darbininkas—viskas.

O penkiolika ir pusė metų at
gal tas pats buvo Rusijoj, kas 
šiandien yra Amerikoj. Dar-

Neleidžia Laikyti
Prieškarinį Kongresą

( --------------------

GENEVA. — Kokia veid
maininga ta kapitalistinė 
“demokratija”. Genevoje 
tik ką pasibaigė taip vadi
nama “ n u s i g i n klavimo” 
konferencija. Kalbėta del 
svieto akių apie mažinimą 

į ginklų. Bet kuomet čia no- 
: reta laikyti tikrai prieškari
nį kongresą, kurį šaukia vi
so pasaulio darbininkai ir 
jų organizacijos, tai šitame 
mieste uždraudė laikyti šitą 
kongresą.

Dabar prieškarinis kong
resas bus laikomas rugpjū
čio 21 ir 22 dienomis, Pa
ryžiuj. Prie organizavimo į 

į šio kongreso prisideda žy- 
Imiausi pasauliniai rašytojai, 
. kaip Maksimas Gorkis, Hen-1 
: ri Barbusse ir kiti.

i —

Vengrijoj Areštuoja 
i Komunistus

BUDAPEŠTAS. — čia vai- 
džios agentai areštavo tris ko- 

I munistus. Kapitalistinė spau- 
i da skelbia, kad tai buvę Sovie
tų Sąjungos špiegai. Areštuo
tus teis karo teismas. Spauda 
sako, kad jiems gręsia mirties 
bausmė.

IR OPIUMU NUODINTŲ DARBININKUS 
KOVOJ PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Sovietiniai Distriktai Griežtai Draudžia Pardavinėjimą ir 
Auginimą Opiumo

Japonija Siunčia Dau
giau Armijos į Jehol

TOKIO. — Chinu masėsev

darosi dar didesnis pasipik
tinimas, kuofnet Japonija 
siunčia daugiau armijos į 
Jehol provinciją. Japonija

VOKIETIJOS NAUJI DIKTATORIAI BAN
DO SUNAIKINT RAUDONĄSIAS UNIJAS
Kėsinasi Ant Bendro Darbininkų Fronto; Papenas Priima 

Hitlerio Politiką

bo žmogus kentė badą, šaltį ir 
/ 'u priespaudą. Tačiaus jis susi- 
I pra£o. Jis sukilo prieš tyronus.

Pp komunizmo vėliava jis lai- 
nftėjo ir užkariavo jam priklau
somą pasaulį.

SHANGHAJUS. — Nan
king© valdžia sumanė lega
lizuoti pardavinėjimą ir au-| 
ginimą opiumo nuodų Chi- 
nijoj, kad būtų galima su
kelti ganėtinai pinigų ko
vai su komunizmu. Naiki
nimui Raudonosios Armi-I 
jos valdžiai reikalinga $60,- 
000,000. Tuos pinigus jinai 
negali kitaip sukelti, kaip 
tik parduodama opiumą ir 
dėdama ant jo taksas.

Bet šitam planui labai | 
daug pačių buržuazinių lai
kraščių priešinasi. Vadina
si, militaristai nuodintų I 
darbininkus, kad tik jie ga
lėtu išnaikinti Sovietu val
džią Chinijoj.

Bet tuose distriktuose, 
kuriuose, jau yra įsisteigę 
Sovietai, tai griežtai drau
džiama pardavinėti ir au
ginti opiumas. Pranešimas 
sako: “Komunistų kontro
liuojamuose d i s t r i ktuose 
griežtai draudžiama opiumo 
auginimas ir šitas uždraudi
mas yra gerai ir sėkmingai 
įvykinamas. K o m u n istai

laipsniškai veda propagan
dą prieš tą nuodą ir šviečia 
darbininkus.”

Kituose distriktuose, kur 
valdo Nankingo valdžia, tai 
įstatymas apie draudimą 
opiumo yra tik ant popie- 
ros. Nankingo valdžia iš to 
nuodo darosi sau kapitalo. 
Tad ir dabar valdininkai su
manė, kad jie kitaip negali 
kariauti prieš komunistų 
armiją, jei jie nesukels už 
tuos nuodus pinigų.

ruošiasi didesniam mūšiui 
prieš chinus darbininkus. 
Nankingo valdžia tik pasi
gyrė, kad jinai priešinsis 
Japonijos naujam puolimui, 
bet nieko nedaro. Nankin
go valdžia daugiau pildo im
perialistų paliepimą kariau
ti prieš Chinijos Sovietus.

HIGH POINT, N. C. — 
Audimo ir mezgimo strei- 
kieriai nubalsavo atmesti 
algų kapojimą savo masi
niame susirinkime ir nutarė 
tęsti kovą toliau.

Buvo Kongresas Prieš Vokietijos Fašizmą
įį BERLYNAS. — Vokieti- munistų Partijos narys
jos darbininkų vienybės 
kongresas kovai prieš fašiz
mą laikyta Berlyne. Šiame 
kongrese dalyvavo delegatai 
iš kitų šalių taip pat. Tai 
buvo kongresas “Raudonojo 
Fronto.”

Žymiausiu kalbėto jum šia
me kongrese buvo Vokieti
jos darbininkų vadas ir Ko-

(
Amerikos Komunistų Partija 
šaukia Amerikos darbininkus 
eiti tuo pačiu revoliuciniu ke
liu. Kitokio kelio pasiliuosavi- 
mui juk nėra. Šitoj preziden
to rinkimų kampanijoj lai mū

sų partija pasieks naujas ma
ses ir laimės jas kovai už jų 
pačių pasiliuosavimą.

Banditai apvogė Banką
PERTH AMBOY. — Sep- 

tyni banditai, visi ginkluoti, 
įsiveržė į Perth Amboy 
Trust kompanijos banką ir 
apiplėšė, pasiimdami $700. 
Planas labai gerai buvo su
darytas. Bet policija sako
si jau suėmus du plėšiku. 
Tokių plėšimų buvo ir dau
giau šiame mieste pastaruo
ju laiku.

Thaelmann. Kalbėjo eilė 
darbininkų.

Nuo raudonųjų unijų da
lyvavo daug delegatų. Da
lyvavo ir socialdemokratų 
eilinių narių. Kongresas 
padėjo gerus pamatus, kaip 
reikia kovoti prieš fašiz
mą Vokietijoj ir įsteig
ti socialistinę Vokietiją.

Emeris Jau Pasirašė Kapitalistų Pašalpai Bilip
Dabar Vokietijos darbinin
kai veda kovą prieš fa
šizmą. Veik kiekvieną die-

Japonijon pribuvo Tautų Ly
gos komisija, paskirta ištyri
mui padėties Mandžurijoje. štai 
kas paaiški: Komisija, kaip mes 
spėjome iš pat sykio, susiuostė 
su Japonijos imperialistais. Su
sitarta, kad Tautų Lyga paliks 
Japoniją viešpatauti Mandžuri- 
joj, tuo tarpu Japonijos valdžia 
kol kas “nepripažins” Japoni
jos įkurtos ir Japonijos ginklais 
palaikomos Mandžurijos val
džios. Japonija nieko nenusto
ja. Taip pat patenkinti Ang
lijos, Francijos ir Italijos im
perialistai, nes jie iš pat sykio 
norėjo, kad Japonija užgrobtų 
Mandžuriją ir sutvertų naują 
frontą prieš Sovietų Sąjungą.

Užsinuodijo 400 Žmonių
WASHINGTON, D. C. — 

Apie 400 žmonių užsinuodi
jo piknike prie upės Poto
mac. Sakoma, kad nuodais 
buvo maistas apkrėstas. 
Daugybė žmonių nugabenta 
į ligoninę. Bet mirimų dar 
nebuvo. '

BERLYNAS. - Pirmiau- 
šia nauja diktatūra, kurios 
galvinyje yra ponas Papen, 
planuoja sunaikinti ir pada
ryti neteisėtomis Raudoną
sias Unijas. Taip pat pasi
kėsinimas ant priešfašisti- 
nio judėjimo Papeno val
džiai stovi pirmoj vietoj.

Panaikinimo ir nelegali- 
zavimo komunistinio judėji
mo reikalauja Hitleris. Val
džia ima šį klausimą ir vei
kiausia priims ’’Hitlerio įsa
kymą.

Areštai ir persekiojimai 
tęsiasi visoj Vokietijoj. Dar
bininkų laikraštis sulaiky
tas ant penkių dienų. Pir
mose dienose jau paleista

25 seni valdininkai Prūsijoj, 
kurie negana slopino darbi
ninkų judėjimą. Bet “ge
riausi socialistai,” kurie jau 
senai pasižymėję savo bude- 
liškumu prieš komunistus, 
tai palikti valdininkais. Jais 
yra pagarsėję kraugeriai 
Noske ir Zorgiebel. Pirma
sis yra valdininkas Hanover 
mieste, o antras—Dčrtmun- 
de, Ruhr distrikte.

Šie budeliai paskandino 
kraujuose Vokietijos darbi
ninkų judėjimą 1919 m. Jie 
įsakė šaudyt darbininkus 
Berlyno gatvėse. Tad jie pa
likti ir fa šistinėj valdžioj 
tarnauti, kuomet kiti “socia
listai” pavaryti.

Daugiau Žinią Apie Žemės Ūkį Sovietu Sąjungoj

Ši Tautų Lygos plėšikų ir Ja
ponijos sutartis yra kaštais Chi- 

" nijos liaudies kraujo. Ši sutar
tis taip pat padidina pavojų 
naujo karo prieš Sovietų Sąjun
gą. Japonija paliekama tęsti 
grobimo politiką Azijoje.

I /Bet kaip ilgai plėšikams seksis 
mėsinėti pavergtą Chinijos liau
dį? Tai veikiausia nelabai il
gos ateities klausimas. Jį jau 
pradeda išrišti Chinijos darbi- 

* -J ninkai ir valstiečiai centralinėj 
Chinijos dalyje. Jie apsigink
lavo, suglaudė savo eiles po Chi
nijos Komunistų Partijos vėlia
va, nuvertė plėšikų viešpatavi
mą ir susiorganizavo Sovietų 
valdžią. Jau iki 70,000,000 chi- 
niečių randasi po nauja tvarka.

Mūsų revoliucijos frontas 
IChinijoj auga ir laimi. Kovos

IŠUETUVOS
Miesto Trūkumai f

RASEINIAI. — Mieštoj 
savivaldybė projektu o jai 
miesto sode įrengti biliar
dus, platesniems gyventojų 
sluogsniams prieinamus, nes 
tuo tarpu esąs vienintelis 
biliardas ’ piliečių kliube, j 
miesto inteligentų apgultas, j

Miesto Sodas Permažai 
Prižiūrifnas

ŠIAULIAI.—Miesto sod
ne — vienintelėj vietoj, kur 
šiauliškiai gali atsikvėpti 
nuo gatvių dulkių, trūksta 
tvarkos. Takeliai kaip rei
kiant nenušluojami, o aikš
telėse stačiai šiukšlynai. 
Suolai irgi ne visi tvarkoj, 
yra su nulūžusiomis kojo
mis, griūvančių.

WASHINGTON, D. C.— 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas Hooveris jau pasira
šė bilių, kurį vadina “be
darbių pašalpos” bilium. Bi- 
lius leidžia sudaryti $2,122,- 
000,000 fondą. Bet kur ši
tie pinigai eina? Jie perei
na į taip vadinamą Rekons
trukcijos Finansinę Korpo
raciją. O. šita korporacija 
skolina pinigus kitoms įstai
goms. Kapitalas šios kor
poracijos dabar pakyla iki 
$3,800,000,000. Ji skolina 
pinigus sekamai:

Valstijoms paskolai fon
das turi $300,000,000. Vie
šiem darbam, konstrukcijai, 
privatinėm paskolom ir fi- 
n a n s a v imui agrikultūros

skiriama $1,500,000,000. Val
stijų kelių taisymui ir nau
jų darymui, kurie yra fe-' 
deralės valdžios šelpiami, 
skiriama $120,000,000. Ke
liams ir bėgiams šalies gi
riose ir parkuose—$16,000,- 
000. Viešųjų namų gerini
mui, vandens kelių užlaiky
mui, paskirta $186,224,000.

Tai taip dalinama pinigai, 
kuriuos skiria Washington© 
valdžia “bedarbės naikini
mui.” Tai reiškia, kad be
darbiai negauna nei cento 
iš šių milionų, bet gauna 
privatiniai biznieriai ir val
džios, kurios taip pat nešel
pia bedarbius darbininkus. 
Darbininkai turi reikalauti 
bedarbiams socialės apdrau4 
dos.

na ši kova ima naujų aukų. 
Visi darbininkai turi remti 
Vokietijos darbininkų kovas 
prieš .fašizmą.

Veteranai Atsisako
Apleisti Washington^

WASHINGTON, D. C.— 
Kapitalistų sostinės miesto 
valdžia nutarė išvaikyti ve
teranus kareivius, kurie čia 
susirinkę ir reikalauja, kad 
jiems būtų išmokėta bonai. 
Į šį įsakymą veteranų eili
nių narių konferencija, ku
ri buvo laikoma 22-rą die
ną liepos ir atstovavo apie 

i 1,000 veteranų, pareiškė, 
| kad jie neis iš Washingtono.

MASKVA. — Maskvos j 
“Pravda” paduoda daugiau] 
žinių apie pasekmes šių me
tų pavasarinės sojos.

* Vasarinių kviečių Sovie
tų Sąjungoj viso užsėta 94,- 
500,000 hektarų. ■ « Toliau 
“Pravda” sako, kad sovie-i 
tinės farmos užima pirmą 
vietą pavasarinės sėjos ple
nume. Iki birželio 20-tos 
dienos sovietiniai ūkiai ap
sėjo 10,776,000 hektarų. Tai 
reiškia 102.9 paskirto-plano. 
Pereitais metais buvo 9,206- 
000. Padidinta dirbamos 
žemės daugis. 1,574,000 hek
tarų.

Į metus laiko sovietinis 
ūkis suteiks šaliai 150,000,- 
000 pūdų javų. Kolektyvai 
irgi stebėtinai padidino že
mės kultivizaciją. Pereitais

REIKALINGA GREITA 
DAILY WORKERIUI 
PARAMA

metais kolektyvizuotų ūkių 
buvo 54.7 nuošimčiai. Arba 
—58,641,000 hektarų žemės. 
Šiais metais kolektyvai pa
siekė 61.5 nuoš.—66,875,000 
hektarų. Sovietiniai ūkiai ir 
kolektyvai jau turi dirba
mos žemės 77,651,000 hekt 
Gi metai laiko atgal tūrėjo t 
tik 67,847,000 hektarų. Pa
didėjo į metus laiko veik 
10,000,000 hektarų.

Tai reiškia, kad šiais me
tais jau sovietiniai ūkiai ir 
kolektyvai turi 82 nuošim
čiu visos pavasąryje sėja
mos žemės. • “Pravda” sako, 
kad šie faktai aiškiai paro
do, kad Sovietų Sąjungos 
žemės ūkis smarkiai žengia 
į socializmą.

POTERIAUS, KAD 
KONFERENCIJA 
PASISEKTŲ

dvasia jis uždęga naujas mases. 
Tos masės laimės—anksčiau, ar 
vėliau. Tada bus galas visiems 
plėšikams — Japonams, Tautų 
Lygos ir namiškiams.

Dalyvaukite Pirmos Rugpjūčio Demonstracijoj ir Staty
kite Sekamus Reikalavimus

1—Prieš karo pavojų. Sujungkime darbininkų jė
gas kovai už gynimą Sovietų Sąjungos ir Sovietų 
Chinijos. Ginkime chinų darbininkus nuo imperia
listų.

2— Sulaikykime siuntimą ginklų Į Japoniją, kuriais 
jinai žudo chinus darbininkus ir ruošiasi pulti Sovie
tų Sąjungą.

3— Sulaikykime subsidijas (paskolas) bilionais do
lerių bankieriams ir kapitalistams. Reikalaukime 
greitos apdraudos bedarbiams valdžios išlaidomis.

4— Nei cento neduokime nuimti nuo algų, nei cenr 
to naujų taksų ant reikalingų daiktų. Sulaikykime 
kapitalistų atakas ant darbininkų gyvenimo.

5— Reikalaukime greito išmokėjimo ex-kareiviams 
bonų.

6— Ne pažadai, bet greita pašalpa darbininkams, 
kurie badauja. Lai nebūna nei vieno darbininko be
darbio be pastogės ir tinkamo maisto.

Visi darbininkai organizuotai eikime į gatves už 
šiuos reikalavimus. Padidinkime kovą prieš fašiz
mą, bendrinkime savo jėgas į vieną revoliucinį fron
tą—1 d. rugpjūčio!

Negras darbininkas pa
reiškė, kad ex-kareiviai iš
laikys savo pozicijas. Tą 
pasakymą pasekė visi dele
gatai. Wisa konferencija 
nutarė pasilikti Washingto
ne ir reikalauti, kad Hoove
ris šauktų extra kongreso 
sesiją ir nutartų išmokėti 
veteranams bonus.

Kenks Amerikos 
Prekybai

OTTAWA. — Dabar čia 
eina Anglijos ir kitų jos 
globojamų arba pavergtų 
valstybių ekonominė konfe
rencija. Šioje konferencijoj 
Anglija nori gauti kuo dau
giausia savo pramonei biz
nio. Iš pat pradžios jau ma
toma, kad šita konferencija 
pakenks Amerikos bizniui.

Komunistų Partijos or
ganas — Daily Worker is 
yra sunkioj padėtyj. Ypa
tingai dabartiniu laiku, 
kuomet artinasi rinkimai, 
kuomet streikų banga 
plečiasi po visą šalį. Pas- 
kiaus, kuomet karo pavo
jus darosi didesnis ir di
desnis su kiekviena diena.

Nauji įvykiai Vokieti
joj. Fašizmas kelia gal
vą. šiuo laiku darbinin
kų kai’ingas laikraštis yra 
svarbiausias kovos įran
kis. Jo palaikymas turi 
būt svarbiausiu dalyku vi
siems klasiniai sąmonin
giems darbininkams.

Gi Daily Workeris šiuo 
laiku yra sunkioj padėtyj. 
Greitai reikalinga sukel
ti $40,000 jo gyvavimui. 
Tūkstančiams darbininkų 
tai padaryti yra visai ne
sunku. Mes šaukiame lie
tuvius darbininkus greitai 
atsiliepti. Būkime greiti 
šioje bėdoje mūsų laikraš-
čiui. Siųskite aukas grei
tai: Daily Worker, 50 E. 
13th St., New York, N.Y.

OTTAWA.—Kanados fa
natikai paskelbė maldų die
ną visose bažnyčiose, kad 
būtų sėkminga konferencija, 
kuri dabar tęsiasi Ottawa 
mieste. Mat, fanatizmas 
neturi ribų. Svaigalai smu
klėse ir opiumas bažnyčiose 
organizuojama “sėkmingu
mui,” o protas paliekama 
užpakalyje.

Amerikos Eksportas 
Mažinasi

WASHINGTON, D. C.— 
Už birželio mėnesį Jungti
nių Valstijų eksportas visai 
sumažėjo. Visuomet Ame- 

Irika daugiau išveždavo, ne
gu kad įveždavo prekių. Bet 
pereitame mėnesyj Ameri
kos įvežimai perviršijo išve
žimą. Amerika jau už $6,- 
000,000 mažiau pardavė, ne
gu kad pirko.

Tai pasirodo, kad Ameri
ka nemažina, bet dar vis di
dina krizį. Bedarbė darosi 
vis didesnė.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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APŽVALGA
Socialfašistų Tarnavimas
Vokietijos Fašistams

S o c i a Ifašistas Grigaitis'
ra-

firmadien., Liepęs 25,-1932
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Vokietijos kancleris von Papen prašo Francijos imperialistų palengvinti karo kontribucijos naštą, 
kad Vokietija bendrai su kitomis buržuazinėmis valstybėmis galėtu gerai prisirengti prie imperialisti
nio karo prieš Sovietų Sąjungą.

France
F&pen

Išlaidos Šeirio, 
Kurio Nėra

Lietuvos fašistu 
“Lietuvos Aidas,” 
talpina Snietonos
įplaukas ir išlaidas už 1932 
metus. Ir tarpe valstybės 

i biudžeto išlaidų pažymėta, 
jog 1932 metų seimo išlaidos i 
numatyta 195,795 litų. j

Visiems žinoma, kad jau| 
nuo 1926 metų, nuo fašisti-j 
nio perversmo, Lietuvoj nė-Į 
ra ’jokio seimo. Tačiausl 
smetoniniai fašistai kiekvie- i 
nais metais “seimo reika-Į 
lams” skiria šimtus tūkstan-! 
čių litų. Fašistų klika gali! 
neblogai už tą sumą “pašei- į 
maVoti.”

Hindenburgas su fašistų sė
bru von Papen išpildė hitle- 

! rininkų prašymą.
- ■ • Kurioj pusėj stovi social-
ra_ fašistiniai vadai? Jie stovi

i fašistų pusėj prieš darbinin-
I kus. Kaip ir socialfašistas
i Grigaitis, del fašistų puoli-’ 

lai‘įmo ;
i jie nekaltina fašistus, bet
i kaltina komunistus. Ot, gir-

'".”’jdi, jeigu “komunistai susi-j rodo, kad bedarbė ne tik ne-’ 
į “ramy-į mažėja, bet didėja, tail 

Taip, būtų ] Brooklyn© fašistų “Vieny-' 
• 1 11_ tA 1 -M _____ TT__________ Lr, i

“Naujienose” (No. 169) 
šo:

Ginkluoti susirėmimai 
kietijoje padaugėjo nuo to 
ko, kaip valdžia leido Hitlerio] 
gaujoms viešai dėvėti unifor-1 
mas. Šis valdžios leidimas; 
įkvėpė hitlerininkams (fašis-J .
tams) daugiau drąsos. . butų
pamatė, kad valdžia nėra jiems; bė Vokietijoj, 
priešinga, • ir 
mas pasidarė didesnis. ' lėšomis. Ko fašistai nori,

T) . , .... . . . ’ . i tai kad darbininku klasė 
Siškumui teikia moralę para. taip butų pavergta, kad ji 
mą ir komunistai, kurie daž- i be jokios politinės teisės VOS 
nai susimuša ir susišaudo su i galėtų pusbadžiai gyventi ir i 
uniformuotais fašistais gatve-, nešti ant savo piečių tą ne- į 
se. Del tokio komunistų ei- apsakomai sunkią ekonomi- 
gėsio viešoji opinija negali nio krizio naštą, kuri susi- 
būt nukreipta vien tik prieš; darė iš priežasties kapitalis- 
fašistus. tinęs

Jeigu komunistai susivaldy- Tam Vokietijos fašistų rei-l 
tų, tai visos srovės susijungtų kalavimui faktinai pritaria 
ir kovotų prieš .fašistų smur-1 ir socialfašistai? Bet SU tuo

aV udarb™^ klasgs Apgaudinėja Bedarbius
no L” a tino Toaicsrna Kot 1 *-> v

Kuomet dabar visi faktai j

• jų akyplėšišku-! “ramybė” darbininkų klases bė” sumanė pasityčiot iš be-Į

r* B sis
■/ i

r-ji V

darbių, ir liepos 21 d. laidoj i 
štai kokį melą paskelbė:

Darbo ir pramonės srity! 
New York valstijoje numato-!
mas didelis pagerėjimas. Vai-' 
dzios daviniais, esą jau ir da-> 
bar darbai kyla ir mažiau žmo- | 
nių reikalauja pašalpos. Tiki-.
masi, kad už mėnesio kito at-:

SrSOV. SįJUNGOS VADAI APIE KADRUS
šų darbų planai. : ________

Kokis fašistų tikslas tokį! Klasių Kova ir Technikai į triai pastatytas per draugą 
- - -- , -. | Sovietų Sąjungoje mil-|Stahną

, . , . . v „ v. . , ; kacL sulaikyti i žiniškais žingsniais auga'””™''
i tai kovoja pries fasistus iiyjuos nuo kovos uz tuojauti-; įiICĮustrija ii* todėl yra labai
i n-s 4-. . zs in. 4-/^1 v i i I i-s -n n n l-» z-J f'i n » l-n -i n n n "n ... V

sistemos smukimo.

to žygius, bet komunistai tą negali sutikt Vokietijos dar- melą skleisti? Kad apgauti į 
kovą paralyžiuoja. I bininkai, ir už tai jie griež-1 bedarbius, 1
Tai .taip nukalbėjo lietu-i 

viškų socialfašistų vadas.' 
Ką parodo jo tie argumen
tai? Parodo ta, kad social- 
fašistai, kur jie nebūtų, pa
siryžę' bendrai su fašistais 
vesti kovą prieš komunistus. 
Ką: labiausiai Grigaitis ata
kuoja? Komunistus. Jis 
faktinai pateisina fašistus, 
kurie,1 susiorganizavę į uni
formuotą (militarinę) orga
nizaciją, apsiginklavę stei
giasi shkriušinti kiekviwa 
Vokietijos darbininkų pasi-1 klausimu, 
priešinimą išnaudotojams. ■

Kokiam tikslui fašistai į 
reikalavo, kad valdžia jiems 
leistų viešai dėvėt uniformas 
ir kokiam tikslui socialistu 
garbinamo H i n d e n burgo 
valdžia išpildė jų reikalavi
mą? Tam, kad fašistai ga
lėtų geriau pulti Vokietijos 
kovinguosius darbininkus ir 
siektis' prie savo tikslo— 
įsteigimo fašistinės diktatū
ros. Ir kuomet valdžia le
galizavo fašistų uniformuo
tą (militarinę) organizaci
ją, tai gaujos apsiginklavu- 

Į šių uniformuotų fašistų 
’ pradėjo pulti darbininkus, 

ypatigai kovinguosius dar
bininkus, komunistus ir jų 

| simpatikus; įvyko unifor- 
I muotų fašistų susirėmimai 
k ir su kovingesniais social- 
K d e m o kratais darbininkais. 
Į Tai ką tokiam atsitikime 
I darbininkai turi daryti? So- 
I cialfašistas Grigaitis ir Vo- 
Y kietijos socialdemokratų va- 
I dai sako, kad darbininkai 
r neprivalo stoti į griežtą ko- 
I va prieš fašistus. Bet ko- 
Įf munistai sako, kad tik per 

griežtą kovą, sudarydami 
į bendrą frontą darbininkai 
t gali atmušti fašistų atakas, 
f Ir pastaruoju laiku kovin- 
* gieji Vokietijos darbininkai 

,po komunistų vadovybe ke
liuose atsitikimuose uždavė 
nemaž,ą smūgį fašistams; 
del to fašistai pradėjo 
staugti ir reikalauti, kad 
valdžia įvestų fašistinę dik
tatūrą, ir tuo būdu pagel
bėtu fašistams vesti terorą

So-

i

balandžio CK ple-
: n ūme.

Toliaus draugas nurodo, 
mie i ii ir• kaip dešinėj! elementai ne- 

kitokių . technikų bei lavin- j suprato kadrų klausimo, 
tų darbininkų. i kaip jie manė, kad jis “ga-

Drg. L. Kaganovich, da-: įima išrišti nepaliečiant kla-

KAS VEIKIAMA RINKIMU KAMPANIJOJ *

i fašistų agentus, ir tol ves nę pašalpą ir bedarbių ap- 
kovą, kol galutinai sukriu- drauda valdžios ir kapitalis- 
šins Vokietijos kapitalizmą, tų lėšomis.

lamas ;
tame Visasąjunginės, Komu
nistų Partijos suvažiavime, —kada partija ėmė šį klau-
sakė: “Klausimas kadrų

[.” “Ir tai jie kalbėjo tuo 
laiku,—sako Kanganovich,

sima visoje plotmėje ir
BROOKLYN, N. Y.

Nesenai įvyko darbiniu-

prie
c i a 1 d e mok ra tų numylėtas j legatų.

i kiškų organizacijų konfe- 
ąirencija rinkimų kampanijos 

Užgirta Komu- 
I nistų*Partijos kandidatai.

Konferencija išrinko ko
mitetą iš penkių vediniui 
rinkimų kampanijos darbo. 
Nutarė sukelti $200 į Komu
nistų Partijos $100,000 Ko
vos Fondą; < išplatinti ma
žiausiai 5,000 Komunistų 
Partijos rinkimų* platfor
mos kopijų (lietuvių ir ang
lų kalbomis).

Organizuojama kliubai rė
mimui darbininkų klasės 
kandidatę Sąryšy su tuo 
sekantį trečiadienį šaukia
ma masinis susirinkimas, 
kuriame kalbės Komunistų 
Partijos rinkimų kampani
jos vedėjas drg. Hathaway 
ir drg. Mižara.

Komitetas taipgi organi
zuoja eilę mitingų atvirame 
ore.

MINERSVILLE, PA.
Iš Minersville, Pa., drau

gai praneša, kad jų apielin- 
kėj įvyko konferencija rin
kimų kampanijos klausimu 
birželio*26 d. Vedimui rin
kimų kampanijos darbo iš
rinkta komitetas iš septynių 
asmenų.

Dedamos pastangos, kad 
kiekviena lietuvių darbinin
kų organizacija 
komitetą delei 
kampanijos darbo.

Pennsylvanijos 
Komunistų Partijos nomi
nacijos konvencija įvyko lie
pos 9-10 dd. Reading, Pa. 
Nuo lietuvių darbininkų or
ganizacijų dalyvavo 15 de-

išrinktų 
rinkimu v

valstijos

šplatinti 150 ko-Į mūsų šalyje stovi tampriai j ypatingai todėl, kad kenkė- 
’ J į Partijos susirišęs su klasines kovosi jų žygiai labai paaštrino tą 

kalboje. Paaštrčjimu, su pasireiški-1 klausimą. Visa partija ma-

j Nutarė iš
i Komunistų

platformos lietuvių
Taipgi platina darbininkiš-Į 
ką literatūra ir an 
boję.

Drg. J. W. Fordui, komu-Į 1<U tiktai vienas, kad mes | daugelio kitų klausimų, ku-

J. V.V X V j. J VK- | M U V ’ X

kalboje. Paaštrčjimu, su pasireiški-! klausimą. Visa partija ma- 
11111 biurokratinio elemento te aiškų klasinį pasireiški* 

glų kal-PŠsigimim0 j kenkėjus. Ne- mą kadrų klausime, o deši- 
kalbėsiu s m u 1K men ingai nieji nesuprato to klausimo, 
apie kenkėjų darbus. Aiš- taip, kaip jie nesuprato ir

čius urmininkų brigadų iš
augo iki 200,000.”

Na, o Prūseika “Klampy
nėj” sako, kad Sovietų Są
jungoje “šlavikai analfabe
tai” yra tinginiai ir būk tik 
laukia, kaip greičiau užbai
gus darbo valandas. Apme
luoja milionus energingų

Naujoji epocha reikalauja 
naujo tipo komandierių ūkio 
fronte ir visame socializmo 
budavojime.”

Ir d. Kaganovich nurodo, 
kad 1930 Inetais augštas j 
technikines mokyklas jau į 
lankė at 70.9 nuošimčių Ko-, 
munistų Partijos nariai.! 
Darbininkai sudarė 52 nuoš. ’ 
ir darbininku vaikai 
nuošimčius visų mokinių.' 

“Desėtkai tūkstančių, 
sako Kaganovich,—proletą- čįųjų,. tveriančių naują gy- 
rų ii1 komunistų mokinasi vėnimą. Reališkumas mū- 
augštesnėse mokyklose ir sų programos—tai gyvieji 
vytoje jie užims komandie- žmones, tai mes su jumis, 
rių vietas technikoje ir pa- 'į mūsų valia prie darbo, mū- 
sekmingai atliks ant jų už-jsų pasirengimas dirbti nau
dėtas pareigas.... Mes tu-1 jai, mūsų pasiryžimas išpil- 
rime visame ruošimo tech-■ dyti planą. Ar yra pas mus 
nikų darbe kovoti su klasi-ltas pasiryžimas? Taip, jis • v* • 1 1 ; trun Al "K/Tnl m C imu

Draugas Stalinas sako: 
Į “Realybė mūsų gamybos 
plano—-tai *milionai f dirban-

nę priešinga mums ideolo- yra." 
trukdo darbą, deda:

Reališkumas mū-

O d. Molotovas pri- 
“Ar yra pas SSSRj. vv. X-U1ULU, ixviHu-į Ku tiKiai vienas, Kati mos j daugelio Kitų Klausimų, Ku- gįjaj -

nistų kandidatui į vice-pre- čionai turime reikalą su pa-!rie buvo prieš mūsų parti- ’ Dalis techniku mus palaiko darbininkų klasę ir jos va- 
zidentus, rengiama masinis sireiškimais klasių kovos, ją.. 
susirinkimas, liepos 25 d.,1 Užtenka pažiūrėti į asmenį- 
Shenandoah, Pa. - ...
tuvių darbininkų organiza-

juos dus pasiryžimas del prave- 
Dalis dimo didžiojo plano gyveni- 

iš ju net padavė prašymus!man ? Taip, yra. Mes per- 
. Mes sigėrę pasiryžimu del plano 

Bet dalis išpildymo ir mes pravesime 
gerokai pirm į techniku beviltingai yra re- ji gyvenimam ’

įsikūrimo proletariato dik- įakciniaf nusistatė. Tą da-1 Draugas V.^Kuibyšev sa- 
tatūros. Jis kalbėjo apie i jį profesionalų mes turime |kc>: ‘Vis augščiau kyla Kan
tai, kad tam tikrose sąlygo-! pakeisti savais išlavintais 1 &a darbininkų išradimų, ra
se “technikai bus mūsų! kadrais.” • cionalizacijos srityje pasiū-
principiniai priešai ir ap-| . .. . t i lymų, nuolatinio dalyvavimo
gandinęs ir išdavinės mus,! 
taip, kaip tik jie galės, iri

. O tą klausimą jau ne mes turime visaip 
ne tik Leninas, pasiremda- ■ traukti prie darbo.

Nuo Jie-: nį sąstatą kontr-revoliuci- mas ant proletariato dikta-1 \ i»o? o ir/ o • i i • • •• i— i i • i • v i • iinių kenkėjųv v organizacijų, tūros praktikos, aiškino, bet pn’i^ti juos i partija, 
cijų mobilizuojama delega- kenkėjų skaičiaus mes jį statė ir Engelsas 1891 j tatai sveikiname. _1. 

randame, kad 161 jų yra bu- metais, dar i 
vusieji savininkai, 8 buvę 
pirkliai ir 128 dvarponiai.”

Matote, kas yra neprie
teliais Sovietų Sąjungos ir 
kas organizuoja kontr-revo- 
liuciją iš vidaus, “Prom- 
partijų” pavidale su pagel- 
ba užsienio ’ imperializmo 
—buvusieji nedarbininkiški 
elementai. Ir kas dabar

ei ja tenai dalyvauti.
Organizavime kliubų rė

mimui darbininkų klasėm 
kandidatu darbas dar ne
pradėtas. Draugai turi tuo- 
jaus stoti tą darbą pradėti.

PHILADELPHIA, PA.
Iš Philadelphijos draugai 

praneša, kad rinkimų kam
panijos darbas ten neina ge
rai.

K o n f e r e m ei j a rinkimų 
kampanijos klausimu įvyko 
liepos 9 d. Dalyvavo 16 de
legatų nuo 9 organizacijų; 
atstovavo 733 narius. Iš
rinktas komitetas vedimui 
rinkimų kampanijos darbo, 
bet .darbas apleistas.

Draugai turėtų tuoj aus 
ten stoti į darbą. Tuoj aus 
s u o r g a n i z nokite kliubąi 
rėmimui darbininkų klasės 
kandidatų. To’ kliubo pagel- 
ba galėsite išvystyti rinki
mų kampanijos darbą, ga
lėsite pasiekti platesnes ma
ses lietuviu darbininku. c v
Draugai, Rašykite Apie 

t Rinkinių Kampanijos 
Darbą

Įvairių kolonijų draugai, 
rašykite apie rinkimų kam
panijos darbą: ką jau atli
kote, 4 ką. užsibrėžę dirbti, 
kaip visas darbas eina, kaip

1,220,000 Specialistų \ ; kiekvieno darbininko page- 
Toliaus Kaganovich sa- rinime jo pramonėje techni- 

mums prisieis naudoti įbau-jkė: “Mes turime 309,000 spe- kųs.”—67 puslapis “Narod-
• tech- no Choziaistvennyji Plan, 

— (Laiškas!nikų mūsų šalies ūkyje, o 
reikalauja So'vietuląjungo- Be^ellui’ 24 Spalių’ 1891 Pabaig°Je ’ PenJ"°

ginimas jų, bet vis-tiek ap-įcialistų inžinierių ir
gandinęs mus.” /T ■ --1........-i

metų.)
Auklėjimas Naujų 

Technikų

mes' 
privalome turėti 1,220,000; 

i specialistų, tai yra keturis! 
i kartus tiek.” Tą draugas' 
Kaganovich sakė 1930 me-

je, kaip daro “Klampynė,” 
abelnos laisvės, tas dirba’ 
kontr-revoliucijos darbą.

Toliaus draugas Kaga-
pergalę ant kai kurių,tech- kad tuo metu iš 1,300 fab- 
nikų sabotažo tik: “įtrauki- rikų ir dirbtuvių direktorių 
me naujų žmonių, išėjimas Komunistų Partijos nariais

novich sako: “Smarkūs tem
pai plėtimosi šalies ūkio iš 
vienos puses, ir atsilikimas 
mūsų technikinių kadrų jr 
paaštrėjusi klasinė kova, 
rodanti savyje naujas for
mas paaštrintos buržuazi
nės inteligentijos dalies ko
vos prieš proletariato vals
tybę iš kitos pusės, turėjo 
pastatyti prieš partiją viso
je plotmėje kadrų klausimą, 
ir tas klausimas buvo aš-

1932.”
2,500,000 žemes ūkio 

Specialistų
Toliaus d. K.- sako, kad 

“jau pereitais (1931) metais
Drg. Kaganovich mato tais. Ten pat d.' K. nurodė, žemės ūkio kadrų skaičius

paruošime savųjų kadrų, iš
ėjimas tame, kad geriausie
ji elementai iš specialistų 
reikia perauklėti, patraukti 
į savo pusę, 'išvyti netinka?- 
mus ir kenksmingus, sušau
dyti ir ištremti į Solovkus 
tuos kurie užsiima kenkimu 
ir ardymu mūsų socialisti
nio budavojimo Ir pastaty
ti į jų vietas mūsų prole
tarinius kadrus.”

Toliaus d. Kaganovich 
“čionai klausimai sto-

buvo 93 nuošimčiai.
4,000,000 Urmininkų
Draugas Molotov apie 

darbininkų energingą bu- 
davojimą socializmo sako: 
ti

pasiekė 2,500,000 darbinin
kų; mokančių valdyti naujas 
žemės ūkio mašinas, trak- 
torines kombainas ir kitas 
sudėtingas mašinas.” Ir 
toliaus jis tęsė:

“Planas 1932 metų turi 
savyje milžinišką programą 
auklėjimo kadrų. Užtikrini-

sekasi organizavime darbi
ninkų kliubų, kaip platina
ma literatūra, kaip priešai sako: 
veikia, kaip darbininkai at-, vi ne tiktai skaičiuje, bet 
sineša linkui mūsų rinkimų; svarbiausiai tai kokybėje 
kampanijos ir t.t. ! mūsų pramonės komandie-

Rinkimų Kampanijos I rių, kokybėj kaip technikų 
Vedėjas. I ir socialiai politinių kadrų.

1931 metais Sovietų Są-!m?s šalies ūkio kvalifikuo- 
jungoje pasireiškė milžiniš- tais kadrais inžinieriais ir 
kas aktyviškumas masių, technikais yra viena iš 
kas turi didžiules svarbos sprendžiamųjų sąlygų mū- 
socialižnlo budėvojime. Tą stl kov°je už socializmo per- 
liūdija daviniai apie socialis-; .
tinęs lenktynes ir “udar-! . Pabaigoje 1931 metų ša- 
nik'ystę” fabrikuose, dirb- kes. .jau turėjo 226,000 
tuvese, o taipgi žemės ^zmierių ir baigusių niok- 
ūkiuose ir kolchozuose. Pa- is a sPeciahstų. Jeigu imti 
baigoje 1931 m. armija ur- v^us.salies specialistus aty- 
mininkų pramonėje pasiekė c on> lskaitant ir praktikuo- 
3,500,000 dai’bihinky. Skai-

kas aktyviškumas masių, technikais yra viena iš

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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SOVIETŲ SĄJUNGOS VADAI APIE KADRUS
K a p i t a lizmas atidalino 

; mokslą nuo gamintojų ir ta
me Marksas įrodė vieną iš 
kapitalizmo . žygių. Socia
lizmas Sovietų Sąjungoje 

, tveria naujo tipo žmones ir 
! technikus. Šiais metais SS- 

t°s SR mokyklas lankančių vai-

jančius, tai jau dabar mes! 
jų turime 600,000 prieš 300,-' 
000 1930 m. skaičių. Per du 
metus technikų skaičius pa- 
sidvigubino!

“Suprantama, kad f 
skaitlinės mus nepatenkina ( bu sLaičius pasieks 24;700,- 
laike neišpasakytai didelių qqq 
industrijos augimo tempų,' 
nes šalies ūkis labai grei-i 
tai auga. 1932 m. mes tęsė-į
me plėsti ir auklėti mūsų : la7n's'yra paskirta 'ą600)000,’- 
kadrus. Priėmimas į augš-i000 rubliu. K tos sumos del 
tąsias mokyklas turi pasiek-Į Nd ‘
ti 257.600 arba 139 nuoš. j 2595,000,000 dublių. 
1931 metų. Į technikines, 
mokyklas privalo būti 
įtraukta 591,000 arba 155 
nuoš. pereitų metų skai
čiaus. Į darbininkų fakul-i 
tetus turi būti priimta 358,- 
700 mokinių arba 196 nuo
šimčiai, lyginant su 1931 
metais. O į fabrikų mokyk
las 1,036,000 žmonių arba 
144 nuošimčiai to, kas buvo
pereitais metais. | žinoma, lietuviški renegatai,

“Technikines m o k y k las kurie ardo darbininkų judė-

1932 metais Sovietų Są- 
■' jungoje liaudies kultūri- 
i niams ir socialiams reika-

kadrus. Priėmimas į augš-i000 rublių. Iš tos sumos del 
tąsias mokyklas turi pasiek- Į auklūjimo kadrų yra skiria-

bų; iš klasių kovų; iš politi- jsiduria ant patalo ligoninėj, 
nių kalinių šelpimo; i...............
fašistinio komiteto; iš- bedar
bių komiteto; iš tarptautinio 
darbininkų šelpimo, 
priimti vienbalsiai.

Kuopa paaukojo $3 del Ka-. 
nados politinių kalinių šelpi- lėtą savaičių 
mo. Išrinko 3 delegatus į 
Ottawos darbininkų ekonomi
jos konferenciją, 1 d. rugpjū
čio; 1 deleg. j Toronto dar
bininkų ekonomijos konferen
ciją; 2 .delegatu į Kanados 
Darbininkų Apsigynimo Są
jungą. 
Darb. Apsigynimo 
plenumą, kuris Įvyks 
dienas rugpjūčio.

Atstovas į Kanados 
Apsigynimo Sąjungos 
to konferenciją išdavė platų 
raportą. Jis savo raporte nu
švietė kapitalistų siaučiantį te
rorą po visą Kanadą; apie de
portavimą kovingų darbinin
kų ; apie areštus ir terorizavi
mą veikliausių draugų ir dar
bininkiškų organizacijų. Kvie-

vių darbininkų 
draugijos (gali ir pavieniai 
priklausyti.). Rašykit I-mosį 

jeigu pas katrą randasi kele-1 kuopos sekretoriui J. Kevezai, j

iš prieš- ■ Tokio /darbininko lik imas yra 
j kritiškam padėjime. Gerai, 

Raportai
Tas dolerių, tai šiaip bei taip, 
bet jeigu ne, tai pasirgus ke- 

mėnesių, tampa 
stumdomas po visus kampus ir 
ant galo prisieina, kad įsimai
šo valdžia už skolą ligoninėj, 
ir skirkis su šia “aukso” Ka
nada 
šimtai 
se.

aukso
(išcleportuoja), Tai yra^Catharine, 
atsitikimų šiose dieno-I Timmins,

, tverti kuopas, lizuota organizacija visoj Ka-įstokite į savišalpos organizaci-
nadoj. Tie draugai, kurie ja> 
randasi toliau nuo Toronto, SDKLSD Komitetas.

1 delegatą į Kanados 
Sąjungos 

7 ir 8

Darb.
Distrik-

Tai
nuo 
bū- 

prie

157 Gorevale Ave., 
Ont. Gausite visas 
cijas, ir pagelbėsim kiek tik ' 
galėsim. Kuopa gali susior
ganizuoti iš penkių draugų. | 
Mes manome, kad gali susior
ganizuoti kuopos kaip tai St. į 

London, Guelph, 
Ontario ir kitur. I

Draugija rengiasi tapti centra- !

Toronto, I 
inform a-!

M MM RR RR RRRR RRRR M1WWIWIMMMM.M.

Naujas Nupiginimas
Eikime Į Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime

3

Prie Užbaigos
Šio straipsnio parašymui 

medžiagą ėmiau iš oficialio 
Sovietų Sąjungos “Narodno- 
choziaistvennyj Plan na 
1932 god.” Tai bus dar vie
nas įrodymas, kaip smai kiai i visus darbininkus priklau- 
auklejami technikai SSSR, * Syti prie Kanados Darb. Ap- 
kaip daug į tai deda svarbos j sigynimo Lygos, kuri gina 
darbininkų šalies valdžia. I kiekvieną darbininką, areštuo

tą už darbininkų reikalus.

privalo baigti 175,000 speci-jimą ir gelbsti reakcijai, jie duoklės yra: dirbantiems—10 
alistų arba -veik du kart ir prieš Sovietų Sąjungą iš- centų, bedarbiams—5 centai į 

- - - • * • ' ’ 'T 1 ’ . mėnesį.
Drg. V. Raila paaiškino apie 

“pamokinti” iri būsiantį laikraštį “Darbininkų 
Bet tame “pamo-i^0^”’ kurio senai visos Kana- 

; | dos draugai pageidauja. Laik
raščio tikslas bus skleisti kla
sinį susipratimą darbininkuose,

kodėl darbininkas lietu
vis negali apsidrausti save 
nelaimės. Manome, kad 
tinas reikalas priklausyti 
savišalpos organizacijos.

Ontario provincijoj gyvuo- i 
ja per 20 metų Sūnų ir Dūk-lt 
terų Kanados Lietuvių Savi- į 
tarpinės Pašalpos Draugija, į 
kuri turi keturias kuopas su < 
350 narių ir apie puspenkto H 
tūkstančio dolerių del pašalpų į j 
ir pomirtinių. Draugija turi/ 
įsteigus trijų skyrių1 pašalpas J 
ir pomirtines. Yra kožnam į 
prieinama būti tos organizaci- įj 
jos nariu sušelpti save ir drau- 
gus. į

Draugai! Jūsų pareiga, jei- < 
gu kur randasŲkeletas lietu- <

----------------- V > - g

Tuojaus gaukite |
š!q knygą: M

PATARIMAI VYRAMS g
APIE 'g

LYTIES DALYKUS j
D-ro W. J. ROBINSONO. S

B Eikime į Darbininkų Mases su apšvieta, siuiyKi 
Jiems Klasinę Apšvietę Tiekiančias Knygas,

Rengkime Juos Kovai už Pąsiliuosavimą 
iš po Kapitalistinės Priespaudos

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą ir daug kity įdomiu 

dalyku.

/ 236 pusi, rašto, su paveikslais,
į gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

£ Pinigus siųsk money orderiu arba 
t popieriniais šiuo adresu:

> J. BARKUS, PBO»’,2’-
> NEW YORK, N. Y.

Pirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 

JU YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Pc 
trika. Pusi. 128. Apdaryta

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi.

Knyga ant geros 
Apdaryta

Be apdaru 
TEORIJOS S1STE- 
Budin. Apdaryta

Dabar

$2.50 1.00 •;

1.50
1.00

tiek, kiek pereitais metais, i stojo. Nu kaipgi ne, Prū-į 
Darbininkų fakultetus turilseika, Butkus ir jų “piso-| 
baigti 121,000 arba ant 80'riai’’ turi “i 
nuošimčių pralenkti perei- Sovietus.
tus metus. O fabrikų tech- kinime” parodė bjauriausi 
nikinės mokyklos privalo su-1 savo nusistatymą prieš dar- 
teikti 364 000 lavintu darbi-1 bininkus, išvadindami juosi . . ,. . . v

i kapitalistų klasę. Susirinki-! 
mas užgyrė laikraščio leidimo 
darbą ir visi nariai pasižadė
jo remti visomis išgalėmis. 
Kuopos valdyba instruktuota 
pareikšti/ užgyrimą viešai per 
spaudą ir kviesti visas koloni
jas tą laikraštį remti, kaipo 
vienintelį lietuvių darbininkų j 

j laikraštį Kanadoj. Ant vietos’ 
(daugelis draugų aukojo po $2, į 
d. L. Malinauskas aukojo $5. 
Vėliaus bus pranešta, kiek vi
so suaukauta.

Paskui eita prie apsvarsty- ■ 
mo nario Norvaišo streiklau- 
žiavimą rūbų pramonėj. Po 
visapusio apsvarstymo, nutar-į 
ta Norvaišą prašalinti 
LD. 162 kuopos narių 

Susirinkimas aiškiai 
kė perspėjimą visiem

ninku, kas keturis " kartusj “šlavikais a n a 1 f a b etais,” 
pralenks 1931 metus. Reiš-J tinginiais, ir bjauriai ap- 
kia, 1932 metais augštas. šmeiždami Sovietų Sąjun- 
technikos mokyklas, darbi-1 gos proletariatą. Jie prisi- 
ninkų fakultetus ir fabrikųĮ dėjo prie bendro buržuazi- 
mokyklas lankys iki 4,000,- į jos “koncerto” prieš prole- 

besilavinančių tariate tėvynę.
D. M. šolomskas.

000 jaunų 
darbininkų.”

Baisiausia Nelaimė Ištiko W. Virginijos 
Anglies Kasyklų Sritis

j reikalautų, nes bus skaudžiai! 
Gi i Point Creek

Negana, kad žiaurus kapita-| Kapitalistinis R a u d o nasis 
las skandina bado, skurdo ir, Kryžius neva pribuvo su pa- 
ašarų klanuose milionus dar-; gelba. Bet pirmiausia visiems 
bininkų, dar ir gamta prie to grasinama, kad pagelbos ne
prisideda.

Liepos 11 d., 2:30 vai. ryte baudžiami, 
pasipylė baisus lietus, kaip sa- tik trečią dieną tepribuvo su 
koma “debesis prakiuro.”: pagelba. Pusiau 1 
Upelių pakrantės, kur sukaltos tantiems paskelbė karo stovį, 
darbininkams gyventi lūšnos, o tik tada pradėjo duoti poj 
užsiliejo vandeniu.. Vanduo truputį maisto. Pradėjo plės-1 
pradėjo nešti lūšnas laužy-, tis ligos tarpe nelaimingųjų, 
damas. Iš kieto miego pabu-' Tai pasekmė kapitalistų go- 
dę darbininkai, ar kitų pribu-j durno. Juk jei tos lūšnos bu
dinti, ne tik negalėjo nieko iš- tų pastatytos toliau nuo upe- 
sinešti iš lūšnų, bet savo b’.lių, tas nebūtų atsitikęs. Jau 
savo šeimynų gyvastis daugelis; 1916 metais, pradžioj rugsė- 
negalėjo išgelbėti. jj0> panaši

Iki liepos 15 d. surasta 21- kompanijos vėl sustatė lūšnas

iš ALD 
tarpo.
pareis- į

nariam, į_ . • I A V. j/ V A U J A A A A IV • A U A A A A A A VV A A A V A A A y

a u mus | netoleruos jokių streiklau- 
, ’i žiu ir ateityj. Lai šis tarimas » duoti po ■, _ i ....5 j buna pasarga kitiems nariams.

Ątsilankiusis iš 137 kuopos, 
Montreal, d. P. Stukas buvo 
pakviestas pakalbėti šių dienų 
darbininkų klausimais. Po 
draugo kalbos susirinkimas 
palinkėjo 137 kuopai apsiva-

. -'.v,., , , i lyti nuo sąmoningų sklokinin-i nelaime ištiko, bet!/ . j _. , . v. ,.

j tas pačias vietas. Matomai 
darbininkų likimas 
kapitalistams.

Kaip bus sužinota galutinai,

žuvusių, žinoma, visi darbi
ninkai bei darbininkų šeimynų 
nariai. Vienos tik šeimynos 
žuvo 4 nariai—motina ir trys 
kūdikiai, jauniausias penkių i kįek gyvasčių ir darbininkų i
dienų. Kita šeimyna neteko * mantos žuvo, vėl parašysiu, 
trijų narių.

Vandens užklupti darbinin-; 
kai, bėgo naktinėse drapano-j 
se, palikdami viską: 
dus, mantą, darželius, 
liūs—vanduo viską 
Tūlose vietose dar nebuvo to-( 
kio didelio reikalo bėgti, bet 

f/tamsioj naktyj negalima buvo 
nieko matyti, keliai užlieti,'

f transportacija suparalyžiuota,! 
tad kiekvienas skubinosi iš t 
baimės, kad išgelbėti savo gy-| 
vastį. j . .. . - .

|nes kampanijas remia vis?
Potvinis palietė šias apie- energija; kaip tai pasiuntimu 

linkės: Armstrong Creek, Ca- savo delegatų į įvairias darbi- 
bin Creek, Point Mosey, Loop ninkiškas konferencijas. 
Creek. Daugiausia darbinin
kų žuvo Cabin Creek, Arm
strong Creek žuvo tūlas 
Pocevich (gal lietuvis, 

^lenkas). Nuostoliai dar 
apskaitliuoti. žinoma, 
virš 5,000 darbininkų liko be 
pastogės, be rūbų ir be to pa
ties prasto maisto, kuriuomi 
vargingai matindavosi. Gi da
bar visi atsidūrė tiesiog bado 
nasruose.

rakan- i 
gyvu-, 

nunešė. Iš

Joe 
ar 

ne- 
kad

TORONTO, KANADA

' kų, o jų rėmėjus kviečia mesti 
rėmus sklokininkus ir stoti į 

neapeina bendrą darbą su viso pasau- 
j lio komunistais del darbininkų 

. j klasės labo. Darbininkams 
! yra prasižengimas eikvoti sa
vo brangią energiją braidant 
po sklokišką dumblyną. Lai 

j gyvuoja darbininkiška san
taika tarpe Montreal lietuvių.

162 Kp. Koresp.

TORONTO, KANADAALDLD 162 kp. Susirinkimo /
Liepos 7 d. įvyko ALDLD 

162 kuopos susirinkimą^. Na-Į 
, rių atsilankė skaitlingai. Kuo- 
į pos valdyba išdavė platų, pus-1 
'metinį, raportą iš veikimo. " Iš 
i raporto matėsi, kad kuopa au- vargina šios šalies darbninkus. 
jga nariais, kad visas tdrptauti- Darbininkai kovodami už savo 

gyvybės palaikymą tankiai at
siduria už grotų, arba tampa 
išdeportuotais, o likusieji ko
voja su gyvenimo sąlygoms. 
Jeigu dar katrie dirba, jau ir 
už taip mažą atlyginimą, dar 
verčiami skubėti (mat, daug 
laukia už dirbtuvės sienos už
imti dirbančiųjų vietas.). Ta 
skubinimo sistema dirbtuvėse 
kaip tik stumia prie didžiau
sių nelaimių, sužeidimų, ir iš
čiulpia paskutinius syvus iš 
darbininko sveikatos, tokis 
darbininkas greičiau tampa li
gos bakterijų pagautas ir at-

. Fi
nansiniai taipgi remia darbi
ninkų judėjimą.

Nežiūrint, kad Toronto kun. 
Garmaus yra provokuojama 
ant mūsų vadovaujančių drau
gu, kad jis bėga ir skundžia 
pašalpos komisionieriui, kad 
atimtų pašalpas iš mūsų drau
gų, mūsų judėjimas vis stiprė
ja ir kuopa auga nariais. ,

Susirinkime šios komisijos 
išdavė raportus: IŠ savo dar-

Atsišaukimas j L etuvius Dar
bininkus Kanadoj

Kadangi jau ketvirti metai 
kaip bedarbe tęsiasi Kanadoj,

SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
MATYKITE LAPKRIČIO 7-TOS 

APVAIKščIOJIMĄ

PENKIŲ METŲ SUKAKTUVIŲ
REVOLIUCIJOS RUSIJOJ

V

$215.00 ir Augščiau
Pilnoje World Tourists, Inc, vadovybėje, įimant: 

Leningrad-Moscow, Ivanovos Vosnesensk ir 
po kolektyves farmas

IŠPLAUKIMAS SPALIŲ-OCT. 2O/)IENĄ ANT LĄIVŲ

Bremeii-Berengaria—Stattgart
Į šitą tourą įnena moderniška trečios klesos per At- 

lantiką pasažieriams komfortiškuose kambarėliuose 
(cabins )su įtaisytu vandeniu, 
na kelyje ir Sovietų Sąjungoj, 
aiškinimai matomų dalykų ir 
ant 30 dienų.

TRUMPESNĖS TOUROS

komfortiškuose
I kartai valgio per die- 
miegami kambariai, iš- 
įstaigų ir Sovietų viza

KAINUOJA TIK

WORLD TOURIST, INC.
175 Fifth Avenue, New York City.

TEL.: Algonquin 4-6656-7-8
Touras galima pirkti sekamuose šios organizacijos 

skyriuose:
Chicago—6 N. Clark St., Detroit—107 Clifford St.

Cleveland—808 Engineers Bldg.,
Boston—775 Washington St., 

Philadelph a—629 Chestnut St., Room 406, 
Washington, D. C.—409 Columbia Bldg.

VARPAS BAKERIES, Inc

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

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

KAROLIO MARKSO 
MA. Parašė L. B. 
336 pusk

SOCIALDEMOKRATUOS Ž L UGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280. pusi. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gute. Puslapių turi 56

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis.- 
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-j i ir 
FRAKCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 

H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr.
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi 

386 puslapiu. Apdaryta
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr. 

J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusi. Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba, 
puslapiu? Gražūs apdarai

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.
Parašė U. Sinclair.

RUSUOS ISTORIJA, 
krovski. 320 puslapiu.

LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei.-'- Turi 
432 puslapiu. Aapdaryta

PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. Ke
kei io parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 

, Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapių. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re- 

/ ligiįa. Turi 224 pusi.
POLITINĖS EKONOMUOS PAMATAI. 

Parašė F. Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei. 32 pusi, kaina tiktai 

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido “Laisvė.” Knyga turi 
126 puslapius, aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus

~ šią knygą veltui. Perkant jos kaina 
JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 

poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiūrai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

KAS KALTAS, Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė

L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi. 
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi.

ARELIAI. Apsakymėlis. 16 pusi. 
PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi. 
PARYŽIAUS KOMUNA. Parašė B.

Baks. Turi 66 pusi. 
NAUDOTOJŲ TIKYBA. 
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

antrašu ir vardu:
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

Turi 608

246.Pusi.
Parašė M. Po-

Apdaryta

D. M. ŠOLOMSKAS
46 TEN EYCK ST

1.50

1.25

2.00

1.50

1.50

3.00

2.25

1.00

1.75

2.00

2.00

1.50

1.25

1.50

1.00

.35 
.5 

.10

.20 

.1,0 

.10
kaip už

1.00

1.00

.5

.2

.2

$5.

BROOKLYN, N. Y. -
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’ Puslapis Ketvirtas
itattia

Negirdėta Bedarbė ir Darbininkų Judėjimas

Spaudos Naudai Piknikai

NEW YORKO APIELINKE

Rengia ALDLD Il-tas Apskritys

Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August)šel-

Bus Puiki Muzikale Programa ir Prakalbos

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI

Puikiame, dar naujame parke vadiname:

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

WILKES BARRE APIELINKE

Piknikas Įvyks Nedėlioję,PRANEŠIMAI IŠ KITUR
28 Rugpjūčio (August), 1932

BROOKLYNO AIDO CHORO

R

PHILADELPHIA APIELINKE

e

E

t

e

i

E

DAR VIENAS IŠMISLAS 
BEDARBĖS NAIKINIMUI

E 
E 
i

S 
E 
E

iš prakalbų 
iš Shenan-

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

M
B

tomis stampomis takšnoti 
žmones.

likom lai-
įvyko ir
Nors ir j

mus, visą |

30,-
viso

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 
Barre Piknike

DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 
JUOSE

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

pikniką.

Bus puiki programa, kuri susidės 
ir dainų. Dalyvaus Lyros Choras 
doah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

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

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

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ros kp. svarbus pusme

tinis susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
27 d. liepos (July), kliubo svetainė
je, 376 W. Broadway, kaip 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi bus nominuojami (Irau- i 
gai į ALDLD Centro Komitetą del 
1933 metų, todėl visi dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų narių.

Sekr. Williams.
(175-176)

PARSIDUODA z
Parsiduoda labai pigiai puikiausią 

gazolino stotis, biznis gerai išdirb
tas; pačiame viduryje miesto. Kaina 
$3,500, įnešti tereikia $1,500, o liku
sius $2,000 duodama ant lengvų iš
mokėjimų. Norinčiam įsigyti gerą 
gezaiino stotį, yra gera proga. Ga
lima daryti gerą .pragyvenimą. Krei-Į 
pkitės šiuom antrašu: A. Smith, 550 
North 7th St., Newark, N. J.

(175-177)
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SCHENECTADY, N. Y.— 
Mūsų miesto gyventojai neat
mena tokių laikų ir tokios di
delės bedarbės, kokia yra dabar. 
General Electric Co. dirbtuvė
se iš 27,000 pirmiau dirbusių 
darbininkų dabar dirba tik 
apie 5,000 ir tie patys dirba 
tik dalį laiko. Galima sakyti, 
£ad tik boseliai liko, kurie už
ėmė darbininkų vietas. Ame
rican Locomotive Co. visai ne
turi užsakymų ir visi 5,000 
darbininkų paleisti iš darbo. 
Įvairūs biznieriai irgi paleido 
po tam tikrą skaičių darbinin
kų, iš priežasties biznio suma
žėjimo. Tokiu būdu susidaro 
bedarbių armija apie iš 
000, o miesto gyventojų 
yra tik apie 100,000.

Praeitą žiemą miestas 
pė maž daug bedarbius; tū
liems teikė po 5 ir 6 dolerius 
j savaitę pašalpos, kitiems 
randas apmokėdavo, bei davi
nėjo darbus prie viešųjų mies
to darbų. Tam tikslui miesto 
viršininkai užtraukė ant mies- j 
to paskolą $800,000 ir dar 
gaudavo iš valstijos tam tikrą 
nuošimtį iš tų $20.000,000, ku
rie buvo paskirti proporciona- 
liškai išdalinti tarpe visų mies
tų šelpimui bedarbių. Prie to. Į 
dar dirbanti darbininkai tu-1 
rėjo mokėti 2 nuoš. nuo už
darbio, taipgi buvo kolektuo-l 
jama ir nuo mažųjų biznierių, l 
kas sudarė viso apie $40,000. Į

Ateinanti žiemą bus 
liūdnesnė; bedarbių 
žymiai pasididino, 
turėjo susitaupę juodai dienai tas pareiškimas, kad miestas 
išbaigė, 
kų turi įsigiję nuosavus name
lius.
ti,
nameliai stovi. O jei kuriuo
se ir gyvena ,tai mažai randa
si tokių gyventojų, kad galė
tų randas užsimokėti, o mies
tas irgi sako, kad labdarystės 
iždas tuščias. Kurie turi mor- 
gičius ir negali nuošimčiy..už-i pasotinti. Bedarbiai, jei 
simokėti, bankai jų namelius' nori palaikyti savo kūne gy- 
parduoda. Kainos ant gyve-.vybę, turi kaip ir visi paval- 
namų namų nupuolė veik ant; gyti, apsidengti ir turėti sau 
pusės.

Darbininkai pakliuvo į. to
kius spąstus, kad 
gali: nuosavybės 
kai bankrutuoja, 
saugu laikyti, jei 
turi dolerį kitą, 
negali, pašalpos neduoda.

Tam viskam susidėjus į krū-l 
vą, darbininkai pradėjo judė- i■ Jiepia, Pa^ukti. 
ti, pradėjo suprasti, kad rei-l 
kia kas daryti. Jie pradėjo I 
rašytis į Nacionalę Mainierių 
Uniją, o unija pasiuntė dele-

X gatą į Sovietų Sąjungą ištirti i

dašimčiai pradėjo pulti ir ar
eštuoti lapelių dalintojus ir 
kalbėtojus, bet nei sykio nega
lėjo nubausti, nes nesurado to
kių įstatymų. Tik padarė be-

■ reikalingo darbo, kaucijų jieš- 
• kojimo ir išlaidų advokatams.

Kada buvo rengiamas pikni- 
! kas pasitikmui -d. Trainoro, 
i irgi bandė kenkti, prigrasino 
parko savininką visokiais bū
dais, kad neduotų parko, bet 
mums pasidarbavus 

i mėtojais. Piknikas 
I gana pasekmingas.
■ gamta buvo prieš
■ dieną buvo apsiniaukusi ir at- 
; rodė, kad tuojaus lis. žinoma,
■ tas biskį pakenkė, nes dalis 
darbininkų susilaikė nuo atva-

. žiavimo. Bet drąsesni nekrei-

E?" 

pė atydos, atvažiavo net iš 
Amsterdam, Utica, Albany, 
Troy, Hudson Falls ir tt.

Piknike trys kalbėtojai kal
bėjo. Jų kalbų nepakartosiu, 
nes perdaug vietos užimtų.

Sekančiuose rinkimuose tu
rėsime komunistus kandida
tus į valstijos legislature ir į 
šalies kongresą.

Yra rengiamas kitas didelis 
piknikas Kutassy Park, Alta- 
mount Avė. ir Craue St. 
įvyks sekmadienį, 
14 d. 
laiko, 
mobilių 
mount,

Į busus, kurie nuveš iki pikni
ko.

Paremdami minėtą pikniką, 
prisidėsite prie darbininkų vei
kimo sustiprinimo.

Proletaras.

Jis 
rugpjūčio 

Nepamirškite vietos ir 
Tie, kurie savo auto- 
neturite, imkite Alta- 

arba Michigan- Avė.

Du Tūkstančiai Bedarbių Demonstravo Prie 
Miesto Rotušės Prieš Sumažinimą Pašalpos

NEW BRITAIN., Conn.—Po
nam valdininkam ir įvairiem 
politikieriam nevyksta bedar
bius pasotinti gražiais priža
dais. Pirmiau būdavo, kaip 
tik dirbtuvėse darbininkus pa- 
leidinėjo, tai ponai nuramini
mui bedarbių paleisdavo pas
kalas: kad ve, štai esąs mūs 
geras majoras, jis aprūpina 

i bedarbius maistu ir rūbais. 
Bet neilgai tęsėsi majoro “ge
rumas”. Nesenai miesto val- 

daug dininkai numušė bedarbiam 
skaičius I pašalpą ant savaitės po $1.60. 

tie, kurie Neilgai laukus pasirodė ir ki-Į

Daugelis iš darbiniu- neišgalįs duoti bedarbiam dau
giau, kai po $2.95 “scripų” 

Taksų negali užsimokė-į'ir po 25 centus pinigais, tai ir 
nes randų negauna—tušti t viskas. Nors bandė 

sykiu įkalbėti, k'ad bedarbiai 
būtų ramūs, nes tas numuši- 
mas būsiąs tik trumpam laikui 
ir vėl po tam būsią viskas ge
rai. Tačiaus, kaip gi galima

biam būtų teikiama pašalpa 
vieton scripo” pinigais; kad 
vieton vieną, duotų dvi dienas 
i savaitę dirbti ir pilnai apmo
kėtų, nepaisant, kad kai kurią 
dieną lyja, negalima dirbti; 
kad nebūtų persekiojami atei
viai ir juodveidžiai; kad ne
būtų metamos bedarbių šeimy
nos iš namų del negalėjimo 
užsimokėti raudos ir kad būtų 
teikiama veltui gazas, elektra 
ir raudos.

Tuos
Quigley (majoras) skaityda
mas balo ir vėl juodėj o, net ir 
detektyvas Feeney drebėjo, 
kad įniršus minia su jais ką 
nepadarytų. Majoras perskai
tęs reikalavimus pareiškė, kad į

ir šiuo | būtų visi ramūs ir lauktų, nes 
nėra pašalpai fonde pinigų. 
Tuo tarpu minia dar labiau su
sigrūdo arčiau mūro kietai, 
kad net trafikas sustojo veikęs 
palei rotušę. Kadangi priža-!

su tokiais prižadais bedarbius dus davė tokius, jog reikės 
dar laukti iki bus kiek daugiau 

gauta pašalpos, tai komitetas 
pareiškė ^miniai, kad tuojau 
rinktųsi į naująjį Darbininkų 
Centrą, 53 Church St., nes 
ten bus pasitarta del tolimes
nio veikimo. Kaip bematant 
svetainė prisigrūdo stačių, virš 
400, kad daugiau niekaip nie
kas negalėjo įeiti. Išklausius

* I komiteto raportą, apie 100 į- 
ge J stojo į Bedarbių Tarybą ir iš 

. I sirinko blokų komitetus.
Baigiantis mitingui pribuvo 

) detektyvas, neva delei to, ku- 
irie bus komitete, kad majoras

šiokią tokią pastogę.
ir išbėgti ne- Let anot patarlės: Sotus al- 
puola ban-!^anam neatjaučia. Tai taip ■ 

nnmip npJ'1’ su tais miesto valdininkais. 1 1 d 1111 X_- I 1 C I 
kuris dar ir s°tūs, pavalgę, tai nesirū- 
darbų gauti! P*na, kad sukėlus fondą dek 

1 bedarbių, arba įvedus socialę; 
| bedarbiams apdraudą. ~ 

' O iki kol rei-) 
i kės bedarbiams laukti, tai nepa- ' 
j sako.

Tokis sumažinimas pašalpos! 
bedarbius privertė jieškoti iš-isu Jais turėtl susineši-

į eities. Jie griebėsi kovos bū- 
padėtį ir sugrįžus išduoti ra-|^: Li^)0S 16„ laike ^da' 
portą. Delegatas Alex Trainor' inin,° .
sugryžo birželio pabaigoj. Jo ita Per Bedarbių Tarybos na- 
pasitikimui buvo surengtas di-il’us’ kad visi bedarbiai tuii 
delis piknikas, kuriame išdavė i ūernonstratyviai kovoti, 
raportą iš darbininkų tėvynės. | at^avus nors buvusią pašalpą. 
Drg. Trainor prieš važiuosiant' Liepos 18 d., 2 valandą po pie- 
| Sovietų Sąjungą mažai buvoįty, 2,000 bedarbių r 
žinomas tarpe organizuotų | ant Main ir E. Main St., ap- 
darbininkų, išskiriant Ameri- kalbėti kovos būdus, šiame 
kos Darbo Federacijoj, kurioj demonstratyviam susirinkime 
jis priklausė, bet pamatęs tą kalbėjo d. R. Loomis, Komu

nistų Partijos buvęs kandida- 
I tas ant majoro ir dabar, tos 
* pačios partijos, kandidatas į 
kongresą. Drg. R. Loomis yra 
pats bedarbis, gaunantis 
“scfipą,” kaipo pašalpą. Jis 
ragino išrinkti komitetą ir eit 
pas miesto majorą reikalauti 
pašalpos, nors tiek, kiek buvo 
duodama pirmiau. Drg. J. 
Webber, Bedarbių Tarybų val
stijos sekretorius, pateikė pfa- 
nus ir reikalavimus, su kuriais 

' susirinkimas sutiko.
Tuojaus išrinktas komitetas 

; iš 15 ypatų ir visa minia, dvie-

mus ir priegtam bandė patirti 
ar visi bedarbiai ir už “šeri- 

buvo pareikš-1 P?” dirbanti- Minia tą detek- 
— - tyvą aprėkė tartum kokį šunį

ir jis turėjo nešdintis iš svetai-
I

kad n^s'

juodašimčių.
darbininkišką dirbtuvių

irTai tokie dalykai dedasi 
mažuose miesteliuose.

Scripgavis.

Komitetas iš septynių ypa
tų nuskirtas nuvykti pas vals- 

susirinko ^Jos gubernatorių, Cross.

bjaurią biurokratiją federaci 
jos viršūnėse, pasitraukė iš jos' 
ir niekur nepriklausė iki susi-j 
organizavo Nacionalė Mainie- 
rių Unija.

Sugrjžęs iš Sovietų Sąjungos 
■veikliu darbininkų judė- 

Tapo nariu Komunistųjime
Partijos ir Tarpt. Darb. Apsi
gynimo. Komunistų Partija 
žymiai pakilo narių skaičiumi, 
susiorganizavo du nauji bran
duoliai. Priklauso ir augėles
niųjų mokyklų moksleivių, kurie 
dalyvavo Partijos nominacijų; 
konvencijoj. j

Tam viskam susidėjus į krū-j jų tūkstančių, kai vienas nu- 
vą ir pradėjus darbininkų ju-)rnaršavo prie miesto rotušės, 
dėjimui didėti, atsirado ir j Prisiartinus prie rotušės laip- 
trukdytojų, daugiausiai iš šim-! tų detektyvai bandė komitetą 
taprocentinių Amerikos patri- neįleisti į rotušę. Tačiaus, ka- 
otų, legionierių, kitaip sakant, ringąją minią kuoveikiausiai 

Pardėjus leisti pastebėjo ir pats majoras, to- 
“ ' ‘i laik-idel iš kur tai išlindęs, pasiro- 

raštuką ir rengti įvairius pa-'dė ant rotušės laiptų, kuriam 
rengimus, prakalbas ir 1.1., bo-' įteikti sekanti bedarbių reika- 
sams tas nepatiko. Tie juo- lavimai: Kad visiem bedar-

Conn. Vals. Darbininkų 
Organizacijom ir Pavie

niam Darbininkam

vyko viskas. .-Gi tuo pačiu lai
ku įvyko SL(A išvažiavimas 
New Haven, Conn., jame buvo 
galima publika ant pirštų su
skaityti. Tas aiškiai parodo, 
ką reiškia mūsų darbininkiški 
chorai.

Taigi, rugpjūčio 21 d., Lie
tuvių Darže, Waterbury, 
Conn., įvyks Conn, valstijos 
darbininkiškų chorų dainų die
na. Tai bus iš eilės penktas 
metinis parengimas, kuris yra 
žinomas visiems lietuviams 
darbininkams/” Kiekviename 
tų parengimų programos bū
davo gražios, /įvairios, o šiais 
metais bus dar gražesnė ir 
įvairesnė. Visi rengkitės iš 
kalno ir raginkite visus kitus 
darbininkus, kad rengtųsi, nes 
šiais metais turime sutraukti 
daug skaitlingiau publikos, ne
gu kitais metais sutraukda
vo m.

ALDLD 3-čio Apskričio org.
J. Strižauskas.

Wis. — Įvairių planų daro i 
kapitalistai “naikinimui” | 
bedarbes. Bet nei vieno) 
plano jie negali surasti, kad 
tas planas negultų ant tų 
pačių darbininkų, kurie ne
dirba. Šitas naujas planas, 
kurį siūlo atstovas James 
A. Frear ir kiti, yra tame, 
kad Hooveris išleistų ženk
lelių (štampų pavidale) ver-

reikalavimus ponas tės $4,000,000,000. Paskiau

6 
ges

MONTELLO, MASS.
rugpjūčio (August) įvyks drau- 
K. B. Karosienės 'prakalbos, o 

po prakalbų šokiai. Atsibus Liet. 
Tautiško Namo Parke. Prašom pu
blikos anksčiau susirinkti, 6 vai. va
kare j parką. Nuo 6-tos valandos 
prasidės prakalbos, o šokiai prasidės 
8 vai. vakare.

Prašome skaitlingai atsilankyti ir 
išgirsti prakalbas mūsų 
čios veikėjos.

Šias prakalbas rengia 
kuopa.

Visus užkviečia

braugės ir draugai! Jums 
yra žinoma, kad Conn, valsti
joj randasi keturi darbininkiš
ki chorai ir viena orkestrą, 
kurie sudaro Meno Sąjungos 
4 Apskritį, šie chorai visada 
patarnauja mūsų draugijų pa
rengimuose be jokio atlygini
mo, neskaitant kelionės išlai
dų. Ypatingai mūsų apskrj- 
čiams pagelbsti sutraukti pu
bliką į išvažiavimus; kur tik 
chorai suvažiuoja, ten būna 
tūkstantinės minios publikos 
ir mūsų apskričiai 
no. Paimkime, pavyzdžiui, lie
pos 3 d. mūsų apskričių išva
žiavimą, Waterbury, Conn.; 
publikos buvo labai daug, vi
si džiaugiamės, kad gerai pa-

nenuilstan-

LDSA 22

Rengėjai.
(175-177)

SO. BOSTON, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 214nos kuopos masinis susirin
kimas įvyks liepos 25 d., 8 vai. va
kare, kliubo svetainėje 376 Broad
way So. Boston.

Visi nariai malonėkite laiku susi
rinkti, nes yra svarbių reikalų. Kvie
čiami ir nauji nariai.

Finan. Rašt. J. Kovell.
(Kavaliauskas).

(174-175)

HARTFORD, CONN.
Extra Pranešimas

LDS 5-to Apskričio išvažiavimas 
Liet. Parke, Indian Grove, West 
Haven, Conn.

Iš Hartfordo busas išeis 10 vai. ry
te, nuo 59 Park St. Kurie mylite 
važiuoti ateikit. Nuvažiavimas in- 
ir atgal labai pigus, tik $1 į abi pu
ses. Ten bus visi mūs chorai; geri 
kalbėtojai ir daug žaislų.

Draugas.
(173-175)

II I , , u ... .

NANTIČIKE.PA?
Lietuvių Laisvų'^apipių draugijos 

extra susirinkimas f įvyks nedėlioj,(° liepog 24 dieną> 1Q val ryte, ant 
ms lieka pel- Hose House Espy St. Hanover, Pa. 
avvzdžiui lie- ^'s’ nariai pribūkit j laiką, nes

susirinkimas * įvyks nevėliau, kaip 
garsinta. Katrie "Dariai dar neužsi
mokėję assesmentų tai .ateikit ir už- 
simokėkit, dabar liukas.

Sekr. E. C.
(173-175 )

Pirmadien., Liepos 25, 1932
sš=^SB

Piknikas Įvyks Nedėlioję,E

■Mi

4 d. Rugsėjo (September), 1932
VYTAUTO PARKE

Hulmville Pike ir Galloway Road
Philadelphia, Pa.

Pradžia 10-tą vai. ryte. Įžanga 30c ypatai. 
I

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

Risis Lietuvių čampionas Ristynčse
KAROLIS POŽĖLA

Jis turės kietą oponentą
TONY LACKY

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

Antra pora bus taip pat įdomi matyti 
JONAS BAGOČIUS

Pasižymėjęs ristikas susikibs su
DANY v WINERS

Bagočius sveria 1*85 svarus, Winers 195
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Pirmadien., Liepos 25, ,1932. : ( Puslapis Penktas

VIETINES ŽINIOS [ Komisija padarė plakatus' ke-’ 
Į Horn dienom prieš užkvietimą 
Į choro. Plakatuose buvo paša- 
I kyta, kad dainuos Vilijos Cho- 

Ilzovrė Komunistu Partiins !Pierų ir tuojaus tapo areštuo-!ras ir dabar nesutikti su cho- UZgyre Komunistų rartlJOS Itas už papiIdyta v 10 ro statomu reikalavimu, ne- 
KandldatUS ' metų atgal. k I ?uotlK PartlJOS a^vm1 kalbe.t]’ko choras griežtai reikalauja, 

choras demonstratyviai išeis iš 
į pikniko. Tada pasirodys, kad 
komisija publiką suviliojo, ko 
žinoma jokia draugija liepa-' 
gėidauja. > Komisija noroms;

---------  Pasirod, kad valdininkai ap-
Darbo Unijų Vienybės Ta-j laikę aplikacijas del pilietybės 

rybos šauktoj rinkimų konfe-į popierų, leidžia jas per akyvų! 
rencijoj, kurioj dalyvavo ats-! tyrinėtojų rankas, 
tovai nuo įvairių darbo unijų.__________
ir nuo įvairių organizacijų1 
skirtingų tautų, vienbalsiai už-lj)rg WeillStOIie KalbČS 
gyrė Komunistų Partijos kan- o .. .
didatus ir platforma. j Svarbiame Mitinge

Prie to, dar priimta rezoliu-*: ---------
tija • atsišaukianti į Amerikos | Pirmadienio vakare, 
Darbo Federacijos narius ir 25 d., Irving Plaza svet., Ir- 
ragiąanti juos stoti už Komu-'ving PI. ir 15th St 
nistų. Partijos kandidatus.’

Konferencija visais 
niais; buvo pasekminga 
tuziajstinga.

uz- 
nuolatinėn 

paklusnybėm 
Jei kas jų užmačių neklauso, 
tai tas komunistas. Reiškia, 
pirštu nori parodyti Kanados 
valdžiai ir iš to turėti džiaugs
mą, kad darbininką mėsinėja, 
kankina.

I LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ

Du Nušauti Vyrai 
Rasti Šalę Kelio

Vice-pirni'. P. Krreščius, 33 Hamilton St. 

Prot. RaSt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St. 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas 7 Seymour Ave. 

W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russel St.

IŽDO GLOBĖJAI
J. Vasiliauskas, 70 Ward PI., 
M. Naktinis, 42 Putnam St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas M. Scliokas,

31 Amity St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta- 

dienj kiekvieno mėnesio. Laisvės Choro Sve
tainėje, 59 Park St., pradžia 7:30 vai. va
kare.

DRAITCV«tės naujos valdy
bos, ’

Valdyba 1982 Metams
LOWELL MASS.Toronto draugai veda kovąĮmesnius stengiasi teroru, 

prieš darbininkų priešus, ku- ‘ puolimu pavergti 
rie visokiais būdais stengiasi j žvalgybininkų 
jų kovingą būdą suvaldyti su 
Kanados buržuazinės valdžios 
policija. Kodėl jie tą daro ir 
kas per vieni tie du “pilotai”?

Frenzelis pirmas “pilotas”, 
j kuris Lietuvoj buvo atviras 

nenoroms turėjo sutikti su sta-! žvalgybininkas ir dai bininkų 
'tomu choro reikalavimu. j profesinių s-gų diaskytojas.

Prasideda programa. Pir-!^a^ ^as Pa^s P- Frenzelis, ku- 
i minusiai perstato Vilijos į r’s an^ Juozapavičiaus pros-j 
Į Chorą. Choras sudainuoja In-1 pekto buvo kooperatyvo “Pa- 

lepos į ternacionalą ir kelias kitas dai- j raina” pardavėju ir per kurio 
programos žiaurų elgesį darbininkai, gy- 

j perstato kalbėti daktarą Sta- velianti apielinkėj, boikotavo j
kadangi Draugijiį Adresai, Kurios

kito

Šalin niekšai nuo ’ Toronto 
lietuvių darbininkų sprando 
nuo visos darbininkų klasės!

Lauk tokius Frenzelius 
darbininkų organizacijų.

Augustinas K.

ir

Pirmininkas A. Palubinskas, 
Belle Grove, Box 108, 

Dracut, 
Pirminin. pagelb. J. Daugirda, 

29 Whipple St.,
Lowell, Mass. 

Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, '
1 Vine St., Lowell, Mass. I 

Protok. raštininkas V. Mikalopas,
973 Central St., Lowell, Mass. , 

Iždininkas S. Paulenka,
500 Lawrence St., Lowell, Mass. 

Kasos glonėjai: J. M. Karsonas,
42 Tyler St., Lowell, 

ir A. Raudeliunas,
75 Union St., Lowell, 

Maršalka M. Uždavinis,
4 Corbet Place, Lowell, 

Draugystės mėnesiniai 
mai atsioūna kas antras 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karbonas.

Mass.

.Mass.
Mass.
Mass.

l susirinki- 
antras nedeldienis

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Ncdeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

I neles. Antra ant įvyksta!
į svarbios prakalbos, re-pgiąpios 

darbininkų, kuriems 
en-1 sustreikavus- Amerikos Į)arbo 

Federacijos' .išdaviki] valdo
mas klerkų lokalas 338 iš
ėmė indžionkšiną. Weinstone • kui.j imperialistai rengia prieš i tas pats 
savo prakalboj įrodinės, kaip | Soyietų Sąjungą, 
A.1 D. Federacijos viršininkai! jos revoliucija 
atvirai tarnauja bosams ir teis- rjnkųt Nieko neprisiminė apie 
mams prieš kovojančius darbi- bedarbių maršavimus prie 

ninkus. miestų administracijų, į valsti-
 |jų sostines ir į Suvienytų Vals- 

itijų sostapilį Washingtona, 
kad išreikalauti bedarbiams 
apdraudą. Nieko apie darbi
ninkus eks-kareivius, kurie 
traukia į Washingtona, kad 
išreikalauti iš valdžios bonus i 
ir ten demonstruoja

i kūtes duonos. Už tą jis buvo'mi. 
i areštuotas ir nuteistas kalėti.!
i Atkalėjęs savo bausmę, jisj 
prašė kalėjimo viršininkų, kad | 
leistų jam pasilikti kalėjime, 

j nes tikrai žino, kad išėjus iš 
išpildė kalėjimo negalės gauti darbo

žvilgs- į maisto 
ir

duPenktadienio ryte rasti 
vyrai nušauti ir išmesti sale 
kelio tarpe Flushing ir Bay
side, Queens. Kas jie ir iš kur 
nepasisekė sužinoti. Abu gra
žiai apsirengę. Minkštos ran-' 
kos, su nui 
nagais.
į Policija spėja, kad jie bus Išbadėjęs bedarbis, George! 
nužudyti svaigalų pardavinė-; Chenakilis, pasivogė dvi bul-į 
tojų susikirtime.

ninkus.

Prašė, Kad Leistų
igę. ivuiiKSios ran- n jin .• iz 
paiišiuotais pirštų rasfiikti Kalėjime

10 Mėty Atgal Vogė, 
Dabar Areštuotas

Tūlas J. Mucciolo 
aplikaciją del pilietybės po- ir reikės badauti.

nislovaitį. Po Stanislovaičio patį kooperatyvą, o 1
perstato renegatą Pruseiką. P- Frenzelis^ buvo geras

u Pruseiką kalba, kaip ir visi žvalgybos agento ir kapitalis-l 
menševikai bei socialfašistai; [ to p. Pakalkos šunytis, galėjoj 
nieko neprisimena apie kara,! pasilaikyti kuriam laikui. Tai:

■ ■ “pilotas”, kuris Vėliau TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR
prieš Chini-i buvo ištikimas tarnas buržua- 

už užgrobimą | zijai parsidavusio VI. Požėlos, 
vidaus reikalų ministerio. Tai

• • v v* i Pirm to paties buržuazijos sūnyčio, I linį

Turi “Laisvę” už Organ? LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES, HARTFORD, CONN

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.

6

LDSA 14 Kuopos Viešas Pareiškimas
Eastono ir Apielinkės Darbininkams

S I
T I 4 r -

Visiems žinomi Eastono fa--pą dar 1929 m. ir tikimės, kad 
šistai, provokatoriai ir skundi-itos kuopos nariai jį pildys, 
^ai, Klova, Blieka ir Kp., km-' Įsri 
•rie^^Lo 'ūr. darė pogromus > njes 
ant Eastono draugų, kurie ka- j mūsų 
pitalistiniame teisme pirštu ro- (ir t parengimuose, 
dė draugus skųsdami juos ko
munizme, kurie vėliau skundė 
mūsų parengimus ir prakalbas 
policijai kaipo komunistines 
(Blieka atsiuntė policiją ir de
tektyvus ant d. Mizaros pra-| 
kalbų, 1929 m.) ir kurie, nuo į 

pralaimėjimo teismo su Eas-: 
tono draugais, nedrįso viešai 
parodyti savo purvinų veidų, 
šiandieną po Įtaka : * * 
Vadovybės, pradeda pakilti iš 
numirusių ir kaipo nachalai 
eiti į mūsų organizacijų .ren
giamus mitingus ir tt. (Pav.. 
Friends of___
1/as, liepos 9 d.)

mykite, ponai; fašistai, 
jūsų pepągętdaujame 
masiniuose mitinguose 

LDSA 14 
talkos iš 

skundikų; ir pogromščikų. Ke
liaukite sau sveiki; pos poną 
Pruseiką, jums to renegato 
kompanija kaip tik tinka.

LDSA 14 Kp., Easton, Pa.

kp. nereikalauja

WATERBURY, CONN.

MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 
MOLINE. ILL.

Valdyba 1931 Metam:
K. Yušk% 325—4th Avė., Mo

line, III.
kuris prisidėjo prie pardavimo Į Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
valdžios fašistams, kad pasta- Į Fins£’ 1552-ioth

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

Avė., Moline, III.
Jonaitis, 215—17th

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

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St..

Moline, III

-rieji skerstų darbininkus. Tas į 

pats “pilotas” skverbiasi To-Į
ronto darbininkų tarpan, kad! Iždininkas M. 
juos parduoti.

Toronto draugai turi vyti tą | 
į p a r d aviką kuogreičiausiai!

savo tarpo. K^uo į 
išvys tą niekšą, tuo Į

badauda-1 laukan iš 
! greičiaus

Tačiaus tas renegatas moka i geriau. 
I A .. .dangstytis frazėmis, kad ap- - . -

! gauti darbininkus. Jis sako, ganytojas
kad reikia darbininkams orga- per vienas tas antrasis 
nizuotis be skirtumo politinių tas 
bei religinių įsitikinimų, kad mergėje 
reikia rinkti parašus ant peti-; I
cijų, reikalaujant bedarbiams!
apdiaudos ii siųsti į Washing- j siSpvrjmu Tauragėje buvo su- 
toną ir kad balsuoti už W. Z. j gaudytas vienas kareivis..
Fostėrį. Ką tas viskas reiš- j guvo 
kia? Niekas dauginus nėra, 
kaip tik frazės. Juk jei dar
bininkams patarti organizuo
tis, tai reikia pasakyti po ko
kia vėliava, o kitos nėra, kaip 
vienatinė vėliava, kuri veda I 
darbininkus prie pasiliuosavi- 
mo—tai Komunistų Partijos' 
Raudona Vėliava. Jei rinkti 
parašus ant peticijų, reikalau
jančių bedarbiams apdraudos, 
tai reikia pasakyti, iš kur tie 

i pinigai turi būti paimti del | 
mokėjimo tos apdraudos, kad 
tuos parašus reikia paremti 
maršavimu, d e m o nstravimu, 
kova. Juk kapitalistai su savo 
valdžia, vien ant peticijų su 
parašais, apdraudos neduos, 
nes jie žino, kad tas palies jų 
kišenę. Pruseiką to nepasakė,

Antras, tai griešnųjų dūšių 
kun. Garmus. Kas

FRAKCIJŲ SEKRETORIAMS

sklokinės j)ar apie Pruseikos Prakalbą
WLUP. Kliubo Piknike ‘

Nedėlioj, liepos 17 d., LUP. nes tai nėra Pruseikos tikslas. 
Kliubas (Daug plačiau žino- Pruseiką pats netiki, ką jis kal-

UO 11 V va \ A C4. V • ) | * « ! i •

Friends of Soviet Union mitin-!™38’ kaipo 103 Kliubas) buvo I )a>
surengęs pikniką, lietuvių dar,- 
bininkų pasilinksminimo par- 
__ Rengimo komisija užsi-Easton sklokininkai neturė-

darni iš ko sudaryti .savo “ma- kvict6 renegatą Pruseiką, kad 
šių”, nes susipratę darbininkai 
visur atsuka jiems nugaras, 
desperatiškai kabinas prie fa
šistų ir visur juos valkioja su 
savim. Jų yra sudarytas ben
dras frontas vėl pulti komu
nistes. ;
siunčia tuos purvinus elemen
tus j;mūsų parengimus, kad 

' tuomr nuplovus savo šlykštų 
žingsnį t. y. vienybę su skun-’ 
dikais ir pogromščikais ir kad ; Jainuot

pasakytų prakalbą. Mat, Kliu- 
bo 
nė 
po 
tu

fašistiniai viršininkai ma- 
išreklamuoti Pruseiką, kai- 

• savo ateities draugą ir kar- 
užduoti smūgį komunistam. 

Liepos 8 d., vakare, Vilijos
Sklokininkai tyčia choro pamokose V. Jokubonis, Į

Kada Komunistų Partija rin
ko parašus del bedarbiams rei
kalaujamos apdraudos, kada 
Komunistų Partija organizavo 
demonstracijas ir vedė kovą 
už bedarbių apdraudą, kada 
darbininkai vadovaujami Ko
munistų Partijos grūmėsi su 
policija miešti} gatvėse, tai ką 

i darė renegatas Pruseiką su sa
lvo pasekėjais Butkais, Straz- 

fašistų dais, šimanskais ir kitais jiems 
I panašiais elementais, gal jie

Kliubo pirmininkas, 
batlaižis, užkviečia chorą del 
išpildymo programos. Trumpai gj0 į gatves, dėjosi prie de- 
jiadiskusąvę ęhoristai su,tįnka monstracijų, kad sustiprint 

;i su ta sąlyga, kad jei darbininkų eiles, parodyti, kad
monstracijų, kad sustiprint

Komunistų Partijos lietuvių frakcijų sekretoriams 
išsiuntinėta tam tikros narystės kortos organizavi
mui laikinų kliubų rėmimui darbininkų klasės kan
didatų. Jose nurodoma 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 konferenci' 
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.

, LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
! VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J.
VALDYBA 1932 METAMS 

R. Tratulis, 
201 r’ 

I’aKClbininkas G. Kaniauskas,
Rašt. K. Striupaitis,

201

? Tai tas pats, kuris Uk- 
Perk ulio viešbutyje

griešijo”. . .
To paties kun. Garmaus už- Kasoa Globėjai: 

1 L. Barkicne,

Pirm.
Pirm.

Prot.
Fin. Rašt. M. Andrunaitė,
Iždininkas J. Užkutenąs, 

1501

201
19

35

S.

W. 16th
16th
19th

16th

Wood Ave.

w.
E.

W.

st., I
St. I «•(

st.

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

19
13

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

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

ir W. Biliūte.

I Maršalka K. Meškauskas, 
sukilę net trys kuopos

kareivių, bet draugo išgel
bėti nepavyko.

Tai šie du “pilotai” i
gę kartu parengimams, o tuo | DETROIT, MICH. i

į pačiu susijungę ir su Kanados j Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
' buržuazija prieš' darbininkus, Keistučio Draugystes valdybos antra-
| n jie stengiasi pagelba tei o-. pjnninin. M. Birsenas, 6388 Sparta^ 
rizmo nuslopinti darbininku I Avenue, Detroit, Mich.

,-v . Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925organizacijas, jas suplėšyti, o j Ogden Avė.
kaip kurių organizacijų net iž-! Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 
j . ... m • j i • • i MacKenzie Avė.dus pasigrobti, lai tokie j“ 

|lotai
! kams ant sprando.
draugai, budėkite ir atsidaly- 
kite nuo šiii “pilotų”. Dar ga
lima pažymėti, kad šie du dar
bi n i likti 
šunyčių, 
ir kartu 
naudoti.
Krasauskai, Jokubynai, 
liai ir gal vienas kitas jų su
klaidintas darbininkas. Jie 
isterikon įpuolę net savo arti-

susijun-1._

. | /YVU.

P1" I Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc- 
lenda Toronto darbinin- 

Toronto

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

tion Avė.
Kasos Globėjai: J. Raciuifas, 6821 

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

, 11* • a • util Ml 1HU l\ U vi I vO, UCll vU y UI.

paskiau primetus juos mums. . bus leista p01 PWeikps.prakal- gyvuoja darbininkų vienybė-
LDSA 14 kp. pergyveno i bai Komunistų Partijos atsto-Į drebėkite tyronai! Ne, Pru- 

^inkius laikus susirėmime su | vui kalbėti. Spardėsi, rėkė ir > sej]<a ne(jarė Jis organi- 
fašistais, jos narės puikiai net piktžodžiavo Jokubonis,; 7avo qVloki ij«-ii ardė dar-;
pažįsta, kas per vieni

• zavo skloką. Jisai ardė dar- 
jis rėkė iš-i a bet tai nieko negelbėjo. T.ada bininku vienybę.

priešai turi ir savo 
kurie jiems tarnauja 
padeda juos pačius
Prie jų priklauso

Dagi-

atimti dienraščius iš darbinin
kų, ištraukti iš po Komunistų 
Partijos kontrolės ii- paversti 
įrankiais gynimui kapitalistų 
klasės. O šiandien Pruseiką 
drįsta atsistoti prieš darbinin
kus ir kalbėti, kad reikia dar
bininkams vienybės. Ar gali 
būti didesnė veidmainystė?

Po Pruseikos prakalbos pir
mininkas pakvietė Komunistu' 
Partijos atstovą kalbėti, ku-l 
riuom aš pats buvau. Man už-■ 
ėjus ant pagrindų ,kaip tik pa-j 
kalbėjau gal dešimts minučių, 
kaip tik pradėjau nurodinėt 
renegato Pruseikos veidmai
nystes, taip greitai pirminin
kas su fašistais ir Pruseiką at-

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valffyba 1931 tnetam: *
W. Geluaevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

256 Ame» St.
Nutarimų rašt. j. Stripinis, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. VenslauBkli, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia,

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave., 

B. Zdanavičia, 11 Glend.le St„ 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St. 
Visi Montell. Mass.

Pirm.
Pirm.

J. Bale-

VAKACIJOS

Klova, Blieka, Meškauskai ir Jokubonis pasakė, kad jis pa- gjžiojęs, kad Bimba nori at- sistoja ir sukelia-lermą, neduo-
Ko.

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 R136 
Keystone—Main 1417

- A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

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

Ulster Park, N. Y.

Draugės ir Draugai darbi- 
; ninkai:

Mes jau spėjom prisiaugint 
i įvairių daržovių ir daug viš
tienos—kiaušinių taipgi turim 
labai gerą pieną,—sūrius nuo 
“testytos” karvės. Todėl kvie
čiame atvažiuot, kas tik galite 
ant poilsio tyrame ore, mau
dytis ir kepintis saule. Gami
nam ir vegetarioniškus valgius.
Kaina $10.00 j savaitę, o vai

kams žemiau 10 metų tik $4 
j savaitę.

Į čia važiuodami imkite lai
vą ant 42nd St. anksti ryte, 
Kingstone būsite apie 2-rą v. 
po pietų. Čia neimkit taxy, bet 
busą už 10 centų iki West 
Shore stoties, o čia imkite 4 
P. M. ar 7:40 P. M. traukinį 
už 21c ir išlipkite Ulster Park. 
Eikite 15 miliutu į kairę iki 
mūs.

62 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-87M

da man daugiau kalbėti. Nors; 
Pruseiką yra profesionalas ir j 
kalbėjo virš valandos laikoj 

; “vargšas,” ant mano de-j 
žydus darbininkus ir . kad su ! Rimties minučių kalbos, dar no- 

Mat, Jokubonis manė, įtuom užduoti smūgį demon- ’ rėJ° stoti ant pagrindų ii man | 
kad kada choristai susiiinks į^ stracijom ir visai kovai už be- i atsakinėti. Bet daibininkai 

................ " ... - žmonės sukilo ir nurėkė, nu
buvo ir yra gelbėti buržuazijai švilpė, tą vilką avies kailyje.

-•Juodei savo susirinkime, i sitars su kitais komisijos na-' jduoti “Laisvę” ant Union 
P *?■'. P32!riais ',r,dyos žpot,i Vi<‘jos Cho-;SqUare žydams. Jo buvo tiks. 

pikniko ]as> kad sukelti ne py kantą tar-;m., nutarė padaryti viešą pa-iro valdybai. Bet ir 
reiškimą, kad mūsų kuopa ne-' diena atėjo, o vmvi™ 

-pageidauja tų elementij savo! žinios neturi nuo pikniko ren< 
parengimuose ir jie į kuopos gėjų, 
parengimus bei mitingus ne- i 
hps leidžiami. Jeigu tie be- pikniką, tai jau nenorės dary- 
jr^džiai nachališku būdu įsi- ti tokį spaudimą ir bus viskas 
briautų, tai reiškia prieš mūsų gerai. Bet apsiriko. Choras

Mes su jais nesiskaity-; buvo nusistatęs ir laikėsi sa- 
ignoruosime ir į j vo tarimo.

čia jau rengimo komisija su 
Jokuboniu priešakyje pasijuto 
stovinti siauram karidoriuje, 
kurio kitam g a le durys 
uždarytos. Dalukas štai kafne.

o Choras jokios pe lietuvių darbininkų prieš'^.e^

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS > 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

darbių apdraudą. Jo tikslas

norą. * .
sime, juos
juos žiūrėsime kaipo-į aršius, 
darbininkų klasės priešus.

Mes t taipgi primename 
ALDLD 13 kp., kad toks ta
rimas buvo padarytas per kūo-

sutriuškinti darbininkų kovas. | Tada fašistai apspito renega- 
’Klasių kovai aštrėjant, re-!tą ir nusivedė prie baro. Tai 

negatai su Pruseiką ir Butkum i dar kartą pasirodė, kas eina su 
priešakyje pamatę, kad lietu-1 sklokOs renegatais ir su kuom 
vių darbininkų spauda, dien
raščiai “Laisvė” ir “Vilnis”,

i renegatai.' Renegatai su fašis
tais, fašistai su renegatais, 

stoja darbininkų apgynimo pu- dąi'bininkai su komunistais.
o K. Sinkevičiūte

sėj, suorganizavo skloką, kad K. Krasnitskas. WMWWIAIIAI MM lAi tAl IAI

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
^Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DRe Z1 NS no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėlioto — 10 A. M, iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



. Puslapis šeštas . LAISV.B

VIETINES ŽINIOS
Komunistų Kandidatas 
Vadovavo Alkanu 
Demonstraciją

I

Stokim į Darbų Del Pirmos i Svarbiais Klausimais 
Rugpjūčio Demonstracijos Prakalbos “Laisvės” Svet

Sekantį trečiadienį, liepos 
Laisvės” svetainėje, 

įvyksta labai svarbios prakal
bos, kuriose bus aiškinami-vė
liausi įvykiai Vokietijoj, di
džiausi darbininkų streikai

Įvairių tautų ir Caroline ir kituose industrijų 
centruose; Japonijos nauji 

ant Chinijos ir tt. 
dd. Hathaway ir Miza-

Pirmą Rugpjūčio visame pa
saulyj įvyks darbininkų prieš- 27 d., 
karinės demonstracijos. New 
Yorko darbininkai turės savo 
demonstraciją Union Square, 
kuris turi būti užpildytas dar
bo masėmis,
rasių, įvairios darbininkų orga
nizacijos, darbo unijos, drau-' puolimai 
gijos, jau pilname įsisiūbavi-j 
me sumobilizavimui savo na-i 
,rių ir pavienių darbininkų de-, 
monstracijai. Nuo to negali 
atsilikti nė viena, lietuvių dar
bininkų organizacija ir nė vie
nas lietuvis darbininkas. Tad 
visi per šią savaitę prisispau
dusiai dirbkime, kad kuodau- 
giausiai išpopuliarizuoti Pirmo-1 
sios Rugpjūčio prieškarinę de-, 
monstraciją. Apie tai kalbė
kime, platinkime literatūrą 
kiekvienam parengime, susi
rinkime, dirbtuvėse, gatvėse 
tarpe darbininkų ir tt.

Komunistų Partija, revoliu-i 
cinės darbo unijos ir kitos or
ganizacijos jau rengia mitin
gų šimtais atvirame ore ir sve
tainėse. Tūkstančiai lapelių j 
paskleidžiama kiekvieną die-j 
na. Lietuviai darbininkai dar) 
negana prie šio didelio ir 
svarbaus darbo yra prisidėję, 
bet dar turime laiko, dar ga
lime dirbti per . visą savaitę. 
Tad atlikime tą. savo pareigą.;

Trečiadienio vakare, “Lais-j 
vės” svetainėje, įvyks didelės !Amter Atstovaus Kompartiją 
prakalbos, kur kalbės anglų ir 1 » • • —-
lietuvių kalbose geriausi kal
bėtojai. Visi būkite tose pra
kalbose, raginkite kitus būti. 
O jose įgysite daugiau supra
timo, kaip svarbu yra suruošti 
didžiausią ir pasekmingą 
prieškarinę demonstraciją.

Kalbės 
ra.

Visi 
linkių 
susirinkite ir raginkite 
darbininkus, kad ateitų.

brooklyniečiai ir apie-

Septynių Vaikų Tėvas Iš 
Bado Apalpo Times Square

Pereitą ketvirtadienį, komu
nistu kandidatas i leitenantus- c t
gubernatorius, H. Shepard va
dovavo 600 juodveidžių ir 
baltveidžių bedarbių demons
tracija prie Home Relief įstai
gos, išreikalavimui badaujan
čioms bedarbių šeimynoms pa
šalpos. Pasekme šios demon
stracijos, minimos įstaigos vir
šininkai buvo priversti 
pašalpą 19 šeimynų.

Demonstraciją rengė 
lem Bedarbių Taryba,
organizatorium yra d. H. She
pard. Skaitlingai pribuvo po-

duoti

Mar
ku rios

lį darbininkai skaitlingai licijos, kuri suko aplink de- 
kitus | monstraciją, bet matydama, bet matydama

• darbininkų rūstumą ir pasi 
' žima kovoti, nieko nedarė.

Prieš-Indžionkšinu Konf. 
Ketvirtadienį

Jau daugelis darbininkų 
unijų ir kitų organizacijų yra 
išrinkusios delegatus į prieš- 
indžionkšinų konferenciją. In
dustrinė unija atsišaukia į vi
sus savo skyrius, kad kiekvie
nas turėtų delegatus minimoj 
konferencijoj, kuri įvyks ket
virtadienį, liepos 28 d.

Lietuvių darbininkų 
organizacijos ir kuopos 
privalo turėti delegatus 
moj konferencijoj, kad
ryti konferenciją pasekmingą 
ir tvirtai pradėti kovoti prieš 
indžionkšinus.

Jūriniai Darbininkai
Šturmavo Institutą

Walkeris Pradėjo Kampaniją 
Už Nukapojimą Miesto 
Darbininkų Algų

Pereito penktadienio vakare 
New Yorko majoras Walkeris 
kalbėjo per radio ir vare agi
taciją, kad prirengti miesto 
darbininkus prie nukapojimo 
algų. Jis sakė, kad tiesiogi
niai nepaliesiąs. darbininkų ka
pojimas algų, nes jos bus ka
pojamos pavydai e vakacijų ; 
kiekvienam miesto darbininkui 
bus duota vienas mėnuo neap
mokamų vakacijų, o kiti dar
bininkai turės atlikti vakaci- 
jom paleisto darbininko dar
bą.

Šitokiu būdu rengiamasi 
nukapoti darbininkams virš 8, j vietoje, 
arba daugiau, nuošimčių al
gas ir sumažinti miesto išlai
das apie $26,000,000 per me
tus. Tai bus naujas šaltinis 

j Tammany Hall politikieriams 
Į grafteriauti.

46 Ten Eyck St., Brooklyn,

The admission is free and 
open to all that wish to attend

I and to have a good time.
The following are some of 

the events that will take 
place: Horse-shoe pitching, 
hand-tennis contests, singing, 
dancing and many others.

If you would like to have 
a lot of fun then come to the 
back-yard of Laisve Hall on 
Monday, July 25, 7 P. M.

(Daugiau Vietos Žinių 5 p-usl.)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda groseme geroje biznio 
Tas biznis čia laikosi per 

daugelį metų. Galima padaryti gerą 
pragyvenimą. Atsišaukite po num. 
181 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

,(175-180)

visos 
taipgi 
mini- 
suda-

Moksleivių Symposiume

į Močiutė Mooney ir Moore 
'Atvyksta į New Yorką 

apie

kad vir- 
(minimos institucijos) 
rūpintųsi bedarbiais 

darbininkais, nes 
darbininkų neturi

Pereitą
4,000 jūrinių darbininkų ir be
darbių susirinko į masinį mi
tingą prie Seamen’s Church in
stitucijos reikalauti, 
šininkai 
daugiau 
jūriniais 
daugybė
darbo ir negauna jokios prie
glaudos.

Mitingas buvo taip entuzias
tiškas, kad institucijos virši
ninkai tuojau pasišaukė poli
ciją. Bet policija atvažiavus 
ir radus tokią didelę minią 
darbininkų, neišdrįso daryti 
nieko, kol nepribuvo daugiau 
policijos. Paskui policija puo
lė areštuoti kalbėtoją, bet. mi
nia užstojo ir neleido policijai 
to padaryti. Paskui susirin
kusieji buvo pradėti žiauriai 
pulti, mušti, kol liko mitingas 
prasklaidytas nuo institucijos. 
Prie to institucija buvo polici-

delei rinkimų,!ja apstatyta, kad niekas prie 
atstovų. Drg. įjos neprieitų, o mitingas tęsėsi 
dalyvauti ir I atstumo}.

Intercollegiate Students Co
uncil pakvietė d. L Amterj, 
Komunistų Partijos kandidatą 
į New Yorko gubernatorius, 
dalyvauti moksleivių rengia
mam išklausyme platformų ir 
nusistatymų

1 įvairių partijų
I Amteris sutiko
I perstatyti Komunistų Partijas 
i pamatinius dėsnius. '
I Kapitalistines partijas ats- 
i tovaus sekančiai: Kongresma- 
Inas Frank Olives, demokratų;
i Alan Fox republikonų ir Ch. 
{Solomon socialistų.

Įvyks penktadienio vakare, 
liepos 29 d., New School for 
Social Research.

Columbia universiteto, New 
%Yorko universiteto ir kitų aug- 
štųjų mokslainių mokiniai ren- 

__ . , , .. — ■ • ,.! giasi šimtais atsilankyti.namie, kada jis išėjo jieškoti 
darbo.

Joseph Spellman 52 metų1 
amžiaus apalpo prie kampo? 
42nd St. ir 7th Avė. Gydyto
jui išegzaminavus pasirodė, 
kad jis nuo ilgo badavimo vi
sai nusilpnėjęs. Nuvežtas į 
l’goninę ir dalinai atgaivintas, 
pradėjo klausinėti, kaip jo mo
teris ir septyni vaikučiai, ku
rie taipgi jau per ilgą laiką 
badauja ir pusbadžiai paliko

š Aido Choro Painokų
įvyko 
Slįai-

pasivėlina 
tas trukdo

mokinasi 
nes tan- 
darbinin-

Atidėjo Teismų Areštuotų 
Streikierių

Dubinsky Baigia Parduoti 
Garmentiečius

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas tinkamo

je biznio vietoje už gana prieinamą 
kainą. 45 Division Ave., Kampas 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

(174-176)

PARSIDUODA
Pigiai parsiduoda bučernės rakan- 

Showcase “slicing” ir “chop” mašinos 
ir visokios formos vogos. Yra visi 
įrąnkiai, kokie tik reikalingi prie to 

I biznio. Kreipkitės šiuo antrašu: K. 
Bukauskas, 18 Breuer Ave., Great

(173-175)

Liepos 29 d. sueina lygiai 
16 metų nuo įkalinimo Tom 
Mooney, primetamais jam kal
tinimais, kurių jis nėra papil- Neck, N. Y. 
dęs. TDA visada vedė di- 
džiausią agitaciją ir mobiliza
vo organi'zuotuš ir neorgani
zuotus darbininkus už paliuo- karnoj biznio vietoj.

• * # Iro a npo*nh nnci/firhr
savimą nekaltai įkalinto Tom 
Mooney. *_ 2..’__
rengia visą eilę masinių mitin
gų senutei Tom Mooney mo
tinai ir Richardui Moore ir 
šaukia darbininkus kuoskait- 
lingiausiai lankytis į tuos mi
tingus ir reikalauti, kad Tom 
Mooney, Scottsboro jaunuoliai 
ir visi kiti politiniai kaliniai 
būtų paliuosuoti.

Mitingai įvyks sekamai:
Trečiadienį, liepos 27 d 

Ambassador Hall, Claremont 
Parkway ir 3rd Ave. Bronx,

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas labai tin- 

’. Jaunas savinin
kas negali apsidirbti, vieta apšildoma 
ir geri gyvenimui kambariai. Parsi- 

Tad ir dabar TDA! duoda už labai žemą kainą 116 
Bushwick Ave., Brookyn, N. Y.

(173-178)

Ketvirtadienį, liepos 28 d., 
po num. 2709 Mermaid Ave., 
Coney Island.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

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

(173-175)

VAKACIJOS VIETA
Penktadieni, liepos 29 d., poįLietuviai brooklyniečiai siūlo 

num. 105 Thatford Ave.,Į8ana gražią vietą vakacijoms 
Brooklyn. i

Trečiadienį, rugpjūčio 3 d.,! 
Finnish Hall, 764, 40th St. 
Brooklyn.

Visiem darbininkam būtinai 
reikia ne tik patiem nueiti, 
bet raginti kiekvieną kitą dar-i 
bininką, kad nueitų. Lietuviai 
darbininkai privalo skaitlin
gai atsilankyti į minimus mi-į 
tingus ir prisidėti prie 1____
už paliuosavimą politinių kali
nių.

Pereitą penktadienį turėjo 
įvykti teismas 31 areštuotų 
streikierių prie I. Miller čeve- 
rykų siuvyklos, kurie kaltina
mi laužyme indžionkšinų įsta
tymo. TDA advokatas teisme 
pareiškė, kad TDA ves kovą 
prieš indžionkšinus, kad iško-| 
voti darbininkams teisę pikie- 
tuoti laike streikų. Teisėjas 
susimaišė ir atidėjo teismą iki 
pirmadienio, liepos 25 d. Kaip 
streikuojanti čeverykų siuvę-' 
jai, taip ir kiti darbininkai I 
privalo skaitlingai susirinkti 
prie teismabučio pirmadienį ir 
protestuoti prieš nuteisimą ■ 
areštuotų streikierių.

Po Sulaikymo Pašalpos, 
Padegė Namą ir Nusišovė

Edw. Dallig, 52 metų am
žiaus, 353 52nd St., Brooklyn, 
n. y., užpereitą savaitę gavo 
pranešimą iš Šelpimo įstaigos, 
kad daugiau jam nebus duoda
ma pašalpa. Penktadienį jis 
rastas nusišovęs savo kamba
ry ir kambarys visas liepsnoj. 
Pasirodo, kad minimas bedar
bis del bado buvo priverstas 
padegti kambarį ir nusišauti.

International Ladies Gar- 
Į ment Unijos viršininkas, David 
Dubinsky, kuris laikė eiles 
konferencijų su bosais ir vals
tijos viršininkais, 
kad sutartis 
ta. Kokią gi 
padarė? Jis

; liktų darbas nuo kavalkų. O 
juk darbininkai nubalsavo 
streikuoti prieš kavalkų* dar
bą ; už darbą nuo dienų ir 
prieš kapojimą algų.

Adatos Pramonės Darbinin
kų Industrinė Lyga šaukia vi
sus darbininkus nepasiduoti 
Dubinskio pardavikiškai sutar
čiai. Visi garmentiečiai turi 
stoti už įsteigimą dirbtuvių ko
mitetų, kovoti prieš darbą nuo 
kavalkų ir prieš kapojimą al
gų -

Ji savo ga- 
tam darbui

veik iš čia-

paskelbė, 
jau veik užbaig- 
sutartį Dubinsky 
sutiko, kad pasi-

Kišenvagis Ištraukė $25,000
Tūlas Thomas Brennan sa

ko, kad jis pereitą ketvirtadie
nį apleidęs Monticello viešbu
tį nuėjo į Penn. stotį ir paė
męs trūkį nuvažiavo į Chester, 
Pa. Bet išlipęs iš trūkio jau 
nerado kišenėj $25,000. Jis 
sugrįžo į New Yorką jieškoti
tų pinigų, bet vargiai jam pa-j ir sutvarkymui kitų reikalų, 
siseks juos surasti. I T.

Pereitą penktadienį 
Aido Choro pamokos, 
lingai susirinko choriečių. Tik 
dalis choriečių vis 
ateiti į pamokas, o 
choro progresą.

Choras sparčiai 
revoliucines dainas, 
kiai tenka dainuoti
kiškuose parengimuose, tai tu
ri mokėti daug naujų dainų.

Nesenai ėmusi Aido Chorą 
mokinti d. B. šalinaitė, deda 
daug pastangų, kad greitai ir 
gražiai sumokinti. 
bumu ir patyrimu 
pilnai atsako.

Choras susideda
girnių jaunuolių, kurie daugiau 
apsipažinę su muzika, tai grei
čiau pasigauna naujas dainas. 
Bet tarpe jų randasi ir tokių, 
kurie laike pamokų permažai 
kreipia domės į mokinimąsi. 
Draugė Šalinaitė deda pastan
gas, kad įvesti geresnę discip
liną.

Laike pertraukos ' išklausy
tas Jaunų Komunistų Lygos 
atstovo prašymas, kad sekantį 
penktadienį Aido Choras už
leistų svetainę rengiamoms J. 
K. L. prakalboms. Vienas kitas 
iš senesniųjų mūsų dainininkų 
nurodinėjo, kad negalima ap
leisti pamokų, nes rengiamąsi 
prie choro koncerto, reikia su- 
simokinti dainų. Sekančias 
pamokas nutarta laikyti viršu
tinėj “Laisvės” svetainėj, pra
dėti 7 :30 vai., kad anksčiau 
užbaigti, o užbaigus padainuo
ti dar rengiamose J. K. L. 
prakalbose.

Liepos 31 d. įvyks Aido 
Choro narių draugiškas išva
žiavimas laivu. Išrinkta ko
misija priruošimtfi užkandžių

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

i nurodytą kainą.
Važiuokite Hudson upe Day 

i Line Boat iki Catskill, N. Y. 
f I Atvažiavę telefonuokite: Cats- 
k0V0S kill 890-F-4.

PUIKIOS MAUDYNĖS 
ir

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu :kri-

Ellis Island Bus 
Apstatyta Sargyba

Iki šioliai Ellis Islande 
minalistai, nesveikapročiai ir
kitų šalių ateiviai būdavo už
daryti viename name. Bet 
dabar manoma pastatyti ka
reivinę sargybą ir atskirti sve
timšalius nuo kriminalistų ir 
kitokių prasižengėlių, 
kriminalistų priskaitomi 
voliuciniai darbininkai, 
deportuojami iš šios
Taigi deportuojami darbinin
kai bus po akyva sargyba 
labiau suvaržyti.

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

Prie 
ir re- 
ku rie 

šalies.

ir

Young Workers Invited
The YOUTH BRANCH 

the L. D. S. is going to hold 
a sports event and entertain
ment on Monday’ night, July 
25, 1932, at 7 P. M. in the 
back-yard of the Laisve Hall,

of

Telefonas: Stagg Y-9161

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKĄ 
VALANDOS!

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

tik susitarus.

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja 3 dideli ir šviesūs 

kambariai, ant 2 lubų, gana žema 
randa, atsikreipkite 794 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Džianitorius vie
nais trepais į viršų.

(174-176) <
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 kairei. 
206 Bushwich Ave. Brooldyn, N. Y.

(173-175)

LIETUVIU HOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

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

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

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

(NC

T E L. STAGG 
2-5043

Pirmadien., Liepos 25, 1932

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami - 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y. ’ ’

MOT. LAUKUS, Fotografas •
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y J i 

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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i NOTARY
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS * DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų ealilį, ir IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS( 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydan fimlaa ir chronlikaa vyrų ir 

motcnj ligai kraujo ir odai. 
Padarau ižtyriai* kraujo ir ilapuaia.

DR. MEER -
1K6 W. Uth St., Room 111 

New York, N. Y.
Valandei Priimimoi 

Ryte nuo 10 Iki 1, Po pietų nuo a 
iki $» vai. vakare 

Bekaiadieniaii nuo 11 ryto Iki 1 pi pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas T
Garankščiuotos krau- kVA

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai r//Wf
ir skausmingi kojų su- vjgJ
tinimai, paeinanti nuo yl Į
gyslų įdegimo, yra gy- rjJJ

domi be operacijų ~ yf/|
DR. O.

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
53 2 Marion St, 
kamp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stoti® 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES Į
112 Marion St., kampas Broadway 

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

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

MEYER
208 West 54th St.

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

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVlU DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Azti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI
“LAISVE” Į •

--------------------------——-------- -----------------
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas, Midwood 8*6261




