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KRISLAI
Gorkio Atsiminimai. ;
Prisipažinimas prie

Klaidos. \
Vėl su Apgavyste.
Begėdiškumas Neturi

Ribų.
Rašo Komunistas

Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių,
I

Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasaulį!

»

Komunistų Partijos organe' 
“Daily Workeryje”, eina atski
rais straipsniais Maksimo Gor
kio atsiminimai api& Leniną. 
Nepaprastai įdomūs ir istoriniai 
svarbūs tTe atsiminimai. Savo 
gabia plunksna Gorkis sutveria 
daug tokių istorinių vaizdų, ku
rie ilgai pasiliks skaitytojo at
mintyje.

Kalbėdamas apie 1917 metų 
revoliuciją, Gorkis atvirai pasi
sako, kad jis klaidingai supra
to ir įvertino inteligentijos ro
lę revoliuciniam judėjime, o Le
nino pažiūra buvo teisinga. 
Gorkis perdaug pasitikėjo inte
ligentais - revoliucionieriais 
pers įstatydavo 
kiais Maižiais, 
nešti ant savo 
liucijos naštą,
o darbininkai tik seks paskui. 
Tuo tarpti Leninas visą svarbą 
dėjo ant darbininkų, tuo tarpu, 
žinoma, neatmesdavo vaidme- 
nio atskirų tikrai pasišventusių 
ir pilnai revoliucijai atsidavu
sių inteligentų.

ir 
juos tartum ko
kline turėsią iš- 
pečių visą revo- 
Jie turės vesti,

Havanos Darbininkai Neturi 
Kur Gyventi

HAVANA. — Čia yra| 
taip labai biednų žmonių, i

LENKIJA PASIRAŠO SUTARTĮ 
SU SOVIETU SĄJUNGA

I Nankingo Valdžia 
! Bankrutuoja

NANKINGAS. — Buržu
azine valdžia paskelbė, kad

NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJA 
PASIBAIGĖ BE REZULTATU

kad jie neturi jokių namų. i Rumunija Priešinga Lenkijos-Sovietų Sąjungos Taikai; ten- Į jos įplaukos daug mažesnes, 
Todėl tie darbininkai susi
kala iš medžių šakų kokias 
būdas ir gyvena taip, kaip 
laukiniai žmonės. Del 
veisiasi visokios ligos.

kiją Verčia Taikytis Pablogėję Jos Reikalai su Vokietija M * * * 1 1 *

už Koridorių
to

Badu Marina

Pastaruoju laiku Rumuni
ja bandė pakenkti šiai su
tarčiai, bijodama, kad jos 
santikiai nepablogėtų

Karo Veteranus metu.

WASHINGTON, D. C.— 
Šio miesto policija daro vis
ką, kad išvaikyti eks-karei- 
vius, kurie dar čia laikosi. 
Valdžia įsakė apleisti eks- 
kareiviams budinką, kuria
me jie iki šiol laikėsi. Ta- 
čiaus dar daugybė kareivių

Kitas klausimas, tai buvo vai-j laikosi gerai ir kovoja už sa- 
reikalavimus. Valdžia 

juos siunčia traukiniais iri 
automobiliais, kurie sutinka, 
apleisti Washingtona.

Kad išvaikyti e^s-karei-j 
vius, tai ir maista veik visai 
panaikino kareiviams, kurį 
jie gaudavo iki šiol. Daugu
mas gadina dabar tik po tru
putį pupų ir duonos. Sako
ma, kad maistą “išbaigę. 
Tokiu būdu norima,

stiečių rolė revoliucijoj. Drau- I v0 
gas Gorkis ir čia tikrai bolše- • n» 
vikiškai iškelia pats savo klai
dingą nusistatymą tuo laiku ir 
jį sukritikuoja. Bolševikai sa
kė, kad vargingieji valstiečiai 
turi būt darbininkų bendradar
biai revoliucijos įvykinime. Vie
nybė tarpe darbininkų ir var
gingųjų valstiečių būtinai rei
kalinga revoliucijos laimėjimui. 
Proletariatas vadovauja revoliu
cijai.

VARŠAVA. — Lenkija ir 
Sovietų Sąjunga šiomis die
nomis pasirašo nepuolimo 
sutartį, apie kurią jau buvo 
kalbėta ir tartasi pradžioje 

. Į šią sutartį bu
vo manyta įtraukti ir Ru
muniją, bet pastaroji paga- 
liaus atsisakė pasirašyti su
tartį.

Šiai sutarčiai jau viskas 
prirengta. Lenkijos atsto
vas Stanislovas Patek veda 
visą reikalą už Lenkiją, o 
nuo Sovietų Sąjungos yra 
atstovas L. M. Krestinsky. 
Draugas Krestinsky veikia 
kaipo pagelbininkas užsie- Darbininkų -valstybės tiks- 

I nio komisariato.

na mėnesinių įplaukų apie 
i $330,000, o išlaidų valdžia 
turi daugiau $780,000. Mie
sto valdžia turi dar remti ir 
nacionalę valdžią, kuri ban
do kariauti prieš sovietus.

Vokietijos Delegacija Reikalavo* Sau Didesnio Apsiginklavi
mo; Litvinovas Perspėjo Vokietiją; Kita Konferencija 
Bus Sausio 29 Dieną, 1933 Metais

su

džiausią valstybė prie Sovie
tų Sąjungos rubežiaus.

Lenkija priėjo prie šios 
sutarties tik todėl, kad jai 
gręsiai karo pavojus iš Vo
kietijos pusės. Todėl jinai 
nori užsitikrinti, kad jai ne- 
gręstų pavojus iš Sovietų 
krašto. Gi Sovietų Sąjunga 
daro sutartis su kiekviena 
valstybe, kuri nori taikos.

Prūsijos Reikalai 1 vv* • m • Augsciausiam teisme

las yra taika.

Policija ir Visa Juodoji Armija 
Suorganizuota prieš Streikierius

BERLYNAS. — Prūsijos 
reikalai pavesta į augščiau- 
sią teismą Vokietijoj. Skun
dikais yra Prūsijos kabine
to ministerial, o liudininkais 
šeimo nariūi. Bavarijos ir 
Badeno buvę valdžios taip 
pat yra skundikų suole.

Bet tuo pačiu laiku dikta7 
tūra vykinama visur. Teis
mas tik del mados, kuomet 
veikia jėga. Prieš fašizmą 
Vokietijos reikalinga masių 
organizavimas ir veikimas.

• GENEVA. — Liepos 23 
dieną oficialiai užsidarė taip 
vadinama “nusiginklavimo” 
konferencija, kuri nieko ne
nuveikė, apart kalbų ir suo
kalbių apie karą. Konfe
rencija priėmė rezoliuciją, 
kad jinai vėl susirinks už 6 
mėnesių, t. y., sausio 29-tą 
dieną, o tuom tarpu veiks 
visokie biurai ir komisijos.

Prieš tą rezoliuciją pasi
sakė tik Sovietų Sąjungos 
atstovai ir Vokietijos. Vo- vimas 
kietijos delegacija šioje “nu-1 šingu ir veidmainingu žo- 
siginklavimo” konferencijoj įdžiu, nes tose “nusiginklavi- 
pareikalavo, kad jai būtųlmo” konferencijose kalba- 
leista lygi teisė ginkluotis, i ma ir tariamasi apie dides- 
kaip ir kitom valstybėm. Inį apsiginklavimą.

Gorkis sako, kad jis manęs j eks-kareiviai apleistu 
ir taip supratęs jog Leninas ta]istu sostinę. 
sUv.2! paaukoja tą neskaitlingai 
proletariato grupę tai masei že- p ---------------------
mės artojų. .L • n • v

Gorkis yra tikras revoThtoio-' i 021*0111(11 11*168

v
kad 

kapi-

nięrius. Jis nebijo pripažinti 
savo klaidą ten, kur ji buvo .pay 
daryta.

Paduoda ir

Nelaimingas tas “Klampynės” 
gaspadorius ponas Kuodis. Jis 
ir vėl džiaugiasi, tartum gele
žėlę radęs, kad renegatų drau
gai keli . eastoniečiai sukėlę 
“Daily Workeriui” $15 ir pats 
Kuodis juos pasiuntęs. Dabar 
eastoniečiai gavę pakvitavimą 
iš “D. W.” ofiso,
laišką, k,urį kartu su tais dol. 
buvęs pasiuntęs “D. W.” Ar ma
note, kad Kuodis teisingai per
sistatė “D. W.”, kas per sutvė
rimai jie yra? Nieko panašaus. 
Jie ir vėl džiaugiasi apgavę ko
munistinę įstaigą. Rašo “D. 
Workeriui,” kad tie pinigai esą 
nuo “Anti-Bimba Opposition 
Group of Easton, Pa.” Tai iš- 
tikrųjjų naujas renegatų pagim- j 
dytas sutvėrimas. Iki šiol va-1 
dindavosi “Communist Opposi
tion”, o dabar persikrikštijo į 
“Anti-Bimba Opposition.” Ir 
džiaugiasi,* kad su tuo triksu 
Kuodis apgavo “Daily Worker)” 
ir iš jo ofiso gavo knygvedės 
atsiųstą pakvitavimą.

Taip pat nuo partijos antro 
distrikto gavę pakvitavimą už 
devynius dolerius rinkimų kam
panijai. Sako, kad pakvitavimą 
atsiuntęs tūlas draugas Leeds, 
o aukos buvo pasiųstos vardu 
kokio ten “LDD I Apskričio.” 
Bet temykite štai ką: Niekur 
jie nesisako partijos įstaigoms, 
kad jie yra “komunistinė opo
zicija.”

Žydus Vokietijoj
BERLYNAS. — Fašistai

Sensburgo mieste įsiveržė į 
žydų tautos krautuvę, ap
vogė ją, išnešdami daug val
gomų daiktų ir įsakė savi-j-— ■ ■ . .■?==
ninkui užsidaryti krautuvę. !•■ n nnn n -L’ • I
Socialistų laikraštis “Volk 10,000 DarDinUlKŲ

HIGH POINT, N. C.—Po- 
licija ir milicija suorgani
zuota prieš streikierius, 
kuomet jie pasirengę pikie- 
tuoti dirbtuves, kurios jau 
bando pradėti darbą su sko
bais. Diamond dirbtuvė 
skelbia jau pradėsianti dar
bą su tais darbininkais, ku
rie sutinka grįžti darban.

Kad apginti skebus, tai ko vadovybė pasiūlė priimti 
pranešama, kad “kiekvie- $2.12į.
nas policistas bus sutrauk- planą atmetė, 
tas prie dirbtuvės 6:30 vai. pirmesnio reikalavimo.

zeitung,? Kiel mieste, likosi 
suspenduotas ant penkių 
dienų. Fašistai veikia taip, 
kaip jie veikė. Valdžia per
sekioja tik komunistus.

Teroras Kuboj
HAVANA. — Kuboje pra

dėjo veikti teroristinės jė
gos. Policijos kapitonas 
Sierra likosi nukautas il
tys policistąi sužeisti, kuo
met sprogo bomba. Sako
ma, kad šitie teroristiniai 
bandymai yra politinio po
būdžio. Bombos eksplozija 
pasitaikė, kuomet policija 
darė kratą, bejieškodama 
ginklų.

ir dar didžiuotis tokiais purvi
nais triksais.

Meksikos Gatvėse
MEXICO CITY. — Santi- 

kyje su gatvekarių ir gelž- 
kelio darbininkų streiku, 
10,000 darbininkų laikė de
monstracijas ir maršavo 
Mexico City mieste. Darbi
ninkai reikalavo mirties 
gelžkelių kompanijos direk
toriui Mejorada.

Darbininkų streikas dar 
visai nepasibaigė. Pilnų 
žinių, kaip jis baigsis dar 
nėra.
gerai. Jei juos neišduos nie
kas, tai jie laimės.

Darbininkai laikosi

Vyrai, tas vienas jūsų didžia-I 
vimasis su vienu kitu gautu pa
kvitavimu po vienokia ar kito
kia skraiste, tas jūsų atsisaky
mas patalpinti partijos oficialį 
pareiškimą delei tų jūsų apga- 
vingais būdais siunčiamų kelių 
dol. aukų parodo, kokie dideli 
apgavikai jūs esate. Tik politi
niai piemenys gali užsiimdinėti

Partija savo pareiškime pasa
kė, kad jūs esate apgavikai ir 
kontr-revoliucionieriai, kad ji 
nei jūsų veidmainingo pritari
mo, nei jūsų aukų nenori ir ne
prašo, kad jūs negalite už dole
rius nusipirkti Komunistų Par
tijai lojališkumo bei darbininkų 
klasei ištikimumo. Tą partijos 
pareiškimą nuo savo pasekėjų 
slepiate, vėl naujais triksais ban
dote apgaudinėt partijos įstai
gas, idant ant ilgiau palaikyti 
pas sace savo suklaidintus pase
kėjus. Begėdiškumas jūsų čia 
yra pasiekęs augščiausį laipsnį.

ryte.” Sakoma, kad ir nuo 
vieškelių policija sutraukta 
į miestą. Streikieriai laiko
si gerai. Jie pareiškė savo 
masiniame susirinkime, kad 
ves streiką iki laimėjimo. 
Pasisakė kovoti prieš ske
bus. Streikuojanti darbi
ninkai reikalauja, kad jiem 
mokėtų po $2.25 už vieną 
šimtą porų pančiakų. Strei-

Japonija Pasitraukė Atgal
TOKIO. — Pranešimai sa

ko, kad Japonija pasitrau
kė atgal nuo Jehol provin
cijos, nes jos misijos galva, 
Ishimoto, jau likosi paleis
tas. Pereitos savaitės pra
džioje Japonija buvo pa
siuntusi savo armija i Je
hol ir grasino eiti toliau

Bet streikieriai tą 
Jie laikosi IŠ LIETUVOS

Šilko Reikalavi
mai Padidėję

EASTON, Pa. R. ir H. Si
mon korporacija giriasi, 
kad užsakymai padidėjo ir 
šita kompanija jau padaugi
nus darbininkų skaičių vie
nu šimtu.

Taip pat giriasi darbų 
“gerėjimais” ir kiti miestai, 
kaip tai Springfield, Mal
den, Middletown, Chicago ir 
dar keli. Bet apie tai, ku
rie darbininkai atleidžiami, 
nėra pranešimų. Kapitalis
tų 'spauda tokius praneši
mus slepia.

Klaipėdos Bedarbiai 
Nerimsta

KLAIPĖDA. — šiuo me
tu Klaipėdoj įsiregistravu
sių bedarbių yra virš 500. 
Vasaros metu toks bedar
bių skaičius yra rekordinis. 
Apie 50 nuoš. iš šio skai
čiaus yra moterų. Nesenai 
apie 100 bedarbių buvo su
sirinkę prie direktorijos, 
prašydami direktoriją pasi
rūpinti jų likimu. Toks žy
mus bedarbių skaičius susi
darė del to, kad lentpjūvės 
atleido virš 100 darbininku 
ir kad del lėšų stokos di
rektorija nevykdo nusausi
nimo darbų.

Maksimas L itvinovas 
griežtai pasisakė prieš tokį 
Vokietijos reikalavimą, nes 
tai greitintų karą. Litvino
vas pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga veik visuomet lai
kėsi Tautų Lygos konferen
cijose už nusiginklavimą ir 
palaikė Vokietiją, bet kuo
met Vokietija reikalauja 
ginkluotis, tai Sovietų Są
jungą paliks ją vieną. Lit
vinovas pareiškė, kad da
bar jau žodis “nusiginkla-

” palieka visai prie-^

□

Konferencija prieš Sovietu Sąjungos Prekybą
OTTAWA. — Per visą Sovietų medis ir javai ne- 

dieną buvo kalbama Otta- būtu įleisti į Angliją. Mat, 
wa ekonominėj konferenci- ir šios šalys turi eksportui t 

tokių pat prekių. Konferen
cijoj jau įmatoma, kad Ang
lija veikiausia sutiks už
drausti gabenimą kviečių į 
Angliją. Mat, įmatoma, kad 
šiais metais Sovietų Sąjunga 
turės labai gera derliu kvie-' 

santaiką prieš Sovietų Są- čių. Jei Anglija sutiks pa- 
! jungos prekybą. Į tą san- daryti tokią sutartį, tai So- 

■ taika įeina Kanada, Austrą- vietų Sąjungos ir Anglijos 
prekyba sumažės, o del to 

Šios šalys reikalauja, kad nukentės pati Anglija.

joj, kaip išvaryti Sovietų 
Sąjungos prekybą iš Angli
jos. Pastaruoju laiku Ang- 

I lija daro gana gerą biznį su 
Sovietų Sąjunga. Konku
ruojančios šalys, su jų bur
žuaziniais atstovais, padarė

• 1 • z—J • /-M

lija ir Nauja Zelandija.

Kalba Apie
Darbo Daugėjimą

ROCHESTER, N. Y. — 
Čia jau paleista .gandai, 
kad kriaučių darbai gerėja. 
Sakoma, kad iki lapkričio 
mėnesio 10,000 darbininkų 
turės pilną laiką darbo.Vei- 
kiausia, tai rinkiminiai, pa
sigyrimai, kad darbininkai 
balsuotų už tuos pačius me- 
kliorius, kapitalistų kandi
datus.

Mandžurijoj Sulaikyta Pašto 
Susisiekimas

Brazilijos Sukilėliai
Gerai Laikosi

Amerikos Prekyba su 
Kanada Sumažėjo

OTTAWA. — Per pasta
ruosius laikus prekyba tar
pe Kanados ir Amerikos la
bai žymiai sumažėjo. 1930 
metais Amerika pirko Ka
nadoj už $528,060,000. Per- užmušto, dar 15 žmonių, ko- 
eitais metais jau tik už 
$229,453,000. Kanada pirko 
Amerikoj per tą patį perio
dą už $801,867,000. Šiais 
metais—$317,191,000.

Tai reiškia, kad sumažėjo 
daugiau kaip 50 nuošimčių. 
Prekyba nupuolė ir su kito
mis šalimis. O prekybos nu
puolimas reiškia, kad ir dar
bas mažinasi. a

Komunistų su Fašis
tais Kovos Vokietijoj

BERLYNAS. — Susikir- 
time tarpe fašistų ir komu
nistų prie darbo unijų raš
tinės likosi užmuštas vienas 
Reichstago narys. Be vieno

munistų ir fašistų, yra su
žeista. Šios naujos mušty
nės kilo liepos 23-čią. dieną, 
tai reiškia jau po įsteigimo 
Papeno diktatūros.

Pranešimai sako, kad fa
šistai (hitleristai) keliose 
vietose likosi gerai apkulti. 
Darbininkai nusistatę prieš 
fašistus, bet nauja valdžia 
fašistų pusę palaiko.

KLAIPĖDOS BEDARBIAI 
REIKALAUJA DARBO

Nesenai 200 . bedarbių 
lankėsi įvairiose įstaigose. 
Savo delegaciją jie buvo pa
siuntę ir pas krašto komen
dantą. Delegacija išdėstė 
sunkią darbininkų padėtį.

BULVĖS NEUŽDERĖJO
MAINE VALSTIJOJ

BANGOR, ME. — Farme- 
riai skundžiasi, kad šiais 
metais bulvės Maine vals
tijoj neužderėjo. Daugelis 
farmerių,' kurie tikėjosi 'pa
daryti gero pelno iš bulvių, 
dabar yra labai nusiminę.

SAO PAULO. — Brazili
jos sukilėliai nepasiduoda. 
Pranešimai sako, kad suki
lėliai jau turi 50,000 armi
jos ir gauna naujų jėgų į 
savo pusę. Borges de Me
deiros, kelis sykius buvęs 
gubernatorium Rio Grande 
do Sul provincijoj, vadovau
jąs sukilėlių armijai ir jau 
paėmęs kelis miestus.

Toliau, pranešimai sako, 
kad dar 10,000 priešfašisti- 
nių civilių organizacijų na
riu stojo prie Brazilijos re
voliucinių sukilėlių, kurie 
kariauja prieš Vargos val
džia, v

SHANGHAJUS. — Chi- 
nijos valdžia paskelbė boi
kotą Japonijai. Visi žmo
nės, kurie yra po Manchu- 
kuo valdžia, negauna jokių 
laiškų iš Chinijos. Tas įsta- _____
tymas paskelbta liepos 23 d.'

MASKVA. — Sovietų Są
jungoj paskelbta daugiau 
laisvėn Amatninkų Koo- 
p e r a t y v a m s. Sulig pa
skelbimu šie amatninkai 
gali laisvai pirktis ir par
duoti reikalingus daiktus.

Jiems leista naudotis atvi
ra rinka, kurioje jie gali 
parduoti pagamintus savo 
gaminius. Tai reiškia, kad 
Sovietų Sąjunga darosi sti- \ 
presnė ekonominėj srityje.

Duoda Daugiau 
Laisvės Amatininkams

PEIPING. — Maršalas 
Chang Hsiao-liang, kuris 
pirmiau buvo Mandžurijos 
diktatorium, paskelbė, kad 
jisai negali kariauti prieš 
Japoniją. Jisai veikia po 
Nankingo valdžios direkty
vomis. Valdžia jam neduo
da paramos kovai prieš 
Japonijos veržimąsi į Man- 
džuriją.
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jam karui, kuris pirmoj ei-
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Lenkijos Imperialistai Stropiai Ruošiasi Kas Remia TDA. 8-to 
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Socialfašistui Grigaičiui■ mo gelbėtojų pas socialis- 
labai nepatiko nurodymas' tus? Jis turėtų tą labai ge- 
“Laisvėj 
ralų laikraščio), kad libera- \n.°> 
lai savo suvažiavime Clever 
landė nutarė remti šiuose 
rinkimuose socialistų parti
jos kandidatus svarbiausiai 
del to, kad, jų supratimu,! 
socialistų partija ir jos kan-| 
didatai (kunigas Norman j 
Thomas ir t .t.) geriausiai 
gina kapitalistinę sistemą.

(citatomis iš libe- rai( žinoti. Bet jeigu “neži-
,” tai reikia jam paaiš

kinti.
Liberalai mato, kaip so^ i 

Jcialistai visose kapitalisti-1 
!nėse šalyse gina kapitaliz-; 
mą. Jie mato, kaip kapita-’ 

i listinės sistemos gynimui so- 
cialistai darbuojasi Vokieti- 

I joj, Anglijoj, Francijoj ir ki- 
i tose šalyse, kur socialistai 
įeina arba turėjo progos įei-

Liberalai taip argumen- ti į valdžią. Jie mato, pama
tuoja: republikonų ir demo-jlios, kaip Amerikoj socialis- 
kratų partijos, kaipo stam-jtų partija, kaipo narys Ant- 
baus kapitalo partijos, savo rojo (socialistų) Internacio- 
aiškiai reakcine politika, i nalo, darbuojasi kapitalisti- 
aiškiu tarnavimu saujelei |nės sistemos palaikymui. Ir 
didžturčių ir nepaisymu pla-1 tas liberalams patinka. Ir 
čijų masių, plačiąsias ma- ■ už tai jie pasisako už remi-/| 
sės vis labiau ir labiau nuo i SOC1S11A IC cllA. 1 d d 11-1 • T 1 Ii v l J I I I H L I 11 l i rT"'

i v’ • * 1 * j I'IIA d A V LAI UI O L Lz V U 1L L1 JL JL X JL d. X X d<savęs nustumia. Vietoj libe-1 beralai sprendžia socialistu^ -ytojai gl) Maksim Gorkiu 
rališkų “reformų,” vietoj i ne sulig to, ką jie pasako, 
“gražiai mulkinti” darbinin-i bet sulig to, ką jie daro. Ir 
kus, republikonų ir demok-lpati Amerikos socialist^ 
ratų partijos aiškiai gina partija pusėtinai gerai įti-į 
stambaus kapitalo reikalus 
ir visai nepaiso masių rei-

kino (savo darbais) libera
lus buržujus, kad ji yra ka-

kalų. Tai. tokią tų partijų pitalistinės sistemos gynėja, 
nusistatymas, kaip liberalai i ’-"N- —L._ __
aiškina, ne tik nedrūtina ' JA ū’ sudaro su ja bend- 
Amerikos kapitalistinės sis-1 ra frontą gynimui kapita- 
temos, bet veda ją prie grei-1 hstinės sistemos.
tesnio žlugimo. Kodėl? To-; K’ mes tuos faktus atžy- 
del, kad plačiosios masės' mejome. Bet socialfašistas 
(ypatingai darbininkai ir | Grigaitis mato, kad tie fak- 

Jbiedinieji farmeriai) ’• ♦ Abai puikiai .nUmaskuo-j 
greitai nuo tų partijų jsocialistų partiją darbi- 
rubežiuoti ir stoti į revoliu-inįhkų akyse,, tai jis bando 
cinio judėjimo pusę po ko-! visaip išniekint komunistus, 
munįstų vadovybe. ! if mano, kad tuomi jis galės

m . J ... * . . ' . lapmulkintidalįlietuviudar-
Taigt, hbeialai tini savo,pininku. Bet lietuviai dar- 

teoiiją, kaip gelbėti Amen-1 bininkai jau gerai pažįsta tą 
“Kujolų-Bingolų” specialis
tą ir vargiai kurie patikės 
jo demagogijai.

Pokiu būdu liberalai ir re-

kos kapitalizmą. Ir jie sa- 
x ko, kad dabartiniu laiku jie 

numato vienatinę partiją, 
kuri, jų supratimu, turi ge
riausią programą drūtini-

Ir ta partija tai socialistų U ^SUMS! JSlklampoję 
partija.

Ir kadangi mes tuos daly- 
' kus nurodėme ir pabrėžėme, 

kad socialistų partija yra 
kapitalizmo gynėja, tai so- 
cialfašistas Grigaitis, kapi
talistinės sistemos gynėjas, 
labai užsiuto. Jis per “Nau
jienas” niekina mus, vadina 
“nemokšais,” “pliauškalais,” 
“demagogais,” bet nieku bū
du faktais neatremia to, kas 
buvo “Laisvėj” nurodyta. 
Štai kokį kvailą argumen
tą stato tas 
“mokslinčius”:

Tam nemokšai 
Tam nemokšai 

galvą pasiklausti savęs, kodėl i 
gi liberalai patys neperša sa- 

S vęs į “kapitalizmo gelbėtojus,” 
‘ jeigu jie tą “džabą” geriau iš- 

• mano, negu republikonai arba 
/r demokratai? Kodėl gi libera- 
f lai ieško “kapitalizmo gelbėto

jų” *pas socialistus, kurie skel
bia, kaipo savo galutiną tiks
lą, kapitalizmo pakeitimą soci
alizmu?
Biedna galvelė to “moks-.jis elgėsi su savo provoka 

linčiaus”! Kam gi mums ciniu melu, būk “Laisvė 
savęs klausti, kodėl libera- gavusi pinigų “iš Maskvos 
lai to ar to nedaro? Mes i Kuomet ir jo pasekėjai pra- 
nematom reikalo filozofuoti,; dėjo jį už tai bombarduoti, 
ką liberalai turėtų daryti. ■ tai bandė visaip “teisintis.” 
'Bet mes matome, ką libera
li dabar daro, ir tą mes pa-1 
rodome lietuviams darbinin- Į 
kame

Renegatai
•>

Renegatas Prūseika pama
tė, kad “Klampynėj” patal
pintas straipsnis, kuriame s

ant

karui

alimybės pasiųsti atstovą | karininkui išpuola 3,3 ka- 
Pasnnlini Pripšknrini Knn. įeivio, O tOlltOi laimėj ai-

I gantis revoliucinis Lenkijos j kit0’e di’desngse lietuviu ko. 
j darbininkų ir vargingųjų jOnijose.

Tuo laiku, kaip visos
vi L IX ICVIXXC X |JXdULA Zllllvl 1IYUO — v* . f 1 f • •

proletariato masinį judėji- Pram.ones sakos kasdl.en V1S 
ma. Turime daryti dar vie- “na Ksavo .lr
na žingsnį pirmyn. Turime dau? takTlkų ,lr S^rbtuvių 
aktyviai dalyvauti ir orga- )fvisa.1 užsidaro, karo pramo-

privalo stiprinti savo

L D. S. A. I APSKRIČIO NARĖMS

Prieš savai- surhoje 675 milionų frankų.

jie tarnauja reakcijai. laužius ir juos apkūlė.

Bet štai dabar prieš 
stovi aktualis klausi-

laiku 
karo 
stato

ant
707

n 

n

nė jau turi apie 20 valsty
binių ir virš 100 privatinių 
karo, fabriku

Raudon-tis.
A n

ši ?

Apie naujo karo pavojų 
Į čia nekalbėsime, nes “Lais- 

špaltose tasai klausi-

dėjimą.
ties sprendimų
įvykdintas. Vakarų B ai tarų
sijoj ir Vakarų Ukrainoj.

Tas viskas rodo, kad|miį

Apsigynimo spėkos rei
kia drūtinti. Su kiekviena

v -ljL. • , v i- -n 4.1 leistos mūsų draugu veikėjų,užpult! bovietų salp. Bet, reikStygaivinti,kaipZei- 
kol kas jiems kliudo vis au-1 g|el. Ilk> \Vest Frankforte ir

• Iki ja gavo iš Francūzijos dvi
I paskolas karo reikalams;

zio, pašėlusiai ruošiasi nau- tai ir statomi tiltai. Vil-įnies

valstiečių judėjimas, kuris, šiuo klausimu turėtų rūpin- 
komunistų partijai vadovau- tis s distrikto komitetas. Jis

karą ir kurios tik sąžiniškai 
rūpinasi gynimu Sovietų Są
jungos ir Chinijos revoliu-

Viešai demonstruojama Amerikos imperialistų rengima
sis prie naujos skerdynės. Paveikslas parodo kongresma- 
ną Barbour (kairėj) iš Čalifornijos ant naujos rūšies ka- : 
ro tankos. Barbour yrą pirmininkas atstovų buto komite- , 
to skyrimui pinigų įvairiems reikalams, o svarbiausiai ka
ro tikslui. Tanka stovi prie kongreso namo Washingto
ne, kur 1,600 bedarbių demonstravo, reikalaudami bedar
bių apdraudos, ir kur .susirinkę . pasaulinio karo veteranai 
reikalavo atmokėti, bonus. . , • :

Darbininkai, stokite į kovą prieš imperialistų rengiamą 
karą. Dalyvaukite prieškarinėse demonstracijose rugpjū
čio 1-ma diena.! . ‘*- *. *•*

Pasaulinis Kongresas Prieš Naują Karą ir 
Amėrikos Lietuvių Darb. Organizacijos

/ Rugpjūčio 20, 21 ir 22 dd. 
Paryžiuje įvyks Pasaulinis 
Kongresas prieš Naują Ka- 

. pitalistinį Karą. Kongreso 
i šaukimą išleido tarptauti- 
! niai žymūs revoliuciniai ra-

ir Henry Barbusse prieša
kyje. Šaukiamos visos dar
bininkų klasės ir darbinin
kiškos inteligentijos organi
zacijos išrinkti ir atsiųsti 
delegatus.

Amerikoj tapo suorgani
zuotas Pasaulinio Prieškari
nio Kongreso Komitetas, 
kurio priešakyje stovi Theo
dore Dreiser, čia kviečia
mos .visos prieškariniai nu
sistatę organizacijos atsiust 
savo atstovus į amerikinį 
kdihitėt.ą ir prisi
dėti prie prisirengimo prie 
pasaulinio kongreso.

Šio Pasaulinio Prieškari
nio Kongreso reikšmė yra 
labai didelė. Nuo žodžiu ei
nama prie darbų. Nuo agi
tacijos prieš naujo kaiptali- 
stinio karo pavojų pasauli
nis proletariatas ir darbi
ninkiškoji inteligentija eina 
prie organizavimosi aktua
liam pasipriešinimui atei
nančiam karui. Šiame kong- 
grese turėtų dalyvauti at
stovai visu darbininku kla
sės organizacijų bei grupių, 
kurios tik sąžiniškai yra

atvirai atakuojama Sovietų Rlusistat« Prieš kapitalistinį
Sąjunga, numaskuoja rene
gatus akyse net tų kelių 
darbininkų, kuriuos Prūsei-

Kad mūsų visos darbinin
kiškos organizacijos bė jo
kio dvejojimo prisidės su sa
vo atstovais prie amerikinio 
komiteto, tai negali būt abe
jonės. Mūsų organizacijų 
-komitetai gavo oficialius už- 
kvietimus ir turėtų be jokio 
atidėliojimo tuojaus paskir
ti savo atstovus.

Bet kitas klausimas, tai 
prisidėjimas prie pasaulinio 
j u dė j im o. ./ Ar meškiu rime 
g;
į Pasaulinį Prieškarinį Kon
gresą? Ar mes pasirengę 
pridėti savo balsą prie pa
saulinio proletariato balso ir 
organizuotai dalyvauti kbn-; 
Jreso yeikimę? 4

Asmeniai ąs manau, kadį 
įmerikoš lietuvių darbiniu^ 
ų organizacijos turėtų da

lyvauti Pasauliniam Kong
rese. Juk mes turime dide
lį, platų, masinį darbininkų 
judėjimą. Mes turime eilę 
masinių organizacijų. Mes 
turime tvirtą revoliucinę 
spaudą. Šis mūsų platus 
judėjimas negali stovėti 
nuošaliai nuo organizuoja
mo darbininkų klasės fron
to prieš naujo karo siaubū
ną. Mes vis plačiau įsitrau
kiame į Amerikos proletari
ato kovas. Mes vis daugiau 
įvertiname svarbą tarptau
tinių darbininkų klasės ko
vu. Iš siauro nacionalisti
nio lietuviško ratelio mes 
įžengiame į platų Amerikos

kai pavyko suklaidinti. To-jC1^^* 
del kitame savo šlamšto nu- ;
meryj jis neva kritikuoja to! _ „ 
straipsnio autorių. Kuomet!ves 

’! mes “Laisvėje” i______
kontr-revoliucinį to straips-1mas’ 
nio pobūdį, tai tuomet ir re- ■ mus . 
negatas Prūseika “susipra-' 

neateina jį “pakritikuoti.” Jis
neateina į j iggipdo, kad net tūli jo pa- 

, sekėjai nepatenkinti tokiais 
atvirais kontr-revoliuciniais 
raštais, todėl jis sumanė 
parašyti “kritiką”; bet tal
pindamas tą straipsnį Prū
seika nematė reikalo pridė
ti prie jo bent kokią pasta
ba.

Prūseika dabar taip el
giasi su tuo straipsniu, kaip nai yra nusistatę niekinti • • t — • t ! -

Šveicarijos

Šveicarijos “moks 
‘“nesupranta,” ko 

del liberalai ieško kapitaliz

iškėlėme mas neretai esti ’ gvildena
mas. ' VJ 11 

i mus
i mas įtraukimo visų lietuvių 
darbininkų organizacijų į 
organizuotą .kovą prieš ka
rą.* • i Mes esame šaukiami 
nuo agitacijos’ pereiti prie 
konkrečių darbo. Mes esa
me raginami ,savo; organi
zuotas spėkas pridėti prie 
.pasaulinės spėkos. *

Ar mes esame pasirengę? 
Ar mes turime spėkų?

nizaciniai prisidėti prie pa
saulinio judėjimo. ;

Mano supratimu, mūsų 
nacionalių organizacijų ko4 
mitetai turėtų šitą klausi] 
mą tuojaus bendrai apsvarl 
styti ir rimtai pasverti ga
limybes apie pasiuntimą 
bendromis spėkomis atstovo 
į Pasaulinį Prieškarinį Kon
gresą.

Dabar jis tą kontr-revoliu- 
cinį straipsnį vietomis neva 
“kritikuoja,” bet vietomis ir

Ką visa tai parodo? Tai 
parodo, kad renegatai abel-

komunistinį judėjimą ir So
vietų Sąjungą. Bet kuomet 
jie pamato, kad jau “perto
ji nueina,” tai tuomet bando 
teisintis, kad pridengti sa
vo . kontr-revoliucinį darbą.
Bet kaip jie nesidangstytų, 

jau dabar didžiuma kovin
gųjų lietuvių -darbininkų

H . —j----------  Pietinio Illinois draugai dar-
Fašistų Lenkija, terioja- ■ P a r u b e ž i niam ruože : buojasi del gelbėjimo politinių 

ma baisaus ekonominio kri-1 sparčiai tiesiami nauji plen-i kalinių, šiomis' dienomis “Vil- 
administracija aplaikė 

’• niaus srityj pora'metų at-kiškutį nuo d. P. Bacinsko iš 
lėj nukreiptas prieš Sovietų * gal buvo iš viso 4.000 kilo-!West Frankfort. Ill., su auka 
Sąjungą. Tiktai karo pagel-1 metrų kelių ir tik 300 kilo-132.00 del apsigynimo, 
ba Lenkijos fašizmas tikis 
išbristi iš šio krizio.

Jeigu pažvelgti į Len
kijos buržųazinę: spaudą, 
tai pamatykime, .kaip ji di,e- 
na iš diepos;, yėdū; Ūtyįrą 
agitaciją už jatplęįsimą -nup' 
SSRS Uki’ąįAčsiiT Baltaru
sijos. Kartu įu’šiūo idėolo- 
gintu ruošiaįmūsi,; iyedąmąs'! vįšūš ’
1 i» 1 r ta v* Ir v»za L11 ri 44 1 L ’» ! j <

, I lūpintį: šai

davi-! žinio ruožo 
reika- darbininkus

sudarė valstiečius.
Apart gyvendina kolonistus, taip 

ministerija vadinamus “osadnikus,......

ir konkretūs? nlūtęąialisį pH 
siruošimas. ? ■ ' ' I'

Sulig oficialiais 
j niais išlaidos’ karo: 
I lams 1931? metais 
847 milionuš zlotų, 
to, kiekviena

metrų plentų, o dabar jau Jis rašo tame Iaiške, kad jie 
yra 15.000 kilometrų plen-! turėjo parengimą Zeigler, III. 
tų. 1932 metais bus pasta- j ]r jame sukėlė virš $30.00. Iš 
tyti 6 nauji didžiuliai tiltai j jų dešimtį dolerių paaukavo 
karinės reikšmės, kurie pa- • Partijos reikalams, tai yra ga- 
reikalaus Y.OOO- itonų tiktai' na gera parama darbininkų 
yiėnos geležies. Jie kainuos judėjimui.
14:300 ižlottijN: ’ i

? į < ! ■ U i H H N • • ' ■ I ' ’ ■’ '
Į^nkijbs imūėrialištai de- 

ūš:p^stąi|gas, ką4 .ap-
5 H šių- fmąmū
Tuo tikslu iš“ pdrdbe- 

iškelįa ’ visus 
ir : įtariamus 

Vieton! jų ap-

ilsimas ir J. Zutra paaukavo po 
dolerį del TDAfreikalų. Lau
kiam ii’ daugiau ; tokių chiea- 
gięčių; į kurie galėtų prisidėti 
su vienu kitu doleriu del gyni
mo politinių kalinių.

j Springfielde, Ill., d. St. Kas- 
I ton, prisiuntė dolerį apsigyjii- 

„ .v mui per “Vilnies” administra- 77 1S- • •. 1 ciją, Bet ten turėtų rastis ir
turi savo specialius karo tikimus Lenkijos fašizmo daugiau tokių draugų ar drau- 
fondus. _ Įgynėjus. Osadnikams_ kurie galėtų paremti ko-

Jeigu pažvelgti į Lenki- lenkų okupantai jau atidavė i vejančius draugus prieš poli- 
jos armijos skaičių, tai ji 212 tūkstan. hk. žemės, ku- cijos terorą, nes Chicagos ka- 
sulig oficialiais iiuvnnaic, 
žinoma, labai sumažintais, | 
išrodo taip: laivyne 
3108 jūrininkų išpuola 922 
karininkai, aviacijoj 
7929 kareivių išpuola 
karininkai, o teritorialinėj 
armijoj, kurioj oficialiai 
skaitosi 365.980 kareivių, 
yra 51.-675 karininkai. Su-f 
lig šiomis skaitlinėmis, išei
na, kad laivyne kiekvienam

daviniais, jie atėmė iš baltam- Įėjimai pilni mūsų draugų, o 
šių mažažemių valstiečių.' juos reikia gelbėti iš nelaisvės. 
“Osadnikai” parenkami iš-! Draugė Ona Bartkienė chi- 
imtinai iš baltųjų legionie-1 cagietė šiomis dienomis užėjo 
rių, kurie pasižymėję kovo- i 
je" su Raudonąją Armija reikaJais^ ir paaukavo 
1920 metais. Taip Lenkijos 
fašizmas paruošia savo pa- 
rubežį būsiančiam 
prieš SSRS.

Pastaruoju 
čianti Lenkijoj 
teismai, taipgi 
tikslu slopinti

Vilnies” raštinę su kitais 
1 $1.00

del gelbėjimo politinių kalinių.
Širdingai ačiuojame visoms 

aukautojom ir rėmėjam Tarp- 
j tautinio Darbininkų Apsigyni- 
1 mo.

siau-j Drg. J. J. Daujotas iš East 
lauko | St. Louis. Ill., teiravosi TDA 8 
savo 1 distr. raštinėj apie atgaivini- 

revoliucinį mą TDA lietuvių kuopos, ir 
darbininkų ir valstiečių ju- jiems visas informacijas dis- 

bidžiausias mir- j trikto sekretorius drg. Br<Av- 
skaičius! de.ris suteikė, bet kol kas nėra 

Į žinios, ar kuopa atsigaivins, ar 
: ne. Teks palaukti praneši-

mijojr—5 kareiviai. šios 
skaitlinės kuoaiškiausiai ro
do, su kokiu stropumu Len
kija ruošiasi karan ir kad 
karo metu toks didelis skai
čius karininkų galės ap- ............   f
tarnauti didžiulę armiją.! Lenkijos imperialistai visa-; ■.Taipgi.t“riu„,Prin’i'^1’ . k.ad 
Be to, nereikia užmiršti ir j pusiškai ginkluojasi ir lau-1 vlsarae pletų Ilhnols TDA -be- 
atsargos karininkų, kurių!‘kia patOgaus momento, kad|i;uvl,ų KUO?OS Pakrikę, jos ap- 
taipgi priskaitoma dešimtys 
tūkstančių.

Be to, karo ruošime ne
mažą rolę lošia ir įvairios 
fašistu organizacijos, kaip 
“Strzeliec,” “Sokol,” “Car
eer z” ir kitos, kuiios veda jant, vis dažniau ir dažiau!žino, kaip stovi tas visas veiki- 
karinį mokymą tarp jau- išstoja- su ūbaisiais: “Užimąs, 
nuomenės ir kurios priskai- Sovietų Sąjungos gynimą,” 
įto arti miliono žmonių. Mo- prieš imperialistinio karo dierfa politinių kalinių skaičius 
įkyklose įvestas karo moks- Į ruošimą. ’ į didėja, ir tam reikalinga di-
las tuo tikslu, kad karui iš-j Mes esam įsitikinę, kadjdesngs finansinės paramos, dL 
tikūs kiekvieną moksleivį | tas karas, kurį Lenkijos | desnės apsigynimo spėkos, 
galima būtų sunaudoti kai-1 imperialistai ruošia prieš1

las tuo tikslu, kad karui iš-j 
tiktis kiekvieną moksleivį | 
galima būtų sunaudoti kai- i imperialistai ruošia i 
po kareivį arba karininką. Sovietų Sąjungą, bus pa- 
Galutinai militarizuotas verstas į pilietinį karą, ku- 
gelžkelis. Iris irir nusuks Lenkijos fa.| Remdami komunistų kan- 

šizmui sprandą. Sovietų I Id,da!u1s.’J“? kovosite pries 
šalis nenori karo, ji vedė ir kapitalistinj terorą; pries 
toliau ves taikos politika, vis,°pns fi0i.m0S darbininkų 
bet jeigu priešai mėgintų į Polltlnl|ž tclSHi stop™™* 
užpulti mūsų šalį, jie sutiks j--...............—
mus pasiruošusiais. Plačiau- nosios Armijos kovingtimą 
sios SSRS darbo masės sta- ir būti visuomet pasiruošę

karo, fabrikų. Bet šie visi tvdamos socializmą dar la- atremti priešą. 
l<nj fabrikai pagamina tik apie biau privalo stiprinti savo

30 nuoš. visų tų karo reik- šalies apsigynimą ir Raudo- 
menų, kurie reikalingi Len-

\kijos- armijai. Visą kitą'
\karo , produkciją Lenkija
/įveža i iš Francūzijos ir
Čecho-Slovakijos. . * ■

Lenkijos fašizmo karo 
ruošimuisi vadovauja Pran
cūzų generalinis štabas.

! Pradedant 1929 metais Len-

darbo atleisti, o į jų vietą 
priimti nauji darbininkai. 
Vakar Kacas pranešė polici
jai,- kad streikininkai, kurių 

mato,, kad jie yra komunis- buvo 10 žmonių, įsiveržė į 
tiriio jūdejintopriešai; kad!jo siuvyklą,; užpuolė streike

Streikininkai Apkūlė .
Streiklaužius

KAUNAS?
tę. laiko .Moisiejaus Kaco šiomis lėšomis pastaraisiais 
siuvykloj, esančioj Lukšio metais Lenkija pastatė 33 
g. 36 nr., sustreikavo siuvę*- naujasi karines* dirbtuves, 
jai, kurie tuo protestavo Lenkijos karo pramonėj dir- 
prieš jų atlyginimo mažini-j ba 65.000 darbininkų.
mą. Streikininkai buvo iš i Vakarų Baltarusijos te-

ri tori jo j sparčiais tempais 
statomi aerodromai. 1932; 
metais nauji aerodromai į 
bus pastatyti Balstogėj, Su-į 

valkuos, Lomžoj, Astralion-| 
kev ir ‘ Belske. Baigiama; 
statvti aerodromas Gardine.I

t
LDSA I Apskričio komitetas šaukia koresponden

čių konferenciją sekmadienį, 31 d. liepos (July), 
1932, “Laisvės” svetainėj, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia lygiai 9:30 vai. ryte.

Kiekviena narė būtinai turite dalyvauti šioj kon
ferencijoj. Mūsų suvažiavimas padarė daug svarbių , 
tarimų kas link perorganizavimo Susivienijimo, bet 
jeigu mes nesipulšim į veikimą, nebandysim kuogrei- 
čiausia įvykint gyveniman šių tarimų,^tad jie ir pa
siliks tik tarimais. Todėl, draugės, ši konferencija 
ir šaukiama, kad visos suėję galėtume šiuos klausi
mus visapusiai apsvarstyti ir tuomet vykint juos gy- ■ 
veniman. Dienotvarkis bus toks:

1. Organizavimas korespondenčių grupių.
2. Raportas iš suvažiavimo.
3. Apkalbėjimas vajaus.

E. T. Bimbienė,
LDSA I Apskr. Sekretorė.
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darbiu. Nuo v
oclo St. Louis miesto policijos brutališką puolimą ant be

buvo metama ašarų gazinės bombos į bedarbių minią.

Kaip Lawrence Policija Terorizavo Tarpt. Jau- 
nuoliu Dienos Demonstrantus, Geg. 29 ir 30 DD.

LA W REN CE, M ASS.—D a r 
nebuvo 10 vai. sekmadienio 
ryte, o jau policijos, viešos ir 
slaptos, buvo pribruktos pil
nos gatvės. Vežimuose po 
gatves vežiojosi gesinės bom
bas ir mašinines kanuoles. Tai 
buvo rytas tarptautinės Jau
nuolių Dienos, kur turėjo įvyk
ti Naujosios Anglijos jaunuo-i 
lių demonstracijos Lawrence, i 

Kaip tik jaunuoliai pradėjo! 
rinktis ant miesto pievos, iš j 
visų miesto , gatvių pradėjo' 
plaukti viešoji ir slaptoji po
licija. Jau buvo aiškiai ma-1 
tyti, kad jaunuoliai bus už-j 
pulti. Bet jaunuoliai nieko: 
nepaisydami dainuoja revoliu
cines dainas. Pilni ūpo ir re-‘ 
voliucinės energijos. j

‘ Prasideda jaunuolių dienos' 
programa. Pakyla šimtai iš
kabų su įvairiais užrašais ir 
obalsiais. Revoliuciniai gar
sai veržiasi iš jaunuolių bur
nų. Policija puolė visu žvė
riškumu draskyti iškabas ir
mušti jaunuolius. Mat, tie- 
kapitalistų tarnai žino, kad iš
kabos jų ponams, nepatinka
mos. Nes ten reikalaujama 
bedarbiams pašalpos; visiems 
darbininkams Socialės Ap- 
draudos; paliuosuoti politinius 
kalinius; stoti už gynimą 
vietų Sąjungos ir tt.

Jaunuoliai, nenusigando 
policijai pradėjus pulti,
augštai iškėlę laikė iškabas ir 
metė paniekos žodžius į sužvė
rėjusius policistus. Policija 
tuojau paleido į darbą buožes 
ir šautuvų drūtgalius. Švaistė
si ir smogė kur kam pakliu
vo.

Išsklaidę jaunuolius iš pie
vos, sekiojo juos gatvėmis ir 
grąžino areštavimu, jei tuojau 
neapleis Lawrence miesto. Bet: 
jaunuoliai policijai atsakė,! 
kad jie yra atvažiavę išbūti 24; 
valandas, tad niekas jų nepra-! darbo tyrinėjimą. Tarpe su- 
šalins iki ateis laikas apleisti, virš 2,60v šeimynų rasta, kad 

’ Išsklaidyti jaunuoliai iš pie- motina buvo vienintelė darbi
ninkė 234 namuose. 108 šei- 
jnynose nieks nedirbo, ir 1,- 
214 šeimynų^ kad nors kas ir 
dirbo, bet nei vienas neturėjo 
pilp.C'faiko darbą.

1,700 moterų algos sumažin- 
laikė tos. Kai kuriuose atsitikimuo-

.ferencijai, daugelis jaunuolių 
buvo nuvesti pas draugus ir 
pritariančius darbininkus per
nakvoti, bet daugelis pasiliko 
nakvoti svetainėje, net ir sa
vo kaldras buvo atsivežę.

Ant rytojaus įvyko masinis 
mitingas prie Chesnut St. Po
licijos ir čia prisirinko. Bet 
nedrįso mitingo ardyti, nes ži
nojo, kad nebus taip lengva 
todėl, kad mitingas buvo lai
komas ant privatiškos žemės.

Pasibaigus mitingui jaunuo
liai pradėjo demonstratyviai 
maršuoti link Chesnut St., bet 
policija užstojo jiems kelią ir 
neleido maršuoti. Tūli sako 
jog dėlto, kad netoli randasi į

Tas vaizdas,- kaip darbiniuskerdyklose darbas/ .-valandos Agitacijos- Fondui, d. A. Bim-
kų klasė susiduria su išnaudo- kinti alginę vergiją, bedarbę, 

tojų klase akis j akį, kame vic- 
I iii paskendę pertekliuje, iš 
j darbininkų alkio ir prakaito, 
išdykauja, o kiti pusalkiai pus

’s, bado ver- 
i čiami, jiems tarnauja, turi įti-!

i kiekviena darbininką •
apie dabartinės alginės vergi-, 
jos buvimą. Tiesa, darbiniu-1 
kuose nepasitenkinimas dide- j 
lis, kartais vienas kitas pasi-1 
priešina bosams, atsisakydami i 
dirbti viršlaikį, arba prieš ko-^ 
liejimus, bet tokie, aišku, pir-’ 
miausiai būna išmetami iš dar
bo. Užtai mes turime organi
zuotis į kovingas unijas ir j 
skelbti kovą išnadotojams pa
vidale streikų, prieš alkį, ai-Į 
gų kapojimą, nes girdėtis, kad i 
bosai rengiasi dar nukirsti ai-, 
gą iki $20 į mėn.; prieš sku- | 
binimo sistemą, ilgas 
valandas, viršlaikius, 
žiaurumą ir t.t.

ir algos mainėsi. Informacijos 
; rinktos net 34 įstaigose 9 vals- 
jtijose. Iš 5,873 moterų, kurių 
j rekordai paržiūrėti, pūsė buvo j 
, baltos, trečia dalis svetimtau- j 
i tės, aštunta dalis juodos. Iš 

. svetimtaučių G0 nuoš. buvo sla- 
vokės.

airių bažnyčia ir policija ma
nė, kad jaunuoliai eina tą baž
nyčią nugriauti.

Tai matote, kokia teisybė. 
Darbininkąm neleidžiama nie
kas organizacinio daryti, o 
buržuazija gali daryti, ką tik 
nori. Tas kiekvienam darbi
ninkui turi parodyti, kaip dar
bininkų klasė yra prispausta 
ir persekiojama.

Daugelis vietos biznierių pa
rodė atjautimą jaunuoliams 
paaukodami įvairių daiktų iš 
valgių ir gėrimų. Neteko visų 
aukojusių biznierių vardus su
rinkti, bet kiek' iki šioliai su
žinojome, tuo#! čia paduoda
me : B. Chuįada, J. Semsis, J. 
Palčauskas, A.! Aleksoms, D. 
Kirmelle, Indaišon, N. Zaimis 
ir O Balčiūnienė. Visiems pri- 
sidėjusiem su aukomis taria
me draugišką ačiū. ■> • • >

L. K. Biuras.

Amerikos Darbininkes Moterys

•poilsio-atostogoms; kad panai-
bos vardu. Ačiū visiems už 
paaukojimą ir Berns, kurie pri
sidėjo prie išleistuvių.

Koresp. M. P.

skubinimo sistemą ir kt., kaip, 
kad padarė Sovietų proleta- 

| riatas.

HUNTSVILLE, CANADA
Baltos moterys uždirbdavo VEeni Dykauja, kiti Pūslėtomis I lėtomis rankomis

! apie $16 į'savaitę, svetimtau
tės $18.75 ir juodos $16.55. 
Į valandą mokama nuo 30 iki 
45 centų. 7' 
mokesties forma vartojama.

Sioux City ir St. Paul suvirs 
80 nuoš. moterų dirbo kada 
nors per metus, ir tik trečia 
dalis nedirbo 27 savaites ar 
ilgiaus.

Paprastai radio industrijoj i 
samdoma apie 42,000 darbi
ninkių. Cigarų ir cigarėtų in
dustrijose įvedimas automatiš
kų cigarų padarymo mašinų, 
kurios dirbo net 3,000 cigarų 
į dieną, sumažino darbininkių 
skaičių. Tas mašinų įvedimas 
uždaro daugelį mažesnių įstai-| 
gų per visą šalį.

Rankomis Dirba
yra puiki krinti

• ! <■» Y\ 1 ZA

Alas.

REIKALINGA GREITA 
DAILY WORKERIUI 
PARAMA

Kokia nors bonų wjn Island.

FLIS

LOS ANGELES, CAL
Susirinkimai ir Išleistuvės

pro-

prie

organi-!
pavojų. j ^as dieną.
buvo surengtas į — 
išleistuvių va-! g 
Zlotkus išva-

Sąjungą, o

Netoli nuo čia ;
gamtos vieta, vadinama Big- 

Tai sala, iš visų 
,pusių apsupta ežerais ir pasi
puošusi gražiais lapuotais me
džiais, bei gėlėmis. Tą puikią 
vietą darbininkų išnaudotojai 
naudoja savo išdykavimams, 
ką liudija ir vietos pavadini- 

! mas. čia įsteigtos puikios val
gyklos, nakvynes, šokių salės, 
“poolrumiai,” lošimų piečiai 
ir t.t. Kame parazitai eikvoja 
dešimtimis ar šimtais, dolerių 
į dieną. O tuo tarpu čia dir
bantieji darbininkai turi varg
ti su netikusiu, nuo dykūnų 
stalo likusiu, nusenusiu mais
tu; su nukirsta alga iki $25 į 
mėnesį (praeitą vasarą mokė
jo $35 į mėn.) ; su skubinimo 
sistema ir pailgintomis darbo Į 
valandomis, kurios neva nusta-l 
tyta 12 vai. į dieną, bet veik 
kiekvieną dieną •verčiami dir
bti 2-3 vai. viršlaikio, už ku
rias nieko nemoka, nes alga 
skaitosi už mėnesį. O kiek ko- 
liojimo darbininkai turi per
nešti nuo visokiu formanu.

Be to, prasidėjus vasaros 
sezonui buvo priimta normalis 
skaičius darbininkų: vyrų ir 
merginų (apie 6-700) viso
kiems darbams ir patarnavi
mams. Bet vėliau pasirodė, 
kad, ar del padidėjusio krizio, 
ar del šaltos ir lietingos va
saros, turistų atsilanko ma
žiau, negu kitais metais, už-i 
tai bosai pradėjo atleisti dar
bininkus nuo darbo dešimtimis

darbo, 
bosų j 

Taipgi vieny-; 
tis' į Komunistų Partiją, ir eiti į 
prie to, kad tokios vietos, kaip 
Bigwin Island ir tam pana
šios, būtų paverstos darbininkų

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ (STAIGA
Balis del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave,
Tel.. Stagg 184’

Komunistų Partijos or
ganas — Daily Workeris 
yra sunkioj padėtyj. Ypa
tingai dabartiniu laiku, 
kuomet artinasi rinkimai, 
kuomet streikų banga 
plečiasi po visą salį. 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 karingas 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.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviSkos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.
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Skaičius dirbančių moterų , mynas gyvenant vienoje vieto- 
šioje šalyje vis auga. 1920 je, kad tik randas sumažinti, 
m. jos sudarė 2 iš 10, bet šian- Daugumas ištekėjusiu moterų 

. dien 2 iš 9 visų dirbančių žmo- ėjo gyventi su giminėmis ir 
nių Suv. Valstijose. į vaikai turėjo užlaikyti moti-

Bet kaip šios dienos darbo į nas* 
padėjimas liečia šias darbinin
kes ?

Moterų Biuras atsako tą 
klausimą. Speciališkus ir eko
nomiškus ištyrinėjimus, kuriuos 
Biuras veda, daro to Biuro ty
rinėtojai ne tik fabrikuose ir 
šapose, kur moterys dirba, bet 
ir jų namuose.

481 moteris buvo užklausta, 
i ar jieško darbo. Atsakyta: 
"‘Nėra reikalo jieškoti darbo, 
nėra man jokio darbo.”

Kaipo dalis generalio tyri
nėjimo naujų darbo būdų, ir 
kas liečia moteris darbininkes, 

1
i tyrinėjimai vesti skalbyklose, 
skerdimo ir mėsos pakavimo 
įstaigose, radio industrijoj ir

Į cigarų ir cigarėtų 
i se.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje

LDS kuopa nutarė pradėti 
didelį vajų del gavimo naujų 
narių. Vajus prasidės rugsė
jo 1 d. ir tęsis per tris mėne
sius. Naujai įstojantiems na
riams bus apmokėta įstojimas 
ir gydytojo lėšos. Taigi bus 
geriausia proga prisirašyti, 
nes tokio palengvinimo dar nė
ra buvę ir vargiai bus ateityj. 
Tad nepraleiskite geros 
gos.

ALDLD 145 kuopa ir 
Kliubas nutarė prisidėti
p r iesskarinės konferencijos. 
Karo pavojus yra didelis, tad 
visi darbininkai turi 
zuotis prieš tą

Liepos 15 d. 
dd. A. Zlotkų 
karėlis. Drg.
žiuoja į Sovietų

l draugė Zlotkienė į rytines val- 
jstijas. Draugai Zlotkai buvo 
! pastovūs darbininkiškų organi- 
I zacijų nariai ir tvirtai laikėsi 
su revoliuciniu darbininkų ju
dėjimu. Tad į jų išleistuves su
sirinko nemažas skaičius drau
gų ir draugių. Keli draugai 
pasakė po atatinkamą prakal- 
bėlę, o Komunistų Partijos at
stovas d. Bailey, aiškino apie 
reikalingumą priklausyti Ko
munistų Partijoj, kaipo darbi
ninkų klasės organizacijoj. 
Po prakalbai trys nauji na
riai įstojo į Partiją. Nors ne
daug, bet atsižvelgus į tai, kad 
iki šioliai iš lietuvių nebuvo 
nei vieno partijoj, tai galima 
sakyti, kad gera pradžia. Rei
kia tikėtis, kad ateityj dau
giau prisirašys. Kiekvieno su- 
sipratusio darbininko pareiga 
yra būti savo partijos nariu.

Paskutiniu laiku daug pas
tovių ir veiklių draugų aplei
do Los Angeles, tai labai su
silpnino lietuvių darbininkų 
judėjimą. Reikia paraginti 
tuos, kurie iki šioliai ilsėjos, 
kad stotų prie darbo ,nes rei
kia užpildyti paliktas tuščias 
vietas.

Išleistuvėse buvo parinkta 
aukų Agitacijos Fondui. Su
rinkta $10; $4 pasilikta išlai-'

Parašė Dr. J. J. KAšKIAUčIUS

Yra Sužymėta 200 Ligų |
NURODOMA Iš KO JOS ATSIRANDA, PATARIAMA KAIP JŲ IšVENG- 

KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kadmoĮkėti nors dalinai apsiginti.

Darbininkės Tipiškame Mieste
1931 m. fiskališkų metų ra-' 

portas, ką tik išleistas Biuro 
direktorės, Mary Anderson,! 

į aprašo kelis tyrinėjimus
riuos Biuras vedė per pasku
tinius metus.

Tokiu būdu, tyrinėjimas 
vesta South Bend, Indiana, ku

kris buvo paskirtas kaipo ti
piškas miestas. Delei dabarti
nių aplinkybių, tyrinėjimas pa- 

i virto į bedarbės ir puslaikio • 
juodos $10.25. 
. Mėsos pakavimo vietose ir dom padengti, o $6 pasiųsta

industrijo-

samdančių
buvo per-

290 skalbyklų, 
ku_ net 20,000 (moterų, 

!žiūrėta.
Daugiau, kaip 

penktadalys moterų buvo čia- 
gimės, juodos sudarė net ket
virtą dalį. Tik pusė dirbo 
48 valandas arba mažiau į sa
vaitę. Baltos moterys uždirbo 
apie $17.80 į savaitę, kuomet

keturios

vos, skaitlingais būriais, ėjo' 
įvairiomis gatvėmis dainuoda
mi revoliucipes dainas. O poli
cija, pėsčia ir su vežimais, se
kiojo juos, pakol jaunuoliai iš 
visų gatvių susirinko į Rusų 
Svetainė, kurioj vakare 
konferenciją. ] 
sirinko daugybė darbininkų, giaus. 
daugelis darbininkų pasiliko

*8Knt gatvės, nes netilpo į sve- gos buvo $20 į savaitę, kuo- 
^tainę. met gerai dirbome. Truputį

Į svetainę pri- se nuo 20 iki 50 nuoš. ir dau- 
x • 1...

Viena moteris pranešė: “Al-

tainę.
Apie 8 vai. prasidėjo kon-’darbui nupuolus, algos suma- 

fenrencija. Atidarant, jaunuo
liai sudainavo Internacionalą 
ir kitas revoliucines dainas. 
Konferencija tęsėsi iki po 12 
vai. nakties. Pasibaigus kon-

žintos. Pirmiaus uždirbome 
nuo $15 iki $16. Vėliaus su
mažinta iki $12, $10, bet šian
dien uždirbu tik $8.”

Tyrinėtojai rado kelias šei-

DAILY WORKER
ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS

Visi darbininkai, kurie tik moka anglų kalbą, priva
lo skaityti ir platinti jį.

KAINA $6 METAMS, $3 PUSEI METŲ
Turiningas raštais ir ilustracijomis iš klasių kovų lau

ko. Paduoda vėliausias žinias iš Amerikos darbininkų 
judėjimo ir iš viso pasaulio. Daug pamokinančių 
straipsnių, geriausių revoliucinių rašytojų, telpa kas
dieną. . v .

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:
DAILY WORKER

50 East 13th St. New York

TI, O JOMIS APSIRGUS, 
žemiau seka surašąs kažkurių ligų, 

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

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

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

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

šią knygą gaus dovanai

LAISVE,’ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas, 
šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . x 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. \ 
Smegeninių plėvių Įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija. 
Aštrusis narių reumatizmas. 
Rauplės ir vėjarauplės. 
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir 1.1. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės. 
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. A 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiškL 

m as.
Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly

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

mas. a

yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-

>Ai&. s.v Wž
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Bus Puiki Muzikale Programa ir Prakalbos
Corliss

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

DRAUGIJA

EASTON, PA.
ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI

Puikiame, dar naujame parke vadiname

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

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai

šios w.
w.128

WILKES BARRE APIELINKĖTeisina Fašistus Ave. A

■ 32—L Piknikas Įvyks Nedėlioję,
28 Rugpjūčio (August), 1932

414
Iš Susirinkimo El-

BROOKLYNO AIDO CHOROst,

WORCESTER, MASS

PRANEŠIMAI Iš KITUR IR

Piknikas Įvyks Nedėlioję,

4 d. Rugsėjo (September), 1932
VYTAUTO PARKE

Įžanga 30c ypatai

L. Stonkiute.

MONTELLO, MASS
Montelliečių Atydai

Bedarbių Prakalbos
4925

7148

M

£

£
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4, 

st.

M.
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70-42

1324 
Ohio.

VAT.DYBA 1931 METAM:
V. GeluBevTtius, 51 Glendale St. 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

SO. BOSTON; MASS. >
ALDLD 2-ros kp. svarbus pusme-

Maplewood

42, Rices Landing, 

Library St., Brad- 

Todd St., Aliquippa, 

St., Nanticoke, Pa.
Extension,

201, Minden,

I St.

5th

' St., 1

Empire
43rd

Organizatorius, M. Šleiva,

Iždininkas B. _______

Finansų raštininkas, A. Siekis, 

Protokolu raštininkas.

St. 
175

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA 

1931 METAMS:

Klampynėje” No. 28

Rugpjūčio . 6 d., LDSA

Link Ct., Maspeth,

Powersdale Ave.,

Eckert St., Bvffa-

27—Motiejus Batutis. Box 24, Wilsonville, Ill.
Cen-

Ben-

Pa. 
Avė.,

Brent. 

S. S 

New

Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

1039—4th St., Monon- 

439 Maplewood Ave., 

D.

ŠV. ROKO 
Montello, Mass.

Fordney Avė., 

St., Zeigler, Ill. 
Box 262, Cuddy, 

Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

47—J. K. Alvinas, 2322 Scotten Ave., Do- 

Min- 

Street 

N. S. 

> St., 

St.

38 N. 7th St., Easton,
Shatkus, 1256 Scribner

Box US Royal-

Vine St., Shpmo- f
So. Hobson St.,

Box 568, Castle

West

Kasos Globėjos: 
9 Broad St. 
221 Ames St. 
29 Intervale St. 
M. Potsua, 184 Ames St.

Mass

1256

Urbonas, 434 
dock. Pa.

Cibulskis, 
Y. 

Sodeikis. 
Youngstown, 

Diclininkaitis, 41
lo, N. Y.

26—J. Šeris, 223 E. Mahanoy Ave., Girard
ville, Pa.

A

£............................................... ....... ...W VW VM WM MMiM WM WM WW WWMMWMWMMMWM UMhWWUtfWWWWV UM UMV h*

H 
HI

■ j,
■'....................

tahčios'veikėjosti mūsų neriifi 
prakalbą.

Visi pribūkite kltip 6 Vai., 
nes tup ląiku prakalbos pra
sidės ir tęsis iki 8 vai., o pb 
8 vai. prasidės šokiai, kurie 
tęsis iki vėlumai nakties.

Kviečia Rengėjos.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organų

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Amerikos imperialistai visu smarkumu ren
giasi prie karo. Piliečių militarinio muštro kem
pėj jaunieji darbininkai mokinami šaudyti, kad 
prirengti juos imperialistiniam karui. Darbinin
kai, kovokite prieš rengiamą naują skerdynę.

So- 
s lįgrupė

Amerikos i
kuri

54—Geo. BraknisZ 222 Crystal Lake «DrM

i Ave., Wash- 
r ■

George Avė., N. End, 

Ferdinand St., Scran- 

Vaianchausky, 11 Bigelow St.,

Pontiac, Mich.
55— V. Bionskis, 1970 Alson 

ington, Pa.
56— V. Glaublčius,' 316 “ 

Wilkes-Barre, Pa.
57— John Norkus, 351 

ton, Pa.
58— J. N.

Brighton. Mass-

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK.
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.

£ 
£

Spaudos Naudai Pikmfcai
- - -   —* - -— - . , ■ ■ —    -  

VALDYBA 1932 METAM: 
Iždo. Globėjai: A. Kopas, 

1108 Elizabeth Av
T. Griušiute, 

1307 Davis Ave. 
Ligonių lankytojai:

O. Vilkuniene, 
718 Richmond St.

J. Andriuška,
1351 Broadway Ave.

Trustisai: A. Kajutis, J. Urbonas, T. 
Rasikas, J. Korsikas, J. Ruseckas. 

Revizijos Komisija: A. Senkus, M. 
Žiuris, K. Jakimavičius.

Svetaines rendavotojas, A. Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utarninką 
savam name 1057-63 Hamilton Avė.

e., £ 
£
£ DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 

JUOSE

ANTRAŠAI 
Roduers, 
Pittsbugh, 

K. Stašinskas, 
Kensington, Pa.

; Sekretorius J. Gasiuna*, 626 Woodwarad 
McKees Rocks, Pa

Iždininką* -I. Yesadavičius, 538 3rd Avė., 
' New Kensington. Pa.

Iždo o'lobėja; >—
G. Urbonas. 434 Library St.,
J. ilrhoz.as, 

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Sekretorius ir antrašas. 
3409 Carson St.

St., CarnegiQ

Ave. Shenan-

M on roe St.,

Aberden Ave.

A. P. E. A. 
j Pirmininkas F, 

Corliss 
Vice pirm.

1932 M.
212 Florien 

Pa.
Box 655,

1925 Harcums
Braddock, 
Way, S.

Ave.,

St.,

New
Avė,

Pa.
S.,

£ NEW YORKO APIELINKĖ
4

Rengia ALDLD II-tas Apskritys

•J
I darbininkų. Prakalbos paliko 
gilų įspūdį pas negrus darbi- 

į ninkus, nes čia sužinojo, kad 
randasi organizacija, kuri ko
voja lygiai kaip už baltus, taip 
ir negrus darbininkus, be ma
žiausio ženklo diskriminacijos. 
Trumpoj ateityj manoma vėl 
turėti dar didesnes prakalbas, 
idant dar daugiau supažindi
nus platesnius slogsnius darbi
ninkų su klasių kova, kaip tuo- 
jautiniais reikalais, taip ir ga
lutinu tiksi u-panaikinimo 
išnaudojimo sistemos.

Prakalbos-Raportas
Liepos 9 d. Friends of 

viet Union vietinė 
rengė prakalbas
darbininkų delegacijai, 
lankėsi Sovietų Sąjungoj Ge-: 
gūžės Pirmą. Kalbėjo P. Oni-j 
siek ir Norman Tailentire. Pa-, 
pasakojo savo įspūdžius lan- 
kymosi darbininkų šalyje, i 
Ypatingai d. Tailentire, savo i 
turtinga kalba, daug dalykų j 
nušvietė apie Sovietų Sąjungą.! 
Taipgi didelę dalį prakalbos 
pašventė apie kapitalistų ren
giamą karą ant Sovietų Są
jungos ir pabrėždamas ragino ' tonietis (švelnikas) 
darbininkus būti 
kad apgynus darbininkų šalį, gėrį. sapalioja kaip miegoda-

Kad ir ne iš skaitlmgo su- mas, viską apversdamas augš- 
sirinkimo, tačiaus, aukų su-.tyn 
rinkta virš $12. Literatūros.: 
parduota už su virš

Kp.
12 P. Franckevich.
1 Sta., Pitsburgh. Pa.
; 3—P. Saduliene, 108 Cress 

Pa.
4—St. Kuzmickas, 197 Ohio 
doah. Pa.
5— M. Glaubičius, 123 E.

McAdoo, Pa.
6— S. Telksnis. 7709

Cleveland. Ohio.
7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., 

wood, Pa.
8— W. Stašinskas, 2310 Sarah St., 

' Pittsburgh, Pa.
9— J. Yasadaviče, 538—3rd Ave.,

Kensington, Pa.
10— J. . ' ' \

Heights. Ill.
11— Anna Adomaitis, 

gahela. Pa.
12— John Kinderis, 

Ambridge. Pa.
13— S. Orban, R. F.

Pa.
14— Geo. _______ , __

dock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300

Šileika, 112 Pine
Levine, 242 Penn Ave.

Turtle Creek, Pa.
Preikšą, P. O. Box
Va

GARDNER, MASS
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba

80 Lennan St. 
Bartulis,

GCrawford

P. O. Box 
S. Rasitnavičius, 

140 Mechanic

Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervale 

St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S. 
Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August)

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

pikniką.

Pa.
16— J.
17— K. ______ .

Turtle Creek, Pa.
19— J. Preikšą, P. O.

W. . „
20— L. .Mansis. P. O. Box 65, Slovan, Pa.
22—P. - - - —

N.
24—P.

25_y.

29— Antanas Kubilskis, Box 236, Coal 
ter, Pa.

30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 
ton, Ill.

. , i . v. . . , . v ■ az—L,. Tilvik,sarevboie na’ bando isteismti savo svo- 33—a. b.Grand Rapids> Mlch- 
34—J. Audiejaitis, P.
- -ton. Ill.-, 
35?—K. Bagdona: 

kin< Pa.' '
36— Joe Pi 

Harrisburg, Ill.
37— L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
38— M. TamuMenė, 

Frankfort, Ill.
39— Tony Zedqlek, 

linsville. Ill.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. 

Ill
42— Frank Miller, P. 

DI.
43'—M. Lingevičienė, 

Saginaw, Mich.
41—Ona Noreik, 709
45— M. Savukaitienė, 

Pa.
46— J 

Ind.
... --- 2212

troit. Mich.
48— J. Sabaliauskas, 416 Coal 

ersville. Pa.
49— A. Matulevičius. 279 So. 

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 420 Pressly 

Pittsburgh, Pa.
51— P. Maslaveckas, 69 S. 1 

Wilkes-Barre, Pa.
52— Antanina Mikužienė, 2545 W. 

Chicago. -»TT.
53— J. Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 

Pa.

Eas- 
primigti-

kojomis. Pruseika tą 
raštą”^patalpino su pasigar- 

žmonės atsidūrę 
užgirti

davimu. žmonės
priešų liogeryj turi

_■ • i darbininkų priešus ir pasmerk- 
i ti komunistus. Toks jau li- 
; kimas renegatų. Kiekviena 
! korespondencija taip ir dvo- 
i kia supuvimu ir provokacijo
mis. Taipgi posmuoja apie

i kokią tai mokyklėlę. Mat, 
i tuomi nori pasigirt', kad, ot, ir 

rašyti ir da- 
Ech žmonės, 
užaugsite?!

Darbkoras.

O.

114 N.

eceliunas, 1009 

P. O. 

102 E. 4th St., 

514 Autumn Ave., Col-
_____ 1388 Andrus lSt., Akron, 

Guziavičicnė, P. O. Box 400, Benld, 

O. Box 264, Buckner, 

424 

Manic 
P. O.

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th
Pirm, pagelb. M. Panelis, 

24th St.
Prot. Rašt. P. Janiūnas,

49th St.
Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591
Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Avė., M- Višniauskienė, 9 W. 15th 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 944 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
St. •

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931: 

t

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., .Wilmerding, Pa.

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

Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 1 
Way, S. S- Pittsburgh, Pa.

l£ 
£

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

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 
Barre Piknike

aš jau “moku” 
bar atsilyginu, 
žmonės, ir kada

ALDLD 13 kp., liepos 10 d., 
įvyko susirinkimas, šiame su
sirinkime pasimokėjo duokles 
vėl du nariai ir kiti du tapo 
paliuosuoti nuo mokesčių del 
bedarbės. Komisija spaudos
pikniko raportavo, kad iš prie-j 
žasties lietaus piknikas buvo j 
nepasekmingas, bet visgi pel
no liko $8.30. Valdyba ra-’ 
portavo, kad protesto telegra-Į 
ma tapo pasiųsta prieš Dies i 
Bilių J. V. Senatui. Už spau
dos komisiją raportavo d. 
Stančikas. Pranešė, kad tapo 
atnaujinta “Laisvė” aštuo- ’ 
niems skaitytojams. Taipgi Į 
pažymėjo, kad yra sunku su 
užrašinėjimu laikraščio, nes j 
daugumas bedarbės 
nepajėgia užsimokėti, 
nesiranda tokių, kurie nenore-> 
tų Skaityt “Laisvę.” (O je, 
prašau, “Laisvę” nenori skai 
tyti Pruseikos “narodas”, 
kadangi tas “narodas” i._. 
rė anapus barikadų, tad ir ne 
priskaitomi prie revoliucinio i 
judėjimo listo. Smetona taip-'nutdrta !aiĮ<yti jaunuolių pa- 
gi baisiai nekenčia “Laisvės”.:’ '' . ............. u'"
Už tai mes ir sakome^ kad' 
darbininkai visi’ mėgsta' komu-1 
nistinę spaudą.) 
j Tarimų padaryta gerų ne- ■ . 
mažai, tarpe kurių įeina, kad 10 yra _vir^ ^9. . > 
parsitraukti Komunistų Parti-: 
jos Rinkimų Platformų.

Pagaliaus tapo pranešta,, 
kad “Laisvės” įstaiga apmokė-1 
jo Šerus vietiniams fašistams. 
Pranešimas pasitikta su dide-j 
liu pasiganėdinimu, nes tie i 
e 1 e mentai nepageidaujami 
darbininkų judėjime.

Koųiunistinę Mokyklą Lanko
me Noriai

Lietuvių Komunistų Frakci-j 
■ja atidarė komunistinę mo-j 
kyklą liepos 18 d. Virš 30 

paliesti |jauu°hų, dauguma Aido Cho- 
TaČiau i r0 nariai, susirinko mokintis

1 komunizmo principų ir tikslų, 
atsi i Jaunuoliai mokinasi vadovys

tėj drg. Max Lerner,,kuris jų 
į klausimus priima su mielu po- 

atsidū-iTU h’ aiškina nesupratimus.
i Nes jaunuoliai gerai nesu
pranta lietuviškos kalbos, tad

: mokas anglų kalboj.
Suaugę lankosi į drg. Tau- 

' ro klases, kurios -atsibūną po 
' pietį]: ir vakarais.' Suaugusiejįi 
lankosi ir interesuojasi. Dabar

SHENANDOAH, PA.
Priešfašistinio Komiteto susirinki

mas įvyks 27 liepos, 7:30 vai .vaka
re, ALDLD. kuopos kambariuose. 
Visi draugijų atstovai į šį komitetų 
pribūkite laiku, nes yra daug svar
bių reikalu aptarimui.

Kviečia Priešf. Komitetas.
(176—177)

PARSIDUODA
Parsiduoda labai pigiai puikiausia 

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

1 . • 1 I i , ' / (175-177)

Po Šitos mokyklos, jaunud- tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
l'liai turėtu stoti ir1 padėti ko- ?7 įJi&QST>(Ju]y)’ kl,iu1?0 nV,e?in.' 
voti komunistų judėjime, 
liau bus daugiau žinių iš 
kyklos.

To
rn o-

22
Liepos 15 Bedarbių Tarybą kuopa rengia svarbias prakal- 

surengė prakalbas. Kalbėjo | bas d. K. B. Karosienei. Jos 
negras iš Phįladelphijos. At-! įvyks Lietuvių Tautiško Namo 
silankė apie pora desėtkų , Parke, 6 vai. vakare.
negrų, ir daug baltų. Galima1 Kviečiame visus Montellos 
sakyti, tai buvo pralaužimas * darbininkus ir darbininkes 
tos sienos tarpo baltų ir negrų skaitlingai atsilankyti ir išgirs-

je, 376 W. Broadway, kaip 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes yra '• svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi bus nominuojami drau
gai į ALDLD Centro Komitetą, del 
1933 metų, todėl visi dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų narių.

Sekr. Williams.
(175-176)

montelloT^iass.
6 rugpjūčio (August) įvyks drau

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

Prašome skaitlingai atsilankyti ir 
išgirsti prakalbas mūsų nenuilstan
čios veikėjos.

Šias 
kuopa.

prakalbas rengia LDSA 22

Visus užkviečia Rengėjai. 
(175-177)

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zlzen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

V. Baronienė,
Duobienė,
Bartkienė,

Ligoniu Rašt.
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St, 

Visos gyvena Montello,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ.

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

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

Pirm, pagelb, A. Matusevičia, 1003—
25th St., Moline, 111.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—lOtb
Aye., E. Moline, III.

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

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

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

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

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J. (
. j VALDYBA 1932 METAMS 

Pirm. R. Tratulls,
201 W. 16th St.,

Pirm. Pagalbininkas G. Kardau'skaš,
201 W. 16th St.

Prot. Rašt. K. Striupaitis,
19 E.,'19th St.

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

Iždininkas J. Ųžkurėnas, • t_ i :
1501 S. Wood Avo.

Kasos Globėjai:
L. Barkienė,

St.19 E. 19th
ir W. Biliutė,

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

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

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

DETROIT, MICH.
Didžiojo i Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

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

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 

MacKenzic Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

s

£ 
£

£ 
£

£ 
S

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

PHIL ADELPHI JOS APIELINKĖ

Hulmville Pike ir Galloway Road
Philadelphia, Pa.

Pradžia 10-ta vai. ryte
A

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

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse
KAROLIS POŽĖLĄ ;

Jis tupės kietą oponentą 1
TONY LACKY

* • > t ' . •

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

Antra pora bus taip pat įdomi matyti 
JONAS BAGOČIUS

Pasižymėjęs ristikas susikibs su
DANY WINERS

Bagočius sveria 185 svarus, Winers 195



U -uK- ■
Antradięik,. Liepos. 26,4^? z

I

m [ Puslapis Penktas

BAYONNE, N. J tas per I. Glauberman. Taipgi 
jis pats pirmininkavo.

Kas tame susirinkime buvo 
daroma, smulkmeniškai nera
šysiu ,nes jau buvo pirmiau ap 
rašyta. Tik trumpa'! pakarto-

Bjaurus Fašistų Melas

Melagių organe “Vienybė
je,” No. 80, patalpinta net ant 

t pirmo puslapio, fašistinio tau-1 siu, kad visus balsavimus lai- 
tiečio melagingas pranešimas. mėjo pažangieji. Kavoliaus,

Iš pat pradžios ką tik nepa- Grikšto ir jų suklaidintų gru- Aušros

įtarimas padalina po tam ti- pos pirmos. Buvo nota prika- 
krą nuošimtį šioms šalims! bintą, kad pradės dirbti 15 

j liepos, bet dabar kitą notą pri- 
j kabino, kad pradės dirbti tik 
j rugpjūčio 1 d. Ot, taip darbi- 
t ninkus ir bovina, kad vis lauk
tų ir tikėtųsi gerų laikų. Tas 
pats ir su Penna Dixie Cement 

! Co. No. 4, biskį padirbėjo, 
! apie šešias ęavaites ir liepos

pa_ ^ia at-: 15 uždarė iki rugpjūčio. Teks
i matyti ar pradės operuoti pa- 

Women s Un-' žadėtu laiku. Kol darbininkai 
Iš visų aplin-1 tebesnūduriuoja, dar pasitiki 

kapitalistų pažadams, o pas
tarieji to nesigaili, jiems pa- 

' nigų dalyvavo, taipgi ir vy&ku- gelbsti kunigai ir kitokie agen
tai. Klausimas, ar ilgai jiems 
.aip seksis?

draugystę, teismas patvark^Galutinas Apskaitliavimas West 
kad Vytautas turi būt padėtas!
atgal į garbą ir nevalia nei! 
vienam daugiau jo vardo var
toti. , Charleston laikraščiai

Pažangioji grupė pasiskyrė, neša, liepos 20 ,
savo draugijai vardą sekantį: I jau apskaitliuota padaryti nuo-* įvyko. J.2, Z J*.

Draugija. | stoliai liepos 11 d. laike potvi-įpo pietų, nuo potvinio užsili- 
; 17 kęs vanduo pradėjo veržtis

• Bet kad tas atsi-i NA'ZARETH, 
tiko dienos laiku, tai nuosto-1

vxr.Jliai mažesni; šešios lūšnos nu-is^buv0 Catholic 
! $2,500,000; 40 šeimynų nete-! neštos.ir 5 metų amžiaus vai-ljon konvencija, 
i ko nieko; 2,500 šeimynų kaip akutis prigėrė.' i . . .
ką išgelbėjo; 156 šeimynos Ii-i Ar ilgai darbininkai leis-sa-'kimų miestų-miestelių daug ku-

Virginijos Potvinio Nuostolių foasmLonkuSatik
pra-i Nespėjo darbininkų akys ap-, 

dieną, kad Į džiūti, kaip ir kita katastrofa j 
. Liepos 16, apie 5 vai.!

. Dabar 
tik' su kito

mis valstybėmis.

’ Pašai pine
Fašistai dabar galvas suka irinio: 23 žmonės prigėrė

Kunigy Kermošius
sakyta teisybė, bet susilaikyta. Pč liko pralaimėtojais. Jie
Tur būt neleido tą padaryti | labai pyko ir bandė kelti ler- stato sau klausimą, ką pažan-i sunkiau bei lengviau sužeistų, nuo kalno, 
jų fašistinė sąžinė. Pačioj į’ną, bet susirinkimo išardyti gieji padarys l.. A-č-U 
pradžioj tų melų rašinio paša- Į negalėjo, 
kyta: “Komunistai pralaimė
jo; draugija skilo.” Čia nore-!, 
ta pasakyti teisybė: kad ko-' tl- 
munistai kovojo už draugiją,! 
norėjo ją išlaikyti čielybėjej 
bet pralaimėjo. Reiškia, fa-:^ 
šiitai patys ką tik neprisipa- j<j0 klausimo visai nebuvo. To-- 
žįsta, kad jie sudraskė d’’au-jįjau jjs piipažįsta^ kad patai- Iš

i syta konstitucija, (jis sako ko- Sklokininkų Piknikų, Liepos
Toliau, tas fašistinis “Vieny- munistų pagaminta) likosi pri-1 

bes” pranešėjas, nusisuka vi-. imta. Ir “surokavęs” ką'“kol--' 
sai nuo teisybės ir bando pri-! tas”, jg minėtos konstitucijos, i' 
mesti savųjų bjaurius darbus! išmes ir ką pridės, žinoma, 
pažangiesiems nariams. O, kad i pagal jų skonį, sako: “Tame 
jo supratimu padaryti 
lyką baisesniu, vartoja 
“k o m u n i s t a i.” Jis 
“Kaip ‘ jau buvo rašyta, ko
munistai sulindę 
draugijos valdybą, norėjo ap
mainyti draugijai 
konstituciją.” Tai bjaurus me
las. Juk tikrenybėj, tai fa
šistai nesiskaitė su jokiais 
draugijos patvarkymais, ne su 
narių didžiuma. Kas gi už
puolė draugijos komitetą ir 
griebė* knygas ? Ar tai nebuvo 
Kavoliaus, Grikšto ir Pinkevi
čiaus šaika, kamanduojama 
kunigo, Plungio ir iš “Vien”, 
štabo, Klingos? Kas draskė 
susirinkimus per suvirs 8 mė
nesius, ar ne minėta 
Kas susirinkimuose ir 
ėję ant gatvės, kolioja 
giuosius narius, ar ne 
moterėlės? O ypatingai dvi se
sutės. Kas bėgo į dirbtuves 
skųsti bosams pažangiuosius 
žmones, ar ne fašistai vado
vaujami Plungio? Ar reikįa 
bjauresnio darbo kaip provo
kacija! i

Į teismą draugystę padavė 
irgi fašistai. Pažangieji na
riai buvo priešingi eit į teismą. 
Ypatingai draugystės komi te

Grįžkime prie “Vienybės” !'Um I 110’3 melagio. “Vienybės” tautie-1 
tis sapalioja toliau, sakyda-l 

’' mas, kad tame susirinkime nu- i 
■’tarta draugijai palikti tą pa-1 

j tį vardą. Tai yra melas; to-!

gieji padarys su Aušros drau-i kurie manofha pasveiks.
gija? Aš nuo savęs patariu j ginių nuostolių pridaryta virš 

nesirūpinti, pažangieji
pas fašistus klaustis.

Proletaras.

Pini-

WORCESTER, MASS
RevpHuc’niu Darbininkų

ko be pastogės; 119 namų bu-į ve žudyti tam plėšriajam kapi
i VO ]_
! mobiliu.
I u

pažeistų ;(165 neteko auto-! talizmui, kuris badu marinai 
. 3,(w0 žmonių teikia-1 milionus darbininkų, o kurie 

imas maistas, bei pagelba pra-i neišmiršta badu, tuos sukem- 
! -1 ------ ------ •— 'ša į tokias vietas, kad' gamta

; išžudo ?
Gal kas pasakys, kad gam

tos negalima suvaldyti. Bet 
i juk jos ir nereikia šiame atsi
tikime valdyti. Tik reikia pa
statyti tvirtesnius namus, to
liau nuo upelių. Dabar lūšnos 
pastatomos iš šipulių, ant pat 
upelių krantų, kad pakilęs 
vanduo ir neša jas. Kitos lūš
nas pastatytos, kad vienas ga
las stovi ant kranto, o kitas 
ant kuolų 'sukaltų į upelį.

Draugai darbininkai, pažin- 
kimfe savo reikalus ir nesiduo- 
kime save kapitalistams žudy
ti. Stokime į darbininkiškas 

! organizacijas, kurios kovoja už 
darbininkų būvio pagerinimą 
ir už panaikinimą kapitalisti
nės tvarkos, i
girną darbininkų tvarkos. Rem
kime Komunistų Partiją ir sto- 

j kimo į ją. Tik tokiu būdu mes 
• pagreitinsime galą godžiajam 
! kapitalizmui ir įsteigsime sa- 
' vo valdžia.

pas G. .P. O’Hara, iš Philadel-' 
phijos; Vietinis kunigas pripir-

o 1 l
ko vištų ir savo parapijonams j 
Įsakė atnešti kas ką gali, žo- j

F. B.
•r į dėjimui gyvenimo.

17; Tai tiek paduoda kapitalis-j 
i tinę spauda. Bet galima dar1 
priminti, kad čia anaip toli ne į 
viskas suminėta. Nes aiškiai I 
žinoma, kiek daug vanduo nu
nešė gyvulių, rūbų, namų ra- 

| kandų ir t.t. Daugelis šeimy- 
I nu paliko be nieko, net neturi 
į kuomi pasigaminti gautą mais- 
I tą. Tad nuostoliai <yra daug 
I didesni, negu skelbiami. O kur 
neapsakytas skurdas ir klanai 
išlietų ašarų del žuvusių arti
mųjų !

Godieji kapitalistai apskait- 
liuoja tik savo nuostolius, kur 
jiems kainavo kiekvienos lūs-;

į uos pastatymas po $119. Dar
bininkai jose gyveno per virš 
10 metų irfkeleriopai atmokė-

i; i Liepos 17 d., Olympia par- 
! ke, ivvko vietos revoliucinių 

Sakysiu, 
buvo pasekmingas;

daug žmonių buvo net ir iš ki
tų tolimesnių miestų. Bet kaip | 
pirmiau, taip ir dabar, vis yra I 
priešų, kurie kenkia darbiniu-! 
kų parengimams, tai yra sklo-, 
kininkai.

Jie savo 
mūs, kad 
kad mums 
Bet žmonės ne tokie neišma
nėliai, kad eiti į. jų pikniką.

Jų piknikas buvo ant K. 
Daugelio farmos, North Graf
ton, Mass. Jie pardavinėjo 

žioplai meluoja, tai pacituosiu Įžangos tikietus po vieną dol. 
dar porą jo sakinių. Jis sako : j j 
“Konstituciją tai priėmė paga-įniko. Kaip tik nuėjau, pir- 
mintą komunistų, tik su patai-! miausia matėsi baras, ant ku- 
symu tų vietų, išmetant, kur:ri0 buvo visokių svaiginančių 
riša draugiją su komunistų jų-

■ dėjimu.’ 
rinks iš 
kas tik 
žemiau vėl sako: “Ar jie patys

darbininkų piknikas. 
’ kad jis A 

da-į mitinge komuilistai beprbtiš-;
žodį 

rašo:

į Vytauto

vardą ir

saiką? 
net iš- 
pažan- 
fašistu

kai balsiai pradėjo spiegti, 
džiaugtis, kaip laimėjimu”. 
Tai tikras melas.* Pažangieji 
(jų vadinami komunistai) vi
si sėdėję kuoramiausiai. Gi 
fašistai, draugystės skaldyto
jai, kėlė lermą iš piktumo. Jų 
vadas, A. Pinkevičius, taip 
buvo įniršęs, kad P.^ Janiūną 
net mušti grąsinj.

Kad būtų visiems dar aiš
kiau, kad vienybinis tautietis

Reiškia teismas iš- 
konstitucijos viską, 
komunistiška. Kiek

pikniką laikė šalę 
sutraukti žmones, 
nebūtų pasekmių.

Man teko nueiti ant jų pik- raudomis.

liepos 17-18-ir 19. Kas tapoį 
nutarta, tai niekur neaiškina-! I
ma, žinoma, viešai atliko tam SAVA NT A FARM 
tikras ceremonijas, bet tikri 
tarimai atlikti prie uždarytų 
durų, kur tik vieni kunigai da
rė planus, kaip ant toliaus pa-> 
laikyti žmones tamsybėje.

Bažnyčioj vyskupas vaikų į įvairių daržovių , ir daug viš- 
klausinėjo, ką reiškia jo kepu-j 
re? Kuomet nesirado žinan
čių, tai paaiškino, kad kepurės 
priešakis reiškia naują testa- : čiame atvažiuot, kas tik galite 
mentą, o užpakalis seną. Bei j ant poilsio tyrame ore, mau- 
kaž kodėl neklausinėjo, kąjdytis ir kepintis saule. Gami- 
reiškia atbulas kalniems? j nam ir vegetarioniškus valgius.

Kad darbininkai badauja, j Kaina $10.00 j savaitę, o vai-

VAKACIJOS

Ulster Park, N. Y.

Draugės ir Draugai darbi
ninkai :

I

Mes jau spėjom prisiaugini

tienos—kiaušinių taipgi turini 
labai gerą pieną,—sūrius nuo 
“testytos” karvės. Todėl kvie-

Veikime už įstei- jiems nesvarbu, tik siūlo numi-, kams žemiau 10 metų tik' $4
rus dangaus “lotus,” o patys 
purtosi nuo tos “laimės.” Bet 
jau ir parapijonai pradeda 
atsipeikėti ir šaltai žiūri j tą 
visą. Pav., Broad St. teatre, 
kur yra 1,200 sėdynių, buvo 
apitušti ir tai daugumoje tik 
moterėlės ir vaikai, kurie klau
sėsi jų programos. Šiaip jau 
visi nepasitenkinę žiūrėdami Į 
nutukusius kunigus. Mat, čia 
didelė bedarbė, darbininkai su
siduria ' u badu. Nazareth 
Cement Co. nedirba nuo lie

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 miliutų Į kairę iki 
mūs.

Darbininkas, kuris dirba 
mainose, dideliame gyvasčiai 
pavojui, jqi išlieka gyvas, tad 
turi žūti netikusioj vietoj pa
statytuose kompanijų namuo
se.

gėrimų. Pamatę, kad sveti
mas žmogus atėjo, tuojau kaip 
bitės apspito ir nori vaišinti 
su savo gėrimais. Mat jie ma
no žmogų į savo pusę patrauk- 

. Tuo- 
prie manęs pir

miau buvęs veikėjas tarpe dar
bininkų, o dabar geras girtų 
sklokininkų vadas ir prašė ma

suprato, ar kas jiems paaiški-įti su bonka ir stikleliu, 
taip pataisyti draugijos jau pristojono 

konstituciją.” | ;
Matote, kokia žioplystė. Pir

ma‘sakė, kad teismas pataisė j

VENGRIJA SKELBIA PROVOKACINIUS
MELUS APIE KOMUNISTU VEIKIMĄ K. Sinkevičiūtė

BUDAPEST. — Vengri
jos valdžios šnipai paskelbė, 

, kad jie surado slaptą komu- 
niką* 1 . nistų raštinę ir pagriebė

as draugas, ant kurio fav- jaug dokumentu. Policija 
mos jie turėjo pikniką, buvo ; 
ligoninėj ir jis yra priešingas' 
jiems, bet jo žmona nieko ne
manydama jiems davė tą vie
tą. •

Išvaikščiojau po visą 
ką ir niekur nieko daugiau 

į nemačiau, kaip tik girtuoklys- Sistemą, 
tę. Nieko daugiau negirdėjau 
kaip tik girtų dainas—staugi- radusi ir dokumentą, kuria- 

i mą ir nešvarias kalbas. ]
O juk jie myli sakyti, kadį------------------ --------

! jie steigia geresnes organiza-' v. . a , v
----------- v- -- .. I cijas Pagal‘jų išrokavima ir i MaZHiaSl ApdraildlfflŲ xxxz.x nv- ma pasakyti, kad pažangieji I r i r T

Bet ir ten jie liko nariai suskaldė draugystę. Bet ĮPiaktiką, pe moo, kad jie dii- Kapitalas

konstilucij*; apsisukęs vėl sa-!n?s.- ka Pirkčiau tikietą. Taip- 
ko, kad'komunistai patys kons-; 8', klausin«j° aPie mūslJ Pik- 
tituciją taisė. f

1 į kitus jo bjaurius melus ne
kreipiu domės. Tik dar noriu

tas dėjo visas pastangas,1 kail atsakyti’trumpai ant to, kur 
draugystė neatsidurtų teisme. 
Bet negalėjo nieko padaryti;
su Kavolio, Grikšto grupe me-: lai skaityti, kad Vytauto drau-l 
buvo galima susikalbėti. Tokiu į gystę suskaldė pažangieji na-j 
būdu draugystė liko įvelta į į riai. 
teismą per Kavolį, 
Pinkevičių ir kitus, 
vadovavo Plungis.

Teisme jie irgi bjauriai me-( kad jau skiriasi nuo Vytauti- 
lavo sakydami, kad su jais ei-1 nes draugijos . ir /pasirinko 
na beveik visi nariai, kad į Aušrinės vardą.” Čia jo nor>; 
“betvarkę” daro tik keli ko
munistai. ' 
numaskuoti ir aiškiai įrodytos 
jų melagystės. Tuomet teisė
jas pareiškė, kad turi būti su
šauktas visuotinas draugystės 
susirinkimas, kad patirti tik
riau šis7 skandalas ir bandyti 
sutaikinti. Tą darbą pavedė 
savo pagelbininkui ir resyve- 
riui, I. Glauberman’ui. Mini
mas susirinkimas buvo sušauk-

jo bandoma pravesti mintis 
tarpe tų, kuriems teko jo nie

Grikštą! Vienyb. fašistas rašo; “Lie-i 
kuriems |pos 6 d. susišaukę draugijos

• ! vardu mitingą ir pasiskelbė, I

viršininkų ir valdininkų, 
prieš kuriuos komunistai 
norį naudoti teroristinę ko-' 
vą. ■ Be to, dar sakoma, kad 
komunistai jau ruošią kitą 
suki Įima įsteigti proletari
nę diktatūrą.

Veikiausia šie dokumen
tai, tai padaryti pačios po
licijos. Komunistai veikia, 
kad įsteigti proletariato dik
tatūrą. bet komunistai savo 

___ _ _ __ _____ ______  darbui nenaudoja teroristi-
me surašyta eilė policijos I nių metodų.

paskelbė, kad tarpe kitų do
kumentų rasta ir brošiūrėlė, 
kuri šaukia Vengrijos armi
ją ir policiją naudoti gink- 

a pikui- lus Prieš dabartinius valdi
ninkus ir esamą ekonominę

Sakoma, kad policija su-

Socialistai už Karą
į ba darbininkišką darbą ir ma- r
no su tokiu “progresu” suvie- Į ■'
nyti ir pagelbėti darbininkams, i HARTFORD, Conn. , 

j grupė, padaryti darbininkų organiza-į Valstijos komisionierius pa- 
Pažangieji nariai tik tada šau-ic’ja,s sveikesnėmis.

visiems aišku, kad jis meluo
ja. Vytautinę draugystę su
skaldė Kavoliaus, Grikšto ir 
Pinkevičiaus fašistinė

Jie 
kė susirinkimą,! kada sužinojo Į tauja iš atbulo galo, 
per savo advokatą, kad minė
ta fašistų grupė skaldo drau
gystę. Naują, vardą irgi turė
jom pasiskirti, nes :

pro- skelbė raportą, iš kurio ma
tosi, kad Connecticut vals- '

ZURICH.—Socialistai labai 
daug kdlba apie taiką, jie 
sakosi, kad jie priešingi vi
sokiam karui. Dabar, kno

JUOZAS KAVALIAUSKAS

<4>

4>

>
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1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jeix 

sey valstijose

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

Kažin kur tie žmonės mano tijoj apdraudos išmokėjimai meį komunistai rašytojai ir
nueiti ir ką nuveikti su 1
progresu. Pirma ėjo su darbi-r ’ staruosius du metu.

tokiu | padidėjo labai daug per pa- Hteli ėntu organizuoia' 
larbn j staruosius du metu. Pa- . „ n*T ų gamzuoja,

fašistinei njnkab% 0 dabar eina Prieš.dar;! vyzdžiui, 1930 metais už ne-

; Dalyvaukite Pirmos Rugpjūčio Demonstracijoj ir Staty- 
i kite Sekamus Reikalavimus
| \ rr"' ■ >; t i | i. . i j

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

2— Sulaikykime siuntimą ginklų Į Japoniją, kuriais 
jinai žudo chinus darbininkus ir ruošiasi pulti Sovie
tu 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 cen
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- 
tį—1 d. rugjpjūčio!

prieškarinį kongresą, tai bu- j
Kitaip sakant, prieš į iaimjngUS atsitikimus išme-^- socialistai

savo darbus pirmiau atliktus, j $26 900 908 o pereitais I dėtis 1 bendrą'frontą prieš 
Jei taip darytų jauni darbiniu- metais įįmoįėjimai pakilo j UŽ įtraukimą.visų jė-

I bininkus.

kai, nebūtų taip nuostabu, bet 
dabar seni žmonės, bet nežino 
(Patys ką jie daro.

Yra pas mus daug priešdar- 
bininkiškų organizacijų, bet j
tik vieni sklokininkai kitokio , v,

i’dyti Hooveris dar Sumažins
Darbininkų Įplaukas

iki $43,882,083. Bedarbė 
atsijiepia ir į. apdraudos 
kompanijas.

tikslo neturi, kaip tik ar 
darbininkišką veikimą, kenkti 
darbininkų parengimams. Bet 
vistiek jiems nesiseka. Pavyz
džiui. kad ir ant praeito jų 

/- pikniko buvo tik 53 žmonės, 
o ant mūsų pikniko suvažiavo 
keli šimtai.

Draugai darbininkai ir dar
bininkės, perskaitę šį rašinėlį, 
pagalvokite, 
jūs veikiate ir kovojate 
duokite sau 
“progreso,”

Į sklokininkai.

kur, ką ir

nueiti prie 
prie kokio

delko 
ir ne
tek i o 
nuėjo

M. Krance.

6. Prieš imperialistinį ka
rą; už gynimą Chinįjos liau
dies ir Sovietų Sąjungos.

gų kovai prieš karą labai 
gerai darbuojasi žymiausi 
pasaulyje rašytojai, kaip 
Gorkis, M. Rolland, Barbus- 

ise, Drėiseris ir kiti. .
i Į pakvietimą bendran fron
tai! prieš karą atsako už So
cialistu Internacionalą sek
retorius Frėderieh Adler. 

— | Jisai pareiškia, dead socialis
tai nesidės prie šio kongre
so, Girdi, tai -tik “komunis
tų manevrai.” Tai reiškia; 
kad “socialistai” tik kalbo
mis pHeš karą, o darbais už 
karą.

įvairių karštų gari
mų, ypač kuo m e t 
užeisi sužalęs, gausi 
žilumos i v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tin 1c a m ą ba
liams, teatrams ▼«- 
stuvčma, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. LUTVINA8

L u t v in’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Etizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 26 metų. 
Taip pat laisniuotas 

. Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mflsų patarna
vimas prie!anka a.

WASHINGTON, D. C. 
Prezidentas Hooveris jau 
įsakė Darbo Departmental 
padaryti planus, kaip gali
ma sumažinti darbininkų 
darbo laikas. Hooveris la
bai pritaria, kad dirbančių 
darbininkų darbo laikas bū
tu sumažintas. Tokiu būdu 
jisai mano sumažinti bedar
bių skaičių. Bet iš tų dar- KLAUSIMU 
bininkų, kurie jau labai ma
žai uždirba, tai dar atims 
dalį uždarbio. Bedarbės na- Anglija ir Rumunija sakosi 
šta verčiama ant pačių dar- jau susitarę aliejaus gami; 
bininku. l nimo ■ klausimu. ■ Šitas suši-V v

SUSITARĖ ALIEJAUS

PARYŽIUS; — Francija,
Įsikūręs 25 Metai

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. T rial t y 1-8729

tmLxtrtt iwta i6th sr.N.Y
Kasdien — 10 A. M'. iki 8 P. M.

, Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M.

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mėšlažamčs, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 

k ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, mokslišRais 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



A

/

M

Puslapis šeštas LAISVI Antradien., Liepos 26, 1932

VIETINES ŽINIOS
Leiskimės į Darbą Del Pirmos Rugpjūčio,

Hathaway iriizara Rytoj Kalbės 
Apie Įvykius Vokietijoj ir Kitais Svar

Trečiadienį, liepos 27 dieną, simais. Kiekvienas turi turė- 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” (ti aiškų supratimą orientuotis 
svetainėj įvyksta labai svar- ant kiekvieno klausimo, o tą 
bios prakalbos ,kuriose bus aiš- galima įgyti lengviausia klau- 
kinama: perversm. Vokietijoj; sant prakalbų. Tad visi 
ką darys karo veteranai, kada ateikite prakalbų išgirsti ir at- 
Washingtono ponai atsisakė siveskite savo draugus ir kai- 
mokėti bonus ir visiems įsakė, mynus. Pasakykite dirbtuvėse 
apleisti Washingtona? Impe- ‘ darbininkams, kad tokios pra- 
rialistų rengimasis į naują ka-j kalbos įvyksta ir paraginkite 
rą ir Pirmosios Rugpjūčio dar-įjuos ateiti.
bininkų prieškarinės demons-1 Taipgi kviečiami jaunuoliai 
tracijos; Carolines ir angliaka-; skaitlingai atsilankyti ir tėvai 
šių streikai ir kovos. Ir dauge-į prašomi savo vaikus paragin- 
lį kitų svarbių klausimų šiose i ti ateiti. Nes jaunimas vis 
prakalbose teks išgirsti. [daugiau ir daugiau įeina į dar-

Kalbės draugai Hathaway bininkų kovas. Jaunuoliai yra 
ir Mizara, kurie plačiai susi- labiausiai išnaudojami dirbtu- 
pažinę su darbininkų kovomis, vėse.
Jie pasirengę jas išaiškinti lie-'tankiau lankytis į darbininkiš- 
tuviams darbininkams sekantį I kas prakalbas, daugiau skaityt 
trečiadienį. {darbininkišką literatūrą, kad

Kiekvienas darbininkas ir! įgyti platesnį pažinojimą savo 
darbininkė turi būti susidomė-Įir visos darbininkų klasės rei- 
ję virš minėtais ir kitais klau-'kalų.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDSA. 111-tos kuopos susirinkimas 

Įvyks 28 d. liepos, pas draugaus Bie- 
______  i iiauskus, 88-31-76-th St., pradžia 8 

. .. . V!val. vakare šis susirinkimas yra la-
tas pries kapojimą algų, pries, bai svarbus, kiekvienos narės yra pa- 

• vireiga jame dalyvauti, čia bus išduo- 
1S tas '

Kad Sutraukti Minias į Union Square
/f i Vos tik kelios dienos liko iki 

i Pirmos Rugpjūčio prieškarinės 
| demonstracijos Union Square.
Per šias kelias dienas turime 
visi smarkiai padirbėti, kad 
kiekvienas darbininkas ir dar
bininkė būtų informuoti apie 
demonstraciją ir dalyvautų jo
je. Visi turime kalbėti darbi
ninkams apie būtiną kiekvieno 
darbininko pareigą būti Pir
mosios Rugpjūčio prieškarinėj 
demonstracijoj, kuri bus ne 
vien prieš imperialistinį karą, 
ne vien už gynimą Sovietų Są
jungos, bet ir už reikalavimą 
bedarbiams pašalpos, už socia- 
lę apdraudą visiems darbinin
kams. Taipgi galingas protes-

“Daily Worker” Prašo 
Skubios Paramos

*

dar binin- 
veteranų

Tad reikalinga jiems

Reikalauja IndžionkšinoKur Galima Gauti Pirkti
Darbininkišką Literatūrą? Prieš Skalbėjus

gavimą Ii-

yra įstei- 
kiekviena

Vis didėjant bedarbei ir dar 
bininkų skurdui, masėse kyla 
reikalavimas darbininkiškos li
teratūros. Del to Komunistų 
Partija rūpinasi, kad paleng
vinti darbininkams 
teratūros.

Pastaruoju laiku 
giamos vietos, kur
darbininkų organizacija ir pa
vieniai darbininkai galės nusi
pirkti del savęs ir platinimui 
įvairios literatūros. Naujai įs
teigiamų vietų antrašai yra se
kanti: New Yorke—142 E. 
3rd St., 301 W. 29th St. ir 6 
W. 135th St. Brooklyne—61 
Graham Ave., 1813 Pitkin 
Ave. ir 1109 45th St. Bronx 
—569 Prospect Ave. ir 1200 
Intervale Ave.

ALDLD. Pirmos Kuopos 
Narių Atydai

ALDLD. 1 kuopos susirinki-

28 d., 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje.

Šis susirinkimas yra svarbus 
kiekvienam nariui, kuris jau- 
časi stojąs už darbininkų kla
sės reikalus, nes Rugpjūčio 
Pirma jau čia pat, tą dieną 
bus prieškarinė demonstracija. 
Todėl draugai darbininkai., vi
si dalyvaukite susirinkime, ku
riame turėsime plačiai pakal
bėti apie dalyvavimą minimoj 
demonstracijoj ir patraukimą 
daugiau darbininkų į ją. Taip
gi turime daug ir kuopos rei- 
lų apsvarstyti.

K. D. Sekr.
(176-178)

Princely Dirbtuvės Darbi
ninkai Sustreikavo

Princely Čeverykų siuvyklos, 
500 Driggs Avenue, 
Brooklyn, darbininkai išėjo į 
streiką, reikalaudami, kad bo
sai priimtų atgal į darbą pa
leistus veikliausius ir kovin- 
giausiu tos dirbtuvės darbinin
kus, kuriuos bosai išmetė iš 
darbo už jų veikimą ir orga
nizavimą darbininkų.

Sustreikavę darbininkai įtei
kė bosams reikalavimą, kad 
paleistieji darbininkąi būtų at
gal priimti; kad ateityje dar
bininkai nebūtų paleisti iš dar
bo be darbininkų dirbtuvės 
komiteto žinios; kad darbinin
kų dirbtuvės komitetas būtų 
pripažintas ir skaitomasi su 
juo.

Bronx Home Laundry bosai 
reikaluja teismo, kad išduotų 
indžionkšiną prieš streikuojan
čius tos skalbyklos darbinin
kus. Per dvi streiko savaites 
bosai dėjo visas pastangas ir 
vartojo bjauriausius budus, 
kad sulaužyti darbininkų streiy 
ką, bet negalėdami įveikti 
darbininkų vienybės, dabar 
kreipiasi į teismą, kad išduotų 
indžionkšiną, draudžiantį dar
bininkams bent ką veikti strei
ko reikalu.,

Prieš šį bosų užsimojimą st- 
reikieriai, vadovaujami Laund
ry Workers Industrial Union, i 
stojo prie dar smarkesnio vei
kimo ir kovos. Jau rengiami 
masiniai mitingai, kuriuose 
masės darbininkų išneš protes
tus prieš indžionkšinus, ren
giamos demonstracijos ir t.t.

Ne tik skalbyklų, bet visi 
darbininkai privalo stoti strei
kuojančios skalbyklos darbi
ninkams į pagelbą, . kad su
triuškinti bosų pasimojimą su
laužyti 
pagelba.

Be to, 
Laundry
Union už demonstratyvį pikie- 
tavimą gatvėse ir tuomi 
kimą bosų bizniui.

streiką indžionkšinų

bosai šaukia į teismą
Workers Industrial

Prieš-lndžionkšinų 
Masiniai Mitingai

ken-

są-

paleidinėjimą darbininkų 
darbų, prieš begalinę greitini- 
mo 
nūs, 
ma, 
Tai 
trumpinimą .darbo valandų, UŽjSvdrbūs įvykiai Vokietijoj Japonijos 
, . , , 7 . , • naujos atakos ant Chinijos, ex-karei-teisę darbininkams organizuo- vių apgulimas Washingtono bus na- 
tis ir streikuoti, už pripažini
mą Sovietų Sąjungos ir t.t.

Aišku, kad ši demonstracija 
apims , visų darbininkų visus 
reikalavimus, tad visi turime 
joje dalyvauti. Visi turim dir
bti, kad kiekvienas dirbantis 
ir nedirbantis darbininkas da
lyvautų.

sistemą, qsjrieš indžionkši- 
prieš persekiojimą, kalini- 
deportavimą darbininkų.

raportas iš suvažiavimo.
Sekr. T. Vasikoniutė.

(176-177)

BROOKLYN, N. Y.
Labai svarbios prakalbos, įvyks 

27 d liepos, “Laisvės” 
vakare.

, , . v trečiadienį, 27 d liepos,bus demonstracija uz su- j svetainėje, pradžia 8 vai.

| naujos atakos ant Chinijos, ex-karei
vių apgulimas Washingtono bus pa
matiniai dalykai šioms prakalboms.

(176-177)

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavojh. 3 dideli ir šviesūs 

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

i (174-176)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda grosemė geroje biznio 
vietoje. Tas biznis čia laikosi per 
daugelį metų. Galima padaryti gerą 
pragyvenimą. Atsišaukite po num.

1181 Leonard St., Brooklyn, N. Y.
(175-180)

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas tinkamo-

. kad į instituciją būtų priimami 
visų tautų, visų rasių ‘jūriniai

I darbininkai ir daugelį kitų rei- 
: kalavimų, kurie liečia teikimą 
'pašalpos nedirbantiems ir pa-; 
gerinimą įvairių sąlygų.

Sekanti demonstracija įvyks
Šeštadienį ,liepos 30 d., 12 vai. je biznio vietoje už gana prieinamą

Besitęsianti dideli 
ku streikai, karo 
maršavimas į Washingtona ir 
demonstracijos, bedarbių mar-
šavimai ir daugelis kitų darbi- dieną, 
ninku klasės kovų kas dieną 
didėja, kuriose tūkstančiai “D. Į 
Workerio” kopijų būna išdali
nama dykai, tas neša dideles 
išlaidas “Daily Workeriui.” 
Dėlto priverčia Komunistų Par
tiją kreiptis į masines darbi
ninkų organizacijas ir pavie
nius darbininkus, kad suremtų 
savo pečius ir pagelbėtų per
gyventi finansinį krizį.

Visos mūsų organizacijos ir 
draugijų kuopos tuojau priva
lo imtis už darbo, išrenkant 
komisijas ir pradedant rinkti 
aukas. Pavieniai draugai ir 
draugės taipgi privalo kiek ga
lint ir kur galint parinkti au
kų “Daily Workeriui” ir grei
tai jas pasiųsti. Tad stokime 
visi į darbą sustiprinimui vie
nintelio komunistinio dienraš
čio anglų kalboj.

kainą. 45 Division Ave., Kampas 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

(174-176)
PARSIDUODA

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

(173-178)-

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Aves

■- NEW
Valandos

YORKE 
nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray h1 
patinusias gyslas jčirškinimais

VAKACIJOS VIETA
Rinkimų Kampanijos Piknike 
Dalyvavo 4,000

Garmentiečius Viršininkai
Bjauriai Išdavė

International Ladies Gar
ment Unijos viršininkai po il
gų konferencijų su bosais pa
skelbė, kad 27,000 darbininkų 
streikas esąs išvengtas, nes bo
sai ir išdavikiški unijos virši
ninkai prėję prie sutarties nu- 
kapot darbininkų algas po $5 
į savaitę. Kapitalistinė spau
da irgi džiaugiasi, kad viskas 
jau užbaigta ir streiko nebus.

Bet visai kitaip yra su dar
bininkais. Jie nepasitenkinę 
paskelbta sutarčia ir gali kilti 
streikas prieš bosų ir išdavikiš
kų unijos viršininkų norą. Kai
rysis garmentiečių darbininkų 
sparnas ragina darbininkus

I griežčiausia priešintis algų nu- 
kapojimui. Gi bosai ir unijos 
viršininkai su pagelba gengs- Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
terių ir policijos daro viską, gana gražią vietą vakacijoms 
kad priversti darbininkus pri
imti padarytą išdavikišką su-

. Praeitą sekmadienį Komunis i tartį.
tų Partijos rinkimų kampani- -------------------

p,ikl!ike ,dalyv“v? ,apie Downtown Alkanų Maršavi
mas Liepos 28 Dieną

Downtown Bedarbių Taiyba 
ruošia alkanų maršavimą prie 
Home Relief Bureau, kad 
įteikti reikalavimus gavimui 
pašalpos badaujančioms šei
mynoms, sulaikymą evikcijų ir 
pagerinimą maisto ir sąlygų 
flopauzėse.

10th St. apielinkės, vadina
mos Hooverville-Walkerville, 

‘ bedarbiai laikė masinį mitin
gą ir apie 200 pasižadėjo ne 
tik patys dalyvauti alkanų 
maršavime, bet dirbti energin
gai, kad sutraukti keleriopai 
daugiau darbininkų. Vadina
mos Gold Dust Lodge, flopau- 
zės bedarbiai taipgi pasižadė
jo patys dalyvauti ir kitus ra-1 
ginti, kad dalyvautų alkanų 

lie-

000 darbininkų. Tai buvo di
džiausias piknikas šiame sezo
ne. D a r b ininkai suplaukė 
iš New Yorko ir artimųjų ap
ielinkių, kad paremti partiją 
jos rinkimų kampanijos dar
buose ir kad parodyti užtari
mą tam darbui. Suvažiavusių 
svečių ūpas buvo labai pakilęs 
ir rodantis ,kad kiekvienas yra 
pasiryžęs iškelti Partijoj rinki
mų obalsius kuo augščiausia.

Piknike kalbėjo dd. I. Am- 
ter ir Shepard, kurie pasakė 
geras ir kiekvieną pamokinan
čias prakalbas.

I . Kita dalis programos taipgi 
buvo didelė ir turtinga, kuri 
susidėjo iš vaidinimų, sportų ir

TDA. pradėjo plačią kam
paniją prieš indžionkšinus, ku
riais bosai pasiryžo atimti iš 
darbininkų teisę streikuoti ir 
pikietuoti prieš beg 
kapojimą ir sunkias 
lygas.

Masiniai mitingai įvyks at
virame ore, trečiadienį, liepos 
27 d., sekančiose vietose: 43 
Manhattan Avė., Brooklyne; 
Madison Sq. ir 23rd St., New 
Yorke; Mermaid Ave. ir W. 
25th St., Coney' Island ; 18th 
St. ir 5th Ave., Brooklyne; 
Steinway ir Jamaica Aves., As
toria; 1538 Madison Ave.

Darbininkai 
lingai lankytis 
mitingus, kad 
vieną dideliu,
darbininkų protestu prieš bo
sus ir teisėjus. Tik darbinin
kai savo masiniu veikimu gali 
atmušti indžionkšinus ir išsi
kovoti teisę streikuoti 1 už ge- 

[resnį būvį.

privalo skait- 
į virš minėtus 
padaryti kiek- 
demonstraciniu

Šis demonstratyvis, darbinin
kų pasrodymas rinkimų kam-
Danijos piknike rodo, kad dar maršavime, ketvirtadienį,
bininkai yra pasirengę ne vk- 
balsuoti už Komunistų Parti
jos kandidatus, bet ir veikliai 
dalyvauti rinkimų kampanijoj, 
kad i kiekvienas darbininkas 
būtų pasiektas ir informuotas 
apie Komunistų Partijos išsta
tytus kandidatus,, apie jos pa
tiektą platformą ir t.t.

Rep.

1.500 Jūrinių Darbininkų 
Masiniam Mitinge

Praeitą penktadienį jūriniai 
darbininkai laike masinį mitin
gą, kuriame dalyvavo apie 1,- 
500. Šis mitingas buvo sušauk
tas tuojaus po jūrinių darbi
ninkų demonstracijos, kurią 
policija užpuolė. Mitingas bu
vo entuziastiškas.

Nutarta rengti kitą masinę 
demonstraciją prie Seamens 
Church Institute ir jos virši
ninkams įteikti reikalavimus,

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.
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X NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS INC.
( B ( EL A USK AS) 
G R A B O R I U S 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČIAM I_ KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS. 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ. SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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pos 28 d.
Visų apielinkių darbininkai 

privalo stoti į pagelba tos apie- 
linkės darbininkams, kad iš? 
reikalauti pašalpą, pastoti ke
lią bedarbių šeimynų mėtymui 
iš namų, gauti pagerinimą są
lygų flopauzėse ir tt.

Ketvirtadienio ryte visi bū
kite prie 137 E. 7th St., o iš 
ten prasidės maršavimas.

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
čia galite persirengti, eidami į 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiuhas

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ
Šviežiausias farmų maistas, 

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

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

PUIKIOS MAUDYNĖS 
ir

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

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

Telefonas j Stagg 2-tltB

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOSJ

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus. 
- —— — t ■

LIETUVIU MOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

Iš hotelio tiesiai į 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.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiai ir chroniškai vyry ir 

moterų ligai kraujo ir adoa. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumu.

DR. MEER
116 W. 44th St., i Room 

New York. M. Y.
Valandai Priėmimo i 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniail nuo 11 ryto ik! 1 pe
Telefonas Lackwanna 4-2180

M2

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O. MEYER

208 West 54th St.
New York City

Valandos: 2 iki 6, Sercdomis ir 
Subatomis 11 iki 1, 2 iki 6, 
Apart Nedėldienių

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume-
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
SI 2 Marion SU 
kamp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
812 Marion St., kampas Broadway 

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

pietį)

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

< į *

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

402

“LAISVĘ.
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir njao 6 iki 8 vakare
Telefonas,, Midwood 8-6261
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