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Prūseikos kontr-revoliucinėje 
Klampynėj” tilpo baltagvardie- 

tiskas straipsnis prieš Sovietų 
Sąjungą, kuriame darbininkai 
buvo perstatyti didžiausiais tin
giniais, kurie tik ir laukirf, kaip 
greičiau baigus darbo valandas. 
Tame straipsnyje parodyta, kad 
“Klampynės” redaktoriai į So- 
vietų Sąjungą žiūri kapitalisti
nėmis akimis. Mes davėme į jį 
atsakymą ir įrodėme, kad 
“Klampynė” meluoja.

Socialfašistui Grigaičiui tas 
straipsnis, kaip ir kiti “.Klam
pynės” raštai, labai patiko. Ir 
jis savo organe, No. 173, su pa
sigėrėjimu perspausdino didelę’ 
dąlj “Savikritiko” ir “Klampy
nės“ šmeižto prieš Sovietų Są
jungą ir pridėjo, kad tai yra 
gana protingi ėdžiojimai.

O tuos “protingus išvedžioji

 

mus” Leonas Pfūseika išspaus
dino be jokios pastabos.

Tik kada mes parodėme 
kontr-revoliucinį “Klampynės” | 
veidą, tai tada Prūseika neva j 
parašė “kritiką.” Bet jis buvo 
ir yra niekšiškiausias oportunis
tų tipo elementas. Vienoje vie
toje neva nesutinka su “Savi- 
kritiku,” kitur jam pagelbsti 
niekinti Sovietus. Bet vistik 
Grigaičiui nepatiko tas, ir jis 
subarė Prūseika, kam jis nu
klydo. nuo Grigaičio linijos.

Viešpataujant ekonominiam 
krizini, masės darbininkų aštri
na klasinę kovą. Bet yra ir to
kių, kurie tik galvoja: kaip iš 
Amerikos pasprukt į Sovietų 
Sąjungą, kad išsigelbėjus iš 
vargo ir nuo klasių kovos.

Kaip kurie ten nuvyksta kai
po turistai ir mano pasilikti. 
Gi kada jiems tas nepavyksta, 
tai jie parvyksta atgal pikti ir 
šaukia, kad “nieko gero ten nė
ra.’’ Kaip kurie net išmetinėji
mus rašo komunistų spaudai. 
Kodėl? Todėl, kad jie nerado 
ten pyragų.

Mes dar kartą sakome, kad- 
Sovietų Sąjungoje daug geres
nės darbininkų sąlygos, negu 
jos buvo pirm revoliucijos ir 
negu jos yra bent kokioje kito
je Europos kapitalistinėje šaly
je. Bet Amerikoje gyvenusiam, i 
prie vidutinio uždarbio darbi
ninkui ir nematančiam vargo, 
jos yra sunkesnės, nes daugelio 
reikmenų- dar nėra užtektinai. 
Sovietų šalies darbininkijos at
eitis yra šviesi ir tą puikiai su
pranta SSSR darbininkai. Gi 
tie, kurie įvairiais būdais nori 
•patekti į SSSR ir ten turėti ki
tų iškovotą laisvą gyvenimą, tie 
apsirinka. SSSR negali pri
glausti viso pasaulio, apie 50,- 
000,000 bedarbių. Mūsų parei
ga gyventi ant vietos ir čionai 
kovoti už darbininkišką tvarką, 
o ne dezertyriškai bėgti į SSSR.

Dabar SSSR jau pagaminama 
į mėnesį laiko 700 kombainų, 
vien Rostovo fabrike. Iki nuė
mimo javų buvo nusistatyta pa
gaminti 10,000 traktorinių ma
šinų pėdus rišti ir 2,000 maši
nų kukuruzų nuėmimui.

Kiekvieną dieną Maskvos ir 
Nižni-Novgorodo f automobilių 
fabrikai jau’ padaro po 75 nau
jus automobilius.

šiaurių didjūrin jau nuėjo 
naujas SSSR laivas “Aleuta,” 
kuris turi 11,500 ~tonų įtalpos. 
Tas laivas specialiai įrengtas 
mušti bangžuves.

SSSRČiguno pagaminime 
jau yra antra šalis pasaulyje. 
Per šešis pirmuosius mėnesius 
1932 metais SSSR stovi prie 
Jungtinių Valstijų. Pavyzdžiui, 
balandžio mėnesį J. V. pagami
no 867,000 tonų. SSSR 514,000 
tonų. Anglija 450,000 ir Vokie
tija 336,000 tonų. Bet SSSR 
kas mėnuo produkcija vis auga.,

M

NAUJA VOKIETIJOS BOMBA 
IMPERIALISTŲ KEMPĖJ

Vokietija Reikalauja Ginklavimos, o Jei ne, Tai Tur ir Ki
lios Imperialistinės Valstybės Nusiginkluot iki Vokietijos 
Laipsnio
BERLYNAS. — Vokieti- 

jos karo ministeris ir , žy
miausias asmuo Papeno "val
džios kabinete, generolas 
Kurt von Schleicher, savo 
prakalboj pareiškė, kad Vo
kietija mano padidinti savo 
karo jėgas.

Schleicher karštai ataka- 
tvo Francijos militaristinę 
! politiką. Jisai pareiškė, kad 
| “tarptautinis mandagumas” 
jam neleidžia pilnai charak
terizuoti Francijos politiką. 
Šioje kalboje diktatorius mi
nisteris pareiškė, kad Vokie
tijai yra tik du keliai. Vie
nas, kad Vokietija turi tu-' mas kelia galvą. Tai baimė 
rėti teisę ginkluotis apsigy-' Francijai.

nimui, kitas, tai kad kitos 
imperialistinės valstybės nu
siginkluotų iki Vokietijos 
laipsnio.

Karo ministeris išgyrė fa
šisto Hitlerio organizuoja
mą armiją. Tai reiškia, kad 
Papeno valdžia pilnai veikia 
su hitleristais.

Šita kalba Vokietijos val
džios ministerio yra nauja 
bomba į imperialistinių vals
tybių liogerį. Kitos impe
rialistinės valstybės, kurios 
nuginklavo Vokietiją, jau 
negali laikyti' ją ilgiau pa
vergę. Vokietijos militarize

Vokietijos Policija Vaiko Darbininkų Susirinkimą.

ANGLIJA STOJA Už PREKYBĄ SU 
SOVIETU SĄJUNGA ,

Anglija Atmeta Kanados, Naujosios Zelandijos ir Aust
ralijos Reikalavimą; Anglijai Pačiai Yra Reikalinga 

i Sovietų Prekyba, Kuri Dabar Didėja.

Doumergo Nužudytojas Pasirengęs Mirti, 
Bet Nori Savo Idėjas Įvykinti

PARYŽIUS. — Prasidėjo 
teismas gerai žinomo terori
sto, Pauliaus Gorgulovo, ku
ris nužudė Franci jos prezi
dentą Doumergą. Teisme 
niekas negalėjo šitą teroris
tą sulaikyti nuo kalbėjimo. 
Jisai isteriškai šaukė teis
me, kad Doumergas tik neti
kėtai puolė į jo pasikėsini
mą. Šitas Gorgulovas’teisi- 
no save, ir šaukė: “Franci- 
ja, Francija, išklausyk ma
ne!” Jisai pareiškė, kad 
esąs jau pasirengęs mirti, 
bet prašė, kad jo idėja “bū
tų gyva!” ‘

Ta jo “idėja,” tai kad bū
tų “politinis karas” prieš 
Sovietų Sąjungą, kuris gali

pakeist dabartinius dalykus^ 
Jisai sakėsi kalbąs varde 
tų, kurie jį įgaliavo. Tai 
pasirodo, kad jisai veikė su
tartinai su kitais teroris
tais. Jų tikslas buvo, kad 
Francija ir kitas Europos 
valstybes įtraukti į karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Už 
tai, kad Francija neskelbė 
karą Sovietų Sąjungai ir ne
nuvertė darbininkų valdžią, 
tai Gorgulovas nušovė Fran- 
cijos prezidentą.

Teisme jisai vėl pasisakė, 
kad “labai nekenčiąs”* ko
munizmo. Todėl jisai prašo 
Francijos dar ir dabar 
skelbti karą Sovjetų val
džiai.

OTTAWA. — Čia buvo iš- yra praplėsti rinkas, o ne 
I mažinti. Mat, jinai gerai 
žino, kad jai būtų taip, kaip 
kad dabar Amerikai. Kuo
met Amerika pradėjo perse
kioti Sovietų Sąjungos įga
benamas prekes, tai ir So
vietų Sąjunga nustojo pir
kusi Amerikoj. O nuo to 
daugiaus nukentėjo pati 
Amerika.

Dabar Anglijos prekyba 
su Sovietų Sąjunga kyla. 
Tad Anglijos kapitalistai ne
nori ją prarasti.

kelta klausimas, kad Angli
ja pertrauktų prekybinius 
ryšius su Sovietų Sąjunga. 
Naujoji Zelandija, Kanada 
ir Australija reikalavo, kad 
Anglija neįsileistų prekių i^7 
Sovietų Sąjungos.

Prieš tą reikalavimą pasi-

gali nieku būdu išpildyti šį 
reikalavimą minėtų šalių, 
nes jos pačios bizniui pa-t 
kenktų. Anglijos delegaci
ja pareiškė, kad jų tikslas

Šaukia ČechoslovakijdsChicagos Mokytojai
Gauna tik 25 nuoš. Algų Darbininkus į Kovą

Streikų Banga
Shanghajuje

Audimo dirbtuvėse pasi- • 
pylė darbininkų streikai. 
Streikas, kuris prasidėjo 
birželio 28-tą dieną, jau pa
sibaigė laimėjimu. Darbi
ninkai laimėjo pakėlimą al
gų ir sumažino darbo dieną 
visa valanda laiko. Kitų 
dirbtuvių darbininkai pase
kė laimėjusius ir reikalau
ja algų pakėlimo ir valandų 
trumpinimo.

“Pravda” nuo 1 d. liepos pa
duoda, kad Jungtinių Valstijų 
universitetus ir “kalidžius” lan
kė 827,700 mokinių. Gi Sovie
tų Sąjungoje tokias pat mokyk-, 
las lankė suvirs 1,200,000 mo
kinių. Reiškia, studentų skai
čius jau pralenkė tos rūšies J. 
V. studentų skaičių. Gi rene- 
gatiška “Klampynė” sako, kad 
SSSR “nėra paakstinimo prie 
mokinimosi”, nes ten šalį valdo 
proletarai, o ne koki ponai. ^Tie 
darbininkai, kurie dar seka Prū- 
seiką apie tokias “Klampynės” 
“informacijas” turėtų rimtai 
pagalvoti ir atsipalaiduoti nuo 
darbininkų apgavikų susaidės.

/A.-,-

Norvegijos Darbi- 
| ninku Streikas

OSLO. — Kelių darbinin
kai išėjo streikan prieš algų 
kapojimą. Streikas palietė 
pietinę ir rytinę Norvegiją. 
Streikuoja 2,000 darbininkų. 
Streikas plečiasi. Ministe- 
ris pirmininkas savo pra
kalboje grąsina darbinin
kams, kurie drįsta skelbti 
kovą išnaudojimui, bet dar
bininkai laikosi gerai.

Chicago, Ill. — Miesto 
majoras Anton Cermak pa
sakė, kad jisai jau turi pi
nigus, kuriuos jam pasisekė 
sukelti bankuose, bet moky
tojai ir kiti miesto mokyklų 
darbininkai, kaip tai: inži
nieriai, mechanikai ir net 
šlavikai ir grindų valytojai, 
gaus tik 25 nuoš. algų, ku
rias valdžia jiems yra sko
linga.

Miesto valdžia mokyklų 
darbininkams ir mokyto
jams yra skolinga apie $20,- 
000,000. Miesto valdžia 
bando mažinti išlaidas. Bet 
kitokių planų jinai neturi, 
kaip tik kirtimą darbininkų

PRAGUE. — Valdžia pa
sikėsino padaryti nelegališ- 
kas revoliucines darbininkų 
unijas arba jas visai panai
kinti. čechoslavakijos Ko
munistų Partija šaukia vi
sos šalies darbininkus kovo
ti prieš šį valdžios pasikėsi
nimu. Jinai šaukia darbi
ninkus kovai prieš reakciją.

Japonija Neįstengia Pa
daryti Tvarką 

Mandžurijoj
ko-

e

Nuteisė Nekaltus 
Darbininkus

Nevalia Sėdėti ant Tvoros 
Coney Islande

CONEY ISLAND. — Tei
sėjas Malbin pareiškė ke
liem, kurie buvo areštuoti, 
jog jie “neturi teisėj sėdėti 
ant boardwalko relių (tvo
rų).” Už tai gali bausti pi
nigine pabauda. Ant “relių 
leistina sėdėti tik paukš
čiams,”— sako teisėjas.

!Be to, keletas žmonių bu
vo nubausti, kurie ■ leidžia 
savū kambariuose kitiems 
persirengti. Tai reiškia, 
kad žmonės nei ant savo 
kambarių neturi teisės.-,

BERLYNAS. — Mayence 
mieste nuteista 7 darbinin
kai, tarpe jų keli yra komu
nistai, ilgam laikui kaleji- 
rųan prie sunkių darbų tik 
už tai, kad jie apsigynė sa
ve nuo hitleristų-fašistų. 3 
darbininkai nuteista išbūti 
kalėjime po 15 metų ir be 
pilietinių teisių per penkis 
metus.

PRISIDĖJO IR GRAIKIJA
ATHENAI. — Graikija 

jau taip pat nutarė prisidė
ti prie Anglijos-Francijos 
sutarties, kurią jos pasira
šė Lausannės konferencijoj. 
Rumunija irgi prisidėjusi. 
Lenkija taikosi su Sovietais.

*

Walter Duranty Pasikalbėjimas su
Rooseveltu apie Sovietų Sąjungą

Amerikos Žymūs Politikieriai Pataria Rooseveltui Stot už 
Artimesnius Santikius su Sovietų Sąjunga; to Reikalauja 
Amerikos Biznio Politika t

į i i J

TOKIO. — Japonijos 
misija, kuri palaiko ryšius 
tarpe Amerikos ir Japoni
jos, pareiškė, jog Japonija 
dabar kovoja, kad įvedus 
Mandžurijoj tvarką. Tą 
tvarką Japonija palaiko su 
ginkluota armija ir asako, 
kad Japonija “neturi noro” 
daryti puolimus ant,Man- 
džurijos žmonių.

ALBANU N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato- 

' Uus Rooseveltas kalbėjosi 
apie kelias valandas su Wal- 
teriu Duranty, New Yorko 
Times korespondentu, apie 
Sovietų Sąjungą. Walter 
Duranty Sovietų Sąjungoje 
veikė, t. y., buvo korespon
dentu kapitalistų laikraščiui 
veik nuo pat Sovietų Sąjun
gos įsikūrimo. Tad jisai ge
rai pažįsta ir žino darbinin
kų šalies veikimą ir 
minę sistemą^
, Po pasikalbėjimo 
veltas pareiškė, kad
sai bus išrinktas į Jungtinių 
Valstijų prezidentus, tai šios 
šalies politika bus pakeista 
link Sovietų Sąjungos. Se

ekono-

Roose- 
jei ji-

vietų Sąjunga daug žada 
Amerikos bizniui, jei reika
lai pagerėtų politikoje tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos.

Apie Sovietų Sąjungos 
pripažinimą Rooseveltas šal
tai išsireiškė. Bet jisai ma
no, kad reikia padaryti ar
timesni ryšiai biznio reika
lais. Kalba Duranty nepa
skelbta. Vienok po pasikal
bėjimo demokratų vadas 
kalba kitaip apie Sovietų Są
jungą. Darbininkai iš' jo 
kalbų negali nieko gero ti
kėtis. Rooseveltas yra ne 
darbininkų, bet kapitalistų 
kandidatas. Darbininkai tu-- 
ri balsuoti ir veikti už ko
munistų kandidatus šiuose 
rinkimuose.

Kalvarijos Darbininkai Streikuoja ir Laimi
streiklaužiai pabijojo strei
kuojančiu, nes streikuojan
tieji neleido ju dirbt. Tuo- 
met streiklaužiams į pag'1'---- 1
bą atėjo rangovo pakviesta 
policija. Streiklaužiai, poli
cijos saugojami; dirbo 5 va
landas. Atsitraukus poli
cijai, streikuojantieji darbi-- 

darbininkai 'paskelbė strei- Ininkai puolė ir išvijo streik- 
ką ir reikalavo: (1) mokėt laužius, apmėtvdami juos 
no 50c i valandą, (2) 8 va- į akmenimis. Streiklaužiai 
landų darbo dienos, kad bū- S išsigando ir ant rytojaus ne- 
tų dirbama dviem permai-! dirbo. Darbininkai iškovo- 
nom. Anksčiau darbininkai jo 10 centų Į valanda. “L. 
dirbo 16 valandų. Rango- Ž.” daviniais keli darbinin- 
vas jieškojo streiklaužių, bet1 kai areštuoti.
tc.r"1;:1 ■ _ , . z::::,.. —r;.—:------------ . 1 ' ' .................~ ' < "'TS8-

KALVARIJA. — Prie 
gelžbetoninio tilto statybos 
Kalvarijoj darbininkai į va
landa uždirbdavo po 40 cen
tų. Darbininkai, negalėda
mi pragyvent iš tokio uždar
bio, pareikalavo rangovo 
pridėt po 10 centų valandai. 
Nesu laukdami atsakymo,

Vokietijos Pramonė 
Puola

Vokietija Stoja j Angli
jos-Francijos Sutartį

BERLYNAS. — Vokieti
jos sunkioji pramonė puola. 

- Ypatingai mašinerijos ga
minimas nupuolė iki 30 nuo
šimčių. Laikosi šiek tiek 
lygiomis, tai anglies pramo
nė. Geležies gaminimas yra 
puolimo, mažėjimo padėty
je.

Mašinerijos eksportas taip 
pat sumažėjęs. Bedarbė pa
sidaugino, kuri jau ir taip 
buvo labai didelė.

Nuskendo 69 Jaunuoliai
ieti-BERLYNAS. — 

jos laivyno mokinimūiAiau" 
do j amas laivelis Niobe, ku
riame buvo apie 109 žmonės, 
daugiausia jaunuoliai, nu
skendo Baltiko vandenyse, 
netoli salos Fehmarn.

Šiame laivelyje buvo mo
kinama jaunuoliai karo lai
vynui. Laivas nuskendo iš
kilus dideliai vėtrai ir lietui. 
Manoma, kad 69 jaunuoliai 
nuskendo šioj nelaimėj.

Reikalauja Paleisti 
Streikierius

HIGH POINT, N. C. — 
Tarptautinis^Į) a r b i n inkų 
Apsigynimas . jau pribuvo 
čia darbininkams į pagelbą. 
Pirmiausia išreikalavo, kad 
būtų paleisti du draugai, ku
rie dalino “Daily Workerj” 
streikuojantiems darbinin
kams. Taip pat reikalauja, 
kad būtų paleisti streikie- 
riai, kurie yra areštuoti už 
pikietavimą. S t r e i k ierių 
yra areštuota 20. Darbinin
kai streike gerai/laikosi.

BERLYNAS. — Vokieti
ja jau pranešė Anglijai, kad 
jinai taip pat stoja į tą su
tartį, kurią padarė Anglija 
ir Francija laike Lausannės 
konferencijos. Šita sutartis 
vadinama “pasitarimo” su- . 
tartimi. Tai reiškia, kad 
šios šalys viena su kita ta
riasi apie svarbius užsienio | 
reikalus ir santikius su ki
tomis valstybėmis. Šita 
“konsultacijos” sutartis pa* ‘ 
darys Anglijos, Franci jos ir • 
Vokietijos sąjungą, kurios 
galės dominuoti visas kitas 
valstybes ir labiau atsispirti 
prieš Ameriką.

11 Žmonių Užmušta 
Sukilimuose Kuboj

HAVANA. — Kuboje tik 
laike 2 savaičių likosi apie 
11 žmonių nužudyta ir šim
tai areštuota. Tarpe užmu
štųjų, kaip spauda praneša, 
vra ir komunistų, šiuo lai
ku Kuboj buvo sukilimai. 
Tų sukilimų tikra politine 
prasmė nėra pilnai žinoma.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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FINANSAVIMAS KOMUNISTŲ PAR 
\ i TUOS RINKIMŲ KAMPANIJOS

Mūsų Judėjimo Uždaviniai
Nemažai kalbame apie 

pasiekimą plačiųjų masių 
su komunistine propaganda.

. Prezidento rinkimų kampa
nija suteikia komunistams 
puikią progą tame darbe. 
Darbininkai susidomėję rin
kimais. Kalba visi ir dau
gelis jų daug ko laukia. Su 
nedidelėmis išimtimis, dar
bininkų imasės laukia, kadi 
šitie rinkimai sugrąžins ge
rovę Amerikoje. Vieni už- 
nuodinti prohiticijos klausi-'

republikonai buvo velniai, o I ;an!<1?1.ia-b<ų . fmansimai
demokratai, laimėję, išgel-, sa-tiniai neišsemiami.
betų Ameriką nuo ekonomi-1 Komunistų Partija Remias 
nes suirutės: Kiti tiki į ki-i Darbininkais 
tokias nesąmones. Vienok; _ TZ . , n, Gi musų Komunistu Par-drdziuma ju susnnteresavę:,.. , • • •... • ? i ri4.- • !tija neturi jokiu kitų įeigų, partijomis, jų kandidatais ir < J -v- - - - -
platformomis.

Mes, komunistai, turime 
išnaudoti visas rinkimų 
kampanijos progas priėji
mui prie tų darbininkų, kad 
išblaškius iš jų galvli tuos 
nuodus . ir tas nesąmones. 
Bet neužtenka pasakymo— 
“prieikime prie tu darbinin
kų.” Neužtenka gerų norų 
ir kilhių troškimų.
plačios ir planingos agitaci-

- . los. kurią

Ti šimtus savo dienraščiu v
Paperka tuos laikraščius, 
kurie tiesioginiai nepriklau-. i* • r .. i uaidu so nuo stambiojo kapitalo. ę> f- -
Paimkime kad ir lietuvišką;J 
buržuazinę spaudą. Rie-1 
biais kapitalistų kandidatų; j 
garsinimais gauna tūkstan-i 
čius dolerių “Naujienos,” j 
“Vienybė ”, “Draugas”, I 
“Darbininkas” ir kiti pana
šūs šlamštai. Jie parsiduo- 

i da abiem—republikonams ir 
i demokratams.

Kapitalistų partijas šeria 
Kiti įsivaizdina, kad! j1 Palaiko ^darbdaviai ii

, ———... i į ■■ ..,

Turime sumobilizuoti' visas' 
spėkas išpildymui mums 
skirtos užduoties.
į Į Komunistų Partijos rin
kimų kampanijos'finansavi
mą neprivalom žiūrėti, kai
po į išlaukinį, ant mūsų iš 
viršaus uždėtą dalyką. Prie
šingai, tai mūsų locnas kla
sinis reikalas. Komunistu 
Partija yra mūsų partija. 
Jos reikalai yra mūsų rei
kalai. Jos problemos yra 
mūsų problemos. Šita rin
kimų kampanija, yra mūsų 

ijvisų organizacijų ir spaudos 
i rinkimų kampanija. Tam 
Tikslui rinkdami aukas mes 
s u p a ž i n d iname lietuvius 

' įdarbininkus su Komunistų 
ja ir jos keliamais 

)ūbaisiais. Finansuodami 
Į mūsų partijos rinkimų kąm- 
ipaniją mes padedame, kovai 

J Už bedarbių apdraudą, prieš 
į a 1 .g ų k a p o j i m ą, prieš 
'naują kapitalistinį karą, 
prieš reakciją ir priespau
dą abelnai, už nuvertimą 
šios kapitalistinės sistemos.
Ką Reikštų Milionas Balsų

Milionas balsų už Komu
nistų Partijos kandidatus 
šiuose rinkimuose reikštų 

, tokį didelį laimėjimą Ame
rikos darbininkų judėji
mui, prieš kurį sudrebėtų 
visa parazitų klasė. Tie 

> balsai sustiprintų keleriopai

Strategija ir Taktika, Kaipo Va
dovybės Mokslas Klasiy Kare

J. Stalinas

kaip centai ir doleriai klasi-^įsą revoliucinį frontą. Kla- 
■ niai sąmoningų darbininkų.
, O jeigu atminsime bedarbę,
' nuo kurios kenčia kiekvie-
' nas darbininkas, ' tai mūsų savo ~ spėkomis.
j partijos rinkimų kampani- reakcijai
jos finansinė problema pa- skaudus smūgis. Būtų ge- 
sidarys aiški. Čia darbai riausias ir tvirčiausias at- 
milžiniški, čia progos auksi- sakymas Fišėms ir jų agen- 
nes, bet stoka finansų iš- tams, kurie nori 
naudojimui tų progų, kad mūsų partiją į požeminį

•• i ' > L.|-
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itmutMvin

Vokietijos darbininkai demonstruoja prieš impe
rialistų rengiamą karą, už gynimą S. Sąjungos.

%

Antrojo Internacionalo 
laikotarpis buvo vyriausia 
toks laikotarpis, .kuriame 
buvo formuojamos ir lavina
mos p r o 1 e t a r i ato armi
jos daugiau ar mažiaus ra
maus išsivystymo aplinky
bėse. Tai buvo laikotarpis, 
kuomet parlamentarizmas 
buvo vyriausia klasių kovos 
forma. Tose dienose pir
moj vietoj nestovėjo klausi
mai didelių klasinių t susi
kirtimų, prirengimo; prole
tariato revoliuciniams mū
šiams, > kelių ir būdų,- - kaip 
laimėtų proletarinė diktatu-^ 
ra. Visas darbas buvo su
vestas į. tą,1, kad išnaudoti 
visus legalius išsivystymo 
kblius suformavimui ir iš
lavinimui proletarinių ar-' 
mijų; kad išnaudoti parla
mentarizmą pagal tas są
lygas, kuriose proletariatas 
buvo (ir tada atrodė, kad 
jam visuomet lemta tose są
lygose pasilikti), opozicijai 
prieš buržuaziją. Vargiai 
čia reikėtų beaiškinti, kad 
bėgyje tokio laikotarpio ir 
akivaizdoje tokio proleta- i 
riato pareigų supratimo ne-1 
buvo galimas išdirbimas nei Į 
pilnos strategijos, nei jo
kios plačios taktikos. Tada 
buvo kavalkinės ir atskiros 
nuomonės apie taktiką iri 
strategiją, bet nebuvo pilnai! 
išdirbtos, susistematizuotos 
taktikos bei strategijos.

Antrojo Internacionalo 
pražūtinga klaida buvo ne 
tame, kad jis pavartojo tak
tiką išnaudojimo savo lai
kuose parlamentarinių ko
vos formų, bet tame, kad 
jis perkainavo ’ tų- forrhų 
svarbą, kad skaitė tas for
mas faktinai vienatinėmis 

, . . . ... TZ i formomis. Tuo būdu, kuo-
kimą aukų ir aukojimą Ko-lme^ a^ejo laikotarpis atvi- 
mumstų Partijos rinkimų j revoliuefnių. susikirtimų 

. Y1S0S orgam“ ir kuomet ekstra-parlamen- 
zacijos ir jų kuopos, visos tarines kovos formos atsis- 
draugijos bei khubai aukas t -Q irmoj. viet ; Antrojo 
siųskite sekamai: Komums- Internacionalo partijos at-

siniai sąmoningoji darbinin
kų klasės dalis gautų dau
giau pasitikėjimo savim ir 

Kruvinai 
būtu užduotas 

Būtų ge-

pavaryti

Reikia į paskleidus komunistinę pro-; gyvenimą. Butų 
'■ pagundą tarpe masių.

šūvis iš
! didžiosios konuolės į visus 

ima, pąskteistij Apie tai prisieina labai valdžios 1 bilius' ■ nukręip.ttįs i
rv <•» 1 x 4-1 Ir i x ti o z. X i? Iprakalbomis, lapeliais, Uifcrlįrimtąi pagalvoti kiekvienam(prieš ateivius. !■**?*$

raščiais, atsišaukimais, de- komunistui ir kiekvienam! 
monstracijomis, kovomis už i simpatikui. Tą fų’oblemą 

 

kasdieninius darbininkų rei- ■ turi svarstyti kiekviena rei 

 

kalus. Bet tai darbas mū- voliucinė darbininkų o\gani- 
sų Komunistų Partijos. Ji-!zacija bei draugija. isas 
nai turi pasiekti tas plačią-. kitas finansines išlaidą^vei
sias amerikonų darbininkų! kia ekonomizuot, sumazint. 
mases.

Agitacijai Reikia Finansų
Bet tuščiomis rankomis 

partija agitacijos nepa- 
skleis. Kiekvienas pasijudi
nimas, 'kiekvienas lapelis,

Todėl skubiai griebkimės 
už darbo. Pradėkime rin-

Pirmon vieton šiuo tarpu 
turime pastatyti finansavi
mą Komunistų Partijos rin
kimų kampanijos.
šimtas Tūkstančių Dolerių , St-, Brooklyn, N. Y.

__ __  Mūsų partija pasibriežė “Laisvėje 
kiekvienas kalbėtojo nuva- šiai rinkimų kampanijai su- 
žiavimas į susirinkimą rei- kelti ir išleisti šimtą tūks- 
kalauja padengimo lėšų. Čia tančių dolerių. Palyginus 
juk kapitalistinė tvarka. Be ’ su reikalu, tai maža suma, i 
dolerio nė iš vietos nepasi
judinsi. Milionų lapelių ne
iškepsi ant smėlio. Kandi
datų su prakalbomis nepa
siųsi oru ar žeme veltui: 
sparnų neturi, nenuskris.

Rinkimų kampanija nega
limas daiktas be pinigų. Tą 
privalo suprasti kiekvienas 
komunistas ir kiekvienas 
komunistų simpatikas. Tą 
turi jžjnoti kiekviena komu
nistėms simpatinga > darbi
ninkų organizacija ir kiek
viena darbininkų grupė, ku
ri nori Komunistų Partijai 
padėti šiuose rinkimuose. 
Mūsų partijos rinkimiJ kam
panija yra darbininkų kla
sės kampanija prieš bosus 
ir visus išnaudotojus, ir 
prieš jų politines partijas. 
Mūsų partija neturi kitų 
reikalų, apart darbininkų 
klases.
Kapitalistų Partijos Išleis

Milionus
Kapitalistinės partijos iš- =

rė tuoj autinis dalykas, kuo
met proletarinių rezervų 
(strategijos) klausimas vir
to yienū iš svarbiausių klau-! 
simų, kuomet kovos ir or- i 
ganizacijos visos formos, 
parlamentarinės ir ekstra- 
parlamen tarinės (taktika) 
paėmė aiškų pavydalą, kiek
viena atsistojo jai tinkamoj i 
vietoj,—tiktai' šitame lai- ■ 
kotarpyje buvo galima iš-! 
dirbti pilna strategija - ir | 
smulkmeniška taktika pro-j 
letariato kovai. Lenino vei
kalai—Kas Daryti? Dvi 
Taktikos, I m p e ikializmas, 
Valstybė ir Revolijicija, Pro
letarine Revoliucija ir Re
negatas Kautskis, “Kairy
sis” Komunizmas ir tt., vi
suomet neabejotinai bus' 
branginami, kaipo neįkai-j 
nuojamas priedas prie abel-Į 
no marksizmo sandėlio • ii

{vairūs Dalykai

lijos imperialistų ekspertas 
prie jojo revoliucinio arse- laivyno klausime, iškėlė vir- 
nalo. Leninizmo strategija į šun, kad Italijos fašistinė 
ir taktika yra vadovybes: valdžia slaptai budavoja ka- 
mokslas'proletariato revo-iro. laivus, kurie yra uždrau- 
liucinėj kovoj.

Hector C. Bywater, Ang-I rnerys su šeimyna turi gy-

tokios įplaukos, imant far- 
merius abelnai.' Daug far- 
merių yra, kad 
įplaukų neturi.

nęi tokių

IŠ LIETUVOS
i sti sulig įvairių laivypo “su-
; tarčių,” padarytų tarp im-
* perialistinių šalių. Gi It'ir
j lija sako, kad ir kitos šalys : ką.” ‘ jjet ta jų “savikritika 
tą patį daro. 'atkreipta prieš Sovietų Są-

Renegatai per 
nę” giriasi apie

“Klampy- 
“savikriti-

Tas patvirtina' komunistų prieš Amerikos Ko- 
' aiškinimą, jog- imperialistai munistų Partiją, prieš Vo- 
! kalba apie “taiką”, laiko 
i “nusiginklavimo” konferen- 
: cijas, o tuo pačiu sykiu s 
t^i ginkluojasi — reng 
prie imperialistinio karo

Darbininkai privalo vi 
kiais būdais trukdyti impe-; 
rialistams rengti naujai 
skerdynę. D a 1 y v a u k i te 1 y° $75,000 algos. Ir nusimu- 
prieškarinėse demonstraci-: dar jis ghus $6Q,000
•jose rugpjūčio 1 d. J metus- 'Be to, nuo įvairių1

_____ _iinvestmentų jis gauna $35,- 
^Bankieriams vedant propa-į000 ! metus- TaiS‘’ met>- 
gandą su valdžios pritari-i «čs įplaukos susidaro $95,- 
rnu, nuo 1921 iki 1929 me-i °00- 0 kur visokios dova- 
tų Amerikos gyventojai in-!nos nu0 stambių kapitalis- 
vėstavb viso $18,000,000,000 į tų ir korporacijų už įvairius 
į įvairių šalių bonus. ___ -£j- . . . .- -

įvertė taip nupuolė, kad da-'^a^'j tie patriotai,

Lietuvos Transportą 
Darbininkų

Nukapota Algos
Transporto Darbininkų 

Padėtis
KAUNAS. — Prie vago

nų iškrovimo dirbam 12 dar
bininkų. , Uždarbis labai 
.maža^i Šenjau gavom už 
vagono javų iškrovimą 9.0 
litų, o dabai' tik 30 litų. Už 
vagono geležies iškrovimą 
(900 pūdų) gavom 90 litų, 
dabar—45 1. Už cukraus iš
krovimą seniau gavom 1 li
tą už maišą, dabar—40 cen
tų., Už vienos bačkos silkių 
iškrovimą gaudūvom po 1.25 
1., dabar 75c. Lž vagoną j bar iš investuotų 18 bilionų verkia delei Hooverio 
druskos (900 pūdų) vieton dolerių vargiai būtų galima: siskriaudimo,” l

kietijos Komunistų Partiją, 
prieš revoliucinį darbininkų 
judėjimą. Jie nekritikuoja 

[asi savo renegatiškus, kontr-re-
I voiiucinius daraus.

Prezidentas* Hęoveris su- 
ia'tiko nusimušti $15,000 iš sa-

šęs alg£ dar jis ghus $6Q,000 
i į metus. ' Be to, nuo įvairių1 
i investmentų jis gauna $35,-

draugijos bei kliubai aukas
A W * '-V A A A Jk • JU .w. XZ * * * vzl. A Jk JU

tų Partijos Rinkimų Kam-; 
panijos Lietuvių Komite- 

|tui, J. Siurba, 46 Ten Eyck sjsa^g ^pasiimti atsakomy-
A . - *. - bę už ju pravedimą gyveni-• Aukos bus garsinamos i m 

lisvėje” ir “Vilnyje.”

letariato tiesioginio veikimo bio, kaip kiti gaunam i? pi-irius"ir valdžią delei propa-

tojo pirmoj vietoj, Antrojo

šukė savo užpakalį tiems 
naujiems7uždaviniams ir at- 

kė 'pasiimti atsakomy-
75 litų, dabar gaunam 50 li
tų. Dienos uždarbis yra 2- 
3 lit.

Komunistas.

Palyginus su tuo, kad kapi
talistų partijos nuodijimui 
darbininku išleis dešimtis' 
milionų, tai šimtas tūkstan-1 
čių dolerių dbrbininkų švie
timui, organizavimui ir mojr'

y \J \ 7 y \ 7 \7 e c

Bonu 1 pasidarbavimus jų naudai? 
kurie 
“nu- 

►,” gali nusira- 
atgauti 8 bilionus ’ dolerių. — Hooyeris nebadaus,
Del to smulkioji ir vidutinė i kaip badauja milionai be- 

l 
mažai pinigų į tuos bonus,i šeimynomis gyvena milionai 
dabar nusiminus. Tūli bo-: darbininkų, kurių algos ta
nų pirkėjai keikia bankie- P° nukapotos. -

Dabar mes įrašyti į buržuazija, kuri sukišo ne-1 darbių, kaip pusbadžiai su
ligonių kasą. Bet jei kas 
nors iš mūs serga, tai duo-

Tiktai vėliau, tiktai pro- dam jam lygią dalį u^dar-1 
ivini-n L-i nni r\ n-i n i rx VAllrimn nin IzeilIA IziCl nrUnrinm 10

A * Iv * 1 i h 1 laikotarpyje, tiktai proleta- nigai, kuriuos gauna iš ligo-jAr jail ISrinkOt UClega“ rines revoliucijos laikotar- nių kasos įeina į bendrą ka- 
Ine ; PriočflonnHaMmc pyj> kuomet buržuazljos nu’ 
tilo { e 1 I IvoUCpuI IdLlJUo vertimo klausimas pasida-

Konferenciją?

pyj, kuomet buržuazijos nu-

nigai, kuriuos gauna iš ligo- igandos už svetimų šalių bo-1-------------------
|nus- _ _ _ |Darbininką Kandidato

.. . r„... !_, Dr raui p. Gourich, Waii Vicc-Prezidento Vietai 
Nauja Chiles: Streeto ekonomistas, sako,l

vidutiniai .Jungtinių! Mitingas McKees Rocks

sa.

Chile.

timui, organizavimui ir mojr' PITTSBURGH, Pa. — Jau 
bilizavimui kovoms tėra la-ibuvo ™šyta, kad Ateivių Gy- 
šas vandens. Ir, rodos, po, - ■
visą Ameriką neturėtų būti deputacijos konferenciją rug-

' nimo Komitetas šaukia prieš-

kas spėkas atmuškime kapita-į valdžia irgi negali panaikin- kad
listų pasimojimus dar labiau | ti bedarbę. .0 bedarbiai ne-■ Valstijų farmų įplaukos su-j 
mus pavergti ir persekioti.

Delegatas.
rimauja ir daro nesmagumą | mažėjo iki $80, atmokėjus, 
naujai Davilos valdžiai. j visas išlakįaŠ? Reiškia, far- j

sunku sukelti tą sumą.
Šiame atsitikime ypatin- 

vaidintiga rolė prisieina 
ateivių darbininkų organi
zacijoms ir spaudai. Pavyz-

pjūčio 7 d., Walton svetainėje, 
200 Stanwix St., Pittsburgh, 
Pa. Prasidės 10 va 1, ryte.

Svarbu dabar žinoti ,ar daug 
lietuvių ’darbininkų draugijų 
jau išrinko" delegatus. Juk

džiui, mes, lietuviai,^turime j konferencija labai svarbi. Rey 
galingas masines organiza- kia sudaryti bendras darbinin- 
cijas. Kai kurios iš jų ga- ką frontas atmušti Dies bflius, 
Ii iŠ iždų ’paaukoti. Jų kuo- kuris jau atstovų bute priimtas 
pos gali padaryti tą patį, ir kuris mierija
Antra, organizacijos privalo sveturgimius darbininkus de- 
rinkti aukas rinkimų kam- portuoti.
panijai.
rengimai kampanijos nau
dai.
turėtų būti plačiausiai iš
naudojamos.

Mūsų Kvota $5,000
Komunistų Partijos rinki-

leidžia po desėtkus milionų imu kampanijos nacionalis
doleTJų rinkimų kampanijai. I komitetas paskyrė visam lie-j-vafdyba gali pasiųsti delega-| 
Savo', purvina kapitalistine tuvių darbininkų judėjimui tus.

visą sukelti rinkimams penkis

kovojančius

Dąbar jau daugelis'
Paskui seka pa- kovotojų po

Visos šios galimybės tu°i_aus Jll0S ^®Por^u°ti- , 
I 1 1 n «-v I i 4 U i i r, z-x 1 v 4- » ,

laukiama tą
areštu ir tiktai 
bilių priimti ir

būti sekantis de- 
jeigu nekovosite 

Todėl žiūreki-

Jūs galite 
portavimui, 

’prieš tą bilių. 
te, kad jūsų draugija būtų iš
rinkus delegatus. -Jeigu ne- 

j išrinko ir jau kito susirinkimo 
Į iki konferencijai neturės, tai

—

O

'■&&&.<<

Besirengdami į karą, Amerikos imperialistai gamina milžiniškas karo 
tankąs«,: Tą pątįdaro ir kitų šalių imperialistai. Darbininkai, kovokite 
prieš karo rengėjus rugpjūčio 1 d.

propaganda apgaubia 
šatį, pdsiekiaJ kiekvieną žnio- tūkstančius dolerių ($5,000). nansine p age lba vesti tą dar-• i 
gų. Kapitalistų partijos tu-1Turime griebtis už darbo, bą. ^Sujungę savo darbininkiš-

Taipgi prisidėkime ir su fi-

McKEES ROCKS, Pa.—Ja
imes W. Ford, Komunistų Par- 

_ itijos kandidatas vice-preziden- 
to vietai, kalbės APLA. 2 kp. 

Į svetainėj, 24 Locust St*, suba- 
toj, rugpjūčio 13 d. 
7Čl0 vai. vakare.

Apie tai reikia‘kuo 
sifti kalbėti, kad tiktai 
darbininkų pasiekus 

r ; žindi nūs juos su
Partijos rinkimų platforma ir 
jos kandidatais.

čia irgi, kaip ir kitur, dar- 
I bininkų padėtis sunki. Apie 
J 1,500 šeimynų gyvena trupi- 

numetamais iš Relief 
Daugelis bedarbių ba- 
Padėtis kas kart da-

Prasidės

plačiau- 
daugiag 
ir supa- 

Komunistų

niais, 
’Fund. 
1 dauja. 
rosi sunkesnė.

Svarbu todėl susipažinti su 
| Komunistų Partijos -platforma 
1 ir veikimu tuo klausimu. Juk 
republikonai,’ demokratai ir so- 

; cialistai nieko bedarbiams ne- 
* duoda, bet dar kenkia jų ko-. 
■ voros prieš badą ir skurdą, 
. Pasirodo, kad Komunistų Par
tijos nusistatymas yra visai

< skirtingas. Pažiūrėsime.
z Bedarbis.



Ketvirtai, Liepos 28, 1932 LAĮSVB Puslapis Trečias
’C L

is kalbų su kareiviais kino-kliu- 
be “Spindulis” nuo šemkuno ir 
tuomet jam. .liko aišku, kad yra 
kokia tai organizacija rengian
ti fašistų valdžios nuvertimą. 
Pradžioj vasario gusarų pulko J 
raštininkas žemaitis nuvedė jį 
į vieną namą Ukmergės gatvėj 
ir ten jis susipažino su seimo 
Atstovu Pajauju ir t.t. Vir. 
gusarų pulko leitenantas Eri
kas Tornau patvirtino parody
mus vir. puskarininko Polu
jansko ir pridėjo, kad po nau
jų metų užėjo pas jį studentas 
Kaminskas su seimo atstovu 

“ "—-°—i Pajauju ir tuo pat metu užėjo 
■ busiu saugojamas, viena kita[irx gusarų pulko raštininkas 
I diena ir busiu laisvas. Budris: jU(^zas žemaitis, tuo pat metu 
i savo sprendime rašė. Liedimn-, pajaujįs kalbėjo su Kamins- 
|ko gusarų lastinmko (apįe politiką, nurodinėjo,
'Prano Lleviaciaus parodymais i kad yra būtinumas Organizuo- 
nustatyta, ad ovo piadziojl^g prje§ “fagistų valdžia,” kad

- - į prie gero momento, jeigu val- 
■ džia pavyzdžiui peržengs kons- 

r j tituciją, galima būtų nuverst 
dabartinę valdžią, grąžinant se 
nąją, apart to jis minėjo, kad, 

i reikia organizuot puskarinin-’ ' * - 1 -T i • 1 I

PILSUDSKINIAI-PAJAUJ1NIAI 
PROVOKATORIAI

, bingramton; n: y. MONTREAL, KANADA į
L. D. S. A. I APSKRIČIO NARĖMS

1926 m. fašistinis pervers- Venclovų ir pas jį dažnai užei- 
Lmas buvo padarytas su imperia- (javo gusarų pulko raštininkas 
^stų žinia ir pritarimu. Im-| 
perialistams buvo jis reikalin
gas, nes imperialistų nuomone

Juozas žemaitis, Povilas Po
dėlis, viršila Povilas Špokas, 

fašistų Lietuva lengviau įtrauk- Pu^° artelininkas Polujauskas 
ti į karą prieš Sovietų Sąjungą1 
ir kartu prie fašistinio režimo 
lengviau apsidirbt su revoliuci-i

-, niu darbininkų judėjimu. Fa- , , .1XT1 . ..
šistai į perversmą ėjo su dviem 
Pamatiniais obalsiais: prieš bol-1 
a^vikus ir prieš lenkus. Pirma-1 
sis obalsis,—prieš bolševikus—<i 

; tai buvo tikras fašistinio per-| 
.versmo obalsis. Jis rodė, kad 
fašistai eina į perversmą, kad , . .. .
sudaužyt Lietuvos komunistus įuvusls Jusar« pu k„° . kareįvla į 
ir geriau prisiruošt prie karo Pranas Komaras sake jam, kad. 
prieš Sovietų Sąjunga, kad ge.' ‘rengiamas perv'ersmas nuver-i 
riau imperialistams patarnaut. Itlmul partines valdžios 
Antrasis obalsis,-prieš lenkus Pu*° .^tininkas Povilas 
-tai buvo demagoginis, iškel- Odelis turėdamas rysius su 
tas išimtinai apgavimo tikslais. į vyresniuoju leitenantu Tornau,' kus, 0 pat;s Tornau būk tai at-L 
Fašistams rūpėjo savo pusėj j vyresniuoju puskarininku že-^aVa iinmc v*;™ vQri_lku°Pa
turėt tuos, kas nusistatęs prieš i maičiu ir 
Lenkiją. Fašistai kėlė tą obal-j liudininko Kilšausko parody
si vien tam, kad apgavus Len-jmus ir pridėjo, kad 15 kovo 
kijos priešus lengviau būlęj fa- vakare jis užėjo pas vir. lei- 
šistinį perversmą padaryt. Iš- tenantą Tornau, kuris ir t.t. 
tikrųjų gi fašistinio perversmo Gusarų pulko ryšių komandos 
vadai, ypąč tie, kurie spietėsi1 burininkas Silvestras Šležas pa- 
apie Smetoną, buvo lab.ai prie
lankūs Lenkijai ir rūpinosi 
greičiau rast bendrą su Lenki
ja kalbą sutarčiai.

Po fašistinio perversmo pri- 
• siejo susirūpint priskubinimu 

susitarimo su Lenkija. Bet čia 
fašistų eilėse nuomonės pasis
kirstė. Kuomet vieni (volde- 
marininkai) manė, kad dirva 
Lietuvos susitarimui su Lenki
ja dar neparuošta, kad fašis
tams yra pavojinga skubintis; 
su tuo susitarimu ir todėl rei-: 
kia susitarimo klausimą 
tęst, kad geriau dirvą tam su
sitarimui paruošt, kiti (smeto-; 
nininkai ir kademai) manė, kad 
su sutarčia su Lenkija reikia 
skubintis, nes imperialistai ruo
šiasi artimiausiu metu į karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Todėl į

i ir koki tai civiliai, tarp kurių 
būdavo ir ’studentai, kKd po 
Komaro ir Venclovo”arešto pas
tarasis, sėdėdamas 14 kovo da

Visų Žiniai 
' t • <

Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijos bendro fronto ko
mitetas rengia prakalbas, ku
rios’įvyks 28 d. liepos, Cent-| 
ral High School Auditorium, 
Main St.’, Binghamton, N. Y. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare. Kal
bės1 drg. James W. Fordas, ko
munistų Partijos kandidatas 
į Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentūs.

Šis drg. Fordo atsilankymas 
čionai turėtų suįdominti kiek
vieną Bingamtono darbininką, 
kuris tik yra spaudžiamas šios 
kapitalistinės 1 tvarkos. Drg. 
Fordas plačiai išdėstys Komu
nistų Partijos Platformą, o mū-

čia yra keletas lietuvių dar-j 
bininkiškų organizacijų. Jos Į 
visos veikia neblogiausiai, mano' 
nuomone, tai dar geriau, kaip i 
vidutiniškai. Tik blogiausiai I 
su susirinkimais, nes svetainė 
yra samdoma, kur - patogiau 
to miesto dalyj ir iš kitų mies
to dalių ą^eiti ant susirinkimų 
esti per toli. Važiuoti, kurie 
senai nedirba, aišku, negali su
graibyti nei kelių centų, išski-Į 
riant dirbančius, kuriem gal Į 
kitokį nepatogumai esti.

Bet vieną sykį buvo pada
ryta tąip, kad ALDLD mėne
sinis susirinkimas įvyko seno
joj vietoj ir tuo pačiu sykiu

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. J

Kiekviena narė būtinai turite dalyvauti šioj kon
ferencijoj. Mūsų suvažiavimas padarė daug svarbių 
tarimų kas link perorganizavimo Susivienijimo, bet 
jeigu mes nesipūlsim 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.

(176-180) ;
sų, darbininkų, yra būtina pa- bu^0 nutarta laikyti srusirinki. 
reiga dalyvauti prakalbose kitoj vietoj, tolimiausioj
iškląusyti drg. Fordo kalbą.. im‘j'esto daiyj. Bet pasek- 

Vietinė Komunistų Parti jos. m(;.s buvo tokios, kad'draugai
: rengia- pikniką, kuris buvo kviečiami į susirinkimą 

‘įvyks 31 d. liepos, J. M. Ka-' 
minsko giraitėj. Prasidės 12 
vai. dieną. Visi Binghamtono' 
lietuviai darbininkai esate kvie 
čiami dalyvauti tame piknike. 
Mes visi esame įsitikinę, kad 
vien tik Komunistų Partija rū
pinasi darbininkų klasės reika
lais, tai mes darbininkai vi- 

e remti Kom-

i sakė jiems, kad jis kaipo kari-

Tuo pat metu Tornau su raš
tininku žemaičiu dažnai užei
davo į skyrininko Rivako kam
barį ir tenai žemaitis informa
vo jį, kad kitose dalyse organi
zacija jau yra, minėdamas, kad 
Pajaujis visiems organizacijos 
nariams arba žinantiems apie 
tą organizaęiją už išdavystę 
grasino kulka ir t. t. Seimo 
narys Pajaujis nepripažinęs 
save kaltu perversmo ruošime 
prieš dabartinę valdžią, augš- 
čiau ‘paaiškino, kad būdamas 

' pas vir. leitenantą Tornau Ožeš- 
. nei su

Komaru patvirtino ninkas nenori imtis šio darbo.

kuris ir 1.1.

tvirtino parodymus Jono Podė
lio ir pridėjo, kad 15 kovo va
kare pas jį užėjo Povilas Po
dėlis ir pranešė jam ir tt. Gu
sarų pulko ryšių komandos vir
šila Povilas špokas neprisipa
žindamas kaltu rengime per
versmo prieš fašistų valdžią pa
aiškino, kad jis nei jokių kal
bų nei sų vir 
nau, nei su ’

f. leitenantu Tor- Pienes gatvėj kovo mėn. __ _
vir. puskarininku studentu, nei su gusarų pulko 

žemaičiu apie perversmą neve- raštininku žemaičiu nesusitiko,
dė, bet kad vir. puskarininkas

i žemaitis užėjęs pas jį iki- savo 
už i arešto pasakė, ką gi negirdi,

■ kad rengiamas sukilimas, pri- 
; sidėk ir tu, bet jis špokas atsi
sakė, ir kad 13 ar 14 kivo jis ' 
kalbėjo kareivių kliube su Po-; 
vilu Podėliu apie Tornau areš
tą ir apie tai, kuomet įvyks

i perversmas. Podėlis turis areš- 
; tuot visus pulko karininkus, o

kad kalbų su Tornau apie orga
nizavimą armijos nuvertimui 
dabartinės valdžios neturėjo ir 
todėl kalbėt apie organizavimą 
puskarininkų tuo pat tikslu ne- 
galėjo. Jis žvalgyboj sakė, kad 

i jis nei jokių pažįstamų karei
vių gusarų pulke neturi ir ka
reiviai jo kambaryj niekuomet 
nebuvo, kad nei jokio kamba
rio Ukmergės plente savo žiir Lietuva greičiau reikia pa-Į1^ v‘7 - no UKmerges plente savo zi-

ruošti tam karui. Ir energin-■! vel!au a.tv,5Jk® sarvvuoc,ai>Paims j nioj šiais metais jis neturėjo
radio stotį ir paštą.radio stoų ir pastą. Gusarų i apie, gyvavimą tokios orga- 
pulko felčelis Antanas Kasuse- nizacijos, kuri rengė sukilimą 
vičius dalinai patvirtino Povilo jįs nežinojo, kad nei jokio ka- 

i Podėlio parodymus ir pridėjo, reivio žemaičio nežino ir kad 
j kad buvo siųstas felčerio Čepai- pastarasis niekuomet neužeida- 
j čio pas Tornau ir atėjęs po to Vo pas jį į valstiečių liaudinin- 

į ambulatoriją jis pranešė Če-!kų CK, bet vėliau Pajaujis pa- 
kad Tornau į pulką j keitė savo pirmuosius parody- 

če-|mus ir paaiškino, kad pradžio- 
vcuvuio mėn. į “Lietuvos 

Kaipgi mes vie j žinių” redakciją užėjo kokis tai 
ir

gesnių reikia imtis priemonių 
kovoj su komunistais.

Pačią Provokavimas i
Lietuvos susitarimui su Len-į 

kija ir priskubinimui, gėrės-i 
niam pasiruošimui į karą prieš ... . 
Sovietų Sąjungą ir smarkos-Į '‘į1“'' “nradėt ”
niam puolimui ant komunistų . P,. , P. ... .
fašistai ėmėsi putčų provokavi-1 Paitls nupuolė dvasrn, atsake |je vasano 
mo taktikos. Pirmu tokiu put- Kasusev.ciur: 1 . . „
ču turėjo būt vadinamas pajau-|nl Pradėsim - nei su Tornau, ( asmuo civiliuos drabužiuos i. 
jinis putčas. Jis buvo ruošiamas nei su žemaičiu, nei su Čepaičiu; kreipėsi j jį užsirekomendavęs 
1927 metų (pavasarį, Iniciaty-j J'ls,_apie, suklllT.ą_ ,.nekal" I ?uaaJ.M. ?ulko 
va ruošime priklausė tautinin
kams smetonininkams, kurie

bėjo, apie rengimą sukilimo jis maičiu; 
nieko nežinojo ir apie pasiun- mėgsti

> raštininku že- 
pastarasis mėgino už- 
ryšius su valstiečiais

žvalgybos agentų Žemaičio, če- arklill Tornau jis nieko liaudininkais tuo tikslu, kad jeį-
paičio ir kitų pagelba ėmėsi „ , . . _ 2 T_
provokuot putčą. Akių dumi- j .pu.k.° kar,eivl° P^ro Kežio ir

neminėjo. Liudininko gusarų gu 17 gruodžio įvykęs pervers
provokuot putčą. Akių dumi- Pu K.° ^ivio reuo rtezio u 
mui jo priešakyj buvo pastatyti j 
liaudininkai (Pajaujis ir k.), 
o jiems pagelbininkais buvo 
duoti socialdemokratai (Selenis,

, Čereška ir k.). Putčas, kaip ži-
* nom, nepasisekė.- Pajaujis ir 

kiti buvo areštuoti, kai kas, o 
tame skaičiuj ir žvalgybos agen
tai, žemaitis su Čepaičiu, buvo 
sušaudyti, nuteistas sušaudyt 
buvo ir žvalgybos pagelbininkas 
Pajaujis. Mirties bausmė 
jiems buvo pakeista ’kalėjimu, 
o vėliau ir visai jie buvo pa- 
liuosuoti.

Kad turėt aiškesnį veidą į džio Tornau atėjo nusiminęs 
apie pajaujinių putčininkų išda-' į pulką ir pasakodamas apie ne- 
vystes, pažiūrėkim, kaip tų lai-; kuriuos įvykius sakė, “kad 
kų "žvalgybos viršininkas Bud-1 konstitucija peržengta ir taip 
ris nupiešė pačius putčininkūs. | netur būt.” Ūž savaitės po to
žvalgybos Viršininko Pa

sakojimas Apie Put- 
čininkus

* žvalgybos viršininkas Bud- 
savo išvadose Pajaujo by- 
pasakė, kad tardymo metu

I lininko Polujansko parodymais 
nustatyta, kad pastarajam bu
vo žinoma, kad nuo 15 iki 16 
kovo įvyks sukilimas, kad jis 
dažnai užeidavo pas buvusį gu
sarų pulko kareivį Komarą, o 
gusarų pulko raštininkas že
maitis kelis kartus kvietė Po- 
lujanską į miestą, žadėjo su
pažindint jį su “gerais žmonė
mis,” bet jis su žem. niekuomet 
nebuvo mieste. Gusarų pulko 
raštininko Juozo žemaičio paro
dymais nustatyta, kad 17 gruo-

nias pasikartotų dar kartą iš 
“fašistų”* pusės norinčių nu
versti konsyitucinę vyriausybę, 
tame atsitikime galima būtų pa
sipriešint. Keliatą kartų jis 
susitiko su raštininku žemaičiu 
įvairiose vietose, o taipgi ir 
kambaryj Ukmergės plentas 
No. 22, kurį jis nuomavo nuo 
Tornau susirinkimams, kad lai
ke tų susirinkimų buvo kalba
ma apie tai, kad reikia turėt 
ryšius su kitų dalių kareiviais.

* Fašistais tuo metu liaudininkai 
skaitė vien kademus.

ris 
toj 
liūdininko gusarų pulko jau
nesniojo puskarininko Jono Kil- 
čausko parodymais nustatyta, 
kad sausio gale ar vasario mėn. 
pradžioj buvusis gusarų pulko 
kafeivis Pranas Komaras sakė 
jam, kad valstiečiai liaudinin- 

• kai rengiasi nuverst esamą val
džia) ir kad jis, Komaras, lo- 

iiia toj organizacijoj svarbią 
rolę ir kad prie tos organizaci
jos priklauso daug karininkų, 
kad Komaras norėjo įtraukt jį, 
Kilčauską, į savo organizaciją, 
bet pastarasis savo sutikimo ne
davė; apart to Budrio davi
niais nustatyta, kad Komaras 
draugavo su k a p t e n a r musu

Tornau pakvietė jį, žemaitį, pas 
save į asmens būtą ir ten su
pažindino jį su studentu Ka- 
minskiu. Tuo pat metu jįe kal- 

I bėjo apie tai, kad tarpe karei
vių inteligentų randasi daug ne
patenkintų žmonių. Po kalėdų 
vir. leitenantas Tornau antru 
kart pakvietė jį žemaitį ir tt. 
Gusarų pulko felčeris Simanas 
Čepaitis patvirtino parodymus 
vir. puskarininko žemaičio, Po
dėlio ir Kilčausko ir pridėjo, 
kad žemaitis sakė jam: “kas 
iš puskarininkų dalyvaus per
versme, tai jei bus laimėta gaus 
atlyginimą 150 litų į mėnesį, o 
kitiems gali jluot • karininko 
laipsnį ir t.t.” Vyriausio štabo 
raštininkas Stasys Mockevičius 
dalinai patvirtino parodymus 
vir. puskarininko žemaičio ir 
felčerio Čepaičio ir pridėjo, kad 
jis pirmu kart sužinojo (^apie 
valstiečių liaudininkų sukilimą

tai mes" 
sais būdais tur 
partijos rengiamas pramogas, 
idant jos būtų pasekmingos. 
Apart įvairių gėrimų ir skanių 
valgių, bus gera orkestrą, kuri 
grieš visokius 
dalyvaukite visi ir visos, o bū
site patenkinti.

Vietinė Bedarbių 
rengia darbininkų klasės de
monstraciją, kuri įvyks 1 rug
pjūčio. Visi darbininkai susi
rinkite 1 d. rugpjūčio, 6:30 vai. 
vakare, ant Fair Grounds,' nes 
iš ten prasidės maršavimas, 
eisime State, Lewis, Fayette, 
Susquehanna, Washington ir 
Court gatvėmis iki Court Hou
se Square. O anjt Court Hou
se Square bus masinis mitingąs 
ir bus įteikti bedarbių reikala
vimai.

asmeniškai ir per laiškus. Su
sirinkimas vistiek neįvyko, nes 
visai mažai narių buvo atėję. 
Už tai gėda mums, draugai, už 
tokį nerangumą.

Susirinkimo laikui praėjus, 
suėjęs su draugais klausi, ko
dėl nebuvot ant susirinkimo, 
vienas sako, kad buvo svečias, 
atėjęs, pas kitą žadėjo ateiti, 
trečiam vėl kokie ten pripot- . 
kai. Bet, draugai, atsiminkime 
gerai, kad mūsų reikalais nie
kas kitas nesirūpins, kaip tik 

šokius. Tad mes patys turim jais rūpintis.
To, draugai, nebeturėtų būti į 
daugiau. ’ Mes neturim laukti, i 

Taryba ^as a^J?s tenips už skver- j 
- Į no ant susirinkimo, bet mes, 

patys turim per kitus draugus 
dasiklausti kaip tai, kada bus j 
susirinkimas, kur bus ir tt.

Manau, kad pas visus mūsų 
draugus toks noras atsiras.

Proletaras.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
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” DETROITO' LIETUVIU DARBININKŪ APTIEKOS į
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 1 

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. I
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas z|

8701 JOS. CAMPAU A VE. ir S046 CHENE ST.,. DETROIT, MICH. I

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
Visi darbininkai, kurie tik moka anglų kalbą, priva

lo skaityti ir platinti jį. į
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.

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:
DAILY WORKER

50 East 13th St.
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• ši darbininkų klasės demon
stracija ar nebus tik pirmuti
nė Binghamtono istorijoje. O, 
kad minėta demonstracija pa
daryti pasekminga, tai mes vi
si, kaip bedarbiai, taip ir dir
bantieji, būtinai turime daly
vauti joje. Ne tik kad pasi
žiūrėti, bet stoti į eiles ir mar- 
šuoti sykiu su kitais darbinin
kais.

Dalyvaukime visi. Padary
kime šią demonstraciją pasek
minga ir galinga. Parodykim 
išnaudotojams, kad darbininkų 
tarpe yra vienybe ir solidaru
mas. Lai išnaudotojai pama
to ir supranta, kad darbinin
kai nebadaus, bet kovos už 
darbininkų klasės reikalus.

Komunistė.

Jis, Pajaujis, žemaičiui sakė, 
kad jei jis išduos, kaip provo
katorius, tai jis tur žinot, kokis 
paprastai provokatorių likimas.

(Pabaiga bus)~^

Reikalinga Greita Paramą “Daily Workeriui”
Darbininkų laikraštis, Daily Workeris, Komunis- į 

tų Partijos organas, išleido “SOS”. atsišaukimų j! 
darbininkus ir jų organizacijas, šitas atsišaukimas 
reiškia, F.............. *
Jį gali išgelbeti tik darbininkai ir jų organizacijos.

Darbininkams nereikia jau kalbėti, kad Daily 
Workeris yra tik vienas laikraštis, kuris, veda kovas 
prieš imperialistinį karą, už darbininkų bedarbių so- 
cialę apdraudą, prieš kapojimą algų darbininkams, 
kurie dar dirba, šitas laikraštis veda kovą už vete
ranų bonus. Todėl visų darbininkų yra pareiga rem
ti šį laikraštį. •

Visi draugai, visos organizacijos, visi mūsų orga
nizacijų komitetai—greitai imkite šį klausimą ir au
kokite tiek, kiek daugiausia galite. Ateina rinkimų 
kampanija, laikraštis turi vesti didžiausią agitaciją 
už Komunistų Partiją.

Siųskite aukas: Daily Worker, 50 East 13th St., 
New York, N. Y.

kad laikraštis yra skęstančio laivą davėju j.; 
šgelbeti tik darbininkai ir i u organizacijos.
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržlumas. 
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 priežasčių. • 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. ,
Pagalba gazu pritroškusiems. Y
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

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

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

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

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-
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Nuo balos kelias ėjo augštyn į kalną pro 

kaimą, kuris dabar buvo aptvertas augšta 
plieninių dratų tvora.. Valstijos policija 
ant motorsaikelių važinėjo sale kaimo, o 
prie kiekvienų vartų stovėjo po vieną kar
eivį. Namai buvo maži ir tamsūs. Raudo
na maliava, nublukus, susigėrus į sienas. 
Buvo keturios eilės namų ir dvi siauros 
gatvės. Bet pakalnė antroj pusėj • kaimo 

4 jau žaliavo. Dandelijonai gražiai dygo, ir 
mainierių vaikai, išbėgę iš streikierių ba
rakų, kurie rados žemiau, rinko juos del 

, maisto. Jie darbavosi nenuilstančiai, savo 
papurtosiomis, pabalusiomis rankutėmis 

| • mesdami dandelijonus į plačias, nupintas 
kasės arbą j popierinius maišelius. Vėjalis 
puteno, nešdamas su savim truputėlį kve
piantį nuo besirodančių žolių ir atšylančios 

I žemės orą. Sujudimas, gyvybės judėjimas, 
prasidėjęs nežinia iš kur, retkarčiais nu- 
siausdavo per tą pakalnę ir išbudindavo 
vaikus. Jie šaukia vienas prieš kitą, juo
kaująs! ir erzina wienas kitą, mėto žoles ir 
purvus vienas į kitą, ritasi ant žemės. O 
jų temperatūra nuolat ir greitai keičiasi 
nuo piktumo į pasilinksminimą ir džiaugs
mą.

Pavasaris, ir vaikai džiaugiasi juomi. 
Užbaigę savo darbą, jie apleidžia pievą su 
dideliu nenoru, sustodami pasižiūrėti į pa
traukiančius akmenis arba augmenis. Jie 

^“sustodavo prie dratinęs tvotas pasižiūrėti 
į namus, kuriuose jie gimė ir gyveno. Žiū
rėdavo jie į tuos vyrus, kurie stovėjo prie 
tvoros, ir į tuos kalnus su apsiniaukusiomis 
bei neramiomis akimis tėmijo.

Mažytė mergaitė palengva žygiavo tuo 
keliu. Jinai sustojo ir išskėstomis akutė
mis pažiūrėjo, idant persitikrinus, ar tei
sybė. Ji staiga apsisuko į kalną ir pradė
jo garsiai šaukti: ‘‘Vaikai, unija atvažiavo. 
Eikite čia, unija atvažiavo. Trokas atva
žiavo!”

Kiti vaikai pašoko, sustojo lošę. Tas 
šauksmas pasiekė jttos- ir pasipylė iš jų 
burnų: “Unija atvažiavo! Maisto atvežė!” 

Visi jie leidosi pakalnėn, kaip audra, ar
ba kaip sausi lapai smarkaus vėjo paliesti, 
arba pabaidyti jauni gyvuliukai, o jų ka
sės bei popieriniai maišeliai tik šokinėjo 
ant jų nugarų. “Ah! unija pribuvo! Uni
jos trokas atvažiavo! Maisto atvežė!”

Prie pat balos stovėjo trokas su maistu. 
Jis aplankė barakus ir kaimus, kurie yra 
paliesti streiko.

Šį sykį jis atgabeno miltų, tuziną baltų 
maišų del šios vietos.

Vyrai, moterys ir vaikai apsupo troką iš 
visų pusių. Kai kurie iš jų kalbėjos pa
lengva. Bet greitai tykus pašnekėsis virto 
į didelį džiaugsmą. Jie jautė tikrą pavasa
rį’: jie susilaukė maisto. Ta diena buvo pa
naši mainieriams į šventadienį. Ji panaši 
buvo į ’dieną, kuomet mainieriai gaudavo 
algą dirbdami kasykloje. Tik ši diena bu
vo linksmesnė, malonesnė. Mainierių šei
mynos grūdosi prie troko, juokaudamos ir 
sukandamos su t giliu, garsiu balsu.

Atsiskubino ir prisigrūdo sena moteriš
kė. Jos plaukai buvo sumynioti ant viršu
galvio; jos juodas andarokas šliaužė pas
kui ją ir daužė jai kojas; jos akys blizgėjo 
godumu. J Ji skubinosi taip greitai linkui 
troko, jog net vanduo ir purvai tiško nuo 
jos kojų. O ji buvo taip žvali, kaip ta ož- 
fes . , i* f ' T ’ /

“O ką jie mums atvežė?” jinai šaukė, 
dar tebebėgdama, dar nepasiekus troko. 

v “Ką ta unija mums atvežė šį'sykį?” Jos 
balsas buvo spiegiantis.

“Miltų, motute. Tuoj aus šildyk savo pe
čių!”

i/ muilo? Ar šį sykį unija atvežė 
muilo?”

Minioje kilo juoko del šios moteriškės.
“Ne, matute. Vėl nėra muilo. Muilo 

nėra ir tiek. Tiktai miltų.”
* “Kad juo& kur bala, ir vėl nėra muilo! 

z Tai kaipgi mes būsime švarūs be muilo?
Ah, purvini gyvuliai. Kas mes esame, ar 
kiaulės, kad neturime muilo?”

“Vartok smėlį, ponia Tovariene,” paste
bėjo vienas jaunas mainierys.

Minia pasipylė juoku.
“Ha, tas gerai, jis pataria jai vartoti 

smėlį. O ji verčiau gautų muilo, negu 
miltų!”

Ta sena moteriškė, įžeista, priėjo prie 
troko ir pirštais badė miltų maišus, ban
dydama, tartum kiekvienas maišas būtų 
duonkepio iškeptos šviežios duonos kepa
las,-murmėdama pati sau lenkiškai; o taš 
jaunuolis, patenkintas savo pasisekimu, 
jieškojo daugiau panašių progų. Plaštaka 
įkirto kitam jaunam vyrui. Jie pradėjo 
boksuotis, pamėgdžiodami boksą, o jų drau
gai juokėsi ir plojo rankomis. Bet vie
nas ėmė ir įkirto gerai. Tas, kuris gavo 
užduoti, įnirto.

“Tu prakeiktasai, tu mane užgavai,” su
riko jis.

Bet kiti perskyrė juos ir sutaikė. Jie ap
kabino vienas kitą ir juokavosi. Jie buvo 
kaip girti: tai jų šventė.

“Aš nenorėjau jums užduoti, Joe.”
“Oh, tas niekis. Ale tu vis tiek uždavei 

man gana skaudžiai.”
Linksmo būdo jaunuolis užlindo už savo 

merginos ir smarkiai įgnybo jai. ^Ji su
spiegė ir garsiai užrėkė ant jo. O jis, 
juokdamasis, nešdinos nuo jos. Ji irgi nu
sijuokė ir pradėjo jį gintis, kad atkeršyti. 
Kiti vyrai sučiupo jaunuolį ir laikė, kol 
mergina visai prisiartino, bet paleido lai
ku, kad jis spėtų pasprukti. Ir vėl gainio
jimasis minioje. Vežikas gi žiūrėjo į juos 
ir keikė. Tas alasas, sakė jis, sumaišė ma
no skaitlines. O juk jis turi kitur važiuoti 
šį popietį, ir todėl neturi laiko čia su jais 
bovintis. Ir geruoju prašė ir piktuoju rei
kalavo, kad nusiramintų.

Bet tas negelbėjo, lošimas tęsėsi, tik tru
putį ramiau. Jaunuolis palengvino žings
nius, kad mergšė jį pasivytų. Tada jis pa
griebė ją į savo glėbį, tartum su tuo tikslu, 
kad apsaugojus save nuo jos kumščių. Ji
nai iš sykio smarkiai purtėsi jo glėbyje, 
bet paskui aprimo. Kova virto apsikabini
mu: ji stovėjo, kaip jauna ženota moteriš
kė, kuriai priklauso jos vyro glamonėjimas, 
net nenuduodama del svieto akių, Jkad ji 
visgi sarmatinasi.

Ta gi senoji moteriškė, vis dar pikta, 
šaukė garsiai: “Laike streiko daugiau šia
me kaime gimsta vaikų, negu pirmiau. 
Taip, daugiau gimsta, o mažiau turime 
maisto, kad juos išmaitinti.”

Jaunuolis pabučiavo savo mylimąją ir 
paleido.

“Well, ponia Tovariene, aš galiu jums iš
aiškinti šitą klausimą taipgi. Dalykas štai 
kame: dabar mes turime daugiau laiko pra
leisti su savo meilužėmis ir žmonomis, kuo
met nereikia dirbti. Mes turime daugiau 
laiko atkreipti atydą į jus, moteris. Bet 
kunigas už dyką mums šliūbo neduoda, o 
apsivedimo leidimo negalima nusipirkti už 
unijos knygutę. Ot kame priežastis.”

Vyrai garsiai juokėsi iš to išaiškinimo 
ir vienas kitam sudavė per petį, o moterys 
klegėjo, pilnai suprasdamos tą paslaptį. 
Vaikai gi spietėsi aplinkui savo motinas ir 
kibo prie jų sterblių. Jie irgi juokėsi,'no
rėjo žinoti, .iš ko čia visi taip juokiasi. O 
virš visų balsų girdėjosi piktas tos senos 
moteriškės šauksmas. 1 • ■ ’

“Gėda tau, Walter Strysak. Besarmati 
tu. Tu daugiau manęs nevadink motute. 
Tavo laimė, kad tu neesi mano sūnus. Aš 
sulaužyčiau tavo visus kaulus!' Ir neban
dyk daugiau užeiti pas mane, nes aš tave 
sudraskysiu į šmotelius ir sumesiu į išma
tų viedrą.”

• Bet dabar vardų skaitymas buvo užbaig
tas ir žmonės vėl susiglaudė aplinkui ve
žimą.

“Kas tame vežime yra?” klausė jie. “Ką 
unija .mums atvežė?”

Kiti atsakė: “Miltu!”
“Miltų!”
Tai reiškia, ,kad bus duonos.

(Bus daugiau)

M0NTELL/O, MASS.
aLdIjd, 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmą dieną rugpjūčio—^August, Lie- 
tuv. T.i name, mažajame kainbaryje. 
Kadangi pereitas susirinkimas iš prie 
žasties 4 liepos šventes neįvyko, tai 
šiame susirinkime turėsime atlikti 
daug reikalų. Tad, draugai ■ atkreip
kite domę į draugijos reikalus ir pri
būkite į šį susirinkimą.

Geo. Šimaitis.
(178-179)

READING, PA.
ALDLD, 143 kuopos susirinkimas 

bus laikytas liepos 30 d., 8 vai. vaka
re, 318 N. 9th St. 
ges, 
bus

Draugai ir drau- 
malonėkite visi susirinkti, nes 

svarbių reikalų.
■ Kp. Sekr. M; Misa va ge.

. I .(178-179)

PHILADELPHIA, PA.
LDSA. 11-tos kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, .1 d. rugpj., 8 vai. 
vakare, Rusų name, 995 N. 5th St. 
Šis susirinkimas labai svarbus; kiek
vienos narės yra pareiga jame daly
vauti, nes yra daug svarbių reikalų.

Prot. Sekr. D. Leščiene.
(178-179)•

Labai svarbi bedarbių konferenci-! 
ja įvyks ketvirtadienį, liepos 28 d., : 
10 vai. iš ryto, 701 Pine St. Boslo- 
vers Hali, šion konferencijon yra 
kviečiami visi bedarbiai, nes ši kon
ferencija rinks delegatus į City Coun 
cil del. įteikipio bedarbių reikalavimo, j 
Apart siuntimo delegacijos, bus^' 
svarstoma labai svarbūs klausimai, 
kuriuos būtinai reikalinga išgirsti- 
kožnam bedarbiui. Būkite visi. Va
kare, lygiai 8 vai., (kaip paprastai) 
įvyks reguliaris Bedarbių Tarybos j 
susirinkimas, 1011 Fairmount Ave., 
Kliubo name.

Sekretorius.

NEWARK. N. J.
LDSA. Pirmas Apskritys 

pikniką, rugsėjo (September) 4 d. 
Rengia LDSA. trys kuopos, Linden, 
N. J. 129-ta kuopa, Elizabeth 4 kp. 
ir 10-ta kuopa, Newark, N. J, Pik
nikas įvyks Meadow Grove, P. Vai- 
čionio parke, Division Ave., Cran
ford, N. J. Bus puiki programa: 
dainuos Sietyno Choras iš Newarko, 
Bangos Choras iš Elizabetho. ■ Tai 
šios apielinkės draugai, malonėkite 
tą dieną nieko nerengti, kad vifšmi- 
nėtam piknikui nepakenkus. jVetiniai 
ir apielinkės draugai malonėkite pa
tys dalyvauti šiame piknike ir kuo j 
daugiausiai savo draugų kvieskite at- t 
silankyti.

rengia

M. Ražanskicne.

ELIZABETH, N. J.
Aušros pašalpinė draugija rengia 

pikniką, kuris' įvyks nedėliojo, 31 d. 
liepos—July, P. Vaičionio Darže, 
Meadow Grove, Division Ave., Cran
ford, N. J. Prasidės 12 vai. dieną, 
įžanga 25c. ypatai. Busas išeis nuo 
Liberty Hali, 269-73 Second St., 1 j 
vai. po pietų. Jeigu tą dieną lytų, Į 
parengimas įvyks Lutvino svetainėj, 
69 South Park St.,' Elizabeth, N. J.

(178-179) !

HARTFORD, CONN.
Rugpjūčio 1 d. visi lietuviai darbi-; 

ninkai dalyvaukime protesto mitinge j 
prieš karą, prieš fašizmą Vokietijoj. 
Hartforde masinis mitingas ir pra
kalbos įvyks rugpj.—Aug. 1 d., 7 
vai. vakare, kampas Park ir Lawren
ce gatvių. Komunistų Partija pasky
rė liepos 31 d. vaikščioti po darbiniu-, 
kų stubas su Daily Workeriu ir par
davinėti. Draugai lietuviai, ateikite 
subatoj, liepos 30 d. ir liepos 31 d., 
59 Park St., pasiimkite Daily Wor- 
keųų ir W. Z. Foster prakalbų ti- 
kietų, pagelbėkit pardavinėti po stu- ' 
bas. Z. i

(178-179) j 
------------------- j,-- 

WILKES BARRE, PA. v
Didelis piknikas; rengia ALDLD. 

43-čia kuopa ir LDSA. 48-ta. kuopa, 
(įvyks nedėliojo, 31 d. liepos (July),, 
ant Linevičiaus farirtos, Wilkes Bar-į 
re, Pa. Pradžia 11 vąl. dieną, Visi 
draugai ir draugės yra kviečiami at
silankyti kuo skaitlingiausiai į šį. 
pikniką. Vieta yra g?aži ir Viešiems 
parankiai privažiuojama. Aido Chp- 
ras iš Wilkes Bar".; dainuos nau
jas dainas. . Geri muzikantai grieš 
lietuviškus ir angliškus kavalkus šo
kiams. Prie to vi$ko turėsime ir ska
nių valgių: kaip' tai, namie darytų, 
lietuviškų dešrų, raugintų agurkų, 
kopūstų ir gardžių gėrimų. Bus įdo
mių žaislų ir bus laimėjimų. Savo 
skaitlingu atsilankymų paremsite 
darbininkišką judėjimą. Tad visi 
nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

; Komitetas.

NEWARK, N.- J.
Prieškarine konferencija įvyks pen

ktadienį, liepos 29-tą d., 8 vai. vaka
re 104 Clinton Ave., Sherry Manor. 
Unijos ir fraternales organizacijos 
prisiųskite delegatus. ?

Prieškarinis. Kom. .

/'
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Piknikas Įvyks Nedėlioję,

28 Rugpjūčio (August), 1932

BROOKLYNO AIDO CHORO

Piknikas Įvyks Nedėlioję,

4 d. Rugsėjo (September), 1932

Įžanga 30c ypatai

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

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

DANY WINERS
Bagočius sveria 185 svarus, Winers 195

VYTAUTO PARKE
Hulmville Pike ir Galloway Road

Philadelphia, Pa.

PHILADELPHIJOS APIELINKE

WILKES BARRE APIELINKĖ

Spaudos Naudai Piknikai
DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 

JUOSE

NEW YORKO APIELINKE

Rengia ALDLD Il-tas Apskritys

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

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

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

pikniką. 1

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI
> ■

Puikiame, dar naujame parke vadiname:

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

4

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

Pradžia 10-tą vai. ^yte.
... Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn 
ir vietinis Lyros Choras. Žymūs kalbėtojai sakys 
prakalbas.

Risis Lietuvių čampionas Ristynese
KAROLIS POŽĖLA : :

Jis turės kietą oponentą . < t,
tony lacky

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

Antra pora bus taip pat įdomi matyti
JONAS BAGOČIUS

Pasižymėjęs-ristikas susikibs su

" ... z
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Iš LDSA. 5-to Apskričio Praplėsta Posėdžio Vienas dalykas peiktinas, ir| 
kuris ateityje neturėtų atsi
kartoti, tai tas, kad nors po- 

sų uždavinių. Apie kalbėtoją. sėdis buvo šauktas 10 vai. nuo 
čia neprisieina daug ką sakyti.; ryto, bet tik prasidėjo vėlai po 
Visiems yra žinoma, kaipo ne
nuilstanti darbuotoja ir gera 
prakalbininkė. Drg. Karosie- 

,nė’ taipgi tapo išrinkta kaipo 
delegatė nuo LDSA. Sovietų" 
Sąjungon,’kur ji specializuosis 

į konferenci- patyrimui darbininkių moterų 
draugės rišo; gyvenimo ir kūdikių auklėj-i- 

rimtai ir draugiškai ir mo darbininkų valdomoj šalyj, 
gerų

LDSA. 5 Apskričio posėdis 
buvo sušauktas, ALDLD. 6 Ap
skričio piknike, 10 d. liepos.

. ’~>osėdyje dalyvavo visa 5-to 
Apskričio valdyba, kuopų at
stovės ir . pusėtinas skaitlius 
mūsų organizacijos narių, taip 
kad posėdis buvo skaitlingas ir 
daugiau panašus 
ją. Klausimus 
labai i ‘ ‘ ’ ___ „____ .... ______ v
padaryta keletas labai gerų Į Kada d. Karosienė galės pa
tarimų geresniam organizacijos ■ tarnauti LDSA. _5 Apskričiui, 

•» augimui, vadovaujanties Cent-' dar galutinai nėra sužinota.
ro patiektam ir suvažiavime' Sulig Centro pranešimo, vei- 
priimtam naujam planui.- i klausia pirmą rugsėjo mėnesio

■ (Spt.) jos negausime. Tačiaus, 
jau kuopos turėtų tą klausimą 
svarstyti, duoti 
apskričiui ir t.t. 
sužinota, kada

IVIE T INE S Ž IN 10 S i*“* “*■w G"t*'
I

Tuo tarpu Sovietų sąjungos 
valstybės pajamos kas mėt 

įžymiai auga.
Prekyba menkėja.—šiais 

metais Lietuvos prekybos 
apyvarta sumažėjo . 30-50 
procentų. Lietuvos gyven
tojai vis mažiau perka, nes

lovas Buvęs Bolševiku 
Agentas

PARYŽIUS. — Gorgulo-' 
vo teisme, kuris nužudė 
Franci jos prezidentą Dou- 
mergą, vienas kazokas,

streikuojančius darbininkus.
Nepaisant, kad streiko va- 

į das taip bjauriai apkaltintas, 
darbininkai pasiryžę laikytis 
streiko lauke ii' dar aštriau ko-

pietų ir draugės, kurios' buvo 
iš toliau atvažiavusios, turėjo 
pamato rūgoti, nes jom veik 
neliko laiko dalyvauti pikni- 

"ke. Ateityje mes turėsime po
sėdžius ar mitingus pradėti 
garsintu 'laiku, nežiūrint ar vi
sos draugės dalyvauja ar ne. 
Ypatingai nelaukti vietinių 
draugių. Tas įves pas mus 
punktuališkumą ir geresnę

i tvarką.
Draugės kuopų sekretorės, 

visokiais jūsų kuopos reikalais, 
vajaus, prakalbų ir kitais 
klausimais, kreipkitės į LDSA 
5 Apskričio sekretorę, B. E. 
Senkevičienę, 1^45 Lehigh St. 
Easton, Pa. Tankiai praneški
te apie jūsų kuopos stovį, rei
kale neaiškumų, ai 
bandys jums pagelbėti.

• Eugenija.

voti prieš bosus ir mušeikas, j Ivan Lazarev, liudijo, kad yįg daugiau žmonių skurde
kad laimėti savo reikalavimus.

Šį Vakarą Nepamirškite 
Prieš-lndžionkšimj Konfer.

šį vakarą, liepos 28 d., Man
hattan ^Lyceum, 66 E. 4th St., 
įvyksta viso New Yorko dar
bininkiškų organizacijų prieš
indžionkšinus konferencija ku j Tūkstančiai Garmentiečiij 
rioj dalyvaus revoliucines dar- 1 - ir 1

"bininkų unijos, visų tautų, vi-' Pasmerkė Vadų Išdavystę 
sų rasių, darbininkų įvairios! 
organizacijos ir t.t.

Gorgulovas buvęs Sovietų gyVena> 
agentas. Matomai, kad bal- • 
tagvardiečiai dar vis nori į 
kaip nors šitą teroristą su- j 
rišti su Sovietų Sąjunga.

Delegatė į LDSA. 6 suvlžįa- 1 
vimą, d. Potienė, išdavė įrlatų 
raportą, kuris tapo papildytas 
laišku nuo Centro sekretorės, 
d. Sasnos. pranešant vėliau- <’ 
sius Centro tarimus ir t.t. Kaip | kuopoms bus JVCIVI

, . raportas, taip laiškas tapo visų , kuOpOs turėtų ganėtinai laiko 
draugių užgirtas ir visos pasi Įtinkamai prisirengti, 
sakė už naujo plano vykinimą.!
Tapgi posėdyje nutarta iššauk- j Delegatė į bendrą konferen-
ti LDSA. 6 Apskritį (mainųiciją prisirengimui prie rinki- tr • pr.;oXLqf.Jn5n 
apielinkėje) į draugiškas lenk- raų kampanijos, kuri įvyko iš! VISI EllCSKanilcn 
tynęs—kompeticiją. Matysim, į vakaro, 9 d. liepos, Philadel-;
katras apskritys katrą sumuš 
gavime naujų narių, taipgi 
skaitytojų mūsų laikraščiui 
“Darbininkei.” Manau, kad 
LDSA. 6 Apskričio draugės 
noriai priims mūsų numestą 

♦ pirštinę į kompeticijos “ringą” 
•' ir tuojaus imsis už darbo, kad 

) atsilaikyti prieš LDSA. 5 Aps
kritį, o mes vėl turime pusėti
nai padirbėti, kad kaipo “cha
llengers,” nesusilauktume di
delės sarmatos, būti sumuštos.

Apskritys nutarė duoti kuo- I viena organizacija, bei kliubas 
pai, 'kuri daugiausia pasidar- imtų dalyvumą parašų rinki- 
buos ,dovaną. Taip pat Cen- me, sukėlime pinigų, prakalbų 
tras suteigs puikią dovaną 
raudoną vėluką, tam 
čiui, kuris stovės priešakyje ki
tų. ♦

Visos kuopos* turėtų pradėti 
sukrusti prie darbo. Vajus tę
sis iki Naujų Metų, bet juo 
anksčiau pradėsime darbuotis, 
tuo geriau mūsų organizacijai 

'ir naujoms narėms, nes už tą į

informacijas
Kaip tik bus 

d. Karosienė 
atvykti, tuoj aus 

pranešta, kad

organizacijos ir t.t. Praeitą pirmadienį, Madison
Išrinktieji delegatai n/io lie- Square, 

tuvių darbininkų < 
į virš minėtą konferenciją, bū
tinai joje dalyvaukite kiekvie
nas.

Vokietijos Lakūnai, įvyko garmentiečių 
organizacijų masinis mitingas, kur dalyva- Pasiekė Montreal?

vo keli tūkstančiai darbinin-
kų. Visa eilė pačių darbiniu- MONTREAL, Canada.

Konferencija prasidės 
vai. vakare.

pskritys Teismas Pripažino "Sufrei-
muotą Žmogžudystę

, Kings apskrities augščiau- 
sias teismas antradienį pripa
žino bosų ir policijos sufrei- 

i muotą žmogžudystę, primeta- 
I mą Musjdn Furniture Co. dar- 
I bininkų streiko vadui d. Sami 
Weinstein.

Nors aiškiausiai buvo įro
dyta, kad Weinstein buvo pi- 

džia 7:30 vai. vakare bus’de- kjeto linijoj prie Muskin Fur- 
monstracija.

Dalyvaudami šioj demons- 
I tracijoj pasisakysime prieš 

rencija išrinko veikiantį komi-|karo pavojų Sujungsime savo

phija, Pa., d. Mulokiutė, iš-‘ 
davė raportą, svarbesnius tos! 
konferencijos tarimus. Konfe
rencija vienbalsiai u ž g yrė 
Kompartijos rinkimų platfor
mą ir jos statomus kandidatus 
į Jungtinių Valstijų preziden
tą ir vice-prezidentą dd. Fos-' 
ter ir Ford. Taip pat konfe-!

tetą, kuris darbuosis tarpe lie
tuvių, ALDLD. ir LDSA 5 ir 
6 Apskričių ribose. Kad kiek-

rengime ir t.t. Konferencija 
apskri-1 nutarė sukelti rinkimų kampa-

nijai $500. Tam* tikras kvo
tas gaus visi miestai, įeinanti 
į mūsų apskričių ribas, k. t., 
Philadelphia! Easton, Baltimo
re, Chester, Beading, Camden, 
Riverside ir t.t.

kų. kalbėjo ir įrodinėjo kaip i j Vokietijos lakūnas kapito-

Pittsburg, Pa. — Laikra- 
; štiš “Post-Gazette” prane- 
iša, kad karo v reikalams 
| įsteigta laboratorija dirba 
i pilną laiki| karui reikalin- 

' gus išradimus del Jungtinių 
į Valstijų valdžios. Tai ruo- 

—; šimasi prie karo.

Demonstracijon i
PITTSBURGH, Pa.— Rug

pjūčio 1, kampas Kirkpatrick 
ir Wylie, Pittsburgh, Pa., pra-

spėkas kovai prieš imperialis
tinį karą, už
Sąjungos ir Sovietų Chinijos.
Griežtai pasisak.ysim.e prieš al-1 mušeikų, 
gų kapojimą, už bedarbių ap-Į = 
drauda. Pasisakysime prieš j 

j Dies bilių ir bile kokį ateivių į 
darbininkų persekiojimą. . Ko-Į 
von už darbą ir duoną, prieš

i skurdą ir badą. Todėl visi or-į d.
Į ganizuotaį eikime į demons-
1 traciją.

Demonstraciją 
munistų { Partija ir

niture Co. dirbtuvės Brookly- 
ne, kada Bronxe moteris bu- 

įvo užpulta jįiušeikų ir primuš
ta iki mirties, tačiaus liudi
ninkų liudijimus atmetė, o pri- 

; liudijimus 
viršminėtos kompanijos bosų ir 

kurie

ž gynimą Sovietų pažino melagingus

LGWU. viršiniM<ai bendrai su ' nas Wolfgang von Gronau i 
bosais ir pasižymėjusiu darbi-i jau pasiekė Mohtrealą. Ji-1 
ninku išdavystėmis Lehman, iš! sai ir kiti 3 lakūnai išlėkė iš j 
davė garmentiečius. Susirin-j Vokietijos penktadienio py
kusių darbininkų tarpe ūpas | te, liepos gg-rą dieną, o pa
buvo pakilęs, pilni pasiryžimo I siekė Montvila 26-ta diena 
kovoti prieš nukapojimą algų., liepos> 7.tą vaL vakare. Jįe 
Mitingą šaukė progresyviai į į}uv0 sustoįę Labadoriuj. 
darbininkai ILGW. unijoj. j ‘ 1

Vienbalsiai tapo priimta re
zoliucija pasmerkianti unijos 

| išdavikiškus viršininkus, nu-j 
kaipo 1 
kuris I

darbi- 
su bo

terorizuoja 1 tas.

VAKACIJOS

Ulster Park, N. Y.
Draugės ir Draugai darbi

ninkai :
Mes jau spėjom prisiaugint 

įvairių daržovių ir daug viš
tienos—kiaušinių taipgi turim 
labai gerą pieną,—sūrius nuo 
“testytos” karvės. Todėl kvie-

Filipinų Valdžios Išlaidos
MANILA. — Gubernato

rius Theodoras Rooseveltas
I patiekė Filipinų legislatūrai ‘ čiame atvažiuot, kas tik galite 
i biudžeto planus. Sulig nau-,ant poilsio tyrame ore, mau- 
lin nlanu ipi ii nriims tai dytls ir kePintjs saule. Gami- Rezoliucija ragina dar-,į I. ’ J 1 ’ ' nam ir vegetarioniškus valgius.

------ biudzetan butų-

[maskuojanti Lehmaųą
j darbininkų pardavėją, 
jau trečią sykį išduoda 
ninkus laike susikirtimų 
sais. Rezoliucija ragina dar-Į^
bininkus vesti neatlaidžia ko-!1 inPinU . .
vą prieš išdavikiškus unijos I $27,727,426 Įplaukų 1933 me- i Kama $10.00 Į, savaitę, o vai- 
viršininkus, ragina organizuo- tais. Daug sumažinta.
ti dirbtuvių komitetus ir reng- -----------------------
lis .prie išrinkimo pačių i ;Mažėja LietUVOS iždo 
bininkų į unijos viršininkų vie-1 ? «įplaukos

I Iš Kompartijos Rinkimų Konvencijos Luzerne
* y n

I ■ . o ž 1 , Tr_______ r. , • • _ .
Konvemija įvyko liepos 18 

Luzerne, Pa. Būvu geras 
kaičius delegatų nuo 17 orga- 

jnizacijų, kurie atstovavo apie 
rengia Ko- gpo narių. Pasakyta geros 

kitos dar- j prakalbos, nurodant kapitalis- 
Posėdis priėmė d. delegatės bininkų organizacijos. Kviečia [ tinių partijų valdminkų ir kan-

ir naujoms narėms, nes uz tą (raportą ir draugės pasižadėjo visus darbininkus 
pačią mokestį ilgiau gaus mū- darbuotis, kad ' ' ' 
sų organą ir visas privilegijas, tarimus pravesti gyvenimam

konferencijos

kaipo mūsų organizacijos na
rės. Kiekviena kuopa, gavus Prie užbaigos

skaitlingai 
dalyvauti. Mes turime priim
ti tą pakvietimą dalyvaudami 
Rugpjūčio Pirmos demonstra
cijoj. Parodykime savo klasi
nį solidarumą su kitų tautų ir 

j rasių darbininkais. Pasirody-

dai- tapo pa- x v tuną auupa, 1
skaitytojų bei naujų narių, te- keltas klausimas finansų^ LD 
gul tuojaus raportuoja apskri- Apskritys finansiniai sto- 
čio sekretorei, nes posėdyje nu- v* silpnai. Nutarta atsikreipti 
tarta, kad bus vartojamas var- j 
došaukis, visų pasidarbavusių tokio 
narių vardai tilps spaudoje ii!
t.t. Visos kuopos, todėl, pri
valo duoti tankius pranešimus kuopa tatai padarytų, apskri- 
apie savo darbuotę apskričiui. 1 čiui būtų pasė.tina parama. 
Kuopų sekretorės įsitėmykite Taipgi kuopos, kurios tik išga- 
tatai.

Apskritys taip pat nutarė 
rengti prakalbų j maršrutą d.| 
Karosienei. Prakalbos I__

•rengiamos bendrai su ALDLD. tuo geriau bus apskričiui.
16 Apskričiu, nuo ftALDLD. bus r Kz"

statoma kitas kalbėtojas. Pra- j 
kalbas manome rengti ir ten. 
kur nėra LDSA. kuopų, o kui 
nebus galima prakalbų sureng- į 
ti, ten turėsime nors susirin-1 
kimelius su d. Karosiene ir ap-!

. tarsime mūsų platesnį veikimą.1 pasišnekučiavimu dienos klau- 
Prakalbąs bandysime surišti Išimais, ir kiekviena draugė tu-j

fi rliz-lnlino rlni’Kna n_ I VUUti.

Kompart. 5 Dist. L. Biuras*

! vi oupiiai. nutciiia aidinicipii i
J kuopas, kad jos pasistengtų į kime suprantą savo reikalus.

‘ > surengti apskričio 
naudai, pikniką ar šiaip kokį 
parengimėlį.

Pittsburghe bedarbė ir dar
bininkų skurdas didėja. Tos

Jeigu kiekviena Pačios Relief stotys, kurios iki

Ii, privalo siųsti apskričio duo
kles tuojaus, nelaukiant apskri
čio metinės konferencijos. Kuo 

bus grel*ciau duokles užsimokėsite, 
............. Pi

nigus, čekį bei money orderį, 
išrašykite iždininkės d. B. Ra
manauskienės vardu ir siųskite 
finansų sekretorei d. J. Šmitie
nei, 5809 N. Fairhill St., Phi
ladelphia, Pa.

Posėdis užsibaigė draugišku

X UdilU.y Oi Ill V OUlloVJ I ii nivnviviicv | . • —’

su Komunistų Partijos rinkimų rėjo savyje pasiryžimą nuveik-1 tain®s- 
kampanija, kuri šiuo laikotar- ti didelius darbus proletaria- 
piu yra vienu svarbiausių mū-jto labui.

šiol trupinius kai kuriems be
darbiams1 davė, nuolatos ir tuos 
trupiniu mažina. Laipsniškai 
darbininkus marina. Ar mes 
galėsime ir toliau kęsti tokią 
padėtį? Demonstracijoj parei
kalaukime duonos. Tiktai per 
kovą ir tegalime ką nors lai
mėti.

James W. Ford,
Partijos kandidatas vice-prezi- 
dentui, kalbės Pittsburghe rug
pjūčio 8 d., Watt School Au
ditorijoj, ant kampo Western 
Ave ir Watt St. Pradžia 8 v. 
vakare. Iš miesto centro ka-1 
ras No. 22-85 priveža prie sve-

Visi kviečiami daly-

Komunistų,,

EXTRA PRANEŠIMAS CONNECTICUT LIETUVIŲ
DARB. ORGANIZACIJOMS IR DRAUGAMS

HARTFORD, CANN. Del komunistinės spau
dos naudai išvažiavimas, rengia visi liet. darb. or
ganizacijų apskričiai. Įvyks rugsėjo-Sept. 18 d. 
1932. CHARTER OAK PARK, HARTFORD, 
CONN. , , r ‘

Visoj Conn, valstijoj, ant tos dienos niekas nieko ne- 
rengkito, bet organizuokitės į spaudos pikniką. Orga
nizuokit busus, trokus ir kitokiais būdais.

RENGIAMA ĮVAIRI PROGRAMA:
- Kalbės A. Bimba, A. Tutenis, jaunuolis 12 metų am

žiaus, bet išgirskite, kaip nuosekliai ir energingai kal
ba ir kiti angliškai ir letuv'škai. Dainuos visi šios val
stijos darb. chorai ir orchestros. Bus lietuvis bitiųin- ■»

Pikniko Spaudos Kimisija.

Mirė A. Kilas, Senas 
“Laisvės” Skaitytojas j

baloto Komun. Partijos kandi
datus Penu; valstijoj. Lietu
viai'darbininkai turi patys ..sto
ti prie rinkimo parašų ir ra
ginti kitų tautų darbininkus.

SuVažiavime Buvęs.

( kams žemiau 10 metų tik $4 
į j savaitę.

I čia važiuodami imkite lai- 
' vą ant 42nd St. anksti ryte, 
i Kingstone būsite apie 2-rą v. 
i po pietų. Čia neimkit taxy, bet 

KAUNAS. — Per pirmus ;busą už 10 centų iki West 
’ tris šių metų menesius į Lie-, Shore stoties, o. čia imkite 4 
įtuvos valstybes iždą įplau-iP- M. ar 7:40 P. M. traukinį 
kė 57,770 tūkstančių Jitųj už 21c ir išiipkite Ulster Park. 
Per pereitų metų tą pat lai- Eildte 15 minutų į kairę iki- 
ką įplaukė 76,410 tūkstan-:mQs- 
čių litų. Tad šiais metais!

i per tą pat laiką įplaukė 18,-
K. Sinkevičiūte

W tfW Mi W W W W iAf W VW W

didatų į valdininkus prieš- 
darbininkiškus darbus. Taip
gi nurodyta, kodėl darbiniu- Į« * * 1 * 
kai turi balsuoti už Komunis- j ^USII’lIlRlIIia.S 
tų Part’jos kandidatus dd. W.' _
Z. Fosterį ir J. W. Fordą. I McKEES ROCKS, Pa. —Ne-

Konferencija užtvirtino nuo ! dėlioj, 31 liepos—July,< APLA 
Komunistų Partijos į Penu, j 2 kp. svetainėj, 24 Locbst St., 
valstijos valdvietes sekančius j 7 vap vakare įvyksta svarbus 
draugus: Ant kongresmano!susirinkimas.
S. Kvasčiavich; į valstijos re- į 
prezentatorių A. Sacco, iš dis- 
trikto 2; M. Valinčių, iš dis- 
trikto 3; F. Kukli, iš distriktoi
7, ir Marko, iš distrikto 6.

Nekurios organizacijos su 
delegatais prisiuntė nors ir ma
žas aukas, tarpe jų buvo k 
Aido Choras iš Wilkes Barre, 
su penkine.

Priimtos rezoliuc., kaip tai, 
reikalaujant paliuosuoti Tom 
Mooney; Scottsboro jaunuo
lius; įkalintus laike angliaka
sių streiko veikėjus ir visus ki-

j tus politinius kalinius.
Buvo parinkta aukų, kurių 

surinkta $7.76. Po dolerį au
kojo dd. Bloom ii- Miliauskas.

Daug išplatinta darbininkiškos 
literatūros.

Dabar visų draugų ir drau
gių pareiga yra imtis už darbo 
rinkti parašus už padėjimą ant

kėdavo po $16.40 savaitėj. Bet 
kuomet mirė, apdraudą nusto-Rumford, Me., draugus rei-

. kia pabarti, kad iki šiol dar i jo mokėję, nors buvo prižadė- 
i neparašė apie mirtį' draugo i ję mokėti. Dar liko, neišmo- 
i Alekso Kilo. Gi klasiniai są-|kėta $500. Vadinasi, kapita- 
. moningų darbininkų mirtis tu-Įlistai nuskriaudė varge pate
kėtų būti atžymėta -1 -----i-- ------
įšpaltose. Draugė Kiliene, Al-Į 
i ekso gyvenimo draugė, 
kiĄ sekamų davinių : 

I Aleksas mirė birželio 
! Tapo palaidotas lietuvių 
inėse be jokių bažnytinių

kapi- 
cere- 

monijų. Jis sirgo pusšešto mė
nesio vėžiu ir nuo jo mirė. Vė
žys buvo įsimetęs į skilvį.

Gi 1931 metais jam buvo iš
plikinę akis (veikiausiai dirb
tuvėje). Vieną šiaip faip iš
gydė, o kita tapo pagadinta. 
Inšiurino kompanija jam mo-

Laisvės” į kusią darbininko šeimyną. į
i Aleksas Kilas buvo senas 

šutei-! Rumfordo gyventojas. Buvo1 
laisvas ir klasiniai sąmoningas 
darbininkas. Dirbdavo popie
riniam fabrike. Buvo narys 
ALDL D r a u g i į o s. Skaitė 
“Laisvę,” berodo, nuo jos įsi
kūrimo.

Paliko žmoną ir, berods, du 
sūnų. Nuo savęs siunčiu gi- 
.liausį apgailestavimą Alekso 
šeimynai, ištiktai tokios skau
džios nelaimės.

McKees Rockse Svarbus

$itą susirinkimą — prakal
bas ir diskusijasmengia Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite- 

| ratūros Draugijos 40-ta kuopa, 
tikslu, išaiškinti lietuviam dar
bininkam šių prezidentinių rin
kimų svarbą ir kuri partija at
stovauja darbininkų reikalus. 
Mums, darbininkams, būtinai 
reikia susipažinti su rinkimų 
teisėmis ir kaip aktyviau daly
vauti rinkimuose.

Turime 
virš 12,-1 
Vien tik-j

žinom tiek, kad darbininkų 
padėtis eina blogyn, 
jau bedarbių eilėse 
000,000 darbininkų.
tai McKees Rockse 1,500 šei
mynų gyvena, palaiko savo gy
vastį tiktai iš Relief Stočių 
gaunamų trupinių, bet ir tie 
trupiniai kas kart mažinami. 
Pavieniai nieko negauna.’

Prieš rinkimus republikonai, 
demokratai, socialistai ir kitos 
buržujinės giįupės žada darbi* 
ninkams viską ,kad tiktai dar
bininkai balsuotų už juos ir iš
rinktų. Bet įr mes žinome jų 
tikrąjį veidą,: jų programą, jų 
nusistatymą ; įvairiais klausi
mais. šiame! susirinkime bus 
plačiai išaiškinta. Todėl svar-1 
bu visiems dalyvauti.i

Mes taipgi; girdėjome
Komunistų JPartiją, jos kandi
datus Fosterį ir Fordą. Ta
čiaus pilnai- nežinome tos.Par
tijos platformos.. Susirinkime 
taipgi bus išaiškinta. Todėl 
nepamirškite liepos 31 būti A 
PLA. 2 kuopos svetainėj ly
giai kaip 7 Vai. vakare. At
siveskite ir savo draugus bei 
drauges.

ALDL

. I apie

. Korn?

---------------------------------- rT— —

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street v
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 4136 
Keystone—Main 1417

<♦>

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

(vairių karštų gėri
mų, yphč kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos i v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer-

LUTV1NAS

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik ^lizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi (vairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankvs.

64 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-8714

■nsa

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, W Ligos Skilvio, žarnų ir Mėšlažames, taip pat1 1 Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios^-**1 ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
fštfį pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
F®] ^ano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- vtf, I mokėjimo patenkinančiai susirokųoti. Gydyme

/ naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir J Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR< Z I NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliotu — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai,
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VIETINES ŽINIOS
Komunistų Partija Šaukia Miesto Darbi

ninkus į Kovą prieš Kapojimą Algų

I PARDAVIMAI
r\ ® •• O • • |< MII !• 0 ! PARSIDUODA keturių kambariu ra-Urganizacijos ousinnks Madison oquare kandai. Galima pirkt, pigiau, negu

I iš antra[rankės. Kavalkais ar viską 
J sykiu, ice-box—$4, gazinis pačius— 
$3.50, 3-4 lova ii- springs—$3, Beibei 
lovai—$1,50, Kitchen setas—$2.50, 
veidrodžiai—50c., dišės po 5 centus, 
šilkinis matrasas—$3.50, Singer siu
vama mkšina—$6. Viskas geram sto
vyje. Priežastis pardavimo/—greit iš
važiuoju. į Europą. Atsišaukite: 1736 
Prospect.’ Place, Brooklyn, N. Y., 
dviejais ; laiptais į .užpakalį. Ralph 
Ave. ir Wilson Ave. karai daveža.

(178-179)

Sujungtame Jėgas Pirmą jai Rugpjūčio; Kalbinės {
- A A A A ■ «■ V « A '

Komunistų Partijos New sišaukiant, kad visi mokyto- 
Yorko distriktas antradienį iš-J jai stotų ir griežtai priešintų- 
leido atsišaukimą į visus New. si kapojimu algų. Jie šaukia 
Yorko miesto darbininkus, kad ; masinį mitingą tuo reikalu, 
jie griežtai pasipriešintų Wal-Įkuris įvyksta ketvirtadienio 
kerio paskelbtam “liuosnoriui” j vakare, liepos 28 d., Labor 
algų nusikapojimui. Savo at-{Temple, 14th St., prie Second I ]jucijos. 
sišaukime, Komunistų Partija ■ Avė. 
prirodo, kad šis algų 
mas buvo sumanytas 
bankierių.

Nuo šio algų kapojimo 
kapoji-1 mokytojai labiausiai nukentės, 

didžiųjų'nes visai nesenai jie buvo pri-i

atsišau- 
miestokime į arti 100,000 

Jarbinipkų sako ka dtie pini-! 
gai, kurie bus miestui sutaupy-| 
ti per nukapojimą darbininkų 

» algų, gali būti ir turi būti su
kelti aptaksuojant pačius ban- 
kierius, o nekapojant darbi
ninkų algas.

Dar toliau Komunistų Parti
ja atsišaukime sako, kad tie 
pinigai, kurie pasiliks miesto 
ižde po nukapojimui darbinin
kų algų, bus naudojami užki- 
šimui skylių, kurias padaro 
grafto keliu Tammany > Hali 
politikieriai, įskaitant ir patį 
majorą Walkerf.

Pasipriešinimas 
algų plečiasi tarpe visų de- 
partmentų darbininkų, net įs
kaitant policiją ir ugniagesius. 
Pasipriešinimas labiausia ple
čiasi tarpe mokytojų, kurių 
priskaitoma apie 43,000. Mo
kytojai jau išleido lapelius at-

Vos kelios dienos liko iki 
didžiosios prieškarinės demon
stracijos—Rugpjūčio P i r mos, 
kuri įvyks Union Square. Visi 
turime parodyti proletarinės 
energijos ir pasišventimo dar
be, kad sutraukti 
minias ir pareikšti 
šią protestą prieš 
tus, besirengiančius
linio karo, prie puolimo Sovie
tų Sąjungos ir Chinijos revo-

darbininkų 
griežčiau- 

imperialis- 
prie pašau

Šiais metais Pirmosios Rug
pjūčio demonstracijos įvyksta 

4 nuoš. savo ai- Isūkuryj milžiniškų darbinin- 
badaujančių vai-Įkll kIasgs kovų prieš kapitalis-

■ tinę klasę. Pasaulinis impe- 
jrializmas jau nuogu ginklu 

Hali politikieriai! pUOja Chinijos revoliuciją. Vo-

versti aukoti 
gų šelpimui 
kūčių.

Tammany
'deda visas pastangas, kad pra- kieti joj karo stovis paskelbtas; 

algų nu- komunistiniaivesti šį “liuosnorį 
kapojimą. Jie net įsteigė bal
savimus tam tikruose depart- 
menuose, kur darbininkai pri
verčiami balsuoti už nusikapo- 
jimą algų, arba būna baudžia
mi, o paskui per kapitalistinę 
spaudą ir kitokiomis priemo
nėmis skelbia, kad tie darbi
ninkai mielai sutikę 
algų nusikapojimą.

Visi darbininkai, 
; prie miesto darbų, 

kapojimui | griežčiausiai

prisiimti

dirbanti 
privalo 

priešintis al^ų 
kapojimui. Jie privalo paro
dyti Tammany Hall politikie
riams, kad miesto finansinį sto
vį galima pagerinti aptaksuo
jant finansierius, kurie viską 
pasigriebę, o ne kapojant dar
bininkų algas .

laikraščiai už
daryti; veikliausi darbininkų 
klasės kovotojai sugrūsti į fa
šistinius kalėjimus, terorizuoja
mi; darbininkų organizacijos 
ir darbo unijos siekiamos pa
daryti nelegališkomis; iš visų 
frontų rengiamasi pulti Sovie
tų Sąjungą; kuri pasekmingai 
baigia Penkių Metų planą. 
Ten kiekvienas darbininkas 
dirba pavalgęs, apsirengęs, tu
ri pastogę. Ogi kapitalisti
nėse šalyse badas,

bedarbių iš nąmų, terorizavi
mas ir šaudyrhas kovojančių 
prieš badą darbininkų.

Stovėdami prieš tokį paveik
slą, mes aiškiai matome, kad 
išnaudotojų klasė ginklo pa- 
gelba verčia ant darbininkų 
klasės visą ekonominio krizio 
naštą ,o kad išsigelbėti nuo 
bekylančios ir grasinančios 
darbininkų klasės, rengiasi mi- 
lionus darbininkų išžudyti ka
re, arba prašalinti nors trum
pam laikui ekonominį krizį, 
sunaikinant Sovietų Sąjungą, 
sutriuškinant Chinijos darbi
ninkų revoliuciją.

'Darbininkų klasė turi sto
ti į nepergalimą vienybę ir su 
laikyti imperialistinius^ karus, 
sulaikyti imperialistų pasimoji- 
mus užpulti Sovietų Sąjungą ir 
Chinijos revųliuciją. Kad tą 
atsiekti, turime kiekvienas 
dirbti su didžiausiu pasišventi
mu sutraukimui visų darbinin- 
i • y-,- -L pragyvenimą. zivisisauKiLe po mkų j Pirmosibs Rugpjūčio pries st„ Brooklyn, N. Y.
karinę demonstraciją if po de
monstracijos mobilizuoti dar
bininkus kovai prieš karus.

PARSIDUODA lengvų gėrimų užei
ga, įvairių tautų apgyventoj vietoj, 

biznis duoda patenkinančius rezulta
tus. Kaina žema. Kreipkitės 138 
New Yofrk Ave., Newark, N. J.

(181-186)

PARSIDUODA forničius 5 kam
bariams,! dar visai nauji rakandai, 
kaina vi^ai žema. Galite matyti va
karais, arba telefonuokite: CStagg 
2-7344. Antrašas 301 Hooper St., 
ApartmeĮnt 31.

i ! (177-179)

-parsIduoda
Parsiduoda grosemė geroje biznio 

vietoje. : Tas biznis čia laikosi per 
daugelį metų. Galima padaryti gerą 
pragyvenimą. __ Atsišaukite po num.

j_____ ' ’ ’ (175-180)
PARSIDUODA

Parsiduoda restaurantas labai tin- 
. Jaunas savinin-

j , i • - • rarsiduoaa ręstai:Visų tautų kalbines orgam- kamoj bįnio vietoj< 
zacijos susirinks rugpjūčio 1 kas negali apsidirbti, vieta apšildoma 
d., 3:30 vai. po pietų, į Madi
son Sq., o iš ten maršuos 4:30 
vai. į Union Sq., kur įvyks cen-

ir geri gyvenimui kambariai. Parsi
duoda už labai žemą kainą. 116 
Bushwick Ave., Brhokyn, N. Y.

(173-178)

mėtymas | tralinė demonstracija.

Adatos Pramonės Unija 
Pradeda Vajy

TDA 17 Kp. Išvažiavimas i Mušeikos Užpuolė 
J Forest Parką i Jaunuolius

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PEBSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y. 
_____________________________ L_______________________________

Įvyks sekmadienį, liepos 31 
d. Yra prašomi visi Brookly- 
no ir apielinkių darbininkai 
pribūti ant šio išvažiavimo. 
Manau, kad nereikia darbinin
kams aiškinti svarbą šios or
ganizacijos, nes gana gerai su
pranta kiekvienas jos tikslą, 
skaito “Laisvę” ir daugelis 
“Daily Worker” ir mato, ko
kius didelius darbus ši organi
zacija atlieka. J. L. Engdhal 
ir A. Wright motina vieno 
juodveidžių jaunuolių, kurie 
įkalinti Alabamos valstijoj, 
nuo TDA pasiųsti net į Europą, 
kurie lankosi Vokietijoj, Šve
dijoj ir kitose šalyse. Ten 
jiems yra rengiami protesto 
mitingai reikalavimui paliuo- 
suoti įkalintus 
jaunuolius.

Kitų bylų yra 
Kiekvieną dieną
streikuojanti mainieriai ir kitų 
industrijų darbininkai, kad 
gelbėti juos, reikia paramos iš 
plačių darbininkų minių. Tad 
visi karštai raginami pribūti 
į rengiamą išvažiavimą ir par 
remti Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą.

Rengimo Komitetas.

juodveidžius

tūkstančiai, 
areštuojami

12 Streikuojančių Skalbėjų 
Areštuota

Jaunų

Dress departmentas Needle 
Trades Workers Industrial Un
ion pradeda platų vajų, kad 
prisirengti prie segančio sezo
no ir sulaikyti bosus nuo nuo
latinio darbininkų algų kapoji-* 
mo.

Šaukiami minimo depart- 
mehto nariai į susirinkimus, 
kurie įvyks ketvirtad., liepos 
28 d., vienaę Italian Workers 
kliubė, 559 Ė. 18th St., o ki
tas Brownsville, 1813 Pitkin 
Ave. Visi darbininkai nueiki
te į minimus mitingus tiesiai 
iš darbo.

N. Y. U., į pikieto linijas prie 
1. Miller čeverykų siuvyklos, 
kurios bosai turi išėmę in- 
džionkšiną prieš streikuojan
čius darbininkus.

Moksleiviai pasigamino sa
vo iškabas, kurias neš pikieto 
linijoj, nepaisydami, kad in- 
džionkšinas draudžia pikietuo- 
ti.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraūjo, odos, šlapinimos ir 

i gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

į Nuo 4 iki 8 
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

TEL. STAGG 
2*5043

X

INC.

V'4 O*

NOTARY 
PUBLIC

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

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PASlUNČlAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINJ. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
ARVEŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS

ĮŽIŪRĖTI. DUODAM' GR.AŽIA' VIETĄ SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TES ( MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

t W V V >QOQ< V XX KM V K/
iiAcAuOtincinixSiioiiOcrVincrxiOirVrVArVirVArSiincioiioiiOiioijnunc

X 
X 
X

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Praeitą antradienį 
Komunistų Lyga surengė atvi
rame ore masinį mitingą prie 
79th St. ir First Avė. Laike 
prakalbų susirinkusieji buvo 
užpulti Yorkville Cherokee de
mokratų kliubo politikierių nu
samdytų mušeikų. Bet rengė
jų ir susirinkusių vienybė buvo 
taip tvirta, kad užpuolikai ne
galėjo mitingo išardyti.

Pasibaigus mitingui apie 50 
jaunuolių nuėjo į Hungarian 
Workers Home Cafeteria, kur 
mušeikos vėl padarė puolimą. 
Jie pradėjo mesti per langus 
plytomis, akmenimis ir viso- 
kiomi^šiukšlėmis. Du jaunuo
liai liko sunkiai sužeisti. Vie
nas mušeikų tapo sugautas.

Laike puolimo policija stovė
jo kitame šone ir juokėsi, ka
da mušeikos išdaužė įstaigos 
langus, sudaužė ir sugadino 
daugelį rakandų.

Jaunų Komunistų Lyga tuo
jau šaukia kitą masinį mitin
gą toj pačioj vietoj ir kvie
čia darbininku^skaitlingai su-'įdomu išgirsti ir Aido 
sirinkti, kad parodyti užpuoli
kams, jog darbininkai laikosi 

' vienybėj ir pasirengę 
| pergalėti.

Aido Choro Nariams

viską v

Teisėjas Neišduoda 
; Freirouoly Kaltinimu

ne- 
ar-

vi- 
in-

Policija areštavo 12 Bronx 
Home Laundry streikuojančių 
darbininkų. Visi kaltinami 
tvarkės kėlime. Jie buvo 
eštuoti, kad sekė skebus.

Skalbyklos bosai deda 
sas pastangas, kad išgauti
džionkšiną prieš streikuojan
čius darbininkus, kuriuom ma
no uždrausti darbininkams pi- 
kietuoti, laikyti streiko susirin
kimus ir abelnai rūpintis strei
ko reikalais. Indžionkšino 
klausimas bus svarstom as 
Bronx apskrities teismabutyj, 
prie 161st St. ir 3rd Avė., 
penktadienį. Darbininkai ren
gia .patęsto
prie teismabuČio.
vaukite toj demonstracijoj

demonsiraciją
Visi ;daly-

Bronx apskrities teismabu- 
• čio teisėjas atsisakė išduoti 
kaltinimus prieš keturis airius 
darbininkus, kurie kaltinami 
pasipriešinime policijai laike 
metimo bedarbio šeimynos iš 
namų. Matomai teisėjas ir di
džiųjų namų savininkai susita
rė sufreimuoti kaltinimus prieš 
darbininkus, kurie veikliai da
lyvauja sulaikyme evikcijų ir 
tokiu būdu nubausti juos ne
teisingai, kad kiti darbininkai 
bijotų priešintis.

Bet TDA. ir Bedarbių Ta
rybos, sykiu su kitomis darbi
ninkų organizacijomis, stoja į 
kbvą prieš darbininkų, kalini
mą. Bus dedamos visos jėgos, 
kad neleisti najmj savininkams, 
policijai ir teistnams terioti 
badaujančius darbininkus.

■ i i

VAKACIJOS VIETA
die-

Aido Choro Dramos Gru
pės Susirinkimas

Ketvirtadienį, liepos 28
ną, “Laisvės” svetainėj, įvyks
ta Aido Choro Dramos Grupės 
susirinkimas. Visi draugai ir ■ 

{draugės atsilankykime. Taip 
j pat atsiveskite naujų narių.
Pradžia 8 vai. vakare.

Teatro veikimas jau reikia 
paskubinti. Laikas greitai bė
ga ir tuoj reikės vaidint, šia
me susirinkime turime aptarti 
daug reikalų apie patį veikalų 
mokinimąsi ir vaidinimą.

Sekretorius.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmiai ir cbronUkas rynĮ ir 

mitcrq ligai kraujo ir adai. 
Padarau iityrimy kraujo ir ilapuma.

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

New York, N. Y.
Valandai Pritmlmoi

Ryta nuo 10 Iki 1, Po pietų nuo 
iki 0 vai. vakaro 

Sekmadieniai! nuo ,11 ryto Iki 1 pa _ 
Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
5’2 Marion SU 
kamp. Broad* 
way, Chauncey 
Street stotii 
Brooklyn, N. Y.

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

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 J 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 :

1*2

pietų

se-

-?

J. GARŠVA

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)
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AGATHA BLOZNELIS- 
R. F. D. 2 Catskill, N. Y.

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

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

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

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

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

Telephone, Evergreen 6-5810

Grąborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.'

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

DR H. M END LOW IT Z
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRĄBORIUS 
(UNDERTAKER)

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

Telefonas* Midwood 8-6261

Šis susirinkimas yra svarbus 
į kiekvienam nariui, kuris jau- 
č’asi stojas už darbininkų kla- 

rctiecius, I gės reikalus, nes Rugpjūčio

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

♦ BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

LIETUVIU HOTELS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

s
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Aidiečiai tėmykite, kad 
kantį penktadienį, liepos 29 d., 
pamokos įvyks anksčiau, negu 
paprastai. Visi būkite “Lais
vės” svetainėj, kaip 7 vai., nes l 
apie 8:30 įvyks Jaunų Komu
nistų Lygos prakalbos ,tad iki 
tam laikui pamokas turim už
baigt, o užbaigę padainuosim , 
ir prakalbose. Kviečiama yra | 
ir pašalinė publika atsilankyti | ALDLD. 1 kuopos susirinki- 
į prakalbas. Ypatingai jauni-;mas įvyks ketvirtadienį, Eepos 
mas ,nes bus gerų prakalbų, 28 d., 8 vai. vakare, “Laisvės” 
kurias sakys jaunuoliai, tai ver- svetainėje, 
ta kiekvienam išgirsti jas. Bus 

h oro ’

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagyslės, niežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi. kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų jdegimo, yra gy

domi be
DR. O.ALDLD. Pirmos Kuopos 

i Narių Atydai

dainas.
Dar kreipiuosi į 

kad visi 1
Gaidų komisija jau parinko 
penkias iš seniausių dainų; vie 
ną, kurią Aidas;dainavo 20 me’ 
tų atgal, kitą, kurią dainavo 15 
metų atgal, trečią, kurią daina 
vo 10 metų atgal, ketvirtą, ku
rią dainavo 5 metai atgal ir 
penktą, ‘kurią dainuoja šiais 
metais. Šiais metais sueina 20 
metų Aido Choro gyvavi
mo, tad rengiamasi prie jubi- 
lėjinio koncerto, kuris įvyks 
pirmą sekmadienį spalio mėn. 
Tame koncerte bus dainuoja
mos virš minėtos dainos.

Prie to, dar turėsime dai
nuoti ALDLD. 2 Apskričio 
piknike, rugpj. 14 d. Tai tu
rime gerai prisirengti.

Koresp.

lankytų pamokas, i pirma jau čia pat, tą dieną i 
bus prieškarinė demonstracija. ! 
Todėl draugai darbininką’, vi
si dalyvaukite susirinkime, ku
riame turėsime plačiai pakai* 
bėti apie dalyvavimą minimoj 
demonstracijoj* ir patraukimą 
daugiau darbininkų į ją. Taip* 

turime daug ir kuopos rei- 
apsvarstyti.

K. D. Sekr.
(176-178)

Telefonas: Stagg 2-9166

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
GAŽO ANESTETIKA * 

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

tik susitarus.

Moksleiviai Pikieto Linijoj
Nacionalė Moksleivių Lyga, 

kuri ima aktyvį dalyvumą ko
voje prieš ipdžįionkšinus, siun
čia 50 moksleivių, parinktų iš 
Hunters, Columbia, C.C.N.Y. ir

SUSIRINKIMAI
“Laisvės” Board Direktorių 

Žiniai
Ketvirtadienyj liepos (July) 28 d., 

7:30 vai. vakare, ' “Laisvės” name, 
įvyks Board Direktorių susirinkimas. 
Visi direktoriai būtinai turite pri
būti, nes turime nekuriuos užsiliku
sius reikalus atlikti. Bazaro rengi
mo komisija, pasistcngkite pribūti 
kiek galint anksčiaus, tai pasitarsi
me,! kas reikalinga tuojaus daryti ir 
nereikės kitą-vakarą' sugaišti.

Pirm. J. Weiss.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVE.”

f DeKAVOJP 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. x
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