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Negana Platinama.

Rašo D. M. šo’lomskas

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite

Būsimais metais, tai yra 1933, 
sukanka 50 metų nuo mirties 
Karolio Markso. Marksas mirė 
Londone 1883 metais, kovo 14 
dieną. Marksas buvo vienas iš 
proletariato kovos vadų, jam 
vadovaujant įkurtas Pirmasis 
Internacionalas, jo ir F. Engel
so parašytas “Komunistų Mani
festas” ir dabar yra kaipo kel-1 
rodis proletariato kovose prieš 
išnaudotojus.

Sovietų Sąjungoje jau dabar 
pradėjo rengtis prie apvaikščio- 
jimo 50-ties metų sukaktuvių. 
Ir kitose šalyse proletariatas 
minės tas sukaktuves ir trauks 
didesnius būrius darbininkų po 
marksizmo vėliava.

Jau sukako 75 metai amžiaus 
draugei Klarai Zetkinai, vienai 
iš komunistinių vadų Vokieti
joje. Vienu iš nuopelnų d. Zet- 
kinos yra, tai sumanymas įkur
ti Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą, kaipo tarptautinio soli
darumo ir apsigynimo darbinin
kų organizaciją. 1924 metais 
įvyko pirmasis MOPR suvažia
vimas, ir nuo to laiko d. K. Zet-

HOOVERIO VALDŽIA PASKELBĖ
Skelbia Mandžurijoj Banditų

Veikimą ir Galanda Ginklus
Baltagvardiečiai Reikalauja Teises Organizuotis į Armi

ją ir Ginkluotis neva prieš Banditus, o Tikrai prieš 
Sovietų Sąjungą.

VLSI KARO PABŪKLAI NAUDOTA PRIEŠ 

 

EX-KAREIVIUS; HOOVERIS ĮSAKE AR
MIJAI IŠVAIKYTI VETERANUS, NEPAI

SANT, KIEK GYVASČIŲ LEŠUOS

KARĄ VETERANAMS
>ĮĮĮ£§ Lietuvoj Darbininkes Tarnaitės Negauna Darbo

HARBINAS. — Gauna
mos žinios iš Harbino sako, 
kad Mandžurijoj jau vėl 
pradėjo veikti “banditai.” 
Sakoma, kad šitie “bandi
tai” vagia ir plėšia. Bet 
tai jau ne pirmiena. Kuo
met Japonija nori pradėti 
ablavas ant chinų darbiniu-

kiną yra tos organizacijos pir- kų-sukilėhų, tai pirmiausia 
mininkė. MOPR, kurio^chlimi paskelbia, kad veikia ban-

- - - 1 ditai. Tie “banditai,” tai
mininkė.
Amerikoje yra TDA ir IWR jau įitat Tie “banditai,” 
tun 09 šalyse savo skyrius ir tankiausia būna darbinin-
apima 12,000,000 darbininkų.

apsistoję aplink Rytinį Chi- 
nų gelžkelį, atsišaukia, kad 
jiems būtų leista liuošnoriai 
organizuotis į apsigynimo 
jėgą.” Šitas rusų reikala
vimas pasiųstas Japonijos 
valdžiai ir Amerikos konsu
lui.

Pats tikslas šių balta
gvardiečių yra ne apsigyni-

TAURAGĖ.—Ponios vai- grįžimas irgi nieko gero ne 
dininkų žmonos samdo tar- žada, 
naites, mokėdamos joms po 
15-25 litus k mėnesiui, o kai 
kurios apsiima tarnauti ir 
už 10 litų, kad tik gavus 
darbo, bet bėda, kad ir 

Veteranai Laikėsi ir Kovojo prieš Armijos Ginklus su Nuo-!toms’ k\irios d\rb^ beveik 
gomis Rankomis; Pasibaisėtina Karo Scena Tose Vieto- 

ise, kur Veteranai Buvo Užpulti
I tik už duoną, darbo nėra. 
Atvykusios iš kaimo į mies
tą jieškoti sau duonos kąs-

, nes ir patys tėvai, 
dažnai tik viena motina, 
pasilikusi su vaikais sėdi be 
duonos'kąsnio arba eina pas 
buožę prašyti paskolinti ko
kį pūrą rugių arba miežių, 
už kuriuos jos sykiu su vai
kais vasaros metu jau turės 
dvigubai atidirbti prie lau
ko darbų. Viso tarnaičių, 
jieškančių darbo ir jo< ne-

nio, tampa bed/irbėmis, o į: gaunančių bus apie 100, jei 
kaimą joms (tarnaitėms) I ne daugiau.Naudota Tankos, Bombos, Revolveriai, Durtuvai ir Visos 

Kitos Priemones Prieš 10,000 Beginklių Veteranų, Ku
rie Pasauliniame Kare Liejo Savo Kraują už Ameri
kos Kapitalistų Reikalus.
WASHINGTON, D. C., Liepos 28.—Tragiški įvykiai 

Washingtone, Jungtinių Valstijų sostinėj, kur sėdi ir val
do' nutukęs ponas Hooveris. Policija kelis sykius jau 
bandė išvaikyti eks-kareivius iš Washington©, bet jie ne
pasidavė. Policija jau panaudojo ginklus ir šautuvus.

EXTRA! Nuteisė Mirtin
Keturis Jaunuolius

C H E LIABINSKAS, So- 
vietų Sąjunga.—Keturi jau
nuoliai tapo nuteisti mirtin 
už užpuolimą ant merginos 
Cheliabinsko parke. Kiti 8 
nuteisti į kalėjimą. Trys iš 
nuteistųjų yrą nariai Jau
nų Komunistų Lygos. Laik- 

‘ > “Korns. Pravda” la
bai smarkiai kritikuoja Jau
nų Komunistų Lygos orga- 

Mes | nizaciją, kad neveda kovą 
prieš huliganizmą ir nega
na kreipia domės į apšvietą 
ir lavinimą narių kultūri
niai.

Atsišaukimas j Lietuvių Or
ganizacijas ir j Visus 
Lietuvius Darbininkus

kai, kurie, nepakęsdami Ja- mui nuo chinų banditų, bet 
sukyla organizavimas armijos prieš 

Sovietų Sąjungą. Jie jau ir 
! dabar yra kaip tik prie Ry
tinio Chinų gelžkelio, kurį 

Tie patys pranešimai skel- valdo Sovietų Sąjunga pu-

ponijos grobikų,
Sovietų Sąjungoje yra iki 60,- prieš juos.

000 čigonų. Pirm revoliucijos | 
jie gyveno nuolatos važinėdami 
iš vienos vietos į kitą ir nedirb
dami jokio naudingo darbo. Po 
revoliucijai .
laukan iš SSSR arba turėjo už- į 
siimti naudingu darbu. Dabar i 
jie dirba fabrikuose, yra jų že
mės kolchozai ir t. t. 
kinasi ir įsitraukia į 
darbą.

Rusai Reikalauja 
Organizuotis

.. , .„ v. i lie palvo uiaucoHiiai onci- ■ ~----- ---------- c -
iv “'P, *svazla™! bia, kad “5,000 rusų, kurie siau su Chinija.-J,

Jie mo-; 
naudingą

plečiamaSovietų • Sąjungoje 
kralikų auklėjimas, nes tas pa
gelbės pakelti mėsos rezervus. 
Kralikai yra veislingi ir jų mę- 
sa priskaitoma prie zuikio mėsos 
rūšies. Įvairiose SSSR vietose 
steigiami specialiai ūkiai kralikų 
auklėjimui. 1932 mętais vien 
Maskvos, Leningrado ir Ivano- 
Voznesensko srityse privalo būti 
pakeltas kralikų skaičius iki 
695,000.

Sovietų Sąjungoje prie javų 
nuėmimo besirengiant, valdžios 

'buvo nusistatyta pristatyti del 
sovietinių ir kolektyvių ūkių 
6,700 naujų automobilių; nuė
mimo mašinų už 170 milionų 
rublių; 16,190 naujų traktorių; 
8,500 kombainų; už 40 milionų 
rublių naujų dalių pakeitimui 
sulūžusių prie traktorių dalių ir 
24,000 tonų geležies.

Policija atidarė ugnį į eks-kareivius, bet pastarieji gerai 
laikėsi. Jie panaudojo akmenis Įir plytgalius apsigyni-

>1

, Reikalauja Atsakymo 
į Hooverio Pasiūlymą

Japonijos imperialistai, kurie - 
kurstomi viso pasaulio imperia
listų, rengiasi pulti ant Sovie
tų Sąjungos, vis daugiau ren
giasi. Per 6-šis pirmuosius mė
nesius 1932 metų, jų valstybės 
bankas išleido vidujinės pasko
los popierinių .pinigų 624,000,- 
000 jenų. Tie pinigai pralei
džiami karo pabūklų gamini
mui.

Londonas, birželio 28 d. 
TASS praneša, kad Žene
vos korespondentas laikraš
čio “Daily Herald” skelbia 
pranešimą, kad įvykę Gene- 
voj slapti pasitarimai kas 
link Hooverio pasiūlymų bu
vo bematant nutraukti, po 
to, kaip Suv. Am. Valst. val
džia pareikalavo, kad šie 
pasiūlymai būtų svarstoma 
viešam generalinės komisi
jos posėdyj.

“Šis Amerikos žingsnis— 
rašo korespondentas, — su
teikė smūgį trijų valstybių 
atstovams, bandžiusiems ap
eiti ir užmiršti Hooverio 
planą. Suvienytos Valstijos 
mano, kad padėtis tiek pasi
keitė, kad atėjo laikas del 
atviro balsavimo.”

Italijos, Vokietijos ir SS
RS, o taip pat ir daugelio 
mažų šalių atstovai sutinka 
su amerikonais.

Dabar ant kortos pasta
tyta nusiginklavimo konfe-

rencijos pasisekimas, arba 
galutinas išrišimas.

Anglų-amerikonų santi- 
kiai paskutiniais metais ta
po įtempti. Jeigu pergalės 
priešinga Didžiosios Brita
nijos pažiūra klausime apie 
Hooverio plano palaidojimą, 
šie santikiai gali tapti dar 
griežtesniais.

ISPANIJOS NACIONALI
STAI PRIEŠ KATALO- 
NIJOS AUTONOMIJĄ

mui. Policija vėl turėjo pasitraukti.
Hooveris Įsako Naudoti Armiją

Jungtinių Valstijų prezidentas Hooveris išleido pareiš
kimą, kuriame įsakė karo departmentui naudoti armiją 
su visais ginklais, tankomis, kaukolėmis, gazo bombomis 
ir kitais pabūklais, kad išvyti eks-kareivius iš taip vadi-

B ru t a Ii š kas, kruvinas
Hooverio valdžios užpuoli- 

1mas ant eks-kareivių Wash- rastis
ingtone neturi praeiti be E

namo jų porto, valdžios tuščių namų, kurie yra Penn-1 darbininku protesto, 
sylvania ir Third gatvėse. | šaukiam visas Lietuvių dar-

sus lietuvius darbininkus 
tuo jaus nrotėstuoti prieš 
šiuos valdžios kruvinus žy
gius. Visuose savo susirin
kimuose tuoiaus priimkite 
nrotesto rezd'h’uciia bei te
legramą^ ir siųskite prezi
dentui Hooveriui, Washing-

sylvania ir Third gatvėse. j-. . .
Po Hooverio įsakymo, kaip rašo New Yorko Times, i bininkų organizacijas ir vi- 

pradėjo rinktis ginkluoti kareiviai, prie jų prisidėjo kiti 
200, dar vyliaus raitoji armija. Taip jie “valė” gatves,” 
kuriuos pasiekė, mušė savo plokščiomis “šoblėmis.”

Giriasi Darbais, kad Gerai Atliko
“Veikimas militariniai buvo igerai atliktas,” sako 

“Times.” “Buvo ir tokių, kurie priešinosi, keikė, kovo
jo, spyrė arklius, buvo ir tokių, kurie bėgo kąvotis,” tę
sia “Times.” ' ■

Kareiviai, kurie seniau kovojo kartu pasauliniam kare, 
kurie buvo draugai, tai dabar Hooverio įsakymu jie pa
liko vieni kitų priešai. Mat, taip! liepia kapitalistų val
džia. Ugnis pradėjo liepsnoti užpakalyje, veteranų, kurMADRIDAS. — 30,000 

fašistuojančm nacionalistų , , . , , .
laike masinį susirinkimą, Jlebuv? susitaisę budeles. Gazo bombos paleista darban 
kuriame kalbėtojai smerkė valkal lr moterys verke’ reke nuo asarlnui bombų' 
tuos, kurie stoja už suteiki
mą Katalonijai autonomijos. |

Indija Atmeta Anglios 
Reikalavimą '

im-OTTAWA.—Anglijos 
perijos ekonominėje konfe
rencijoj Indija ir Australija 
pareiškė, kad jos nesidės ir 
nedarys sutarties su Angli
ja, kad visas biznis tektų tik 
vienai Anglijai.

Palengvino Sovietų Sąjungos Valstiečiams 
Javų Pardavinėjimą

I

Japonai Vėl Puls Chinus

Jau gerokas laikas, kaip iš
leidome lietuvių kalboje Jungti
nių Valstijų Komunistų Parti
jos Rinkimų Platformą. Brošiū
ra turi 24 puslapius ir gražiai 
padaryta. Jos kaina tiktai 2c 
kopija.

Eilė miestų, kaip ve: Easto- 
nas, Lawrence, New Britain, 
Hartford ir t. t. jau prisiuntė 
užsakymus ir parsitraukė pla
tinimui. Bet dar labai dauge
lis nieko neatsiliepė, o tai jau 
negerai.
Kiekviena ALDLD, LDSA, LD 

S. ir kitos darbininkų organiza
cijų kuopos privalo parsitraukti 
“Rinkimų Platformos“ ir pla
tinti ją tarpe lietuvių darbinin
kų. Kiekviena organizacija juk

MASKVA. — šiomis die
nomis Sovietų Sąjungoj pa
skelbta naujas patvarkymas 
del kainų už javus, kuriuos 
valstiečiai pardavinėja. Pir- 
miaus valstiečiams buvo nu
statyta kaina ant javų par
davinėjimo. Dabar Sovietų 
valdžia paskelbė, kad vals
tiečiai, kurie turi savo ūkius 
ne toliau kaip 50 kilortietrų 
nuo Maskvos, tai gali jie

pardavinėti produktus savo 
nustatyta kaina.

Valstiečiai ' gali pardavi-

Antras Užpuolimas Vakare
Nebuvo valdžiai gana išvaikymo eks-kareivių iš taip 

vadinamų valdžios budinkų. Vakare armija padarė puo- 
i limą ir Anacostia1 River kempėje, kur eks-kareiviai buvo 
apsistoję ir pasidarę būdeles.

Vakare, 10-tą valandą, pėstininkai kareiviai, su užtai
sytais durtuvais įėjo į kempę ir gazinėmis bombomis mė
tydami vaikė eks-kareivius. Būdeles padeginėjo, kurias 
eks-kareiviai buvo susitaisę. Ugnis ir ginklas naudoja
ma prieš veteranus.

Šioje'kejtnpėje buvo moterų ir vaikų. Skaitoma viso 
apie 7,000 žmonių, čia buvo susirinkę eks-kareiviai ir iš 
kitų kempių, iš kurių jie jau buvo išvaikyti.

Yra Užmuštų ir Sužeistų Desėtkai
Pirmutiniuose mūšiuose su policija vienas eks-kareivis 

krito kovoje nup šautuvo. Jisai yra William Hashką, 
37 metų, iš Chicagos. Paskiaus “Times” paduoda jau 47 
pavardes sužeistų. Jų tarpe yra taip sužeistų, kad jų 
pasveikimas yra abejotinas.

Bet tai visi dar nėra surinkta. Yra darbininkų su
žeistų, kurie nežinomi, dar nepaduoti į ligonines. Tai 
kruvinas karas prieš eks-kareivius, kurį davė pats ponas

Valstiečiai ' gali pardavi- Hooveris, vyriausias valdžios galva, 
nėti ir kitus savo produktus T_ . , T1 ... x .. _ J.

> ,■> . . . , . v. . . Komunistu Pai nia saukia Darnu

gali sudaryti dolerį, kitą. Prie 
to mes raginame ir pavienius 
narius parsitraukt nors po ke
lias kopijas ir išdalinti tarpe 
darbininkų.

(kaip tai: kiaušinius, svies
tą, sūrį) koperatyvams ir 
kitoms įstaigoms be kont
rakto, kuris veikė iki šiol.

Vienok dar reikalaujama 
iš tų valstiečių, kurie nepri
klauso į farmerių kolekty
vus, kad «jie pristatytų 50 
nuoš. bulvių to kiekio, kaip 
jų kontrąkte pažymėta. z

Šitas patvarkymas pagel
bės valstiečiams veikti javų 
ir gyvulių pardavime savu 
išrokavimu, sava kaina. < ; *

Komunistų Partija šaukia Dąrbininkus Ginti Eks- 
kareivių Reikalus

Komunistų Partijos Centro Komitetas išleido atsišau
kimą į visus Amerikos darbininkus kovoti pries valdžios 
brutališkumą. Komunistų Partija šaukia darbininkus 
ruošti demonstracijas ir pasmerkti šitą Hooverio valdžios 
terorą. K

- Komunistų Partijos pareiškimaš ragina darbininkus 
dar labiau glausti savo eiles ir reikalauti, kad Hooveris 
šauktų specialę kongreso sesiją ir nutartų išmokėti vete
ranams bonus? p

Visi Darbininkai Turi Dalyvauti Demonstracijose
i Pirmą Dieną Rugpjūčio

Prieš karo pavojų, prieš Hooverio ^valdžios terorą, už

Rezoliuciioj pasmerkite 
terorą prieš veteranus, rei
kalaukite kariuomenės iš
traukimo ir sušaukimo spe- 
cialio kongreso susirinkimo 
del priėmimo bedarbiams 
apdraudos ir išmokėjimo 
veteranams bonų. v

DARBININKAI ATMETĖ 
RENEGATUS

KULPMONT, Pa. — čio
nai suklaidinti darbininkai 
per du menesius rengėsi 
prie “N. G.” pikniko. Pa- 
galiaus Kulpmonto darbi
ninkai įsitikino, kad “Nau
joji Gadynė” yra kontr-re- 
voliucionierių laikraštis, ir 
rengėjai nutarė likviduoti 
“N. (L” pikniką, o visi ma
siniai prisidėti prie Komuni
stų Partijas vietinės sekci
jos pikniko, kuris yra ren
giamas 31 d. liepos,, 1932, 
ant Brennans farmos. Ren
gėjai įsakė p. Butkui neva
žiuoti, nes jis negaus ten 
kalbėti. Lietuvių ir anglų 
kalbose kalbės d. A. Bimba.

Kviečiame visus Shenan
doah ir Kulpmont apielin- 
kės lietuvius būtinai atsilan
kyti. '

K. P. Sekcijos Or g.

TOKIO. — Jehol provin- 
icijoj jau vėl ruošiamasi ka- 
1 rui. . Japonija gauna prie
kabių prie Chinijos, kad pa
staroji neišpildo savo prizą-, 
dus sugrąžinime Japonijai 
vieno karo atstovo. > Japo
nija puls chinus Mongolijoj.

Washington, D. C. — Ill
inois valstija gauna pasko
lą iš “bedarbių šelpimo” 
fondo $3,000,000. Bet be
darbiai darbininkai iš Hoo
verio fondo negauna nieko.

Danzigas Kaltina Lenkiją
DANZIGAS. — Danzigo 

ekonominės, -agrikultūrines 
ir pramoninės organizacijos 
padavė skundą prieš Lenki
ją. Sako, kad Lenkija per
sekioja esamus įgyventus 
šio miesto papročius ir eko
nomines . unijas. Lenkija 
naudoja d i s k r i m i n aciją 
prieš Danzigo produktus ir 
verčia savus į šio miesto 
rinką.

:1

1

Dalyvaukite Demonstracijoj
ELIZABETH, N. J.

Prieškarinė demonstraci
ja įvyks, 1 d. rugpjūčio, ant 
Union Square, 7-tą vai. va
kare. *Visi lietuviai darbi
ninkai masiniai dalyvauki
te!

bedarbių apdraudą, prieš Hooverio algų kapojimą,—visi 
darbininkai turime dalyvauti pirmos rugpjūčio demonst
racijose. Nei vienas darbininkas negali pasilikti namie- 
je, kuomet įvyksta prieškarine viso pasaulio darbininkų 
demonstracija. Visi į gatves—protestuokime!
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Budelio Cigarai

D. M. šolomskas.
!

Strategija ir Revoliucijos Stadijos

vargingiausia v a 1 s t i e č ių sius politiniu^ kalinius ir-jų į 
dalis.; I J į . • . , J H i šeimynas, h 1 h h / h

III
‘Sovietų Sąjungoje 1931

C. By water iškėlė i viąšų, kad fašistinė Italija slaptai

laikotaipiu) ir po Spalių įrįus)j kurįe stengiasi laimė-

nuteisimai bendrame skai- bininkai prašomi sulig išga-
čiuje 72 met. kalėjimo* At
likta 105 kratos darbininkų 
namuose1 ir. jų vadovaujan
čiose-įstaigose. Išdraskyta 
53 masiniai mitingai; 33

kų Apsigynimo Lyga dar 
yra gana jaunutėm organiza-

Galimi rezervai: kaimyni
nių šalių proletariatas. --

(brtared as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March

areštų bei persekiojimų. 
Padaryta: 456 areštai už 
darbininkišką veikimą, 132

lės remti, nes tai mūsų rei
kalų gynėjas ir geriausias 
organizatorius. K. Kilik.

United States, per year.........
Brooklyn, N. Y., per year.. 
Boreign countries, per year. 
Canada and Brazil, per year

SSSR gamyba, kultūra, 
progresas greitai auga, dar 
negirdėtais istorijoje tem-

LAISVE. LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVU, Ine. 1 .

Bvery day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York «

ir jūreiviai 
bet į

narių,

Brooklyn, N. Y., under the Act of March Jk 1879.

OVA PRIEŠ IMPERIALISTINĮ KARĄ

SUBSCRIPTION RATE S i
$6.00 United States, six months...........$3.00
08.00 Brooklyn, N. Y., six months... . 4,00 
$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
.6.00 Canada and Brazil, six months. $3.00

* ’ -* - V In tada prieš revoliuci-
Dabar nėra" to n»us jūreivius pasirodė gau- 

puolimo ant!Ja Noskėę šunų priešakyje 
.................... kaizeriniu ober leite-

Reakcija ir Darbininkų Kova Kanadoje 1
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__ Sovietų valdžia labai Centro daviniai už šešis 
puikiai supranta, kad visi pirmuosius mėnesius šių me- 
tie darbai yra reikalingi, ir tų parodo, kad Kanados val- 
kiekvienas, kas sąžiningai džią padarė sekantį skaičių 

- t, V. 1* 1 • • •

I

Nesenai įvyko Sovietų 
Sąjungoje Jaunųjų Komu
nistų Suvažiavimas, Ten 
padarė pamatinį pranešimą 
draugas Kasariev. Prane
šimas tilpo “Pravdoje” nuo 
7 d. liepos.- Labai daug žin
geidžių dalykų, kuriuos čion 
perduodame “Laisvės” skai
tytojams.

1928 metais SSSR pra-

se šalyse bedarbė vis labiau 
plečiasi. Vien ' Jungtinėse 
Valstijose yra 4,000,000 jau
nuolių be darbo ir negau
nančių nuo valdžios jokios 
pašalpos. Vokietijoje 1,- 
500,000 bedarbių jaunuolių. 
Berlyne vienas trečdalis vi
sų jaunuolių yra bedarbių 
padėtyje, čecho-slovakijo- 
je vienas ketvirtadalis jau-

sididžiavimo ir ' herojizmo. 
Todėl bile darbas Sovietų 
šalyje, kuris gerina dirban
čiųjų būvį ir gerina mūsų 
šąli e š! padėtį—kiekvienas 
darbas yra garbės užsiėmi
mas.”

Iš j to gali būti ^aiškU; kad 
Sovietų Sąjungoje nei šla
vikas, nei mokytojas, nei 
profiesorius nėra paniekina- na(b Lab? Defense League 
mi. ' Sovietu valdžia labai Centro daviniai už čeči:

I !zatorių, “Darbininkų Žodį.”
1932 m. pirmąjį' pusmetį mas^s Kana-

Kanados darbininku kylan- d?Je 11?1 naudojosi vien 
v v 11 tn ■» 11 ri n -v» t i vi Ir i c* l/n

tis revoliucinis judėjimas 
smarkiai nukentėjo nuo| 
valdžios persekiojimų.

/ Rugpjūčio 1 d. yra tarptautine darbininkų diena kovai 
j prieš imperialistų rengiamą karą.

Vis labiau ir labiau gręsia imperialistinių šalių karas
\ prieš Sovietų Sąjungą.

Pirm’adiėnį,’ rugpjūčio 1 d., visose kapitalistinėse šaly
se darbininkai demonstracijomis ir kitokiais būdais paro
dys savo pasiryžimą kovoti prieš rengiahią naują skerdy- 
nę; parodys savo pasiryžimą gynimui darbininkų šalies, 
Sovietų! Sąjungos. } '1 <1 “ •\

Juo utis didesnės,' reikšmingesnės prieškarinės demon
stracijos sekantį, pirmadienį, tuo bus didesnis trukdymas 
imperialistamas rengtis prie atakos dnt Sovietų Sąjun- 
gosi . , z I

Kad imperialistai visu smarkumu rengiasi prie karo, ■ 
tai tą turėtų žinoti kiekvienas darbininkas.

Bet rengimuisi prie karo imperialistai dabar naudoja 
naujus būdus. Imperialistai deda pastangas “taikiu bū
du”, prisirengti prie karo, pasakė draugas Molotovas, kal
bėdamas apie imperialistinio karo pavojų Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos 17-toj konferencijoj.

Ką tas reiškia? Reiškia, imperialistai daro visokius 
manevrus, kad apmulkinti mases, kad darbininkai nema
tytų, jog rengiama nauja skerdynė,kad jie neparodytų nei 
mažiausio pasipriešinimo prieš rengiamą karą, kad jie 
netrukdytų karo rengimui. Už tai imperialistinės vals
tybės daug kalba apie “taiką,” laiko “nusiginklavimo” 
konferencijas, daro įvairias “taikos” sutartis, kad tuo: 
būdu pridengti rengimąsi prie karo, kad tuo būdu ap
mulkinti mases. 5

Visi imperialistiniai banditai kalba apie “taiką”; kal
ba apie “taika” Tautu Lyga, Socialistu Internacionalas,' ... ... 
Jungtinės Valstijos, Anglija, Italija ir Japonija. i ^mphonų į dieną

'/'Jį. i I ' Į ■ . į

•O tuo pačiu sykiu'Japonija veda karą prieš Chiniją irloOO

mones gamyba siekė 11,100, | nuolių be darbo, o Anglijo- 
000,000 rublių vertes. O je yra iki 400,000.” 
1931 metais jau 25,100,000,-1 
000. Reiškia, daugiau, kaip 
du kartus paaugo,

1928 metais, tai yra pra- .
džioje penkmetinio plano, |Pa!?' Bet suprantama, ne- 
mokyklas lanke 12 milionų įh , hlulJIT
veikų, o 1932 metais jas lan-: 
kė jau 24 milionai. Dar | 
1926 metais Sovietų Sąjun
goje buvo 45 nuošimčiai ne
mokančių rašyti ir skaityti, 2 

jo dabar jau yra tik tarpe į 
10-15 nuošimčių, ir 
bus visai j 
ja.' . i

Draugas sako, kad pabai
goje 1932 metų SSSR turės 
200,000 pirmos klasės inži-' 
nierių, agronomų ir kitokių i Kas liečia skirtingus dar- 
specialistų, o 1928 metais jų! bus ir jų šakas, tai drau- 
buvo tik 100,000. Gi vidu-|gas Kasariev sako: “Socia- 
tiniai technikų ir agrono- listinėje šalyje kiekvienas J lėtų išvystyti savo gabu
mų, kurių 1928 metais buvo darbas, gerai atliktas, yra i mus. 
.60,000, pabaigoje metų jau darbas garbes, pagarbos, pa-i 
bus 250,000. Tai penkioli- 

I kos metų revoliucijos prog- 
! resas.

Eičiau - augantį pareikalavi- 
Kalbėtojas sakė, kad 

yra elementų iš buvusių pa
siturinčių tarpo, kurie sa
ko : “Barbarai bolševikai, 
nėra ant ko rašyti!” Su-

dirba, yra gerbiamas.
Sovietų Sąjungoje, kaip 

niekur kitur, suteikta lais
vė ir aplinkybės kiekvienam 
atskirai ir visiems masi
niai išvystyti savo gabūnią, 
suteikti šaliai savo žino ji*-' 
mą, plėsti progrėšą, kada 
tas yra dirbama tam, kad

užsienių d a r b i n i n k iška 
i spauda. Bet, reakcijai siau- 
I čiant ir revoliuciniam judė
jimui augant, atsirado būti
nas reikalas išleisti vietinis 
laikraštis “D. z.” Pilnai ti
kimasi, kad lietuviai darbi
ninkai, gyvendami įvairiose 
šalyse, pritars ir padės, kaip 
moraliai, taip ir materialiai 
naujam kanadiečių darbe/ 
Visi Kanados lietuviai dar-

-- -- - prantama, tokie elementai/oiiuviu, ii gi eitai i1 . ,. . 1 . .likviduota berašti-knel.vTin? ,kad 'da-ba1' 
I kelis kartus tiek pagamina
ma popieros, kiek jos buvo 
pagaminama pirm revoliu
cijos.

1928 metais laikraščių!
tiražas siekė 8,800,000 eg- ■
Aviiipnuiui į uicncį. Babai-’i

|goje 1931 metų jau 36,000,-1 Strategija tai yra nusta-
L o 1932 metais pasieks tymas tos vietos, į kurią 

proleta-rengiasi prie karo pi-ięš Sovietų,Sąjungą. Tuo pačiu sy- 40,000,000 egzempliorių, ar- turi būt kertami proleta- 
kiu Francija, Čech'osloyakija, Vokietija ir Jurigtines Vai- ba ant kiekvienų 4 gyvento- riato vyriausi smūgiai tam 

revoliucijos stadi
joje (tam tikram laipsny
je) , išdirbimas atatinkamo 
plano del sunaudojimo re
voliucinių spėkų (vyriausių 
ir antraeilių rezervų), ko
va pravedimui to plano bė
gy viso tam tikros revoliu
cijos stadijos laikotarpio.

Mūsų revoliucija pergy
veno jau dvi stadijas (du 1 • 1 \ *1 • I

stijos siunčia Japonijai ginklus ir amuniciją; reiškia, pri- ju> įskaitant ir vaikus, yra tikroj 
sid^da prie karo, prisideda prie vystymo to karo į karą viena kopija laikraščio.
priėš Sovietų Sąjungą.- ’
- Š omis dienomis Anglijos imperialistų agentas Hector n^aįs. į?vo pagaminta 50,-
C. Bywater iškėlė į viųšų, kad fašistinė Italija slaptai 4
budavoja karo laivus. Gi fašistinė Italijos valdžia, atsa- S1! Į1' brošiūrų.
kydama į tai, pareiškė, jog tą patį daro ir kitos valstybes sudėjus Anglijos,

000 skirtingais vardais kny- 
Gi į daiktą 
, Vokieti

jos ir Jungtinių Valstijų 
išleistas knygas jos sudaro 
49,000 skirtingų vardų leidi
nių. . Kaip matome, knygų 
leidime SSSR pralenkė į 
daiktą sudėjus tris stam
biausias kapitalistines vals
tybes. 1928 metais SSSR 
knygų tiražas siekė 1,400,- 
000,000 spaudos lankų, o 
1931 metais jau 4,800,000,- 
000 lankų.

. .c,-. . .v v. ,„ . t r. . , Draugas Kasariev sako:ja išeiti is šio krizio karo pagelba, per jūras darbininkų kitos tokios šalies
kraujo, per kalnus darbininkų lavonų. Besirengdami pasaulyje, kuri turėtų tokį 
prie naujos skerdynės, jie tuo pačiu sykiu stengiasi su- mjižinišką traukimų prie 
versti krizio naštą ant darbo žmonių pečių: dar dirbau- kultūros, žinojimo mokslo, 
tiems darbininkams nukapoja algas, masėms darbo žmo- ^aįp pas’ mus> 
nių uždeda naujas mokestis (taksas), milionams badau-j1^ tokios valdžios kuri taip 
jančių bedarbių atsisako suteikti tinkamą paramą, o ka- i geibetų tam traukimui kaip 
ro tikslams skiria milžiniškas sumas pinigų. I mfi proietarin.ė valdžia,

Tai tokie imperialistų žingsniai, tai tokie imperialistų: ^urį mįižĮni§kas pinigų su
mas skiria tam reikalui.”

—slaptai ginkluojasi.
» f J

Reiškia, imperialistai slaptai ginkluojasi, slaptai ren
giasi prie karo, o tuo pačiu sykiu daug blofina apie 
“taiką.”

Nesenai Associated Press pranešė žinią iš Cleveland, 
Ohio, kad ten Smith Engineering Kompanijos dirbtuvė 
visu smarkumu dirba Jungtinių Valstijų valdžiai propele
rius kariniams orlaiviams; dirbtuvė dirba dieną ir nak
tį. Dirba dieną ir naktį nemažai kitų dirbtuvių, kuriose 
gaminama ginklai ir amunicija. Slaptai gaminama nuo
dingi karo gazai ir t. t.

Imperialistai ginkluojasi visu smarkumu. Jie planuo-

Revoliucijos įėjo į trečią 
stadiją. Taigi ir mūsų 
strategija atatinkamai kei
tėsi. .

Pirma mūsų revoliucijos 
stadija: nuo 1903 metų 
iki vasario, mėnesio, 

1917 metų
Šitoj stadijoj mūsų tiks

las buvo:' nuversti carizmą 
ir galutinai išnaikinti vidur- 
ąmžių liekanas.

Vyriausia r e y o 1 i u ei jos 
spėka buvo: proletariatas.

Tuoj autiniai rezervai: 
valstiečiai.

Vyriausias smūgis buvo 
Na, o lietuviški renegatai taikomas: kad atskirti libe- 

sako', būk Sovietų Sąjungo-' rališką-monarchišką buržu
je “nėra paakstinimo siekti, aziją, kuri stengėsi laimėti 

; didesnio išsilavinimo,” nes, savo pusėn valstiečius ir 
pagal jų išvedžiojimus, So- likviduoti'revoliuciją pagel- 
vietų Sąjtmgoje viešpatau- ba kompromiso (susitari- 

t . i , . . ,. , . , • i j i • ja “pamatinės > .ir žalingos mo) su carizmu.stangas kad sutrukdyti tą karo vystymą ir kad kaip ga- Jydos_„ Revoliuciniu spėkų surik-

kraujo, per kalnus darbininkų lavonų.

planai.
Ką darbininkai turi daryti?
Darbininkai turi tuojaus stoti į kovą prieš imperialisti

nio karo rengėjus. Turi visokiais būdais trukdyti imperi
alistams rengtis prie karo. ? ., ■ ' . .

Imperialistai deda pastangas dabartinį Japonijos ve
damų karą Mandžurijoj išvystyti į imperialistų karą 
prieš* Sovietų Sąjungą. Darbininkai turi dėti visas pa-

Įima;ant ilgiausiai atidėti to karo"pavertimą į> karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Už tai svarbu kovoti prieš siuntimą 
ginklų ir amunicijos Japonijai.

Vienas iš kovos būdų prieš imperialistinį karą yra ma- 
( sinčįs darbininkų demonstracijos. Jos parodo darbininkų 
pasiryžimą kovoti prieš imperialistinį karą; jos suinte
resuoja daugiau darbininkų ta kova; jos akstiną darbi
ninkus organizuotis ir kovoti.

Šį pirmadienį, rugpjūčio 1 d., lietuviai darbininkai pri
valo1 kuoskaitlingiausiai dalyvauti su kitų tautų darbi
ninkais prieškarinėse demonstracijose.

Kovokime prieš naujos skerdynės rengėjus!
Kovokime, kad karo tikslams skiriami pinigai būtų tei

kiami šelpimai badaujančių bedarbių ir jų šeimynų!
Protestuokime prieš WalLStreeto valdžios žmogžudiš

ką ataką ant veteranų Washingtone! z
Kovokime už bedarbių ir socialę apdraudą valstybės ir 

kapitalistų lėšomis!
Sudarykime darbininkų kovingą bendrą frontą prieš 

skurdą ir badą, prieš reakciją ir karą!

pagerinus visų dirbančiųjų darbininkai išdeportuoti; 49 
būvį. I laikomi deportavimui už po-

“Taip, mes slopiname at- i ^tinį veikimą; 100 darbinin- 
skirų asmenų pastangas,— vadovaujančių draugų,
sako draugas Kasariev,—( 
jeigu tos pastangos turi iš
naudojimo pobūdį,” reiškia, 
jeigu kas nori parodyti savo 
“gabtimus” tam, kad išnau
dojus kitus arba pasinaudo
jus kitų darbo vaisiais. Bet, 
kas tų siekių neturi, tai vi
siem gelbstama, kad jie ga-

Kovo 11 d., 1919 m., kada 
Vokietijos socialdemokratai 
su Noske priešaky įvykdė 
“socializmą,” buvo paskelb
tas atsišaukimas, katras 
prisakė revoliucinių jūrei
vių divizijai susirinkti į

J. Stalinas
Vyriausia r e v o 1 i u ei jos 

spėka: proletariatas.
Tuojautiniai r e z e r v ai:

laikomi kalėjimuose ir pa
taisos namuose ilgiems ter
minams.

II
Nors Kanados Darbiniu-j

; Franco-zenštrase 32.
Laikas buvo neramus, at

rija Kanadoje, bet, sulig da- mosfera primirkus krauju 
viniais Centro Komiteto, kančiomis, 
šiandien ji turi virš 12,000 rinkosi nenoromis, 

geram stovyj esan- pusdienį jau buvo susirinkę 
čių, ir su apie 25,000 narių apie 300 jūreivių, 
masinės organizacijos joje 
priklauso, 
buržuazijos 
darbininkų, į kurį ji neduo-.iSU 
tų kovingą atsakymą, ruoš-|Uantu Otto. Mario. Tuojaus 
dama masinius, protestus, ■ visus jūreivius p a s k e 1 bė 
teismuose gindama teisia- areštuotais, ir iš jų 39 liko
mus darbininkus, ir remda- sušaudyti.

: ma finansiniai nuteistuo-l Pastaruoju laiku ponas 
I Otto Mario sumanė, kad da
bar jam patogiausias lai
kas pagarsįnti svietui .savo 
vardą, ir “prakilnius” savo

Prielankios . a p 1 i nkybės: i . .Plasid®j° Anglijos Impe- darbUs, kuriuos atliko, įvyk- 
prasitęsęs karas ir imperia
lizmo krizis.

Vyriausias smūgis tai
komas: kad a t s kirti (izo
liuoti) smulkia-buržuazinius 
demokratus (menševikus ir 
socialistus - revoliucionie-

ti savo pusėn darbo valstie
čius ir sunaikinti revoliuci
ją pagelba kompromiso su 
imperializmu.

rijos buržuazijos ekonominė 
konferencija Ottawa mies
te. Anglijos valdomų kolo
nijų kapitalistų ištikimi tar
nai svarsto, kaip suversti 
krizio naštą ant darbininkų 
pečių ir prisiruošti impe
rialistinei skerdynei-karui.

Darbininkai u tai atsaky
dami irgi šaukia 1-mą dieną 
rugpjūčio į Ottawa ekono
minę darbininkų konferenci
ją, kurioje išdirbs planus

dindamas Vokietijoj “Socia
lizmą.

Pastaromis dienomis jis 
išsiuntinėjo aplinkraštį vi
siems įžymiausiems vadams 
nacional fašistų ir social-fa- 
šistų, kad jis, ober leitenan
tas Otto Mario iš Hamburg- 
Altona turi už garbę pra
nešti-apie savo “prakilnius” 
darbus, kuriuos jis atliko 
vardan “tėvynės meilės” ir 
“.socializmo” t. y. nužudė •

i, Liebk-Revoliucinių spėkų surik- P a na ik inimui ekonominio Jesėtkus jūreivių, ___ ...
tavimp planas: proletariato krizio, ir reikalaus jų iš- nechto pasekėjų, ir prašo, 
vienybė su vargingiausia dirbtų. planų priėmimo ir kacĮ, reikalui esant, nepa- 

. . • v • t .. zz-r-v 1 ! -nrlzrli mm a mrvmm m o vi Tom 1 • v, • , • • .. w
vienybė su ' 
valstięčių dalim. “Prole
tariatas turi įvykinti revo
liuciją patraukdamas savo 
pusėn; mases pusiau - pro
letarinių gyventojų elemen
tų, idant spėka s'ulaužius 
buržuazijos pasipriešinimą 
ir nugalėjus valstiečių ir 
smulkiosios buržuazijas svy- j n n 
ravima” (Leninas: Dvi Tak-!L000 delegatų ekonom. dar- 
tikosE ' bininkų konferencijoje Ot-
' !.. i tawoje.
Trečioji Revoliucijos Sta

dija: po Spalių Revoliu
cijos

Tikslas: sudrutinti pro- 
letariaįto diktatūrą vienoj 
šalyj, panaudojant ją kaip# 
buomą nuvertimui imperia
lizmo visose šalyse. Revo
liuciją pereina vienos šalies 
ribas ir prasideda pasauli
nės revoliucijos laikotarpis, i vyriausi politikos 

ga: proletariato .diktatūra įlizmu. 
vienoj šalyj ir revoliucinis 
proletariato judėjimas viso
se šalyse.

Vyriąusi revoliucijos re
zervai: pusiau - proletari
nės ir \ smulkiųjų valstiečių 
mases ■ daugiau išsivysčiu
siose^, šalyse ir tautinio pasi- 

' liuosavimo judėjimas kolo- I • • », < | VI
.... ______ __________ __ Vyriausias sųiugis tai-

nera ir jaunuolių bedarbių,- traukti šalį iš imperialist!- komas į kad atskirti smul
kia-buržuazinius demokra-

vykdinimo gyvępiman. Tam mirštų jo biznio> nes jis už- 
tikslui visos' darbininkiškos laiko cigarų krautuvę, kad

Ir nėra ki-

Revoliucinių spėkų suri'k-
Toliaus draugas nurodo, • tavimo planas buvo: vieny-

i kad 1930 metais iš 289,500 Į be darbininkų klasės ' su 
įvairių rūšių specialistų jau; valstiečiais. ^“Proletariatas
buvo 35,000 jaunuolių. Gi j turi davesti puržuazinę nė
šiais metais tos rūšies spe-1 voliuciją iki | galo ir pa- 
cialistų skaičius pasieks ■ traukti savo : pusėn valstie- 
750,000, dr’iš to skaičiaus | čių mases,' Idant pagelba 
bus 100,000 jaunuolių. į spėkos sukriūšinus autokra-

Rusų komunistinis lėni- tįjos pasipriešinimą ir riu- 
nistinis jaunimas per savo galėjus, buržuazijos . ^yyra" 

i gyvavimą iki ,1931 metų su
teikė Komunistų Partijai 
756,350 naujų narių, tai yra į Antra revoliucijos /stadija 
išlavintų jau komjaunimo nuo vasario 1917 m. iki 
eilėse. v

Draugas Kasariev sako: (C 1 1

vimą” (Leninas: Dvi Takti-Į 
kos).

spalių, 1917 m.
Tikslas buvo: kad nuverst, nijose ir pavergtose šalyse.

Pas mus nėra bedarbės,’imperializmą Rusijoje ir iš-
J---- ------------------------ -----------

gi tuo tarpu kapitalistinė-1 nio karo.

organizacijos siunčia dele
gatus iš visų Kanados kam
pų. Tab bus masinis de- 
monstratyvis griežtas pro
testas prieš buržuazijos pa
sikėsinimus ant darbininkų 
klasės. Manoma turėti apie

visų nacional - fašistų par
eiga cigarus pirkti išimti
nai jo krautuvėj. , 

Toliaųs savo aplinkraš
ty tas gerklepjovis džiau
giasi, kad jo .biznis nėra 
blogas, nes daugelis augštų, 
“garbingų” ir “gerbiamų”, 
piliečių, į v e rtindami jo 
“prakilnius”. darbus, duoda 
gerus užsakymus ant jo ci
garų. .

“Lai gyvuoja Hitleris”! A 
taip ;užbaigia jis savo laišką. ■,

Štai kokiu būdu Vokieti- ■ 
jos judošiai garsina savo 
biznį ir tikina fašistus, kad' • 
jų cigarai išmirkyti jūreivių 
kraujuose yra geriausi ir 
kad kiekvieno fašisto par- , 

i ramstį eiga juos rūkyti, ir. duoda 
« Vyriausia revoliucijos jč-; del kompromiso su imperia- žinoti, kad, reikalui esant, 

jis, ober leitenantas, gali 
Revoliucinių, spėkų surik- vėl žudyti Vokietijos darbi- 

tavimo planas: proletari- ninkus, nes klasių kova ten 
nės revoliucijos vienybė su kasdiena aštrėja. K. T? 
kolonijų ir pavergtųjų ša
lių pasiliuosavimo judėjimu.'

Strategija turi reikalą su bai susirūpino Vokietijos fa- 
vyriausiomis r e v oliucijos šis tu pareiškimais, kuriuo- 
spėkomis ir jųjų rezervais. 
Strategija mainosi su revo
liucijos peręjimu iš vienos 
Stadijos į kitą, bėt pamati
niai pasilieka ta pati bėgy
je visos tos stadijos.

IV •
Kanados lietuviai darbi

ninkai revoliuciniame judė
jime • užsibrėžė , atidengti 
naują puslapį, išleisti naują 
lietuviui darbininkų organi-

tus ir Antrojo Internacio
nalo partijas, kurios sudaro • • i • j V i i •

Paryžius. — Francija la-

<

se jie reikalauja ginkluotis. 
Francija jau šaukia, kad . 
Versalės taika pavojuj. Mat, J 
Vokietija nenori pildyti toę ' 
“taikos” uždėtas jai parei
gas.
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Minint 12 Metą Sukaktuves Paliuosavimo 
Sovietą Baltarusijos iš po Baltąją 

Lenką Okupacijos Jungo
Liepos 11 d. sukako 12|ganizuota 9.643 kolektyvų, 

metų nuo istorinės dienos,! neskaitant sovūkius (kol- 
kada Sovietų Baltarusija; chozus), kurie sudaro 48,8 
pasiliuosavo iš po baltųjų. nuoš. visų kolektyvizuotų 
lenkų okupacijos. 1920 m.; ūkių. Tame skaičiuje yra 
liepos 11 d. Sovietų Baltaru-į nacionalių kolektyvų 69 ra- 
sijos proletariatas su pagal
ba visos SSRS proletariato 
išvijo iš BSSR paskutines 
lenkų baltųjų gaujas. Šian- 

*die Sov. Baltarusijoj visų 
tautinių mažumų darbinin
kai, kolektyviečiai, bernai, 
tarnautojai . ir vidutiniai 
valstiečiai kartu su baltaru
sių darbo masėmis po va
dovybe komunistų partijos, 
sėkmingai stato socializmą, 
beklasinę visuomenę.

Minint šias 12 metų su-

Puslapis Trečias

ė

apie

O

Sovietų Kaukazo Šaltinių .o

Mineraliniai Vandenyso

111

o

BorjomM i

Narzan

inisiiiaiiiaiiioniaiiiainaniaiiiBiiioiiiamaiiiBiiioiHaiiiaiiiaiii3iiiaiiiaiii3inauiaiiioiii

Brooklyn, N. Y 
Stagg 2-5938

o

o"

Daktarų rekomenduojamas kaipo viduriam nau
dingas ir gero skonio mineralinis vanduo.

Kaina 40 centų už kvortinę bonką

du dideli 
turės būti

Toj kijygoj rasi teisingiausias 
žinias:apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą ir daug kity idomiy 

dalyku.

Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa
garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 

šaltinių

Pagelbsti viduriams maistą virškinti, akstiną 
žmogaus kūno veikimą ir priduoda jėgos. 

Kaina 15 centų už puskvortį.

Į šitą tourą įnena moderniška trečios klesos per At- 
lantiką pasažieriams komfortiškuose kambarėliuose 
(cabins )su įtaisytu vandeniu, 3 kartai valgio per die
ną kelyje ir Sovietų Sąjungoj, miegami kambariai, iš
aiškinimai matomų dalykų ir įstaigų ir Sovietų viza 
ant 30 dienų.

TRUMPESNĖS TOUROS KAINUOJA TIK

kad ta

Vyrai 
ar nėr vii 
Tone. Li< 
visus 
kiliuose,
priduoda 
svarbieji 
pūtimą pįlv.e 
nūs inkstu^ 
kūną.

J ū s 
aptieki 
prašyk 
imkite 
Nuga-Tone -rjokie kiti

- ti. t Tai nekuriu Laisvės Choro 
•j nariai nusamdė busa. O kada i . 'v •. atėjo važiavimo diena, tai ne

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

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

I RARKIIS Dept. A., Box 129.J. DMllKUO, General P. O..
NEW YORK, N. Y. -•

DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais. 

Nelaukite ilgai nes publika ištroškusi šių pasau
liniai žinomų sveikatai naudingų vandenų.

žiuoja maudytis. O savo or
ganizacijos parengimas jiems 
visai nerūpi. Taip, draugai, 
daryti labai negerai. Jei visi 
taip darytume, tai nebūtų nei Į

Turime;

Dabar apie patį pikniką. 
New Haven draugai turėtų 
nors kiek atsižvelgti į sunkius 
bedarbės laikus - ir. neplėšti 
perdaug atvažiavusius. Per

Tuoj aus gaukite 
šią knygą:

• PATARIMAI VYRAMS
API B

LYTIES DALYKUS
Diro W. J. ROBINSONO.

galite gauti Nuga-Tonc bile kurioj 
j. Jeigu aptiekininkns neturi jo, pa- 
t jį 'užsakyti iš savo urmininko. Ne- 
substitutų. Žiūrėkite, kad būtu tikras 

nėra tiek geri.

Tel. Porter 3789

1 DR. JOHN REPSHIS
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedčliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

“LAISVE”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

i

Kapitalistinėse • valstybėse”! komisiją turėjo laiko .tris sa- Nesirado nė . vieno,
1 uždarinėja mokyklas, mo- .'vait'es ir. būtų galėjusi lengvai, menką darbelį apsiimtų atlik- 

'• kytojai tūkstančiais paliuo-1 prisirengti.
Isuojami nuo mokytojų dar-i^, Pa^ savim nepasitikėjo i)
' bo, O pas mus trūksta mo- leido dienas ir savaites. „ ,
Ikvtoiu ir kasdien atidaro Praslin1<us dviem savaitėm lai- vienas 79 kuopos narys neva- į 

t • I ko pc K-------  --- -i
„ Pabal

manau apie važiavimą busu į 
“Laisvės” pikniką. Pasakiau, 
kad tai geras dalykas, o kas 
tą užmanė? Sako kuopos su
sirinkime buvo pakeltas klau
simas, paaiškino, Ijas komisijoj | 
ir t.t. Aš patyręs, kad komisi- ..jokios organizacijo, 
joj tik du draugai, pasisiūliau žiūrėti, kad tas daugiau neat-l 
pagelbėti. Dirbonhe, bet ir lai-j sitiktų. j
kas bėgo. Mes pasijutom, i 
kad jau stovim čjia pat prieš

I patį pikniką, o turim tik apie 
20 ypatų. Kas likos daryti ? 
Turėjom likviduoti ir atsaky
ti prisirengusiems draugams. 
Koks buvo pasipiktinimas 
draugų ! Poras man pasakė : 
“Ko nesakei pirnjiau, aš' bū
čiau gavęs mažiausia penkias 
ypatas ir - būtume'sudarę pil
ną busą”. Taigi pasirodo, 
kad jei tie du draugai būtų j 
gavę po penkias ypatas, tai iP 
kiti būtų galėję gaut po ke
lis, tik reikėjo dirbti ir anks
čiau pradėti. Tai tiek 
tai. Bet nėra to blogo, kad 
nebūtų nors, dalelė gero. Taip 
ir čia. Nors draugai prasi
žengė, bet tai pamoka sekan
tiems metams, ir jei draugai j 
norės atitaisyti padarytą klai-Į

Bet komisija, ma

tai. .gal žmonės ir nenori va
žiuoti į jų parką ,nes bijo, kad 
perdaug kainuos. ;
79 Kuopos Naktinis Piknikas

79 kuopa rengia didelį nak-
O kur manote jie pa- j tinj pikniką Bankaus darže, 

i ■ Buckland corner, Buckland,' 
pasisamdė automobilius ir va-jConn>( jvyks šeštadienj, rug- 

pjūčio 6 d., prasidės 6:30 vai. 
vakare.

Visi nariai garsinkite kuoge- ’ 
biriausiai, kad piknikas būtų pa- 

j sėkmingas.? 79 Kp. Narys.

• I ko po kuopos susirinkimo, d. j žiuoja. ’ <
F..L..lis paklausė manęs, ką aš; silieka, gal namie? Visaij vis naujas mokyklas, 

išrityj toli pralenkėm 
talistines valstybes.

Kaimynė Lenkija, kuri 
i visa laika smarkiai ruošia- v v
si prie karo puolimui SSRS, 
uždarinėj a mokyklas, o 

| stiprina armiją ir bažnyčią, 
kad dar daugiau mulkinus 
darbo mases. Šiais metais 
įvairioms religinėms įstai
goms Lenkijos fašistinė vai- j 
džia paskyrė 126 milionus į 
zlotu.

Kapitalistai, nerasdami 
išeities iš šio ekonominio 
krizio, visu smarkumu ruo
šiasi prie karo, o ypač prieš 
SSRS, kur proletariatas su 

; didžiausiu entuziazmu sta- 
i to socializmą.

SSRS darbininkai, ko
lektyviečiai, bernai ir vidu
tiniai valstiečiai su tarnau
tojais moka statyt socializ
mą ir reikalui esant mokės 

' vartot ginklą prieš savo 
Mes ne veltui turime už-1 priešus kapitalistus. SSRS 

x v pralenkt I proletariatui ateis į pagel- 
kapitalistines valstybes,Ibą visų kapitalistinių vals-

jonuose.
Lenkų—202 k o 1 e k tyvai, 

žydų—85, d i d žiarusių—38, 
ukrainiečių—17, lietuvių—5, 
latvių—6, vokiečių 2, chi- 
niečių—1, totorių—1.

Pridėjus dar 6 rajonus, 
kolektyvų skaičius bus kur 
kas didesnis. Sovietų Bal
tarusija yra padalyta į 75 
rajonus.

Dėka revoliuciniam darbo i 
i masių entuziazmui 5 metų' 
didžiosios statybos planą iš- j 

kaktuves, Sov. Balt, atidary- pildome į 4 metus. Apart j 
ta čiela eilė fabrikų, dirb- tų visų laimėjimų 
tuvių ir visokių kultūrinių daug ir trūkumų,_ 
įstaigų. 1

! DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS
1 Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
I tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
i m. KISHON, Aptiekorius Savininkas
į 8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

daug ir trūkumų
turime 

kuriuos
Lenkai darbinin- reikia likviduoti. Prieš mus 

kai, liepos 10 vakare atida- stovi dar dideli uždaviniai, 
re puikų valstybinį lenkų kuriuos turime nugalėt.

Pašalina skaudėji
mus muskuluose ir

kauluose
iii inoterys, kurie turi reumatizmų j 
■ikausmus, ras didelę pagelbų Nuga- 
t puikios/ gyduolės pašalina iš kūno 

nuodus, kurie gimdo skausmus mus- i 
narvuose ir kauluose. Jis taipgi 
najuią stiprumų ir pajėgą silpniems | 

nams, pašalina gasus ar iš- ;
viduriuose, sustiprina silp- i 

teikia jum3 stiprų, sveiką |

teatrą Minske, .kurį užvadi- 
no “Panstwowy Teatr Pols-1 sibrėžę pavyt ir

w ki BSRR im. 11-go lipca.” 
4 Teatras atidarytas buvus-ioj 

lenkų bažnyčioj, kurią per
nai lenkai darbininkai de
monstratyviai i š r eikalavo, 
kad Sov. Valdžia atiduotu 
jiems bažnyčią kultūros įs
taigai.

Reikia konstatuoti tą fak-1 bo nėra, likviduotas, 
tą, kad kultūrinės statybos! met 
fronte turime < 
a t s i e k i m ų. 
žemdirbystes šalies, kultu-j zis vystosi visu smarkumu, 
riniai atsilikusios, BSSR ta-; -—.......................-■------- -
po industrialiai agrarine ša- Į 

Tim. i
1918 m. dabartinės Sov.

Balt, teritorijoj buvo mo- 
?kančių rašyt 17.9 nuošim

čių visų gyventojų/ o šiais 
metais iki gegužės 1 d. da- 
vesta iki 95 nuošimčių. 
Minskas, Vitebskas ir Go-i 
mėlis visiškai likvidavo be
raštę. Likvidavimui 
tės buvo organizuota 15.000 už kurį tariu didelį ačiū 
likpunktų, kuriuose 
25,000 kultarmiečių, 
dirbo beraštės likvidavimo ’žmonių šalies.
darbą. Iš 300,000 beras- į kiai aprašyti, tai daug laiko 
čių mokyklas lankė 256.000 reiktų paaukoti. Brolyti, 
ir iš jų 193.000 darbo žmo- rašai, kad pas jus blogai ir 
nių pervesta į mokyklas ma- daug reikia nukentėti nuo 1 
žaraščių. ! buržuazijos. Aš turiu paša-1 blo'ke" su"balta^var- 7 d‘ liep°S'

Per siuos mokslo metus ati-| kyti, kad bex sunkumų ir au- įieči'ais mano užDulti dar- • ■
daryta naujų vaikams sodelių, ku darbininkų klasė negali J. ink §alį T-f jie jau jsuorgan,zavimo 
aikščių ir lopšelių miestuo- iškovoti to, kas jiems yral„„„^: „..L. .i

kaip ekonomikoj taip tech-j tybių proletariatas ir po va-į da> tai turčs pas]-rūpinti, kad S 
Nedarbo klausime dovybe komunistų partijų j sekančiais metais atvažiuotų j Tnikoje.

mes jau senai pralenkėm
pačias didžiąsias kapitalis- už panaikinimą jos ir įstei- 
tines valstybes kaip J.A.V., 
Angliją, Vokietiją, Franci-;
ją ir kt. Pas mus nedar-Į

kovos su savąja buržuazija,

14 ŽINGEIDŽIŲ DIENU 14
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

MATYKITE LAPKRIČIO 7-TOS 
APVAIKščIOJIMĄ

PENKIŲ METŲ SUKAKTUVIŲ
REVOLIUCIJOS RUSIJOJ

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

Leningrad-Moscow, Ivanovos Vosnesensk :r 
po kolektyves farmas

IŠPLAUKIMAS SPALIŲ-OCT. 20 DIENĄ ANT LAIVŲ

girną sovietinių valdžių sa
vo šalyse.

Viso kapitalistinio pasau- 
, kuo- j lio proletariatas privalo ko- 

; kapitalistinėse vals- j vot ir ruoštis prie pasauli- 
di džiausiu I tybėse kasdiena bedarbių į nes revoliucijos.

Iš smulkios | eilės auga ir ekonominis kri-
1 4-1 ain wofnm 171011 O1YI G 1HZ11 YY1 11

“Laisvės” pikniką 
busai. Tas žodis 
įvykintas.

Beje, pasitarus

beraš-

LAIŠKAS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
“Laisvės” skaitytojas drg. 

St. Kačiulis, Montreal, Ca
nada, aplaikė sekamą laišką 
nuo savo brolio iš Sovietų 
Sąjungos:

Mielas Broli!
Gavau nuo tavęs laiškutį,

dirbo Brolyti, prašai, kad aš apra-' 
kurie-šyčiau gyvenimą šios darbo

Kad smul-

Per šiuos mokslo metus ati- j kyti, kad be^ sunkumų ir au-

ni buvusia 
[komisija, ari nebūtų galima 
parinkti aukų “Laisvės” parė
mimui, komisija sutiko ir likos 
surinkta $12. Telpa vardai, 
tų, kurie aukojo po dole-!

Iri: Chas Barkauskas, P. Vil- 
jeinskas, F. Mankauskas, O.
1 Pabalienė, A. Petruškevičius,,Į 
I Geo. Ancįukaitis, J. žemaitis, j 
j F. M. Indriulis, R. Jenušaitis, j

~ ? v. . J. Buzas, J. Greneveckas, P.,
is_ vieno katilo. Fašistai tui-, gleRaitis. Apari tų dvylikos, 
būt neturi katilų, tai ant lie- Į dolerių, pardaviau 'Šešis “Lais-i 
žuvių pietus verda, savojyes” pikniko tikietus, už juos; 
darbininkus marindami ba-i pareina $2.40; prenumerata! 
du. Nors mes šiandien ne-! F. Mankauskb $5, A. Balino! 

bet mūsų Į $2. Tai viso prisiunčia !
Pas muši $21.40. Likusius tikietus pa-' 

daug trūkumų, siunčiau atgal.

' . 1 - j į -1 ■ , ■ 4__ ^^-4 i - t-4— - Į

L * ' r

šam sunkumus, 
ateitis šviesi...
dar yra <

I prieš kuriuos darbo masės | 
kovoja, ir juos laikui bė-| 
gant, nugalėsime.

Važiuoti į Rusiją, tai ne
patarčiau tau, brolyti. Rei
kia ten kovoti, kur randasi 
daugiau mūsų priešų.

Klausi apie karą, kad Ja

P. Šlekaitis.

LDS 
ir

HARTFORD, CONN.
5 Apskričio Išvažiav mas
Kaip 79 Kuopos Nariai 

Darbavosi
Kuopos susirinkimas įvyko

Prisiėjo rinkti ko
misiją del paėmimo buso ir j 

važiuotojų. I

Philadelphia
round trie

HOURLY
EXPRESS
SERVICE

BALTIMORE
BOSTON ____
WASHINGTON
RICHMOND
PITTSBURGH _____________ 8.00
DETROIT
CHICAGO _________________ 17.00
ALBANY and TROY_______4.00

ROUND TRIP ___________ 5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

NEVIN BUS DEPOT
VV. 31st St., CHickcring 4-1600

One Way
2.00

_______ $4.00
_______ 3.00
______ _ 4.75
_______ 7.50

8.00
13.50

. j- • • • r • senai apsiginklavę iki ausų;se ir prie kolektyvų 1.666. naudinga-pirmoje vietoje im erialistai re^_
Oii 1 A ! m rririrnniYYin lynmor l/iici- A * # vi

?iasi pulti darbininku salį. 
Bet viso pasaulio darbinin
kai turi kovoti prieš imperi
alistų rengiamą karą ant

Viso jų yra 2014. Ši skaitli- ■ jų gyvenime. Imant Rusi
nę tik iš 51 rajono. 24 ra- jos Revoliuciją, mes paste- 
jonai dar neprisiuntė ats-I besime didelius sunkumus, 
kaitas. Miestuose darbinin- Į kuriuos reikėjo pernešti tais | 
kų vaikai apimti priesmo-j laikais—ekonominis gyveni- aZį.,
, i i • • •, ii— * • • • i i • v i j O U V1 v L Lt O et | Ll 11 L_ O O.
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VARPAS BAKERIES, Ine
kyklinio vaikų auklėjimo įs
taigomis 57.7 nuošimčių.

Vien tautinių mažumų 
mokyklų I ir IL koncentro, 
neskaitant ‘augštesnių 
dustrialių medicinos ir 
lektyviečių mokyklų, 
599, kuriuose mokinosi 
822 mokiniai.
Iš jų yra sekamos:

i Mokyklos
žydų 225
Lenkų 226
Didžiarusių 84
Latvių 24
Ukrainų 23
Lietuvių 10
Vokiečių / 6

mas niekuomet iš karto ne
gali būti geras...

Dabartinis šios darbo ša
lies ekonominis gyvenimas 
dar nėra taip geras, kad į Kodėl Scrantoniečiai Neatva- 

K°“ reiktų pasigirti, bet vis ge- 
yj>a rėja. Dabar visu smarku- 

mu eina statyba, ir dedamos 
pastangos,

SCRANTON. PA.

ifi- 
ko-

kad pristatyti ginčų

žiavo “Bušu” Į “Laisvės 
Metini Pikn'ką?

Sis klausimas sukėlė 
tarpe draugų.

daug 
Vieni

$185.00
WORLD 'TOURIST, INC.

175 Fifth Avenue, j New York City.
TEL.: Algonquin 4-6656-7-8

Touras galima pirkti sekamuose šios organizacijos 
; skyriuose: '

Chicago-—6 N. Clark St., Detroit—107 Clifford St.
' Cleveland—808 Engineers Bldg., 

Boston—775 Washington St., ‘ 
Philadelphia—629 Chestnut St., Room 406, 

Washington, D. C.—409 Columbia Bldg.

/MODERNIšKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVeJE 
38-40 Stagg Street,

A. M. Balchunas, Savininkas Tel

įtiek fabrikų, kad būtų gali-įsako, kad tai buvo tik didelis 
ma aprūpinti pramonės ir burbulas išpūstas, būk 36 ypa- 
žemės darbininkus gyveni-1 tos atvažiuoja busu, kiti kaiti
mo reikmenimis, be pagel- na komisiją už apsileidimą. 
’ " ' * žinoma, pastarieji turi teisy

bę. Aš būdamas dalyviu su
rengime keliauninkų, truputį 
paaiškinsiu, kas ištikrųjų tame 
kaltas, ir ar buvo galima su- 

• Į daryti busas, ar ne.
ALDLD 39 kp. susirinkime, 

laikytame 12 d. birželio, buvo
, ar seran- 

toniečiai nesudarytų busą ke-

mokin.
32.884
14.181
14.798 bog užsieni0 išdirbinių.

686
1-432 gOm bendro katilo. Aš

138 manau, kad fašistai irgi
328|valg° iš bendro katilo, taip.

kad jiems “šventieji” irgi
nesuneša iš dangaus; nejJri-
LUR?.aJŠ d:ar.gaUS..P0 pakeltas'klauLas,

Hninkai’, tai patys verdam, lįauni'nkų • 7i“ko''Fšrinkta'komisb
Į komisiją įėjo P. Pabalis

L SU-r

Fašistai kalba, kad val-

Kliubai, Restoracijos, Saldainių Krautuvės ir 
Aptiekos Tuojau Reikalaukite Jo.

č v I
Parduodamas nemažiau kaip po “baksą —dėžę; 

Borjam eina 40 bankų į “baksą,” N<arzan 120 į 
“baksą.” |

Eston ų 1
’ Ateina ntiems
K mokslo metams atidaroma

0 naujos lietuvių mokyklos užsakymo pietus. Mes, dar

1932—33

prie kolektyvų. __ 2
L Kaip kultūrinėj, taip ir j Fabrikuose yra' valgyklos, I jL. f M 

kolektyvų statyboje turime kurios aprūpina dirbančius , jr R.* Jenušaitis* \Aš tą sut 
daug pasiekimų. Šiandie fabrike darbininkus pietų-|sirinkimą turėjau apleisti auks
ines turime iki 10 birželio mis. Pietus galima pasirink-; čiau, todėl apie tai nieko ne- 
Sovietų Baltarusijoj suor- ti pigesnius ir brangesnius žinojau)’. Taigi virš minėtar
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Šeštadien., Liepos 30,Puslapis Ketrirtas
a

Spaudos Naudai Piknikai

NEW YORKO APIELINKĖ
&

Jis pasi-

Ir kuomet jis nuvažiavo pasa ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI

Puikiame, dar naujame parke vadiname:Tai didelė riebi mo-

Piknikas Įvyks Nedėlioję,
28 Rugpjūčio (August), 1932

BROOKLYNO AIDO CHORO

Būti Wilkes

; PRANEŠIMAI Iš KITUR
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Merginų Sekstetas Rengiasi
Barre Piknike

ir Magdė stovi ir ar- 
žmonės susirenka ap- 
numesdami linkui jų

5 E

DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 
JUOSE

5 
E

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

DETROIT, MICH.1 ’

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

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

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

•-

immw

/

PAVASARIS TARPE MAINIERIŲ
(Įspūdžiai iš Kovos Lauko)

įįoooooooooooooooooooooęooooooo< Melvin P. Levy >000000000000000000000000000^^.
“Tie Chicagos smarkuoliai veikiausia pa

vargo, būdami tarpe spygliuotų tvorų ir 
leisdamiesi į kasyklą. O kas žino, vienu 
sykiu visi gali žūti... Tuo būdu jie išėjo 
į streiką irgi.

“Bet palauk. Aš tau papasakosiu, kokį 
streiką jie paskelbė. Jie smarkiai susimu
šė tarpe savęs. Pribuvo policija ir kai ku
rie gavo gerai apkulti. Veikiausia jie no
rėjo visus iššaudyti, bet negalėjo. Todėl 
skebai pridavė savo reikalavimus. Jie no
rėjo išsigerti ir jiems nusibodo būti be mo
terų. Ir kompanija turėjo nusileisti.

“Tai toks buvo klausimas priėš poną Wil- 
soną. Tu žinai Wilsoną. Jis yra Mary- 
villės kasyklos superintendentas, mokytp- 
jas baptistų nedėlinėj mokykloj ir visaip 
kitaip geras žmogus, labai geras. Bet nie
kas daugiau jam neliko daryti.
ėmė du automobiliu ir nuvažiavo pas Mag
dę Gili.”

“Ir jis yra baptistų nedėlinės mokyklos

(Tąsa)
Tie mainieriai buvo labai rimti ir rūpes

tingi. Net kuomet miltai dar nebuvo išda
linti, jie jau pasiuntė savo vaikus prie dide
lės krūvos anglių, kurios buvb surinktos iš 
upelio ir nuo kalno ir supiltos del visų ben
dro naudojimo. Jie su džiaugsmu dabar 
kepė duoną. Jiems labai patikdavo taip 
pat duonkepyklos kepta atsiųsta duona: 
jie mėgo tą duonos baltumą. Bet miltai 
reiškė energiją, svarbą, davė jiems užsiė
mimo. Ir delei to jie labai džiaugėsi. Į 
stubas ir iš stubų moterys ir vaikai lakstė, 
nešdami maišelius^ ir puodus. Pečiai turi 
būt įkaitinti: tai vis darbas. Moterys ba
rėsi tarpe savęs ir barė vaikus. Bet jos bu
vo gero būdo. Daug kas panašaus galima 
matyti piknikuose.

Jos vis dar grupavosi, barėsi ir šnekučia
vosi, bet purvas ir tako siaurumas priver
tė sueiti į liniją ir įvesti tvarką, nepaisant 
jų noro. Prasidėjo miltų dalinimas. Mo
terys palengva žygiavo trumpais žingsniais j mokytojas?” nustebusiai klausė Walter, 
pirmyn, kopėčiomis palengva įlipdamos į Į 
vežimą ir paskui atsargiai vėl nulipdamos , Magdę ir sarmatinosi pasirodyti, tai Mag- 
su nešuliais ant pečių. Paskui visos trau-! dė atėjo prie durų.

i teriškė, tu žinai ją.”
“ ‘Tai ko gi tu, pone Wilsonai, nori mano 

istuboje?’ ji taip smarkiai suriko, kad už 
ketvirtadalio mylios buvo, galima girdėti. 
Jis prašo ją nusiraminti ir bando ką tai* jai 

paskui garsiai kvatojosi, kad uždegti ją pašnibždomis sakyti, bet kur tu ją nura- 
pykčiu ir pamatyti, kaip ji jam kilstelės 
savo juodą andaroką. Jis palengva kimšo 
tabaką į savo pypkę, surinkdamas nuo “dra
panų kiekvieną nukritusį lapelį. Tas tie- i 
sa, kad jis nebuvo taip baisiai švarus, bet! 
dabar tokie laikai, kad reikia taupyti taba- Į 
ką. Jis surdo nulūžusį degtuką savo marš- 
kinių kišenaitėj, užsidegė pypkę, juodą ir| 
prikimštą iki briaunų ir leidosi siauru ta
ku linkui barakų.

kė kepti duoną, o paskui sekė jų vaikai.
Atėjo kaleina ir tai senki moteriškei, To- i 

varienei.
“Vartok smėlį, motute,” murmėjo paleng

va tartum pats sau Walter Strysak. Ir

minsi. O kas dar blogiau, kad Magdė nelei
džia jo į stubą ių tiek. Jis turi stovėti lau
ke prie durų. Veikiausia koks šimtas žmo
nių susirinko aplinkui daboti tą ilgą, su- 

! džiūvusi, arklinio veido sutvėrimą.
“O jis vėl kažin ką pašnibždėjo į Magdę. 

‘Kaip, tu nori visų mano mergų,’ jinai 
| suriko. ‘Tai pusėtinai daug moterų del to
kio ramaus būdo vyro, kaip tu.’ Wilsonas 
taip paraudonavo, kaip ta naujai raudonai

Kitas jaunas vyras ėjo kartu šalę jo. Jie 
pažino vienas kitą, bet nesikalbėjo, kol vie
nas su kitu beveik susidūrė. Tada Waite- 
ris prabilo: “Matai, ir tu čia.” O antrasis 
atsakė: “Taip, Walter, o kaip jum einas?”

Jie sunėrė rankas ir jų nepaleido. Tuo- 
jį&us sveikinimasis virto išbandymu spėkų. 
Vienas kitą spaudė ir suko iš visų jėgų, 
bandydami vienas kitą parmesti, bet veltui. 
Pagaliaus nuilso 'ir atleido rankas, žiūrė
dami vienas į kitą ir juokdamiesi.
/“O tik pereitą savaitę snigo. Gi žiūrėk, 

koks oras dabar.” *
“Pavasaris atėjo. w Net ir skebai tą žino.” 
Skebai? .Kaip tai gali būti?
“Ar jūs negirdėjote, kas atsitiko Mary- 
llėj?”
Ne, Walter nežinojo. Tačiaus jis norė

tų žinoti apie tai.
“Well,” pradėjo jo draugas. “Ten mai- 

nieriam gerai einas. Pas juos viešpatauja 
puiki vienybė. Kuomet prasidėjo streikas, 

. visi mainieriai metė darbą. Ir negrįžo į 
darbą. Per visą žiemą nė vienas mainie- 
rys nesugrįžo į darbą. Kasyklų savinin
kai negalėjo skebų išlaikyti irgi. Mainie
riai būdavo argumentuoja su skebais ir ske
bai neina dirbti. Su kai kuriais taip kietai 
argumentavo, jog net galvas jiems suskal- 
dydavo. Ir todėl skebai neidavo dirbti. 
Jie manė, kad jiems bus daug sveikiau, 
jeigu visai apleis tą miestelį. Net ir po to,, 
kuomet indžionkšinas tapo išduotas, strei- 
kieriai nesiliovė argumentavę su skebais. 
Jie palaukdavo nakties ir tada argumen
tuodavo su skebais. Jie kalbėdavo taip 
gerai, jog nė vienas nesugrįždavo atgal į 
kasyklą. Kaip greitai kompanija atgaben
davo naujus skebus, taip greitai mainie
riai juos išvesdavo iš kasyklos. Pagaliaus 
bosai savo kasyklą apvedė spygliuota tvo
ra ir parsivežė iš Chicagos specialius ske
bus. Tie gi skebai valgydavo ir gerdavo, 
bet mažai anglies teiškasdavo. Bet kasyk
la vis tiek buvo laikoma atvira, o mainie
riai nebegalėjo argumentuoti su skebais. 
Atrodė, kad kompanija buvo patenkinta. 
-Bet pereitą savaitę įvyko eksplozija. Vie
nas vyras užžiebė kasykloj degtuką. ,Jis 
nebereikėjo nė iškasti. Bet ant rytojaus 
skebai atsisakė eiti į kasyklą.

numaliavota stuba.
“ ‘Ne, ne/ jis atsako jai ir vėl palengva 

kužda.
“ ‘O, tai del skebų. Bet argi jie negali 

gauti Chicago je?’
“Ir štai Wilsonas 

gumentuoja, o visi 
linkui ir juokiasi,
įvairius žodžius. Tuo tarpu merginos susi
grūdo už Magdės ir klausėsi. Pagaliaus ji 
atsikreipė link merginų ir sako: Tonas 
Wilson nori, kad jūs važiuotumėte su juo 
pas skebus. Jeigu kuri iš jūs norite va
žiuoti, gerai, galite važiuoti. Bet nemany
kite, kad jūs galėsite sugrįžti atgal' čia. Ne 
į mano stuba!’

“Tada Wilsonas pradėjo: ‘Nepaisykite 
jos,’ jis sake. ‘Kompanija dar turi pakan
kamai pinigų užmokėti jums už jūsų dar
bą.’

“Lauko pusėj viena moteriškė sušuko: 
‘Taip, užtenkamai pinigų užmokėti už pa
leistuves del skebų, bet neturi pinigų del 
algų mums, kurie iškasame anglį.’

“Wilsonas atsisuko į žmones ir. ką nors 
sakė, bet niekas negalėjo girdėti. Kiek
vienas šaukė tą pati ir tą patį, kol vargšas 
Wilsonas kone verkti pradėjo.”

“Ar bent viena iš merginų važiavo su 
juo?” ,

“Prie to aš ir einu. Aš dar nepabaigiau. 
Čia ir bus juokingiausia dalis to- įvykio. 
Atsirado viena ■ mergina, kuri, sutiko” va
žiuoti. Ji užsidėjo skrybėlęur kautą ir bu
vo gatava važiuoti. Magdė ją leido. Bęt 
kuomet ji priėjo prie durų, -tai Magdė jai 
įspyrė keliu į užpakalį, pagriebė Wilsoną 
už rankos ir pradėjo šaukti: ‘šita mergina 
nesugrįš daugiau į mano namą, supranti? 
Štai jos drapanos. Ji yra/ tavo.’ Magdė 
privertė Wilsoną laukti, kol ji Suvertė ant 
jo rankų visus tos merginos daiktus. O vi
si plyšo juoku!

“Kuomet Wilsonas ir ta mergina išvažia
vo, tai Magdė atsisuko į merginas—o žinai, 
ji taip stora, jog vargiai sutelpa į .tarpekly 
rį— ir sako: ‘Aš nenoriu, kad pamatyčiau 
bent kurią iš jūsų besikalbant su ta mer
gina. Jinai paprasta ištižėlė’.”

(Daugiau bus)

Biskis Žinių iš Fordo 
Dirbtuves

Du menesiu atgal pradėjo 
imti darbininkus. Bet teisin
gu būdu mažas nuošimtis te
gavo dirbti. Tik tie gavo, ku
rie prisišliejo prie vidurinės 
klasės, kaip gydytojų, advoka
tų, kunigų ir t.t. Pastarieji 
rašė laiškus del tokių darbi
ninkų. Tas reiškia, kad dar
bininkai pas juos pirko dar
bus, nes už įprašy'mą ' reikėjo 
mokėti net iki $50.

Kurie gavo bė įprašyto jų, 
tiems darbo sąlygos blogiau
sios. Jie padedami ant. sku
biausių ir sunkiausių “produc
tion” darbu. L' i * :

c
Fordo dirbtuvės visada bu

vo didžiausias darbininkų iš
naudojimas,'bet šiuo laiku dar 
bjauriau, negu kada yra buvę 
praeityj. Ant kiekvienų trijų, 
penkių darbininkų stovi bosas. 
Biskį kas nepatikę bosui, tuo
jau ir varo darbininką lau
kan. Darbininkas negali nei 
žodelio pratarti į kitą darbi- i 
ninką, bosai visada užpakalyj, 
stovi ir rėkia, kad darbininkai 
dirbtų smarkiau ir smarkiau, 
o jei ne, tai varo laukan iš* 
dirbtuvės ir samdo kitą darbi
ninką. Dabar jau vėl palei
džiami darbininkai tūkstan
čiais, 50 nuošimtis paleidžia
mas.

Pačių darbininkų kaltė. Dar
bininkai turi organizuotis į 
Auto Workers Industrial uni
ją ir vieningai kovoti prieš | 
begalinį išnaudojimą, prieš ka
pojimą algų, prieš paleidinė- 
jimą iš darbo ir t.t. Kad dar
bininkai būtų tvirtai organi
zuoti, tada bosai negalėtų jo
dyti ant darbininkų sprandų. 
Dar reikia pažymėti ir tą, 
kad trys metai atgal mašinos 
buvo jau taip ištobulintos, kad 
vienas darbininkas dirbo ant 
penkių, šešių mašinų. Dabar 
tos mašinos metamos lau
kan ir dedamos naujos ma
šinos, šias '(mašinas vienas; dar-| 
bininkas valdo tris, bet vienai 
mašina ' padaro tiek darbo,; 
kiek padarydavo senosios pen-| 
kios, šešios mašinos. Reiškia, j 
vienas darbininkas dabar at-j 
lieka 15 darbininkų darbą. į 
Dabartiniu laiku, kad ir dir-1

• • ’Ibama, bet darbininku mažai i 
"eikia. Bedarbių armija vis! 
lidinasi kiekviena diena. Be11 unijų, be darbininkų politinės! 
organizacijos, nieko negalėsi
me atsiekti. Visi turime pri
klausyti darbininkų organiza
cijose ir kovoti už būvį.

Vargo Paukštis. i

.. EAST ST. LOUIS, ILL.
Prieškarine demonstracija 1 d. rug

pjūčio ( Aug.) Visi privalome su
sirinkti 2 vai. po pietų, 418 Collins
ville Ave., iš čia prasidės demons
tracija. Būkite visi į laiką.

' Komitetas.
BRIDGEPORT, CONN.

Prieškarinę demonstracija įvyks 1 
1. rugpjūčio, 5 vai. vakare, Washing- 
;6n Parke.? ' Lietuviai ’darbininkai, 
Klasiniai turite dalyvauti ir parodyti 
savo ^lašinį protestą įprieš šios ša
lies Hhi’perialistus, kurie 'rengia mums 
skerdynę. i

(179-180)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro Metinis Piknikas

Aido Choras rengia bendrai
Hudson Aido ( Choru vieną iš didžiau
sių šiuo sezonu piknikų, kuris įvyks 
nedėlioję, liepos (July) 31, 'Olympia 
Parke, Worcester, Mass. Piknikas 
prasidės kaip 11 vai., ryte. Yra pasi
žadėję dalyvauti išpildyme progra
mos visi Naujosios Anglijos chorai. 
Apaiįt dainų bus ir sporto programa, 
kuri susidės iŠ Volley-ball lošimo, 
plaukimo lenktynės ir dviejų porų 
pagarsėjusių ristikų imtynės. Pikni
ke kalbės geras kalbėtojas iš Jau
nųjų Komunistų Lygos*. Būtinai da
lyvaukite šiame piknike ir paremkite 
mūsų darbininkišką dailės organiza
ciją, kuri visados dalyvauja ir patar
nauja komunistinių organizacijų pa
rengimuose.

Choro Koresp. D. V.
(179-180)
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Rengia ALDLD II-tas Apskritys
4

Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August)
t /

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.

WILKES BARRE APIELINKE
l'

dailės žvilgsniu

’PHILADELPHIJOS APIELINKE

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

VYTAUTO PARKE
• Hulmville Pike ir Galloway Road 

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

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

Risis Lietuyiu čampionas Ristynėse
KAROLIS POŽĖLA .

Jis turės kietą oponentą
TONY LACKY ;

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

Antra pora bus taip pat įdomi matyti
JONAS BAGOČIUS

Pasižymėjęs ristikas susikibs su
DANY WINERS

i /

Bagočius sveria 185 svarus, Winers ^L95
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dytis ir kepintis saule. Gami-

IC Sinkevičiūte
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<♦>
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SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

j Fe r- i 
tiesioginė de-

<
<i>

labai gerą pieną,—sūrius nuo 
East Sides darbininkai pradės i “testytos” karvės. Todėl kvie- 
demonstruoti nuo Carpenter j čiame atvažiuot, kas tik galite 
Hall, Alger ir Oakland, kaip 6 ant poilsio tyrame ore, mau- 
val. vakare.

WASHINGTON, D. C. —Rezoliucijos, Priimtos ALDLD

i

Japonija Savinasi O,

J

rei-

- ir įjo įsteigtą namą.
o

Partijos Waterbury, Conn.

ir

NASHUA, N. H. taisęs

LDS 128 Kuopos Susirinkimas

Rengimo Komitetas.

HARTFORD, CONN. ze

178 Avė

! SKAITYKIT IR PLATIN-!

pigiai patarnaujantį 
budavotoją.

joj, Liepos 17 d., 1932 m 
Akron, Ohio.

ai] 
čiau negu kitais sykiais. '__

daroma todėl, kad tą patį va

S. South Carolina 
ATLANTIC CITY, N. J.

|iiQiiiaiiioiiis»iaiiisiiisuig»ismaii[aiii)

1 d. 
prie

; Įvairūs La.mėjimai Įžanga 50c
■ Visus kviečiame atvykti į pik

lu
pamus ir esant reikalui 

’perbudavoti frontus, pa-

j

s mandagus, kainos 
Prdšome atsilankyti.

Is kotelio tiesiai Į maudynes. 
Visi kambariai marių pusėje, pa
tarnavimą 
mos.

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

iBiiioHieiiieiiieiiiemqHiBiiiomsiiiBineii

šį susirinkimą pra- kur Įvyks jo 
lps-i bandoma gauti 
Tas : nė. Bet kain

i,,,,,., į kuL., tun tap- Prakalbos. _ ;------------- ;; _ ......
(ti svarbiausiu dienok klausimu geriausių kalbėtojų d. W. Z. g;30 vai. ryto, 774 Bank St

Fosteris, Komunistų 
j kandidatas į Jungtinių Valsti- I . . , . . v.

LIETUVIU MOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

WATERBURY, Conn. — 
Klasine mokykla atsidaro 
pirmadienį, 1 d. rugpjūčio,

•>
Norintieji budavotis pdmus, ar 
rintieji 
taisyti:
dauginti !ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(skadus)J norint pleisteriuoti 

mialiavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
56 Stagg St., Apt, 26 Brooklyn, 
N.Y., arija pasiklauskit “Laisvės” 

ofise j
Į

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namus, Puikiausios

i Architektūros

Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus namus budavojęs, 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
yisi, jį rckoąręndup.s,- kaipo gerą 

ir už

26-TAS METINIS

PIKNIKAS
' ’ • i • f

Rengia Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas

Sovietų Naftos Darbinin
kams Nauji gerai Įreng

ti Namai
i Gyvenamųjų nąftos pra-į 

tybai asignuota šiais metais

arba norite dalyvauti klasi-! 
neje mokyklėlėj, ateikite. 
Instruktorium bus d. D. M. 
Šolomskas iš Brooklyno.

Komisija.

šeštadien., Liepos 30, ; 1932
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. Puslapis Penktas

kad rasinė neapykanta yra 
viena iš geriausių priemonių 
sulaikyti kylantį tarp darbi
ninkų kovingumą, tam tikslui 

i pasiryžo nužudyti 9 nekal-
Rezoliucija Užgynimui J. V. tus negrus bedarbius jaunuo- 

Komun’stų Partijos Kandi-[ liūs.
datų ir Jos Darbininkiškos ‘ Kad Tom Mooney yra ne- 

Platformos. I kaltas, tai ne vien šioj šalyj,
Komunistų Partija yra dar-1 bet ir visam pasauliui yra ži

bininkų Partija ir vienintelis ( noma, bet Californijos buržua- 
darbininkų vadas. Todėl ši j zija pasikėsino supūdyti jį gy- 

I* konferencija ragina visas ALD va kalėjime tik todėl, kad jis 
LD. kuopas ir abelnai visus su-į yra darbininkų vadas. Ir dau- 
sipratusius darbininkus savo.gybė politinių kalinių yra įvai- 
kolonijose dėtis prie rinkimų į riuose J. V. kalėjimuose kan- 
kampanijos. organizuoti rinki- kinami prie sunkių darbų.
mų klįubuš ir stengtis Į juos; Todėl ši konferencija ragi- 
įtraukti kuo daugiausiai lietu- na visas ALDLD. kuopas ir vi- 
vių darbininkų. Dėti visas pa-! sus susipratusius darbininkus 
stangas, kad gavus kuo dau-iremti kovą už paliuošavimą 
giausiai balsų už Komunistų ■ Scottsboro jaunuolių, rinkti 
Partijos kandidatus ir kad bū-I parašus ant Tom Mooney pe
ty paskleista kuo daugiausiai ticijų ir remti visas kovas, ku- 
komunistinės propagandos toje rias vadovauja Komunistų Par 
kolonijoje.
Rezoliucija už Rėmimą Tarp

tautinio Darb. Apsigynimą

Šiame krizio laike ypatingai
TDA. organizacija yra tiesiog!

darbininkus, kad dalyvautų. Amerikos Imperialistai Mobilizuoja
“S Z “i ■ Daugiau Naujų Kareivių į Armiją 

listinį karą, kuris rengiamas --------
ir bile valandą gali kilti. Visi ~
darbininkai turi griežčiausia Jungtinių Valstijų armijos 
priešintis karui ir pareikšti, departmentas išleido pareiš- 
kad daugiau neisime guldyti kad įsakoma su “dide- 
?alvl? ncJeįsime ®avC) vaikus i ]įu autoritetu keliems mėne- 

jsiams” padaryti rekrūtąvi- 
imo vajų už naujų kareivių 
' ėmimą. Pareiškimą išleido 
majoras-generolas Dennis 
E. Nolan į visas rekrūtavi- 
mo stotis New Yorko, New i jėgas

viėna iš stambiausių para- i
ko įmonių. , • i

Sprogimai prasidėjo nit-,1 vaiaauijud
glicerino įmonės skyriuj, j A VANTA FARMro

išžudyti už kapitalistų reika- j sįams” 
lūs, kurie mumis marina badu; 
viską pasiglemžę.

Dar tėvų ašaros nespėjo nu
džiūti, kurių sūnai milionais 
žuvo praeitame kare, o jau 
rengiamasi prie kitos skerdy
nės, kuri bus daug didesnė ir 
daugiau milionų darbininkų 
liks išžudytų.1 X liUJ VU • _

Tad visi eikime Į masinį mi- į Mandzunją 
tingą ir pareikškime, kad mes i 
griežtai protestuojame prieš 
.karus. Kad mes stojame už 
apgynimą Sovietų Sąjungos, 
prieš kurią kapitalistinės ša
lys rengiasi kariauti. Protes
tuodami prieš karą reikalausi
me, kad bedarbiams būtų tei
kiama pašalpa, kad darbinin
kų algos nebūtų kapojamos, 
kad darbininkai nebūtų palei- 
dinėjami iš darbų ir tt.
Komunistų Partijos Kandida
tas j Jungtinių Valstijų Pre-; 
zidento Vietą W. Z. Fosteris l 

Kalbės Nashua

Rugpjūčio 9 d., 7:30 vai. j 
vakare, įvyksta labai didelės 

Kalbės vienas iš

tija už paliuošavimą visų po
litinių kalinių.
Rezoliucija Delei Kovos prieš 

Alkį ir Badą

Kartu su milionais kitų be- 
pasinėrusi darbininkų kovose,' darbių, tūkstanči u l'ct. pro-i 
kad atmušti visus tuos bruta-[ letarų randasi bedarbių eilė-; 
liškus buržuazijos puolimus Į se ir kenčia skurdą ir badą, 
ant darbininkų, kurie tik ko-‘Todėl organizavimas ir vedi- 
voja už savo ir už visos dar-imas į kovą bedarbių i 
bininkų klasės reikalus. <

Todėl ALDLD. 15 Apskričio ' visose ;ALDLD. kuopose.
II konferencija ragina visas I TodeL ši konferencija ragi-! , .
apskričio kuopa dėtis prie TD i na ALDLD. kuopas savose kb-įilų prezidento vietą, šios pio- 
A. ir dalyvauti visoje jo dar- lonijose Įkurti bendrai visų 6i'-i 
buotėje; rinkti aukas, platinti jganizacijų komitetus, kurie rū-1 
“Labor Defender” ir sutraukti: pinsis organizavimu bedarbiui 
kuo daugiausiai darbininkų Į Į lokales tarybas ir jas tuojaus i 
Tarptautinį Darb. Apsigynimą. Isurišant su gyvuojančiomis vi-;
„ .. .. • v .; i su tautu bedarbiu tarybomis.Rezoliucija pries Dies Biliu ir / T_ \ *7 .„ . . . • uezol. Kom. : Joe Graibusuz Ate.v.y Gyn.mą A Bartn.kas ir j N Simans j

Kapitalistų klase, didėjant!
ekonoųįniam kriziui. įnirtusiai i 
puldama darbinmkus stengias; 
juos suskaldyti ir tuoipi . su
versti visą krizio naštą ant dar 
bininkų ir biednųjų farmerių. 
Pastaruoju laiku, apart B ach-į

Jersey;Delaware valstijo
se. ; i
. Apie 1,200 reikalaujama 
naujų kareivių į Panamą, 
Filipinus, Hawaii ir kitus 
boloninius kraštus. Pas- 
kiaus ima ir į artileriją, or- 
laivininkystę ir kitus sky
rius. Tai reiškia, kad ir 
Amerika didina savo karo

DETROIT, MICH.
Rugpj. 1 d. Prieškarine 

Demonstracija
Rugpj. 1 d., pirmadienį,

Ulster Park, N. Y.

Draugės ir Draugai darbi- 
i ninkai: t

Mes jau spėjom prisiaugint 
at- Įvairių daržovių ir daug viš-

sibus protesto demonstracija ir tienos—kiaušinių taipgi turim 
įdomios prakalbos sekamai

West Side darbininkai pra-1 nam ir vegetarioniškus valgius, 
dės demonstruot nuo Finų f— 
tainės, McGraw ir 14-tos gat-! 
vės, kaip 6 vai. vakare, Į — 
ry svetainę ir i

i monstracija prasidės iš Ferry 
gatvės, kaip 7 vai. ir išilginė
mis gatvėmis tęsis maršavimas 
į Grand Circus Parką.

I Prakalbos prasidės ' 
KLAŠČIAUS CLINTON PARK i Circus Parke 8 vai. ’ 
Orkestrą Prof. Retikevičiaus ‘Kiekviena^ daibininkas

svo-1 j£aina $10.00 j savaitę, o vai
kams žemiau 10 metų tik $4 u

j savaitę.

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

Grand busą už 10 centų iki West 
vakare.! Shore stoties, o čia imkite 4 

i turi Į P. M. ar 7 :40 P. M. traukinį 
| būti ne tik Grand Circus Par- už 21c ir išlipkite Ulster Park, 
ike, bet taipgi sudaryti milži-Į Eikite 15 minutų į kairę iki 
nišką masių demonstraciją. Pa- mūs.

i niką ir ;tuomi parėmt Kliubą rodykime, kad nenorime karo 
ir kad protestuojame prieš vi-,{— 
su žiaurius puolimus ant dar- ~~ 
bininkų klasės.

WASHINGTON, D. C. — ■ 
Čia gauta žinių iš Nankin- 
go, kad Japonija jau pasi
rengus visai užgrobti Man- Rugpjūčio 7, 1932, nuo 2 v. 
džuriją, kaipo savo teritori
ją. Šios žinios gauta iš Nan- 
kingo valdžios užsienio 
kalų ministerijos.

Atsidaro Mokyk
lėlė Pirmadienį i

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

Alvinas

Visi draugai ir draugūs, 
, . , .L . , kurie iš Waterbury ir apie-

gos liepia eis <i e ne ^Unas’I linkės esate užsiregistravę, 
tokio kalbėtojo greitai ne-1 

teks išgirsti. _
Fosteris yra geriausias kal- 

, bėtojas ir vienas iš veikliau-; 
Į šių darbininkų judėjime. Jis! 
'yra vadovavęs daugelį darbi-1 
; ninku streikų. Yra buvęs dau-i 
j gelį sykių areštuotas, sumuš-1 
j tas, bet neišsižada darbininkų i 
j reikalų ir vis labiau kovoja už. 
i darbininkus. Kiekvienas lie-; 

tuvis darbininkas privalo būti- darbininkų būtų sta-

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

lo skaityti ir platinti jį. ,, , / ■.
KĄ1NA $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. New York

nai ateiti išgirsti kalbant - d. 1
. . . . ! sLDS,.128 ku°pos Fasten ir pasakyti kitiems Į gį mįlionas rub. Sulyginus

man, King ir Cable mestų bi- į susirinkimas įvyks rugpjūčio 1 darbininkams, kad ateitų. -
Dabar dar negalime pranešti 

prakalbos, nes 
miesto svetai

nė. Bet kaip tik bus paimta 
svetainė', bus plačiai garsina- 

Tad visi tėmykite gar- 
svarbus masinis mitingas. Tu- ’ sinimus. 9
rime susirinkimą užbaigti ank- | 

I sti ir visi eiti Į masinį mitin-Į 
narės• 
garsi-'

lių prieš svetimšalius, .dabar; d., 34 High St., pas V. Vil- 
atstovų butas priėmė Dieso bi-; kauską.
lių. Jei tą bilių priims sena-‘dėsime 6 vai., tai yra 
tas ir prezidentas pasirašys, tai 
jis pataps įstatymu ir sulig jo, 
ateiviai darbininkai bus bjau- karą įvyksta didelis ir labai i ma. 
riausiai terorizuojami ir per
sekiojami.

Todėl ši konferencija kvie-• ga Tad visj nariai h. 
čia visas apskričio kuopas savo jsi‘tSmykite ir pribūkite 
kolonijose organizuoti ateivių . ..

• « • • v • •!'* * * Ll 1 d 1L< •gynimo komitetus is visų toj 
kolonijoj gyvuojančių lietuvių 
darbininku organizacijų, para-I 
ginti visas organizacijas, kad 
jos kuo greičiausia išneštų pro' 
testo rezoliucijas prieš Dies bi
lių ir pasiųstų jas Ohio sena-! 
toriams j Washington,. (Re-j masinis mitingas. _ 
zoliucija prieš Dies bilių angly .t01„.nis mQsų mieste> 
kaloa pasiųsta Ohio senato-' ka(1a dar Komllnjat 
riams Į Washington, DC.

su pereitų metų statyba 
šiais metais ši statyba gaus 
102 tūkstančius kv. m. gy-! 
venamo ploto. Stambiau
sieji rajonai gaus 7 fabri- 
kus-virtuves. Dideles pini-' 
gų sumos atleistos komuna
linei statybai, butams, dar
bo apsaugai ir lopšelių sta
tybai.

(TASS)

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon K116 
Keystone—Main 1417

Court House Square įvyks1 
svarbios prakalbos.

Kviečiami dirbanti ir bedar
biai darbininkai kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti ir kitus ra
ginti, kad dalyvautų. Bus pa
siųsta delegacija prie miesto 
tarybos su reikalavimais, kad 
teiktų darbą arba pašalpą ne-' 
dirbantiems darbininkams. j

Mažutis.

Pirmadieni Prieškarinė - 
Demonstracija

i
Sekantį pirmadienį, rugpjū

čio 1 d., 7 :30 vai. vakare, prie 
kampo Park ir Lawrence Sts.

; įvyksta Hartfordo darbininkų 
i prieškarinė demonstracija, ku
lno j privalo dalyvauti kiek-
; vienas darbininkas; nes tai bus 

neturėjo atviram ore mitingo. ] Pareiškimas protesto prieš im- 
Leidimas šiam mitingui yra ! Perialistų besirengimą j karą;

prieš bedarbę ir darbininkų al
gų kapojimą. Taipgi bus pa
rodyta Amerikos imperializ
mui, kad darbininkai yra pa
s’rengę ginti Sovietų Sąjungą, 
jei prieš ją skelbs karą kapi
talistinės šalys.

Bus reikalaujama, kad be
darbiams tuojau būtų teikia
ma pašalpa ir visiems darbi
ninkams socialę apdraudą.

Kiekvienas atsiminkite, kad j 
Ijūsų privalumas būti šioje de
monstracijoj ir atsivesti kiek
vieną kitą darbininką.

B. M.

Visi j Prieškarinė 
Demonstraciją

Pirmad'enį, rugpjūčio 
1:30 vai. ivakare, aikštėj 
Canal ir Main Sts. Įvyksta pro-, 
testo prieš Imperialistinį karą;

Tai bus is-j 
, nes nie- j 

j kada dar Komunistų Partija;

Paliuošavimąįgautas iš valdžios.
Visi darbimnkai ir darbi

ninkės, jaunuoliai, yra kviečia- 
dalyvauti

Rezoliucija už
Scottsboro Jaunuolių, Tom Mo* 
one y ir Visų Poliinių Kalinių

Kapitalistų klašė, žinodama, mi skaitlingiausiai

EXTRA PRANEŠIMAS CONNECTICUT LIETUVIŲ 
DARB. ORGANIZACIJOMS IR DRAUGAMS

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

Visoj Conn, valstijoj, ant tos dienos niekas nieko ne
rengiate, 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 jr kiti ahgliškai ir lietuviškai. Dainuos visi šios val
stijos darb. chorai ir orkestros.

Pikniko Spaudos Komisija.

BINGHAMTON, N. Y
. I

Visi dalyvaukite Prieškarinėj !
4 m*. • a‘ Demonstracijoj

Viso Binghamtono darbinin
kų prieškarinė demonstracija 
įvyks rugpjūčio 1 d. (pirma
dienį), rengia Darbininkų Ta
ryba ir kitos organizacijos. De
monstracija prasidės Stow 
Parke, o iš ten bus maršuoja
ma į Court House Square.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS -

įvairių karštų gėri
mų, ypač 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 
Btaen Island Fer-

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

KIT “LAISVĘ

$

LUTV1NAS

J

3
iį

f

68 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-S7M

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo 
keti gydytojui. .... I

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės., 
kaip Į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir l 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

10 Scholes St., Brooklyn, N. iY.

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo ' Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

ZI NS HO EAST16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliom'— 10 A. M. iki 4 P. M.

Įsikūręs 25 Met^i
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Dirbanti, Bedarbiai, Baltveidžiai ir Juod
VIETINĖS ŽINIOS geidžiai, Vyrai ir Moterys, Demonstruoki!!

IDA. 17 Kp. Išvažiavimas Rinkliavos Streikuojančių 
Rytoj Bus Didelis Mainierių Paramai Prasidėjo

Tarptautinio Darbininkų Ap) Penktadienj prasidėjo rink-
sigynimo 17 kuopa rytoj turės 
didelį ir linksmą išvažiavimą 
į Forest Park. Daugelis brook- 
lyniečių ir apielinkių darbinin
kų jau davė žodį, kad prisi
rengę važiuoti ir net kaimy
nus nusivežti. Taip ir reikia, 
nes TDA. pagelba yra labai 
'reikalinga, o ją suteikti visi 
galim dalyvaudami sekmadie
nį išvažiavime ir praleisdami 
linksmai laiką. Kurie dar ne\ 
pasirengę važiuoti, tie tuojau* 
pradėkite rengtis.

Dar norim prisimint visiem 
darbininkam, kad TDA. veda 
labai daug bylų, kurios pada
ro dideles išlaidas. Kiekvie
ną dieną vis areštuojami dar
bininkai klasinėse 
kovos vis didėja. Dėlto kiek
vienam darbininkui turi rūpė- ^ve .

liavos šelpimui streikuojančių 
mainierių. Daugelis darbinin
kų ir darbininkiškų organiza
cijų stojo į darbą, kad parink
ti aukų suteikimui mainieriam 
pašalpos sunkioj jų kovoj. Bet 
dar yra daugelis organizacijų 
ir pavienių darbininkų, kurie 
galėtų prisidėt prie to darbo. 
Tad kurie nerenkate aukų, 
stokite rinkti. Visas reikalin
gas informacijas, paliudijimus 
ir dėžutes galima gauti sekan
čiose vietose: Concoop branch 
Workers Internal. Rel., 2800

Rugpjūčio Pirmų, Union Square, 5 Vai. Vakare; Stokime už 
Gynimą Sovietų Sąjungos, už Pašalpą Bedarbiams, už Pa- 
liuosavimą Politinių Kalinių; Prieš Imperialistinį Karą, 
Prieš Indžionkšinus ir Policijos Terorą; Šalin su Deporta
vimais Sveturgimių, Lygios Teisės Negrams!
Aštuoniolika metų atgal, lldė 

d. rugpjūčio, prasidėjo pasau
linis imperialistų karas. Šiais 
metais rugpjūčio 1 d. stovime 
prieš bile valandą išsiveržian
čią naują pasaulinę skerdynę. 
Pirmoji Rugpjūčio 
tautinė darbininkų diena ko
vai prieš imperialistinius ka
rus. Būsianti Pirmoji Rug
pjūčio turi būti milžiniškos 
darbininkų klasės vienybės 
diena kovai prieš naują im- 

Turi būti 
569 Prospect i darbininkų masinių demons-1

tarnaują imperialistams j 
prisirengime prie karo ir net į 
advokatauja caro likučiams. 
Jie išdavė darbininkus praei
tame pasauliniame kare, tą 
patį pasirengę ir dabar pada- 

yra tarp- ryti.

Bronx Park, East Sec.; Bronx 1 perialistinį karą.
Workers Club, I _
Ave.; WIR Centre, 16 W. 21st' tracijų diena už gynimą dar-
St.; Needle Trades Centre. I31lbininkų socialistinės tėvynės— 

kovose, o;Wi 28th st; Wi]liamsburg Sovietų Sąjungos.
Workers Center, 61 Graham 1 gatves ir

; Brownsville Workers /engėjams:
Center, 1813 Pitkin Ave.; Bath 
Beach Workers Center, 2273 
Bath Ave.

Rinkliavos baigsis sekma-
l dar yra

l progos visiems pasidarbuoti
", parengimuose, susirinkimuose, 

j einant per stubas, gatvėse 
1 t.t.

. ti, kad TDA. būtų stiprus, kad 
galėtų gelbėti kiekvieną kovo
toją už darbininkų reikalus. 
Atvažiuodami L rytojaus išva- 
žiavimą prisidėsite prie sustip-; (|ienio vakare> tad 
rinimo TDA. ir prie gelbėjimo 
tų darbininkų veikėjų ir orga
nizatorių, kurie yra patekę 
valdančios klasės nelaisvę.

Komitetas.

Prieš Indžionkšinus Kon
ferencija Sėkminga

j Slaugės Protestuoja prieš 
Algų Kapojimą

ir

Man-
New

Praeifą ketvirtadienį, 
hattan Lyceum, įvyko 
Yorko darbininkiškų organiza
cijų prieš Indžionkšinus kon- 
ferencifa. Delegatų dalyvavo 
225, kurie atstovavo daugelį 
darbininkiškų organizacijų ir 
desėtkus tūkstančių organizuo

siu darbininkų. Delegatų buvo 
nuo daugelio
unijų, net nuo Amerikos Dar
bo Federacijos lokalų. Taipgi 
buvo delegatų nuo įvairių tau
tinių organizacijų.

John Steuben, sekretorius

darbininkiškų

New Yorko ligoninių slau
gės pradėjo griežtai protestuo
ti prieš kapojimą jų algų, ku
rios ir taip yra bado algos. Jos 
organizuojasi atvirai kovai ir 
kviečia kitus darbininkus dėtis 
prie kovos už atmušimą Wal- 
kerio paskelbto algų kapojimo 
plano.

Pasirodo, kad Walkeriui ne
labai sekasi su pravedimu sa
vo plano. Miesto politikieriai 
prievarta verčia nolicistus ir 
ugniagesius sutikti su nukapo- 
jimu algų, bet kitų departmen-

laikino prieš indžionkšinus ko-.tų darbininkai, kurių negali 
miteto, išdavė platų raportą, i taip lengvai bausti, kelia pro- 
kuriame aiškiai nurodinėjo, ■ testo balsą.
kaipo bosai, teismai, policija, 7-------------------
išdavikiški ADF. vadai, Socia
listų Partijos vadai ir t.t., ben
drai dirba, kad sulaužyti kiek- fayo Demonstracijoj

. Visi eikime 
pareiškime karo 
Mes nenorim bo- 

sų karo! Mes , reikalaujame 
Socialūs Apdraudos ir tuojau- 
tinės bedarbių pašalpos! Mes 
reikalaujame, kad bilionai 
riami karo reikalams būtų 
vesti šelpimui bedarbių!”

Imperialistinis karas 
prasidėjo Tolimuose Rytuose. 
Jungtinių Valstijų valdžia re
mia Japonijos plėšikus prieš 
Chinijos darbininkus. Tuo pa
čiu laiku, nesutikimai Japoni
jos su Amerika del pasidalini
mo Chinijos, kasdien vis aštrė
ja. Jungtinių Valstijų karo 
laivynas koncentruojamas Pa- 
cifiko Vandenyne. Tik kibirkš
tėlės reikia, kad užliepsnoti

ski- 
pa-

jau

vieną darbininkų streiką. Tam 
jie suranda visokių būdų, o in- 
džionkšinai pasidarė kasdieni
niu jų įrankiu, kuriuomi lega
lizuoja policijos terorus prieš

I demonstratyviai pradės marša- 
vimą į [Union Square.

Visi lietuviai darbininkai ir 
darbininkės dalyvaukite prieš
karinėj. demonstracijoj. Pa
ginkite kitus darbininkus daly
vauti. • Užpildykime Union 
Squarąį miniomis ir skelbkim 
kovą kapitalizmui.

Šį Vakarą įdomus Mitingas 
į Union Square

Liepos 30 d., 5 vai. vakare, 
Union Square, kalbės John 
Pace, pasaulinio karo vetera
nas ir S. Sternberg, jūreivis.. 
Jie abu ką tik sugrįžo iš Wash 
ingtono: po didelių kovų už 
bonus, i Tai bus raportas iš 
įvykių Į Washingtone. Įdomu 
kiekvierjam darbininkui išgirst

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium 

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandj/fciče/ 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Darbo Federaci
jos fašistiniai vadai yra impe-įjuos, 
rialistų pirmutinė ranka pri- 
rengimui darbininkų prie ka
ro. Darbininkai, nesiduokite .
save ant tiek su vilti, kad ADF. WOODHAVEN SVARBUS LD 
vadai mumis įbraidintų į im- 

j perialistinio karo kraujo jūras 
gražiomis kalbomis, kad karui j 
prasidėjus bus didelės algos, į 
kad darbų bus pilna ir t.t. Im
perialistinis karas atneš dar
bininkų klasei nepakeliamus 
mokesčius, darbą po durtuvu, 
dięl^iausį persekiojimą. Japo
nijoj karas tęsiasi jau kelintas 
mėnuo, bet darbai vistiek ma
žėja, o darbininkai jau nepa
kelia karo mokesčiu, v

Karas prieš darbininkus čia 
pat—-karas prieš Sovietų Są
jungą ir pasaulinis^karas—yra 
vienintelis kelias, kuriame ka
pitalistai atsistojo išeiti iš eko
nominio krizio. Tuo keliu ei
na Hooveris, tuo keliu eina 
Rooseveltas, tuo keliu eina iri 
Norman Thomas, 
lionas darbininku 
vien New Yorke;

SUSIRINKIMA1

S. 13 KP SUSIRINKIMAS.
Lietuviiį Darbininkų Susivienijimo

3 kuopos susirinkimas jvyks pirma- 
įdienį, rugpjūčio—August 1 d., 7:30

. vakabe, -933 Glenmore Avė., 
Brooklyn, ,N. Y. Visi nariai dalyvau
kite susirinkime ir pasimokėkite duo
kles, kad heliktumet suspenduoti nuo 
pašalpos laike ligos ir nuo pomirti
nių.

j r*ų
Taipgi atsiveskite ir naujų na- 

prirašyti į Susivienijimą.
t K. Jankaitis.
; (180-181)

BROOKLYN, N. Y.
APLA. ^Ž^kp. susirinkimas Įvyks 

pirmadienj) 1 d. rugpjūčio, “Laisvės” 
raštinėje, prasidės 8 vai. vakare. Vi
si nariai (lalyvaukite ssuirinkime ir 
atsiveskite Į naujų narių į kuopą.

' . (179-180)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lengvų gėrimų užei

ga, įvairių tautų apgyventoj vietoj, 
biznis duotja patenkinančius rezulta- 
__  Kaina žema. Kreipkitės 138
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pasaulį karo liepsnomis. Mes j minalistai Washingtone, nuo- 
stovim ant slenksčio imperial-j dijami gazais> šaudomi į^ stu.
istinės skerdynės.

Japonija yra pirmutinis im
perialistinio pasaulio kareivis

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

’ Ateikit Persitikrint.

a/ v v >cm v KZ V V KM V KM KM KM KM KM KM KM V KM KM KM V V KM V W  W VV VW ffj"* "M ** M" "" "" "" "" "* "> "" "" «*** lOllOl OOAAA A

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2*5043 i

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I EL A US K AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS < DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ix LIGONINI IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GR,AZIA, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA^ IR NAKTĮ. MŪŠIĄ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. v

Kada mi- 
badaujaI 

kada karo tus.
veteranai skaitomi kaipo kri-i New York Ave., Newark, N. J.

■ (181-186)
_______

Parsiduoda grosernė geroje biznio 
vietoje. Tas biznis čia laikosi per 
daugelį metų. Galima padaryti gerą 
pragyvenimą. Atsišaukite po num. 
181 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

(175-180)

miami į laipsnišką mirtį badu; 
kada valdžia atsisako pripa
žinti Socialę Apdraudą, tai ki-

pradėjimui karo prieš Sovietų ū' Pus^ bilionai dolerių
Sąjungą. Galingos Japonijos 
armijos jau koncentruojamos 
prie Sibiro rubežių. Visa 
Mandžurija ir vidujinė Mon-

• paskirta bankieriams ir dar 
daugiau pilama į prisirengimo 
prie karo mašiną.

Komu n. Partija veda kovą

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydan finiaa Ir chroniikaa rjni ir 

msterq ligai kraujo Ir odoa. 
Padarau lityrlmf kraujo ir žlapuaaa.

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

Now York, N. Y. 
Valandai Priiaaimoi

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 
iki 9 Tai. vakari 

Sekaiadleniaia nuo 11 ryto iki 1 po
Telefonas Lackwanna 4-2180

156 192

a

JONAS STOKES
< Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 

.512 Marion SU 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stoti* 
Brooklyn, N. Y. 

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

JONAS STOKES
S12 Marion St., kampas Broadway 

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

VAKACIJOS VIETA pietį)
golija paversta į pamatinį ka- už pašalpą bedarbiams, už iš- 
ro frontą prieš Sovietus. Wall 
Streeto valdininkai ginkluoja 
Japoniją. Kiekvieną dieną di
džiausiais laivais iš Amerikos 
vežama amunicija į Japoniją 
ir Lenkiją, kurią planuojama 
panaudot prieš Sov. Sąjungą. 
Caro likučiai, baltagvardiečiai, 
prirengti įvairiose Europos ša
lyse, kad išprovokuoti karą 
prieš Sovietus. Mandžurijoj 
baltagvardiečių armijos jau 
suorganizuotos. Japonijos im
perialistai atvirai šaukia viso 
pasaulio imperialistus į karą 
prieš Sovietus pirm, negu bus 
užbaigtas Penkių Metų Pla
nas. j

Vienintelė šalis pasaulyje, 
truojančius jaunuolius ir bru-įkur nėra bedarbių, kur kiek- 
tališkaj mušė. Keturis jaun-. vienam užtikrintas gyvenimas, 
uolius areštavo. Bet jaunuoliai Į yra Sovietų šalis, prieš kurią 
to ,nenusigando ir rengiasi pi-1 rengiasi kariauti visos pasau- 
kietuoti prūdą,, kad į jį niekas ^io imperialistinės šalys. Ka- 
neitų maudytis^ kol nebus lei-(ras prieš Sovietų Sąjungą, bus 
džiama negrams bendrai mau- karas prieš 
dytis. klasę. Jis paskandins visą pa

saulį kraujuose. Jis atneš di- 
džiausį valdančios klasės tero
rą prieš darbininkų klasę vi
sur, r 

Tik mes, dkrbininkai, galim

Keturis Jaunuolius Areš-

Praeitą • ketvirtadienį įvyto 

jaunuolių demonstraeija prie# 
Bronxdale maudymosi prūdo.

streikierius, nekaltus areštavi- j Demonstracijoj dalyvavo apie 
darbiniu-i du šimtai, didžiumoj jaunuo- 

| liai. ši buvo protesto demons
tracija prieš prūdo savininkus, 
kurie ^atsisako leisti jame mau
dytis negrams.

Policija užpuolė demons-

mus pikietuojančių 
kų ir t.t.

Jis sakė, kad tik masinis 
darbininkų veikimas gali su
laužyti indžionkšinus ir iško
voti darbininkams teisę strei
kuoti.

Paskui sekė delegatų rapor
tai ir plačios diskusijos. Pa
daryta gerų planų veikimui 
ateityj ir plėtimui pradėto dar
bo. Priimta eilė rezoliucijų.

Rep.

L Miller Čeverykų Siuvėjų 
Streikas Atšauktas Keturis Bedarbius Areštavo 

prie Evikcijos •!

visą darbininkų

Praeitą ketvirtadienį I. Mil
ler streikuojanti darbininkai 
nubalsavo atsaukt streiką, kad 
išvengus demoralizacijos strei- 
kierių tarpe del neturėjimo iš 
ko gyventi tęsiant ilgiau strei
ką. Tas buvo padaryta suti
kime su čeverykų ir Odos 
Darbininkų Industrine Unija.

Darbininkai nesijaučia, kad 
streiką pralaimėję, nes atšau
kimas streiko darytas strategi
niais išrokavimais. kad sustip
rinti darbininkų frontą del bū-; 
siančios kovos ateityj.

Kitų čeverykų siuvyklų dar
bininkai tęsia streiką ir yra 
pasiryžę kovoti iki pergalės 
bosus.

Ketvirtadienį po num. 83 E. 
113th St., tapo išmesta bedar
bio šeimyna į’gatvę. Tuojau 
pribuvo Bedarbių Tarybos na
riai ir daugelis aplelinkės gy
ventojų susirinko ir sunešė iš
mestus rakandus atgal į kam
barius.

Atlikus darbą, buvo laiko
mas masini® mitingas. Bet 
greitai pribuvo policijos* skva- 
dai ir pradėjo pulti susirinku
sius. Darbininkai narsiai ko-, 
vėsi su policija. Vienok poli
cijai paąisekė mitingą išardy
ti ir keturis veiklius Bedarbių 
Tarybų organizatorius arešta
vo.

sulaikyt imperialistinę skerdy- kapitalizmą! 
nę ir apgint Sovietų Sąjungą.
Kiekvienas Amerikos 1_____
Federate1 jos narys
Socialistų Partijos narys ir vi
sų kitų organizacijų nariai ir 
pavieniai darbin:nkai, stokime 
j bendrą frontą prieš badą, 
prieš terorą ir prieš karą. Vi
si Pirmą Rugpjūčio į Union 
Square! i ' . ‘

Darbininkai neturi pasiduo- 
. ti ir likti šuviltais kalbomis 
apie nusiginklavimą, yisos tos 
kalbos reiškia didesnį apsigin
klavimą. Nepasiduokite save 

.suvilti ir Socialistų Partijos va
idams, kurie jau atvirai pasiro-

mokėjimą bonų karo vetera
nams, prieš kapojimą algų, už 
lygias teises juodveidžiams, 
prieš deportavimą sveturgimių, 
prieš terorą ir karą. Tad kiek
vienas darbininkas privalo 
remti Komunistų Partiją. Pri
valo balsuoti už Komunistų 
Partijos kandidatus.

Kovokime prieš imperialis
tinį karą! Neduokime Japoni
jai apiplėšti Chinijos darbinin
kus! Ginkim Sovietų Sąjungą! 
Sustabdykim gaminimą ir ve
žimą ginklų į Japoniją! Kovo
kim prieš Amerikos Darbo Fe
deracijos ir Socialistų Partijos 
vadus, kurie atvirai agentauja 
bosams kapojime darbininkų 
algų ir pris’rengime prie karo! 
Budavokime bendrą frontą 
prieš karą dirbtuvėse, darbi
ninkų unijose ir visur kitur! 
Reikalaukime, kad karo vete
ranams būtų išmokėti bonai! 
Reikalauk me, kad Tom Moo
ney, Scottsboro jaunuoliai ir 
visi kiti politiniai kaliniai bū
tų paliuosudti! Stokite į Ko
munistų Partiją, vadą visų 
darbininkų kovų ir kovokime 
prieš badą, prieš karą ir prieš

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 įĮ 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-į.

PUIKIOS MAUDYNĖS 
i' ir

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių' informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

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

7

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagyslės, niežint: ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy

domi be operacijų
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

MEYER
, 208 West 54th St. 

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

Telephone, Evergreen 8-5810

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

J. GARŠVA
Graborius

Viso New Yorko darbininkų 
Darbo prieškarinė demonstracija į- 

kiekvienas vyksta pirmadienį, rugpjūčio
1 d., 5 vai. vakare, Union 
Square. Visų tautų kalbinės 
organizacijos ir kelios Bedar
bių Tarybos susirinks į Madi
son Souare, 3:30, b kaip 4:30

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

' gimįdymo organų
DR. M. FILURIN

215 (E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedcliorn nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuęja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tomobįlius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

\ 231 Bedford Avenue į

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI
“LAISVĘ.”
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ir

RodomaB' 2-r^ 
Savaitę 

piktąjį rusų \

ar ŠVENTAS”

RASPUTIN
Teisinga apysaka apie 
•zokoninką "
“GRI EŠNINKAS

Jo gyvenimas, meilė Ir mirtis
Figūruoja Nicolai Malikoff 

iš Maskvos. Dailės Teatro 
Vien tik suaugusiems. Rodomas 

be perstojimo
Prieš 1 P. M., Įžanga 35 centai 

EUROPA, 154, W. 55th StDeet........ - -.. x h! į __ ■ *

Telefonas: Stagg 2-910*

DR. A.. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTĖTIKA 
VALANDOS:

1. jyte iki 8 vai. vakare. 
ial« ir iventadieniais 

tik auaitarua. ’ I

Nuo 9 vai.
Penktadieni:

I

DEKAVOJU PACIENTAMS
'Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261 <




