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Vincas
nužudytas Washin g i one 
Hooverio įsakymu teriojant 

buvusius kareivius.

Bet ką dabar pasakys Prūsei- 
ka, kuris jau sakė, kad “Vo
kietijos Komunistui Partija 
smunka del kairios taktikos?” 
Tai reiškia, kad ir vėl suklupo 
renegatas. Faktai įrodo, kad 
kairi taktika veda, Vokietijos 
Partija i laimėjimus.

Prūseika tauškėjo apie “pra
laimėjimus” todėl, kad jam rū
pėjo juodinti komunistinį judė
jimą, tai viena. Paskiaus jam 
diktuoja nepasitikėjimas darbi
ninkais. Tai jo oportunistinė, 
renegatinė linija.

KRISLAI
Vokietijos Rinkimai.
Prūseikos Pranašavimai.
Komunistų Kaltinimai.
Protestai Prieš Terorą.
Rinkimų Kampanija.

Rašo M a rksistas

o

Vokietijos rinkimai* kurių vi
si žingeidžiai laukė, jau pra
ėjo. Dabar jau galima pada
ryti šiokių tokių išvadų.

Reikia pasakyti, kad komuni
stai labai dauy laimėjo šiuose 
rinkimuose. Prieš komunistus 
buvo paleista visos jėgos. Prieš 
juos veikė visos partijos bend-j 
jai. Komunistų spauda ir susi
rinkimai buvo persekiojama ir 
varžoma.

Tad šiokiose sąlygose padary
ti didelių laimėjimų, tai reikėjo 
geros taktikos ir vikraus vei
kimo. Tik. tokiu būdu Vokieti
jos Komunistų Partija galėjo 
padidinti savo atstovus nuo 77 
iki 89 ir pakelti balsus iki 
5,277,000.

Kai kurie žmonės mano, kad 
Prūseika “labai kytras ir mo
kytas” žmogus—kytresnis už vi
są Komunistų Partiją! Dabai* 
tie žmonės vėl nusivylė su Prū
seika.

Gyvenimo faktai parodo, kad 
žmonės be partijos neturi su
pratimo ir nuovokos. Renega
tai neišmano nei tiek, kaip pa
prastas Partijos pionierius, vai
kas. Tai parodo jų visi pareiš
kimai.

Jie turėjo išminties tuomet, 
kuomet ėjo sų Partija. Bet 
kaip Grigaitis, kuomet jisai at
sisakė nuo bendro darbininkų 
judėjimo, tai jo ir išmintis pa
siliko be reikšmės.

Prezidentas Hooveris kaltina 
komunistus, kad veteranai ko
vojo prieš policiją. Tai, girdi, 
visi “komunistai ir kriminalis
tai,” kurie mušėsi su policija.

Bet paskiaus ir tyrinėjimai 
parodo, kad mušėsi ne koki 
“kriminalistai,” bet eks-karei
viai. O Hooverio kaltinimai ir 
kalbėjimai apie “kovą prieš 
raudonąją vėliavą,” tai pasikė
sinimas ant Amerikos Komuni
stų Partijos. Hooveris ruošia 
naujas atakas ant darbininkų.

i'

Komunistų Partija laimi ko
vose, jos eilės didinasi, darbi
ninkai darosi karingesni, tai ka
pitalizmui darosi pavojus. Fi- 
šės ir Hooveriai planuoja, kaip 
Komunistų Partiją būtų galima 
"nublokšti po žeme. Jiem dar 
padeda ir Prūseikos, Butkai ir 
kompanija.

Bet komunistai moka kovoti 
prieš visokius reakcijos puoli
kus. Komunistai mokės veikti
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Pirmas
Darbininkų Dienraštis Darbininkai Visų šalių, 

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

Pasauli!
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VALDŽIOS IR FAŠISTU TERORAS NE
SULAIKO KOMUNIZMO AUGIMO 

VOKIETIJOJ
V o k i e t i j os buržuazinė 

spauda nuliūdusiai kalba 
apie Reichstago rinkimų re
zultatus. Net gi fašistų lai
kraščiai nesidžiaugia. Jie 
pripažįsta, kad Hitlerio par
tijos tikslas likos neatsiek
tas.

Gi palyginus su 1930 me
tais, Komunistų Partijos 
balsai pakilo ant 687,641. Iš
rinkta 89 komunistai į Rei
chstagą. Viso už komunis
tus balsavo 5,278,094 .darbi-

ninkai. Tai didelis mūsų 
draugų partijos laimėjimas. 
Tas atsiekta nepaisant kru- 
viniausio teroro iš hitlerinių 
fašistų ir Papeno valdžios 
pusės. Per visą kampaniją 
nepraėjo ta diena, kad faši
stai ir policija nebūtų pa
skerdę po kelis draugus. Pa- 
galiaus Hindenburgas įvedė 
visoj Prūsijoj karo stovį iš
imtinai prieš komunistus, 
tuo tarpu legalizavo hitleri
nių ginkluotą organizaciją.

HOOVERIO VALDŽIA TEBETERORIZUO-
JA EX-KAREIVIUS WASHINGTONE 1 Nužudyto Veterano Jnį 

kos Brolis Kazys Prieš 
Žmogžudžius

Chicagos “Vilnis” duoda

NAUJI GAMTOS TURTŲ ŠALTINIAI ATI
DENGIAMA VISOJE SOVIETU SĄJUNGOJE

MASKVA. — Tolimuose gi dar tik nesenai atrasta. 
Rytuose atrasta dar nese
nai, kad tenai randasi čin- 
gansko kalnuose labai daug 
geležies. Taip pat tenai yra 
anglies. Tad tas kraštas 
greitai bus galima padaryti 
dideliu pramonės centru To
limuose Rytuose.

Naujai surasta ir sėkmin
gai atidaryta aliejaus šalti
niai Kairovska apielinkėj. 
Šita vieta randasi netoli 
Sterlitamako aliejaus šalti-j 
nių. Šita aliejaus vieta ir- gėrybių.

Čia yra vidurinė dalis Vol
gos distrikto.

Leningrado distrikte ati
daroma naujos elektros sto
tys. Čia naudojama Waldai 
kalnų upės gaminimui elek
tros jėgos.

Nauji atradimai ir ati
dengimai randama ir kitose 
vietose. Sovietų Sąjunga 
greitai galės viena sau gy
venti be pagelbos kitų šalių, 
nes čia yra visokių gamtos

WASHINGTON, D. C. — 
Hooverio valdžios teisingu
mo departmentas jieško 
prirodymų ir samdo šnipus, 
kad jie liudytų, jog visi tie 
eks-kareiviai, kurie vedę ko
vą už bonus, yra komunis
tai. Valdžios šnipai dirbo 
per kelias savaites ir lan
džiojo po eks-kareivių kem
pes tuo tikslu.

Devyniolika eks-kareivių 
laikoma deportacijai. Jie 
turi įrodyti, kad jie lega- 
liškai gyvena šioje ša
lyje. 36 kaltinami, kaipo 
radikalai ir laikomi po areš
tu. Apie 15 laikoma be jo
kių kaltinimų. Ir 120 vadi- 

Spėjama, jogj .........................—■
Gen. Ma! ------- - ‘

namų “komunistų” jau tapo 
paleista, nes negalėjo įrody
ti, kad jie yra komunistai.

Teisėjas Oscar Luhring daug^^inių “apie Vincą 
a-v n tizvi n Irrv Irn /J 4-aza tti m aaa Z\ x # _

Jušką, kurį Hooverio kru- 
T . vinoji valdžia nužudė Wa- 

shingtone.
r- zA A ▼ zi ’

pareiškė, kad tie visi, kurie 
“kovojo prieš policiją, tai 
turi būti komunistai.” r" 
jie nori sumesti visų kovo
jančių darbininkų kaltę ant 
komunistų.

Viso jau areštuota 363 
eks-kareiviai. Dauguma jų 
yra visai nekovingi darbi
ninkai. Bet dabar Hooverio 
valdžia kaltina už tą visą 
įvykį komunistus. Taip vai-1 
džia nori darbininkus at
skirti nuo jų klasės reikalų 
kovotojų.

TOKYO, Japonija. — Čia 
gautas pranešimas, kad chi
nas generolas Ma kažin kur 
yra dingęs.

buvo parsidavęs Japonijai, i DAUGELIS NET AMERIKOS INTELIGENTŲ 
paskui, sakoma, vėl buvo pa-1 
skelbęs karą japonams. Ne
žinoma, kas jį nužudė.

IR SENATORIŲ SMERKIA HOOVERJ

Išmušė 360 Sukilėlių Anglu Teroras Indijoj

Darbininkai Skaitlingai 
Lanko Komunistų Kan

didatų Susirinkimus

JEDDA, Arabija. — Val
džia, kuri yra po vadovyste 
Ibn Saud ir valdo didelę dalį 
Arabijos, praneša, kad iš
mušė 360 sukilėlių. Sukilė
liai yra Bedouino gyvento
jai, pusiau laukiniai žmonės,

ir tuomet, kuomet valdžia ban- Sakoma, kad yra dideli sū
dys padaryti jų veikimą “nele-1 kilimai tyrlaukiuose, 
galiu.” _ . - .. .

Protestai prieš Hooverio val
džios brutališką pasielgimą, rei
kia siųsti y r eitai. “Laisvėje” 
jau tilpo atsišaukimas j visas 
mūsų organizacijas, kad jos sių
stų protestus, šaukite susirin
kimus.

Nelaukite, draugai, veikite 
greitai.
griežtu pareiškimu, kad jo po
litiką darbininkai atmeta. Pa
sakykime: šalin Hooverio tero
ras! Lai būna šaukiama grei
tai kongreso sesija ir nutaria iš
mokėti veteranams bonus, kurie 
neturi pastogės nei duonos.

Prie žudymo mažųjų tau
telių gyventojų labiausia 
prisideda imperia listinės 
valstybės. Anglija ir Fran
ci j a turi daugybę tokių tau
telių pavergę.

BOMBAY. — Anglijos te
roras plečiasi Indijoj. Ang
lijos valdžia naudojasi susi
kirtimais tarpe indušų ir 
mahometonų, kuriuos ji pa
ti kursto. Tik nuo pereito 
gegužės mėnesio jąu anglų 
armija ir policija. . išmušė 
216 indusų ir 2,677 sužeis
ta. , <

Taip Anglija šeimininkau
ja Indijoj ir kitose šalyse, 
kuriąs jinai yra užgrobus ir 
ginklu palaiko jas.

Baltimdrėje kalbėjo d. 
james Fordas, Komunistų 
Partijos kandidatas į vice
prezidentus. Albert Hall 
svetainė buvo užpildyta. Su
sirinko apie 800 darbininkų. 
Pusė publikos buvo juodvei- 
džiai.

i Liepos 29 d. draugas Fos- 
teris kalbėjo Buffalo. Buvo 
paimtos dvi svetainės ir abi
dvi tapo užpildytos. Dar 
daug > darbininkų negalėjo 
įeiti ir grįžo namo. Abie
jose svetainėse < dalyvavo 
apie du tūkstančiai darbi
ninkų.

I WASHINGTON, D. C. — 
Veik visos darbininkų orga
nizacijos siunčia greitai pro
testo rezoliucijas ir telegra
mas Hooverio valdžiai ir 
smerkia už naudojimą gink
luotos armijos prieš, eks-ka
reivius. Tie protestai rei
kia pasiųsti pačiam Hoove- 
riui.

Protestus reiškia ne tik 
darbininkai ir jų organiza
cijos. Protestuoja ir gana

Hooveris Pasidaręs 
Pats Sau Žalos

rėš gerai pakilti šiais rinki
mais. Bet tai labai daug pri-

Vienos Valdžia Terorizuoja 
Darbininkus

Atsakykite Hooveriui klauso nuo mūsų veikimo.

Rinkimų kampanija jau čia 
pat. Mūsų Partijos balsai tu-

Nuo šių rinkimų labai daug 
priklausys ir mūsų kovų laimė
jimai. Tad visų darbininkų pa
reiga šiuose rinkimuose padėti 
Komunistų Partijai. Lietuviai 
darbininkai iš kolonijų, jei ku
rie nori gauti informacijų, kaip 
reikia veikti, galite kreiptis į 
draugą J. Siurbą, “Laisvės” ad
resu.

VIENA, Austrija.—Rug
pjūčio 1 d. čia komunistai 
rengė prieškarines demonst
racijas. Bet policija darbi
ninkus žiauriai puolė ir te
rorizavo. . Yra daug sužeis
tų., Viena moteriškė sun
kiai pašauta. Gi Vienos jnie- 
sto valdžia yra pardavikų 
socialdemokratų rankose.

500 Vargšų Prigėrė, 50,000 
Virto Benamiais

CANTON. — Cantono 
miesto upė Chu Kiang pa
tvino ir užplūdo miesto 
vargdieniais apgyventus di- 
striktus. Varguolių laužai 
sunaikinta. Penki šimtai ne
laimingų vargšų prigėrė, >o 
50,000 paversta benamiais. 
Užėjo cholera ir buboniška 
epidemija. Pranešama, kad 
cholera pradėjo:siausti eilėj 

j provincijų. • >

. WASHINGTON, D. C. — 
Republikonų partijos vadai 
ir apmokami rinkimų kam
panijos agentai jau pama
tė, kad ! Hooveris pasidarė 
pats sau žalos, naudodamas 
armijų išvaikymui badau
jančių ir benamių veteranų. 
Veikiausia jau daug darbi
ninkų už jį nebalsuos.

Darbininkai turi balsuo
ti už komunistus šiuose rin
kimuose.

7,000 VETERANŲ 
JOHNSTOWN, PA.

JOHNSTOWN,Pa. — čia 
jau sumaršavo 7,000 vetera
nų iš Washingtono. Suvar
gę ir išbadėję. Daugelis yra 
su žmonomis ir vaikais.

i

Vincas darba
vosi su Eks-Kareivių Dar
bininkų Lyga. Jis buvo vie
nas iš drąsiausių kovotojų. 
Jo lavoną dabar pasigrobė 
kruvinoji valdžia. Gi Vin* 
co brolis Kazys pasirašė su
tikimą, kad jo brolio lavoną 

i palaidotų Eks - Kareivių 
| Darbininkų Lyga.

EXTRA!
žymūs liberališki inteligen
tai. Daugelis senatorių 
smerkia Hooverį ir karo 
departmentą, kad jisai ne
surado geresnių būdų, negu 
kad šautuvai, durtuvai, ga- 
zinės kanuolės ir visi kiti 
karo pabūklai prieš begink
lius eks-kareivius. Darbi
ninkai turi smerkti Hooverį 
ne tUk už šį, bet ir kitus pa- į 
našius valdžios teroro nau
dojimus.

1 WASHINGTON, D. C.— 
Mirė nuo policijos kulkos 

!dar vienas veteranas. Ant
ra auka kruvinosios Hoove
rio valdžios yra Eric Carl
son, iš Oakland, Calif., 38 
metų amžiaus. Jis buvo per
šautas pereitą ketvirtadienį, 
kuomet buvo nužudytas ve
teranas Juška.

Gi Juškos lavoną palaido
jo valdžia vakar. Prie jo 
neprileido jo draugų eks-ka- 
reivių. Tartum del didesnio 
pasityčiojimo, palaidotas su 
m iii tarinėmis cere monijo- 
mis.

Brazilijos Sukilėliai
Skelbia Laimėjimus

Mandžurijos Žygiai

’ SAO PAULO, Brazilija. 
“Konstituciniai” sukilėliai, 
kurie laiko šį miestą, skel
bia naujų pasisekimų kovo
je prieš federalę valdžią. Jie 
ketina maršuoti ir užimti 
Brazilijos sostinę Rio de 
Janeiro. Jie sako, kad jų ,lvllfeVA<xl 
tikslas yra nuversti prezi- j rankas, 
dento Vargas diktatūrą, su
grąžinti konstitucinę, tvar
ką ir tuojaus sušaukti sei
mą.

DAUG ŽUVO 
DARBININKŲ

CALCUTTA, Indija. — 
Apsivertė laivas su 250 dar
bininkų, kurie buvo kelia
mi per upę. Tik keli išliko 

1 gyvi, kiti nuskendo.

Mandžurijos valdžia per- t 
mainė Rytinio Chinų Gelž- 
kelio vardą į “Šiaurinį 
Gelžkelį.” Ji visai nesiklau
sė Sovietų Sąjungos, kuriai 
pusė to gelžkelio priklauso. 
Vardas esąs permainytas su 
tuo tikslu, kad gelžkelį būtų 
lengviau pervesti į japonų 

Mat, Mandžurijoj 
yra “Rytinis Gelžkelis,” ku
ris priklauso Japonijai.
NUKAPOJA ALGAS DEL 

14,998 DARBININKŲ 
NEW YORK.—Walkerio 

valdžia skelbia, kad 14,998 
miesto sanitarijos depart
ment darbininkai “liuosno- 
riai” priėmė algų nukapoji- 
mą. Bet, žinoma, tai bus 
Walkerio apgavystė. Tiems 
darbininkams valdžia algas 

Inukapoja.
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KOMUNISTU LAIMĖJIMAI VOKIETI
JOJ IR MŪSŲ UŽDAVINIAI

APIE AUGIMĄ KOMUNISTU PARTIJŲ 
IR KOVA PRIEŠ FLUKTUACUA

jie ims “pripras”; ir užsisa
kys. Tolydžio Prūseika pa-1 
leido darban gerklę, šaukda-1 
mas: “Žiūrėkit, kiek mes tu-! 
rime skaitytojų, jau beveik; 
tūkstantį, pusantro, du iri 
net tris... Su mumis masės,! 
su mumis visas svietas... ” 
Bet jis apsiriko. ; Prūseikos! 
niekinimas ir puolimas ko- 

Ko. i munistinio judėjimo, bei at-
I I 1 • • "II * j • 1 1 "I • • •
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Pruseikai į Arbūzą!
Drg. A. Bubelis iš Keno

sha, Wis., parašė per “Vil
nį” atvirą laišką renegatams 
Prūseikai-Butkui ir

O. Bever.
mi atsitikimai,’ kaip dauge
lis revoliuciniai nusistačiu
sių darbinipkų per daugelį 
mėnesių teiravosi: kaip pa-

(Tąsa)

kad darbininkai vis 
didesniame skaičiuje eina į 
eiles kompartijų, parodo

Kauno kunigų “Rytas” 
pilnas verkšlenimų apie 
bankrūtus. Girdi, “bankro
tai ir licitacijos labai skau
džiai paliečia ir smulkiuo
sius pirklius. Kitas visą 
amžių dirbęs ir vargęs, da
bar patekęs į finansinius 
sunkumus, lieka beveik visai 
elgeta ar su keliais centais 

.” Visai pana- 
! To

liau: “kai kurie kino teat-

Tas, Ife

Pereitą sekmadienį Vokietijoj įvykusieji reichstago kišenių j e... 
rinkimai dar kartą parodė, kad komunizmas žygiuoja §įa^ kaip Amerikoje!
pirniyn nepaisant visų kliūčių ir puolimų iš buržuazijos 
puses? šitie rinkimai, būtent, parodė, kad juose laimėto-_ rai (Kaune) turės visai už-
jais fuktinai buvo tik vieni komunistai! Fašistai, hitle- sįdaryti...” Jau ir dabar 
riečiai, kurie buvo pasirį?ę gauti didžiumą reichstago įpp jų veikia su nuosto- 
Lx r\ 1 r* r* 11 lx a 1 r ex 1 <-» /-'»» i i i a o t ♦ rx ■w-v n 1 it am ia i i ei aaa X i n o 1 ' « • ■ i

Jau ir dabar

balsų, susmuko, kadangi jie gavo, palyginus, mažiau bal-; 
sų, negu pereitais Prūsijos seimelio rinkimais. Social
demokratų balsai nusmuko ant 624,454, palyginus su 1930 
metų reichstago rinkimais. Kuomet komunistų partija 
gavo 687,641 balsų daugiau, negu 1930 metais! Viso ko
munistai gavo 5,278,094 balsus! Beveik pusšešto miliono 
balsų paduota už proletarinę revoliuciją, už Sovietus!

Bet šitas Vokietijos Kompartijos sustiprėjimas neturė
tų tiek reikšmės, jei mes neimtum domėn tų sąlygų, prie 
kurių rinkimų kampanija ir patys rinkimai įvyko. Per 
kelis lygiai mėnesius Vokietijoj viešpatavo baisi reakci
ja ir teroras. Nebuvo tos dienos, kurią fašistai chuliga
nai, remiami valstybės organų, nebūtų užpuolę ant komu- 
pistų mitingų ir nužudę vieno ar daugiau komunisto ko
votojo! Per kelis mėnesius žuvo virš šimto komunistų. 
Komunistų mitingai buvo persekiojami, puolami. Ša
lyj paskelbtas karo stovis. Laikraščiai uždaryti. Dar
buotojai brukami į kalėjimus, žodžiu, reakcija baisi, 
kruvina, nuožmi. Bedarbė didelė. Darbininkai nubied-1 
nėję, išvargę. Neturėta kampanijai lėšų pravedimui ge-1 čių"žinių apie~ baisią darbi- 
ros propagandos, kuomet iš kitos pusės, buržuazinės pau-lnj^kų padėtį. Tik aišku, jei- 
tijos, bagotos, naudojosi visais patogumais ir valstybi-1 „u k;.jzis užsisėdo ant’biz
nius organais pravedimui savo kampanijos, pasiekimui *ieri tai juo labiau -is a.j 
masių. Buržuazinės partijos, įskaitant ir social-demok- darbininkus

liais...
i

Cigaretų (papirosų) pirk-j 
liai-krautuvninkai, pasak 
“Ryto,” taip jau skundžiasi 
augštais taksais, kuriuos už
krovė fašistų valdžia. Esą, 
apie 50 tokių krautuvninkų 
atsisakė išsiimti leidimus- 
patentus papirosų krautu- Į 
vėms, nes iš to nemano da
ryti biznio.

Bile kurį buržuazinį Kau
no laikraštį paimsi, jis de
juoja, skundžiasi del sunke
nybių biznieriams, vertel
goms, fabrikantams. O dar
bininkų leidžiamam “Balse” 

| surandame šiurpais verian-

masių. Buržuazinės ;
ratus, turėjo pirmenybę visame kame apgaudinėti mases.

Amerikos buržuazinė spauda, kuri atydžiai sekė rin
kimų kampanijos eiseną Vokietijoj, drąsiai pranašavo,į 
kad Vokietijos komunistai “susmuks”; laimėsią, esą, de-į 
šinieji. Tokis plutokratų organas, kai N. Y. Times, iš-; | 
vakariuose rinkimų paskelbė, kad, girdi, komunistai’ ne- 
ųnąvesią daugiau kai 50 atstovų. , 
^Tačiaus, pereitas sekmadienis parodė, kad komunistai 
pravedė 12-ką atstovų daugiau, negu turėjo. Turėjo 77, 
o dabar turi 89! Visos buržuazijos pranašystės ir džiaug
smas nuėjo velniop!

Vokietijos Kompartijos laimėjimas uždavė didelį smū
gį ne tik buržuazijai. Jis taipgi suteikė antausį ir viso
kios rūšies revoliucinio judėjimo renegatams, brandlerie- 
čiams, trockistams ir Amerikos lovestoniečiams su jų 
lietuviškais broliukais prūseikiniais renegatais. Tik dar 
visai nesenai šitie gaivalai, atsimetę nuo komunistinio ju-

Laiške, be kitko, drg. Bube- skirų jo dalyvių tik labiau jį , , nipx:.Jtk dt’hnrtininnn tapti Komunistų Partijų 
lis sako: numaskavo. Net tie darbi- 1 . J. . ,. t . nariais.krizini ir su tolimesniais m . x . ,

šiomis dienomis gavau pa-|™nvkjd, kurie pakliuvo į jo 
raginimą, kad atsinaujinčiau ^UCių, po biskio pradeda atl-

Taip tai nesunku supras
it!, kad blogas veikimas že

h

aštrėjimais klasių kovos
plačiosioms masėms da-l ... ... . .
rosi vis daugiau aišku, kad I mutinių partijos organizaci-

■ - - ' Į jų turi ne tik tas neisven-
prenumerata “Naujosios Gady- daryti akis ir sugrįžti atgal

- U'.siv;;;: Kžžaš‘r“1“*“™ mil is dabartinio ekonomi-.?,. u . v
nes”, nes ji jau esanti pasibai
gusi.

Šiųomi noriu viešai pareikš
ti, kad aš “Naujosios Gadynės” 
nesu prenumeravęs ir nema-

į revoliucines darbininkų ei-

štelis buvo siunčiamas vel
tui ir iš kuriu dabar kauli
ja pinigų, tik natūralu, re-

nau jos ateityj prenumeruoti, negatų darbais dikčiai pasi- 
Kenoshoj yra daug tokių, ku- piktino.

Drg. A. Bubelis savo atvi
rame pareiškime baigia se
kamai: “darbininkai, kurie 
dar sekate Prūseikos ir Ko. 

už darbininkų reikalus ir prieš opoziciją, pažiūrėkit, į kokią 
kapitalizmą, o jūs patys sako- opoziciją tie renegatai jus ; 
te, kad “N. G.” jūs įkūrėte ko- pastate.” 
voti su “bimbizmu” ir “andru- 
lizmu.” Išrodytų, kad Bimba 
su Andruliu kontroliuoja visą 
darbininkų judėjimą ir pačią 
Komunistų Partiją, o tikreny
bėje Bimba, Andrulis ir kiti 
draugai yra tik ištikimi darbi
ninkų klesos darbuotojai, ir 
kaip greit jie išeitų prieš dar-i

sestu toje pačioje lankioje, kur senai tle?> .lalkr“ jtal- 
h. jūs tupite. ,1 pino po straipsni, Kaip vie-

TŠ nisn .■nkriščirniškiši m-, inas lietuvis apkūlė kaizerio JLb JlloŲ let IKI doviu dloKldl llld- | _ i* ' i • v •Na, tuo lietuviu, zi- J 1 VU U1UL1 VU 11 kJ j Į • iv
kovojate prieš Komunistu i noma, yi a Vincas Jakstys, 

josios autoritetą ir i kadaise prisiplakęs prie ko- 
O jūsų išmislytas i munistu, o dabar nuėjęs su 

tai tik

rie nežino, kas jiems užrašė 
“Naująją Gadynę.”

Aš, kaipo darbininkas remiu 
tuos laikraščius, kurie kovoja

Senas Vincas—Fašistų 
Didvyris!

Kauno “Lietuvos Žinios”
Brooklyno fašistų “Vieny
bė” jau padarė “lietuvių 
didvyriu” ir Seną Vincą. Ne-

tosi jūsų renegatiškos iltys; stmų.

nio krizio yA- revoliuci- į 
nis išėjimas, rodomas Ko-' 
munistu Internacionalo ir • t •jo sekcijų. Ir ta sąlyga,. 

Į kad daugelis pirmeilinių iri 
revoliuciniai nusistačiusiu j •'t 
darbininkų po įstojimo į i 
kompartijas greitai vėl ap-1 
leidžia jų eiles, rodo, kadi 
tie darbininkai tose parti-1 
jos organizacijose, į. kurias! 

’jie buvo priimti, nerado pa-' 
; sitenkinimo. Tai visai na-! 
11 u r a 1 u, j e igu prisiminti į 
! charakteristika padėties ka- 
' pitalistinėse šalyse Europe-' 

įr I je ir Jungtinių Valstijų
' Partijos partorganizacijos 
vienučių, suteiktą pasitiki
mų ir vadovaujančių orga
nų tų partijų: nebuvimas 
vičįuj partijinio gyvumo — 
nesirenka ir nesvarsto ben
druosius

Šis krizis ir nuotikiai Vo-
> kieti jo j verčia ir pačią Sme- Į 
| tonos Kruvinojo valdžią su-1 
: simąstyti del savo likimo.! 
i Smetonos viešpatavimas vis 
labiau ir labiau kliba. Di
džiausias jam pavojus, žino
ma, iš pusės darbininkų, va
dovaujamų komunistų. To-į 
del juos taip baisiai perse- i 
kioja ir kalina. ! Pradėję leisti savo lapelį,

Iš kitos pusės, kunigija! Prūseika su Ko.., pasigrobę 
mano šituo krizių pasinau- j “Laisvės” ir “Vilnies” ant 
doti ir pasigrobti valdžia į 
savo rankas. Tad Smeto- nam šiek tiek “nužiūrėtam 
nos režimas ir čia slopina asmeniui.

-------- c---------,---------1---------------------- v- ;bet kokį pasijudinimą, štai 
dėjimo, rieškučiomis šmeižtus drabstė ant Vokietijos Į tas pats kunigų “Rytas” 
Kompartijos. Paimkit Prūseikos lapą. Kiek jis priseilėjo | stambiom raidėrn įdėjo pir-

Į eilių, bet ir blogą panaudo
simą esamųjų partijos spė- , 
ikų; silppas pravedimas kąs
ni i e n i n ių partijos darbų, 
! silpnumas partijos discipli- 
'nos ir nesugebėjimas tokių 
! vienetu būti vadais ir avan
gardu proletariato revoliu- . 

jeinės ir pasiliuosavimo ko- 
; vos. Ant kiek pasikeičia' 
i partijos -fluktuacija, kada 
i pagerinamas žemutinių vie- 
• netų partorganizacijų veiki- 
i mas, įrodymu gali būti pa- 
i vyzdys Norvegijos Komu- 
1 nistų Partijos.

Norvegijos K o m u n i stų 
Partijoj 1930 metais iš 729 

: naujų narių nustota 524 na
riai. O 1931 metais Norve
gijos Komunistų Partija pa
darė milžiniška progresą 

druosius partijos reikalus, .Penime veikimo zenies- 
nesusidomi naujai į parti- 
ją priimtais nariais, nepa
tenkintas arba visiškas ne- 

1 buvimas partijinio auklėji- 
, Klausimas: 

kaip naujas narys gali turė
ti noro pasilikti tokioje or
ganizacijoje? Čionai rei
kia pridėti, kad visose šaly
se, tame skaičiuje ir tokio
je kompartijoje, kai VKP, 
iki paskutinių laikų buvo:

jūs
Partiją, .
discipliną, _ v ____
“bimbizmas” tai tik maska j renegatais—Senas Vincas!
pridengimui jūsų purvinos po- Savo
litikos, kad tuomi daugiau dar- žinia, Senas Vincas yra pa- 
bininkų suklaidinus.

Jūs savo autoritetą statote kad tai, būk jis sumušęs kai- 
aukščiair Partijos. Jūs sakote; , zerio sūnų, ir kaizeris jam 
kas butų, jeigu paprasti kar-1 suruošęs teismą. Tai, žino- 

_ ’ ma, “blofas,” arba lietuviš-
juš skmtotes||;aį pasakius? sužini melagy- — ---- y.. . \ . j

stė ir pasigyrimas. Kuomet I pastebimi ^atsitikimai pasi-j^ig jau 
dabartinis jo kolega, Great- bjaurėjančio biurokratinio j cjna Lie

atsiminimuose, kaip mo. ^t. ir tt.

rašęs tokių nesąmonių, kaip

tinime augštesnių vienetų 
prie žemesnių. Pasekmės 
tokios, kad 1931 metais N. 
K. P. gavo 1,125 naujus na
rius ir iš jų neteko per tą 
laika tik 195.

(Bus daugiau)

' I
i

f

g
ii

eiviai pradėtų oficierius mo
kinti. Reiškia, j"
save tai oficieriais, o Partiją 
tik paprastais kareiviais.

■j® '

WATERBURY, CONN.
i' į į., : ) .

Darbininkų klasinė mokyk- 
i pasidėjo. Lavinimai 

j eina Lietuvių Daržo svetainė- 
atsinešimo partijos aparatų j je, už Lakewood. Rytais pra- 
linkui revoliuciniai nusista- įsideda 9 valandą ir tęsias iki 
čiusių darbininkų, norinčių ; 4 vai. po pietų. Yra atvykęs 

Vokietijos i d. p. M. Šolomskas, kaipo in-

neckietis, kadaise kritikavo 
Seno Vinco raštus, tai vie
nas iš “Laisvės” redaktorių 
jam pastebėjo: “Kodėl nieko įstoti į partiją. . .
nesakai apie tą kvailą melą- į’ Francijos.Komunistų Pai->s i u v onus.

i v. I • • ! fiin anandniA miVA OTUmsO- ivies KV1<

ant- 
rašus, siuntinėjo jį kiekvie-

\ “Laisvės” redak
cija žino daug tokių drau
gų, kuriems kažin kas užra
šė “Klampynę”, bet nežino, 
kas. Tai buvo Prūseikos 
“gudri” taktika. Jis manė 
pasiuntinė.siąs savo gazietą 
tiem žmonėm pusę ar dau
giau metų veltui, tai paskui

c. c 1 . . fi-:,, ąnnndnip buvo anrašo-’ Mes kviečiame visus lietu-gyste-sumusmią kaizerio;^ spaudoje apia darbjnjnkus Waterburio
sunaus. tuomet Gieat-. Į-įr apielinkės lankyti šia mo-
neckietis atsakė: Nenoriu i jis patapo renegatu, fašis-! 
visiškai moraliai užmušti i tai 
Seną Vincą...” /

Iki Senas Vincas buvo pri
sišliejęs prie mūs,
tylėjo, nematė reikalo gįr-; komunistinio judėjimo rene- 
bavoti jį. Bet dabar, kada gatu!

■v.

v

Komisija

Tamo Mooney 16-ko s Me

to over

jirogramą.i 
ik

stengkitės rašyti BizacijomsRed. Atsakymai

L

4
■ I.

Sekamą savaitę instrukto-

mes mane laikydami kalėji
me, negu paliuosuodami. Aš 
esu įsitikinęs, kad greitoj 1 
ateityj būsiu laisvas.”

piau ir 
aiškiai, suprantamiau.

G—lui, Newark, N. J.— 
Ačiū už siuntinėlį; prisiųs- 
kit-dažniau.

V. šmelkščiui, Minersville, _ ........~... r___
Draugas turėtu- Pa.—Ačiuojam už prišiunti- tys, kad jie daugiau pralai- Į

tai padarė Vincą
“karžygiu.” Pas fašistus Hum bus d. A. Bimba. Daly- 
“karžygystė” lengva gauti, vaukite visi ir visos, nes be tei- 

fašistai ypač tam, kuris patampa i singos teorijos nėra teisingos
■ praktikos!

nesąmonių ir melų? Girdi, Vokietijos Kompartija “smun
ka,” vadovybė “kreiva,” tokia ir kitokia. Vokietijos 
Kompartija negera todėl, kad ji kovoja su tokiais rene- 
ga<s*^~ kaip Prūseikos-Butkai, ir jiem panašiais. Gyve
nimas parodė, jog toji kova neišvengtina, jei nori, kad 
partija laimėtų, kad ji augtų, kad ją darbininkai remtų ir 
pasitikėtų.

Mes, Amerikos darbininkai, sveikindami savo draugus 
. Vokietijoj su jų laimėjimais, džiaugdamiesi jų bolševisti-. 

niais pasiekimais, privalome iš jų mokintis ir taikyti juos 
savo^darbui. Mes taipgi stovime rinkimų kampanijos sū- 
kuryj. j. V. rinkimai bus rudenį. Jie turi didelės reikš- 

į mes. Pas mus sąlygos analogiškos visais atžvilgiais: i 
bedarbė didelė, reakcija siunta ir i___ ___ _____
visaip persekiojami ir mierijama padaryti nelegalė par-i 
tija. Dar dirbančiųjų darbininkų gyvenimo standardu-1 

.1 mas regimai žeminamas. Tas viskas verčia darbininkus 
mąstyti ir jieškoti kelio bolševizme, kuris vienas stato į 
darbipinkų klasei aiškų ir bekompromisinj, suprantamą,!

mam puslapyj žinią apie su
areštavimą ir įkalinimą kle
rikalų vadų, profesoriaus 
Pr. Dovydaičio, prof. J. Ere
to ir dr. J. Leimono. Jie, gir
di, pasakę priešvalstybines 
kalbas pavasarininkų kong
rese Marijampolėj, liepos 10 
•dieną.

dūksta. Komunistai' tŲ SllKaktUVlŲ Laiškas
Liepos 27 d. sukako 16-ka 

metų nuo tada, kai Tarnas 
Mooney buvo suareštuotas 

i ir įkalintas. Ta proga, Moo- 
- iney išleido pareiškimą, išro- 

' ■ dinėdamas tuos visus etapus
k To^el mūs pareiga dar uoliau sukrusti, stoti į gai- kovos, kuri buvo vedama už 

^•esnį darbą, organizuoti mases į Kompartijos eiles ir 
* ^revoliucines organizacijas. Mūs pareiga dar ener- 

|(u dirbti prezidentinių rinkimų kampanijoj, kad 
jieio ^mėnesį Amerikos darbininkų masės, ilgai seku- 
<apitalistines—demokratų ir republikonų partijas,— 

arytų pasisukimą, paduotų savo balsus už Lenino par- 
4, už komunistų partijos kandidatus, Wm. Z. Fosterį 

/ James W. Fordą!

Darbininkui, Vichy, Al- 
lier, Franci joj.— Ačiuojam 
už korespondenciją, bet ne
pasinaudosime: negalime įs
kaityti. T W -
met aiškiau rašyti, jei nori- mą laiško iš Lietuvos, bet 
te, kad redakcija gdlėtų pa- nepasinaudosim; nėra nieko 
sinaudoti. Pabandykit.rasi-, jame naujesnio. Laišką grą- 
nėti dažniau. Rašykit trum- j žiname.

jo laisvę. Nors 16-kos metų 
kalėjimas smarkiai pakirto 
Mooney sveikatą, tačiaus 
pareiškia, kad dvasioje jis 
pilnas energijos ir vilties, 
kad jis išeis iš kalėjimo, ma-

Mooney ačiuoja visiems 
darbininkams, visoms orga- 

visiem tiem 
žmonėm, kurie pasiryžusiai 
kovoja už jo ir kitų darbi
ninkų politinių kalinių lais
vę. Savo laišką kalinys už
baigia sekamais žodžiais: 
“Jie (išnaudotojai) pama- i

iSKpw ■
J

B}

LH K

li m

Kiiomet imperialistai kalba apie taiką, jie ruošiasi karui. Paveikslas parodo Amerikos ir Anglijos im
perialistus, * prisidengusius taikos (peace) maskomis, manevruojant ginklais.



; 'K

Trečiad., Rugpjūčio 3, 1932 Puslapis trečias

Darbininkių Susivienijimo Narėms užsibaigė su didžiausiu1 entu

Nominacijos

BRIDGEWATER, MASS.

ir

o co

Sovietų Kaukazo Šaltinių
WILKES-BARRE, PA.

O

o

James Ford kalba

geriausius

o

o

su

darbi-

LAISVE”ALDLD. Bedarbiai Nariai

427 Lorimer StViešpataujantis o

kas

klausės d.

J. Kalvelis.
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46 Ten Eyck St., 
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mingą Išvažiavimą ir Parėmė 
Darbininkiškus Reikalus

o 
paduot an- 
mum lięka

buvo, tai 
jaunuoliai

kuopoms yra išsiun- 
dvi ALDLD. Centro 
nominacijų blankas 
metų. Nominacijos 
su 15 d. liepos ir

Draugas 
labai aiškiai, nuosekliai. Nu- j 
maskavo poną (kapitalistų j 
berną) Hooveri. Nurodė, kaip I 
šitie plutokratų gončai repu

tarptautinių parengimų.
Visą Bethlehemo ponstva, su ziazmu ir aplodismentais, 

policija, buvo apgulę svetainę. į
j Bet trukdymų nedarė.
j klausytojai pastatė klausimus

, skurdą
Dabar Vokietijos

suvaržytas la-

Šištka 
iškepė; 

nuvežė 
visa 

tikie-

Šis darbininkas neturi pro- 
kad užsirašytų gos pervažiuoti per lokalus su j 
.” Atminkim, raportu apie darbininkų gyve-1 

nes unijos!
i ne- i

Labai Sėkmingos Rinkimų
Kampanijos Prakalbos

Liepos 26 d. čia kalbėjo d.Įrpaipgi buvo padaryta biznio ir
Ford, Komunistų! kitokiais būdais, tad nuo pa-

o.

Fordas taip aiškiai darbiniu-j 
kams visus paliestus klausimus' 
išdėstė, kad jo prakalbos vie-1 
tos darbininkai nepamirš per; 

, ilgą laiką. - Aukų surinkta į 
I K. Partijos kampanijos reika-1 
Į Jams $23.29. Laike prakalbų 
i parduota daug darbininkiškos 
i literatūros.

Prakalbose Buvęs.

Šiandien kaip tik visa dar- užliepsnos karo gaisras 
bininkų klasė gyvena svar-1 viso žemės kamuolio,. 
bių, aštrių kovų laikotarpį;' tuojaus stokite į Darbiniu-' 
kada po mūsų akimis yra kių Susivienijimą ir visos 
neišbrendamas vargas, skur- bendrai kovokime, 
das iš priežasties mirštan-Į 
čio šio pūvančio kapitalisti-: 
nio pasaulio, kada siaučia! 
baisi bedarbė, kurioje jau' 
tūkstančiai bei milionai mū
sų draugų darbininkų ir ma
žų kūdikių randasi didžiau
siame skurde. Čia kyla' 
klausimas: Ar leisimės ir' 
ir ant toliaus draskyti moti-; 
niškus jausmus, kuomet ran-1 
koše mylimas kūdikis mirš
ta iš bado, ir ar leisime 
mes, motinos, savo vaikus, 
vyrus, bei brolius tapti pa
šaru kanuolėms bei amži
nais invalidais vien del to, 
kad kapitalistinei prekybai 
stokuoja rinkų?

Atsižvelgiant į tą sunkiai 
darbininkų padėtį, tai yra 
mūsų pareiga eiti į tas mil
žiniškas darbininkių mases, 
aiškinti joms organizacijos 
svarbą ir traukti jas į orga-į 
nizacijas, einančias po Kom-1 
partijos vadovybe. į

Su 1 d. rugpjūčio prasi-; 
dėjo LDSA didelis ir gana- 
platus vajus už gavimą nau-i 
jų narių ir “Darbininkei” I 
skaitytojų. Šis vajus turėtų!James w- 
būti skaitlingiausis iš visų' R<B’tijos kandidatas Į Jungti-! rengjmo pelno liko virš <-šim- 
kitų buvusių vajų ir štai ko-|n’ų VaIsbjŲ vice-prezidento ; tines.
del. LDSA suvažiavimas j i Reikia daug kredito duoti
užgyrė Pildančiojo Komitet-• Prieš pradėsiant prakalbas, j gaspaclinėms, kurios sunkiai 
to pateiktą planą ir dar pra-i padainavo Wilkes Barre Aidoid“’^° dau£ savo Padėjo 
vedė kitų gana gerų tari-; Choro Merginų Oktetas Inter-1 kepdamos keikus ii kitką na
mų. Tik mes tuos tarimus į nacionalą. Paskui pasakė pra- 
turime įvykdintl ne žodžiais,' kalbėlę vietinis organizatorius, 
hot dnrhniq , Po jo kalbėjo mainierys iš 9

Sled.,™, draws > dar. "“"1?' k""’
v , . i ir !zo is Sov. Sąjungos, kur buvobą, rengkime prakalbas, pa-; nuvykęs su darb. delegacija ir j skaitąs lavmimos vakare- dalyvavo Pirmosios Gegužės 
hus n kitokius paiengimus. apVaįkš£iojime, o paskui šiaip, 
Kvieskime pas mus atsilan- (]a.nkesi svarbiausiuose indus-1 
kyti ir tas drauges, kurios |trijų centruose. Jis pasakei 
dar tebėra po tamsybės ap- daug Įdomių dalykų apie So-[ 
aštalų globa. Kalbinkime, vietuose darbininkų gyvenimą, | 
kad jos prisidėtų prie mū- apie statybą, tvarką ir t.t. 
sų darbininkiškos organiza
cijos ir ’ 
“Darbininkę.” Atminkim, 
draugės, kad spauda yra aš- Sovietuose,

.! biurokratiniai viršininkai
Tai i1101T kad eilbūni nariai sužino 

į tų teisybę apie darbininkų gy-l 
venimą, kad tenai nei mainie- 
riai, nei kitų industrijų 
ninkai nebadauja.

ant 
bet ■

auja narė, Įstojant į šią’ 
j organizaciją nuo dabar ligi! 
' naujų metų mokės įstojimo ' 
■ tik 10c ir mokesties 25c. Nuo ’ 
naujų metų metinės duoklės į 
bus tik vienas doleris, UŽ ką’TDA Kuopa Surengė Pasek 
gaus laikraštį per visus me
tus ir bus pilnateisė LDSA 

I narė. “Darbininkės” pre- 
jnumerata visam metui tik 
50c, pavienis numeris 5c. 
Tai čia, draugės, tik reikės 
energiškai pasidarbuoti, o 
narių ir skaitytojų nebus 
sunku gauti. O prie to dar 
bus duodama dovana. Ta 
kuopa, kuri daugiausiai at-

TDA kuopa buvo surengusi 
šeimyniškus pietus Lietuvių 
Tautiško Namo parke, Monte
llo, Mass., kurie Įvyko birže
lio 26 d. Kadangi buvo de
damos pastangos, kad šis iš
važiavimas būtų pasekmingas, 
tad ir pavyko gerai. Užtai 

įgalima duoti kreditą Bridge-

Dabar, draugai darbininkai 
Katrie tuos draugo Fordo žodžius 

>,! Įkūnyk’’m darbais.
p’asirinkti už $3.00 vertės kny- d- Ford visiem atsakė. Viskas' —F. P. Žavis,
gų iš senesnių laidų, kurias 
suteiks centras. I

Knygų Platinimas

ALDLD. nuolatos skelbia j 
knygų išpardavimą. Seniausj 
mes skelbėme dvi kainas tų j 
pat knygų. Pavyzdžiui, “Dar
bininko Sveikata” knygos re- 
guliarė kaina yra $3.00, bet 

; išpardavimo tą

Visoms 
tinėta po 
Komiteto 
del 1933 
prasidėjo
baigiasi su 5 diena rugsėjo. 
Būtinai reikia blankas grąžinti 
į Centrą iki 15 dienos rugsė
jo.

Kiekvienos kuopos valdybos 1 dabar laike 
pareiga sušaukti skaitlingesnį knygą parduodame pašaliniam 
susirinkimą, kad daugiau drau $i.oo. 
gų dalyvautų nominacijose. 
Kiekvienas ALDLD. narys ga
li nominuoti 7 draugus Į C. K. 
ir 4 Į alternatus, o kuopos su
sirinkime nubalsavus užrašyki
te 14 vardų tų kandidatų, ku
rie daugiausiai gavo balsų Į

sižvmės, gaus raudona vė-lwater lietuviams, kad jie bile j Augiausiai 
liavą. '

I Sį
Stokim, drauges, į darbą, kietai b 

ba sėkmingumas vajaus pri-' to. 
klauso nuo mūsų visų.

LDSA Pildantysis Kom.

darbą i^mę atlieka gerai.
ŠĮ išvažiavimą rengiant, ti- 

iuvo platinami išanks- 
Vietos draugai ir draugės 

i nelaikė tikietų kišenėse, bet 
i platino. Daugiausia tikietų 
‘ pardavė dd. Bush ir Budriu- 
j nas. Tikietų iš anksto parda- 
ivinėjimas užtikrino, kad pa- 
į rengimas bus pasekmingas. 
Nors tikietai pagal šiuos lai- 

| kus, buvo nepigūs—po 75 cen- 
I tus, bet pardavėm virš 150.

Iriausias ginklas prieš mū
sų klasinius priešus. '__
yra nurodymas revoliucinio i 

• kelio, kuriuom žygiuoja var
gingosios masės darbininkų 
ir valstiečių. Spaudos neši- 

. mas į atsilikusius darbinin
kų slougsnius yra vyriau
sias uždavinys, todėl gi ir 
privalome eiti per darbinin
kų apgyventas gryteles, kal
binti ir užrašinėti “Darbi
ninkę” arba ir kitus darbi
ninkiškus laikraščius. Kiek
viena LDSA narė privalome 
ir galime gauti nors po vie
ną narę arba skaitytoją^ ki- 

■ taip mūsų vajus mažai ką 
duos. Centras iš savo pu
sės dės pastangas, kad pra
vesti tą vajų sėkmingai, bet 
be draugių pagelbos to ne
atsieksim. Apskričių ir kuo
pų valdybos, taipo $at ir vi
sos draugės, privalo tuom 
susirūpinti. Čia, žinoma, 
jau ne vienos ir ne kelių 
darbas, čia jau visų narių, 
Apskričių ir kuopų. Apsk- kapitalistų klasė skirsto^ darbi- 
riciai turi raginti kuopas, o ninkus Į rases, tautas, 1 
kuopos turi išdirbti planus' mius ir sveturgimius ir t.t.- 
savo distriktuos arba kolo- kad tik neleisti darbininkams i ?

sueiti Į vienybę. Jis sakė, kad 
Komunistų Partija stoja už vi
sų darbininkų bendrą vienybę j 
ir visiems lygias teises. Ragi
no visus darbininkus stoti su 
Komunistų Partija ir bendrai 
kovoti už Įsteigimą darbininkų 
ir valstiečių valdžios šioj ša
lyje. »

•žmonių prisirinko apie 500. 
Buvo viešos ir slaptos polici- > 
jos, bet prakalbų nedrįso ar
dyti, kas būdavo daroma kitais 
sykiais šiame mieste. Drg.

savo distriktuos arba kolo
nijose ir eiti stuba nuo stu- 
bos,*kur tik yra darbinin
kais apgyventa, nepaisant 
ar ji’e būtų tikinti ar kitokių 
pažiūrų, bet tik darbininkai. 
Ir kuomet darbininkų šeimy- 

|nos yra baisiame skurde, 
kuomet milionai darbininkų 
ir darbininkių ir jųjų kūdi
kiai badauja, kuomet impe
rialistai rengia kruviną ka
rą, tai darbininkės moterys 
nelaukime ilgiau, kol vėl

Gi ALDLD. kuo
poms ir nariams toji knyga! 
buvo ir yra tik 35 centai. Tas 
patsai ir su kitomis knygomis. 
Visas knygas kuopos gauna pi
giau, negu pašaliniai. Kas no
ri gauti bile knygų, kreipkitės 
Į ALDLD. Centro Komitetą

C K. i>* 8 vardus tų, kurie ! gausjte.
i gavo į alternatus I"

Į ir prisiųskite iki nurodytam! 
laikui.

Jeigu kuri kuopa bei pavie-1 
uis narys negavote blankų, tai p .i i j p 
praneškite į centrą ir jums 0611)16116111, 1 3 
bus pasiųsta.

Lapeliai Rinkimų

ALDLD. Centro Komitetas 
išleido lietuvių kalboje lape
lius : “Ką Remti ir už Ką Bal
suoti Sekančiais Prezidento

Lapeliai jau yra 
kiekvienai ALDL 
Dabar jūsų, drau- 

yra pareiga

ų Klausime I Turėjome Dideles ir Svarbias 
Prakalbas.

Liepos 27 d., atsibuvo istori
niai svarbios Į prakalbos.

Kalbėjo draugai Char. F. 
Johnes ir Kompartijos kandi
datas i šalies vice-prezidentus 
draugas James W. Ford. “Big1 
Hungarian Hali”, priėjo kiau-i 
sytojų sausakimšai, pusė netu-i 
rojo kur sėstis. Langai atdari!

aplinkui svetainę j 
bedarbiai klausėsi

mie, neskaitydamos savų iš
laidų. Reikia labiausiai paa- 
čiuoti šioms draugėms: Kun- 
drotienei, Kirslienei, Kriuko- 
nienei, Miliauskienei ir Degs- 
nienei. Jos padarė 

į pietus.
Taipgi draugai su 

l liais daug padėjo. 
Į net po kelis sykius 
1 žmones, kurie neturėjo kuomi 
j nuvažiuoti. Nors visi sutarti- 
1 nai dirbom, bet draugams 
Kundrotams daugiausia prida- 

į rėme išlaidų ir nesmagtimų, 
nes taisėme valgius jų stuboj.

Taipgi duonkepis 
daug prisidėjo. Jis 

i kelias dešimtis vištų, 
ir jis pats dalyvavo

I šeimyna, nusipirkdamas 
tus, o už darbą nieko neskai
tė. Tad geistina, kad bridge-

pirk-|už k°PiJą.

te, apgaudinėja darbininkų 
klasę atėjus rinkimams ir ką 
paskui jie darbininkams duo
da. Drg. Fordas sako: “Kada 
tokioj šalyje kaip J. V. visko 
yra perpilna, todėl šis krizis,; 
bedarbė. O piaistą ir kitus I 
darbininkų pagamintus pro-;

Pribuvo ir d. J. W. Ford. | wateriečiai paremtų jį, 
Jam Įžengus Į svetainę, publi-1 
ka pasitiko jį su didžiausiu 
delnų plojimu.

Prieš pradėsiant d.
kalbėti, Aido Choro Merginų 
Oktetas ir vėl sudainavo kelias 
revoliucines dainas, kurios pu
blikai labai patiko, nes publi
ka plojo ir nenorėjo paleisti jų 
nuo pagrindų.

Drg. Ford pradėjo savo kal
bą nuo Hooverio prižadų, ku
riuos jis žadėjo 1928 m. ir prie

Rinkimais.” 
išsiuntinėta 
D. kuopai, 
gai ir draugės, 
juos sėkmingai paskleisti, žiū
rėkite, kad jie negulėtų kur 
nors kampe; bet kad kiekvie
nas iš jų patektų Į lietuvių 
darbininkų rankas. O paskleis- Į per langus, 
ti yra daug progų, galite ap
lankyti liet, darbininkų stubas, 
jiems nunešdami tų lapelių ir 
pasikalbėdami. Galit paskleis
ti ir parengimuose, kaip tai, 
išvažiavimuose ir piknikuose, j blikonų, demokratų ir socialis- 
Daugiau lapelių bus išleista 
per kitas mūsų organizacijas.

Rinkimų Platforma

Lietuvių kalboj yra išleista' 
Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos Rinkimų Platforma. 
Knygutė turi 24 puslapius. Jos 
kaina 2 centai už kopiją. Dar ’duktus susigrobę kapitalistai 
labai mažai kuopų davė užsa
kymus, o tai yra negerai. 
Kiekviena kuopa bei pavieniai 
nariai, parsitraukite tos bro- 
šiuraitės ir būtinai paskleiskite 
ją tarpe darbininkų, 
yra platforma ir anglų 
je. Jos kaina tiktai 1 

. Ją būtinai 
darni jo duoną. ’ ‘ j paskleisti plačiai tarpe 

Taipgi kepėme visą avį jrl kalbių darbininkų.
, žmonėms patiko. Nors stalai 

Fordui i 5uvo apkrauti vištomis, bet vi
si griebė pirmiausia už avies. 
Ant kito išvažiavimo manome 
kepti bent kelias a^is. 

i
ŠĮ išvažiavimą skaitome pa

sisekusiu tik todėl, kad visi su
tartinai ir noriai dirbome.

Iš TDA. Kp. Susirinkimo

Liepos 13 d. Įvyko TDA. j 
ko jis privedė darbininkų gy- kuopos susirinkimas. šiais 
venimą dabar. Taipgi nurodi-: metais kuopoj narių yra kiek 
nėjo pragaištingus darbus re- mažiau pasimokėjusių. Giliau 
publikonų ir demokratų par-1 apsvarsčius priežastį, pasiro- 
tijų. Socialistų Partiją taipgi'do, kad tai del apsileidimo, 
numaskavo. Kalbėtojas ragi- Todėl nutarta imtis už darbo, 
no visus darbininkus balsuoti j kaip oras biskį atvės, /kad 
už Komunistų Partijos kandi- gauti daugiau narių, 
datus laike būsiančių rinkimų.! o .
t , • -v, . . ,. _. , . I Rengto išvažiavimo 26 d.Labai aiškiai nurodinėjo, kaip,, . v , - -- - - - - - ’birželio komisija raportavo,

I TT 1 kad išvažiavimas visais žvilgs-ciagi-. . . . ..., i nais pavyko ir pelno liko sim- 
7 ' tas dolerių. Komisija ačiuo- 

|ja visiems, kurie padėjo pla- 
1 tinti tikietus bei kurie kito- 
[ kiais būdais prisidėjo prie su- 
Į rengimo.

Atsižvelgiant, kad dabar 
visur reikalinga pinigų, tad 
nutarta paaukoti $85 sekan
čiai: TDA.—$50, “D. Wor
ker” — $10, “Laisvei” — $10, 
Komunistų Partijos rinkimų 
'kampanijai—$10 ir “Vilniai” 
—$5. Pinigai jau išsiuntinė
ti.

Darbininkų klasės šeimynas 
marina badu, išbadėjusius, nu
plyšusius mėto iš stubų už ne
galėjimą užsimokėti raudos. 
Kapitalistinės valdžios išlei
džia bilionus dolerių karo ir 
savišalpos reikalams, o nei 
vieno cento tiems, kurie viską 

Šimtus naujų ista-

kalbo- 
centas 
reikia pagamino.
kita- tymų išleidžia gynimui kapita- 

i Jistų interesų, o nei vieno mū
sų, darbininkų, naudai!”

Draugas J. W. Fordas nuro- 
Viešpataujantis ekonominis dė, ką gavo Vokietijos darbi- 

krizis labai prispaudė ir mūsų ; ninku klasė nup ponų socialis- 
narius. Daugelyje vietų na-į tų valdžios—fąšizmą, 
•riai negali pasimokėti narines ir reakciją, 
duokles. Kurie negali pasi- proletariatas 
mokėti, tuos draugus privalo, biau, kaip kaizerio laikais, 
kuopos paliuosuoti, suteikiant' Iš kitos pusės, d. Ford nuro- 
jiems knygas, kaip ir kitiems (dė Sovietų Respubliką, komu- 
nariams. ' nistų valdomą valstybę. Ten

Bet vietomis kuopos per- nėra bedarbės, visi darbinin- 
daug yra nesužiūrėjusios savų kai pavalgę sočiai, apsirengę 
narius'. Kuopos skaitlingos na-1 ir jiems negręsia pavojus lai
dais, bet dar daugelis nepasi-lke ligos bei senatvės. Su kiek- 
mokėjo duokles. Kiekvienos! 
kuopos, kurioje dar yra nepa- 
simokėjusių narių, yra parei
ga išrinkti komisiją del apian-j 
kymo tų narių, kurie neateina i 
Į susirinkimus, ir įiškolektavi- 
rhui dukolių. b

Negalime prileisti, kad bent 
viena ALDLD. kuopa nupultų 
nariais del krizio. Kurie gali, i 
visi privalo pasimokėti, o ku-' 
rie jau ant tiek suvargę, kad 
neišgali, tai jie paliuosuojami. 
Kuopos, kurios turi pinigų iž
de, ; 
bius narius, nes centrui pini- j leidžia balsuot, 
gai labai reikalingi.

Taip pat reikia gauti naujų 
narių, o tas galima. Jau ištisa 
eilė kuopų gavo po gerą skai
čių naujų, narių. Kol 
Worcesterio 11 kuopa stovi 
priešakyje visų kitų kuopų 
naujų narių gavime. Kiekvie-i Ford prakalbos. Taipgi drau- 

| nas naujai įstojęs narys gali gai eastoniečiai nepamiršta

viena diena ten viskas gerėja 
o čion blogėja. Draugas Ford 
sako: vienintelę partija, Ko
munistų Partija,; tai yra mūsų 
darbininkų partija, kuri su vi
su pasišventimu kovoja už vi
są darbininkų 'klasę, šaukia 
mobilizuotis ir kpvoti su kapi
talistų klase. Be kovos mes 
nieko neatsieksim. Supranta
ma, kad visi bedarbiai balsuo
tų už komunistų pastatytus 
kandidatus, bet kliūtis, kad 
bedarbiai negali ( užsimokėti 

gali pamokėti už bedar- taksų, neužsimokėjusiems ne-
• > > . . I -1 • I V • 1 1 1

Daug bedarbių gyvena ant 
I “dumpų,” patilčiuose, parkuo
se ir visuose užkabariuose, 
balsuojant reikia 
trąšą. Kas tada 
daryt?

Apie 30 negrą
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EXTRA PRANEŠIMAS CONNECTICUT LIETUVIŲ
DARB. ORGANIZACIJOMS IR DRAUGAMS

HARTFORD, CONN. Kom u nistin ės spau
dos naudai išvažiavimas, rengia visi liet. darb. or
ganizacijų apskričiai. Įvyks rugsėjo-Sept. 18 d. 
1932. CHARTER OAK BARK, HARTFORD, 
CONN..

Visoj Conn, valstijoj, ant tos dienos niekas nieko ne
rengiate, bet organizuokitės Į spaudos pikniką. Orga
nizuokit busus, (rokus ir kitokiais būdais.

RENGIAMA ĮVAIRI PROGRAMA: 
<■

Kalbės A. Bimba, A. Tutenis, jaunuolis 12 metų am
žiaus, bet išgirskite, kaip nuosekliai ir energingai kal
ba ir kiti angb’škai ir lietuviškai. Dainuos visi šios val
stijos darb. chorai ir orkestrus.

Pikniko Spaudos Komisija. (

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

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

Kaina 40 centų už kvortinę bonką

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

Kaina 15 centų už puskvortį.

Kliubai, Rėstoracijos, Saldainių Krautuves ir 
Aptiekus Tuojau Reikalaukite Jo.

Parduodamas nemažiau kaip po “baksą”—dėžę. 
Borjam eina 40 bonkų į “baksą,” Narzan 120 į 
“baksa.” v

DUODAME GERA NUOŠIMTĮ
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais 

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

Brooklyn, N.

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

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



Puslapis Ketvirtas Trečiad., Rugpjūčio 3, 1932

ALDLD., LDSA. ir LDS. Nariai ir Pritarėjai Pagel- 
bėkim Conn. Valstijos Darbininkiškiems Chorams

“Laisvės 
mano pranešimas po antgal- 
viu: “Conn, valstijos darbi
ninkiškoms organizacijoms ir 
pavieniams d a r b i n inkams.” 
Tenai buvo pasakyta, kad dai
nų diena įvyks 21 d. rugpjū
čio, bet dabar diena yra pa
keista. Tai buvo pasidariusi 
klaida tarpe daržo randavoto- 
jo ir komisijos, nes tą dieną 
daržas jau buvo išduotas ki
tai organizacijai, tad komisi
jai prisiėjo imti sekantį sek
madienį, rugpjūčio 28 d.

Conn. Valstijos darbininkiš
kų chorų dainų diena įvyks 
Lietuvių Darže, Waterbury, 
Conn. Jau atspausdinti įžan
gos tikietai ir išdalinti cho
rams platinimui. Būtų geisti
na, kad ALDLD., LDSA. ir L 
DS. nariai paimtų nuo chorie-l

num. 175 tilpojčių platinimui tikietų. Tuomi 
prisidėtumėt prie padėjimo iš
platinti tikietus ir išgarsinti 
dainų dieną. Jei tikjetų ne
gautumėt nuo choriečių, kreip
kitės prie rengimo komisijos 
šiuo antrašu: J. Strižauskas, 5 
Henry St., Waterbury, Conn. 

Draugės ir draugai, kurie 
suprantate chorų svarbą, ko
kią jie atlieka darbininkų ju
dėjime, tie dėkite visas pastan
gas, kad ši dainų diena būtų 
viena iš pasekmingiausių. Su
traukime daugiau darbininkų 
į šią dainų dieną, negu su
traukdavome į praėjusias.

Visi chorai dalyvauja mūsų 
organizacijų parengimuos, tad 
mes turime dalyvauti chorų 
parengime — dainų dienoje, 
nes tik tokiu būdu galim jiems 
atsilyginti.

ALDLD. 3 Apskr. Org. J. S.

fondui: ’ Po d oi e r į-—P. Aleks
andra; po 50c.—S. Kataską, 
A. Paltanavičia, F. Ramanaus
kas, J. Tamošauskas, L. Kon
čius—bitininkas, A. Bielskis, J., 
Skeltis, Matušis; po 25c., A. 
Naručevičia, P. Skerst, P. Sa- 
rapienė, F. Mazurka, D. Mar- 
čiulaitis, J. Dovidonis, F. Dres- 
ka, S. Rasimavičia, A. Klei
nas, F. Netiset, P. Grinevičie
nė, A. Zaruba, J. Palionis, A. 
židelis, S. Tamošiūnas, G. 
Mūrininkas, J. Geriunas, J. 
Bernotą, F. Alanka, J. Daugė
la, P. Malinauskas, A. Puida, 
S. Sabanskienė, J. Krenč, G. 
Šimaitis, P. Beniulis, A. Dūda, 
O. Murnikienė, K. Halowka, 
J. Prunsas, A. Povilionis, Nin
kas, Butkus, Varnuoškus. G. 
Sadauskas aukavo 26c. Su 
smulkiais viso aukų surinkta— 
$20.13.

Taip pat reikia paminėti ir 
darbininkių.aukas delei “Food 
Sale.” Aukavo; draugės : DoVi-

organizacijos reikalus visada 
reikia statyti pirmoj vietoj.

Liepos 25 d. susitvėrė iš 10 
narių kliubas rėmimui darbi
ninkų klasės 'kandidatų sekan
čiais rinkimais. Įstojusieji dar
bininkai nutarė darbuotis ir 
gauti po penkis naujus narius. 
Taipgi kiekvienas nutarė par
duoti po 10 egzempliorių Ko
munistų Partijos rinkimų plat
formos. Tai yra pagirtinas' 
darbas.

Rugpjūčio 6 ir 7 dien. įvyks
ta visų penkių Mass, apskri
čių piknikas, Montelloj. Bet 
apskričių komitetas miega— 
nieko negarsina. Atrodo dide-j 
lio apsileidimo.

A. Šalna.

SUDEGĖ 1,500,000 SVARŲ 
TABAKO

m REIDSVILLE., N. C. — 
Rugpj. 1 
sandėlyje
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J. Čirvinskas Me
tamas iš ALDLD

WORCESTER, MASS
Spaudos Piknikas Puikiai

Spaudos Naudai Piknikai
darbininkaAmasiniai dalyvaukite

JUOSE

NEW YORKO APIELINKĖ

Rengia ALDLD II-tas Apskritys
S 
E 
E

Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August)
d. čionai
1,500,000

nežinoma.
donienė Grubliauskienė Jels-| taba]ę() ug ’ ’0()_
l’i mi/A 14 h I n Ir G no Iri mi n l< Oil Q 14- ' '

sudegė 
svarų 

Gaisro
Bus Puiki Muzikale Programa ir Prakalbos

kienė, Kalakauskienė, Kanap- 
kienė, Kibirkštienė, Laurušai- 
tienė, M. Lukienė, Mickevičie
nė, Navikienė, Petkiutė, B. Pe
trauskienė, Petravičienė, Pet- 
kunienė, Skeltienė, Stankienė, 
Sukaskienė, Šupienienė, Va- 
lančiauskienė; Vaitelienė, Va- 
lantukevičiutė, Yankauskienė. 
Končius aukavo medaus.

Varde rengimo 
širdingai ačiū visiem 
kam ir darbininkėm, 
sidarbavo padaryme

priežastis H
ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Visos New Yorko apielinkės kolonijos pasirūpinki

te pasisamdyti busus ir masiniai traukite į šį 
pikniką.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAISWORCESTER, MASS.
i 

Metinis Piknikas
Rengia TDA 13 kp., ant Olympia į 

Pak, 7 d. rugpjūčio (August-). Bus j 
puiki programa. Bus gadžių už- , 
kandžių ir namie keptų pyragaičių ! 
ir kitokių gardumynų, Taip kad visi ■ 
būsite užganėdinti. Bus kalbėtojas, j 
kuris išaiškins, kodėl yra TDA ir 
kode! TDA gina politinius kalinius, j 
Prie puikios muzikos galėsite praleis- ‘ 
ti laiką pasišokdami iki vėlumai nak- : 
ties. Todėl visi dalyvaukite ir pa- ; 
rcmkite kovojančius darbininkus.

Rengėjai.

Liepos 10 d., atsibuvo spau
dos piknikas, surengtas Mass, 
valstijos darbininkiškų organi
zacijų apskričių naudai “L.,” 
Vilnies,” ir “Daily Worke- 

Piknikas atsibuvo visiem

McKEES ROCKS, Pa. — A 
LDLD. 40 kuopos susirinkime, 
liepos 24 dieną, pakeltas klau
simas, kas daryti su J. Čirvins- 
ku, kuris nepaliaujamai dirba 1 
delei pruseikinės “Klampynės” ri°- 
ir niekina revoliucinį darbiniu- £erai žinomam lietuviu Olym-, n'mekminmi visais atžvil- 
ku iudėiima Tis buvo kviestas i Pia Parke, Worcester, Mass. nlk0 Pasekmingu visas < , 
Kų judėjimą. Jis buvo Kviestas p didelis nknmmi I tfiais. Reikia paminėti, kad
susinnkiman ypatiskai, bet ne-|Nors n labai didelis CKonomi- pikniko su
atsilankė Kolis svkins iis bu-1 nls krizis, bet sis parengimas' P1 isictel° PI1C sl° P1/ atsilankė. Kels syk us js bu , gražaus neina ku aaka ir darbu mūsų simpatiza
vo perspėtas, bet nieko nepai-idave labai hiazaus pelno, Ku-, d^irr© Potravičie
sė. Tokiu būdu nutarta vien-lHS bus Padalintas vns mine-, _ 
balsiai rekomenduoti ALDLD. i tiems dienraščiams. _ i ne 11 * L ’ 
Centro Komitetui išbraukti J. i Suvažiavo iki pora tūkstan-: x c ’ dnmnnąfrn hijauuus
Čirvinską iš šios organizacijos!čiu oroletaru ir nroletariu. Tai ziausl“ da'bin nkų de <- Val. >š ryto ir 

eilių.
Tasai gaivalas senai to užsi

tarnavo. Kiek laiko atgal ji
sai per fašistinę “Tėvynę” pul-| 
(Įinėjo revoliucinius darbinin
kus. Jisai ištikimai dirbo nau
dai fašizmo SLA. organizaci
joj. Niekino tuos narius, ku-1 
rie kovoja prieš Gegužį, Bago-' 
čių ir kitus darbininkų priešus.; . . . i

Apie metai laiko atgal čir- i praknlbų, sporto, ir Solidarity j j^as 
vinskas vėl pradėjo gerintis Players perstatymo vaizdo iš 
prie revoliucinių darbininkų, klasių kovos lauko. Labai 
Jisai kalbėjo, kad ’

Puikiame, dar naujame parke vadiname:

delei pruseikinės “Klampynės

komisijos 
darbinin- 
kurie pa- 
šio pik-

-5

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

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

Suvažiavo iki pora tūkstan-| 
! čių proletarų ir proletarių. Tai ; 
milžiniška demonstracija užjcBa PBiomiant Komunistų P_ai- 
darbininkų klasės dienraščius :j ^’jos vadovybę visame t 
“Laisvę,” “Vilnį” ir “Daily į judėjime. 
Worker.” Lietuviai darbiniu-j 
kai skaitlingai atsilankė, pare- Laisve , 
mė darbininkų spaudą ir pa-! worKcr . 
rodė- savo solidarumą nusista-į 
tyme prieš oportunistus, ken-'( 
kiančius darbininkų spaudai. į 

t

Programa susidėjo iš dainų, j

DETROIT, MICH.
Rugpjūčio 14 d., ant Workers | 

tai buvo did-I Kampe, atsibus milžiniškas tarptau-!
■ tinis spaudos piknikas, prasidės 10 ; 

r tęsis visą dieną. Tąsi 
. piknikas bus vienas iš didžiausių, 

nes visas pelnas bus skiriamas visų 
musų tautų darbininkiškiems laikraščiams. 

Lai Q’vvnoia K P Visi lietuviai dalyvaukite tame pikni- 
. , ,. . ke ir paremkite savo spauda. Nusi-darb. dienraščiai ■- ■ ...... - -

Vilnis” ir “Daily /dalis pelno nuo parduotų tikietų iš-

5

pirkite įžangos tikietus iš kalno, nes

WILKES BARRE APIELINKĖ
?

Cs

Piknikas Įvyks Nedėlioję,
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA.

28 Rugpjūčio (August), 1932kalno lieka mūsų spaudai; tikietus j 
galima gauti pas mūsų organizacijų ] 
narius tiktai 16 centų už tikiętą.

Visus1 kviečia Komitetas.
• e t t (183-184) 

n — ----------
PLYMOUTH, PA. j

ALDLD 53 kuopos susirinkimas 
įvyks 5 d. rugpjūčio, pas draugę O. 
Zdanienę, 350 Lyndwood Ave., 7-tą 
vai. vakare. Visos šios kuopos nares i 
atsilankykite, nes delegatė išduos ra
portą iš LDSA konferencijos, kuri 
Įvyko Binghamton, N. Y. Taipgi 
drg. Zdanienė išduos raportą iš 

bet LDSA suvažiavimo, kuris įvyko Cle-1 
veland, O. Tad įsitėmykite visos, jog j 
susirinkimas yra labai svarbus ir vi- 

Sunkiai susirgti-! sos dalyvaukite "jame.
Kuopos Korespondentė.

(183-184)

Reporteris.

MONTELLO, MASS
■Bus puiki programa, kuri susidės 

ir dainų. Dalyvaus Lyros Choras 
doah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

iš prakalbų 
iš Shenan-

Girdėti Šiame Miestelyj?
Liepos 2 d. buvo palaidota 

. ...... ......... .............. Carnegėj' Puikiai sudainavo NorwoodojSU bažnytinėm apeigom P. 
negali .dirbti bendrai su d. J.:choras po vadovyste draugo E. ‘ Rimkienė. -Apie porą metų ji 
Gatavecku, nes tas esąs užsi-! šugario. Vadovaujant draugei' skaitė dienraštį “Laisvę,” b:t 
spyrėlis o čirvinskas nekaltas Meškienei dainavo labai; dai mažai supiato savo kla- 
avinėlis. Kai kurie jam pati- melodingai ir energingai Wor-'sės rejkalus.
kėjo ir priėmė į McKees Roc- cesterio Aido Choras. Vyriau-; si tuojaus pateko į davatkų ii j 
kso kuopą. Tačiaus vistiek siu kalbėtoju buvo vienas iš j kunigų tinklą. Todėl ir tapo 
pasiliko jis darbininkų priešas, gabiausių lietuvių darbininkų i palaidota su bažnytiniais bui-į 
kaip kad ir pirma buvo. kalbėtojas, draugas A. Bimba, tais.

Gerai padarė ALDLD. 40 ‘ “Laisvės” redaktorius. Trum-Į Liepos 23 
kuopa, pašalindama iš savo ei-' PU prakalbėlę pasakė jaunas, čiunienė ant farmos, atvirame

sitarnavo.
revoliucinių darbininkų.

Kuopa taipgi vienbalsiai nu
tarė pasiųsti pakvietimą į se
kantį susirinkimą F. Rodgeriui, 
Čirvinsko geram frontui. Rod
gers turės pasiaiškinti, ar ir 
toliaus varys bendrai su Čir- 
vinsku juodą darbą. Jeigu 
jis nesiliaus tai daręs, susi-

lių demoralizatorių. Jis to už-| Komupistų Partijos narys J. 
_ Jam ne vieta tarp, Bobblis. M. Karosienė, kuri 

sugrįžo iš Californijos valstijos 
darbuotis tarpe Naujos Angli
jos darbininkių ir darbininkų, 
irgi kalbėjo'į šimtus klausyto
jų. Sporto programos išpildy
me dalyvavo ristikai, Jackob- 
son, Stromberg, A. Kižys, ir 
J. Bakšys.

Vienas žymėtinas programos

BROOKLYN© AIDO CHORO

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 
Barre Piknike

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

NEWARK, N. J.
I;DSA 53 kuopos susirinkimas!

d. draugė Bal-I iv>;1‘s į j

ore, surengė pietus ir užkvie
tė savo pažįstamus. Tai bu
vo paminėjimas vienų metų 
sukaktuvių nuo mirties d. A. 
Balčiūno. Bepietaujant prisi
minta ir apie darbininkų kla
sės reikalus; draugė Y Stigie- 
nė
mą paremti
d. G. Shimaitis prisiminė apie 
Komunistų Partijos vedamas

pjūčio (August), 1932, Kubio svetai- ! 
nėję, 79 Jackson Street, 8 valandą! 
vakare.

Visi nariai neatbūtinai dalyvauki- j 
te šiame susirinkime, nes turime i 
daug svarbių reikalų aptarti prisi- ' 
rengimui prie Spaudos pikniko.

(183-184) i
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PHILADELPHIJOS APIELINKĖ

Piknikas Įvyks Nedėlioję,
s

prisiminė apie reikalingu- 
Daily Worker,”

lauks to paties likimo, kaip ir punktas, tai sulosimas veika- už darbininkų reikalus kovas 
Čirvinskas.

Tuo pačiu sykiu kuopa nusi-jty Players iš Bostono. Lošimas ziją, F. Strupinis nurodė, kad 
tarė padirbėti gavimui naujų 
narių.
kalbas išaiškinimui kapitalis
tinių Įpartijų ir Komunistų 
Partijos platformų šiuose rin
kimuose, ir organizavimui tin
kamos pagelbos kpmunistinei 
rinkimų kampanijai. Išrinko 
delegatus į ateivių gynimo 
konferenciją ir ALDLD. Aps
kričio konferenciją.

ALDLD. 40 Kp. Narys.

liuko “Teippo,” per Solidari- prieš imperializmą ir buržua-

Nusitarė surengti pra-
At- reikia nors aukomjs , pareųiti 

darbininkų judėjimą. Surink
ta $11.64 del “Daily Worker”

užėmė apie 20 minučių.
vaizdavo kapitalo spaudimą 
ant darbininkų. Dalį darbinin
kų prašalina iįs darbo, o liku- pri’eškarinės laidos, už kuriuos 
šiem nukapoja-algas ir priver
čia skubinti ((speed up).

nutarta nupirkti minimos lai- 
jKi-idos ir išdalinti šiame mieste

HAMTRAMCK, MICH.
LDSA 130 kp. susirinkimas įvyks ; 

rugpjūčio 4 d., 6:30 vai. vakare,! 
314 Yoemans St. Visos draugės pri-; 
būkite į laiką, bes yra labai daug, 
svarbių reikalų apsvarstymui. Ne- ! 
užmirškite ir po naują narę atsivesti. 1

Finansų Sekr. U. Palevičiene. ■ 
(182-183)

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

62 kuopos susirinkimas įvyks ketver
ge 4 dieną rugpjūčio, 8 vai. vakare, 
376 Broadway, Visi nariai dalyvau
kite.

(182-183)

SHENANDOAH, PA.
Linksmas piknikas įvyks 7 rugpjū

čio, rengia LDSA 62 kuopa bendrai

4 d. Rugsėjo (September), 1932

Automobili)! skaičius
Washington, D. C.—Jung

tinėse Valstijose, kaip davi
niai parodo, 1931 metais už
siregistravo 25,800,000 au
tomobilių. 1921 metais dar 
buvo tik 10,500,000. Tai 
reiškia, kad Amerikoj auto
mobilių naudojimas labai 
smarkiai pakilo.

lūs streikui, parodo, kaip poli-i darbininkams. Aukojo po $1, su K. P. Pikniko vieta yra labai gra- 
cija ir mušeikos gina kapita- G. Januskevicia, K. Armon, S. įvairių žaislų. Todėl'draugai darbi- 

skai-dydami I Varonauskas, G. Shimaitis, M. Įlinkai yra kviečiami skaitlingai da- 
71 ntkuą lyvauti šiame piknike, paremkite sa- 
ZjIOlkus. vo kiaSeS kovas remiančias organi-

lizmo reikalus, 
darbininkams galvas ir ardy- Gutauskienė ir 
darni streikus, šis vaizdelis Po 50c. aukojo: A. Stankus 
buvo naujanybė mūsų publikai i ir U.
ir girdėjos išsireiškimų* kad mažiau, kaip po 50 centų var- 
panašūs veikaliukai būtų tan- dų čia neskelbiame. Už au- 
kiau perstatomi mūsų parengi-įkas tariame širdingai ačiū.
--------  Tą patį vakarą rengė šo

kius LDSA. 22 kuopa, bet iš 
priežasties perkūnijos ir lie
taus, šokiai neįvyko. Kai kurie 
kaltina d. Balčiūnienę, kam ji 
rengėsi pietus tą pačią dieną, 
dėlto šokiai neįvykę ir kuopai 
pasidarė nuostolių. Aš turiu 
paskyti, kad kaltininku yra 
lie.tus, jei ne lietus, būtų vis
kas gerai pavykę, žinoma,

Į muose.
Piknike šiemet buvo daug 

geriau platinama darbininkiš
ka literatūra. Pasisekimas šio 
pikniko, tai didelė parama mo
raliai ir materialiai mūsų spau
dai ir visam komunistiniam ju
dėjimui.

žemiau seka vardai aukavu
sių Komunistų Partijos rinki
mų kampanijai ir Agitacijos

0

Zaieckaitė. Aukojusių
zacijas.

KELRODIS: Iš miesto važiuokite 
N. Main St. j kelią ir laikykitės po 
dešinei, nesisukite iš smaluoto ke
lio iki davažiuosite pikniko vietą. 

(182-184)

BOSTON, MASS.
Mass valstijos darbininkiškų Drau

gijų apskričių piknikas įvyksta suba- 
toje ir nedėlioję Lietuvių Tautiško 
Namo Bendrovės parke, Montello, 
Mass.

So. Bostono liet. darb. draugijos 
pasirengę važiuęti j minėtą pikniką, 
todėl ALDLD 2 kp. susirinkime nu
tarė paimti busą, kad parankiau bū
tų nuvažiuoti. Busas išeis 11 vai. 
prieš piet nuo 376 Broadway, So. 
Boston, nedėlioj ryte. Bušo tikietas 
į pikniką ir atgal kainuos tik 75c.

-Komisija.
(182-183)
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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 Lietuvių čampionas Ristynese
KAROLIS POŽĖLA

Jis turės kietą oponentą
TONY LACKY

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

Antra pora bus taip pat įdomi matyti

JONAS BAGOČIUS
Pasižymėjęs ristikas susikibs su

i DANY WINERS

Bagočius sveria 185 svarus, Winers 195

tik
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VIETINES ŽINIOS ; Kas Veikiama Rinkimy Kampanijos Klausimu

Rytoj Visi LDS 1 Kp. Nariai' Moteris Mirė Badu Šelpimo į 
’Būkit Susirinkime 'įstaigoj; Daugelis Apalpsta |

Praeitą pirmadienį kapita-! rengjmui prje kampa-
listų, vadinamoj, bedarbių šel-jnjjos įvyko Philadelphia, Pa., 
pimo įstaigoj, Quincy ir Ralph į Pepos 9 d. Delegatų dalyvavo 
Avės., Brooklyne, apalpo ii'jig nuo 9 įvairių organizacijų, 

{mirė nuo bado bedarbio dar-{Buvo keli delegatai ir iš arti- 
bininko moteris, atėjusi prašy-1 mosniu kolonijų 

Jai apalpus iš ! —
nes yra labai daug laukta virš valandos laiko koLja rimtai svarstė, kaip geriau 

apsvarstyti, pribuvo ligoninės Vežimas. Iš {lietuviams darbininkams’ pasi-

Philadelphia, Pa., ir Jos Apielinkė j? |

LDS 1 kuopos mėnesinis su
sirinkimas Įvyksta ketvirtadie
nį, rugpj. 4 d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj. Visi na
riai ir narės būkite šiame su- ti pašalpos, 
sirinkime, 
svarbių reikalų

SKAITYK LAISVED. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA 

1931 METAMS:
{Pirm. A. BoČis, 68 W. 10th 
i Pirm, pagelb. M. Panelis, 
l 24th St. 4

SHANGHAI. — Nhnkingo Į st
Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591

Chiang Kai-shek Žada 
Kariauti Prieš Japonus. St.

175
IR KITIEMS UŽRAŠYK

prisirengimo prie taip svar
bios konferencijos, stoka gero 
išgarsinimo, permažai buvo; 
kreipiama atydos Į kitas kolo
nijas ir t.t. Prie gero išanks- 
to prisirengimo, esu tikra, kad 
delegatų būtų dalyvavę daug 
daugiau, bent ' antra tiek ir 
konferencija būtų buvus gy
vesnė ir daug pasekmingesnė 
visapusiškai, žinoma, drau- 

., gų, ypatingai philadelphiečių, 
ir kaip Įtraukti platesnes ma-1 gal daug kaltinti negalima, jie 

i darbais, o dirbančių 
draugų nedaug. Ateityje rei- 

ap-| fazės mūsų ateities darbuotes, ketų, tačiaus, vengti tų žymių |

Lietuvių darbininkiškų or
ganizacijų konferencija prisi-

Viso atsto
vauta 733 nariai. Konferenci-

Taipgi atsiveskite ir naujų ap- to aišku, kad šelpimo įstaigos' dnrbuoti rinkimų kampanijoj,; 
^Ūkautų. Naujų narių galima viršininkams visai nerūpi dar-7 
gauti į kuopą, tik reikia ge- bininko gyvastis, 
rai padirbėti. Turime visi pri
sidėti prie kuopos auklėjimo. 
Daugelis nayių dar visai ma
žai, arba nieku nėra prisidė
ję, kada kiti nariai jau labai 
pasišventusiai ir sunkiai dirbo 
ir dirba. Laikas visiems pa- < 
sirodyti, kad organizacija rū-i visai arti mirties, 
pi ir dedame pastangas, kad 
ją auklėti ir plėsti lietuvių 
darbininkų tarpe.

Senas Narys.

ises į aktyvį dalyvumą
Kiekvieną dieną vis būna į taip svarbiame darbe. Visos 

atsitikimų, kad moterys ; 
alpsta stovėdamos linijoj ir 
laukdamos kol prieis prie lan
gelio prašyti pašelpos. Apal- 
pusiom jokios pagelbos netei
kia kol nepasirodo, kad jau

Rašt. P. Janiūnas. 128 w. MAMA

Septyni Ugniagesiai 
Užmušti, 33 Sužeisti

valdžia skelbia, kad Chiang- 
I Kai-shekas rengias kariauti 
I prieš Japoniją. Jis ištrau
kęs šešias kariuomenės di
vizijas iš fronto prieš ko
munistus prie upės Yangtse 
ir siunčiąs kareivius prieš 
Japoniją.
bus taip, kad Komunistų 
Raudonoji Armija sumušė 
Chiang Kai-sheko kariuo
menę.

Japonija grūmoja 
luotu užpuolimu ant 

. . . .. . . . . . provincijos.trukumų ir tinkamai prisirengt j1 J
iš kalno.

- Į O------  ------------- <

tame, | užversti

77.. 7-77 ” , ” • A ve. A
Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C 
Mokesč, globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Avė., M- Višhiauskienė, 9 W. 15th 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 944 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
St.

VAKACIJOS

A V A N T A FARM
Uister Park, N. Y.

Draugės ir Draugai darbi
ninkai :

Mes jau spėjom prisiaugint 
' įvairių daržovių ir daug viš- 
i tienos—kiaušinių taipgi turim 

414 i labai gerą pieną,—sūrius nuo 
< “testytos” karvės. Todėl kvie- 
! čiame atvažiuot, kas tik galite 
ant poilsio tyrame ore, mau- 

' dytis ir kepintis saule. Gami- 
į nam ir vegetarioniškus valgius.
Kaina $10.00 į savaitę, o vai- 

i kams žemiau 10 metų tik $4 
j savaitę.

I

Į čia važiuodami imkite lai?
■ vą ant 42nd St. anksti ryte, 

M < Kingstone būsite apie 2-rą v. 
po pietų, čia neimkit taxy, bet 
busą už 10 centų iki West 
Shore stoties, o čia imkite 4 
P. M. ar 7:40 P. M. traukinį 
už 21c ir išlipkite Ulster Park. 

215—17th j Eikite 15 minutų į kairę iki

Tai greičiausia i Pittsburgh© ir apielinkės i iai gieiciaubid, PRIESFAŠISTINIS K.TASt ig3l; ,

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

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

Prot. šekr. A. K. Sliekienė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

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

gink- 
Jehol

El-

St,

į k.t., parašų rinkimas, pinigų 
j sukėlimas ,rengimas masinių 
i mitingų, literatūros skleidimas !
I ir tt., buvo gvildenama.

Konferencija vienbalsiai pri-
■ ėmė rezoliuciją, užginančią 
■Kompartijos statomus kandi-
I datus dd. Fosterį ir Fordą,

Nors nuo konferencijos i ki i Daugiau 3,000,000
Gyventojų Maskvoje

*

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE,

MOLINE. ILL.

dabar prabėgo gerokas laikas, 
bet i veikimą dar draugai ne- 
simeta. Daug priklausys nuo 
to, kiek komitetas pajėgs iš
judinti mūsų darbininkiškas I

Kiek-

MASKVA. — Sovietų vai-! 
džia daro viską, kad panai- 

■ kinus tą pertvarą iri neapy- 
7 kantą tarpe miestų gyvento

jų ir kaimų. Tuo tikslu pa
daryta ir tas tarimas, kad 
valstiečiai gali pardavinėti 

i laisvai savo produktus, kuo-, 
' met jie išpildo valdžios rei-

Valdyba 1931 Metam:
Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., 

line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—

25th St., Moline, III.
Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—10th

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

Avė., Moline, III.
Iždininkas M. Jonaitis,

Avė., E. Moline, 111
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th S* I mus.

& 5th Avė., Moline, Ilk
Maršalka J. Kairis, 2435—33rd S

Moline, III

Weinstein Padėtas
{Po $25,000 Kaucija

Pora savaičių atgal 
jsingai primetama žmogžudys-1 klausimais, 
i te tapo areštuotas streikuojan-1 
čių darbininkų vadas d. Wein
stein. Nežiūrint, kad jam pri- 

• metamas kaltinimas buvo aiš- 
I kiausia įrodyta, jog yra supla-- 

ištiko {nuotas bosų ir policijos, vie-' 
pastatė jį po 

$25,000 kaucija ir kaltina an

I taipgi užgiriančią K. P. rinki- organizacijas darban.
’ ~ Priimtos dvi viename mieste, visos ALDLD.,

dienos LDS. ir pašalpinių organi
zacijų kuopos, chorai, kliubai 

jir draugijos, privalo tuojaus 
<0 11 7,'sudaryti savo vietinius komite-j 

\ecimiu Kiekviename mieste ban-Į 
rinkimų kam- i

Apie savo; kalavimą. Maskvoje jau yra 
praneškite į daugiau, kaip 3,000,000 gy- 

Visus i ventojų, tai darosi sunki 
sukeltus finansus siųskite vei- problema su gyvenamais na- 
J-L.-LL 1-----7_.j iždininkei, mais ir maistu.
{Lai mūs konferencijos tarimai. kooperacijoj su valstiečiais 
. nepasilieka vien tik ant popie- i §įįa problema bus i geriau 
ros, bet realūs faktai, įkūniji-! galima išrišti

mūsų obalsių : “Lai gy-!
■ vuoja darbininkų klasės per-i ~

he“ ko balso mūsų priešų kandida-{1/€U OltO 156(1911*0131 
tams!” “Lai gyvuoja Komu- 

‘open air"jnistų Partija ir jos platforma.” 
klausimas j EL E, Senkevieiene,
Philadel-’ Konf. Sekretorė.
delegatų ■ 

pamatuo-

Į mų /platformą, 
netei- į svarbios rezoliucijos

•Išrinktas veikiantis 
tas iš penkių draugų 

į rinkimų kampanijos darbo. Į! ^it7;7i7i 
komitetą Įeina šie draugaiA. Į panijos kliubus 

! Morris, M. Virbm, M. zaldo- darbuotę tankiai 
kas, B. E. Senkevieiene n ’ veikiančiam komitetui, 

s Miller. Komitetas vėliau tu- - - 
liejo savo posėdį, kuiiame pa- į )<jan^j0 komiteto 
{skyrė d. T. Miller vesti susi-'- • 
{rašinėjimo darbą, o d. B. E. 
i Senkevieiene iždininke. i i Ob, 

Nutarta rengti eile masinių' mas 
kur reikalas, atvira-;
Buvo plačiai apkal-1 j 

klausimas statymo 
tuvio kalbėtojo lietuvių apgy
ventose teritorijose, ' 
mitinguose. Tas 
daugiausiai palietė 
phią. Didelė dalis 
buvo tam priešinga, 
jant tuomi, kad anglų kalba 
dabar veik visiems supranta
ma ir nėra prasmės statyti lie
tuvis kalbėtojas atvirame ore. 
Palikta komiteto nuožiūrai 
tvarkyti tą klausimą sulig rei
kalo ir aplinkybių. Nutarta 
kuo daugiausiai išplatinti Ko

jos platformų 
Taipgi konfe

rencijoj paaiškėjo, kad ALDL 
, D. 6 Apskritys ir LDSA. 5 Ap
skritys rengia prakalbų marš
rutą rudeniop, biskį orui at
vėsus. Kalbėtojais bus, rodos, 
d. A .J. Pranaitis ir d. Karo- 
sienė. Tos prakalbos bus tam
priai surištos su rinkimų kam
panija.

Konferencija pasižadėjo dė-| 
ti pastangas per savo organi- tudti prieš Vengrijoj įvestą 
zacijas, kad sukelti stambią kruviną terorą prieš darbi- 
sumą pinigų į Kompartijos {ninkus.
$100,000 Kovos Fondą. Tapo ■ -----------------------
paskirta vienbalsiai $500, kvo- A wwInLvnGJn
ta, kuri turi būti sukelta iki 
lapkričio menesio. Ta kvota 
bus proporcionaliai išdalinta 
tarpe šių miestų : Philadelphia, 

Easton, Pa., Baltimore, 
“ ~ i., Camden,

siant susirinkimą sukėlė garsų I Gręsiant’s badas ir skurdas, ĮJ-, Riverside, N. J. Trenton, 
skandalą. Pribuvo storas po-j besiartinantis karas, šaukia i N. J., Chester, Pa. ir t.t. Bū- 
licistas apraminti susirinkusius; darbininkus į kovos lauką.' dai sukėlimui pinigų yra iv , - v. i
parapijomis,, bet isikarščiavi- Stokit su komunistų Partija ir! įvairūs: surengti tam tikslui u e ■ ... . AJ
mas 1 buvo ĮLaip didelis, kad ! jos pagelbinėm organizacijom | piknikus ar kitokius parengi- 
veik niekas nekreipė domės i jr kovokite už būvį, o ne peš-' mus, pardavinėjant tam J ”~ 
policįsią. F

■ policijos, kuri susirinkusius iš- • geresnis, 
draikė iš svetainės; nuvaikė net1 
ir nuo šaligatvio, šleinis iš.

' džiaugsmo rankas trynė, kad' 
jo neištikimus parapijomis po- 
Jicistai “vaišino”.

Pasklydo gandai, kad para-, 
pijonai rengiasi “pafiksinti” 
kun. Šleinį laike mišių, šlei-l 
nis atsidūrė keblioj padėtyj. į 
Nes neiti laikyti mišių, duotų 
naują argumentą sukilusiems i 
parapijonams. O eiti—galima 

j gnuti mušti, nes negalima ži-| 
noti prie ko prisirengę para- 
pijonai. Nutarė eiti laikyti! 
mišias ir pasišaukė skvadą po
licijos, kad gelbėtų jį, jei iš-į 
tiks “revoliucija”. Mat jis ir* 
dievu nebepasitiki. Juk galė-J 
jo būti tikras, kad tokiu lai- * 
ku, kaip laikant ^mišias, kadai

Pereitą pirmadienį
gaisras Ritz Tower viešbutyj, nok teismas 
ant Park Ave. Pirmiausiai už
sidegė nedidelis kambariukas tro laipsnio žmogžudystėj, 
skiepe, kuriame buvo sudėtos ----------------
maliavos. Pribuvus ugniage-' Jamaįca P0|įCija Išardė 
siams ir pradėjus gaisrą ge-; _ . v. . _
sinti, įvyko eksplozija, kurioj rrieskannę Demonstraciją 
ant vietos tapo užmušti du ug-Į 
niagesiai ir kelios dešimtys su
žeistų. Paskui mirė 
ki iš sužeistųjų.

Eksplozija išardė 
valdymo įrengimus, 
langus auksinių daiktų krautu-Į 

Vvės. ‘Ponija, kuri gyvena ta
me viešbutyje, taipgi liko iš- 
gązdinta. Ypatingai nusigan
do tie, kurie gyvena ant apie 
14O-to1' augšto, nes eleveitėriai 
neveikė del sugadinimo elekt- >

Pereitą pirmadienį arti tūk- mitingų, 
stančio Jamaica ir apielinkių me ore. 
darbininkų susirinko Į prieš-! betas 
karinę demonstraciją prie City 
Hali, kur jie buvo užpulti po
licijos ir terorizuoti. Darbinin- 

į kai parodė geležinę vienybę 
apsigynime nuo policijos. Pas
kui darbininkai susirinko į 
Kings Parką ir laikė prakal
bas. Policija iš sykio nepuo
lė, nes aiškiai žinojo, kad ne- 

i įveiks, tad laukė kol pribuvo 
ros, o ..laiptais iš tiek augštai { daugiau policijos skvadų ir ta- 
nepratę vaikščioti. | da vėl užpuolė demonstraciją.

dar pen-

elektros 
išvertė

Lawrencio Nezaliežnikai Negali Išvaryt Kunigo; '™nist«, ^rtij° J 7. lietuvių kalba.
Šleinis Laiko Jiems Mišias Po Policijos Apsauga

tiesioginiai kalbasi su dievu”,LAWRENCE, MASS. —Lie
pos 25 d. prieš kunigą šlei- dievas nedaleis Įdukusiems pa- 
nį nusistatę nezaliežninkai pa- rapijonams savo tarną 
rapijonai šaukė susirinkimą.
kad nubausti ar šleinis turi I laikyti mišias ir išnešti 
pasiekti kunigauti, ar reika
lauti kito kunigo. Opozicija 
prieš kun. šleinį yra didelė ir 
balsavimu šleinis būtų praša-i 

fintas. Bet jis jau nuo senai i 
už nosių vedžioja visą didžiu-{ 
mą parapijonų, tad šiuo sykiu i 
kitokios išeities nemato, kaip; 
išsigelbėjimą policijoj.

Šleinis suorganizavo 
sekėjų parapijonų ir pasiuntė į nyčioj prie tokių pat „ceremo- 
į šaukiamą balsavimų susirin- j nijų. Darbininkai turėtų nu-' 
kimų, kurie dar prieš prade- j sikratyti ir tautinės bažnyčios.1 Reading, Pa

mūčy-
\ ti”. Taip pasisekė Šleiniui at- 

savo
kudašių.

Daugelis Lawrencio lietuvių 
darbininkų, nusikratę Rymo 

j katalikų kunigą, užsikorė “ne- 
| prigulmingą”, “tautinį” kuni- 
' gą, kuris taip pat išnaudoja 
• darbininkus, kuris taip pat 
į krauna sau turtus sunkiai už
dirbtais darbininkų centais ir 

būrį! visą tą atlieka tokioj pat baž-

Atsiųsta daugiau kites dėlto, kuris jum kunigas; rus kuponus
Įtija išleido, visokie laimėjimai 
i ir t.p.
i Greitu laiku bus

Lawrencio Jurgis.

LIETUVIU HOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

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

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

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

K. Sinkevičiūtė

<i>

Geresnėje
< >

o

o

« >

o

<f>

Turėsią Badauti
< >

< •>

DETROIT, Mich.—Miesto 
= {valdžia esanti skalna gro- 

TDA Protestaoja
V An an i ne jHooverio finansinės korpo-
TCMgiiJVd vd!U£Ig racijos. Biznieriai susivie- 

--------  '{nijo ir reikalauja, kad iš tos 
NEW YORK. — Vengri-i paskolos jiems būtų atmo- 

joj valdžia nužudė darbiniu- i keta skola, o bedarbiams te
kų vadus Emmerich Sallay gul pasiliks špyga. Jie at- 
ir Alexander Fuerst. Abu- sisako miesto valdžiai duoti 
du prieš pakarsiant šaukė reikmenų, tuo būdu 2,000 
“tegul gyvuoja komuniz
mas.” Mūsų Tarptautinis 
Darbininkų A p s i g ynimas 
pasiuntė protesto telegramą 
Vengrijos budelių valdžiai!_ 
prieš nužudymą šių dviejų - 
kovingų darbininkų. ' 
pat T.DA. ragina visus Am- 
erikos darbininkus protes- {

šeimynų ir apie 6,000 pavie
nių atsiduria prieš badų. Gi 
Mprphy valdžia bedarbių 
nepaiso.

Taip Draugijų Adresai, Kurios

Ispanijos Aristokratija
Bijo Komunizmo

MADRIDAS. — Ispanijos 
aristokratija nepriešinga Is
panijos respublikai. Baro
nas Franco de Espes, kal
bėdamas apie tai, kad jiems į

Turi “Laisvę” už Organą
VIENYBKB DRAUGYSTE 

MONTELLO, Mass.

, Valffy»a 1931 metam: \
W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

258 Amen St.
Nutarimų rafit. i. Stripinis, 

49 Sawtella Avė.
Turto raSt. K. Venslauskis,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jažukevičla,

158 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis, ;

9 Burton St.
i globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave., , 
B. Zdanavičia, 11 Gleijdale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St. 
Visi Montell. Mass.

Pirm.
Pirm.

Iždo

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1932 METAM:

, Iždo Globėjai: A. Kopas,
■ 1108 Elizabeth Ave.,

tų, .sidikalistų ir kitų dar- i t. GriuSiutė, Davis Avo 
bininkų partijų, O ne iš m O-j Ligonių lankytojai: 4

pranešta narchijos pusės. Prieš ko- °’ Vilkunienė, _
■■ {spaudoj po kokią sumą yra pa- munistinį pavojų vienijasi

skirta sukelti kiekvienai 
išui pažymėtoms vietoms.

Konferencijoj nebuvo 
' keltas klausimas organizavimo 
{rinkimų kampanijos kliubų.
i Veikiausiai, tuomet dar netu
rėta tam tikrų direktyvų iš 
mūsų Centrų. Tačiaus dabar 
būtų laikas komitetui tatai ap
tarti ir imti žingsnius toje lin
kmėje. Ypatingai didmiestyj, 
kaip Philadelphijoj, čia turė- 

{tų būti pirmi žingsniai daromi.
Konferencija nebuvo visai 

tobula, pasireiškė daug truku
mų, kuriuos buvo galima iš
vengti. Kas daugiausiai metė-, 
si akysna, tai stoka tinkamo sužeistas fnirtinai.

ti monarchiją, pareiškė, kad;
.... { tik_ Ispanijai dabar jau gręsia; 

kuriuos K. Par- pavojus iš kairiųjų komunis- j
J____ _ -• -a » I ri 4-11 Z-J 1

vi r

pa-;

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
Visi darbininkai, kurie tik moka anglų kalbą, priva- 
skaityti ir platinti jį. '

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

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

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:
DAILY WORKER

50 East 13th St.

lo

< >
<i> New York

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon S136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gėri
mų, ypač k u om e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos | v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer-

LUTV1NAS

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

o
<♦>

4

♦

q>

<♦)

L u t v in’s Bali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu- . 
▼iams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mdsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Triuity l-»72i

718 Richmond St. WBB
J. Andriuška, ____

1351 Broadway Ave.t j • ♦ m i • • lovį ui ucxti vvuy nvc,'visos partijos, lad. ir mo- Trustisai: A. Kajutis, J. Urbonas, T. i 
narchistai dabar jau atsisa- RafejoJs a. kenkus,j 

Iko nuo savo reikalavimų, O žiuris, K._ Jakimavičius. -
i _ '. ; Svetaines rendavotojas, A. Garba- Į 
KOmuniStUS, ! nauskas, 1108 Elizabeth Ave.kovoja prieš 

nes čia šie jaučia pavojų. ! Draugijos susirinkimai įvyksta 
! kiekvieno mėnesio antrą utarninką 
{ savam name 1057-63 Hamilton Ave. I

DARBININKUS UžPUO- i 
Le POLICIJA 6V. ROKO DRAUGIJA 

Montello, Mass.

MADRID, Ispanija. — 
Miestelyje La Puerta dar
bininkai surengė demonst
racija ii; reikalavo, kad ma
joras rezignuotų. Pdlicija 
demonsetrantus sumušė ir 
išvaikė. Vienas darbininkas

VAIDYBA 1931 METAM: 
V. GeluSevrčius, 51 Glendale 
pagelb M. Miškini*, 9 Burton St.T Crnal.i.a OA L'o QĄ

st.Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. Stonkus. 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtęl) Avė.
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Aluaėviėia, 18 Iptervalo I 

St.; S. Mačiulaitia, 57 Arthur St.; S. 
Petravičla, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Mass.,
Draugija sUBjrlnldrtni* laiko kiekvieno mė

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

i

DR. Z I NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Įsikūręs 25 MetaiP. M.

P. M. •
Kasdien — 10 A. M. iki 8
Nedeliom — 10 A. M. iki 4

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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- 
mokčjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai



• y

VAKACIJOS VIETA

Važiuokite Hudson upe Day

Šiumekeris.

Telephone, Evergreen 6-5310

I

f

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)
šventas- : Jacobs Čeveryky Siuvykloj

a

DEKAVOJU pacientamsIr
o

5
t
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votoją, kad jis gulėjo be są
monės. Pašaukta slaugė, kuri 
atlikinėja raštinės tam tikrą

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

iššau- 
kovą, 
prieš 
rodo, 

darosi
AGATHA BLOZNELIS 

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

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

kliu- 
pir- 

atsi- 
pra- 

kitus

26-TAS METINIS

PIKNIKAS

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Arenue)

BROOKLYN, N. Y.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

turi
turi
turi

ne! a ve.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

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

RASPTTTTN Apy*®ka apie piktĄ- v A jj ru8ų zokoniką 
“GftlEšNlNKAS ar f------------

Rodomas bo per stojimo 
Prie! 1 P. M., įžanga 35 centai

EUROPA, 154 VV. 55th Street

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinamos ir 

gimdymo organų 
DR. M.

215 E. 
Tarp 2nd 

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedėliotu nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas {čirškinimais

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. susirinkimas ivyks
rugpjūčio, 8 vai. vakare, Hanover 
Kliube, 738 Fifth Ave.

Draugės ir draugai malonėkite ne- 
sivėluoti, pribūkite paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarti. rT*-’ ' ’ ’ ----- -U.-
atsivesti 
jimą.

demonstracijos į ■ darbininkai, kad dalyvauja.
Rep.

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

Telefonas: Btagg 2-flfll

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniai* ir Šventadieniais 

tik .susitarus.

jau 
Bosai

‘ \
V

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume-
riams, kad verkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
6’2 Marion St., 
kam?. Br c id- 
way, Chauncey 
Street stoti* 
Brooklyn, N. Y.

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

Puslapis šeštas LAISV® TreČiad., Rugpjūčio 3, 1932

OS
darbą , ir susižeidus darbinin
kams patarnauja, ji apraišio
jo sužeistas vietas, o tada pra- Haines; prie 7th St. ir Brigh-

prie Brightwater Ct. ir 4th
St., Brooklyn. Kalbės Nat.

Dešimtys Tūkstančių New Yorko Darbininkų De
monstravo Prieš Karą, už Gynimą Sovietų Są

jungos, už Darbininkų Klasės Vienybę Kovai 
Prieš Kapitalistų Klasę

Praeitą pirmadienį įvykusi 
Union Square New Yorko dar
bininkų prieškarinė demon
stracija buvo viena iš didžiau
sių, kokia kada yra buvusi. Iš 
keturių skirtingų miesto dalių 
tūkstančiai darbininkų atmar- 
šavo demonstratyviai nešdami 
šimtus iškabų su užrašytais 
reikalavimais ir darbininkų 
klasės kovų obalsiais. Kiti 
tūkstančiai, kurie tiesiai į Uni
on Square susirinko, pasitiko 
juos griausmingais sveikini
mais. Internacionalas ir re
voliucinės dainos perdėm 
skambėjo.

Griausmingais sveikinimais 
buvo pasitikta paveikslai 
Tom Mooney, Scottsboro jau
nuolių, vaizduojanti sveturgi- 
mių darbininkų persekiojimą 
ir tt. Daugybė įvairių tautų i 
darbininkų organizacijų daly-! d- I- Amter, kandidatas

ir 'Komunistų Partijos į
Ex_ Yorko valstijos gubernatoriaus 

vietą. Jis nurodinėjo Roose- 
! velto niekšiškus prižadus del

» “pagerini- 
įmo." Tammany Hall politikie
rių garftus ir kraunamas nau
jas skurdo naštas ant darbi
ninkų pečių.

Reikia pasakyti, kad šioj 
demonstracijoj nė viena lietu
vių darbininkų organizacija 
nedalyvavo kaipo organizuo
tas kūnas, nors pavienių lietu
vių darbininkų demonstracijoj 
pemažai buvo. Lietuviai dar
bininkai turėtų tokiose demon
stracijose dalyvauti organizuo
tai, kaip daugelio kitų tautų

nešė apdraudos kompanijos 
gydytojui, kad jis pribūtų. Ka
dangi dirbtuvė randasi Brook
lyne ant Whyte St., o gydyto
jas gyvena ant 72nd St., New 
Yorke, tai suželtas darbinih- 
kas turėjo išgulėti be sąmonės 
ant grindų per kelias valan
das, kol pribuvo gydytojas.

Tas parodo, kaip bosai rūpi
nasi darbininko gyvastimi ir 
sveikata. Jei sužeistas darbi
ninkas būtų turėjęs sąmonę ir 
galėjęs paeiti, būtų pats grei
čiausia ėjęs pas artimiausią 
gydytoją jieškoti nuo skausme 
pagelbos, bet kad jis to nega
lėjo padaryti, tai bosai laikė jį 
per kelias valandas pusiau gy
vą. Kitą sykį tokiam atsitiki
me, bite darbininkas privalo 
greičiausiai pašaukti artimiau
sią gydytoją, nepaisant, kad 
bosai to nenorėtų. Gydytojui 
už patarnavimą bosai bus. pri
versti užmokėti.

Šioj dirbtuvėj darbininkų iš-

RIDGEWOOD, N. Y.
LDSA. 132 kuopos susirinkimas 

įvyks 3 d. rugpjūčio, pas drg. Ne- 
chunskienę, 296 Suydam St. kaip 7:30 
vai. vakare. Visos nares dalyvauki 
te, nes turime svarbių reikalų apta
rimui.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

ton Beach Ave., Brooklyn. 
KaKlbės E. Caroll; 20th Ave. 
ir 78th St., So. Brooklyn. Kal
bės Levison.

šeštadienį: 15th Ave. ir 
39th St., Brooklyn. Kalbės 
Kalbės E. Carroll; 20th Ave. 
A. Taffalo; prie Sheepshead 
Bay ir Jerome Ave., Brooklyn. 
Kalbės B. Stallman.

Šį Vakarą Kalbės J. Siurba 
ir Steponaitis

šį vakarą įvyksta didelis 
masinis mitingas atvirame ore, 
prie Varet St. ir Manhattan 
Avė. Kalbėtojai bus: J. Siur-

Sekr. Kazokyte.
(182-183)

PARDAVIMAI SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA
Parsiduoda farma 39 akrų žemės, 

4 kambarių stuba ir kiti budinkai; 
dalina mašinerija, nėra jokio stako 
didelis sodas, didelė upė palei pat 
farma, arti geležinkelio stoties ir prie 
State Highway, 50 mailių nuo New 
Yorko. Savininką galite matyti kas
dien tarp 6 p. m. iki 10 vai. vakarais, 
ant 18, 535 F. 6th St., New York Ci
ty. Rašykite angliškai arba rusišnai, 
nes savininkas rusas.

(183-188)

limo veteranų Washingtone, 
pasmerkiančius imperialistinius 
karus, atsišaukimus ginti So
vietų Sąjungą ir Chinijos dar
bininkų revoliuciją ir tt. Kal
bėtojai nurodinėjo, kad puoli
mas karo veteranų Washing
tone nebuvo darbininkų klasei 
pralaimėjimas, nes tas tik pa
rodė milionams darbininkų, 
kad jų reikalai yra visų vieno
di, kad jų kovos yra bendros 
su visais darbininkais vadovys
tėje Komunistų Partijos. Kal
bėtojai numaskavo kapitalisti- 

naudojimas ; 
Daugelyje .skyrių dirba jaunos 
merginos. Per dieną turi dirbt j 
su didžiausiu įtempimu ir už-'gj0 7 j 
dirba abelnai imant nuo $2 
iki $5 į savaitę. Kituose sky
riuose, kur dirba suaugę vyrai 
ir patyrę darbus, uždirba apie 
$10 ir $15 į savaitę.

Bėgyje paskutinių dviejų 
mėnesių jau du sykiu kapojo 
ir tas pačias darbininkų algas. 
Dabar per dirbtuvę eina vadi
nami “efficiency experts,” ku
rie tėmija, kaip greitai gali
ma darbą padaryti ir nustato 
mažiausią algą.

Šioj dirbtuvėj 
dirba sveturgimiai 
ir jauni čia augę, 
taip ir kiti turi gimines, kur 
prisiglausti, tad kad ir tiek 
mažai uždirba, bet visgi laiko
si. Yra ir tokių darbininkų, 
kurie dirba abu tėvai ir visi 
vaikai. Jie visi bendrai už
dirba apie $15 ar $20 į savai
tę ir taip vargsta.

Prasidėjus čeverykų siuvėjų 
streikui daugelyj kitų dirbtu
vių ir čia atbalsiai atsimušė. 
Bet toks sudėtinumas darbi
ninkų, kurių daugelis negali 
anglų kalba susikalbėti, kiti 
tik išėję iš patriotinių šios ša
lies mokyklų, tad negalima pri
eiti prie vienybės ir susitarimo, 
kad eiti į kovą už geresnes 
darbo sąlygas ir didesnes al
gas. . Bet nepaisant visų 
čių darbas yra varomas 
myn. Tūluose skyriuose 
randa darbininkų, kurie 
deda veikti ir raginti 
prie veikimo, kad susiorgani
zuoti ir paskelbti kovą prieš 
bado algas.
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ba, St. Steponaitis, Ch. Young| 
ir Bert Epstein. j.

Lietusiai darbininkai priva-1 gyventoje.' 
lo dalyvauti skaitlingai 
se mitinguose, 
kitiems darbininkams, kad da
lyvautų.

V1SUO- i gyvenimą 
t, , , , .1 biznų todėlPasakykite ir kainą.

PARSIDUODA
Parsiduoda kostumersko kriaučiaės 

biznis, vietoje, tirštai lietuviais ap- 
Galima daryti gerą pra- 
Savininkas eina į kitą 
parduoda ■ už labai žemą

Hudson Ave. Brooklyn,

(183-188)

MOT. LAUKUS, Fotografas Į 
A 214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y. ? 
II Tel. Evergreen 6-4614 '

J. K. 51
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

nes partijas ir Socialistų Par
tiją ir ragino visus darbinin
kus balsuoti sekančiuose rinki
muose už Komunistų Partijos 
kandidatus. Ši galingoji de
monstracija griežčiausia pas
merkė imperialistinius karus.

Paskutinis kalbėtojas

Aido Choro Didelis Išvažiavi- 
yra begalinis, mas į Forest Park

vavo su savo vėliavomis 
emblemomis. Workers 
Servicemen Lygos nariai mar-. 
Savo lydinčiose demonstracijos, 
dalyse, apsirengę kareiviškose darbininkų būvio 

. * ' TnYVNYYiomr T-l
uniformose.

Dar demonstracijos progra
mai neprasidėjus, o Union 
Square, jau buvo kimštinai už- 
sipildęs. Kaip tik pirmas 
kalbėtojas stojo kalbėti, poli
cija niekam neleido įeiti į 
Union Squara, tuo būdu nete
ko dalyvauti demonstracijoj 
daugeliui tūkstančių darbinin
kų, kurie atėjo vėliau. Poli- 

. cija buvo prisirengusi su gazi- 
nėmis bombomis, mašininėmis 
'kanuolėmis, bet neteko jų pa
vartoti, nes i 
Union Square ir centralinė de~! 
monstracija pačiam Union j 
square, buvo tvarkios po pro- Amteris Paskelbė Viešą 
letarine disciplina. i 1. ,v i • i* •

Šis milžiniškų masių išstoji- LaiSnį, AlSlSaUKiailŲ Į 
mas prieš karą, už gynimą So- Mjesfo Darbininkus
vietų Sąjungos, už karo vete
ranams išmokėjimą bonų, už 
bedarbiams pašalpą, prieš po
licijos terorą ir tt., parodo, 
kad didelėmis masėmis darbi
ninkai stoja į Komunistų Par
tijos vadovaujamas darbinin
kų klasės kovas ir remia jas, 
dedasi prie jų. Hooverio val
džios puolimas karo veteranų, 
užsimojimai persekioti ir de
portuoti sveturgimius darbi
ninkus, policijos puolimas ba
daujančių darbininkų , in- 
džionkšinai prieš streikuojan
čius darbininkus ir tt., 
kė minias darbininkų į 
į atvirą pasipriešinimą 
valdančią klasę. Tas 
kad Komunistų Partįja 
vadas vis platesnių kovojančių 
darbininkų minių.

Publika griausmingais šau
ksmais pasitiko kalbėtojus, pa
smerkiančius valdžią del puo-

buvo 
nuo 

New

daugiausia 
darbininkai 
Kaip vieni,

| Sekantį sekmadienį, rugpjū- 
. . L, įvyksta Aido Choro
didelis ir linksmas išvažiavi
mas į Forest Park. Aidiečiai 
privalo visi dalyvauti. Kvie
čiami dalyvauti visi Aido Cho-' 
ro pritarėjai ir rėmėjai. Pasi-j 
kvieskite ir kitus darbininkus j 
sykiu važiuoti, nes kiekvienas' 
laiką praleis linksmai ir pa- ( 
rems revoliucinių darbininkų j 
chorą.

I PARSIDUODA lengvų gėrimų užei- 
1 ga, įvairių tautų apgyventoj vietoj, 
biznis duoda patenkinančius rezulta
tus. Kaina žema. Kreipkitės 138 
New York Ave., Newark, N. J.

(181-186)

gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOTARY 
PUBLIC

Komisija.

Maspeth, N. Y

LDS. 14 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 4 dieną rugpjūčio—Aug., 
1932, po numeriu 70-42 Link 
Court, 8 vai. vakare.

Visli nariai būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nęs yra 
daug svarbių dalykų ptari- 
mui.

NAMU SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

Norintieji budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: perbudavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriuoti ir 

maliavoti, matykite:

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

ofise

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

geriausias meisteris tarpe lie- 
Kuriems tik Mickūnas yra

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

TEL. STAGG 
2-5043

INC
UIIILIIJ

ekr.
3-184)

Skalbyklos Darbininkai 
Uždavė Smūgį Bosams

Tai 
tuvių, 
naujus namus budavojęs, taisęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
būdavote ją

MATHEW P. BALLAS
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ, ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU ŽALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINJ. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ix LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA^ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmia* Ir chroniškai ryrq Ir 

matarų ligai kraujo ir odai. 
Padarau iityrlmų kraujo Ir (lepume. 

DR. MEER .

156 W. 44th St., Room IM 
New York, N. Y.

Valandai PriCaritnot 
Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo S 

iki 9 Ta), vakari 
Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 pa pietų 

Telefonas Lapkwanna 4-2180

Komunistų Partijos kandi
datas į New Yorko valstijos 
gubernatoriaus vietą pirma
dienį paskelbė viešą laišką, at
sišaukiantį į New Yorko mies
to darbininkus griežčiausia 
priešintis kapojimui algų, skel
biant generalį visų miesto 
darbininkų streiką. Amteris 
sako, kad darbininkai turi iš
mokti pavartoti savo ginklą—- 
streiką prieš miesto politikie
rius, kurie ima po daugelį 
tūkstančių dolerių metinių al
gų, o darbininkams, uždirban
tiems mažas algas, rengiasi ir 
tas pačias kapoti. “Didžiųjų” 
miesto viršininkų algos 
būti nukapotos, bankieriai 
būti aptaksuoti, nes jie 
visą turtą savo globoj, o
kapojamos darbininkų algos ir , Welsh, 
stumiami darbininkai į dar di 
dėsnį skurdo ir bado gyveni 
mą.

Darbininkų Išnaudojimas 
i Negirdėtas
Sužeistą Darbininką Bosai Pa

siguldę Išlaikė Kančiose Ke
lias Valandas, Kol Pribuvo 

% Apdraudos Kompanijos Gy
dytojas iš Kito Galo Miesto.
Praeitą pirmadienį eleveite- 

rio (keltuvo) virvėms trūkus, 
eleveiteris nupuolė nuo ketvir
to augšto iki trečiam, kur pa- 
galiaus susilaikė. Bet pulda
mos nutrūkusios geležinės vir
vės ir kiti įrengimai, taip skau-

Rengia Amerikos Lietuvių
Piliečių Kliubas 

Rugpjūčio 7, 1932, nuo 2 v. 
KLAŠČIAUS CLINTON PARK 
Orkestrą Prof. Retikevičiaus 
Įvairūs La’.mejimai Įžanga 50c. 
Visus kviečiame atvykti į pik- džiai sužeidė eleveiterio kėra-

^niką ir tuornt paremt KliubąĮ 
ir jo įsteigtą namą.

Atvirame Ore Masiniai 
Mitingai Harleme ir 
Brooklyne.

Trečiadienį, 8 vai. vakare, 
į prie 163rd St. ir Amsterdam 
! A v e . Kalbės Frederick 

Tas pats kalbėtojas 
kalbės penktadienį, 8 vai. va
kare, prie 146th St. ir Seventh 
Ave. > i

Atviram Ore Masiniai mitingai 
Brooklyne

Trečiadienį: į>rie 86th St. 
ir 21st Ave., So Brooklyn. Kal
bės L. De Santis. Tą patį va
karą įvyks kitas mitingas prie 
16th St. ir Mermaid Ave., So. 
Brooklyne.

Ketvirtadienį: 66th St. ir 
18th Ąve., So. Brooklyn. Kal
bės Reswick; prie 17th St. ir 
5th Ave., So. Brooklyne. Kal
bės Molly Picheny; prie 3rd 
St. ir Neptune Ave., Brooklyn. 
Kalbės J. Zaggarelli ir Max 
Kafner.

Penktadienį: Prie Court ir 
Caroil Sts., So. Brooklyn. Kal
bės Nathan Kay ir Z. Gazen- 
kin; prie 20th Ave. ir 86th 
St., So. Brooklyn. Kalbės Max 
Kafner ir H. „ Lichtenstein;

Lietuviąi brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ
Šviežiausias farmų maistas,

Master Triboro skalbyklos, 
517 136th St., darbininkai pri
spyrė bosus kietai ir privertė i 
atšaukti algų nukapojimą, ku
rį paskelbė keturios savaitės, sezono uogos visokių rūšių ir
atgal ir jau vykino. Taipgi daržovės už tą pačią augščiau 
privertė priimti atgal į darbą nurodytą kainą, 
paleistas kelias merginas dar
bininkes. Minėti reikalavimai Line Boat iki Catskill, N. Y. 
jau senai buvo įteikti bosams, Atvažiavę telefonuokite: Cats- 

jais, kill 890-F-4.bet bosai nesiskaitė su 
šiomis dienomis darbininkai 
parodė tvirtą vienybę ii\ pa- 
grąsino streiku, jei tuojaus ne
bus reikalavimai išpildyti.

Bronx Home Laundry dar
bininkų streikas tęsiasi 
virš keturios savaitės,
reikalauja indžionkšino prieš 
darbininkus. Antradienį buvo 
svarstomas teisme indžionkši
no klausimas. Minia darbi
ninkų susirinko prie teismabu- 
čio ir griežčiausiai protestavo.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau draugo Jono, Sadinausko, 
Veiverių parapijos, Belevičių kaimo, 
Marijampolės apskričio, apie 17 me
tų atgal gyveno New Yorko mieste. 
Prašau jo .paties atsišaukti arba ku
rie apie jį žinote; būsiu dėkingas už 
suteikimą informacijų.

K. Spūdis, 181 Tomkins St., Pitts
ton, Pa. -x

Taipgi kiekvienas rūpinkitės 
i naujų aplikantų į Susivieni-

Sekr. A. Bružas.
(188-184)

PUIKIOS MAUDYNĖS 
ir

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

MEYER
208 West 54th St.

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

J. GARŠVA 
Graborius

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.”
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