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KRISLAI
“Darbininke”.
Klasių Kovos Aštrejimas. 
Mes Augam, Jie Smunka. 
Didele Lekcija.
Tuščia Viltis.

Rašo Komunistas

Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoje organas nau
joj formoj jau išėjo iš spaudos. 
Vadinasi nebe “Darbininkių 
Balsu”, bet “Darbininke”. Eis 
kas mėnesis, laikraščio formo
je, astuonių puslapių.

“Darbininkė” turėti) būti pla
tinama tarpe lietuvių moterų.'
Tai darbas visųpirma LDSA 
kuopij ir darbuotojų. Bet 
“Darbininkės” platinimu taip 
pat turėtų susidomėti ir rūpin
tis visos kitos mūsų organiza
cijos.

“Darbininkės” platinimas pri
valo būt masinis. Platintojos 
turėtų vaikštinėti po stubas ir

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

No. 187

GRŪMOJA MIRTIS Už 
ORGANIZAVIMĄ 
JUODVEIDŽIŲ

ATLANTA, Ga.—Čia su-
siūlyti darbininkėms laikraštį areštuota bedarbių taiybos 
užsiprenumeruoti. Taip pat, ,organizato rius Angelo 
mano supratimu, reikėtų ragin- Herndon, 19 metų amžiaus, 
ti darbininkes, kad jos skaity- Kaltinamas kurstyme neg- 
tų pavieniais numeriais, jeigu rų prie sukilimo. Jeigu tei- 
nenori užsisakyti iš karto ant Smas pripažins kaltu, tai 
Visų metų. Mūsų draugė* tu- bausmė bus mirtis, 
retų kas mėnesis toms darbi
ninkėms laikraštį pristatyti į 
stubas. 1,200 Veteranų Atsi-

Pagaliaus veteranų maršavi
mas tapo likviduotas. Wash- 
ingtono valdžia pradėjo, Penn- j 
sylvanijos pabaigė. Johnstowno

Telephone Stagg 2-3878

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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Hooverio Valdžia Bjauriai Tyčiojas
Iš Pavergtų Amerikos Juodveidžių 

—-—s— K . .
Drg. James Fordas? Komunistą Kandidatąs j Vice-Preziden- 

tus Buvo Areštuotas Washingtone ir Šnipą Kamantinė- 
jamas; Valdžios Agentai Sako, Kad Negrai Neturi Ame- 
'rikoj Pilietinią Teisią ■
WASHINGTON. — Drau

gas James W. Ford, Komu
nistų Partijos kandidatas į

sako Važiuoti Trokais JX vda^
--------  kaip jis čia buvo suareštuo- 

JOHNSTOWN,Pa—Apie tas kartu su veteranais.Val- 
1,200 veteranu atsisako va- džios agentai laike kaman-

majoras McClosky pasikvietė žĮuoti trokaig; pennSyivani- tinėjimo bjauriai tyčiojosi 
Xs"“emTvaS namo ar- jos valdžia pristatė 100 tro- iš juodveidžių. Drg. Ford 
ba bus spėka išgrūsti. kų ir siūlo veteranams per- saito

vežti nėr Pennsvlvaniia iki Valdžios policijos agen-ba bus spėka išgrūsti.

Indiana valstijoj kariuome- 
jnė pasiųsta prieš mainierius. 
Mainieriai buvo paėmę savo 
rankon skebus ir būtų jiems kai
lį išvanoję, jeigu nebūtų ske- 
bam pagelbon pasiskubinus gin
kluota valdžios jėga.

Šiemet prieškarinės demonst- 
1 racijos rugpjūčio 1 d. buvo 

skaitlingos ir revoliucioniškos. 
Bedarbiai vis tankiau ir tan
kiau susikerta su policija. Kla
sių kovos paaštrėjimas aiškiai 

• įmatomas.

vežti per Pennsylvanijų iki 
New Jersey bei New Yorko. 
Bet veteranai reikalauja, 
kad jiems būtų duotas trau
kinys ir kad jie būtų par
gabenti tiesiai į namus.

Kuom tas ginčas užsi
baigs, tai klausimas. Val
džia, matomai, rengiasi spė
ka išgrūsti tuos, kurie sto
vės už savo teises.

tai svaidė į mane pasityčio
jančiais išsitarimais, kaip 
tai: ‘Štai čia Jungtinių Val
stijų vice-prezidentas!’ Pa
skui nufotografavo ir nu
ėmė pirštų antspaudus ir 
nuvedė į imigracijos dėpaft- 
męntą. O dar vėliau buvau 
nuvestas į valdžios detekty
vų galvos raštinę.- Dėtekty- 
vai liepė man sėstis. Aš'

didatu į vice-prezidentus, 
bet joks nigeris nėra pa
kankamai geras, kad galėtų 
savo juodą.. .uždėti ant ma
no krėslo.”

“Davis klausė: ‘O kur tu 
nori būt išsiųstas, į Alaba- 
mą ar New Yorką?’ Aš pa
sakiau, kad aš reikalauju 
teisės važiuoti ten, kur aš 
noriu. Davis suriko: ‘Neg
ro pilietybė nieko nereiškia. 
Mes išsiųsime tave ten, kur 
mes norime.. Mes tave iš
siųsime į Alabama. Vis 
tiek ten jūsų reikalauja.”

Kartu su Fordu buvo su
areštuotas ... juodveidis. -d.

b

Meteorai Papuoš Erdves 
Ateinantį Penktadienį

SAĖO, NORĖTA 
NUŽUDYT PONAS 
THOMAS

TORONTO, Kanada. — 
Policija skelbia, kad ji su
ėmus airišį republikoną Ma
lone, kuris buvęs sudaręs 
planus nužudyti J. H. Tho
mas, Anglijos valdžios kolo
nijų sekretorių. Veikiausia 
bus policijos noras pasižy- 
jnėti.

Ohio Alkani Mainie
riai Grūmoja Bosams

BRIDGEPORT, Ohio. — 
Amsterdam kasyklos strei
kuojanti mainieriai randasi 
desperatiškoj padėtyje. Bo
sai, valdžia ir Raudonasis 
Kryžius yra nusprendę juos 
bado pagelba suvaryti į 
mainas. Bjauriausiai dis
kriminuojami streikieriai, 
duodant bedarbiams pašal
pą. Streikierių komitetas 
jau pranešė Raudonajam

SMETONOS VALDŽIOS TERORAS PRIEŠ 
DARBININKUS IR DARBO VALSTIEČIUS
Amerikos Lietuvią Darbininką Pareiga Nepamiršti Lietuvos 

Darbininką ir valstiečių Kovos Prieš Smetonos Terorą; 
Padėkime Savo Broliams Laimėti Kovą Už Pasiliuosavimą 
Iš Po Fašistą Jungo •
Kauno laikraščiai iš lie- 

1 pos 20 d. duoda sekamą pra- 
• nešimą:

“Krim. policija, padariusi 
Biržuose kratas, šiomis die-i 
nomis suėmė ne 40, bet 20 
vietos įtariamų komunistų. 
Du š jų buvo užtikti, kail 
darė šapirografu nuospau
das. Jie greičiausiai buvo 
perduoti su byla prokuro
rui, o kiti 18 atiduoti ko
mendantui, kad nubaustų.

Tai vėl, vadinasi, Lietu
voje eina masinės ablavos ir 
areštai. Kruvinojo Smeto-

nos valdžia nesiliauja tero
rizavus revoliucinius darbi
ninkus ir valstiečius. Nuo
latiniai suėmimai, nubaūdi- 

imai ir kankinimai—tai td- 
! kios žinios ateina iš Lietu
vos.

Mes, Amerikos lietuviai 
darbininkai, privalome ‘ ne
pamiršti finansiniai parem
ti Lietuvos darbininkų judė
jimą. Kur galima, parinki
te aukų tam reikalui ir Siųs
kite per Priešfašistinį Ko
mitetą.

Vokietijos Komunistų Partija 
reichstago rinkimuose laimėjo 
virš 627,000 balsų daugiau, ne
gu 1930 metais. Gi socialde
mokratai apie tiek mažiau su
rinko. Mūšų spėkos Vokietijoj 
auga, o socialdemokratų smun-% 
ka.

NEW YORK. — Moksli
ninkai skelbia, kad ateinan
tį penktadienį, rugpj. 12 d., 
šiaur-rytinėj Amerikos da
lyje erdves papuoš krintan
ti meteorai. Jų bus labai 
daug. O kadangi mėnulio 
nebus, tai meteorai bus len
gvai įmatomi.

Veteranų maršavimas į Wash- 
ingtoną davė svarbią lekciją 
Amerikos darbininkų klasei. 
Pirmas, maršavimas dar kart^ 
išvertė į viršų Amerikos kapi
talistinės valdžios brutališku- 
mą. Daugelis veteranų darbi
ninkų dabar ateis į komunisti
nes eiles ir revoliucioniškai ko
vos prieš tą valdžią. Antras, 
maršavimas parodė vis didėjan
tį darbininkų pasiryžimą kbvo- 
ti prieš alkį. Trečias, šitie ve
teranų žygiai praskynė kelią 
platesniam judėjimui už bonus 
ir už bedarbių apdraudą. Eks- 
Kareivių Darbininkų Lyga sa
ko, kad rudeniop veteranai ir 
bedarbiai vėl trauks į Washing- 
toną. Jie tada bus geriau pri
sirengę kovai.

IŠ LIETUVOS
Darbėnai. — Čionai tūlas 

Venckus buvo žymus kleri
kalų vadas. Bet kuomet 
klerikalam pradėjo nesisek
ti, tai Venckui iš susikrim
timo pradėjo protas maišy
tis. O dabar visai neteko 
proto.

Veliona.—Ūkininkai ver
kia ir dejuoja. i šiemdt dau
gelis nepajėgs užsimokėt 
valdžiai mokesčius.

Kalbėjausi su vienu airišiu 
darbininku. Jis priklauso prie 
Amerikoį Darbo Federacijos. 
Kaip daugelis kitų mūsų bro
lių, taip ir šis nabagas užsinfio- 
diję^*prohibicijos nelaimės pro
paganda. Jis mano, kad tik pa
naikinimas prohibicijos pradė
tų pramonės ratą sukti ir vėl iš
auštų Amerikoje “gerovės” ga
dynė. Bet tai tuščia viltis. Vo
kietijoj ir Anglijoj nėra prohi- 
bijos. Vokietijoj labai daug 
žmonės išgeria alaus. Bet ar 
ten ne tas pats krizis ir deja
vimas? , , i

Lydavenai.—Po globa val
dininkų, čia priviso daugybė 
“būtlegerių” ir visokių slap
tų degtinės pardavinėtojų. 
Valdininkai gauna riebius 
kyšius.

■

Draugei Berkmaniutei 
Išdeportavimo Pavojus .

Hooverio Valdžia Nubaudė 
Septynis VeteranusPowell, j,Į jį valdžios agen- Kryžiui, kad jeigu geruoju 

pašalpa nebus duodama, tai 
Jeigu mano valia būtų, jie patys pasiims miltų ir ki

tai tokie niegeriai, kaip jūs, to^iT reikmenų.

tas šitaip kalbėjo: .
((•

bandžiau atsisėsti į ten es- negyventumėte tarp^ švarių 
antį tuščią krėslą, 'bet tai žmonių. Užtenka man todULį LUbClcį* 1x1 Cbldj Utį U tell Z<iilvlill£» LJ illdil vv •• j •• 1 ••

būta detektyvų viršininko fakto, kad nigeriai yra ko- LhlUIJOS KaUuOllOJl Armija 
Daviso krėslo. Jis suriko į munistinio judėjimo vadai. Plečia Karo Frontų
mane: ‘Nebandyk savo, juo- Kas liečia mane, tai joks ni- 
dą.. .uždėti ant šito prėslo, gėris neturi jokių Amerikos 
Tu gali būti komunistų kan- pilietybės teisių.”

Prieš Valdžią

Prasidėjo Karas Tarp 
Bolivijos ir Paraguajaus

Vėl Imperialistai Išsigandę 
Sovietą Kviečią

ka-LA PAZ.—Bolivijos 
riuomenė pradėjo bombar
duoti Paraguajaus spėkas. 
Karas pradėtas visu smar
kumu. Ginčas eina delei te- 
ritorijoSj kuri yra vadina
ma “Grand Chaco”. Į tuos 
ginčus yra įveltas Amerikos 
ir Anglijos kapitalas.

TURČIAUS PALIKIMAS 
SIEKIA $38,977,237

, NEW YORK. — Valdžia

Bandė Nušaut Anglijos 
Imperialistą Agentą

CALCUTTA. — Indusas 
studentas Sen šovė į važiuo
jantį Anglijos imperialistų 
agentą “The Statement” lai
kraščio redaktorių, p. A. 
Watsoną. Kulka nepataikė. 
Sen gi vejamas išgėrė nuo- kietai

LONDON. — Londono 
Grūdų Biržoj su baime skel
biama pranešimai iš Sovietų 
Sųjungos apie didelį kviečių 
derlių. Sako, kad 36 nuoš. 
visų kviečių buvo sėkmingai 
nuimta nuo laukų su liepos 
1 d., arba vienas trečdalis 
visų kviečių. Kiti du treč
daliai yra pavasariniai kvie
čiai, kurie irgi gerai užderė
ję. Šiemet Sovietų) kviečiai 
ešų daug, geresni, negu per
nykščiai. i

paskelbė, apskaičiavimą tur-i| NĮŲARAGUO J SUKILI 
to, kurį paliko kąpitalistasį 
A; S. Cochran, mirdamas 
1929 m. Jo paliktas tinkas 
siekia $38,977,237. Tąi gry
nas turtas. O abelnas tur
tas yra vertės virš 41 milio- 
no dolerių. Paliktas gimi
nėms. > . > i , Į

VALDŽIOS ŠULAS VIRTO 
PLIENO TRUSTO 
KARALIUM

WASHINGTON. — Hoo-' 
verio kabineto narys ir ko
mercijos departmento * sek
retorius ' ponas Lamont re
zignavo ir tuoj aus tapo iš
rinktas “carų” ‘plieno trus- 
to. Tas aiškiai parodo, kaip

1 Amerikos .valdžią-.

MAS NENUMALŠINTAS

' M ANGŲ A.—Valdžios ra
portas- parodo, ■ kad liepos 
mėnesyje įvyko 17 susikirti
mų tarpe Sandino pasekė
jų ir valdžios kariuomenės. 

(Tuose mūšiuose užmušta 23 
revoliucionieriai ir trys val
džios kareiviai.

SUAREŠTAVO 
FAŠISTUS

dų ir nuvežtas ligoninėn mi-l kontroliuoja stambieji kapį-
|re. ' : I talistai. * , |

MADRID. — Ispanijos po
licija padarė puolimą ant 
fašistų kliubo ir suarešta
vo 46 fašistus. - Jie kaltina
mi suokalbyje nuversti res
publiką ir atsteigti monar
chiją.1

>7; wits'

New York “Times*o” ko
respondentas iš Shangha- 
jaus praneša sekamai:

“Nors valdžios kariuome
nei pavyko atsiimti iš ko
munistų miestus Yanglo ir 
Kotien prie Hankowo, bet 
naujas ir rimtas pavojus 
valdžiai išsiveržė plačiam 
fronte nuo Shasi, ant Yang- 
tse upės, apie už 150 mylių 
nuo Hankowo, iki Tseiny- 
ang ir Sientaochen, o nuo 
čia iki Kinkow. \ . \

“Bijodama valdžios lini
jų susmukimo, valdžia sku
biai pasiuntė 48-tą diviziją 
į Yokiokow, kur valdžios 
armija jau neteko 800 kar
eivių. Čia daugelis kareivių 
numeta šautuvus ir atsisa
ko kariauti,- o kiti prisideda 
prie komunistų.” ! ■

ŽUVO KASYKLOJ
57 MAINIERIAI

LONDON. —Gautas pra
nešimas’ iš Tokyo, kad Se- 
rachi anglies kasyklos eks
plozijoj žuvo 57 mainieriai. 
Platesnių žinių apie šitų 
baisių nelaimę spauda nepa
duoda.

IŠIMINĖJA JŪRININKŲ 
LAVONUS

KIEL, Vokietija. — Rug
pjūčio 6'd. tapo išimtas pir
mas lavonas iš povandeni
nės valties, kuri huskendo

vi. 
jūrininkai.

WASHINGTON. — Teis
mas nubaudė.. > finansiškai V M
septynis veteranus, kurie pi- 
kietavo Bąltąjį Namą. Drg. 
Pace, Eks-Kareivių Darbi
ninkų Lygos vadas, nubaus
tas užsimokėti $70, o kiti še
ši po $50 kiekvienas. Drau
gai išleisti jbo kaucija ir pa
duoda apeliaciją į augštesnį 
teismą. Juos gina Tarp
tautinis Darbininkų 
gynimas.

Belgijos Mainieriai 
Nutarė Tęsti Streiką

Apsi-

BRUSSELS, Belgija. — 
Charleroi ir Borinage dist- 
riktuose mainieriai nubalsi 
vo tęsti streiką ir kreipiasi 
į kitų sričių mainierius stoti 
į generalę kovą prieš ang
lies baronus. Laukiama 
griežtų susikirtimų su 
džios spėkomis, kurios 
nauja darbdaviams.

< HARBIN. — Iš visų Man- 
džurijos kampų -ateina ži
nios, kad užėjo dar negirdė
ti potvyniai, tūkstančiai 
žmonių paverčiama bena
miais kasdien. Gi šitų ne
laimę lydi kita, dar baises
nė, būtent cholera, kuri pra
dėjo siausti.

CHATHAM, Mass.
Augščiausio Teismo teisėjas 
Brandeis atsisako leisti 
įteikti apeliaciją prieš Berk-' 
maųiųtės i š d e p o r tavimą. 
Tuo būdu vėl visas dalykas* 
patenka į Darbo Depart-, 
men to sekretoriaus Doak’. 
rankas, kuris jau pirmiau'* 
yra įsakęs ją išdeportuott 
dabar randasi kalėjimo ligo-• < — • nmej.

Drg. Fosteris, komunistų 
kandidatas į prezidentus, 
aplankė draugę Berkman li
goninėj ir perdavė jai visnr 
komunistinio judėjimo' lin?? 
kėjimus. S XX ;

Prekyba Tebesmunka 5
WASHINGTON. — vJi’ 

džios raportas už birželio 
mėnesį parodo tolimesnį 
Amerikos prekybos smuki
mą. Per tą mėnesį ekspor
tuota produktų už $114,274,- 
000, arba virš 72 milionai 

5 mažiau, kaip pernai. Įga- 
Įbenta iš užsienio už $111,- 
'410,000, arba virš 62 milio- 
nų mažiau, kaip pernai per 
tą patį Įoirželį.

BALTIMORE, Md.—Čia 
ant anglų laivo staiga pra
dėjo . siausti karštligė. De- 

liepoSį 26 d. Viso žuvo 69 vyni jūrininkai' atsidūrė li
goninėje.

L-.A •..\>L* ./ė-į'ii.,’,

KARŠTLIGE PAGULDĖ 
DEVYNIS JŪRININKUS

val- 
tar-

FAŠISTŲ TERORAS 
NESILIAUJA

POTVYNIAI IR CHOLE
RA MANDŽURIJOJE

4/

BERLYN. — Valdžia dar 
neišleido mirties bausmės 
patvarkymo, nors paskirtas 
laikas jau praėjo.

Tuo tarpu Rytų Prūsijoj 
fašistų teroras siaučia be. jo
kio atleidimo. Tilžėje Ko
munistų Partijos buveinė 
apšaudyta. Chenųiitze vie
nas darbininkas užmuštas. 
Bet gi tas kruvinas dekre
tas ruošiamas ne prieš fa
šistus, bet prieš komunis 
tus. ’ ’
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HILLMANO STOPEDŽIUS’
Amalgameitų unija New Yorke paskelbė taip vadinamą 

stoppage, sulaikymą dirbtuvėse darbininkų darbo, kas 
žiūrint iš paviršiaus, atrodytų lyg ir trumpu streiku. 
Tikijųmoj šis “stopedžius” yra niekas daugiau, kąip Hill- 
manfr tolimesnis pardavikiškas žygis, daromas sustipri
nimui savo mašinos finansiniai ir padėjimui bosam. Bo
sai šį “stopedžių” pilnai užgiria.

Laike darbo suturėjimo; Hillmanas ir Ko. bando sustip
rinti' savo mašiną finansiniai. Paruošti planus, kuriais 
darbininkai būtų priversti mokėti unijai duokles. Tai pa
siekiama susitarimu su bosais, k$d pastarieji priimtų į 
dirbtuvę tik tuos, kurie turi uij 
ir kurie, žinoma, yra užsimokėję 
rokratams. Iš kur darbininkas

>

I APŽVALGA APIE AUGIMĄ KOMUNISTŲ PARTIJŲ
IR KOVĄ PRIEŠ FLUKTUAaJĄ

Kad Šluoja, Tai šluoja
“Vilnis” praneša, kad Chi-j 

cagoj, per pastaruosius šešis 
mėnesius, bankai atėmė iš1 
smulkių savininkų už mor-/ 
gičius (vekselius) 8,554 nuo-. 

Į savybes. Tik per vieną lie
pos mėnesį atimta nuosavy
bių už B£5,977,212.00 vertės! 
Tolinti “yilnis” nurodo,, kad

Daugelis tokių, kurie fUrėjo'j

jis nesutinkąs priimti. Tokį 
pat • pareiškimą padarė ir Ci
bulskis. Uvickas nepasišykš- 
tėjo savo oponentams ir “kom
plimentų,”—išvadino juos būt- 
legeriais, pelų maišais 
niais ir t. t.

j džios traukti į pagelbines 
organizacijas, aplink parti- 

ijines masines organizacijas, 
jį revoliucines unijas, į Tarp
tautinį Darbininkų Apsigy- 
| nimą, sporto, kultūros ir ap-O. Bever. L . . . .. . ,.svietos organizacijas ir tt. 

įse ir konferencijose, taipgi ir tt.
Del sekmingesnio pravedi-! ,sus^ inki^luose- (Tąsa Bus)

dur- mo darbo atžymėtose įmone- i 
ise reikia turėt mintyje: a);

„ . v . ... . ■ | išleidimą nelegalio, bet re- _v. « “ , . i
Pries ;SLA skilimą kuo-, gUijarįaį išeinančio fabriko SU, sprenaziant pagal jų, 
r.4- - - mokėjimą pravesti partijos!Iii • i — • •met reikėjo visiem kovotiI 

prieš, komunistus, tie ele
mentai vadinosi viens antrą 
“ponu”,: “gerbiamuoju”, ir 
tt.' Dabar jau durniais, būt-.

pet ir stambesnes nuosavybes ]egerjais i in pelų maišais 
Įr jau svajojo praturtėti, da- švaistosi. ■ i Uvikas nepaiso

(Tąsa)

6. Prieš visas partijas aš-j
triai stovi klausimas patik- e
rinimo vadovaujančių drau-i IDA 8-to Distr. Reikalai

laikraštuko; b) organizavi
mas reguliarių pasitarimų
kuopelės aktyvo ir specia
lių vakariniu' kursų—kon- . . .
ferencijėlių, del , kuopelių!m p v;5s^ įgalių, pusiau le- 
'parinkto . aktyvp, tokiose i ?r nelegalių priemonių.

i jos viršininkų korteles 
arba mokasi unijos biu- | 
nokės, dirbdamas į me-1

Pirmiausiai turiu atitaisy
ti paklaidą savo rašinėlio, 
tilpusio “Laisvėj” No. 176- 
tam, kur buvo aprašyta ap-‘ 
sigynimo darbuotė Pietų 
Illinois draugų. Ten buvo 
pasakyta, kad “Vilnies” Ad
ministracija aplaikė aukų 
$2.00 per d. P. Bučinską iš 
West Frankforto, o turėjo 
būti ne du doleriai, bet $20.- 
00.

Atsiprašome a u k a u tojų 
delei padarytos klaidos.

Dabar TDA 8 distriktas 
turi daugybę bylų vesti teis
muose, o pinigų nėra. Bū
tinas reikalas pasidarbuoti 
draugams kolonijose del su-

7. Biuras vietinio partko- kėlimo finansinės paramos 
miteto organizuoja priežiu- gynimui politinių kalinių, 
ra narių pasikeitimų tose Chicagoj pastaruoju laiku

I darbą įmonėse, mokėjimą 
o r g a n i z uoti darbininkus 
darbo įmonėse, panaudoji-

parinkto . aktyvp, 
konferencijose pasiremiant 
KIPK instrukcijomis reikia 
apdirbti konkrečias vietines 
užduotis, -patikrinti, ant 
kiek vietinis partkomas su 
savo esamąja struktūra ir 
metodomls darbo užtikrina 
reikalingą k o n c e n traciją

biir visai neturi nieko. Nega
lėdami išsimokėti bankais, jie 
nustojo nuosavybių ir viso sa
vo gero.

Ir toji padėtis, kaip rodo 
skaitlinės, dar eina vis blogyn.
Daugelis savininkų, ’ _ _ ___ ___

j abejo, šaipydavosi iš komu- siūlo Hooverio valdžiai "nu-1darbo pasirinktose įmo- 
' nese ir čionai ant vietos pa-

socialistų, kadangi ’jis turi 
užu vėją centre: ten jo bičiu
liai sėdi, kurie jį užtars.

Nupirkti Socializmą!
t>e Grigaitis “Naujienose”

tus tik mažų dalį laiko ir per tą laiką gaudamas po $10 j nisp’ ku™let Jie Pri.eš keU.s pirkti kapitalistines korpo-)“— “ įos darbams

Kita to “stopedžiaus” pusė reiškia tai, kad įvedus į zis; palies ne tik Unio kapitalizmo sistema pakeisti metodose ii sti uk- 
dirbtuves dar didesnę paskubos sistemą, dar apgalvbtes-if16^1111^1}18 pi olėtai us, bet panaikinta.” Vadina-! tuioje dęl daibo sekmmgu- 
nę kapitalistinę racionalizacija, kuri neštu daugiau nau-lir. smulkiuosius namų savi- įuo dūdų socializmas at-jV}0; Be g_a o yia.svaibuJa- 
dos darbdaviams. Pati buržuazija už tai Hillmaną vadi-1 J!mkU8 jr bailiomis. Dauge- eitų. šitą “teoriją” jau se-:vimmosi darbe issiaiskmti

sayaitę, tai ne Hillmano biznis. (Jie turi mokėti ir tiek!
Kita to “stopedžiaus” pusė reiškia tai, kad įvedus į

metus sakė, kad ateina kri- 
zis, kuris palies ne tik nieko

nę kapitalistinę racionalizaciją, kuri neštų daugiau nau-|*r smulkiuosius namų savi- 
(
na “žymiu ekonomistu” ir įvedėju į drabužio industriją 
“moderniškų” metodų. Ta sistema, iš kitos pusės, nesvie

 

tiškai kerta darbininkų sveikatą ir mažina ęfarbą; ruo-| 
šia darbininkams dar ir dar didesnę bedarb,

Tas, podraug, beje, bus ir algų kapojimu
Nors Hillmano leitenantai ir jų organas tyeliais atvejais 

 

skelbė, kad algų kapojimas bus sulaikyta^fbet jis vykina
mas be atvangos.

Tas viskas neša dar didesnį skurdą ir vargą visiem 
Amąlgameitų unijos nariams darbininkams. Kai kur jie 
išstojo atviron kovon prieš biurokratus. Tokiuose mies
tuos^, kai Montreal ir Toronto, Kanadoj, darbininkai bei- 
Veikiišvijo visus Hillmano bernus, pasiimdami patys rei
kalus Tvarkyti. Kitur prie to tik einama. Reikia pripa
žinti; kad opozicinis judėjimas Amalgameituose daugelyj 
vietlį dar gerokai silpnas. Reikia, beje, atvirai pasakyti, 
kad Adatos Amatų Darbininkų Industrinė Unija ir Dar- 

-^bo Unijų Vienybės Lyga iki šiol teikė mažai paspirties 
< kovojantiems Amalgameitų unijos militantingiems darbi

ninkams, kurie yra žiauriai persekiojami Hillmano ma
šinos.

Reikia sukrusti! Reikia sudaryti platus bendras dar
bininkų frontas visose dirbtuvėse. Opozicija privalo pa
versti esamą “stopedžių” į tikrąjį streiką. Jie privalo 
panaikinti tas baisias sąlygas dirbtuvėse ir pačią Hillma
no vadovybę, kuri yra del to atsakominga.

racijas ir tuo “būdu priva-; .
tinio kapitalizmo sistema pakeisti^ metodose ir struk-

Partija turi pravesti drą
siai įtraukimą naujų spėkų, 
išaugančių eisenoje klasinių 
proletariato kovų, sujun
giant tuos^ drąsius įtrauki
mus naujų darbo jėgų su 
drąsiu paliuosavimu nuo 
vadovavimo darbo pasiro
džiusius ir nemokančius 
tinkamai vadovauti parti- 

>, dabartinėse 
sąlygose paaštrėjusios kla
sių kovos.

nai skelbė dalis socialistu. | reikalingumas konspiraci- 
, • I • t- <* I • • — • 1 — 11lis jų tikėjo skelbimams so- 

cial-fašistų, kurie sakydavo, 
kad Amerikos kapitalizmas 

!yra taip racionaliai organi-

rą narių pasikeitimų tose Chicagoj pastaruoju laiku 
įmonėse, tai yra stambiose i siautė didelė reakcija. Val- 
įmonėse, tvirtai, nuolatiniai džios agentai puolė darbi- 
konetmtruojant spėkas ir ninkų susirinkimus, 
stengiantis padidinti naujų terorizavo ir areštavę kan- 
narių verbavimą į partiją iš! kino kalėjimuose. Dar taip 
įmonių ir tvirtinant ten esą-1 įr bekankina n e k u r i u o s

Tiesa, nekurie

Michelsonas, Smelstorius se- ios Įmones, vienutės darbe 
niau dažnai ant kiekvieno lr suderinimas legalių, pu- 
kampo sakydavo, kad sočia- siau įgalių ir nelegalių dar- 

arbininkams izuotas- j°g čla 3okls krlzls lizino laikais kapitalistams veikimo būdų: c) suda- 
negalės daug paveikti. Da- bus daUg gerjaU( negu da. j ryti pagelbai įmones kuo- 
bar jie mato, kas buvo tei-i pap* jie turės pinigų bus' peles darbo ^Tleną arba ir 
singas! ” ibagotiįir nereikės rūpintis|kelias speeiales 1 „ ” , . . . ___ o__. ____,

’■ ' ! brigadas iš partijos narių, I nepaisant visokių kliūčių ir paleisti be jokių kaucijų ir
i tarpe jų yra paleistas drg. -

negalės daug paveikti. Da-

Fašistu Juodas Darbas -
“Tėvynė” įdėjo stambipm 

raidėm pirmąm puslapy] 
“žinią”: “Susektas Komuni
stų Juodas Darbas.” Ir tąs 
“juodas darbas” štai kame,, 
pasak fašistinės “tėvynes”, 
veriasi:

'visame krašte susidariusi 
komunistų grupė, kurios tiks-

į biznio reikalais.
Ar reikia aiškinti, ,kad ta 

teorija neturi nieko bendro 
su marksistiniu socializ
mų?! . Marksas, Įr Lenįnas 
mokina,i kad vienatinis ke
lias įvykinti socializmą,(tai,, 
susiorganizavus i proletaria
tui, nuversti < kapitalistinę 
sistemą ir jos vietoj statyti 
socializmą. Komunistai tuo 
keliu ir eina.

pagelbos mas kuopeles, tose įmonėse,, draugus.
• I • j • 1 • 1 !’• v • • 1 ‘ /

kurie pagal savo darbą, pa-1 darbdavių teroro, 
gal gyvenimo vietą arba pa-1 C 
gal kitas sąlygas gali būtiįnių darbininkų

juos t

lu buvo skleisti nepamatuotas < ( _ -
žinias apie bankų “blogą”;sto- • HOOVERIO BEDARBIŲ

VETERANAI IŠGAINIOTI

vį tarpe banko depozitorių. Jie 
depozitoriams telefonais prane
šinėjo, kad tas ar kitas bankas 
jau “rengiasi” užsidaryti.
Šitą nesąmonę paskelbė 

kapitalistų spauda tuo tik
usiu, idant nukreipus darbi
ninkų domesį nuo krizio,

Taigi pasirodo, kad iš Johnstown, Pa., veteranai jau nuo tikrosios priežasties^ to 
bus beveik išgainioti. Miesto majoras McClosky, kuris 
pirmiau pasikvietė veteranus iš Washington©, už Kelių 
dienų davė jiem ultimatumą nešdintis, kur akys veda. 
Tasai sutvėrimas, kaipo buržuazijos agentas, kaipo pi
gios rūšies buržuazinis politikierius, savo pasiekė: pasi
garsino, įgijo liberalo vardą.

Bet išvijimas veteranų iš Washington© ir Johnstown©
' jų vargo nepanaikins. Duonos ir darbo jiems nesuteiks. 

Daugelis iš jų sugrįžę atgal “į namus,” imsis kitokių žy
gių išsigelbėjimui iš baisaus likimo.

Tūliems iš tų veteranų, Kurie buvo Washingtone, bus 
jau aišku, kas reikia daryti. Hooveris ir Washington© 
policija jiems davė pavyzdį: organizuotis ir kovoti. . Or
ganizacijoj yra galybė. Kapitalistinė mašina, kuri buvo 
organizuota ir ginkluota, Washingtone, beginklius vete- 

z ranųs išvaikė į visas puses, tarsi žvirblius. Kitus sušaudė.
Kitus Sužeidė. Tūli iš jų išmoko ir tai; kad toki “lyde
riai”, kaip Waters ir Ko. yra buržuazijos pakalikai, vete
ranų darbininkų priešai. Einant su jais—reiškia pralai-

Daugelis veteranų pamatė, kad tikraisiais kovotojais 
buvd ir tebėra tik Darbininkų Veteranų (Ex-Servicemen) 
Sąjunga. Jau tik tas faktas rodo, kad ši organizacija 
yra ištikima darbininkams veteranams, kad jos Hooverib 
valdžia baisiai neapkenčia; prieš ją daugiausiai kovoja.

Todėl su Workers’ Ex-Scrvicemen League veteranai 
turi eiti. Podraug, jie, sugrįžę “į namus,” privalo glau
džiau susirišti su vietiniais revoliuciniais darbininkais, 
su bedarbių tarybomis ir bendrai kovoti už išmokėjimą 
jiems bonų, už socialę apdraudą, prieš terorą iš būyžua- 
zijos’ pusės! |

krizio, ant komunistų. Bet 
tuojau po paskelbimui minė
tos “žinios”, patys rimtes
nieji kapitalistų laikraščiai 
tom nesąmonėm ėmė netikė
ti, skelbdami, kad tai neįro
dytas faktas, ir kad tuo ban
kų nenubankrūtysi. Dores- 
nieji kapitalistų rašytojai 
net gi atvirai pareiškė, kad 
komunistai turi visai kito
kią programą linkui krizio 
ir pačių bapkų.

Na, ir po poros beveik sa
vaičių to kvailo paskelbime, 
“Tėvynė” atarojū tą pačią į 
giesmę! Tai ne “komunistų 
juodas darbas,” ale fašistų, 
skelbiančių toįdus melus ir 
mulkinančių savo nelaimin
gus skaitytojus! ’ V

ŠELPIMO” KOMITE
TAS SUSMUKO

WASHINGTON. — Labai 
daug buvo bubnijama, kuo
met Hooveris paskyrė ne
paprasto šelpimo komitetą 
su Giffordu priešakyje. Sa
kė, kad valdžia rūpinsis be
darbiais. Dabar valdžia

a. u w </
8. Reikale verbavimo įmo- Kraucevičius, 

į darbininkų į partiją, nies
su dideliu naudingumu pa-Į kiekvienoje įmonėje privalo tukaitįs, išimtas po ~$2,000 
naudoti) šiam darbui. Pir-1 būti sugabūs, specifiniai bu-1 kaucija. Drg. J. Kiškis, or
imoje vietoje organizuojant I dai priėjimo prie kiekvienos ganizat. ALDLD 1 Apskr., 
jtas brigadas reikia panau- j darbininkų kategorijos ir paliuosuotas iki teismui 
,doti bedarbiai, kurie dar kas artimiausiu laiku ypa- p0 $1,000. Abudu draugai 
nesenai yra dirbę nuskirto- tingai svarbu:-a) gilintis ir yra veiklūs darbininkų ju- 
se įmonėse ir turi prityri-

J.mo ir asmeninės pažinties 
su darbininkais ir tt.

5. Vietinis sekcijos biu
ras ir jo plenumai turi sis- 
temačiai, ne rečiau, kaip 
vieną kartą į dvi savaites 
išklausyti pranešimus iš 
instruktorių apie darbo pa
sekmes išskirtose įmonėse, 
būtinai ištaisyti padarytas 11*1 1 • * • 1 1 •

vienas “Vil-
” redaktorių. Drg. Ma-

o r g a n i z a c i niai įsigalėti i dėjime.
svarbiausiuose čekuose; (b) i TDA veda bylas jų ir ki- 
įtraukti darbininkes; (c) tų draugų už paliuosavimą 
įtraukti populiarius ir revo- ir tikisi laimėti su pagalba 
liuciniai nusistačiusius dar- masinio veikimo.
bininkų vadovautojus; (d)' V. V . V.
įtraukti revoliuciniai nusi-j-------------------
stačiusius social-demokra- 250,000 KUNIGO 
tus ir narius reformistinių LAIDOTUVeSE 
unijų. Toliaus verbavime 
visiškai nereikalinga trauk- 

klaidas, padaryti reikalingą i ti į partiją: revoliucionizuo- 
pergrupavimą partijos jė-l jančius darbininkus, bet dar 
gų, orgkomitetų ir tt. ir turinčius nekurius atsikal-

VIENA, Austrija. —Kle
rikalų vado kunigo Seipe- 
lio laidotuvėse dalyvavo apie 
250,000 katalikų. Kunigas 
Seipelis buvo vienas iš Aus
trijos valdininkų ir vienas 
iš aršiausių smaugėjų Aust-

darbiais. Dabar valdžią gų, orgkomitetų ir tt. ir turinčius nekurius atsikal- 
praneša, kad Hooverio ko-j plačiai nušviesti prityrimus bėjimus, svyravimus ir abe- 
mitetas nustojo veikęs, nes:partijos spaudoje, bendruo- jones linkui komunistų, to- 
neturi pinigų. !se partijos susirinkimuo- kius reikia plačiai iš pra- rijos varguolių žmonių

REDAKCIJOS ATSAKYMAI įrašinių autoriams, ^aiški
nant, kodėl negalima jų 
spausdinti. Tūli iš tų raši
nių dar bus sunaudoti. Kvie
čiame draugus nesiliauti ra
šius. Nuo dabar stengsi
mės atsakyti kiekvienam 
bendradarbiui, kurio z raŠi-

galima Atsakyti visiems tųniu negalėsime pasinaudoti.

Betidrad£rbiams: P a š ta- 
iTiojii- laiku redakcijoj buvo 
susikrovusi visa eilė įvairių 
rašinių: korespondencijų, 
straipsnelių, eilėraščių, etc. 
Dėlei stokos laiko nebuvo

“Durniai” ir “Pelę Maišai”
Chicagos menševikų lapas 

rašo, kad liepos 31 d. Det
roite, SLA 352-ros kuopos 
susirinkime “kilo toks ter
mas, kokio niekas nęsitikę- 
jo.” Buvo svarstyti skun
dai ant tūlo Motuzos, advo
kato Uvieko ir kt., Pąsak 
rašytojo: - • (

. . .kuopa /pradėjo svarstyti 
skundą prieš U vieką Įr Cįbuls- 
kį.j Atrodę, kąd tįe ponai ne
gales išsisukti. Matydamas, 
'jog kuopoj savo “kėisą” gali 
pralaimėti, Uvickas pareiškė, 
kad jo reikalą turės tardyti 
Centras. Kuopos nuosprendžio

$
t'?'

c

*x

4k.

Japonijos' imperialistų diplomatai sugalvoja visokius pateisinimu^ grobimui Mandžūrijos ir rengimuisi
• prie ‘karo prieš Sovietų Sąjungą. Jie sudarė provokacijas, kuriose žuvo du Japonų kapitonai, ir neva at

keršijimui už jų gyvastį ir “apgynimui” savo teisių Chinijoj, Japonijos imperialistai užgrobė dalį Čhinijos 
ir išskerdė tūkstančius nekaltų Chinijos žmonių.
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kuo

smūgis sau 
priešas 
riant 
tatai.

(1) “Laisvė” labai daug sy
kių kartojo: “kas neina su ko
munistų partijos linija—tas 
W.ieš partiją.”. Šis pasakymas, 

smūgis (tik gal nesužinus 
ir netikslus) visiems tiems, ku
rie jautėsi esą dalini partijos 
linijos rėmėjai, bet dar nepil
ni rėmėjai, dar. vienur-kitur 
nesutinką su partijos nustaty
ta linija, ir su laiku jie galėjo 
patapk pilnesniais rėmėjais.

Korespondentas 
No. 163, pasakė, 

patiekė bing- 
veikimo 

Reikia sukelti maištą

o ne priešui. Jei 
’ red. kalba ta- 

blofina, reikia įrodyti 
Tada bus priešui smū- 

Gi neįrodžius—smūgis 
atgal.vimas gi yra 

šiurkšti kalba, 
vardžiavimais, 
mu, nepasako 
mandagi kalba 

įkovą su priešu, prisieina paša- ganytojų, o
kyti taip, kaip aš suprantu,!jino tik du ir naujo negayt; 
kaip matau. O matau aš, kad 
ir mes, Komunistų Partijos va
dovaujamo darbininkų judėji
mo šalininkai, ir mūsų priešai, 
Pruseikos sekėjai, jieškome sa
vo eilėms didesnės-platesnės 
talkos, kviečiame savo eilėsna 
platesnes darb. minias. Gi tuo 
pačiu sykiu, darbininkai kvie
čiami talkon, kovon, atsižvel
gia į talkos jieškotojų kalbą. 
Jei jie permato, kad 
jieškotojai 
ir kartais 
faktą, jie 

Wienvalinis
šymu nepagrįstų faktų 
mia dar ir tuos darbininkus 
kurie dalinai talkininkavo mū 
sų judėjimui.

Delei pavyzdžio reikia pri
siminti :

jo manymu 
piktas mūsų draugų riksmas’ 

sudrutino”. Kam, girdi.

jų tą kontr-revoliucinę orgą- 
nizaciją pavadinom Lietuvių 
Donosčikų Draugija. Del to

Ikos 
kalba ir perįiktai 
pasako nepagrįstą 
talkon nesideda, 
riksmas su įmai- 

atstu-

jo (nesakau, kad tiksliai pa
kas gelbėjo, ne!) piktas mūsų 

O; draugų riksmas, kaip žodžiu, 
“Iš taip ir raštu. Pavadinimas 

Liet. Darbininkų Draugijos— 
Lietuvių Donosčikų Draugija,

pasekėjų neturi 
prieraše prie mano straipsnio, 
“L.” redakcija pasakė, jog 
yra faktas, kad “Pruseika pra
džioje turėjo daugiau pasekė
jų, negu turi dabar. Daug 
suklaidintų darbininkų nuo jo 
atsitraukė.” Taip, daug apsi
traukė, tai neginčijama. Bet 
aš matau neginčijama ir tai, 

politinį nusistatymą ir veiki-: kad Pruseikos pozicija, kuo- 
mą.” Redakcija tiesiog išms- nret tapo įkurtas jo laikraštis 
lytai sako, jog aš Pruseika va- ir LDD., susitvirtino. O jam 
dinų darbininkų vadu. Delei; šalininkus sugrdpuoti pagelbė- 
šitokio redakcijos man prime 
.tirno turiu pacituoti tatai, 
mano straipsnyj pasakyta 
pasakyta tenais štai kas: 
Pruseikos kalbos galima 
vaizduoti, kad jis jaučiasi dar 
bininkų vžtdas. Jis sakosi sto-JĮ pasako, jog ne vienas Prusei- 
jąs už Komunistų Partiją. Jei,ka arba keli jo adjutantai yra 
taip, tai jis turėtų pilnoj drą- donosčikais, bet visi tos drau- 
soj eiti į darbininkų minias gijos nariai. O ar tas pavadį- 
ir kalbėti už Komunistų Parti
ją. Bet ar Pruseika eina? Ne. 
Jis šalinasi nuo1 darbininkų 
minių. Jis įieško pritarėjų tik 
mažuose rateliuose.”

Išeina taip, kad svarbiausias 
dalykas gavimui šalininkų, tai 
grąži kalba. Jeigu Pruseika 
ir jo šalininkai “gražiau”, 
“švelniau” kalbės, tai jie 
“gaus” daugiau pasakėjų, ne
gu mes. Nesvarbu nei kovos 
programa, nei tikslai, nei prin
cipai! žinoma, tai yra klaidin
gas supratimas. Abelnai dar
bininkai žiūrį į prus (į Komu
nistų Partiją, į jos vadus, ir 
tt.) ne iš to atžvilgio, kaip 
mes kalbame, bet kaip, mes 
veikiame, kaip mes kovojame 
už darbininkų klasės reikalus, 
kokia mūsų programa, kokie 
mūsų tikslai ir tt.

Drg. J. sako: “Laisvė” labai 
daug sykių kartojo: ‘kas neina 
su Komunistų Partijos linija—> 
tas prieš partiją’.” “Laisvi” 
niekad taip nesakė. Gal drg. 
J. turi kokio nors indivięlualo 
panašų, pareiškimą, bet tai nė
ra nei Komunistų Partijos, nei 
“Laisvės” 'bendra linija.. Męs 
žinome, kadį daug darbininkų 
nesutinka ,su Komunistų Par
tija, bet'mes nesakome,, kad 
jie mūsų priešai; jie nesutin- 

. ka del to, kad neturi geresnio 
sako, Į supratimo. Gi mūsų užduotis

a ir jos tikslais.
Niekad • “Laisvė” nesajkė, 

draugas jog (.Pruseika pasekėjų nepuri.
Laisvėje” nesykį buvo nuro- 

Bet ir paskiaūs, kad ta draugi-'1 dyta, kokie tie jo pasekėjai: 
ja darbininkams nereikalinga, ( daugiausiai sąmoningai prieš 
nieko nereiškia. Drg. J> tUrė-1į komunistus nusistatę biznie- 
jo nurodyti, jog ji yra žalin-riai, būtlegeriai ir grupelė po- 
ga darbininkams, jog ji dirba litiniai atsilikusių darbininkų, 
kontr-revoliucinį darbą, 
met su jos pagelba 
Pruseika, Butkus ir 
stengiasi griauti 
Lietuvių Darbininkų 
ros Draugiją ir kitas mūsų

vadovaujamų draugų 
pareiškimas nusakė 

jiems jaustis partijos priešais. 
Aš gi partijos priešus supran
tu tik tuos, kurie prieš partiją 
vienokiu ar kitokiu bu(lu ko
voja, o kurie nekovoja, nors 
jie ir nėra partijos rėmėjai, 
arba jei yra dar nežymūs rė
mėjai, jie nėra partijos prie
šai. Jei visi tie, kurie neina 
su partijos linija, būtų priešai, 
tai, labai aišku, partija nebe
turi kur kojos kelti, nebeturi 
į ką kalbėti, nes visi—partijos 
priešai, o su priešais kalbos 
nėra, tik kova.

Nuo Redakcijos.—Talpinant, 
šį antrą drg. L . ___
nai turime padaryti keletą pa- į 
stabų. Drg. J. nepatenkintas: 
ilgoku redakcijos prierašu prie 
jo pirmesnio straipsnio. Jis 
sako, kad jis prabilo prieš L "fPruseika, o “Laisvės” redakci
ja be reikalo ant jo .“užsipuo
lusi”. Kaip aname rašte, taip 
ir šiame J. kalba prieš Pru
seika tokiuo tonu, tartum Pru
seika nebūtų mūsų . judėjimų 
priešas. Pirmesniam rašte jis 
kritikavo Pruseiką ne del jo 
kontr-revoliucinio darbo, bet 
svarbiausiai del to, kad Pru
seika esąs tiek ištižęs, jog ne
pakankamai veikęs del savo 
sklokos. štai kaip apie Pru
seika J. kalba pirmesniam sa
vo straipsnyj?: “Pruseika, kaip 
paskelbė “Naujoji Gadynė”, 
išvažiavo seiman ir sykiu mar
šrutai—aplankyti kolonijas. 
Bet niekur jam nebuvo suruoš
ta viešo susirinkimo. Cleve- 
lande ( turėta sueigėlė stuboj; 
suorganizuota LDD kuopėlė 
(pasak vieno, clevelandiečio) 
tik iš ‘7 narių; !■ ‘Binghamtone,’ 
tie vyrai,:kurie; turėjo su Pru
seika susirašinėjimą, pageida
vo, kad jis pasakytų prakal
bą viešame mitinge, bęt. Pru
seika įstruktavęs juos kviesti 
tik artimesnių žmonių grupe
lę pasitarimui — pasikalbėji
mui. Gi kuomet pasikalbėji
me prisiminta, kodėl, jis neno
ri pasakyti prakalbą, jis pasi
teisinimui susigriebė priežastį 
—peršilta, tebūna rudenį.

“Ai-ai, sutirps Pruseika! 
Sudribs lašiniai! Darbininkų 
vadas šilumos bijo. Gi darbi
ninkams, kuriems, jei dar šiuo 
laiku turi darbą, prisieina 
dirbti ir ilgas valandas, ir 
daug karštesnėse dienose, ir 
prie t ugnia žėruojančių kaka
lių, o būna pakenčiama.”

Išeina taip, jeigu Pruseika 
nebūtų toks “ištižęs”, jeigu 
jis sutiktų pasakyti prakalbą, ' 
tai prieš jį nebūtų ką sakyti. 
Bet, mums, drauge, nesvarbu, 
kad Pruseika “ištižusiu” pasŲ 
rodė ir nesutiko sakyti prakal- 

i bą del vienokios ar kitokios 
priežasties, kuomet jo šalinin
kai to pareikalavo. Mes turi- 
ine kreipti domę į jp:,‘darbą. 
O kaip tik JJ palieka Nuoša
liai jo kontrrevoliucinį darbą 
ir j kritikuoja Pruseika ? (del 
menkos ’;veftės dalykų—del 
“ištižimo.”' < f > \ y ‘ • 

šitame rašte drg.
jog jis aname rašte ___ ________ __  _______ ,
“pasakyti, jog Pruseikos orga-. pažindinti su Komunistų Par4- 
nizacija — Liet. Darbininkų tij 
Draugija—darbininkams ne
reikalinga.” Reiškia 
dar tik “bandė,” o nepasakė

“Laisvės” No. 173 platokai Tačiaus 
prabilau prieš Pruseiką. Pra-1 aštrus 
tilau ne todėl, kad savo kal- 

a galėčiau pralenkti visus 
tuos draugus, kurie jau atve
jų atvejais kalbėjo prieš Pru
seiką, kritikuodami ir smerk
dami jį, bet todėl, kad mačiau 
reikalą platėliau atsiliepti de
lei Pruseikos žygių-užsimojį- 
mų daromų Binghamtone. Sa
vo rašte, kiek įstengiau, ban
džiau įrodyti Pruseiką esantį 
atsiskyrusį nuo kovingojo, ko- 

Snunistų vadovaujamo, darbi
ninkų judėjimo eilių, ir ban
džiau .pasakyti, jog Pruseikos 
organizacija—Liet. Darbinin
kų Draugija — darbininkams sakė 
nereikalinga, ir, jog Pruseikos 
Svarbiausias programos punk
tas—dolerių jieškojimas. Ta
čiau, “Laisvės” redakcijai ma
no raštas suprantamas kitaip. 
Ji gerokai ilgesniame, 
mano raštas, prieraše, 
re išvadą, jog aš turiu 
dingą supratimą apie renega
tų Pruseikos-Butkaus-Strazdo 

veiki- 
išm’s-

šyti), tai kitos dvi agentės to 
pasiūlymo nepriėmė. Delei to, 
trečiasis literatūros agentas ir 
nustojo veikęs. Reiškia, esa^- 
mos literatūros agentės, ku
rios, gal būt, kai kieno supra
timu, geriausia laiko partijinę 

i liniją, pagelba atmetė.
“L.” redakcija sako, jog'su Pruseiką i 

Pruseikos šalininkai ALDLD Į neatsitraukia 
I kuopoj jį užsistojo ir tam už- 
i sistojimui delei “ ‘šventos tei
sybės’ draugas J. pritaria.”^Iš 
kur “L.” red. taip įsitikino, 
kad ALDLD kuopos susirinki
me kas tai užsistojo Pruseiką? 
Jeigu daryti užsistojimo išva
dą tik iš to, kad kuopos susi- 

j rinkimas neišnešė rezoliucijos 
, prieš Pruseiką, tai dar nereiš- 
Į kia, kad už Pruseiką kasį nors 

Laisvė” atvejų atvejais' užsistojo. Aš tatai savo ko- 
sako, kad Pruseika ’ respondencijoj aiškiai pasa- 

Bet dabar i kiau, kad “nariai, kalbėję už 
rezoliucijos atmetimą, pareiš
kė tą nuomonę, kad rezoliuci
jos paskelbimas tai tik dau
giau savitarpinės neapykantos 
pasės kuopos nariuose.” Iš 24 
narių, dalyvavusių susirinkime, 
tik du balsavo už rezoliucijos 
išnešima. Nariai nebalsavo už 
rezoliucijos išnešimą ne dėlto, 
kad jie užstotų Pruseiką, ne. 
Jie supranta, kad rezoliucinis 
riksmas naudos neneš.

ant mūsų “supyko” “geri žmo- 
nes” ir “nuėjo” pas Pruseiką 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Kalbant apie perdėjimus— 
priešo pusei viską mažint, o 
savo didint,—reikia pasakyti, 
kad mūsų laikraščiai labai 
dažnai duoda progos priešui 
juoktis iš mūs. Pavyzdžiui, 
paimkim, kad ir tolesnės kolo
nijos įvykį, .štai 14 d. liepos 
“Vilnis” rašo, kad * St. Louis, 
Mo., LDS susirinkime skloki- 
ninkai pasišaukė 50 policistų. 
Toji pat žinia “Laisvėj” jau 
sako, kad 30 policistų. Kitą 
dieną vėliau, “L.” rašoma apie 
tą patį įvykį ir minimą pOlicis- 

suvirš. Ir 
taip mažta, ir mažta... O 

i priešui, kaip tik ir yra pro
ga daryti iš tų perdėjimų juo- 

■ kus.
Taip pat reikia pasakyti 

apie paskutinius perdėjimus iš 
mūs miesto.

' Mažutis, “L.” 
jog Pruseika

1 hamtoniečiams savo
I planą 
ALDLD 20 kuopoj”, ir ren
giantis eiti į namus, pradėjo 
gązdinti, kad jeigu Bimba ir 
jo štabas sužinotų apie jūsų 

i čia buvimą, tai jumis visus iš- 
| mestų iš ALDLD kuopos.” 
i. Pruseika nė maišto liepė 
i kelti kuopoj, nė gązdinor kad 
i Bimba ir jo štabas brauks na- 
| rius už dalyvavimą Pruseikos 
.mitinge. Pruseikai patys bin- 
i ghamtoni,ečiai pasakė, jog jo 

gavo j organizacija čia nereikalinga.
Pagal Pruseikos išvadas, būk 
pats ALDLD Centras1 suskaldė 
daugelyje miestų ALDLD kuo
pas, čia niekas, kol kas, 
ALiDLD kuopą skaldyti neban
dė. Gi kas del gązdinimo, 
kad Bimba ir jo štabas brauks 
Pruseikos mitingo dalyvius iš 
ALDLD., tai Pruseika jau ank
sčiau buvo pasakęs, kad 
ALDLD centras yra sušvelni
nęs savo taktiką, kad narių iš 
organizacijos jau ' nebraukia'. 
Jis ne maištą liepė kelti bent 

rašy
tis į jo draugiją ir rengti 
“Naująjai Gadynei” pikniką. 
Pruseikos mitinge dalyvavo. 10' 
žmonių'.^ Gi į jo draugiją ža
dėjo rašytis tik 3—du ALDLD 
nariai, kurie kuopos susirinki
mų šėpai jau nelanko, ir vie
nas nepriklausąs į ALDLD.

ALDLD kuopos susirinkime 
buvo pastebėta, kad koresp. 
Mažutis, aprašydamas Prusei
kos mitingą, dviejais punktais 

kė su teisybe, tai jis da- 
L.” 174, kaipo įrody

mą, kad tiesą rašęs, liepia pa
siskaityti jo pirmesnę kores
pondenciją. O kad parodžius 
save labai teisingu, jis jau ir 
sako, kad “pruseikiniai men
ševikai; pradeda rodytis. 
ALDLD 20 kuopos susirinki
me Pruseikos šalininkai 
viešai pasirodė ir kuopoj

maištą.” Kokį maištą^? Susi
rinkimo dalyviai jokio rhaišto 
nematė, o tik Mažutis matė. 
Tik nežinia,' ką' jis ’ supranta 
žodžiu “maištas”?. '

Jis sako, jog 
sirodė pereitame ALDI 
pos susirinkime, kad jie stovi, 

nei colio nuo jo
Kas susirinki

me stojo už Pruseiką? Niekas.
Mažutis ir korespondentų 

biuro organizavimą mato ko
kiu tai paslaptingu skymu, o 
redakcija, patikėjusi Mažučio j 
■‘teisingiems pranešimams” tu- į 
ravoja jam. Na, jeigu tik ši-Į 
taip kalbėdami vykinsime 
“Laisvės” redakcijos prieraše 
pasakymą:^ “Aišku, sąryšy su! 
griežtesne itaktika mes taipgi; 
visada turime remtis faktais, i 
kurie įtikintų darbininkus, jog! 
mūsų , pusėj r teisybė,” tai mes'j 
jų neįtikinsime. , , . j

Šį mano pasakymą, manau, 
^kiekvienas skaitytojas gali su
prasti, jog Pruseiką darbinin
kų vadu ne aš statau, bet sa- 

^kau, jog i$ Pruseikos kalbos 
(galima įsivaizduoti, .kad jis 
jaučiasi darbininkų vadas. Aš 
gi įrodau, kad jis tokiu nėra,' 
nes jis nedrįsta eiti į darbi
ninkų minias ir kalbėti už Ko
munistų Partiją. Jis 
nuo darbininkų minių 
“Laisvės 
tai, jog aš 
darbininkų vadu 
įsivaizduoju.

Jei aš, anot “L.” redakcijos, 
perdaug mandagiai kalbu, tai 
tame turiu išrokavimą. Išmoka- 

toks: pikta- puola 
papuošta pra- Mano palyginimas 
mano suprati- pondencijoj (L.” No. 
daugiau, negu; kad jei “Nauji Gadynė 
. Kalbant apie mūsų mieste per pusmetį 32 

skaitytojų, o “Laisvę” atsinau-

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už \tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertes, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.
! * ‘ antrašu ir vardii:
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano
kuo- kuriuos renegatams ' pavyko 

renegatai suklaidinti. ' Drg. J. įsitikinęs, 
Strazdas jog dabar Pruseikos pozicija 

Amerikos, “sutvirtėjus
Literato

re- ją

voliucines organizacijas. Bet 
J., laikydamasis nebolševikiš- 
ko rašymo tono, to nepadarė. 

• "A J J j ! t J t f i S •
Toliaus J. sako; “Redakcija 

tiesiog išmi^lyiai; sąkoj įjog aš 
Pruseiką va'dinu darbininkų 
vadū.” ' ;

Gerai, pažiūrėkime, ką ana
me straipsnyj drg.. • J. sako. 
Štai sakinys: “Darbininkų va
das šilumos bijo.” Ką reiškia 
tokis pasakymas? Reiškia, jog 
drg. J. vadina Pruseiką dar
bininkų vadu, nes nei žodžio 
“darbininkų”, nei žodžio “va
das” nematė; reikalo įdėti į 
syętimženklius.

Dabar del J. prisilaikomo 
“mandagumo”. Jis sako, t kad 
jis tam turi pamato, ir nematb 
rejkalo (su priešu šiurkščiai 
kalbėti, O Į<as nemato reika
lo su priešu šiurkščiai įkalbėti, 
taš,' žinoma, nemato reikalo 
nei' vesti aštrią kovą su prie
šu. Ir tokia taktika kaip »tik 
patarnauja priešui. Drg. J. 
turi žinoti, kad mūsų santi- 

J. raštą vėl būti-1 kiai 8U renegatu Pruseika yra 
ne; švelnios kritikos santikiai, 
bet griežtos kovos santikiai; 
renegatai, Pruseika, Butkus ir 
Strazdas visu įsiutimu prieš 
komunistinį judėjimą kovoja, 
visaip niekina tą judėjimą, 
mūsų įstaigas, bando bjau
riausiai diskredituoti darbinin
kų akyse mūsų judėjimo vado
vaujančius draugus ir pačią 
Komunistų Partiją. Kaipo ko
munistinio judėjimo priešai 
jie nesilaiko jokio “mandagu
mo”. Aišku, mes prieš juos 
turime vesti griežtą kovą, tu
rime juos atakuoti. Ir jeigu 
toje kovoje panaudojama ir 
griežtesnės kovos priemonės, 
piktesnis priešo pasmerkimas 
ir atakavimas, tai kas"tokio?

Draugas J. labai klaidingai 
supranta įdūsų' • organizacinį 
veikimą. Jis sako, kad mes ir 
“Pruseikos sekėjai jieškome 
savo eilėms didesnės-platesnės 
talkos, kviečiame savo eilėsna 
platesnes darbininkų minias. 
Gi tuo pačiu sykiu; darbinin
kai kviečiami talkon, kovon at
sižvelgia į. talkos jieškotojų 
kalbą. Jei jie permato, kad, 
talkos jieškotojai kalba ir per- 
piktai ir kartais pasako nepa
grįstą faktą,' jie talkon neside-

gijos nariai 
nimas tinka antdėti visiems jų 
draugijos nariams, kurių jau, 
sakoma, yra -į 500? (“Lais
vės” redakcija pataria 'neti
kėti Pruseikos skaitlinėms, bet tų skaitlinė tik 20 
juk pasakymas, tai dar nėra 
įrodymas, kad jų organizacija 
tokios nariu skaitlinės neturi).

“Laisvės” redakcija sako, 
jog mane labai lengvai Prusei
ka savo blofu įtikino, 
“Naujoji Gadynė” turi 
skaitytoju Binghamtone. 
del tatai vadinti blofu? Ar 
yra įrodymų, kad tiek skaity- 

šalinasi1 tojų “Nauj. Gadynė” neturi 
Iš kur j Binghamtone ? Kam skelbti 

redakcija supranta Į faktą, kurio įrodyti negalima?
Pruseiką vadinu Toks faktų skelbimas, tai tik 

niekaip ne

nė vieno, iššaukė “Laisvės” re
dakcijos išvadą, kad tuomi di
džiausiu kaltininku esu aš. Aš, 
redakcijos sprendimu, ir Pru
seikos blofųi tikiu, ir esu vado
vaujantis draugas (kame ir ką 
aš vadovavau?), ir aš nedėjęs 
pastangų renegatus tinkamai 
numaskuoti, ir savo nusistaty
mu .geibėjų renegatams (ne
jaugi “L.” red. ir mano straip
snelį rokudja renegatarhs gel-- kurioj organizacijoj, bet 
bėjimu? nors aš, iš tikrųjų, ra
šydamas jį, visai neturėjau 
minties renegatus gelbėti), ir 
kad aš turiu greitai keisti sa
vo klaidingą taktiką linkui re
negatų, ir kalbos toną turiu 
keisti, ir aš (o kodėl niekas ki
tas? kodėl ne visi ALDLD ir 
kitų kuopų ,nariai-narės?) tu
riu pagelbėti kuopos literatū
ros agentėms suorganizuoti 
laikraščio skleidimo darbą, 
kad jis būtų pasekmingas. Aš 
daug ką turiu padaryti. Bet 
kuomet 'aš savo koresponden
cijoj priminiau, kad pradžioj 
metų buvo trys literatūros 
agentai ir vienas jų Luvo ga
vęs naują skaitytoją, sutinkan
tį užsimokėtr už metus “Lais
vės” prenumeratą $3 (o nupi
ginta kaina ALDLD centro 
sekretorius buvo liepęs užra-

Knygų 
. • . » t . • » ' f ; i

Eikime Į DaTbininkų Mase.s, ?u A palieta,Siūlykime 
Jiems Klasinę Apšvietą tiekiančias Knygas,

Ren^kime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistines Priespaudos?

■ • < _ į j KAINA
; i Pirmiau

ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių
apdaryta. Kaina .

ATMOSFERA ARBA GRO GAŽAl IR 
JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. jA^ Pe-

i trika. Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

SE VALSTIJOSE. Knyga ant geros- 
popieros 450 pusi. Apdaryta

• - ■’ Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L. B. Budin. Apdaryta 
336 pusi.

SOCIALDEMOKRATUOS ŽLUGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
naudotoju siutimą. Puslapių tūri 64

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANC1JOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

, Apdaryta
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė

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

386 puslapiu. Apdaryta •• 
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.

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

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba. Turi 608 
puslapiu. Gražūs apdarai

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.
■ Parašė U. Sinclair. 

RUSIJOS ISTORIJA. 
’ ; krovski. 320 puslapiu 
LENINAS. JO GYVENIMAS IR DAR-

- B AL Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti'kiekvie
nam: darbininkui ir darbininkę!. Turi 
432 puslapių. Aapdaryta

PASAULIO STEBUKLAI. “ - - -
kelio paraše’ Dr. J. . 
Knyga labai naudinga 

. puslapių. Apdaryta
KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 

charinas. . Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
vdas,; iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligija. Turi 224 pusi.

POLjĮriNĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta

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

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

;• šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina 

JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 
poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Br.ošiurai- 
tė labai naudingą'. 64 pusi.

K AŠ KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K, Markso ‘’KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė

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

ARELIAI. Apsakymėlis.
PROFESINĖS SĄJUNGOS 
PARYŽIAUS KOMUNA.

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

ATVIRAI KALBANT CM3

SO. BOSTON, MASS

N

t

Pruseikai Mass.
Rep.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

dėjimų

S

5

5

5
E

s
s
5

51

E

apie 35 jaunuoliai ir suaugę. 
Vakarais buvo pamokos vien

Mazurkai 
parinkt

H

pri- 
sek-
mo- 
drg.

tai “savitarpinė

W

WORCESTER, MASS
Iš Lietuvių Darbininkų 

Mokyklėlės

Komunistų Partijos Lietuvių
, kad 

keliui su tais, ku-| 
bendrą frontą su Frakcija čia turėjo dviejų sa

. -------- ------- ' draugių
švelnus” atsinešimas j Per dvi ištisas savaites. Antrą 

savaitę pieninėje lietuviškoje 
pagelbsti komunistams ir jų!mokykloje dalyvavo po 15 iki 

Aš simpatikams vesti kovą prieš 20 suaugusių.

»-•

5

S

3

3

3
3
3 
3

3
3
3

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Jeigu kur pruseikiniai “sutvir
tėjo,” tai ne del mūsų drau
gų “pikto riksmo”, bet del ap
sileidimo, del nenorėjimo 
griežtai kovoti prieš renegatą 
Pruseiką.

Kas liečia renegatų gyrimąsi neva Pruseikos lūpomis, daro 
apie “Naujosios Gadynės” “di- primetimą Am. 
delį” skaitytojų skaičių, tai' 
jau nekartą “Laisvėj” buvo “skaldymo 
nurodyta, jog tai yra blofas. Lit.

Pirmad., Rugpjūčio 8, 193i

Amerikos Darbininkų Litera
tūros Draugijos: draskyti tą 
organizaciją, traukti iš jos na
rius į savo “organizaciją”; jie 
keliose vietose tą padarė; prie 
to, jie yra pasigrobę daug 
tos organizacijos pinigų. Drg. 
J. savo “švelnia taktika” dar,

skaitlingos ir taip atydžiai be
simokinančios klasės, tai dar 
niekad neturėjęs. TĮodel mes 
turėtume bent ho 'du kartu į 
mėnesį surengt darbininkiško 
lavinimosi klases, drg. Lerne- 
riui sutinkant mokinti.

Kitas mokytojas dienomis ir 
vakarais tai buvo drg. V. Tau
ras. Pirmą savaitę jis vedė 
tokias pamokas: apie leninisti- 
nį sujungimą teorijos su revo
liucine praktika; apie kdres-1 
pondentų ir šiaip komunistinės1 
spaudos sand’arbininkų darbą, ! 
apie revoliucinę literatūrą ir 
proletarinį meną, prie to 
durdamas ir lekciją, kaip 
mingiausia darbininkams 
kintis. Dienomis pamokas

Liet. Darb.
Lit.) Draugijos Centrui delei 

Am. Lietuvių D.
,__  Draug. kuopų. Tokis

Jie pavogė “Laistės” ir “Vii-■ ra§ymo tonas patarnauja rene- 
nies”' antrašus ir daugeliui tą; gatui Pruseikai. Vietoj už
gavo šlamštą siuntinėja veltui, ginčyti tokį Pruseikos primeti-

► tikėdamiesi, kad darbininkai ma ALDLD centrui, drg. J.
užsirašys. T ‘ ’ ’ “ ’
tojus” jie prirokuoja, na

> blofin? apie savo “įtaką”.
Dabar delei Pruseikos sali- gai”.

'ninku ALDLD kuopoj. Drg.! Taigi, drauge J., darant pa-!
J. saki/ jog už Pruseiką tos stabas ir prie šio jūsų straips- lietuvių kalba ir jąsias lankė 
kuopos susirinkime niekas ne- nio, reikia pasakyti, kad jūsų 40 iki 50 draugų ir 
užsistojęs. Bet kaip galima tokis
išaiškinti atmetimą pasiūlytos linkui Pruseikos nei kiek ne-:

li* tokiuos “skaity-1 teisina renegatą Pruseiką, būk Tauras daugiausia vedė anglų 
ir jis to nesakęs, to nesakęs, o ką kalba, sykiu ir su lietuviškais 

(sakęs, tai sakęs “netaip blo- paaiškinimais. Jose dalyvavo

rezoliučijos prieš Pruseiką ?
/ Drg. J. štai kaip aiškina:

tatai savo korespondencijoj renegato Pruseikos y^stomą 
aiškiai pasakiau, kad ‘nariai,. kontr-revoliucinį veikimą Bing- 
kalbėję už rezoliucijų atmeti- hamtone!
mą, pareiškė tą nuomonę, kad I 
rezoliucijos paskelbimas tai 
tik daugiau savitarpinės nea
pykantos pasės kp. nariuose’.”
Jeigu, kaip J. sako, kuopoj nė-j 
ra tokių, kurie pritartų Prūsei-' 
kai (arba yra tik pora), tai,partijOs 
kaip galėtų atsirasti ta “savi-...............

< tarpinė neapykanta?” Ar drg. ’ lavinimosi
J. mano, kad mūsų kova prieš kyklėlę, kuri
renegatą Pruseiką yra kokia antradienį rugpjūčio 9 d 

kova? Jūsų 7-tos 
kuopa būtų kaip tik bolševi- 

pasielgus, jeigu būtų 
rezoliuciją pasmerki-

Reikia pasakyti, kad drg. 
Tauras mokino labai atydžiai;

i dėjo didžiausias pastangas,! 
, . kad geriausiai išaiškinti teori-

{jos ir praktikos dalykus. Per 
! dvi savaites drg. Tauras nei

i Antradienį Pras.deda Jaunuo-] kie|< nepraleido laiko ]iuosai.. 
l.ų Darbminkūka Mokyklėlė | pabaigęs vieną klasę> rinkoj

South Bostone Komunistų ! medžiagą kitai ir taip su pa-Į 
branduolis steigia i'siryžimu ėjo mokytojo parei-! 

I darbininkų klasės savitarpinio ! gas. Į
lavinimosi jaunuoliams mo-1 Paskutinę dieną užbaigėm | 

i prasidės** sekantį mokyklą su praflcalbėlėmis.! 
nuo Drg. Tauras palinkėjo visiems! 

8:30 vai. vakarais, mokiniams geriausiai darbuo-| 
Mokyklėlė tęsis visada—žie-jti 
mą. ir vasarą.

Pamokos bus vedamos ang
lų kalboj, kad čia augęs jauni
mas galėtų joje dalyvauti ir

darbininkiškoj dirvoj Kom. j 
j Partijos vadovybėje. O moki-1 
niaa savo prakalbėlėse įvertino ! 
mokyklą ir išreiškė padėką I 
Centro Biurui už suteikimą to- ! 
kio mokytojo, ir sudėjo po ke
lis centus aukų Agitacijos 
Fondui. Aukojo sekanti: po 
$1 drg. A. Dvareckienė, M. 
Jucienė, M. šupėnienė, Daugė
la ir E. Aneliauskutė; po 50c. 

>d. N. Balčiūnienė M. Mazur- 
kienė, P. žalimienė ir Raulu- 
šaitis; po 25 centus drg. E. 
Davidonienė, M. Petkūnienė, 
Sukackienė, Kasulis, Palionis 
ir J. Petkūnas. Viso surinkta 
$10. Varde mokyklėlės tariu 
širdingą ačiū visiems aukoto
jams. /'

Taip ir užbaigėm mokyklėlę 
su Internacionalo dainavimu ir 
aukomis revoliuciniam darbui. 
O mokyklėlę užbaigus, drg. 
Tauras su “Laisvės” agente ir 
patarnaujant drg. 
su mašina, leidosi 
“Laisvei” skaitytojų bei atnau
jinti prenumeratas. Perėjus 
per keliolika stubų, taip drg. 
Tauras ir išsivežė delei mūsų 
,............... ’ • Taigi

tie pasirinks i drg. Tauras, užbaigęs mdkyk- 
| lą, tuojaus griebėsi kito darbo.

Mokinė.

kiškai 
priėmus 
mui Pruseikos ir jo kontr-revo- 
liucinio darbo. O tie kuopos 
nariai, kurie būtų atvirai gy-i suprasti, 
nę renegatą, būtų pasirodę, J Kurie tėvai turite vaikus 
kas jie yra. Ir tokiuos dar-inuo 15 lįki 25 metų amžiaus, 
bininkus reikėtų pertikrinti, ! pasiųskite juos į šią mokyklė- 
kad jie užima klaidingą misis-ję. kursai visiems veltui, 
tatymą, kad mūsų organizaci- į Mokyklėlė bus laikoma'Lie
jos nariai nieku būtų negali (tuvių piliečių Kliubo svetainėj, 
remti tų, kurie deda pastangas i 376 w. Broadway, So. Boston, 
ardyti komunistinį judėjimą. ; Mass.

Drg. J. kalba apie “perdė-J Turėsime Mokyklą ir Lietuvių 
jimus”, ir primena, kaip vieną Į Kalboj
sykį buvo parašyta, jog rene-; Taipgi ir lietuvių kalboj vė- 
gatų pasekėjai St. Louis, Mo., į liau bus įsteigta mokyklą. Ma- 
LDS kuopos susirinkime pasi-, noma, kad pradėsime nuo spa- 
šaukė 50 policistų, o paskui i lio 1 d. ir tęsime iki spalio 15 
ta skaitlinė buvo sumažinta.1 d. Bostoniečiai rengiasi prie 
Bet, drauge, čia yra menkas jos ir turi tam komisiją išrin- 
dalykas; tai nėra pats pama- kę. Drg. A. Bimba pasižadė- 
tinis dalykas. Pamatinis da-' jo) būti minėtos mokyklos Ve
lykas (ir labai svarbus), tai ar j dejų. (Tai buvo tik per pasi- 
jie šaukė policiją? Yra fak-i kalbėjimus piknikuose). Taigi 
tas, kad šaukė! Ir kadangi po-: mes tikime, kad jis galės pri- 
licija rengėsi ant rytojaus j būti į Bostoną dviejų savaičių 
brutališkai atakuoti bedarbių laikui. \
demonstraciją, tai ir į skloki-; Kursai bus dienomis ir va- 
ninku pašaukimą atvyko daug j karais, kurie galės—pasirinks* 
policistų. Nieko baisaus, jei-j 
gu korespondentas (gal del 
kokios nors priežasties negalė
damas visų policistų suskaity
ti) vieną sykį padavė vienokią 
skaitlinę, o vėliaus buvo pra
nešta mažesnė; tas labai daž
nai pasitaiko visuose laikraš
čiuose. Bet drg. J. mano, kad 
ir tas “pagelbsti 
“drūtinti” savo poziciją. Jis 
mano, kad priešas iš to padarys 
juokus, na, ir darbininkai “nu- 
maršuos” pas renegatus.

Bet lietuviaiydarbininkdi, di-; 
dėlėj didžiun/oj, mato, 
jiems nei 
rie» su d ar 
policija prieš komunistus ir jų | vaičių darbininkų mokyklą, 
simpatikus. Todėl, drauge J.,'nuo liepos 18 iki liepos 30. Po 
būk tikras, kad del tokių “per- tris pamokas buvo duodama 
dėjimų” renegatas Pruseiką kasdien; dvi dienonps ir viena 
neatplėš sąžini/gų darbininkų vakarais. Vieną dieninį kursą 

vedė anglų kalba vietinis drg. 
Max Lerner jaunuoliams. Mo- 

išikyklą kasdieną lankė apie 35 
savo miesto, užsistoja renega- jaunuoliai ir jaunuolės ir labai 
tą Pruseiką. Girdi, korespon- interes 
dentas Mažutis 
jį “apšmeižė”.
“geras”, kad jis nepasakė jo
kios “kenksmingos” minties. 
Gal būt, kad korespondentas 
Mažutis kitaip jo išsireiški
mus, jo išreikštą mintį perda
vė. Bet mums gerai žinoma 
Fruseikos nusistatymas .linkui

dieninius kursus, o kurie die-1 dienraščio įstaigos $20. 
nomis negalės, 
vakarinius kursus.

Taigi visi Bostono ir apielin- 
kių lietuviai darbininkai prisi-l 
ruoškite skaitlingai dalyvauti į 
minimoj mokykloj. Mokykla | 
įvyks Lietuvių Piliečių Kliube 
376 W. Broadway, So Boston

E
Ei

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 10 d., 1932, L.D.P. Kliube, 
69 S. Park Sti, Elizabeth, N. J. Pra
džia 8 vai. vakare.

Draugės ir draugai, ypatingai be
darbiai būtinai turite ateiti ant šio 
susirinkimo, nes yra .laiškas iš be
darbių fondo, klausimu suteikime pa
skolos bedarbiam del pasimokėjimo 
mėnesinių duoklių į LDS. -

LDS 33 Kp. Sekr V. K. Sherelis.
(187-188)

CLEVELAND, OHIO I
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

j d. rugpjūčio, Lietuvių Darbininkų 
svetainėj, 920 L. 79St. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes turėsime nominuot Centro 
Pildančiojo Komiteto narius seka
miems metams. Draugai,, dabar jū
sų būtiniausia pareiga dalyvauti no
minacijose į augščiausių mūsų orga
nizacijos įstaigą. Labai daug pri
klauso nuo Centro Pildančiojo Komi
teto organizacijos gyvavimas ir bu
vojimas.

Pradžia punktualiai 8 vai. vakare. 
’ Sekretorius D.“Petrauskas.

Šiauliai.—Tarnaitė Uršu- 
i lė Daukšaitė, del vargingo 

’ gyvenimo, bandė nusinuo- 
’ dinti, bet nepavyko. Dabar 

j kankinasi ir palengva mirš- 
! ta.

iŠ niūsų judėjimo.
Drg. J., kalbėdamas apie 

'‘paskutinius perdėjimus

osi mokinamais daly
kais. Drg. Lerner tinkamai ir 9“be reikalo ,

Pruseiką toks j gyvaŲaiskino ir jį labai pamilo 
jaunuoliui, taip kad ir dabar, 
mokyklai užsibaigus, girdėti, 
jaunuoliai klausinėja, ar nega
lėtų daugiau turėt tokių mo
kyklą. Gi drg. Lerner sakė, 
kad jis vedęs daug darbinin
kiškų mokyklų, bet tokios

“LAISVES" NAUDAI PIKNIKAI ši

RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS II APSKRITYS

E 
E

Nedel., 14 Rugpjučio=August, 1932
E’ 
E

MEADOW GROVE, P. VAIČIONIO PARKE, CRANFORD, N. J
kr,

E
E 
E K

Sietyno Choras iš Newark, N.1 J.,Vadovaujamas drg. L. B. šaknaites

5 
* 5

Sietyno Choras iš Newark, vad. B. Šalinaitės, dainuos šiame piknike. Taipgi dalyvaus programoje 
Choras Banga, iš Elizabeth vadovaujamas V. Žuko;Aido Choras iš Brooklyno ir Choras Pirmyn iš Great 
Neeko. , Kalbės draugai R. Mizara ir Recht. Pelnas yra skiriamas darbininkiškai spaudai.
PRADŽIA 11 VAL. RYTE, ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI. • GRIEŠ ŠAUNI ORKESTRĄ.

'JEI LYTŲ, t AI PIKNIKAS ĮVYKS PO NUM. 69 SO. PARK STREET, ELIZABETH, N. J.

WILKES-BARRE Ir SCRANTON APIELINKEJE
RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS ^RAUGUOS 12 APSKRITYS

Nedčlioj, 28 Rugpjučio-Aug., 1932
E 
E VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA. PRASIDĖS 10-tą VAL. RYTE

R

E S

3
3
3
3
3
3

čia Vėliausias Wilkes-Barre Aido Choro Paveikslas, Kuriam Mokytojauja D. Zdaniutė. Apart Aiįo 
Chop) Dainuos ir šio Chord Merginų Oktetas Naujas Dainas

Šis piknikas tūli būt didžiausias lietuvių darbininkų piknikas Wilkes-Barre apielinkėje.

DAINUOS MERGINŲ SEKSTETAS IŠ BROOKLYN, N. Y.
Tas sekstetas yra garsus visoje Amerikoje, ne tik tarp lietuvių ale ir tarpe amerikonų.

DAINUOS LYROS CHORAS IŠ SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras šiuo kartu pasirodys su naujom dainom kurios linksmins visus,

BUS GERŲ KALBĖTOJŲ IŠ BROOKLYN, N. Y. IR KITŲ MIESTŲ
............................. I ■ ■ ■■ I r ------------------------------------- --------------------------- -   ....................................... ..........................- ................................................

Philadelphijos Apielitikeje 4 d. Rugsėjo 1932
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Pieno Išvežiotojai
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DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ

Visi draugai visose kolonijo

Ūurčiai Bijo Darbininkę
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New Yorko Bedarbių Cent-, 
ralinis Komitetas atsišaukia i1

vai
$4

■ Five 
darbi- 
Pikie- 
kiek- 
kad

o 
E 
2
6 — 
a

Bus ir bitininkas 
Stengiamasi gauti 

Į programą naujų

iiiiaiiiaHiaiiiBiiiaiiiaHiaiiiaiiiaiitsiiiaiiianiaiiioiiiaiiiaiiiBiiisiiioiOOHiamaiiBHiamo

spėjom prisiauginti
vis-1

; Dabar drg. hartfordiečiam i 
turiu priminti štai ką: Jau yra

I.BIIIBII.IBIIIBHIBlIlBIilBIlIBflIBHIBIIIBIII

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity S-8721

;—$5.00. Paskiaus $3 $2 ir $1 |
I mažiausia. i

Pasistengkft, draugai, visi

Ledger St., Hartford, Corm.

a

~čt

S

i

' laiku ši reikalėlį.
A., Gilman.
ALDLD. II Aps.
Pirmininkas

Kaimynai Capital gatvių.
buvusi silp-l^’SO va^ Prle Main ir Wind

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

kienei, 7 Orchard St., Great 
Neck, L. L, N. Y. Ęe abęjo, 
kurie būsite spaudos^piknike, 

į kuris atsibus 14 d. rugpjūčio, 
jVaič’onio fąrmoj, Division 

Praeito penktadienio vaka-. Ave.,. Cranford, N. J., tie gale-1 
atviį^- site tą užduotį atlikti tenai.

> Atminkite, draugai, jeigu 
moteris j viršminėto dalyko neatliksite 

rasta, su 8 metų amžiaus su- laiku, tai bus ne Apskričio kp- į

sor gatvių ir iš ten bus mar- j 
šuojama į Foot Guard Hall. I 
Visi lietuviai darbininkai daly-! 

j‘bado“kanktaimų. .vauHte ir garsinkite drg. Fos-k

Pradėkit, draugai, tuoj. Rin- j 
kimas į programą eis tik iki i 
rugpjūčio 27 d. Kainos į 

.4 prograpią-knygelę yra: Visas! 
įj puslapis $10.00, pusė puslapio!

■ - ■■ Mm

le

U

Pirma d., Rugpjūčio 8, 1932 Puslapis penktas

VIETINES ŽINIOS Visi Antro Apskričio kuopą h 
nariai tyri tatai imti atydpn ir 
nevilkipant šį reikalą užbaigti, nebus deda* 
Išparduotą bilietuką gąluę įr

) pamatyti kaip turčiai gyvena I neišparduotus bil.etukus pri-
> ir leidžia pinigus, kada dar- r siųskite pirm 
j bininkai miršta badu.

Praeitą savaitę sustreikavo ga(ju |yjjrštanČiaS Motelis 
Sunshine Farms Kompanijos, . v_ . . 
466 11th St., pieno išvežioto-; Atvežė į Ligoninę 
jai, pagelbininkai ir visi kiti' 
darbininkai taip, kad galutinai i 
darbas sustojo. Bosai tuojau 
šokosi pradėti darbą su ske- tos dvi bedarbės moterys miršti 
bais, bet skebai atėję ir radę . tančios badu; viena i 
streikuojančius darbininkus pi-!
kietuojant, nedrįso eiti darbti. numi, gatvėj nugriuvusi, o ki-I^Heto kaltė, jeigu žmonės išJ 

• Pikietavimas tęsiasi dieną ir, ta paimta pusgyvė iš parkelio, į metinės už tai, bet jūs pačią. I 
naktį. i kuriame ji praleisdavo ir die-[Taigi pasistengkite ir atlikite!

Streikieriams vadovauja į nas ir naktis. i-:iL, s: ,.^;c^iai: I
rSMilk Drivrers Section of the Į ----------------

^•odAnrrke‘s l"dus.tT'.u!’‘- Visos darbininkę Organizaci- on. ADF pieno išvežiotoji! lo- i • » °
kalas 584 pareiškė pilną pri- C1J05 Tėmykite! 
tarimą streikuojantiems darbi
ninkams ir pasižadėjo remti 
streiką, nepaisant, kad ADF 
viršininkai tam labai priešin
gi.

ADF Vadai Gelbsti Bosam 
Kapoti Darbininkę Algas

'' . - __  - -

tis dėti dideliausias pastangas, 
kad palaikyt mūsų spaudą. Jei

giaus galime neiti, mes gali- pasidarbuoti, nes bus visi už- VOKIETIJOS SOCIALJU- 
me ęiti pas tuos vertelgas, iš rekorduoti per spaudą, kas pa- DOŠIŲ VADŲ POZICIJAm musų spaudą. Jei reKorauou per spaudą, Kas pa

tyrios dideles pastan- kurių ii mes gauname del dai- sidarbavo del savo spaudos ir . - ' • i _ Vv m U 4 X Ir i n -i 1 -r c\ 1 11 4 'gos ir pasidarys, vieton mūsų 
spaudai padaryti pelno, nuos- 

rugpjūčio (Au- toliai, tai kas tada tuos nuos- 
gust) 14 d. draugei A. Lidei- tolius padengs? Tai viena, o 

antra, argi mums būtų dailu, 
draugai, tiek daug mūsų spau
da, turėdama skaitytojų ir 
šiaip rėmėjų ir sinipatikų, im
tų ir vieton paremiant, .pasida-1 
rytų nuostolių su išvažiavimu. IKa

Aš taip netikiu, tikiuosi, kad I spaudos išvažiavimo komisijos 
visi draugai dirbs del spaudos sekretoriui, J. žemaitis, <>i 
pikniko ir kiek jau matyt iš: 
pradėto darbo, kad bus galima i 
turėti nemažiau 5,Op0 dalyvių. 
O reikia neslepiančiai pasisa
kyti, kad dar cjū’ba tik apie j' 

i draugai, ' hartfordiečiai. TL ' * . ’ • Iį kiuosi, tuoj pradės1 dirbti visi j 
[draugai hartfordiečiai del pik-1 
įniko. O kada išsijudins drau- ■ 
i gai iš kolonijų, pamatysime,

bininkiškų reikalų. Taigi, vi-'visi čia gaH pasida,.buoti.
si draugai pasistengkite. žinau, Spaudos išvažiavimo prog-' BERLYN. — Vokietijos 
Hartforde yra gana daug gerų i ranlos įšpįldyme dalyvaus vi-. socialdemokratu organas 
ni iudėiima Tikiuosi neatsi n daiomjnkipki choiai n m“Vorwaerts” begėdiškai gie- 

ij -J iT a " jkestros. Taip pat Rusų Bala- , kartu su fašistais kad sakys ir del spaudos 1Svaziavi- j ik Orkestrą iš Waterburio , . U su jautais Kaa
mo pasidarbuoti. H1. simfonijos Orkestrą iš New knylnl! susikirtimų kaltl-

Gavę, draugai, bent kokį | Britaill Kalbgs draugas A. mnka>s esą komunistai. Tas 
skelbimą, komplimentą ar au- į Bįmba Tutenis jaunuolis Jud°Slų vadų organas taip 
ką del pikniko, pridųokite i ir kiti’kalbėtojai lietuviškai ir fat džiaugiasi, kad Hinden- 

angliškai, 
su bitėmis.
ir daugiau

VAKACIJOS
is.as darbininkiškas organiza-[ Komunistinės Spaudos Skaity- pradėta rinkti iš biznierių ap- A V A M T A F A R 'llŲ 
; ; r. ;»> »>< or. I. O a I H /v T n n ir.,’., i*. o ! m nlr n m i clrnl Iii m n i • n i n mi n I ** *4 I 4* *4 iVI j

Boot and Shoe Union 
Amerikos* Darbo Federacijos, 
vadai vis varo plačiau streikų PJŪč'o 15 d. 
laužymo ir darbininkų algų 
kapojimo kampaniją. Tik šio
mis dienomis minimos unijos 
viršininkai susišaukė Franklin 
Shoe kompanijos darbininkus 
ir perstatė bosų reikalavimus 
darbininkams nukapoti algas. 
Kada darbininkai didžiausiai 
priešinosi, tai unijos viršinin
kai vis^kalbejo. kad darbinin
kai sutiktų eiti Į derybas tuo 
klausimu.

Princely, Riverside ir 
Star čeverykų siuvyklų < 
ninkai vis tęsia streiką, 
tavimas dirbtuvių eina 

‘ vieną dieną, nepaisant,.
pikieto linijos bandoma išar 
dyti policijos ir mušeikų 
gelba.

Pentoriai Pasmerkė
Fašistinį “Forward”

J. Žemaitis*

burgo valdžia uždraudė vie
šus masinius susirinkimus. 
Sako, jog tai esą socialde
mokratų partijos reikalavi
mas

cijas ir kuopas, kad tuojau iš- to ją ir Rėmėją Išvažiavimas, i mokami skelbimai; kaip minė-Į 
: apie 4 draugai, 

čia kviečiame visus I 
| draugus, visus mūsų organika-! 

. jęijų narius, visus “Laisvės”, į 
1 i “Vilnies” ir “Darbininkės” j 

!skaitytojus į talką. Draugai,; 
; visi darote biznius pas Įvairius ! 
I biznierius, perkate pieną, per-1♦I kate duoną, perkate anglis, J 
i rakandus-fornišius/ radios ar' 
[drabužius; einate pas dentis-, 
i tus, pas medicinos daktarus,! i i'naudojate garazius, gazolino' 
i stotis, iš visur galite gauti do- 
i lerį kitą ar po kelis dolerius 
iį programą už skelbimus. Af-I 
, ba, jei kas nenori dėti garsi-1 VISLI * *J! nimo, gali duoti kaipo kom-; 
i plimenta, 

ant eini 
va-1

rinktų delegatusd Į šaukiamą į Draugo W. Z. Fosterio Frakai-į jau, dar tik 
.visų organizacijų bendrą kon-įbos. Pasitikimas Drg. Foster| dirba. Č’„ 
ferenciją plėtimui kovos už! ant Stoties

• bedarbiams pašalpą ir prisi-į 
įrengimui prie alkanųjų mar- 

daiisišavimo rugsėjo 10 d. Konfe-
■ rencija Įvyks pirmadienį, rug-

Manhattan Lyc
eum, 66 E. 4th St.

Visose organizacijose, mūsų 
draugai turi delegatų rinkimo 
klausimą iškelt’ ir stoti už iš
rinkimą. Reikia suprasti, kad 
tie delegatai bus ne vien nuė
jimui Į konferenciją, bet jie 
turės veikti del mobilizavimo 
v;sų organizacijos narių ir pa
šalinių darbininkų, kaip alka
nų maršavimui, taip ir kovai 
už pašalpą. Prie šio darbo 
turi dėtis dirbanti ir bedarbiai 
darb’ninkai.

Rugpjūčio 10 d., trečiadienį 
i 8. vai. vakare, Food Guarc 
Į Hali, 159 High St., Hartford,; 
Conn., kalbės drg. W. Z. Fos- 

i ter, Komunistų Partijos kan
didatas į Suvienytų Valstijų! 
prezidentus. Taipgi dainuos j 
liet. darb. Laisves Choras. 7 j . 
ir 8 dienomis bus skleidžiami i 
lapeliai Fosterio prakalbų. Tų I 
lapelių yra gana daug, kvie- į - 
čiame draugus ateiti ir pagel- 1- 
būti Komunistų Partijai- juos 
paskleisti; draugai, čia 
d a rb i n i n k ų re i k alas.

Pasitikimas drg. Foster 
stoties. . Jis (pribus 6 vai. 
kare, rugpj. 10 d., ant gelžke- į Pasakykit
lio stoties. Visi kviečiami at- 1 profesionalams, kad . 7____ , _ .... ____ , _į
silankyti ant stoties 6 valanda, rom su jais biznį, jie iš mus1 P. M. ar 7:40 P. M. traukinį; 
.... . v • - V .... ...............  i 1. - J , • • ___________ I v • v, • !... -J . TT1 , VA , !

i prašoma ' 
miii Aillljrilc Pasauli SuiFITZO kurie turite automobilius, būtimi bent i etkaicijtis mūsų icikalus (Eikite lo .nrinųtų į kaiię iki 
į" " ». b I naį atsilankykite prie stoties, paremsi. O'jei kurie biznie-į mūs. •

Mes jau 
įvairių daržovių ir daug 
tienos—kiaušinių taipgi turimi 
labai gerą pieną,—sūrius nuo ; 
“testytos”' karves. Todėl kvie-į 
čiame atvažiuot, kas tik galite j 
ant poilsio tyrame ore, mau-l 
dytis ir Lepintis saule. Gami-I 
nam ir vegetarioniškus valgius.1 
Kaina $10.00 j savaitę, o 
kams žemiau 10 metų tik

Į čia važiuodami imkite 
. _* • i va ant 42nd St. anksti ryte, iar auka musu spau- T/. i, Kmgstone busite apie 2-rą v.

i po pietų, čia neimkit taxy, bet j 
biznieriams ,ir busą už 10 centų iki West! 

mes da-1 Shore stoties, o čia imkite 41 
•V ... L i „.r

Po Nepaseknuugain. okridl- f Ypatingai prašoma draugų, gyvena, tai kodėl jię negalėtų ■ už 21c ir išlipkite Ulster Park. Į 'Stagg Street,
MODERNIŠKI AUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 

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

Nuo stoties d e nf o n s-1 piai ar profesionalai atsisako į 
t r a t y v i a i visi darbiniu- griežtai, tai mes pas juos daii- 
kai važiuos automobiliais f gat
vėmis per miestą iki kampo' 
Windsor ir Main gatvių. Ten j 
bus masinis mitingas ir pra-1 
kalbos. Bus gert kalbėtojai,; 
iš į ten visa darbininkų minia į 
trauks gatvėmis į I 
Hali, kur kalbės drg. Fosteris. • 

Dar prieš Fosterio prakal-1 
) bas įvyks mitingai, prakalbos į 

pasitiko labaiIšiose. vietose dienose: pirma-1

WWVWiM

JUOZAS KAVALIAUSKAS
2__ _ ______________ —J____

Praeitą penktadienį sugrį
žo į New Yorką B. Griffin ir 
J. Mattern, kurie bandė orlai- 

i viu skristi aplink pasaulį, bet 
sugedus orlaiviui buvo privers
ti nusileisti S.„Baltrusijoj. Nu-

. Žydų soęialfašistų organas, sileisdami pataikė į šlapią 
“Forward” bjauriai pradėjo klonį, kur jų orlaivis apsi- 
provokuot streikuojančius pęn- vertė ir tapo aplaužytas. Jiedu 

' torius. Mat to laikraščio lei- taipgi liko sužeisti.
dėjai negali pakęsti streikuo-i Sugrįžę į New Yorką paša-j 
jancių darbininkų, kad jie at-Ą°ia» kad Baltarusijoj darbi- 
meta bosų unija, o dedasi su ninkai juos pasitiko labai 
Alteration Painters Union, draugiškai ir sužeistus nuvežė 
Pentoriai savo pareiškime sa- i ligoninę, kurioj suteikta pa
ko, kad jie yra tikrai įsitiki- gelba. Darbininkai taipgi 
nę, kad APU ištikimai gina daug pagelbėjo jiem išimti or- 

f darbininkų reikalus, nes jos Luvį iš smuklynės.
vadovystėje jau kelis sykius
pentoriams teko streikuoti ir Ljgoįa Bedarbe
jie yra pasitenkinę streiko va- ny*v. • r v,
dovavimu. Jie nurodo, kart uZSIlIOSKinO 113ZU 
j'Forwardo” tikslas 
klaidinti darbininkus 
ti bosams, kaip daro 
bininkų išdavikai.

Darbininkę Abelnos Algos 
Tik $1.97 j Savaitę

kad
yra su-
ir išduo-j Pereitą penktadienį i
visi dar- Ražu užsitroškinusi Ida Chrein

152 metų amžiaus, 
pasakoja, kad ji

Inos sveikatos ir neturėjusi iš 
ko gyventi. Tad aiškiai ma
tosi, kad ji nusižudė nepakel
dama ligos ir ___
Milionai darbininkų randasi) ^erio mitingą.

dienį, rugpjūčio 8 d., 12:15 į 
vai., dieną, prakalbos prie į 

J kampo Capital — Lawrence
i gatvių, pas dirbtuves. Tą pat 
dieną, vakare, 7:30 vai., kam-j 
pas Windsor ir North gatvių.
Antradienį, rugpjūčio 9 d., 
12:15 vai., prie Royal dirbtu
vės, 7 :30 vai. vakare, kampas 
Park ir Lawrence gatvių.

Į Trečiadienį, rugp. 10 d., 12-
, _5 v. dien., kampas Lawrence 

Vakare,

Nesenai buvo tyrinėjimas į 
darbininkų algos tūlose New j tokioj padėtyj kiekvienoj ka- Komunistinės Spaudos Naudai 
Yorko dirbtuvėse. To pasek- pitalistinėj šalyj, nes kapitalis-' ‘
me, paduotos skaitlinės vienos tinė tvarka neaprūpina darbi- [ 

. kelinių siuvimo dirbtuvės pa- ninku senatvėj ir laike ligos— 
rodo, kad darbininkai tenai: kapitalistams rūpi tik patiems1 
gauna nuo 56 centų iki $5.12 į krautis milionus. 
savaitę algos. Suskaičius tos 
dirbtuvės darbininkus ir pada
linus sumą pinigų, kurie kas į 
savaitę išmokami darbininkų glO KllOpiJ Nariams 
algoms, kiekvienam darbiniu-1 
kui išpuola algos pb $1.97 į į 
savaitę.

Skaitytojų ir Rėmo ją 
Išvažiavimas

Rugsėjo 18 d., Charter Oak 
Parke, Hartford, Conn., bus iš
važiavimas. šį išvažiavimą 
rengia Connecticut valstijos 

Svarbu ALDLD Antro Apskri- darb- organizacijų visi apskri- 
| čiai: Proletarų Meno III Aps
kritys, ALDLD. III apskritys, 

lLDSA.'8-tas Rajonas ir LDS. 
Kaip jau yra žinoma, Antro, 5-tas Apskr.

Apskričio laimėjiAias neįvyko, 
kuris turėjo įvykti 26 d. birže- se privalo dirbti spaudos nau- 

Įlio del nesugrąžinimo bilie- <įai rengiamam išvažiavimui 
tuką—knygučių. Tas laime- Į nuoširdžiai, • sąžinihgai. At- 

Šiomis dienomis buvo žinutė jimas buvo atidėtas iki spau-įminkit, draugai, kad jūs pasky- 
viėname New Yorko laikraš- dos pikniko, kuris įvyks 14 d. Įrėįj §į 
tyje, kur sakoma, kad New rugpjūčio (Aug.). Taigi, tą 
Yorko ir apielinkių turčiams [ dieną minimas laimėjimas bus, 
yra įrengti puikiausi trūkių nežiūrint, ar visos bilietuką 
vagonai, bet gelžkelių kompa- knygutės (išparduotos ir ne) 
nijoa viršinink.ai prašo, kad at- bus sugražintos, ar ne; To- 
važfavūg į stotį užsidarinėtų liaus atidėti to reikalo n<^gali- 

, nes darbininkai gali ma.

išvažiavimą del mūsų 
'spaudos jau visai į rudenį, ka
da visiems bus atsibodę išva
žiavimai, tai viena. O kita, 
tai šis išvažiavimas nuskirta 
šone valstijos, visi veiklesnie
ji draugai tai suprantate, To
kiu būdu visų turi būti užduo-j

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa 

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

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 ceratų už puskvortį.
( t f * < * ' } f MII ' ■ ». c t r •« 

; . • i i | į j į, j į ' < ‘ } M !

Kliubai, Restorącijosį Saldainių Ėrautuves ir' 
Aptiekos Tuojau Reikalaukite Jo.. .... y

Parduodamas nemažiau kaip po “baksą”—dėžę. 
Borjam eina 40 bonkų į “baksą,” Narząn 120 į 
ubaksą.” •

Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais.*1 
Nelaukite ilgai nes publika ištroškusi šių pašau- j 
liniai žinomų sveikatai naudingų vandenų.

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

Sovietų MinęrąJiųįus Vandenis Brooklyne po vieną 
bonka galima gauti:

Pas K. DEPSĄ, pROSERNĖJE
62 Union Avė., kampas Scholes St.

Pas MARGIUKAS, RESTAURANTS,
417 Lorimer St., Kampais Ten Eyck Street

|
i-

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir u£ prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 

sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—.Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZAIJETIIE

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
žilumos i v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkami} ba- 
liajns. teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tįk- 8, blokai nuo 
Htaen Island For-,

L LITVINAS

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetinjttfu- 
čiams virž 20 metų. 
Tai> pat laishiuotae 
Real Estate-^-pirki- 
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi {vairių- biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

t

<«WJS

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

a
E
9I

ZI fit 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. ty. iki 8 P. M.
Nedėliotu 10 A. M. iki 4 P. M. įsikūręs 25 Metai
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VIETINĖS ŽINIOS
Sužinokite Teisybę Apie Puolimą Ex-Kareiviy 
Washingtone; Ar Ex-Kareiviai ir Bedarbiai Milio- 
ninej Armijoj Maršuos į Washington^ Ateinantį 

Gruodžio Mėnesį?
Šie bus svarbiausi klausimai, 

kuriuos kalbėtojai aiškins Di
džiojo New Yorko Darbinin
kiškų Draugijų Sąryšio rengia
mose prakalbose, pirmadienį, 
rugpjūčio 8 d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj, kampas 
Ten Eyck ir Lorimer gatvių. 
Kalbės iš Washington© sugrį
žęs ex-kareivis ir d. A. Bimba.

Be viršui suminėtų svaYbių 
klausimų, šiose prakalbose bus 
rišami ir kiti svarbūs klausi
mai, kaip antai Chinijos revo
liucinių darbininkų apgulimas 
Hankovo; paskelbimas karo 
stovio streikuojančių mainierių 
distriktuose ir tt.

Visi Brooklyno 
apielinkių lietuviai 
negali pasitenkinti 
ateidami į šias
kiekvienas turi atsivesti savo 
kaimynus, pažįstamus ir drau
gus. Svarbiausia, kiekvienas 
turi garsinti šias prakalbas, 
kad jų apielinkėse visi darbi
ninkai būtų informuoti ir atei
tų.

Be galo yra svarbu į 
šias prakalbas sutraukti kuo- 
skaitlingiausia darbininkų, nes

ir plačiųjų 
darbininkai 
vien patys 
prakalbas,

Socialistų ir Tammany 
i Hali Suokalbiai Prieš 
Komunistus

Ar Jau Prisirengę Rinkimų SUSIRINKIMAI 
Kampanijos Rinkliavoms? LORIMER RESTAURANTC. BROOKLYN, N. Y.

A.L.D.L.D. 24 kuopos mėnesirfis 
susirinkimas įvyks rugpjūčio 8, 1932, i i i j • ----

. Visi draugai atei
kite ir pasistengkite atsivesti naujų 
narių.

Sek r.

vr • • t j • • , ■f'i • i • __ _ _ _ ' oLlHlIlIlKUriclS 1 Vy KS 1 U L UI lAVlU O, J.Komunistų I artljos Rinkimų 7;3Q valandą vakare, toj pačioj vie 
Kampanijos Komitetas kviečia toj kur paprastai., 
visas darbininkų organizacijas 

Į ir pavienius darbininkus no-| 
_ . iriai padirbėti rugpjūčio 13 ir.

P] — i i I.j 14 dieną renkant aukas del i 
Partijos rinkimų kampanijos, i 

Lietuvių darbininkiškos or-1 
ganizacijos ir visi lietuviai

Club,‘Zukumft Workers 
apie pusmetis laiko atgal, at
metė socialistų parti ją ir stojo ; 
su Komunistų Partija, 
tą antradienį to kliubo nariai; 
gavo laidimą iš policijos lai
kyti masinį rinkimų kampani
jos mitingą už Komunistų Par
tijos kandidatus, bet nuėjus į 
skirtą vietą, jau rasta socialis
tai belaiką savo mitingą. ■So-ime darbe

- - * ^e l Į pasirengę stoti į darba . 
skvadai policijos. Tuojau bu-|  
vo policijai parodytas leidimas - -- - —

jose bus supažindinami darbi
ninkai su kariuomenės užleidi- i cia]istų mitingą saugojo 
mu ant buvusių pasaulinio ka
ro kareivių; bus supažindinti 
$u pasaulinio karo. T 
pasibrėžtais siekiais: mobili
zuotis patiems ir mobilizuoti 
milionus bedarbių, maršayimui: jsakyįa neleisti kliubui laikyti 
gruodžio mėnesy į Washingto-1 mįtinga, bet leisti socialistams, 
ną ir privertimui kongreso ne;Tas parod0| kad socifllistlJ 
vien išmokėti karo veteranams' pai-tijos politikieriai per poli- 
bonus, bet priimti įstatymą i 
Socialės Apdraudos ir teikti 
greitą pašalpą badaujančioms 
bedarbių šeimynoms. Tai bus 
prakalba, kurioj susipažins 
kiekvienas atsilankęs, kokie 
uždaviniai stovi prieš darbi
ninkų klasę, kad išsigelbėti 
nuo bado.

Katalikai darbininkai, tauti
ninkai ir visų kitų pažiūrų, 
kviečiąmi ateiti į prakalbas ir 
stoti į bendrą kovos frontą su 
jau kovojančiais darbininkais, 
už pagerinimą būvio, prašali- 
nimą policijos puolimo ant 
prieš karą kovojančių darbi
ninkų 'ir tt.

Ateikite visi garsinamu lai
ku. Įžanga visiems dykai.

Komitetas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda farma 39 akrų žemės, 
. . .... 4 kambarių stuba ir kiti budinkai;darbininkai turi prisidėti prie dalina mašinerija, nėra jokio didelio 

rinkimo aukų ir paremti Parti-'stako; Alelis sodas, didelė upė palei 
.. v tt t • i • patfarmą. Arti gelžkeho stoties ir ją šiame dideliame ir svarbia-! įrie gta’e Highway, G0 mailių nuo 

Tad visi būkime , New Yorko. Savininką galite matyti 
kasdien tarp 6 p. m., iki 10 vai. va
karais, Apt. 18, 535 ,E. 6th St., New 
York City. Rašykite angliškai arba 
rusiškai, nes savininkas rusas.

■ ’ (184-189)kareivių užklausta, kodėl leidžiama I Important Notice To LDSi 
Youth Branch Members

The L.D.S. Youth Branch is 
holding its monthly meeting 
Monday, August 8, , at 8 P. 
M. Laisve Hall. All members 
ghould make it their business 
to be down as important busi
ness will be taken up. A dis
cussion on our English Youth 
Section in the 
low. 
are invited to 
our discussion, 
and be prapare.d 
payments.

socialistams ta vieta? Policija 
pasakė, kad yra iš augščiaus

cijos viršūnes daro susitarimus, 
pastoti kelią komunistiniams 
mitingams.

PARSIDUODA valgykla, labai gero
je biznio vietoje, prie freitauzių ir 

fabrikų, biznis išdirbtas per 12 me
tų. Parduodu todėl, kad turiu du 
bizniu. Kuri vieta iš tų dviejų pa
tiks ,tą parduosiu, kaina gana priei
nama. 145 Thames St., Brooklyn, N. 
Y. Antras biznis, 2.809 West 17th St., 
Coney Island.

(185-190)

Bedarbiai Pamankštino 
Brooklyno Policijų

Tiesa will fol- 
Outside young workers 

participate in 
Be on

Rėmimui Kompart. Kandida- Paskelbė Kapojimą Algų 
tų Lietuvių Kliubo 

Susirinkimas
Prekinių Laivų Darbininkams

d.,
Laisvės”

American Republic Lines sa
vininkai prekinių laivų pas
kelbė kapojimą algų darbi-

Pirmadieni, rugpjūčio 8 
7:30 vai. vakare, 
svetainėje, įvyksta susirįpfci- 
mas Rėmimui Kompartijos 
Kandidatų Lietuvių Kliubo. 
Visi nariai ir narės dalyvauki
te šiame susirinkime. Taipgi 
turime atsivesti bent po kelis 
naujus narius, nes šis kliubas 
turi išaugti į skaitlingų, kad'
kad galėtume suteikti tvirtą I bosai yra pirmutiniai, 1 • • 1 1 • 1 I r* r-i Ir- 1 V. X d n ■mV.i’Im

kompanijos laivų. Darbinin
kai per savo organizaciją, 
Neptune Association, kreipia
si į Jungtinių Valstijų Ship
ping Board protestuodami 
prieš algų kapojimą. / 

Amerikan Republic, linijų 
kurie 

paramą Kompartijos kandida- ■ paskelbė darbininkų algų mi
tams. Šiame susirinkime tu*- kapojimą dideliu nuošimčiu, 
rėsime bent keletą labai svar- Tik savaitė laiko atgal tos pa- 
bių nutarimų padaryti, kurie 
risis su mūsų veikimu ateityj.

Visi ateikite garsinamu lai
ku, nes tą patį vakarą ir toj 
pačioj svetainėj įvyks labai 
svarbios prakalbos, tad, už-Į 
baigę susirinkimą anksčiau, džioti darbininkus,

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, ‘‘Laisves” Name

r BROOKLYN, N. Y. '

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Praeitą ketvirtadienį Brook
lyne bedarbiai surengė demon
straciją prie Home Relief 
Bureau, Public School 150, 
Sutter Ave. ir Christopher 
St. Susirinko šimtai bedarbių, 
kuriuos užpuolė policijos skva- 
dai. Bet bedarbiai taip nar
siai gynėsi, kad policistų no
sys ir ausys liko gerai apdras
kytos. Reikia prisiminti, kad 
demonstracijoj dalyvavo labai 
daug moterų darbininkių, ku
rios smarkiai pasirodė ir ko
voje prieš policiją.

Viena moteris ir du vyrai 
darbininkai tapo areštuoti. Po- 
licistai skundėsi savo viršinin
kams, kad jų veidai likę su
žeisti, drapanos apdraskytos.

Bedarbiai ruošiasi prie kitos

time 
dues

Atsišaukimas į Darbininkų 
Organizacijas New Yorko 
Apielinkėje

PARSIDUODA restauracija kartu ir 
lengvų gėrimų biznis, tarpe didelių 
dirbtuvių, kur svieto pilna visuomet, 
5 kambarių apt. gyvenimui. Parda
vimo priežastis, savininkas išvažiuo
ja j Lietuvą. Del informacijų, kreip
kitės sekamu antrašu:

MORGAN AVE RESTAURANT, 
191 Morgan Avė., kampas Stagg St., 
Brooklyn, N. Y.

Draugės ir draugai, darbi
ninkai, Didžiojo New Yorko 
Darbininkiškų Organizacijų n/y; 
Sąryšio Rinkimų Kampanijos 
Komiteto užduotis yra sukelti 
$200 vedimui rinkimų kampa
nijos už darbininkų klases kan
didatus.

Taigi viršminėtas komitetas 
atsišaukia į visas darbininkiš
kas organizacijas ir kuopas 
-aukų šiam svarbiam reikalui.

Aukas siųskite išpįrkdami 
money orderius iždininko var-

(184-189)

PARSIDUODA
Parsiduoda kostumersko kriaučiaus 

biznis, vietoje, tirštai lietuviais ap
gyventoje, 
gyvenimą, 
biznį, todėl 
kainą.

J. K. 51

Galima daryti gerą pra- 
Savininkas eina į kitą 
parduoda už labai žemą

Hudson Ave. Brooklyn,

(183-188)

NAMU SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA
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TEL. STAGG 
2-5043

NOTARY 
PUBLIC

(NCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R I U S 

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

MŪSUx (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS. DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽEI V LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS. 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GR.AZIA' VIETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIEN\ IR NAKT(. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

ninkams, kurie dirba ant tos dar didesnSs demonstracijos,.
kad priversti ne tik kapita- Į .J*; Seeger, p pasiųskite se

kretorei T. Vasikoniutei, 46 x 
i Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. I 
! Kom. Ižd. J. Seeder.

listinės šelpimo įstaigos virši
ninkus teikti bedarbiams pa
šalpą, bet atmušti ir policijos 
atakas, jei policija dar ban
dys pulti demonstruojančius. "

galėsime paklausyti prakalbų
Kliubo Narys.

čios darbininkų associacijos 
viršininkai paskelbė, kad Ship
ping Boardas palieka darbi
ninkų algas sena skale. Ar tik 
nebus čia viršininkų sudaryti 
planai nukapoti algas ir suve- 

kad ne- 
kapoji-streikuotų prieš algų 

mą.

Teisėjas Atvirai Stoja 
Už Unijos Raketierius

Šiftina Alaus Bačkas 
Iš Vokietijos

Mezgimo Darbininkai 
Laimėjo Streiką

I I

Lietuvių Atydai 
Brooklyne ir Apielinkėse

Norintieji budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: . perbųdavoti 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 “Laisves” 

ofise

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros
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KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau finiaa ir ehroniikaa vyru Ir 

moterų ligas kraujo ir ode*.
Padarau iityrimų kraajo Ir ilapuaao.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room l»2 

New York, N. Y.
Valandos PrKmimoi

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I
< Iki 9 va), vakaro

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Seabord Knitting Mills dirb
tuvės darbininkai po kelių va
landų streiko laimėjo pakėli
mą algų tarpe 10 ir 25 nuo
šimčių, pripažinimą dirbtuvės 
komiteto, algų nustatymo 'ko
miteto kiekvienam depart- 
mentui, mokestį už viršlaikius, 
44 vadandų savaitę ir užtikri
nimą, jog darbininkai nebus 
paleidinėjami iš d^rbų.

Darbininkams streiką vado
vavo Adatos Pramonės Darbi
ninkų Industrinės Unijos mez
gimo darbininkų skyrius.

Lietuviai darbininkai, kurie 
nėra prenumeratoriai “Lais
ves”, “Daily Worker” bei kito 
kurio komunistinio laikraščio, j 
gali per “Laisvės” administra-! 
ciją užsisakyti, kad bile kuris 
laikraštis būtų kiekvieną rytą 
atneštas į namus.

Mylinti skaityti darbininkiš
kus laikraščius ir gauti vėliau
sias žinias, tuojaus kreipkitės 
j “Laisvės” administraciją, o 
jūsų reikalavimas bus išpildy
tas—laikraštis bus atneštas i 
prie jūsų namų durų kiekvieną 
rytą.

Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus namus budavojęs, taifeęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

/' T
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(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

Kojy Nesveikumai 
Vokietys Specialistas P n Nj 
Garankščiuotos krau- 

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su- 
tinimai, paeinanti nuo Vm J
gyslų įdegimo, yra gy- K/U..

domi be operacijų y f J]
DR

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo koštu me
nams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotie 
Brooklyn, h. Y.

Nauioj vietoj 
studija daug 
geriau jrengta. 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Judamų paveikslų mašinų 
operuotojų unijos nariai krei
pėsi į teismą, reikalaudami in- 
džionkšino prieš unijos virši
ninkus, kurie nelegališkai eik
voja unijos pinigus, bet teisė
jas atmetė narių reikalavimą 
ir paliko unijos viršininkams 
galią daryti su unijos pinigais 
ką jie tik nori.
t Kitas reikalavimas buvo pa
duotas teisme—tai, kad unijos 
viršininkams būtų uždrausta 
aptaksuoti narius sukėlimui 
$25,000 del gynimo tūlų uni
jos viršininkų, kuriuos nariai 
skundžia del suktybių ir neda
vimo nariams progos užsidirbti 
pragyvenimo. Tas * reikalavi
mas taipgi liko teisėjo atmes
tas.

Reiškia, unijos viršininkai 
neprilfeidžia unijos narių prie 
darbų, jei pastarieji neduoda 
didelių ir nuolatinių kyšių vir
šininkams. O kada nariai už 
tą patraukė viršininkus į teis
mą, tai viršininkai aptaksavo 
narius savęs gynimui ir teisė
jas pripažįsta, kad viršininkai 
turi teisę aptaksuoti narius.

šimtais
iš Vo-

Pastaruoju laiku 
alaus bačkų atvežama 
kietijos į New Yorką. -New 
Yorko bravorų savininkai sa
ko, kad tik Vokietijoj randa
si tokių medžių, iš kurių pa
daromos geriausios alaus bač
kos. Jie mano, kad greitai 
bus panaikintas Amerikoj 
“blaivybės” įstatymas ir tos 
bačkos bus pripildytos 
alumi.

Kriaušiai Arti Paėmimo 
“Streiko” j Savo Rankas

RA RA RARA IUIMMIWMWWW

geru

Šiandien Prieškarinio 
Kongreso Konferencija

• Kairysis sparnas amalga- 
meitų kriaučių pradėjo: plačią 
kampaniją tarpe darbininkų, 
kad Hillmano paskelbtą “strei
ką” paimti į pačių darbininkų 
rankas. Prie daugelio dirbtu
vių jau buvo suorganizuoti pi- 
kietavimai, buvo sulaikyti ir 
trokai gabenanti darbūs. Tas 
rodo, Kad darbininkai yra pa
siryžę iššaukti kiekvieną dar
bininką į streiką, ir sulaikyti 
visokį kriaučių darbą.

Reguliarė ir specialė polici
ja, pastatyta kriaučių dirbtu
vių distriktuose, saugoja kiek- 

darbininkų žingsnį.

Ant Šią Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, 
604 Race St.
S. E. 6th ,& CallowhilJ 
6th & " " " ‘
3rd &

&

New Yorko darbininkų or
ganizacijų prieškarinio kong
reso konferencija įvyksta pir- vieną 
madienį, rųgpj. 8 d., 8 vai. Penktadienį pikietuojanti dar- 
vakare, Labor Temple, 14th bininkai buvo policijos užpul- 
St. ir 2nd Avė. Delegatai iš- ti, kuri nuogais 
rinkti nuo darbininkiškų ,or-'puolė darbininkus.
ganizacijų turi kiekvienas da- savininkai ir Hillmano mašina 
lyvauti, nes šioj konferencijoj baisiai bijo, kad , darbininkai 
bus renkami delegatai į Pa- nepaimtų “streiko” į savo ran- 
saulio Darbininkų Prieškarinį (kas ; i,r-nepaverstų • jį i į tikrą 
Kongresą, kuris įvyks rugpjū- streiką prieš bosus ir patį Hill- 
čio 27 d. Europoj. * įmaną.

MEYER
208 West 54th St.

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

VAKACIJOS VIETA✓
Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą /kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ
šviežiausias farmų maistas, 

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

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

PUIKIOS MAUDYNĖS 
ir

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu : %

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)
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Pa.

&

& South 
South 3rd 
& Catharine 
South 3rd

revolveriais
Dirbtuvių

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

Noble Streets
Noble Streets ; | • f į ; 
Fairmount i !
Green 1
Parriish
Poplar BROOKLYN, N. Y.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
SKAITYKIT, PLATINKI!

“LAISVĘ.”

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

6th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimds ir 

gimdymo organų 

DR. M. FILURIN 
215 E. 12th St.

Tarp 2nd ir 3rd Avea 
NEW YORKE 

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8 

Nedeliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas į čirškinimais

Telefonas: Btagg 2-1105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDO81

Nuo 9 vai. ryte ikijS vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261




